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  " مديريت زمان از منظر اسالم یمبان "

  : چکيده

-ملکی(، موجودی دو ساحتی مادی معنوی انسان با هويتی واحد ، از آنجا که  انسان در بينش اسالمی    
تحت نظام خاصی تقسيم بندی شده است؛ به  ، فعالتهای شبانه روزی فرد مسلمان مجموعه ، است) ملکوتی

ل در حوزه ساحت مادی معنوی از ِقَب) کارايی و اثربخشی(، بيشترين بهره وری بر اساس آن گونه ای که
نظام فعلی تقسيم اوقات شبانه روزی در  ، ؛ حال آنکه فعاليتهای انسان مؤمن برای او حاصل می گردد

  . ، فاقد أثر بخشی حداقل و فاقد دفاع عقلی تجربی و دفاع شرعی می باشد جمهوری اسالمی

خرده نظام ساعات فعاليتهای معنوی رقم تدبير ،  ، ابتداء مديريت زمان از منظر اسالم یبر اساس مبان    
د و در ذيل اين دو ، گردعات اشتغال را تعريف و مقرر می در پرتو آن ، خرده نظام سا ، ؛ سپس دخورمی 

، سامان  جامعه دينی ارتباطات غير رسمی و امور شخصیاوقات استراحت و تجديد قوا ،  و خرده نظامهای 
  . می يابد

  .اسالم  ی ، مديريت ، زمان ،مبان : کليد واژه ها

  :ادبيات موضوع و اصول مرتبط ) ١(

مديريت زمان از منظر اسالم ، نيازمند ، تبيين ادبيات موضوع ، و تبيين مبانی ويژه پيش نياز تبيين      
  : اصول مرتبط می باشد که در ذيل آمده است 

  :ادبيات موضوع. ١/١    

در اين بخش ، مفا هيم اساسی ، اهميت و جايگاه مبحث در حوزه مديريت اسالمی، و تذکر به فقدان      
 :اين مبحث در ادبيات علم مديريت ، مورد بحث می باشد 

  :، مديريت زمان ، منظر اسالم  مبانی :مفاهيم اساسی  .١/١/١

  : اساسی نيازمند تبيين در اين موضوع می باشندی ، مديريت زمان، منظر اسالم، مفاهيم مبانمفاهيم      

  : یمبان. ١/١/١/١

پيش فرضهای اساسی و ويژه جهت مديريت زمان شبانه روزی در اين مبحث، ، "  مبانی" مقصود از      
برنامه  می باشد که به نوعی اين پيش فرضها از سنخ سياستگذاری راهبردی و ارائه الگو برای طرح و

؛ بعبارت ديگر شبانه روز خصوصا تعريف نظام ساعات اشتغال می باشد  زمان فعاليتها در تفصيلی مديريت 
در سطح فرد ، گروه، " راهکارهای اجرايی مديريت زمان"برای " سياستهای کالن"، همان "یمبان"

غرض اصلی و مؤکد مقاله تبيين رسالت حاکميت اسالمی در اين سازمان، و حاکميت می باشد؛ و ليکن 
   . ه می باشدحوز

  :مديريت زمان . ١/١/١/٢
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، تقسيم بندی اوقات شبانه روزی، و تدبير نوع فعاليت و چگونگی انجام "مديريت زمان " مقصود از     
را برای )  کارايی و اثربخشی (آن ، در فرصت زمانی معين می باشد ؛ به نحوی که بيشترين بهره وری  

   .پديد آوردفرد و سازمان ، و جامعه و نظام ، 

  :منظر اسالم . ١/١/١/٣

دارد ) ع( نظر به رهنمودهای قرآن و روايات ، و عقِل در طول قرآن و سنت معصومين" منظر اسالم "      
؛ که ناظر به ساحت مادی و معنوی انسان می باشد ؛ و دستاورد آن بيشترين بهره وری مادی و معنوی ، 

  .برای حيات انسانی و الهی است

  :در مديريت ، سازمان و جامعه اسالمی  ، مديريت زمان یمباناهميت و جايگاه  .١/١/٢

؛ لذا پايه  ثابتات و ضروريات اوليه اسالم می باشند " اصول اعتقادات، اصول اخالق و اصول احکام "      
و حتی علوم  و مبنای عام سرزمينی تمام تالشهای اجتهادی دينی در تمام گرايشهای الهيات و علوم انسانی

،  ؛ بدين معنی که هيچ تالش علمی يک مسلمان در هر حوزه علمی اعم از الهيات تجربی طبيعی می باشند
، بر  اين ضروريات ، ، صالحيت نقض اين ضروريات اوليه را ندارد ؛ بلکه بر عکس علوم انسانی و طبيعی

، غير  ستاوردهای هماهنگ و يا حداقلو چهار چوب کنترلی امکان صحِت د؛ تمام دستاوردها حاکميت دارد 
  .، می باشد  معارض با ضروريات

از  پيش فرضهای فلسفی و ، بدين معنی که ، از انجا که علوم انسانی ، به شدت ايدئولوژيک می باشند     
در ، از باب نمونه مرتبط به موضوع  ؛ بدين جهت مستقيما تاثير می پذيرند، اعتقادی پژوهشگران مربوطه 

ه علم ، از بحثهای جدی در حوز " فرهنگ سازمانی و معنويت و اخالق  در سازمان "بحث  ،دهه اخير سه
   .، به شمار می آيد مديريت

، بر  بر مبانی علوم انسانی و بالطبع با فرهنگ و اخالق و معنويت ويژه خود ، ارزشهای اسالمی نيز،    
  .  قاطعی می گذارد ، اثرات به تبع تأثير بر مبانی، دستاوردهای آن 

، و اجتماعی  ، سازمانی ، خانوادگی ، دستور العمل های اسالمی در شوؤنات فردی عالوه برآن    
مجموعه وظائف مديريتی ، از هدفگذاری گرفته تا برنامه ريزی ، تا سازماندهی  ودر مسائل  و حکومتی ،

  .ذاردمی گ بجایات ويژه ای را اثر، وبسيج امکانات ، تا هدايت و رهبری ، تا نظارت وکنترل 

مسائل مديريت از منظر  زير ساختو پايه و  ، مبنای خاص ، پنج مؤلفه اساسی حداقل، از نظر اسالم ،     
  : اسالم را تشکيل می دهد

 نگرش جامع به انسان •
 نگرش جامع به خانواده •
 نگرش جامع به نظام اسالمی •
 مراتب آننگرش جامع به ماهيت مديريت اسالمی و سلسله  •
 نگرش جامع به نظام کلی مديريت زمان •

؛ و از طرفی  ، رسميت انسانی اجتماعی ندارد از منظر اسالم ، انسان بدون هويت رسمی خانوادگی    
، بدون جامعه سالم  حاصل مجموعه خانواده های سالم است و نظام اسالمی و مديريت آن، جامعه سالم 
  .است"  مديريت "و "  نظام "،  " انسان "، زير بنای سه مؤلفه " مؤلفه خانواده "؛ پس  معنی ندارد

نيازمند تقسيم بندی "  ، و مديريت ، نظام ، انسان خانواده " چهار گانه فوق فه هایلؤاز آنجا که تدبير م    
 ، پايه و اساس هر " نظام کلی مديريت زمان "؛  و تعيين و تدبير کلی اوقات مناسب هرفعاليت ، می باشد
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حکومتی مفيد مادی معنوی با حد اکثر  عملکرد شخصی ، خانوادگی ، سازمانی ، اجتماعی ، و تدبير و
  . می باشد از منظر اسالم ، کارايی و اثر بخشی

پس تبيين پيش فرضها و الگوی کلی اين نظام مديريت زمان ، پيش نياز اصالح نظامات فردی خانوادگی     
  .، اجتماعی اداری و حکومتی است

  :ی مديريت زمان در ادبيات علم مديريت مبانی و الگوی کلفقدان مبحث . ١/١/٣

تدبير اوقات شبانه روزی بر اساس ضرورتهای مادی و معنوی وجود انسان  سياستهای راهبردیمبحث     
در گستره و راستای زندگی مقدماتی دنيا ، و زندگی اصيل و ابدی آخرت ، از مختصات فرهنگ الهی، 

به باور به خدا و به دو ساحت مادی معنوی انسان ، و  معرفِتکه در آن ؛ اسالم می باشد  خصوصا
و حسابرسی الهی، اساس ايمان افراد  سرنوشت اخروی بهشت و يا جهنم مبتنی بر نوع عملکرد انسان

   .معتقد را رقم می زند

طبعا، علوم انسانی تجربی رايج ، از جمله مديريت، فاقد صالحيت علمی برای تدبير جامع نظام اوقات       
و نهايت وجهه همت اين علوم ، ساماندهی زندگی انسان در چهار چوب زندگی ؛ شبانه روزی، می باشد 

  .ستی امادو باالبردن هر چه بيشتر کارايی و اثربخشی فعاليتها و لذات طبيعی ، دنيوی 

، فنون استفاده بهينه ازاوقات را با بيان اصول و تکنيکهای  مبحث مديريت زمان در دانش مديريت     
مانند تهيه فهرست کارهای ضروری ، اولويت دادن به کارهای مهم و ضروری :  کاربردی آموزش می دهد

کردن ساعتهايی که فرد در  تطبيق دادن يا هماهنگ ، تهيه يک جدول زمانبندی شده با توجه به اولويتها ،
؛ چون شخص در آن ساعات از آمادگی  شبانه روز فعال تر است با کاری که اهميت يا اولويت بيشتری دارد

  . )٩۶۴رابينز،ص.استيفن پی( بيشتری برخوردار است و توليد و بازدهی بيشتری دارد

نه (  روانی و  فاه و سالمت مادیناظر به سه هدف اشتغال اقتصادی و ر ،  اين اصول وفنون ، اوال     
 ، برايان تريسی( شخصی می باشد شغلی وهر چه بيشتر ، و رشد و توسعه  گی و شخصیداخانو )معنوی
که صرفا در صدد بهبود زندگی دنيوی است و توجهی به رشد معنوی ندارد ؛ بلکه علم بدان را ) ۵٢-۵١ص

  . نيز ،  چنانکه گذشت ، فاقد است

،  اشتغال اقتصادی را در شبانه روز مناسب و ثانيا ، در اين حوزه ها ی مادی نيز، سياست کلی ساعات     
و ) صبح٨يا ۵/٧(، لذا هم ساعت اشتغال صبح نوعا دير هنگام است  مشخص نکرده استهنوز بدرستی 

  . هم اشتغال بعد از ظهر ، بدون استراحت، با افت کيفيت و کميت همراه است

ر از آن شيفت کاری سوم است که  از نظر افت کمی و کيفی بازدهی کار و تخريب سالمت جسمی و بدت     
عقلی و  ، با تدبير صحيح ، هشدار دهنده است و در بسياری از موارد ، اشتغال در اين شيفت سوم روانی

  .می باشد ، قابل اجتناب و يا تقليل جدی و محاسبه سود وزيان مادی و معنوی در دراز مدت شرعی ،

  : اصول مرتبط. ١/٢

و ارائه  ، مديريت زمان در اسالم سياستهای راهبردیطراحی  تبيين مبانی ويژه مديريت زمان و        
از دو ساحتی بودن انسان، رابطه انسان با طبيعت، خصوصا است مبتنی بر پيش نيازهايی  الگوی اسالمی،

 ۴و ضرورت تقسيم  ، الزامات فقهی اخالقی و عرفانی آنتحوالت شبانه روزی، مراتب سه گانه ديانت و 
  :  که در محورهای ذيل تشريح گرديده است ، گانه اوقات شبانه روزی 

   : ملکوتی انسان –ساحت مادی  .١/٢/١
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مرکب از دو ساحت بدن مادی و روح ملکوتی می انسانی ، هويت واحد  از بديهيات فرهنگ اسالمی     
  : کالبد مادی ظرف بروز اراده روح انسانی است؛ بنحوی که  باشد

  )٢٩/حجر( " فإذا سويته و نفخت فيه من روحی فقعوا له ساجدين"        

  :رابطه متقابل جسم و روح  ؛مرکب روح  ،جسم : ساحت مادی در خدمت ساحت ملکوتی .١/٢/٢

رها می کند ؛ وبه  کالبد مادی دنيوی را ،همان بعد ملکوتی اوست که در هنگام مرگ، حقيقت انسان     
  : عالم برزخ وارد می شود

  )١١/سجده" ( قل يتوفيکم ملک الموت الذی وکل بکم؛ ثم إلی ربکم ترجعون "     

، گرايشات و اقتضائات حيوانی دارد ؛ و به جهت ماهيت  به جهت حضور در کالبد مادی، روح انسانی      
  . تی داردخويش ، گرايشات معنوی و ملکو

،  ، از سن بلوغ به بعد ، و رشد و بالندگی آن سن بلوغ و تجلی عقل الهی در اين زمان رسيدن روح به     
و  ساحت مادی انسان را وارد عالم تکليف و پاسخگويی به عملکرد خويش می نمايد؛ لذا مسئوليت می يابد

تا اقتضائات ملکوتی ؛ اش قرار دهد  ملکوتیروح رشد و تعالی همچون مرکبی در خدمت  ، حيوانی اش را
پاسخ به اقتضائات حيوانی در حد ضرورت  اگرچه ؛ ، نهادينه شود و ثبات معنوی يابد اش به فعليت رسيده

   :و نياز، امری غير قابل اجتناب می باشد ؛ بلکه مقدمه پاسخ مناسب به اقتضائات معنوی است 

  )٧٧/قصص( "... و التنس نصيبک من الدنيا آلخرِِِِِِِةو ابتغ فيما آتيک اهللا الدار ا"      

؛ لذا  درهم تنيدگی جسم و روح چنان است که تأثير متقابل بر يکديگر دارند: الزم به تذکر است که     
با : افراط در پاسخگويی به يکی ، تفريط ونقصان در ديگری را سبب می شود؛ از اين رو ضرورت دارد 

و عقل در خدمت ) قرآن وسنت(، تعادل مبتنی بر حکم وحی الهی  اصل بودن روح حفظ شأن مقدميت جسم و
  : ، مراعات شود وحی

  )٣٩/اسراء" ( التجعل يدک مغلولة إلی عنقک و التبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا "      

  )۶٧/فرقان" (اما و الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا و لم يقتروا و کان بين ذلک قو"       

وعدم ،است؛  در حد قناعت و سپس کفايت ، تأمين نياز مادی مقصود از تعادل: الزم به تذکر است      
به نحوی که هم به جسم صدمه زند و هم در رشد معنوی اختالل ايجاد ؛ می باشد  آنزياده روی در تعادل، 

  .کند

هيچ مرزی  در جهت حداکثری ، )قناعت و کفايت( ، در توجه به معنويات برپايه تأمين نياز مادی وإال     
رعايت " و  "جامع نگری در اداء حقوق الهی  و انسانی"و  "ظرفيت و کشش روحی " نکته سهجز 

