تدبیر و برنامهریزی در زندگی
حجت االسالم والمسلمين محمد سبحانينيا

*

اشاره
با نگاهی دقیق به پدیدوهای جهان ،درمییابیم که همه امور عالم ،بر اساس نظمی دقیهق
ادارو میشود .در دستگاو خلقت ،هر پدیدوای ،مأموریت و کار ویههوای بهه عههدو دارد.
کرا ،مسمانی در مدار معیّنی حرکت میکنند ،فرول سال و گذشت شه

و روز ،نظهم

خاصی دارد و خلقت اشیا از اندازو ،حد و میزان مشخری برخوردار است .پهس ،همهه
امور هستی ،بر اساس نظم و بدبیر است .ما نیز باید همسو با این نظام ،بها برنامههریهزی
صویح حرکت کنیم و زنهدگی معنهوی و مهادی خهود را بها من هماهنهگ سهازیم و از
وقتها ،فرصتها و لوظهها استفادو مطلو

نماییم .در این مقاله ،بهه بررسهی موضهوع

بدبیر و برنامهریزی در زندگی میپردازیم.
اهمیت برنامهریزی
بعداد بسیار اندکی از مردم ،زمان کافی در اختیار دارند و همه از کمبود وقت مهینالنهد.
طبق بخمینها و برموردهای انجامشدو ،حدود  30الی  40درصد بوان انسانهها بهه کهار
*ُاستندينرُدانشگن ُتف ش.
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گرفته میشود و مواسبا ،نشان میدهد که افراد 60 ،درصد از زنهدگی کهاری خهود را
هدر میدهند .استفادو بهینه و بهتر از «زمان» مودود و ارزشهمند ،بنهها از طریهق برنامهه
ریزی و «مدیریت زمان» که هوشیارانه ،مستمر و پایدار بدوین شهدو باشهد ،فهراهم مهی
شود .متأسفانه ،امروزو با پیشرفت جوامع بشری و افزایش زرق و برق زنهدگی ،گویها از
زندگی بسیاری از انسانها ،نظم و برنامهریزی رخت بسهته و زنهدگی منهها سرشهار از
اغتشاشهای فکری و مشفتگیهای ذهنی گردیدو است .این نامرامیهای نهوین زنهدگی،
خود مورول بیبرنامگی و بینظمی است .بیبرنامگی ،بینظمی در پی دارد و بینظمی
خود ،مشفتگی است و چه زیبا امیر مؤمنهان ،علهی} مهیفرمایهد« :آفَهةُالْمَعَهنشُِسُهوءُُ
التَّدربِي ِ؛ 1مفت زندگانى ،بد بدبیر است».
چیستي برنامهریزی
برنامهریزی ،واژوای است که برای من ،بعاریف گوناگونی ارائه شدو است؛ مانند« :بعیهین
هدف ،یافتن و ساختن راو وصول به من ،برمیمگیری در مورد اینکه چه کارهایی بایهد
انجام گیرد ،بجسم و طراحی وضعیت مطلهو

در مینهدو ،و یهافتن و سهاختن راوهها و

وسایلی که رسیدن به من را فراهم کند ،طراحی عملیابی کهه شهیئی یها موضهوعی را بهر
مبنای شیووای که از پیش بعریف شدو ،بغییر بدهد».

2

برنامهریزی ،در یک بعریف کلی ،عبار ،است از بالش ذهنی قبهل از فعالیهت فیزیکهی
برای رسیدن به اهداف سازمانی .در مفهموم برنامه ،بوجه به میندو و پیشبینی من ،بفکهر
و عقالنیت و خِردورزی ،ارشاد و هدایت و کنترل فعالیهتهها و در نهایهت ،ارزیهابی و
اصال مداوم مورد نظر میباشد .در واقع ،در فرایند برنامهریهزی ،دو اقهدام مههم انجهام
می گیرد :اوّل ،بعیین هدف و دوم ،بعیین چگونگی رسیدن به هدف .شهاید در جملههای
کوباو بتوان برنامهریزی را این گونه بعریف کهرد« :انتخها
بهتر رسیدن به هدف».