  . وجود ندارد ، " اولويتها 

ضرورت  ، فقهی حقوقی اوليهو الزامات واجبات و محرمات   مجموعه در جهت حداقل ، اداء ، بله      
  .شرعی و عقلی دارد 

  :رابطه اسالم و رفاه و سعادت دنيوی. ١/٢/٣
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اسالم مکتبی الهی است که نه تنها برای سعادت اخروی انسان ، بلکه به جهت آبادانی و رفاه  و       
  :سعادت دنيوی انسان ،نيز، قبل از سعادت اخروی، و در طول آن، برنامه زندگی ارائه می دهد 

  )٩۶/اعراف" ( ...و أن اهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء و األرض و ل"       

و يا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليکم مدرارا و يزدکم قوة إلی قوتکم؛ و ال "       
  )۵٢/هود" (تتولوا مجرمين 

خالق و پروردگار هستی " اهللا"فا ، در گرو باور به و اساسا ، رفاه و سعادت دنيوی دراز مدت را، صر      
  :، و تبعيت از فرامينش اعالم می نمايد 

  )١٣۴/نساء... " (من کان يريد ثواب الدنيا فعند اهللا ثواب الدنيا و اآلخرة"      

، غيرممکن معرفی می نمايد ؛ " اهللا"بلکه لذت روحی روانی از مواهب دنيا را بدون عشق و باور به      
چراکه قلب و روح مخلوق خداست و بدون ارتباط با خالق و پروردگار رازق بی نياز ، هرگز لذت و آرامش 

  !:و امنيت روانی بلکه اجتماعی را نخواهد چشيد 

الصالحات  عملوا طمئن قلوبهم بذکر اهللا ؛ أال بذکر اهللا تطمئن القلوب؛ الذين آمنوا والذين آمنوا و ت"       
  )٢٩-٢٨/رعد" (طوبی لهم و حسن مآب

باالتر از آن ، در زندگی دنيوی، قبل از آخرت ، در معيشتی تلخ و ناگوار توأم با تنگنايی روحی روانی ،      
  ! :بسر خواهد برد 

  )١٢۴/طه..." (کری فإن له معيشة ضنکاو من أعرض عن ذ"        

بر اين اساس ، خدای رحمان و رؤوف و رحيم ، از باب تذکر به بشريت ، به پيامبرش ، هشدار می دهد     
مبادا گمان کنی افراد کافر و منافق رياکار با داشتن قدرت و ثروت، در دنيا، در خوشی و امنيت روانی : 

ی قادر متعال ، از طريق قدرت و ثروتشان ، آنان را در دنيا به عذاب بسر می برند ؛ هرگز ، بلکه ، خدا
تا زمانی که جانشان به لب رسد و با حالت کفر، وارد عالم آخرت و عذاب ! دردناکی گرفتار نموده است 

  :دوزخ گردند 

"  فسهم و هم کافرونوال تعجبک أموالهم و اوالدهم ؛ إنما يريد اهللا أن يعذبهم بها فی الدنيا و تزهق أن"       
  )٨۵/توبه(

فال تعجبک اموالهم و ال أوالدهم ؛ إنما يريد اهللا ليعذبهم بها فی الحيوة الدنيا و تزهق أنفسهم و هم "       
  )۵۵/توبه"  (کافرون

أن ("را وسيله مستقيم عذاب منافقين و کفار معرفی می کند " قدرت و اوالد، و ثروت"در آيه اول،       
؛ و در آيه دوم، اراده الهی در تنبيه منافقين و کفار، به اموری تعلق می گيرد که ")يريد"مفعوِل  ،" يعذبهم

، به جای خوشی ") أوالدهم"بر سر " ال"تأکيد (آنها ، موجب می شوند نه تنها ثروت ، بلکه قدرت آنان نيز
  ").يريد"، مفعوُل له  "ليعذبهم! ("و راحتی، وسيله شکنجه روحی و عذاب آنان گردد

اين رهنمودهای الهی ، به تصريح قرآن، حداقل ، در تبيين سياستها، و اصول و شاخصهای کلی، همه      
محورهای ساحتهای مادی و معنوی انسان را در بر می گيرد و هيچ حوزه ای از اين رهنمود کلی مستثنا 

  :نمی باشد
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  ) ٨٩/نحل" (رحمة و بشری للمسلمين و نزلنا عليک الکتاب تبيانا لکل شیء و هدی و " ...      

  )١٠/شوری" (و ما إختلفتم فيه من شیء فحکمه إلی اهللا ؛ ذلکم اهللا ربی ؛ عليه توکلت و إليه أنيب "      

  .به صراحت، همه امور را در بر می گيرد" تبيانا لکل شیء "    

و رهنمود های قرآن ، عالوه بر بينشها اين امور : با مطالعه اجمالی کل قرآن ، به يقين معلوم می گردد      
و احکام ساحتهای معنوی انسان ، بينشها و احکام ساحتهای مادی انسان ، از قبيل خوراک، پوشاک، 

  .مسکن و زناشويی و معامالت و ارث و غيره را در بر می گيرد

از جمله امور اساسی فراگير در زندگی انسان، سياست کلی مديريت زمان ، تقسيم و تدبير اوقات شبانه     
روزی، می باشد که رهنمودش در قرآن کريم ، به کرات و در خالل دهها آيات ، فرمان داده شده است ؛ و 

معنوی و مادی انسان می  در روايات به تفصيل ، به شرح آنها پرداخته است ؛ و ناظر به هر دو ساحت
باشد ؛ لذا ، توجه و اهتمام بدانها تکليفی شرعی در جهت تنظيم امور مادی و معنوی همه مسلمانان ، 

  .خصوصا ، سيستگذاران نظام اسالمی می باشد

  : ارتباط مستقيم تحوالت شبانه روزی طبيعت با ساحتهای انسانی .۴/١/٢

آنگاه که امکاناتش را به فعليت رساند  ؛ پسسبد عالم خلقت است انسان در امکانات وجودی ، گل سر      
را بر عهده  ارشد عالم يتمدير ، ، به مقام خليفةاللهی نائل می آيد و به إذن خدا و به کمال وجوديش رسد

  : می گيرد

  )٣٠/بقرة" ( و إذ قال ربک للمالئکة إنی جاعل فی االرض خليفة "      

و ؛ ، محور عالم خلقت می باشد  جودی و منزلت عظيم وبی رقيب در نظام خلقتبه جهت اين جايگاه و     
و به ؛ همه موجودات در راستای بستر سازی و تسهيل مسير رشد و کمال انسان به ايفای نقش می پردازند 

  : ! به تسخير در آمده اند عبارت ديگر، همه در خدمت انسان،

  )١٣/جاثيه( "إن فی ذلک آليات لقوم يتفکرون  األرض جميعا منهسخر لکم ما فی السموات وما فی  "      

  ابر و باد و مه و خورشيد و ملک در کارند، 

  تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری                                              

"  ...نعمه ظاهرة و باطنةألم تروا أن اهللا سخرلکم ما فی السموات و ما فی األرض و أسبغ عليکم  "      
  )٢٠/لقمان(

 است که تو گويی به در معرض انسان چنان عالم اين تسخير:  می رساند"  ألم تروا "تعبير توبيخی       
  ! نيست و به صرف اراده حاصل می شود نهانیحس و تفکر، قابل رؤيت است و امر پ

در خدمت رشد و تعالی  ؛ ز مظاهر برجسته ، و فصول چهار گانه ا" مجموعه تحوالت شبانه روزی"       
  : انسان است

ليل والنهار؛ و آتيکم من کل ما سئلتموه و إن تعدوا لسخر لکم الشمس و القمر دائبين و سخر لکم ا "      
  )٣۴- ٣٣/ابراهيم " ( نعمة اهللا التحصوها إن اإلنسان لظلوم کفار
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؛ چنان است که  تو گويی اين تسخير به در خواست انسان صورت گرفته است ..." سئلتموه"...تعبير      
بی  و ليکن انسانها از اين نعم؛ گويای نياز فطری و وجودی انسان به اين تسخير می باشد  اين معنی ،

شد و تعالی خود بهره نمی برای ر ،برکت اين تسخيراز غافل اند و به ناسپاسی عمر بسر می کنند و  شمار
  : گيرند

و سخر لکم اليل و النهار و الشمس والقمر ؛ و النجوم مسخرات بأمره ؛ إن فی ذلک آليات لقوم  "       
  )١٢/نحل" ( يعقلون

جهت دريافت  ، )١٣/ جاثيه(از جمله آيه اول درصدر بحث  ، در آيه فوق وبعضی از آيات ديگرتسخير      
؛ بلکه اسرار اين دعوت به تفکر و تعقل نموده استنقش و علل اين تسخير و نکات ديگر، مخاطبين را 

  ...")آليات"تعبير ! (، بر مال  می داند تسخير را برای اهل فکر وعقل

ئل آن ، و اسباب و وسا  ،ه اين مظاهر تحوالت شبانه روزی، پروردگار حکيم بی نياز، ب در قرآن کريم      
  :قسم ياد کرده است 

  )٢-١/فجر" ( ...والفجر و ليال عشر "        

  )٣-١/ضحی" ( والضحی و الليل إذا سجی ما ودعک ربک و ما قلی "        

  )٢-١/عصر" ( والعصر إن اإلنسان لفی خسر "        

  )٣-١/ليل( ..." والليل إذا يغشی و النهار إذا تجلی و ما خلق الذکر و األنثی"         

  )١٩-١۶/انشقاق" ( فال أقسم بالشفق و القمر إذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق"         

لمن شاء منکم أن ، نذيرا للبشر  ،إنها إلحدی الکبر، کال والقمر والليل إذ أدبر و الصبح إذا أسفر  "        
  )٣٧-٣٢/مدثر" (يتقدم أو يتأخر

"  إنه لقول رسول کريم، و الليل إذاعسعس و الصبح إذا تنفس ، فال أقسم بالخنس الجوار الکنس "         
  )١٩-١۵/تکوير(

  : در سوره شمس آمده است ، آيات جامع در اين باب    

والشمس و ضحيها  والقمر إذا تليها و النهار إذا جليها و الليل إذا يغشيها و السماء و ما بنيها و  "       
"  فجورها و تقويها، قد أفلح من زکيها و قد خاب من دسيها هااألرض و ما طحيها و نفس و ما سويها فألهم

  )١٠-١/شمس(

، و  ، و نفس  ُملَهم و عارف به خير و شر تحوالت شبانه روزی و آسمان و زمين قسم بهاز  ، آيه أخير    
و يا  ؛ بروياند ، اگر بذر وجودش را گيردانسان را نتيجه می  ، سعادت و تزکيه و رشد فجور و تقوی

 بذر وجودش را در زمين دفن کند و مانع رويش آن گردد ، اگر را نتيجه می گيرد ، انسانو تباهی  نوميدی
.  

  . بر نقش مستقيم اين تحوالت بر زندگی انسان سخن می گويد ، آيات تسخير    

نمادين و تشبيه استعاری آنها در اشاره به مسائل  ، بيشتر به نقش همچون آيه أخير، بعضی آيات قسم     
  . چگونگی تحوالت روحی روانی او تأکيد می کند تبيين قواعد انسانی و
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  : هر دو جنبه را تذکر می دهد ، ، همچون سوره فجر و بعضی ديگر     

؛  )دهه ذی الحجة و فجر عيد قربان(هم يکی از ظروف زمانی مناسب رشد معنوی را تذکر می دهد     
، چله اش را  به امر خدا) ع(، همان ده شبی است که حضرت موسی  همانگونه که اين دهه بنا بر روايات

  : ، به پايان رساند در ميعاد الهی با آن

  )١۴٢/اعراف" ( ميقات ربه أربعين ليلة فتّم مناها بعشرو واعدنا موسی ثالثين ليلة و أتم "      

، به روشنی ، به نقش عدد ايام و اوقات خاص " تّم "، و تعبير ١٠و  ٣٠ذکر چهل شب، بعد از تعبير (      
  .  ) در برنامه معنوی اشاره دارد

سرکوبی صولت جباران نمی ، و يا ظهور فجر حقيقت و  و هم خالی از اشارات نمادين برای تزکيه نفس     
  : باشد

عليهم ربک سوط عذاب إن ربک  فصب...و فرعون ذی األوتاد... ألم تر کيف فعل ربک بعاد "      
  )١۴-۶/فجر" ( لبالمرصاد

  : خالصه کنيم 

 : درلذا، ضرورت دا ؛ نقش مستقيمی در اصالح دنيا و آخرت انسان دارد ، تحوالت شبانه روزی"     
، بر اساس سياستگذاری الهِی قرآن و سنت معصومين ،  و نظام اسالمی ، خانواده مؤمن ، انسان مؤمن
  ." امر معاش و معادش را تعريف کند و به اجراء گذارد نظام اوقاِت

  : مراتب ديانت. ۵/١/٢

  :در قرآن کريم ، سه مرتبه الزامات دينی تعريف شده است     

 .که تلبس به الزامات فقهی حقوقی را تذکر می دهد : ديانت مسلمين •
 . دارد ، نظر که به الزامات اخالقی ، عالوه بر الزامات  مسلمين: ديانت مؤمنين  •
 .، عالوه بر الزامات مسلمين و مؤمنين ، نظر دارد  الزامات عرفانی به که:  ديانت محسنين •

 ، آخرت اما جهت خير دنيا و، الزم است  ، اولالزامات مطلوب دينی ، سطح دوم و سوم است و سطح     
  . کفايت نمی کند

     :ارد فوق می پردازيمحال به توضيح مو    

مريض القلب       ،  مقيد به احكام:  لزامات فقهي و حقوقيا :يانت مسلمين د. ١/۵/١/٢
  : ، منافق

و واجبات و ؛ ، مرتبه اسالم است که نظر به الزامات فقهی حقوقی دارد  حداقل مرتبه الزامات دينی     
  .و صحت و بطالن امور را در برمی گيرد ، محرمات 

  .برای عموم جامعه است، تبيين موارد فوق ، عمده وجهه همت رساله های عمليه     

کفايت نمی کند ؛ چراکه پذيرش گويای آن است که اين مرتبه ضرورت دارد اما ، تعبير الهی در قرآن     
  :ظاهری اسالم را نظر دارد و هنوز عشق و ايمان قلبی را در بر نمی گيرد 

  )١۴/حجرات( " قالت األعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا أسلمنا و لما يدخل اإليمان فی قلوبکم "      
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؛ و واجب نيست فرد !  رورتی نداردض ،حضور قلب در نماز و رعايت وقت فضيلت نماز، در اين مرتبه     
و بيش از واجبات مالی اوليه همچون !  نداقرآن به خو ، در تمام عمر خود ، حتی يک صفحه ، مسلمان

  .خمس و زکات و فطريه ، واجب مالی اوليه ديگری بر عموم نيست

و واجب نيست که عموم زنان زحمت ! در اين سطح از ديانت ، رعايت وظائف مادری وجوبی ندارد      
و اين شوهر زن است که موظف است عالوه بر  !غذا پختن و لباس شستن و امور ديگر را به خود بدهند 
  ! نفقه ، تدارک امور فوق را خود به تنهايی عهده دار شود

دست درمانده ايی را بگيری و به کار ارباب رجوع تا قدری، بعد از وقت ، ست در اين مرتبه الزم ني   
  ...و  !اداری رسيدگی  کنی تا کارش پايان پذيرد 

مالحظه می شود اتکاء صرف به الزامات فقهی حقوقی و عدم اعتناء به الزامات اخالقی، رشد فردی،   
انگيزه  ،و اتفاقا، به مرور ؛ ی به خطر می اندازدسالمت انسانی را در روابط خانوادگی و اداری و اجتماع

از مديران و  ، از ديانتخصوصا اگر اين سطح ؛ التزام به حداقلها را  نيز در افراد کاهش خواهد داد 
  !، صادر شود پرچمداران ديانت اسالمی

  . نخواهد ديدروی سعادت دنيوی و أخروی را هرگز ،  اين چنين جامعه ای خود خواه فرد گرا ، طبعا  

  : با اين توجه معلوم می گردد     

، و اکتفاء به ظواهر  ، دوری از عشق و ايمان و الزامات اخالقی اسالم از علل اساسی انحطاط مسلمين     
شکل  ، آرام آرام اين فاصله و دوری، ) ص(آن چنان که بعد از رحلت پيامبر اسالم  ؛ اوليه آن می باشد

 ، فرصت نهادينه کردن ارزشهای اخالقی را ، نيز) ع(حيرت آور دوره امير مؤمنان  عادی گرفت و تالطمات
؛ و عمده حکومتهای تاريخ مسلمانان بعد از امام  در جامعه فاصله گرفته از ارزشها ، به حضرتش نداد

؛ حکومتهايی رياکار ومنافق بودند و فرهنگ ريا و نفاق را در جامعه مسلمين نهادينه کردند  ،نيز، )ع(حسن
  . و هم اکنون نيز اکثريت آنها چنين اند

که به حداقل الزامات فقهی و حقوقی  ؛ اکثريت جامعه را بيمار دالن تشکيل می دهد، در چنين فضايی       
منافقان و سنگدالن بر عهده خواهند ، زمام امور اين افراد را طبعا  و؛ نيز پايبندی الزم را نخواهند داشت 

تا چه رسد به مؤمنان و ؛ گرفت و گروه مقيد به احکام در اقليت و انزوا و تنگنا قرار خواهند گرفت 
  : که دائم در رنج و عذاب اند تا به لقاء پرودگارشان نائل شوند محسنان

  )٣سيد رضی، نهج، خطبه " (  ربه و يکدح فيها مؤمن حتی يلقی"       

ياد می شود که به نارسايی و "العمی"و" الّصمُّ"، " فی قلوبهم مرُض" اتدر قرآن، بيمار دالن با تعبير   
و " المنافقين"؛ و اهل ريا و نفاق را با تعبيرات  گرفتار می باشند ، و کری و کوری قلبی ،اختالل اخالقی

و مرگ  ياد می کند که از عدم اعتقاد آنها به اسالم ، و از سنگدلی آنان "الموتی"و  "همالقاسية قلوُب"
  : حکايت می کند معنوی و انسانی اشان،

  )۶٠/احزاب" ( ...ولئن لم ينته المنافقون و الذين فی قلوبهم مرض و "        

  )۴٩/انفال" ( و إذ يقول المنافقون و الذين فی قلوبهم مرض غر هؤالء دينهم "       

  )۵٣/حج..." (ليجعل مايلقی الشيطان فتنة للذين فی قلوبهم مرض و القاسية قلوبهم "       
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،  العمي عن ضاللتهمما انت بهادي إنک التسمع الموتی، و التسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين و  "       
  )۵٣/روم(و) ٨١/نمل" ( تنا وهم مسلموناإن تسمع إال من يؤمن بآي

محروم از  دنيا طلب"گروه  ۴حاجيان برگشته از حج را به  ٢٠٧الی ٢٠٠در سوره بقره از ايات     
 ، منافق لجوج شيفته دنيا"، " طالب حسنه در دنيا و آخرت، و نگران از جهنمعاقبت به خير  "، " آخرت

  : تقسيم می کند"  ايثار گر جان بر کف طالب رضای خدا " ، و"  تبهکار قدرت طلِب

  اهللا کذکرکم آبائکم أو أشد ذکرا ؛  فإذا قضيتم مناسککم فاذکروا"       

  ؛ "فمن الناس من يقول ربنا آتنا فی الدنيا  و ما له فی اآلخرة من خالق"       

    ...؛"ومنهم من يقول ربنا آتنا فی الدنيا حسنة و فی اآلخرة حسنة و قنا عذاب النار"       

عجبک قوله فی الحيوة الدنيا و يشهد اهللا علی ما فی قلبه و هو الد الخصام ؛ وإذا و من الناس من ي"       
اتق اهللا أخذته العزة باإلثم ؛  له و إذا قيل...  تولی سعی فی األرض ليفسد فيها و يهلک الحرث و النسل

  ؛  "فحسبه جهنم و لبئس المهاد 

  )٢٠٧-٢٠٠/بقره( "اهللا رؤوف بالعبادو من الناس من يشری نفسه ابتغاء مرضات اهللا ؛ و"      

گروه اول   خيری در آخرت برايشان وجود ندارد ديانت گروه اول و سوم ، همان ديانت اعرابيان است که   
خواص منافق قدرت طلِب نفوذ کرده در مجاری قدرت و  ، در خدمت گروه سوم  دنيا طلِب ، عوام بيمار دل

  . ")إذا تولی"تعبير(  مديريت جامعه ، می باشند

با آنان ،  اقتصاد و نسل را به تباهی می اهل دنيا گروه سوم رهبران اهل دنيايند که به إتکاء و همراهی      
  .کشند

  .اهل ايمان وتقوی می باشند  ان، رهبران و امامم چهارو گروه  ، گروه دوم ، عموم اهل ايمان    

" تعبير (به جامعه ، رأفت و رحمت  و عنايت ارزانی می دارد  به حرمت گروه چهارم است که ، خداوند    
  ") .واهللا رؤوف بالعباد

  :خالصه کنيم

؛ و  تمرکز و اکتفاء به ظواهر دينی در سطح مسلمين اعرابی مسلک، جامعه را به انحطاط می کشاند "   
،  متعالی اسالم در جامعهروح و حقيقت اسالم را به انزوا و حاشيه می راند ؛ پس جهت تجلی ارزشهای 

                               !   ، هرگز کافی نيست و عمل بدان الزم است و ليکن ، شعار و دعوت به الزامات فقهی و حقوقی

و  برند، باالتر  تکليف است که سطح ديانت را از حداقل الزامات ، لذا بر حاکميت نظام اسالمی در ايران     
   . " ه کردن حداقل ارزشهای اخالقی اسالم همت گمارندبه نهادين

  : مومنين ، مديريت فرهنگي و اجرايي: حقوقي  –فقهي + الزامات اخالقي : ديانت مومنين . ٢/۵/١/٢

حداقل ارزشهای اخالقی به :  ؛ در اين سطح ضرورت دارد ديانت ايمانی ، حداقل ديانت مرضی خداست    
، در نفوس انسانی و خانواده و جامعه  ، تا حداقل اثار معنوی دين اسالم افزوده شودالزامات فقهی حقوقی 

  : و رستگاری در آخرت و وراثت بهشت برين نصيب بشريت شود خير دنيا؛ و  ، متجلی گردد و حاکميت

     )٩۶/اعراف..." (و لو أن اهل القری آمنوا و اتقوا لفتخنا عليهم برکات من السماء و األرض"       
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هم للزکوة  الذين هم فی صلوتهم خاشعون و الذين هم عن اللغو معرضون و الذين قد افلح المؤمنون"       
و الذين هم علی صلواتهم و الذين هم ألماناتهم وعهدهم راعون  ...والذين هم لفروجهم حافظون فاعلون

  )١٠-١/مؤمنون( " أولئک هم الوارثون؛ يحافظون 

جزوعا و إذا مسه الخير منوعا؛ إال المصلين الذين هم علی  شرلخلق هلوعا إذا مسه ا إن اإلنسان"        
صلوتهم دائمون والذين فی أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين و الذين هم من 

الذين هم و الذين هم ألماناتهم وعهدهم راعون و...و الذين هم لفروجهم حافظون...عذاب ربهم مشفقون
  )٣۵-١٩/معارج" ( بشهاداتهم قائمون والذين علی صالتهم يحافظون اولئک فی جنات مکرمون

أرأيت الذی يکذب بالدين فذلک الذی يدع اليتيم وال يحض علی طعام المسکين فويل للمصلين الذينهم "        
  )٧-١/ماعون" ( عن صلوتهم ساهون و الذينهم يراءون و يمنعون الماعون

  . خير در دنيا را برای اهل ايمان وتقوی تذکر می دهد، آيه اول      

را  بر می شمرد و رستگاری و وراثت کريمانه را در  نمازاهل  و ، ويژگی اهل ايماِن آيه دوم و سوم     
  . آخرت ، به آنان مژده می دهد

 ن است که با عناوينبودن ، دو ويژگی برجسته آنا نمازعشق به خدا و ارزشهای الهی ، و اهل      
  .بدان اشاره می کند" مصلينال"و  "مؤمنينال"

، به  "حضور قلب در نماز و رعايت اوقات اول وقت نماز"حداقل در دو ويژگی  ، "اهتمام به نماز"     
و ؛ ! " اول نماز و آخر نماز: " ؛ گويا که اشاره دارد عنوان اولين و آخرين ويژگيهای آنان ذکر شده است

 عمود الدين "؛ که همان  تذکر می دهددر حوزه الزامات دينی ، اين نحوه بيان ، محوريت اهتمام به نماز را 
  .نيز، مطرح است " حق اهللا "به عنوان محور ، بودن نماز را اشاره دارد و طبعا " 

احراز حقيقت  یويژگی برجسته دوم است که از شاخصهای اساسی کّم ، اهتمام به امر فقراء و محرومان    
 صدقه، ، اتانفاق، زک"قرين الينفک نماز تلقی می شود وبا تعبيرات  ،که در قرآن کريم؛ نماز می باشد 

  .تلقی می گردد  ، نيز " حق الناس "محور ، ؛ اين ويژگی آمده است، و غيره  ،"اطعام

، بر  و تحقق آن و عدمش، مجموعه تکاليف دينی را تذکر می دهد " حق اهللا و حق الناس "مجموع      
  :  ، سرنوشت أخروی افراد را رقم می زند اتدو محور اساسی نماز و زک

  )٣-٢/بقره( "هدی للمتقين الذين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلوة و مما رزقناهم ينفقون"        

جموعه وظائف دينی می ، نماِد م"  اقامه نماز و انفاق "نماِد مجموعه اعتقادات، و "  ايمان به غيب "      
  .باشد 

  )۴۴-۴٢/مدثر" ( ما سلککم فی سقر؟ ؛ قالوا لم نک من المصلين و لم نکن طعم المسکين"         

در ايات سوره ماعون، فقدان اهتمام به ايتام و مساکين را دليل بی اعتباری نماز و نمازگزار معرفی می      
رياکاران  ه هاینشاناز و بخل را ؛ و رياکارانه قلمداد می کند و اين چنين نمازی را تهی از معنويت ؛ ! کند

، ونشان از تکذيب آن  ؛ بلکه عدم اهتمام به محرومان را نشان از بی اعتقادی به قيامت اعالم می نمايد
  !معرفی می نمايد

  .، برشمرده شده است ، وفای به عهد ، امانتداری حفظ ناموس ،مؤمن  ويژگی های ديگراز     
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 از صفات اهل ايمان معرفی شده است و انفاق ، نمازمالزم  در اياتی ديگر، صبر ، و قرائت و تالوت قرآن   
:  

" ...الذين يظنون أنهم مالقوا ربهم و استعينوا بالصبر و الصلوة و إنها لکبيرة إال علی الخاشعين "      
  )۴۵/بقره(

  )٢٠/مزمل..." (ماتيسر منه و أقيموا الصلوة وآتوا الزکوةفاقرؤوا ...فاقرؤا ماتيسر من القرآن "       

" الذين آتيناهم الکتاب يتلونه حق تالوته أولئک يؤمنون به؛ و من يکفر به فأولئک هم الخاسرون"       
  )١٢١/بقره(

يرجون تجارة لن  و أنفقوا مما رزقناهم سّرا و عالنيةإن الذين يتلون کتاب اهللا و أقاموا الصلوة  "      
  )٢٩/فاطر" (تبور

فقدان تالوت  "گويای ضعف خشوع و ضعف اعتقاد به قيامت ، و ، " فقدان صبر ":  مالحظه می شود 
می باشد ؛ پس تلبس ،  أخروی کسادی وخسارِت تجارت و بدبختی دنيوی و، ، حکايت از کفر عملی  " قرآن

  . ايمانی داردجهت پرهيز از اين آثار شوم ، ضرورت ، به آنها 

مراتب الزامات فردی و اجتماعی اهل : که به هر حال غرض از اين توضيحات، تبيين اين نکته است       
  .می باشد مسلمانانالزامات دينی عموم فراتر از معصومين ،  ايمان در قرآن و سنت

 و غيره به نحو عام" المخبتين" ، " المصلحين"، " المتقين"و ، خاص  به نحو" اصحاب اليمين"عنوان    
  .نظر حداقلی اش به سطح الزامات ايمانی می باشد ،

، صرفا به مرگ مقربين و اصحاب يمين اشاره می  ، در ذکر چگونگی مرگ اهل اسالم در سوره واقعه    
  : سخنی  به ميان نمی آورد ساکت است و ، و از مرگ ديگران از اهل اسالم؛ کند 

؛ و أما إن کان من أصحاب اليمين فسالم لک المقربين فروح و ريحان و جنة نعيمو أما إن کان من  "       
  )٩١-٨٨/ واقعه..." (من اصحاب اليمين

  : ، شامل می شود  مقام عصمت را دارا می باشند که تعداد اندکی را در امت اسالم " مقربين "      

  ) ١۴-١٣/واقعه" ( ثلة من األولين وقليل من اآلخرين"       

کسانی را نظر دارد که به سالمت اعتقادی و اخالقی و  ، ، به شهادت همين آيات " اصحاب اليمين "      
  :ترک می کنند ، رفتاری، با قلب سليم ، دار دنيا را به مقصد آخرت 

  ) ٨٩-٨٨/شعراء" (يوم الينفع مال و البنون إال من أتی اهللا بقلب سليم "      

ی عاقبت بخيری و احراز قبولی اعمال می گويا؛ اين معنی ، ) فسالم لک(لذا سزاوار سالم الهی می باشند  
واضح است اين گروه عاقبت بخير ، غير از عموم مسلمانان دچار نقصان در اعتقاد و اخالق و پس، ؛  باشد

    .اند ، دچار مصيبت ...قيامت و عمل می باشند که عالوه بر دنيا ، در اخرت نيز از مرگ گرفته تا برزخ و