راو و روش مناسه  ،بهرای

3

ُ.1تميميُآمدىُ،عبدالواحدُ،غ رُالحكمُوُدررُالكلمُ،قمُ:انتشنراتُدفت ُتبليغنتُ1366ُ،شُ،جُُ،2صُُُ.1085
ُ.2رضنئين ُ،عليُ،اصولُمدي يتُ،تْ ا ُ:انتشنراتُسمت1383ُ،شُ،صُ.92
ُ.3تقو ُ،سيدُرضنُ،نگ شيُب ُمدي يتُاسالميُ،نش ُبينالملل1380ُ،شُ،صُ.180
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پیشینه برنامهریزی
سابقه باریخی برنامهریزی ،به اندازو قدمت فرهنگ و بمدن بشر است .بررسهی بهاریخی
زندگی بشر از صدها سال پیش باکنون ،حکایتگر نوعی برنامههریهزی در بهیهه غهذا و
پوشا و دیگر امور مربوط به امرار معاش است؛ به طوری که میبوان ادعا کهرد برنامهه
ریزی ،به منزله جزیی از فطر ،بشر است .انسان ،از ابتدا که به بشکیل زندگی اجتماعی
پرداخت ،به ضرور ،برنامهریزی در فعالیتهای جمعی پی بُرد .این امهر ،بههبهدریج در
نظامهای اجتماعی به عنوان ابزار مؤثر در خدمت مدیریت ،مورد بوجه قرار گرفت.
بایستگي برنامهریزی در اسالم
اسالم ،به عنوان دین کامل  ،به انسان با دیدی جامع مینگرد .از این رو ،به برنامههریهزی
در ابعاد مختلف مادی و معنوی ،سخت بوجهه دارد .بها مراجعهه بهه میها ،و روایها،،
میبوان به اهمیت و جایگاو برنامه ریزی در مدیریت اسالمی پی بُرد .در ذیل ،بهه نمونهه
هایی در این بارو اشارو میکنیم:
 .1واژو «قدر» که به معنای اندازو و اندازوگیری است ،با مشتقابش 22 ،بار در قرمن ممدو
است؛ از جمله« :إِنَّنُكلَُّشَيرءٍُخَلَقْنن ُُبِقَدَرٍ؛ 1ما هر چیزی را بهه انهدازو [و روی حسها ]
مفریدیم ».در رویا ،اسالمی نیز واژوهایی مانند :بدبیر ،دوراندیشی ،نظم و چارواندیشی،
در بردارندو معنا و نشانگر جایگاو برنامهریزی در زندگی فردی و اجتماعی است.
 .2در روایا ،معرومین] ،بدبیر و بقدیر در امور معیشت ،در کنهار دو اصهل مههم
«ژرفشناسى دین» و «صبر در برابر مرای

و مشکال ،»،قرار گرفته کهه از اهمیهت من

حکایت دارد .امام صادق} مىفرمایهد« :الُيَصرلحُُالْمُؤمِنُاِلّنُعَلىُثَالثُِخِصنلٍُ:اَلتَّفَقُّهُُفِىُ
الدّينُِ ،وَ ُحُسرن ُالتَّقدي ِ ُفِىُالمَعيشَةُِ،وَالصَّبر ُعَلَىالنَّنئِبَةِ؛ 2صهال کهار مهؤمن ،بنهها در سهه
خرلت است :شناخت عمیق دیهن ،انهدازودار صهویح در معیشهت و صهبر در برابهر
مرای ».
ُ.1قم ُ،آيهُُ .49
ُ.2نورىُ،حسينُ،مستدرکُالوسنئلُ،قمُ:مؤسسةُآلُالبيت]1408ُ،قُ،جُُ،11صُُ .18
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 .3مردی به امام صادق} عر
از کس

کرد :به ما گفتهاند :اقتراد و بدبیر در معیشهت ،نیمهی

است .من حار ،فرمود« :الُ،بَلُْهُهوَُُالْكَسرهبُُُكلُّههُُُ،وَُمِهنَُُالهدّينُُِالتَّهدربي ُُفِهيُُ

الْمَعيشَةِ؛ 1نه؛ بلکه این کار ،همه کس

است و بدبیر در معیشت ،جزئی از دین [و دیهن

داری] است».
 .4بدبیر در زندگی ،بوفیقی از ناحیه خدا است .امام علی} میفرماید« :اِذاُارادَُاهللُبِعَبردٍُ
خَير اًُاَلَْْمَهُُاالقتصندُُوَُحُسرنَُالتدبي ُ،وَُجَنَّبَهُُسُوءَُالتَّدبي ُِوَُاالِس افِ؛ 2هرگاو خداوند نسبت
به بندو خود ارادو خیر داشته باشد ،به او میانهروی و بدبیر نیکو الهام میکند و از بهدبیر
بد و اسراف او را دور میسازد».
 .5یکی از نگرانیهای پیامبر اعظم ,بیبدبیری بودو است« :منُاَخنفُُعَليُامَّتِيَُالْفَقْه َُُوَُ
لكِنُْاَخنفُُعَلَيرِْمرُسُوءَُالتَّدربي ؛ 3من بر امت خود از فقر نمیبرسم؛ بلکه از بدی بدبیرشان
میبرسم».
 .6بدبیر و میندونگری سفارش پیامبر اسهالم ,اسهت .شخرهى از حاهر ،نرهیوتی
خواست .حار ،به او فرمود :اگر من بگویم بو به کار مىبند ؟ شخص گفهت :بلهى،
ای رسول خدا .حار ،سه بار از او اقرار گرفت و سپس فرمود« :فَنِنّيُاَوصَيتكَُاِذاُاَنتَُ
هَمَمتَُبِنَم ٍُفَتَدَبَّ ُعنقِبَتَهُفَأِ ُيكُُرَشداًُفَأمضِهُِوَُاِ ُيَكُُغَيّنًُفَأنتَهُِعَنههُ؛ 4هرگهاو خواسهتى
کار انجام دهى ،دربارو نتیجهاش بیندیش؛ اگر نتیجه من نیک است ،انجام بدو و اگر بد
است ،از انجام من پرهیز کن».
 .7امام علی} به امام حسن} و امام حسین} و همه فرزندانش اینگونهه وصهیت
فرمود« :أوصِيكمَنُوَُجَمِيعَُوَلَدِ ُوَُأَهرلِيُوَُمَنُْبَلَغَهُُكِتَنبِيُبِتَقْوَىُاللَّهُِوَُنَظْمُِأَمر ِكمر ؛ 5شما را
به بقوای الهی و نظم و برنامهریزی در کارها سفارش میکنم».
ُ.1مجلسيُ،محمدبنق ُ،بحنرُاألنوارُ،بي وتُ:مؤسسةُالوفنء1404ُ،قُ،جُُ،68صُُُ.349
ُ.2كلينىُ،محمدُبنُيعقوبُ،الكنفيُ،تْ ا ُ:دارُالكتبُاإلسالمية1365ُ،شُ،جُُ،8صُ ُ.150
ُ.3همن ُ،جُُ،3صُُ.562
ُ.4احسنئيُ،ابنُابىجمْورُ،عواليُالآلليُ،قمُ:انتشنراتُسيدُالشْداء}1405ُ،قُ،جُُ،4صُ.39
ُ.5صبحيُصنلحُ،نْجُالبالغةُ،قمُ:مؤسسةُدارُالْج ةُ،ننمهُُ ُ.47
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 .8برنامه داشتن ،از ویهگی مؤمنان است .امام علی} فرمود« :سهزاوار اسهت مهؤمن را
سه زمان باشد :زمانی که در من با پروردگارش راز و نیاز کند ،و زمانی کهه هزینههههای
زندگی را بأمین کند ،و زمانی را به خوشیهای حالل و زیبا ،اختراص دهد».