می باشد  فقهی حقوقیحداقل عاقبت به خيری ، تلبس به حداقل  الزامات ايمانی ، عالوه بر الزامات  ، پس   
و  ؛ مکلف به الزامات ايمانی و پرچمداری آن می باشد هم، ،آن  حداقلدر  ،اسالمی  و حاکميت ؛ و لذا نظام

بستر الزم اعتالء ايمانی جامعه مسلمين را با سياستگذاری و برنامه ريزی مناسب اهل  : مکلف است هم ،
  . ، برای آنان فراهم نمايد ايمان
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تنظيم اوقات مناسب برای امر دنيا و " ،  سياستگذاريهای سرنوشت ساز برای اهل ايماناز جمله      
  . می باشد که تفصيل آن خواهد آمد " آخرت آنان

  :  خالصه کنيم " نظام کلی مديريت زمان "در ارتباط با  ،را از اصل مراتب ديانت کاربردیغرض    

 .، واجب است وبر خالف تصور، مستحب نيست فرهنگ سازی ارزشهای اخالقی مستحب •
، حرام است و بر خالف  عادی سازی ترک مستحبات و ارزشهای اخالقی و مباح سازی مکروهات •

ه حفظ و تأکيد بر حدود وثغور ارزشها ، الزام شرعی دارد و خالف آن ، ؛ چراک تصور، مکروه نيست
 .نوعی بدعت گذاری است که از اشد منکرات است

 . رعايت حداقل ارزشهای اخالقی بر اهل ايمان و خصوصا حاکميت اسالمی واجب است و مستحب نيست •
داقل ارزشهای اخالقی و ايمانی پايه واساس رعايت ح"  نظام کلی مديريت زمان از منظر اسالم "رعايت  •

 . می باشد
، از جانب حاکميت اسالمی امری واجب و  " نظام کلی مديريت زمان" فرهنگ سازی و نهادينه کردن  •

 . حياتی است و هرگز مستحب نيست و بستر سازی برای اصالح امر دنيا و آخرت جامعه می باشد
علماي رباني و ) :حقوقي –فقهي +  اخالقي + عرفانيالزامات  ): (اهل يقين(ديانت محسنين  .٣/۵/١/٢

  ) :ع(معصومين 
که چرا  ؛ می باشد) ع(ناظر به معصومين از انبياء و أئمه اطهار ، "  محسنين"  قدر متقين از عنوان   

  : می نامد " محسنين "انبياء را  مکررا ، کريم ، قرآن

  )٨٠-٧٩/صافات" (سالم علی نوح فی العالمين؛ إنا کذلک نجزی المحسنين"      

  )١١٠-١٠٩/صافات" ( سالم علی إبراهيم ؛ کذلک نجزی المحسنين "     

  )١٢١-١٢٠/صافات"( ؛ إنا کذلک نجزی المحسنين سالم علی موسی و هارون "     

، التزام دائمی به " حق اهللا"ا اهل يقين ، در باب ، حداقل الزامات دينی محسنين و ي در سوره ذاريات     
، التزام دائمی به رسيدگی امر فقراء و "  حق الناس "تهجد وشب زنده داری و نماز شب، ودرباب 

  ! : در حد ايثار می باشد ، محرومان

تغفرون؛ و فی ؛ وباألسحار هم يس ، کانوا قليال من الليل ما يهجعون إنهم کانوا قبل ذلک محسنين... "      
  ) ١٩-١۶/ذاريات" ( أموالهم حق للسائل و المحروم

که نظر به آمده است  " معلوم حق فی اموالهم و" الزام  ، در التزام مالی اهل ايمان در سوره معارج    
و فی اموالهم  "رهنمود  ؛ ليکن در مورد التزام مالی محسنين ، انفاق مازاد از نياز خود و خانواده را دارد

!  ، سلوک دينی دارند در حد ايثار مالی، کنايه از اين که آنان  ، " معلوم "بدون لحاظ قيد  آمده است،"  حق
  : در سوره انسان را به ياد می آورد) ع(اين معنی ، سلوک مالی اهل البيت؛ 

  )٨/انسان" ( و يطعمون الطعام علی حبه مسکينا و يتيما و اسيرا "           

برای رهبران مجتهد وغير معصوم  التزام به حداقل نماز شب و شب زنده داری، و حداقل گذشت مالی ،     
 ، فوق طاقت غير معصومين می باشد ايثاردر سطح حرکت ؛ گرچه  مورد انتظار است، طبعا ، نظام اسالمی 
   .مجالی ديگر را می طلبد ، ؛ بحث بيشتر

ايجاد فرصت فردی و تشکيالتی، برای تحقق فضيلتها و رفع موانع از اصل وجوب بستر سازی و  .۶/١/٢
  ) :أصل آخرتگرايی: ( آن
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  : در گرو صالح و فساد مديريت جامعه می باشد ،، صالح و فساد جامعه  در منطق قران و سنت   

العلماء و :  ال؛ ق ؟ ؛ قيل من هم يا رسول اهللا صنفان إذا صلحا صلحت األمة و إذا فسدا فسدت األمة "      
  )٣۶ص١صدوق، ج.رک" ( الرؤساء

و نقش الگويی ويژه برای جامعه ايفاء  اند ؛، مديران فرهنگی و اجرايی جامعه  " علماء و رؤساء"       
سنگ زير بنای اصالح جامعه می باشد ؛ لذا تأثير ، صالحيت علمی اخالقی عملی آنان ، ؛ پس  می کنند

 ؛ تو گويی آنچنان قوی است که تربيت خانوادگی را تحت الشعاع قرار می دهندمديران و رهبران اجتماعی 
  :فرزندان رهبران و مديران جامعه خويش می باشند  ، مردم اکثريت قاطع

  )٢٠٨بن شعبه بحرانی، ص(، ) ع(علي " الناس بأمرائهم أشبه منهم بآباءهم "      

  )٢١٠نهج،خ سيد رضي،(، ) ع(علي" إنما الناس مع الملوک و الدنيا إال من عصم اهللا "      

  مثل رايج" الناس علی دين ملوکهم "       

تدبير و سلوک اجتماعی  ثانيا ازشخصيت فردی آنان و  ، از اوال ،بر مردم  ، تأثير مديريت جامعه  طبعا     
، بلکه از " فقر و نداری"، امت اسالم را  نه از ) ص(أن اسالم، نشأت می گيرد ؛ لذا پيامبر عظيم الشآنان

  :، بر حذر می دارد " سوء تدبير"

  )٣٩، ص ۴ج ابن ابی جمهور،( " إنی ال أخاف علی امتی الفقر و لکنی أخاف عليهم سوء التدبير "     

نمايشگر ارزشگذاری  ، ، به نوعی سلوک دينی مديران و رهبران جامعهنحوه  و، نحوه نگرش ،  پس     
و فی الواقع ، کارکرد فرهنگ سازی و نهادينه کردن  ؛ و ارائه ميزان وزن انها به جامعه می باشد، دينی 

با سخنان، سلوک :  لذا مديران و رهبران مکلفند ارزشها را به گونه ارائه شده، برای جامعه ، دارا است ؛
زن آنها را آنگونه که در دين خدا معين شده به جامعه و و ی دينی ، ارزشها فردی و تدبير اجتماعی شان

امر مستحب نزد مسلمين ، بعنوان امر واجب اداری و حکومتی : رو ، گاه ممکن است  از اين ؛ ارائه دهند
بر کارگزاران مقرر شود و يا امر مکروهی، حرمت اداری و حکومتی پيدا کند؛ همچنانکه مهمان شدن 

، مورد توبيخ اداری شديد از جانب امير مؤمنان  بصره در محفل شام اغنياءاستاندار ،عثمان بن حنيف 
نهايتا امر مکروهی است و حرمت  ، با آنکه از نظر فقهی ؛) ۴۵،نهج، نامهسيد رضی(، واقع می شود )ع(

  .ندارد

    : دستاورد مرتبه ايمان ، محل تأکيد مضاعف قرار می گيرد ، نيز، با توجه به اين نکات    

 .نگ سازی ارزشهای اخالقی مستحب ، واجب است وبر خالف تصور، مستحب نيستفره •
عادی سازی ترک مستحبات و ارزشهای اخالقی و مباح سازی مکروهات، حرام است و بر خالف  •

ثغور ارزشها ، الزام شرعی دارد و خالف آن ،  تصور، مکروه نيست ؛ چراکه حفظ و تأکيد بر حدود و
 .ه از اشد منکرات استنوعی بدعت گذاری است ک

 .رعايت حداقل ارزشهای اخالقی بر اهل ايمان و خصوصا حاکميت اسالمی واجب است و مستحب نيست •
پايه واساس رعايت حداقل ارزشهای " کلی مديريت زمان از منظر اسالممبانی ويژه و الگوی "رعايت  •

 .اخالقی و ايمانی می باشد
، از جانب حاکميت اسالمی امری واجب و "کلی مديريت زمان الگوی"فرهنگ سازی و نهادينه کردن  •

   . حياتی است و هرگز مستحب نيست و بستر سازی برای اصالح امر دنيا و آخرت جامعه می باشد
  : ، بر اين بستر سازی تأکيد شده است نيز "قانون اساسی نظام جمهوری اسالمی ايران" در       
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، سالمی ايران موظف است برای نيل به اهداف مذکور در اصل دوم دولت جمهوری ا:  اصل سوم "      
  : ، بکار گيرد همه امکانات خود را  برای امور زير

، بر اساس ايمان و تقوی و مبارزه با کليه مظاهر فساد و  محيط مساعد برای رشد فضائل اخالقی ايجاد -١ 
 )١،بند٣اصل : قانون اساسی( ". تباهی

برای تأمين استقالل اقتصادی جامعه و ريشه کن کردن فقر و محروميت و بر :  سوماصل چهل و  "     
، بر اساس  ، اقتصاد جمهوری اسالمی ايران ، با حفظ آزادگی او آوردن نيازهای انسان در جريان رشد

  ... : ضوابط زير استوار می شود

، عالوه بر  چنان باشد که هر فرد نظيم برنامه اقتصادی کشور بصورتی که شکل و محتوا و ساعات کارت -٣
، سياسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری  ، فرصت و توان کافی برای خود سازی معنوی تالش شغلی

  )٣،بند۴٣اصل : قانون اساسی. ( " کشور و افزايش مهارت و ابتکار داشته باشد
سازی را در حوزه نحوه تنظيم تدوين کنندگان هشيار قانون اساسی ، ضرورت بستر : مالحظه می شود     

  . ساعات فعاليتها نيز ، پيش بينی نموده اند

  :اصل تقسيم اوقات شبانه روزی به اشتغال دنيوی و أخروی. ١/٢/٧

   : تو صيه شده است) ع(يثی از امام رضاداز جمله ح ،در احاديث      

  :  شود بخش تقسيم ۴به ، بسيار تالش  کنيد تا اوقات شبانه روزی تان  "     

  جهت مناجات و عبادت، ساعتی برای خلوت با خدا  •
 و اشتغال مادی تو ساعتی  برای امر معيش •
، و آنان که عيوب شما را  برادر صفت معتمِد و ساعتی برای معاشرت و ارتباطات اجتماعی با افراِد •

 .و در باطن به شما اخالص و ارادت دارند؛ به شما می شناسانند 
 .يدکنخلوت می آن ساعت در  ، لذتهای خويشو ساعتی که برای  •

  :  تأکيد می کند، ) ع(امام، در ادامه حديث 

با رعايت اين وقت چهارم است که شما قادر خواهيد بود تا وظائف و مسئوليتهای سه گانه ديگر را "       
      : " برعهده گيريد و اداء کنيد

ساعة هللا لمناجاته ، و ساعة ألمرالمعاش ، و ساعة :  و اجتهدوا أن يکون زمانکم أربع ساعات"      
، و ساعة تخلون فيها للذاتکم،  لمعاشرة اإلخوان الثقاة و الذين يعرفونکم عيوبکم و يخلصون لکم فی الباطن

  "  و بهذه الساعة تقدرون علی الثالث الساعات

    )٣۴۶، ص٧۵، ج مجلسی(، ) ع( امام رضا

مورد تأکيد  ،سياستگذاری جامع را  برای اصالح امور دنيا و آخرت  ، حديث شريف : مالحظه می شود    
  .قرار می دهد 

 به معنی تالش فراوان با تمام طاقت و وسع وجودی می باشد" َجهد"و " جُِهد"از واژه " اجتهدوا"تعبير     
.  

  : اين بيان ، گويای آن است که     
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نيازمند تالش و  ، اجتماعیخصوصا  و ، در رويه  فردی  ، تنظيم اوقات و نظام بخشيدن به آن"     
 ؛ و طبعا شود نهادينهاساسی در فعاليتهای انسان ،  يک سنتتا به عنوان ؛ کوشش و مراقبت و دقت است 

           ." نقشی اساسی را برعهده دارد سرنوشت ساز ، حاکميت اسالمی در اين تدبير  ،

  : فعاليتها در شرائط ضرورت فردی و تشکيالتیزمان  اصل جايگزينی  .١/٢/٨

کلی مديريت زمان ، يک تدبير راهبردی است که ناظر به غالب اوقات و شرائط می  مبانی ويژه و الگوی   
  .باشد 

مانند کشيک بيمارستانها ،  ( ستنده اورژانسی يا ، نوعا، ويا در فعاليتهايی که  ليکن در شرائط ِويژه    
تعامل با دول ديگر که اختالف افق مانند ( و يا اقتضائات مستمر می باشند ، ؛ )نيروی انتظامی ، و غيره
  . در نظام اوقات مطرح خواهد شد ، سياست جايگزين ، طبعا؛  )زمانی قابل توجهی دارند

اين نوع فعاليتها ، چرخشی تعريف شود تا اين شرائط برای افراد شاغل در  : ولی بايستی توجه داشت   
  . کلی مديريت زمان ، تطابق يابد و هماهنگ شود الگویبا ، نيروهای شاغل  اکثر اوقاِت

مطرح شده ) ع(در قرآن و سنت معصومين  ، بعنوان يک اصل، اين شرائط خاص و جايگزينی فعاليتها     
     :  است 

  )۶٢/فرقان( " خلفة لمن أراد أن يذّکر أو أراد شکوراو هوالذی جعل الليل و النهار  "      

 ، برعکس معمول ؛ در صورت ضرورت مناسبت با شب دارد " تذکر" ، و  است مناسب روز "شکر"       
  . عمل خواهد شد ،

  : ، به همين گونه تفسير شده است در احاديث ، اين رهنمود قرآنی    

و هو الذی جعل الليل و النهار "  : ؛ قال اهللا تبارک و تعالی بالنهار، فاقضه  کل ما فاتک بالليل "     
حر ) (ع(امام صادق" ...؛ و ما فاته بالنهار بالليل يعنی أن يقضی الرجل ما فاته   بالليل بالنهار " : ...خلفة
  ) ٢٠٠ص، ٣، جعاملی

 ، أدرکه بالليل من النهار أن يعمله ؛ و من فاته شيء من فاته شيء من الليل أن يعمله ، أدرکه بالنهار "     
  )ص  ،ج  ، سيوطی(ابن عباس،  ."