1

تدبیر و تقدیر
بعای افراد با بلقی نادرست از مفاهیم دینی ،مانند بوکل و بقدیر ،و به استناد بهه جملهه
«العَبدُُيُدبِّ ُوَُاهللُيُقَدِّر؛ بندو ،بدبیر میکند؛ اما خدا بقدیر میکند» ،نتیجه گرفتههانهد منههه
بقدیر است ،خواههد شهد .پهس بهدبیر و دوراندیشهی انسهان ،معنهایی نهدارد .البتهه در
مموزوهای اسالم احادیث متعددی وجود دارد که مامون منها معنای جمله «العَبْدُ یُهدَبِّرُ
وَ اهللُ یُقدِّرُ» است؛ مثال امام حسین} در مقابل خداوند با عظمت میایستد و در دعای
عرفه با نهایت خشوع میگوید« :إِلَِْيُأَغْنِنِيُبِتَدربِي ِکَُلِيُعَهنُُْتَهدربِي ِ ُُوَُبِنخْتِيَهنرِکَُُعَهنُُِ
اخْتِيَنرِ ؛ 2خدایا! با بدبیر خود ،از بدبیر ضعیفم بینیازم گردان و اختیهار مهرا بهه دسهت
خود گیر و از اختیار خود ،بی نیازم ساز ».و یا امام هادی} میفرماید« :الْمَقَندِي ُت ِيهكَُُ
مَنُلَمرُيَخْط ُْبِبَنلِكَ؛ 3منهه را بقدیر الهی است و خداوند من را برای شما انسانهها مقهدر
میکند ،به شما چیزی را نشان میدهد که به خاطرو شما خطور نکردو باشد ».و یها امهام
صادق} نیز در مورد معنای عبودیت و بندگی میفرماید« :وُالَُيُدَبِّ ُالْعَبردُُلِنَفْسِهُِتَدربِي اً؛

4

بندو ،برای خود بدبیر نکند ».اما احادیث مذکور ،در مقهام نفهی بهدبیر و برنامههریهزی و
دوراندیشی انسان نیست؛ بلکه می خواهد بگوید مدمی نباید بنها به بدبیر خود بکیه کند.
بدبیر انسان ،منگاو کارساز است که با بقدیر او همسو شود .بدبیر منهای بقدیر ،سهودی
ندارد .برای منکه بدبیرهای ما با بقدیرهای او همسو شود ،راهش این اسهت کهه انسهان
بدبیر کند و بعد از بدبیر ،بوکیل نماید .از این رو ،قرمن مجید میفرمایهد« :شهنوِررهُمرُُفِهيُُ
ُ.1همن ُ،قصنرُ ُ.390
ُ.2مجلسىُ،بحنرُاألنوارُ،پيشينُ،جُُ،43صُُ .129
ُ.3همن ُ،جُُ،75صُ.369
ُ.4همن ُ،جُُ،1صُُ .224
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الْأَمر ِ ُفَإِذا ُعَزَمرتَ ُفَتَوَكَّلُْعَلَىُااهلل؛ 1با منها در امور مشور ،کن و هرگاو برمیم گرفتهی،
بر خدا بوکل کن ».بندو خو

میداند که بدبیر خداوند ،بهتر و نافعبر بهه حهال بنهدو و

جامعه است؛ زیرا بدبیر او ،معلول صدها مرالح دور و نزدیک است و بدبیر بنهدگان ،از
مرالح مودود سرچشمه میگیرد .در قرمن ممدو است« :يَدرعُواُلَمَنُْضَ ُّ ُُأَقْ َبُُمِهنُُْنَفْعِههُُِ
لَبِئْسَُالْمَورلىُوَُلَبِئْسَُالْعَشي »2؛ یعنی به نفع کسی در خواست میکند که ضرر او نزدیهک
بر از نفع او است .چه بسا انسان در بشخیص حسن و قبح و زشت و زیبا ،دچار اشهتباو
و گمراهی میشود و اشتباها ،او در این موارد بسیار زیاد است:
هرررزکش نقرررش بررررآشر ضمنررره ک نبرررور ی ی چنمن که رش آیینره تصروش ضم ر
بلی قمم