  

 :مديريت زمان از منظر اسالممبانی   )٢(
  :قرابت کاربردی مفهوم مبانی با مفهوم سياستگذاری کالن و ارائه الگو: مقدمه 

راهبردی  و سياستهای مديريت زمان در اسالم ، ناظر به  مبانی: همانطور که در ابتداء مقاله گذشت  
که در دو محور ذيل ، مورد  شبانه روزی و هفتگی ، و نظام ساليانه می باشد ارائه الگوی مديريت زمان

       :بحث قرار گرفته است 

  : از نظر اسالم هفتگی مديريت زمانشبانه روزی و کلی  مبانی و الگوی. ٢/١

  . تنظيم می شود ،نظام اوقات معنوی، به جهت تقدم ارزشهای معنوی بر ارزشهای مادی ، ابتداء      
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،  نياز های اوليه خوراک مد ،آ، بدون شغل و در ؛ چراکه سامان می يابد، نظام اوقات اشتغال  ، سپس     
  . ، تأمين نخواهد شد ، وسائل زندگی و غيره ، مسکن پوشاک

 ، " نظام اوقات معنوی و اشتغال" طبعا ، از پی  ، " لذتهای حالل و استراحت تغذيه و  نظام اوقات"      
 تغذيه و لذتهای حالل  نياِز" برطرف کردن  ، ضرورت چراکه، پس از کسب درآمد ، اولين ؛ مقرر می شود

، تقدم خواهد داشت  " ارتباطات اجتماعی و تفريحات "و طبعا ، بر ؛ می باشد ،  " استراحت "و سپس ، " 
     : ، نيز تذکر داده شده بود"  )ع(حديث امام رضا  "، سيم اوقات ، در حديث تق نکتهاين به همانگونه که ؛ 

   :معنوی امور زماني  الگوی. ٢/١/١

و تهذيب نفس،  تالوت قرآن ،  ، شامل اوقات نمازهای يوميه و نافله ، زمانی امور معنوی الگوی     
   :آن دو ، می باشد  جات ، و تفکر خالق در امر دنيا و آخرت و جمع بين، دعا و منا محاسبه نفس

  :اوقات نماز . ٢/١/١/١

و مهمترين بستر ساز کسب فيض معنوی ؛ برترين خدمت و عبادت معنوی است که همتايی ندارد  ، نماز   
  : و مديريت شهودی است

، خدمته فی األرض ، و ليس شیء من خدمته يعدل الصلوة ، فمن ثم نادت  إن طاعة اهللا عز وجل "      
  )٢٧-٢۶، ص٣حر عاملی، ج( " زکريا و هو قائم يصلی فی المحرابالملئکة 

؛ که  روز استشبانه  پنجگانه ، اوقات نمازهای واجب طبعا ، اولين تنظيم ، در نظام اوقات معنویپس    
  :دارای انعطاف وقتی مقرر می باشد 

"  الفجر کان مشهوداأقم الصلوة لدلوک الشمس إلی غسق الليل و قرآن الفجر؛ إن قرآن  "       
  )٧٨/اسراء(

سيطره " غسق الليل " ، و ) هنگام نماز ظهر(، آغاز زوال خورشيد "  لدلوک الشمس" مقصود از    
آيه  که در مجموع ، ؛، نماز صبح می باشد " قرآن الفجر "، و  )نماز ِعشاءنيمه شب ، پايان وقت (تاريکی 
 :است ويژه مورد تأکيد ، ؛ و اول وقت نماز صبح  شاره دارد، به  نمازهای پنجگانه شبانه روزی، ا شريفه

    .)١٣٣-١٣٢، ١٢۴-١٢١،  ١١، صص  ٣نوری، ج" : ( إن قرآن الفجر کان مشهودا" 

جهت  ، )ع(ين مرهنمود الهی معصو و ) ص( سيره قطعی پيامبر خدا در فرهنگ شيعه ، بر اساس    
امکان تقليل يافته است ؛ و جمع بين نماز ظهر با  ، نوبت، ادای اين نماز ها ، به سه  رعايت طاقت عموم

   : عصر ، و مغرب با عشاء ، مجاز شمرده شده است

  )٩٣، ص٣حر عاملی ،ج(،  )ع(امام صادق"  إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصالتين"      

 امام باقر" علة زالت الشمس فی جماعة من غير بالناس الظهر و العصر حين ) ص(صلی رسول اهللا "      
  )١۶٢-١۶١،صص ،٣ج، همو .ک.ر ، و نيز(، )٩٢،ص٣،ج همو(، ) ع(

، به عنوان يک سنت در  رعايت نماز اول وقت :همانگونه که در بحث مراتب ديانت گذشت ،  از طرفی    
  : مورد تأکيد قرآن است ، ، و شيعيان از ويژگی برجسته اهل ايمان و ، اخالق دينی جامعه

   )٩/مؤمنون( " الذين هم علی صلواتهم يحافظونو  "     
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و جهاد  ، احسان به پدر و مادر قبل از ، بعنوان يکی از سه ويژگی شيعيان ، )ع(در سنت معصومين و    
  : تعريف شده است ، در راه خدا

ثم أّي شیء ؟ ؛ قال : الصلوة لوقتها ، قلت : ، أّي األعمال أحب إلی اهللا ؟ ؛ قال ) ص(سألت رسول اهللا "     
 حرعاملی ( ؛ )ص(ابن مسعود از پيامبر" الجهاد فی سبيل اهللا : ثّم أّي شیء ؟ ؛ قال : بّر الوالدين ؛ قلت : 
  )٨٢ص ،٣،ج

  : !مون وشناسايی قرار می گيردمورد آز، و اساسا، شيعه بودن با اين ويژگی       

  ) ٨٣ص ، ٣ج ، همو(" . إمتحنوا شيعتنا عند مواقيت الصلوة کيف محافظتهم عليها "     

تعريف  ، اول وقت نماز نسبت به آخرش ، برتر از مال و فرزند ، و همچون برتری آخرت بر دنيا نيز، و    
  :!  شده است

  .)٨٩، ٣همو،ج(، ) ع(إمام صادق"  ! مالهلفضل الوقت األول علی األخير، خير للرجل من ولده و "      

  )٩٠ص ،٣ج ، همو) (ع(امام صادق " إن فضل الوقت األول علی اآلخر، کفضل اآلخرة علی الدنيا "      

عفو و گذشت اعالم ، مورد  و نيز، اول وقت، موجب کسب رحمت ويژه و رضوان الهی و آخر وقت     
، نماز اول  بدون عذر مؤمن ولذا جايز نيست انسان ؛ شده است که گويای نوعی تقصير و گناه می باشد

           :  وقت را ترک کند

  ). همان ، همو(، )ع(امام صادق"  أوله رضوان اهللا، و آخره عفو اهللا، و العفو اليکون إال من ذنب "     

صلوة وقتان ، و اول الوقت أفضله ؛ و ليس ألحد أن يجعل آخر الوقتين وقتا إال فی  لکل: سمعته يقول  "     
   )٨٩، ص٣همو،ج) (ع(عبداهللا سنان از امام صادق" عذر من غير علة 

، فمال إلی قصر هناک، فنزل تحت  يستقبل بعض الطالبيين و جاء وقت الصلوة) ع(خرج الرضا "      
، التؤخرّن صلوة عن أول وقتها ! غفر اهللا لک : ننتظر يلحق بنا أصحابنا ، فقال : أذِّن ، فقلت : صخرة فقال 

  ) ٢١،ص٨٣ج ، مجلسی" (إلی آخر وقتها من غير علة ، عليک أبدا بأول الوقت ، فأذنت، و صلينا 

  : معرفی شده است ، ، و پرهيز از غفلت از معيارها و نيز از بسترهای حفظ حداقل حياة معنوی     

 ، همان همو،" ( أيما مؤمن حافظ علی الصلوات المفروضة فصالها لوقتها فليس هذا من الغافلين "     
   )٧٩ص

، در  موجب رفاقت با ملک الموت و تلقين شهادتين از جانب ملک ، و طردابليس از بالين او،  نيزو       
  :، خواهد بود  هنگام مرگ

إن ملک الموت قال إنه ليس فی شرقها و غربها اهل بيت مدر و ال وبر إال و أنا اتصفحهم  فی کل يوم  "     
عند  إنما يتصفحهم فی مواقيت الصلوة ؛ فإن کان ممن يواظب عليها ): ص(خمس مرات، فقال رسول اهللا

امام "  الموت إبليَس لُکو نحی عنه م) ص(مواقيتها لقنه شهادة أن ال إله إال اهللا و أن محمدا رسول اهللا
    .)٧٩ص،٣و ، ج هم( )ع(صادق

و  نوعی اعراض از نماز، و تساهل در آن  ؛ در مقابل ، از تأخير اول وقت نماز، نهی شديد شده است     
  :  آنچنانکه در سوره ماعون آمده است ؛ !تلقی شده است ، سبک شمردن آن
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، فإن اهللا  الصلوة؛ فال يشغلنکم عن أوقاتها شیء من أمور الدنياليس عمل أحب إلی اهللا عّز وجّل من  "     
) ع(علی  " ...، يعنی أنهم غافلون، استهانوا بأوقاتها" الذينهم عن صلوتهم ساهون : "ذم أقواما فقال 

  )١۵١، ٩١، ٨٧، صص، ٣و نيز، همو ، ج( ، )٨٢،ص٣همو، ج(

ی مباالت به اوقات ، و جرئت دادن او به گناهان و نيز زمينه ساز نفوذ شيطان در فکر ودل فرد ب      
؛ حال آنکه شيطان ، نسبت به مؤمن مراقب  اوقات نماز ، در ترس و وحشت ! بزرگ ، معرفی شده است 

   : !بسر می برد 

اليزال الشيطان ذعرا من المؤمن ما حافظ علی الصلوات الخمس لوقتهن ، فإذا ضيعهّن تجرأعليه "      
    ) ٨١ و ١٨ ص،٣حر عاملی،ج ) (ص(رسول اهللا " ! فی العظائم فأدخله

فرصت دادن به  سياست تنظيم اوقات اشتغال ، بر اساس" : ضرورت دارد   ، فوق تاکنبا توجه به     
، ، به هيچ وجه  ؛ و در شرائط معمول وغير اضطراری تنظيم شود جامعه ، جهت ادای نماز اول وقت ،

 تعريف نشود ؛ در اين اوقات ، ، اعم از اداری ، آموزشی، وغيره ، جامعهساعت کاری الزامی به 
هرگز، شام ،چنان بود که ) ص(عادت پيامبرخدا " : " تأکيد دارد،  همانگونه که  فرهنگ دينی بر اين معنا
تو  ، چنان حالتی به او دست می داد، ؛ و هرگاه وقت نماز می رسيد  و غير شام را بر نماز مقدم نمی نمود

  : " !و نه رفيق دلسوزی گويی نه خانواده ای می شناسد

؛ و کان إذا دخل وقت الصلوة ، کأنه ال  ال غيره اليؤثر علی الصلوة عشاء و) ص(کان رسول اهللا  "       
  )٣٠٩۴، ص ٧ج شهری ، ری) ( ع(علی " !  يعرف أهال و الحميما

بر رعايت اين نکته تأکيد فراوان داشتند ؛ و رهبری معظم نظام  نيز، ،) ره(همانگونه که امام راحل       
  :باشند می اين چنين نيز ، 

  )ره(امام "  به نماز نگوييد کار دارم ، به کار بگوييد وقت نماز است"       

، نظام تخفيفی "  عشاء مغرب و " ، و"  عصر ظهر و"، "  صبح ": اول وقت سه گانه نماز اين نظام     
  .عموم جامعه می باشد جهت 

به عنوان  خواص جامعه نخبگان فرهنگی و مديران ارشد فرهنگی وإجرايی نظام اسالمی ،الاقل ، ليکن      
؛ مگر آنکه  حضور در نماز  ندتوصيه به رعايت اوقات پنجگانه شده ا پرچمداری الزامات اهل ايمان ،

، جو  ، اضطرار شغلی روانی جسمی و يا بحران روحی جماعت ، و يا عذری از قبيل سفر ، بيماری
که موجب جمع ميان ظهر و عصر، و مغرب و عشاء، و يا تأخير نماز  ؛ غيره در ميان باشد و نامساعد

  : گردد

العصر، و بين المغرب و إذا کان فی سفر أوعجلت به حاجة يجمع بين الظهر و ) ص(کان رسول اهللا  "      
  )١۵٩همو،همان،ص) (ع(امام صادق ..."العشاء اآلخرة 

همو، همان، " (جمع بين الظهر و العصر، و المغرب و العشاء عام تبوک) ص(أن رسول اهللا  "      
  .)١۶٠ص

    ).همو،همان" (ذلک مرارا ، فعل يجمع بين المغرب و العشاء فی الليلة المطيرة) ص(کان رسول اهللا "                        

إنی علی : الظهر و العصر عند ما زالت الشمس بأذان و إقامتين؛ و قال) ع(بنا أبو عبداهللا صلی  "      
  )١۵٩همو،همان ، ص" ( حاجة فتنفلوا
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اجمع بين الصلوتين : ، فقال ) ع(تفرق ما کان فی يدی و تفرق عنی حرفائی فشکوت إلی أبی محمد "      
  ) ١۶٢همو،همان،ص" ( الظهر و العصر، تری ما تحّب

، جمع بين نمازها در شرائط عادی ، سياست دينی برای ضعفاء و نوجوانان معرفی  لهذا با اين بينش      
  : نمازها باز نمانند شده است تا که از اداء

،  أالولی و العصر، و المغرب و العشاء:  کان يأمر الصبيان يجمعون بين الصلوتين") ع"الباقر(أنه  "      
  )١۶٠همو،همان، ص" ( وضوء قبل أن يشتغلواماداموا علی :  يقول

، فرمان اقامه نماز در اوقات پنجگانه  کارگزاران و فرمانروايان مناطقبه ) ع(در نامه امير مؤمنان      
  : صادر شده است

و صلوا بهم ... و صلوا بهم المغرب ... و صلوا بهم العصر ... أما بعد ؛ فصلوا بالناس الظهر حتی  "      
   )۵٢سيد رضی،نامه" (و صلوا بهم صلوة أضعفهم ، و ال تکونوا فتانين ... و صلوا بهم الغداة ... ء العشا

  :تفكر خالق  ، و تهذيب نفسو محاسبه  ، دعا و مناجات تالوت قرآن ،اوقات  .٢/١/١/٢

در فرهنگ اسالمی ، خصوصا ، قرآن کريم ، سه وقت ويژه ، جهت بهره برداری معنوی ، مورد تأکيد    
  :می باشد 

 مابين الطلوعين •
 قبل از غروب •
 بعد از نيمه شب •

وقت اول و دوم ، عموما ، مالزم يگديگر مورد توصيه می باشند ؛ وقت سوم ، مهم ترين وقت معنوی است 
  : که در فرهنگ معنوی دينی مطرح است 

  : از طلوع فجر تا طلوع آفتاب: مابين الطلوعين . ٢/١/١/٢/١

، حسابرسی  اجات با خداذکر و منتالوت قرآن ،  ، ما بين الطلوعين از اوقات مهم خود سازی معنوی      
، عذر خواهی به در گاه خدا و جبران مافات و طلب توفيق عمل صالح  است و توصيه شده است  اعمال

  :غفلت شود  مبادا از آن ،

واذکر ربک فی نفسک تضرعا و خيفة و دون الجهر من القول بالغدو و اآلصال و ال تکن من "       
  )٢٠۴/اعراف( " الغافلين

خصوصا در تعقيب نماز ، ، در شبانه روز  آيه قرآن ١٠در خصوص قرائت قرآن ، مطالعه منظم حداقل      
  :، مورد تأکيد است تا که حداقل حيات معرفتی معنوی تداوم يابد 

  )،ص۴حرعاملی،ج" ( من قرأ عشر آيات فی ليلة لم يکتب من الغافلين "     

می باشد که تکرار منظم آن ،  قرآن در کمتر از دوسال کلمطالعه  ، نتيجه معرفتی اين برنامه منظم     
  .در بر دارد، برکات معرفتی عظيمی را برای اهل ايمان ، خصوصا مديران جامعه 

از برکات نظم مطالعاتی قرآن ، نگرش سازمان يافته و جامع و متعادل دينی است که جامعه و مديران      
    . يط دينی مصون می داردرا از بخشی نگری و افراط و تفر
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و ؛ اين برنامه معنوی، زمينه ساز صبر و مقاومت در برابر مشکالت و نارساييها و مخالفتها می باشد      
   :  رضايت شغلی حاصل از انجام وظيفه را در پی دارد 

ل فسبح و فاصبر علی ما يقولون و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من آناء اللي"      
  )١٣٠/طه( " اطراف النهار لعلک ترضی

الليل فسبحه و  غروب و منالفاصبر علی ما يقولون و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل "       
    )۴٠-٣٩/ق" ( أدبار السجود

 در برابرياد خدا وتذکر به شوؤنات و حضور الهی در صحنه ها ، توان استقامت و نفوذ ناپذيری       
   :را فراهم می نمايد حق گريزان مخالف حق  از آلودگان و

" واصبر لحکم ربک فإنک بأعيننا ، و سبح بحمد ربک حين تقوم ومن الليل فسبحه و إدبار النجوم "       
  )۴٩-۴٨/طور(

جد فاصبر لحکم ربک وال تطع منهم آثما أو کفورا ؛ واذکر اسم ربک بکرة و أصيال ؛ و من الليل فاس"       
  )٢۶-٢۴/انسان" (له وسبحه ليال طويال 

  .آيه فوق ، نيز، استفاده معنوی از سه وقت ويژه را تذکر می دهد     

  )۵۵/غافر" ( و سبح بحمد ربک بالعشي و اإلبکار"      

  )۴١/آل عمران" ( واذکر اسم ربک کثيرا و سبح بالعشي و اإلبکار"      

در آياتی ديگر، از جمله برکات استفاده معنوی از اوقات مابين الطلوعين و قبل از غروب، زمينه سازی      
، دستگيری الهی در ) مانند تولد حضرت يحيی در آيه اول(بهره مندی از نعم بزرگ ، همچون رهبری الهی 

        :ست، معرفی شده ا) الظلمات( و خباثتها ،، غفلتها افزون از جهالتها دوری روز

  )١١/مريم" ( فأوحی إليهم أن سبحوا بکرة و عشّيا"       

يا أيها الذين آمنوا اذکروا اهللا ذکرا کثيرا و سبحوه بکرة و اصيال ؛ هو الذی يصلي عليکم و مالئکته "       
  )۴٣-۴١/ احزاب" (بالمؤمنين رحيما  ليخرجکم من الظلمات إلی النور؛ و کان

را بعنوان الگوی عملی الهی برای نجات و ) ص(در آيه ديگر، رهنمودهای دينی و وجود پيامبر خدا       
  :  ، معرفی می نمايد رستگاری، زمينه مناسبی برای بهره مندی معنوی از اوقات ويژه

وه بکرة و إنا أرسلناک شاهدا و مبشرا و نذيرا ؛ لتؤمنوا باهللا و رسوله و تعزروه و توقروه و تسبح"       
  )٩-٨/فتح" (اصيال 

  : معلوم می شود   از آيه فوق ،     

، " خود کنترلی"آموزه های دينی و اين برنامه معنوی اوقات ويژه ، از بسترهای قوی شکل گيری "      
، و يکی از زمينه های مناسب توانمندی معنوی " اخالق و معنويت در سازمانها و جامعه" حسن جريان 

تهی از آموزه های دينی  در سطح خرد و کالن می باشد ؛ امری که علم مديريِت" ريت شهودیمدي" برای 
  .الهی ، فاقد آن است
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و خواب و  در فرهنگ دينی ، در شرائط اختياری و عادی، فعاليت اقتصادی در مابين الطلوعين     
در  که موجب بی برکتیمعرفی شده است  و شوم ، و استراحت، ، از بدترين ساعات اشتغال دنيوی استراحت

  : جسمی و روحی می گرددو ضعف کسالت  موجب و، رزق 

نوم الغداة مشومة تطرد الرزق ، و تصفر اللون و تقبحه و تغيره ، و هو نوم کل مشوم ؛ إن اهللا "        
، ) ع( مام صادقا" تعالی يقسم األرزاق ما بين طلوع الفجر إلی طلوع الشمس ، فإياکم و تلک النومة 

  )١٠۶٣،ص۴حرعاملی،ج(

  : !به خدا شکايت می برد  ، از اين امر، و حتی زمين نيز        

) ص(پيامبر! " و النوم عليها قبل طلوع الشمس : ... ما عجت األرض إلی ربها کعجيجها من ثالثة "        
       )١١٨،ص ۵حويزی، ج(

، برترين فعاليت زمينه ساز توفيق و برکت  در اين ساعت برنامه معنویبيدار باش و برعکس ،  و      
  :در فعاليت روزانه تعريف شده است  و نشاط جسمی و روحی ، اقتصادی

، فإنها  اء، فعليکم بالدعاء فی السحر إلی طلوع الشمسإن اهللا يحب من عباده المؤمنين کل عبد دّع "      
) ع( امام باقر"  ألرزاق، و تقضی فيها الحوائج العظام، و تقسم فيها ا ساعة تفتح فيها ابواب السماء

  )۴٧٨،ص٢کلينی،ج(

و اطلبوا الرزق فيما بين طلوع الفجر إلی طلوع الشمس ، فإنه أسرع فی طلب الرزق من الضرب فی "       
  )١١٨ص ، ۵ج ، حويزی) (ع(علی " األرض ، و هی الساعة التی تقسم اهللا فيها الرزق بين عباده 

در احاديث ، اثر ذکر و دعا و استغفار و تالوت قرآن در اين ساعت، در جهت خير و برکت اقتصادی،      
؛  قوی تر و سريعتر و بيشتر از اقدام اقتصادی همچون در نورديدن سرزمينها و درياها ، معرفی شده است

  : بی همتا تلقی شده است ، بلکه اين نتيجه بخشی اقتصادی

، أبلغ فی طلب الرزق من الضرب  ، حتی تطلع الشمس بعد صلوة الغداة فی التعقيب و الدعاءالجلوس  "      
  )١٠٣۵،ص۴حرعاملی،ج) (ع(امام صادق"  فی األرض

، أسرع فی طلب الرزق من الضرب فی  ، بعد طلوع الفجر إلی طلوع الشمس الجلوس فی المسجد "      
  )١٠٣٧،ص۴همو، ج(، )ع(علي"  األرض

امام " لجلوس الرجل فی دبر صلوة الفجر إلی طلوع الشمس ، أنفذ فی طلب الرزق من رکوب البحر  "        
  ) همو،همان(، ) ع(صادق

ما استنزل الرزق بشيء مثل التعقيب : جعلت فداک يقال ): ع(عن عبد اهللا بن يعفور أنه قال للصادق "       
  )١٠٣۶،ص۴همو،ج(" أجل:  فيما بين طلوع الفجر إلی طلوع الشمس؛ فقال

استفاده از تنفس صبح و نسيم سحری روح افزا در ساعت مابين الطلوعين ، نيز دليل ديگری برای       
  : ، می باشد که از باب اهميت ويژه ، در قرآن بدان قسم ياد شده است بيدار باش

  )١٨/تکوير" ( والصبح إذا تنفس "      

باشی در اين وقت را که اکسيژن به حدأکثر ميزان شبانه روزی بيدار ضرورت  ، تحقيقات علمی نيز      
  .اش می رسد ، توصيه می کند
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در درجه اول ، مراد از اهتمام به وقت مابين الطلوعين ، برای عموم مردم ،  :الزم به تذکر است که        
در درجه دوم ، در شرائط عادی ، توفيق اقامه نماز اول وقت صبح و بيدار باشی و عدم خواب است ؛ 

؛ که نوعا ، تمام وقت را در بر نمی گيرد ؛ طبعا ،  دعا و تالوت قرآن می باشد استفاده معنوی با ذکر و
اداری ، وقت الباقی ، فرصت مناسبی برای صبحانه ، خواهد بود ؛ تا که از طلوع آفتاب ، اشتغال اقتصادی 

  .و يا آموزشی ، آغاز گردد

در احاديث ، حرکت به سوی اقتضائات زندگی ، توأم با ذکر ودعا، با حفظ  : نکته ديگر آن است که      
  : ، از مصاديق تعقيبات نماز، و برنامه معنوی تعريف شده است ، بعد از نماز واجب وضوء

إن کنت علی وضوء فأنت : إنی أخرج فی الحاجة، و أحّب أن أکون معّقبا ؛ فقال ) : ع(قلت ألبی عبداهللا"      
  )١٠٣۴،ص۴حرعاملی، ج" ( معقب

يدلج و ليذکراهللا : تکون للرجل الحاجة يخاف فوتها ، فقال ) : ع(حماد بن عيسی أنه قال ألبی عبداهللا"      
  )همو،همان" (عّز و جّل ، فإنه فی تعقيب مادام علی وضوئه 

  ) همو،همان(،)ع(امام صادق"  المؤمن معّقب مادام علی وضوئه "     

اين شرائط ، بخشی از وقت مابين الطلوعين، می تواند جهت رسيدن به محل کار يا تحصيل ، لذا با حفظ     
      .صرف گردد 

  : )حدود يك ساعت(بعد از عصر تا غروب: قبل از غروب . ٢/١/١/٢/٢

  : عموما مشابه يگديگر است، برنامه معنوی قبل از طلوع و قبل از غروب : همانگونه که گذشت   

واذکر ربک فی نفسک تضرعا و خيفة و دون الجهر من القول بالغدو و اآلصال و ال تکن من "         
  ) ٢٠۴/اعراف( " الغافلين

فاصبر علی ما يقولون و سبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس و قبل غروبها و من آناء الليل فسبح و "        
  )١٣٠/طه( " اطراف النهار لعلک ترضی

، و به شکل نمادين توجه به گذر عمر و  محاسبه اعمال روزانه ، و ليکن از ويژگی های قبل از غروب     
، و انديشه پيرامون وضعيت توشه عمل، برای حسابرسی الهی  نزديک شدن به غروب عمر و زمان مرگ

اگر با ، ت می دهد نوعی دلشورگی وغربت رفتن از دار دنيا به انسان دس، است ؛ لذا هماهنگ با طبيعت 
  : مشغول نگردد، خود و خدای خويش خلوت کند و به دنيا 

  )١٩- ١۵/انشقاق ( "فال أقسم بالشفق و الليل و ما وسق لترکبن طبقا عن طبق "      

 )ع(امام صادق " فقم وادع يشغلونک قوم معکنت  تغيرت الشمس فاذکر اهللا عز و جل و إن إذا"       
  )۵٢۴،ص٢کلينی،ج(

با اين نکته ، استفاده از وقت معنوی قبل از غروب و خلوت با خويش از مهم ترين اوقات محاسبه       
  .و ارزيابی عملکرد می باشد، فعاليتهای دنيوی و اخروی 

آنکه خود را در دنيا مسافر می بيند نه مقيم ، دائما دغدغه اصالح عملکرد و تحول بهينه با بهره وری       
در دنيا در راستای آخرت را با خود دارد و به شرائط جاری قناعت نمی کند و از تالش برای هرچه بيشتر 

   .رشد و تعالی باز نمی ايستد 
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، برنامه  اهداف و نقد ارزيابیخصوصا قبل از غروب ، ، پس ، از برکات ويژه استفاده از اين دو وقت     
خواهد ، اهل ايمان ، خصوصا مديريت اسالمی  دائمیسيره و اصالح آنها ، به عنوان  ،ها و عملکردها 

  .بود

  : ثلث آخر شب ،خصوصا، نيمه شب  بعد از .٢/١/١/٢/٣

، مهم ترين  در ثلث آخر شب ، خصوصا، ، شب زنده داری ) ع(معصومين در فرهنگ الهی قرآن و سنت    
،  )تدبر و ترتيل(انديشی  در قرآن ، ژرف  نماز شب ، که از برنامه های آن؛ وقت معنوی، به شمار می آيد 

          : می باشد، و تصميم سازی و تصميم گيری حکيمانه و قاطع  تفکر خالق و انديشه های قوام يافته

  ؛  يا ايهاالمزمل قم الليل إال قليال نصفه أوانقص منه قليال أو زد عليه و رتل القرآن ترتيال"        

 ن ناشئة الليل هی أشد وطءا و أقوم قيال ؛إن لک فی النهار سبحا طويالإ ال ؛إنا سنلقی عليک قوال ثقي       
   )٧-١/مزمل( "

و سيردر حقائق  ، دليل ضرورت شب زنده داری و ژرف انديشی"  انا سنلقي عليک قوال ثقيال "تعبير        
پيامبر اسالم برای  ،را توانا شدن برای حمل بار مسئوليت عظيم مديريت و رهبری الهی جامعه بشری قرآنی

  .معرفی می کند، ) ص(

 راغب اصفهانی: ( را افاده می کند و پرورش آفرينش ،" نشأت " مصدر ، از" ناشئة "هوم مف      
است که  رو به قوت و اشتداد ارادی خالقيت و افرينش فکری و"  ناشئة الليل" و مقصود از  ؛) ۵١٣،ص

  . شکل می گيرد، در دل شب 

دليل دوم ، شب زنده داری وانس عميق قرآنی را ، " هی اشد وطأ و أقوم قيال إن ناشئة الليل  "تعبير      
در شکل گيری اند يشه های قوام يافته و تصميمات محکم و  ز ويژگی خاصیا،اين وقت تذکر می دهد که 

  .برخوردار است قاطع 

، هم گويای بهترين وقت مطالعه قرآن و استخراج انديشه قوام يافته دينی، و هم بهترين  اين دو نکته     
 ،وقت انديشه در چگونگی برنامه ريزی در حوزه های گوناگون زندگی فردی و اجتماعی و خصوصا