بهر نی

ک بد انمنکش لرق بدکن ر یل که تدبیرهم ج لره فم ر

ک رری چررون ک چرررک ر ن رریتوکنررد ر که نقشبند حوکرث کشک چرون ک چرک ر

3

بنابراین ،بندو در زندگی خود برنامهریزیهایی میکند؛ اما خداوند بقدیر و قاها و قهدر
خود را اعمال میکند؛ یعنی اگر برنامهریزیهای انسانها ،بر خالف قاها و سهنتههای
ثابت الهی باشد ،به نتیجهای نخواهد نرسهید .مفههوم بوکهل و بقهدیر ،بهر اسهتفادو از
اسبا

و وسایل عادی و سوء بدبیر و برنامه نداشتن نیسهت .در حهدیث معروفهی مهی

خوانیم :مرد عربی در حاور پیامبر ,شتر خود را رها کرد و گفت« :تَوَكَّلتُُعَلَهيُُاهلل».
پیامبر اکرم ,فرمود« :إعرقِلَْْنُوَُتَوَكَّل؛ 4شتر را پایبند بزن و بوکل بر خدا کن».
مولوی میگوید:
گف

ایغ بر به آکک بلند

بم توکل کنو کتتر ببند

ُ.1آلُعم ا ُ،آيهُ.159
ُ.2حجُ،آيهُ.13
ُ.3انور ُابيورد ُ،عليُبنُمحمدُ،ديوا ُاشعنرُ،چنپخننهُپي وز1337ُ،شُ،صُُ.27
ُ.4ديلمىُ،حسنُبنُابىالحسنُ،إرشندُالقلوبُ،انتشنراتُش يفُرضى1412ُ،قُ،جُُ،1صُ.121
ُ.5مولو ُ،جاللالدينُمحمدُ،مثنو ُمعنو ُ،تْ ا ُ:نش ُدانشگنهي1367ُ،شُ،دفت ُاوّلُ،بيتُُ .913

5
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قرمن مجید از مسلمانان میخواهد حتی در حال نماز ،از بدبیر نظهامی غافهل نشهوند .از
این رو ،در کیفیت نماز خوف در میدان جنگ میفرماید :حتی هنگهامی کهه گروههی از
مؤمنان در پشت جبهه مشغول نماز هستند و گروهی در میدان مشغول نبرد ،نمازگزاران
باید وسایل دفاعی و سال های خود را به هنگام نماز زمین نگذارند.

1

فواید تدبیر و برنامهریزی
از روایت معرومین] استفادو می شود که بدبیر ،مثار فراوانی دارد؛ پیامدهایی کهه در
زندگی انسان موسوس است .مهمبرین این مثار عبار،اند از:
 .1جلوگیري از اشتباه و لغزش
پشیمانی ،نتیجه شتا

در انتخها

اسهت .یهک برهمیم نادرسهت و بهه دنبهال من یهک

گزینش ،میبواند بأسف و پشیمانی را در پی داشته باشد .در این راسهتا ،امهام علهی}
فرمودو است« :ثَمَ َةُالْتَف يطُِالْنِدامَة؛ 2کسی که با شتا
گرفته و سوار بر مرک

[و بدون بوجه به میندو] برمیمی

عجله شدو باشد ،سهرزنش و احسهاسِ رنهجمور نهدامت ،بهر او

چیرو خواهد شد ».این چنین فردی ،واژگانی چون« :افسهوس»« ،حیهف»« ،ای کهاش» و
«مو» ،مهمان ل های او خواهند شد؛ اما این نگرانی برای شخری کهه در برهمیمگیهری
خود ،فرداها را در نظر میگیرد ،وجود ندارد؛ زیهرا ابتهدا اندیشهیدو و سهپس انتخها

و

حرکت کردو است .از این رو ،امام علی} فرمهود« :اندیشهیدن پهیش از کهار ،بهو را از
پشیمانى ایمن مىدارد».

3

بدبیر و برنامهریزی ،به مدیران کمک می کند با در مورد فعالیتهای سازمان ،بررسهی و
بوقیق کافی و مؤثر داشته باشند با جوان

مختلف و نتایج این فعالیتهها را پهیشبینهی

کردو و سازمان خود را از لغزش و اشتباو ،مرون و موفوظ نگه دارند .حار ،صهادق

ُ.1نسنءُ،آيهُُ ُ.102
ُ.2صبحيُصنلحُ،نْجُالبالغهُ،پيشينُ،قصنرُُ.182
ُ.3مجلسيُ،بحنرُاألنوارُ،پيشينُ،جُُ،78صُُ .283
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} میفرماید« :پیش از هر کاری ،درنگ کن با پیش از پشهیمانی ،مغهاز و فرجهامش را
بشناسی».

1

 .2فقرزدايی و بینیازي
مودودیت منابع و امکانا ،،ایجا

میکند که برای اسهتفادو مناسه

و بهینهه از منهها،

برنامهریزی اصولی و دقیق وجود داشته باشهد .در سهایه برنامههریهزی مهؤثر و کارممهد،
بوانها و استعدادهای پنهان و مشکار بهدرستی شناخته میشوند و بهرووری مناس بهری
حاصل می گردد و از فقر جلوگیری میشود .در یک نگاو ،فقر ،زاییدو مدیریت ناکارممهد
و متعههادل نبههودن درممههد و مرههرف اسههت .از روایهها ،برمههیمیههد کههه بعقههل ،بههدبر و
عاقبتاندیشی ،سب

سود فراوان ،خیر و برکت ،افزایش اموال و موفقیت در امور مهادی

و معنوی است .امیر مؤمنان ،علی} میفرماید« :هیچ مالی پُهر درممهدبر از عقهل ،ههیچ
بنهایی وحشتنا بر از خودبینی ،و هیچ بدبیری همهون عاقبتاندیشی نیسهت 2».ایشهان
در روایتی دیگر میفرماید« :برنامههریهزی درسهت (اقترهادی) ،مهال انهد
میدهد و برنامهریزی نادرست ،مال فراوان را نابود میکند».

را افهزایش

3

 .3موفقیت
از دیرباز ،باور خرافی به نام شانس مطر بودو و بعای من را از عوامل خیالی پیهروزی
قلمداد میکردواند .با این ایدو ،بوان ارزیهابی و سهنجش عوامهل واقعهی شکسهتهها و
پیروزیها ،از انسان گرفته میشود و شخص شانسگرا به جای شناختن عوامهل واقعهی
شکستها و پیروزیها ،به یک عامل موهوم و ناشناخته گرایش پیدا میکند و زندگی را
از قلمرو حرکت و سنجش عاقالنهه و عالمانهه ،دور مهیسهازد .در باورههای دینهی مها،
موفقیت ،میووای شیرینی است که میبوان بذر من را کِشت و نهال من را به بار نشهاند و
روزی برداشت کرد.

ُ.1همن ُ،جُُ،75صُُ.283
ُ.2صبحيُصنلحُ،نْجُالبالغهُ،پيشينُ،قصنرُُ.113
ُ.3تميميُآمدىُ،غ رُالحكمُوُدررُالكلمُ،پيشينُ،جُُ،1صُ.377

تدبير و برنامهريزي در زندگي 401 

زندگی اسهت .هرگهز مشهاهدو نشهدو کهه فهرد یها

برنامهریزی و بدبیر ،همهون چس

جامعهای ،بدون بالش و برنامه و بدبیر ،به قلههای رفیع بوسهعه و پیشهرفت نایهل میهد.
اصوالً هر نوع جهش ،پیشرفت و بوولی در زندگی ،بدون کوشش و برنامهریزی بوقهق
نمییابد .امیرمؤمنهان} مهیفرمایهد« :اسهاس برهمیمگیهری ،دوراندیشهی و نتیجهه من
پیروزی است».