  . دو اجرای آن می باش گيری چگونگی تصميم و، بر مبنای قرآن  سازمانی

وقت  ، روز دليل سوم شب زنده داری را تذکر می دهد که ،" إن لک فی النهار سبحا طويال " تعبير      
فراغت ؛ و تالش و تحرک فراوان عملی ، ! مناسب عمل و اجراء است و نه وقت انديشه و تصميم گيری

  . ی دهدعميق و پخته را به انسان ، خصوصا مديريت نم انديشه اجازهفکری را سلب ، و 

ابن فارس،ج ، ( را افاده ميکند "ثقل وسنگينی" که معنی ، است  " زمل "از واژه "  المزمل "تعبير      
يا "و " لنبيايا أيها"بجای خطاب " يا أيها المزمل"با تعبير  )ص(، خطاب به پيامبر خدا پس ؛ )واژه زمل

؛ مسئوليتی  با کمال ميل وآمادگی،اشاره داردآنهم ثقل و سنگينی مسئوليت پذيرفته شده ، ، به "أيها الرسول
  :استشده ته ذاشگ) ص(پيامبربرعهده ) شب بعثت(شب قبل که

،  ای کسی که با کمال ميل و آمادگی، مسئوليت سنگين مديريت و رهبری الهی را بر عهده گرفته ای"       
، با شب زنده داری  مسئوليت عظيم الهیبرخيز و به توانمند کردن هر چه بيشتر خويش برای ادای حق اين 

  "و تدبر و ترتيل قرآن اقدام نما 
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نيست بلکه ، ) ص(اين رهنمود شب زنده داری مخصوص پيامبر خدا  : معلوم می شود، با اين توجه      
 ؛ همانگونه که در آخر همين سوره تذکر می دهد جزء برنامه های اساسی مديريت و رهبری اسالمی است

از اهل ايمان به عنوان هسته های  ای ن برنامه شب زنده داری و فعاليت فکری و معنوی ، عدهدر اي :
  :را همراهی می نمودند ) ص(اوليه مديريت نظام اسالمی ، پيامبر خدا

... "  إن ربک يعلم أنک تقوم أدنی من ثلثی الليل و نصفه و ثلثه و طائفة من الذين معک"       
  )٢٠/مزمل(

، خودسازی معنوی از رسالتهای مديريت اسالمی است و ) ع(اسا، به بيان امير مؤمنان و اس      
  :ندارد ) ع(و معصوم ) ص(اختصاصی به پيامبر

  ) ٧٣حکمت ،سيد رضی، نهج" ( ...قبل تعليم غيره ، نفسه بتعليممن نصب للناس اماما فليبدأ "      

، برای اهل تهجد و بهره  غير قابل تصور اين شب زنده داری در آيه ای ديگر، از برکات مادی معنوِی     
  ! : ، خبر می دهد  مندان از شب

تتجافی جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون فال تعلم نفس ما "       
  ) ١٧-١۶ /سجده( " أخفی لهم من قرة أعين جزاء بما کانوا يعملون

  :ياد می کند، ريات از اين شب زنده داری ، به عنوان سنت دائمی محسنان و در سوره ذا      

 " کانوا قليال من الليل ما يهجعون و باألسحار هم يستغفرونإنهم کانوا قبل ذلک محسنين  "      
  )١٧- ١۵/تذاريا(

شب، حتی يک ، سال زندگی با ايشان ۶٠همانگونه که به شهادت همسر حضرت امام ره ، در طول      
  .شب زنده داری حضرت امام ترک نشد نماز و

: و همانگونه که عالمه طباطبايی از استادش، آية سيد علی قاضی ، عارف بزرگ نقل می کند که فرمود     
  ".؛ آخرت را می خواهی نماز شب ) راملتزم باش(پسرم دنيا می خواهی نماز شب" 

  :  شودمعلوم می ، از اين سخنان عارفان اهل قرآن      

از لوازم و مقومات مديريت و رهبری قابل قبول الهی ، التزام به بهره مندی از نماز شب و انس با  "    
 عناصر اتاقهای فکر نظام تا رهبری نظام ،گرفته کل ان از مدير، مديران ارشد نظام  ، قرآن است که حداقل

      . " می گيرد را در بر... رهنگی و ، انقالب ف ، تشخيص مصلحت ، شورای نگهبان مجلس گاند، نماين

است که ، از مختصات فرهنگ اسالمی اين نکته زمانشناسی مناسب تفکر خالق و تصميم گيری "       
هنوز در کتب تفکر خالق و مباحث تصميم گيری در علم مديريت ، به عنوان مهم ترين وقت انديشه سازی 

  ." نشده است و تصميم سازی و تصميم گيری مورد توجه واقع

الزمه استفاده از اين وقت ذی قيمت برای اهل ايمان ، خصوصا برای مديران فرهنگی و اجرايی نظام     
    .اسالمی ، تغيير اساسی در الگوی ساعات اشتغال می باشد ؛ که در محور بعد ، توضيح آن می آيد

  : زماني اشتغال و رفع نيازهاي معيشتي الگوی. ٢/١/٢

                         :    اين نظام ، به دو بخش قبل از ظهر و بعد ازظهر تقسيم می شود  
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  :از طلوع آفتاب تا حداآثر نيم ساعت به ظهر: قبل از ظهر .٢/١/٢/١

تالش اقتصادی اداری و يا آموزشی از صبح زود ، مورد تأکيد فرهنگ دينی می باشد ؛ که از نظر      
  :ترين زمان با بيشترين أثر بخشی و کارايی همراه است طبيعت نيز، در به

  )۵٠، ص١٢همو ، ج(، ) ع(امام صادق" إن اهللا تبارک و تعالی ليحّب اإلغتراب فی طلب الرزق"       

  )همو،همان(، )ع(امام صادق" اللهّم بارک ألمتی فی بکورها : قال ) ص(إن رسول اهللا "       

ر إليها ؛ فإني سألت رّبي عّز و جّل أن يبارک ألمتي فی أحدکم الحاجة  فليبّک إذا أراد:  )ص(و قال  "      
  )همو،همان" (بکورها 

  )همو،همان(، )ع(امام صادق..." و بکورها فی طلب الرزق : ... تعّلموا من الغراب ثالث خصال "       

 ل، فإن اهللا سيرزقکم و يعينکم عليهالرزق و اطلبوا الحال روا فی طلبإذا صليتم الصبح فانصرفتم فبّک"       
  )١٢ص ،١٢ج ، حرعاملی( ، )ع(امام صادق" 

ما أرکب فيها إال االلتماس ان يراني اهللا أضحی فی طلب الحالل ، اما تسمع ... إني ألرکب فی الحاجة "        
امام  "فإذا قضيت الصلوة فانتشروا فی األرض و ابتغوا من فضل اهللا : قول اهللا عّز و جّل 

  )١۶،ص١٢همو،ج(،)ع(صادق

  )۴٣، ص١٢همو، ج" ( ...إذا أصبح خرج غاديا فی طلب الرزق ) ع(کان علي بن الحسين "      

طلوع  اولصبح زود  ، روايات ما بين الطلوعين لغت و  ، به قرينه"إغتراب" ، و" بکور" مقصود از       
         .يدآدر می  پروازبرای تغذيه به  )بغرا( وقتی که کالغ ؛ )۵۵راغب اصفهانی،ص(آفتاب می باشد

از  طبعا ، آغاز ساعت اشتغال ،با توجه به برنامه معنوی ما بين الطلوعين و امور شخصی ، پس ،        
   .تا حدود نيم ساعت به ظهر ادامه می يابد طلوع آفتاب شروع شده ،

استراحتی صورت گيرد تا که با  قدری دقيقه،حدود يک ربع تا بيست اين نيم ساعت برای آن است که       
  .برگذار گردد) برای عموم، وجماعت(حداقل نشاط و حضور قلب، نماز اول وقت ظهر و عصر 

ين وقت مجموعه ا، تا  ، بيدار بوده حداقل از طلوع فجر، با الگوی مطرح شده ، که فرد مسلمان  چرا     
 ، بهمراه دارد در اين وقت قريب به ظهر ، از آن را  حاصلفعاليتهايی را صورت بخشيده است که خستگی 

   . ؛ پس نيازمند اندکی استراحت می باشد

از نيم تا يک ساعت قبل از  ، که حداقل ای برای مديريت فرهنگی و مديريت ارشد اجرايی، خصوصا      
حوزه های علميه ، به  ؛ اين خواب ، درمی يابد   ضرورت ويژه، ، اين استراحت  ، بيدار بوده است فجر

  .قيلوله قبل از ظهر ، شهرت دارد

 ۴۵/۵از (کوتاه ترين روز سال  زمستان ، در طلوع فجر تا نيم ساعت به ظهر ، در اين بيدار باشی از     
 ١۵/٨، حدود ) ١۵/١١تا  ٣از ( سال  بلند ترين روز تابستان ، در ، و در اعتس ۶، حدود ) ١١/ ۴۵تا 

  .ساعت ، می باشد

 ٨اين استراحت مختصر قبل از ظهری ، در خصوص تابستان ، با حدود قريب به : مالحظه می شود       
  .ساعت فعاليتهای مختلف ، ضرورت بيشتری می يابد
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)  و استراحت ظهر و عصر، نهار پس از نماز(ساعت بعد از اذان ظهر  ٢الی ۵/١: بعد از ظهر  .٢/١/٢/٢
  : به غروب و نيم يك ساعتنيم إلی تا 

نيم تا يک ساعت  نماز اول وقت ظهر و عصر ، و نهار ، معموال، يک ساعت را در برمی گيرد ؛     
اين ضرورت در  و مستند ضرورت دارد؛ توضيح، استراحت بعد از ظهری با توجه به کوتاهی و بلندی روز 

     .آمده است مبحث بعد

، بعداز نماز ، نهار و  سال ، در کوتاه ترين روز پس فرصت اشتغال بعد از ظهری ، در زمستان      
، حدود  )۴۵/١۶تا  ،۴۵/١٣از (تا حد اقل نيم ساعت به غروب ) ساعت ٣٠/١(استراحت نيم ساعته 

با يک ساعت ( ۴۵/١٣، در طوالنی ترين روز سال، از ساعت  ساعت مفيد می باشد  و در تابستان٣
در  ساعت مفيد می باشد ؛ که ۵/۴ ،) به مغرب و نيم تا يک ساعت( ١۵/١٨تا ) استراحت بعد از ظهری

آغاز زمستان ، در  ،) ۴۵/١۶(  ، تا نيم ساعت به مغرب ) ١۵/٧(از اول آفتاب  ،ساعات اشتغال  مجموع
، ) ١۵/١٨، تا ۵از ( به غروب و نيم ، از اول آفتاب تا يک ساعتساعت ، و در آغاز تابستان ٣٠/٧حدود 
، می باشد که از ١٢/٩؛ که ميانگين فعاليت روزانه در طول سال ،حدود  اعت می باشدس۴۵/١٠حدود 

  .حال آنکه از نظر کيفيت ، نيز ، برتری بی چون و چرايی دارد ؛ انگين فعاليت فعلی بيشتر استمي

عصر ساعت در آغاز تابستان، با توجه به رهنمود بعد از  ۵/١نيم ساعت به مغرب در آغاز زمستان و       
  . ، حداقل ساعات ، می باشد و قبل از غروب در آيات و روايات است که متناسب با کوتاهی و بلندی روز

اين گونه برنامه ريزی، هر کداميک از فعاليتهای معنوی و اشتغال را و استراحت نيم روزی را در      
بهترين زمان خويش ، قرار می دهد ؛ که حتی صرف نظر از رهنمود های دينی ، برای نظام های غير دينی 

جامعيت ويژه توجه به دنيا و نيز، دارای بيشترين أثر بخشی را دارا خواهد بود تا چه رسد به اسالم که از 
  .آخرت را دارا است

، می توان ساعت طلوع آفتاب در  برای تعيين ساعت مقرر آغاز کار صبحگاهی: الزم به تذکر است که       
،  تحوالت طبيعت و انس با ، رصد اين روش ه قرار داد ؛ که باانرا مبنای شروع کاری ماه ماهاغاز هر 

که از اهداف  مقدماتی اسالم برای درگير شدن هر چه بيشتر مردم با  اهد گرفتسيره عمومی مردم قرار خو
  :تحوالت طبيعت و سير فکری و تأمالت نفسانی معنوی در آفاق و انفس می باشد 

     )  ۵٣/فصلت..." (سنريهم آياتنا فی اآلفاق و فی أنفسهم حتی يتبين لهم أنه الحق "      

  :زماني استراحت و تمديد قوا الگوی .٢/١/٣

  :ت ، در منطق دينی مطرح است سه وقت استراح 

  : از ثلث دوم شب تا قبل از فجر .٢/١/٣/١

، ازاوائل ثلث دوم شب تا قبل از فجر تعريف شده  استراحت شبانه در منطق قرآنی و احاديث مربوطه     
  : است

  )۵٨/نور..." (لکم، ثالث عورات  و من بعد صلوة العشاء" ...       

  :بعد از ثلث اول تفسير شده است "  بعد صلوة العشاء "در روايات تعبير       

ثّم يأوي إلی  ...ثم يلبث حتی يمضی من الليل، قريب من الثلث، ثم يقوم فيصلي العشاء اآلخرة  ... "     
  )۴٠ص ،٣ج حرعاملی،(، ) ع(امام رضا ..."فإذا کان الثلث األخير من الليل ، قام من فراشه ... فراشه
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 ، ۴ج ، حرعاملی(  ، )ص(پيامبر" مصلي أو مسافر: سهر بعد العشاء اآلخرة إال ألحد الرجلين  ال"       
  )١٠۶٩ص

، ) بنا بر اقتضائات(، جهت کفايت استراحت شبانه تا اوائل يا اواسط  ثلث سوم شب  برای ايجاد آمادگی      
، وجود  ، نوعا امکان خيزش در ثلث آخر شب، بدون آن  ؛ وضرورت ويژه دارد ، استراحت نيم روزی 

  : نخواهد داشت ؛ اين ضرورت در مبحث بعد ، توضيحش آمده است

  :خواب قيلوله نيم ساعتي قبل از ظهر. ٢/١/٣/٢

  .شدبه مناسبت توضيح داده ، ضرورت اين استراحت مختصر نيم روزی قبل از ظهر، در مبحث اشتغال      

    :پس از نماز و نهار استراحت نيم تا يك ساعته بعد از ظهر،.٢/١/٣/٣

، امتالء معده  و اشتغال قوای مغزی و عصبی به هضم و جذب غذا ، در کنار خستگی  تغذيه نيم روزی      
،  باقی مانده از فعاليت صبح ، ميزان هشياری را کاهش داده ، ضرورت خواب نيم روزی را برای تجديد قوا

  .تأکيد می کند 

،  ، بعنوان امری طبيعی اين استراحت نيم روزی، حتی با لباس راحتی نه با لباس کار ،  در قرآن کريم      
  :مورد تأييد قرار گرفته است 

  )۵٨/نور..." (و حين تضعون ثيابکم من الظهيرة "...       