1

 .4رويارويی با تهديدها
انسان در گردش روزگار ،با مشکال ،مختلف و دستانهدازها جهادو پهر پهیچ و خهم
زندگى روبهرو است .در این میان ،عقل و بدبیر به یار انسان مىشتابد و بوان واکهنش
مناس

در برابر بهدیدها وممادگی رویارویی با مشکال ،را افهزایش مهیدههد .بهدبیر و

برنامهریزی صویح ،این امکان را به انسان میدهد کهه از منهابع و امکانها ،موجهود بهه
و بهینه استفادو نماید و با شناسایی به موقع فرصهتهها و چهالشهها ،از

صور ،مناس

بورانها به سالمت عبور نماید .حار ،علی} میفرماید« :بها نگریسهتن در پیامهدها،
ایمنی از هالکتها حاصل میشود».

2

 .5اطمینان و آرامش درونی

کسی که در زندگی بدبیر و برنامه دارد ،به دلیهل بوجهه بهه سهرانجام کهاری کهه بهه من
مبادر ،ورزیدو ،از رنج و اندووهایی که احتمال بروزشان بودو ،پهیشگیهری کهردو و در
مسیر رسیدن به اهداف میندواش ،مانند مسافر مشنا به مسیر و جادو است؛ نه چهون یهک
غریبهای که نامشنایی با خطرا ،و مشکال ،احتمالی ،او را رنهج دههد .بهدبیر ،از بهروز
بسیاری از بنشهای رفتاری و مشفتگیها و اضطرا های روحی جلوگیری میکند .امام
صادق} میفرماید« :میندونگری (برنامهریزی) ،برای میندو اطمینان و مرامهش دلهها را
به همراو دارد».

3

ُ.1همن ُ،جُُ،2صُُ.417
ُ.2همن ُ،جُُ،3صُ.239
ُ.3مجلسيُ،بحنرُاألنوارُ،پيشينُ،جُُ،75صُ.197
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 .6استفاده بهینه از امكانات
کسانی که دارای بوان برنامهریزی هستند و با بدبیر عمل میکننهد ،قادرنهد بها امکانها،
ناچیز ،کارهای بزرگی را به انجام رسانند؛ در حالی که مهدیران بهیبرنامهه ،بها امکانها،
بسیار وسیعبر ،به چنین موفقیتی نایل نمیشوند.
اگر برنامهریزی با دقت و درایت انجام گیرد ،میبوان حتی با امکانها ،کهم ،بهه اههداف
بلندی نایل شد و از فرصتهای اند که بسیاری از مواقع برای بیشتر افراد جل

بوجه

نمیکند و به غفلت سپری میشود ،بهرووری کرد.
در شر حال مرحوم عالمه طباطبایی

نقل شدو است کهه ایشهان ههر وقهت از منهزل

خارج میشدند ،با رسیدن به مقرد نماز نافله میخواندنهد و از ایهن فرصهتهها ،بههرو
معنوی میبردند.

1

 .7ماندگاري و پايداري دولتها

امیر مؤمنان ،علی} در کهالم حکیمانهه خهود ،مانهدگاری و پایهداری دولهتهها را بها
برنامهریزی و چارواندیشی گرو زدو ،میفرماید« :أَمَنرَاتُُالدْوَلُِإِنْشَنءُُالْحِيَهلُِ؛ 2پایهداری و
بقای دولتها ،بستگی به برنامهریزی و چارواندیشی در امهور دارد ».از ایهن روایهت بهه
خوبی فهمیدو میشود که دولتمردان و حاکمان ،زمهانی موفهق خواهنهد بهود کهه دارای
قدر ،برنامهریزی باشند.
 .8ثبات خانواده
برنامهریز اقتراد و به بعبیر روایا ،اسالمى «بقدیر المعیشه» ،یکى از ارکان ثبها ،و
پایدار بنیان خانوادو است و بدون من ،جا پایى برا بروز اختالف پیش خواهد ممد؛
زیرا منهه در نظام خانوادو مهم است و مانع مسألهساز شدن بوقعها ،فهرد مهیگهردد،
رعایت موازنها معقول و منطقى بین دخل و خرج و پذیرش واقعیتها است .اگهر بهر
اساس بوسعه طلبیها برخى همسران یا مهار نکردن مخارج غیر ضرور  ،این موازنهه