شده است که از برکاتش، افزايش ضريب  الهی تلقی ت، نيز، اين خواب نيم روزی، نعم در احاديث      
، و خواب بعد  مايه آشفتگی و بد خلقی، ، خواب اول روز  و برعکس هشياری و حافظه دراز مدت می باشد

،  ، موجب محروميت از رزق الهی ، و خواب بعد از نماز مغرب ، زمينه ساز خرفتی و کم عقلی از عصر
   :               معرفی شده است

 : أکنت تقيل؟؛ قال:  )ص(کورا و إّني صرت نسّيا ؛ فقالإني کنت َذ: فقال ) ص(تی أعرابي إلی النبّيأ "     
، )ع(امام باقر"  ، فعاد فرجع إليه ذهنه عد:  ؛ قال نعم : و ترکت ذلک؟؛ قال:  نعم؛ قال

  )١٠۶۶،ص۴همو،ج(

 ، و النوم بين العشائين يحرم الرزق النوم اول النهار خرق ، والقائلة نعمة ، والنوم بعد العصر حمق"        
  )١٠۶٨،ص۴حر عاملی،ج" (

لباس (اين خواب نيم روزی که در فرهنگ دينی ، همان قيلوله بعد ازظهر است ؛ حداقل در مجموع       
  . ، نيم ساعت را در بر می گيرد) راحتی ، استراحت ، و آماده شدن به کار بعد از ظهری

نيمی از تحقيقات ميدانی غربيان ، نيز ، نشان داده است که نيم ساعت استراحت بعد از ظهری ، حداقل       
قوای از دست رفته صبح را باز يافت می کند ؛ و يک ساعت استراحت بعد از ظهری ، تمام انرژی از دست 

  .رفته صبح را احياء می نمايد

  :زماني ارتباطات انساني غير شغلي  الگوی .۴/٢/١

  :شود تقسيم می ، ، خصوصا جمعه  زمانی به دو بخش ميان هفته و ايام تعطيل شغلی الگویاين     

  :و مادی  ، معنویزماني  اتفيما بين نظام ميان هفته اوقات. ١/۴/٢/١
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زمانی ارتباطات انسانی غير شغلی ، طبعا ،در طول هفته شغلی ، تابع زمان بندی تأمين  الگوی    
می باشد ؛ که بنا ...) تغذيه و زناشويی و استراحت و (لذت حالل  ، اشتغالضرورتهای اوليه معنوی ، مادی 

. ٢/١/۴/٢  . بر اقتضائات شخصی و خانوادگی تعريف می شود و نوعا ، خارج از تعريف حکومتی است
  : تعطيلي شغلي روزهاي جمعه و برنامه هاي جايگزين

سيد  ؛ لذااست  وادگی اجتماعی شخصی خان معنوی در فرهنگ اسالمی مهم ترين ايام، روز جمعه       
از اين رو،  !و حتی افضل از عيد فطر و عيد قربان معرفی شده است لقب گرفته استو روز عيد ، األيام 

  :ارزيابی عملکرد خير و شّر مضاعف می باشد 

 األضحیاهللا من يوم الفطر و يوم  الجمعة سيد األيام، و أعظمها عند اهللا عز و جل و هو اعظم عند "       
  )۶٧،ص۵ج ، حر عاملی( ، )ص(پيامبر"  ...!

  )۶۶،ص۵همو،ج(،)ع(امام باقر" الخير والشر يضاعف في يوم الجمعة "       

  : و روز وقوع قيامت می باشد) ع(جمعه ، روز ِويژه استجابت دعا ، روز ظهور امام زمان      

الدعاء؛ فإن فيه ساعات يستجاب فيها الدعاء و في يوم الجمعة و  أکثروا المسئلة: يقول) ع(کان علي "      
  )۶٩،ص۵همو،ج..." (المسئلة

همو، (،  )ع(امام رضا" بين صلوة الظهر و العصريوم الجمعة تقوم الساعة : قال ) ص(ن النبي ع "      
  )۶۶، ص۵ج

 ۵همو، ج(،  )ع(امام صادق..." يخرج قائمنا أهل البيت يوم الجمعة و تقوم القيمة يوم الجمعة... "      
  )۶٧،ص

و ارتباطات اجتماعی ويژه در قالب نماز جمعه و غيره می و نيز روز ويژه نظافت شخصی ، هديه ،       
  ).٧٨،٧٠،۶۶صص ،۵ج همو،( باشد

و  فرهنگ سازی اجتماعی بابر حاکميت اسالمی است که  با توجه به اهميت ويژه اين روز،      
در اين  و غيره، از طريق صداو سيما و از طريق تسهيالت مادی و پرداختهای ويژه ارزشگذاری  معنوی

زمينه های نهادينه کردن اهتمام به روز جمعه را فراهم نمايد تا بيشترين بهره وری مادی معنوی  ،روز
، مقدمه حضور پر نشاط در فردای  هر چه بيشتر حاصل شود و اين خود ، در اين روز مبارک ، جامعه

بر اساس الگوی ، ، تغيير نظام ساعات در طول هفته  ؛ از جمله لوازم اين معنی اری روز شنبه خواهد بودک
، ، به رفع خستگی مفرط ايام هفته  بجای حد اکثر بهره وری مادی معنوی، اسالمی می باشد تا که اين روز

  . تبديل نگردد 

نحوه هماهنگی نظام مديريت ساعات شبانه روزی اسالمی ، با دول ديگر ، در شرائط اختالف افق  .۵/٢/١
:  

و هرگونه نظام تدبيرساعات شبانه روز ، به هر  بين دول ، امری اجتناب ناپذير می باشد، اختالف افق     
  .حال ، ارتباط  مستقيم با بخشی از جهان را ، نا ممکن می نمايد 

، سازمانها را بر اساس ضرورت ارتباط مستقيم با دول ، و ميزان ارتباط ، طبقه بندی  بايستی،  طبعا     
و متناسب با ،  نسبت به کارکنانبه شکل چرخشی هم نمود و بخشی از فعاليت سازمان را به ميزان نياز ، 

کاری در شبانه روز،  دو و يا سه شيفت تمام هفته را ، به صورت انعطاف پذير ، به کشورهای مقصد ،
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تا به اشتغال طوالنی  ؛ و هم حضور شغلی در اين بخش ، حتی االمکان گردشی تعريف شود ؛ تعريف نمود
  .مدت برای افراد خاص، در اين بخش ، منجر نگردد

ارتباط مستقيم  ؛ و يا يا ضرورت ارتباط  با خارج از کشور وجود ندارد در اکثر سازمانها،  معموال     
درگير ارتباط مستقيم بالفعل خواهد بود که با سياست ياد شده و يا  بخش کوچکی عل ضرورتی ندارد ؛ لذابالف

، همان طور که  و افراد در گير ارتباط ،جهت تنظيم و تدبير اوقات مشابه آن ، قابل حل و فصل می باشد ؛
  .در اصل جايگزينی فعاليتها ذکر شد ، عمل خواهند نمود 

با تدبير حاکميت اسالمی ، برای اکثريت قاطع جامعه ، نظام مديريت اوقات شبانه روزی ،  هر حاله ب     
         .قابل اجراء خواهد بود

  : از منظر اسالم کلی ساالنه مديريت زمانمبانی و الگوی . ٢/٢

در اسالم ، عالوه بر نظام اوقات معنوی شبانه روز هفتگی ، نظام ساليانه اوقات معنوی طراحی شده     
  : پاسخی  به نياز معنوی دوره ای انسان می باشد است که 

  :و تقليل يا حذف اشتغال معيشتي ، .. .زماني تهذيب نفس و  الگوی. ٢/٢/١

  :مهم ترين نياز معنوی ساليانه ، برنامه عبادی ماه مبارک رمضان می باشد      

  : روزه ماه رمضان. ٢/٢/١/١

و آشاميدن ، و رذائل اخالقی ، و استغفار ، دعا برنامه عبادی ماه رمضان ترکيبی از امساک از خوردن      
خصوصا فقراء و مساکين دنيا و آخرت ، می ، مناجات و نماز ، واهتمام به امر دردمندان و گرفتاران ، 

  .باشد

روزه شرعی است؛ لذا قدری تقليل تالش طبعا، پايه توانمندی برای بهره مندی از اين ماه معنوی،       
اقتصادی، برای ايجاد فرصت وتوان برای امور معنوی، خصوصا برای مديران ارشد و نخبگان و 

  .سکانداران فرهنگی ، ضروری می باشد 

و تقوای  اين تقليل ساعات فعاليت مادی و افزايش برنامه معنوی، ابتداء، در افزايش کيفيت معنوی     
نقش بارزی دارد ؛ و در ميان مدت و ، ) روحيه پرهيز از رذائل، و نشاط روزافزون به عمل صالح(افراد 

  :  شتاقتصادی را نيز در پی خواهد داهر چه بيشتر  دراز مدت ، اثر بخشی و کارايی

  ) ٩۵سيد رضي،حکمت" . (؟  ما يتقبلّل عمل مع التقوی، و کيف يِقّل ال يِق"       

   )٩۶/اعراف... " (ولو أن اهل القری آمنوا و اتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء و األرض"       

  : شبها و روزهاي قدر. ٢/٢/١/٢

، در ايام پيرامونی شبهای قدر  ، ويژه شبهای قدر اهتمام معنویبه جهت ، ساعات  ويژه تقليلطبعا ،       
  .أکيد می باشدمورد ت

  : روز عرفه از ظهر تا غروب. ٢/٢/١/٣



٣۵ 
  
  

، بعد از ماه رمضان، از مهم ترين ايام غفران  و ) ظهر تا غروب روز نهم ذی الحجة( روز عرفه     
،  ماه رمضان آمرزيده نشود کسی که در:  فرمودند ،)ع(امام صادق، لذا ؛ آمرزش و استجابت دعاست 
  : مگر اينکه روز عرفه را درک کند ، ديگر آمرزيده نخواهد شد

  ) ۶۶ ص ۴ج ،کلينی( " قابل إال أن يشهد عرفة إلیمن لم يغفر له  في شهر رمضان ، لم يغفر له  "      

،جامعه سب آنمناسازی پس ضرورت دارد؛ اين روز، تعطيل عمومی اعالم گردد؛ تا بهمراه فرهنگ       
  .  بهره مند گردند ويژه اين بعد از ظهر تا غروب،و فرصت  از برکات معنویاسالمی، 

  : ...، شعبان و  ، قربان ، غدير فطر : اعياد مذهبي. ۴/٢/٢/١

   ...فروردين ، و ١٢بهمن ، ٢٢نوروز ، :  مذهبی - اعياد ملي. ۵/٢/٢/١

  متناسب با اقتضاءات و عرف رايج: زماني استراحت شغلي ساليانه  الگوی. ٢/٢/٢

  :پيشنهادی راهکارهای إجرايیپيش نويسی از   )٣(
کلی مديريت اوقات شبانه روزی، نيازمند سياست تدريج در اجرا، متناسب با  الگویعملی کردن طبعا،     

کوتاه مدت، ميان مدت، و دراز  اقشار مختلف می باشد ؛ لذا مناسب است در سه مرحله ظرفيت و اقتضائات
به اجراء درآيد؛ اجرای آزمايشی اين طرح ، در سه يا چهار استان با اقتضائات مختلف اقليمی، نيز  مدت،

  .نحوه پياده کردن آن در کل کشور ، قرار گيردمی تواند محکی برای 

نه و هوشمندانه طرح هدفمند کردن يارانه ها، نيز ، با وجود تفاوتها ، از جهاتی ، اجرای اوليه شجاعا     
می تواند تجربه خوبی برای تدبير و اجرای شجاعانه و هوشمندانه و صبورانه اين طرح عظيم و حياتی ، 

يم ؛ در اينجا الزم به تذکر مجدد است که طراحی راهکار اجرايی، خود پروژه عظمورد توجه قرا گيرد
مستقلی است و تذکرات ذيل ، صرفا در حد پيش نويس ابتدايی است لذا، روشهای اجرايی ديگر، قابل 

   : پيشنهاد می باشد که در اجرا، بايستی به آزمون گذارده شود 

  :کوتاه مدت . ٣/١

کلی مديريت زمان و ضرورت حياتی نهدينه کردن آن در زندگی ، برای  الگویفرهنگ سازی و تبيين     
ن آ نظرات و پيشنهادات ارزشی و اجرايی ، و ايجاد وفاق ملی بر اساس خواص و عموم، و گرفتن باز خور

، نظام ساعات مراکز با تشکيل جلساتی چند می توانو يا بعد از آن طبعا قدم اول است ؛ و در کنار آن ، 
اتاق های فکر، مراکز تحصيالت تکميلی، و مسئوالن ارشد نظام را بر اين اساس در کوتاه مدت ، : نخبگان 

  :عملياتی نمود

در رسانه ملی، مراکز آموزشی، سازمانها، خانواده الگوی اسالمی  مديريت زمان ، فرهنگ سازی . ٣/١/١
  ها و مراکز عمومی

  :اشتغال بر اساس الگوی اسالمی  اصالح نظام ساعات. ٣/١/٢

شورای عالی انقالب فرهنگی ، مجمِع تشخيِص مصلحت نظام ، شورای :  اعضای اتاق های فکر .٣/١/٢/١
  ... نگهبان ، مجلس شورای اسالمی و

  و دانشجويان ارشد و دکترا   دانشگاههااساتيد . ٣/١/٢/٢

   مديران ارشد، مديران ستادی .٣/١/٢/٣
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  :  ميان مدت .٣/٢

با بستر سازی فرهنگی و ادامه آن ، به همراه اصالح نظام ساعات نخبگان ، در ميان مدت نوبت به     
  :بخش کارشناسی و مديران اجرايی می رسد که می توانند با اين نظام هماهنگ شوند 

  ...فرهنگ سازی در رسانه ملی، .٣/٢/١

  : اصالح نظام ساعات .٣/٢/٢

  گاههاکارشناسان و دانش .٣/٢/٢/١

  مديران اجرايی . ٣/٢/٢/٢

  :  خصوصی عموم مراکز دولتی و:  دراز مدت .٣/٣

با بستر سازی فرهنگی و اجرايی دو مرحله ای گذشته ، طبعا ، نوبت به عملياتی کردن نظام ساعات در      
  :تمام عرصه ها و مراتب اجتماع و نظام خواهد رسيد 

  مدارس . ٣/٣/١

   ... صدا و سيما و  .٣/٣/٢

     ، شرکتها ، کارخانجات و کارگاهها  ادارات .٣/٣/٣

، وعلم ) ع(به قرآن و سنت معصومين اميد آنکه، با درک حکومت محوری جامع نگرانه نظام فقاهت     
مناسب به زمان ، و تخصصی شدن ويژه ابواب فقهی ، امر فقاهت ، هرچه تواناتر در خدمت نظام اسالمی ، 

  .و بويژه ارائه الگوِی اسالمِی علوِم انسانی و بومی کردن آن ، قرار گيرد
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