ُ.1م زبن ُوُم دُخِ دُ(يندننمهُعالمهُسيدُمحمدحسينُطبنطبنيي)ُ،قمُ:انتشنراتُدفت ُتبليغنتُاسالمي1381ُ،شُ،صُ.705
ُ.2نور ُ،مستدرکُالوسنئلُ،پيشينُ،جُُ،11صُ.306
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بر هم بخورد ،یا اصالً در امر درممد و مخارج ،حسا گر و انطباق و همسویى در کار
نباشد ،ناهنجاریها رفتار در خانوادو پیش مىمید.
سعد میگوید:
بر کحوک آن کس ببمید گری

که ر لش بور نو رل ،رج بی

برنامهریز در زمینه اقتراد خانوادو ،یعنى بنظیم هزینهها مطابق با درممهدها ،دور از
مرارف غیر ضرور  ،پرهیز از ولخرجى و ریختوپاشهایى که جز اسراف نمهىبهوان
نامى دیگر بر من نهاد .اگر فرد بخواهد کمبود اقترادی خود را بها وام گهرفتن و قهر
کردن و چک کشیدن جبران کند ،به طور مطمئن ،نه بنها دچهار بیمهاریههای روحهی و
جسمی ناشی از مشفتگی خواهد شد ،بلکه مرامش حاکم بر خانوادو خویش را بههزودی
از دست خواهد داد .بعایها با حقوق کارمندی ،پُز مهندسی مهیدهنهد و بهرای جله
بوجه دیگران یا خودنمایی ،بیش از بوان مالی خرج میکنند و نتیجهاش پیدایش بوهران
در معیشت خانوادو است .امام صادق} میفرماید« :مرد ،بهرای ادارو منهزل و خهانوادو
خود ،به سه خرلت احتیاج دارد؛ هرچند به صور ،طبیعهی ،دارای من صهفا ،نباشهد:
معاشر ،زیبا و بوسعه در زندگی ،همراو با بقدیر و اندازوگیری و غیربی کهه مرهونیت
مور باشد».

1

سوء تدبیر و بيبرنامگي
به همان اندازو که اسالم بر بدبیر و برنامه ریزی بأکید دارد ،از سوء بدبیر نکوهش کهردو
است .رسول خدا ,با ابراز نگرانی خود از سوء بدبیر ،خسار،هها و پیامهدهای سهوء
مدیریت را بیشتر از مثار فقر و بنگدستی در جامعه دانسته است« :الُاَخنفُُامَّتيَُالْفَقْه َُُوَُ
ليكِنُْاَخنفُُعَلَيرِْمرُسوُءَُالتّدربي ِ؛ 2من از فقر و بنگدستی امهتم بهیم نهدارم؛ ولهی از سهوء
مدیریت بر منها نگهرانم ».افهرادی کهه کهاری را بهدون برنامهه مغهاز مهیکننهد ،چهون
اشکالهای کار را پیشبینی نکردواند ،در برابر منها سر فرود میمورنهد؛ چنهانکهه امهام

ُ.1مجلسيُ،بحنرُاألنوارُ،پيشينُ،جُُ،78صُُ .236
ُ.2احسنئيُ،عوالىُاللئنلىُ،پيشينُ،جُُ،4صُُ .39
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علی} میفرماید« :کسی که در چارواندیشی کوباهی کرد ،شداید ،او را به پها خواهنهد
داشت».

1

بیبدبیری در امور ،منچنان ویران کنندو است و پیامدهای ناخوشایند به همهراو دارد کهه
در بعای روایا ،،همبراز ببهکاری و خیانت به شمار ممدو است .امیرمؤمنان ،علهی}
میفرماید« :از این اندوهناکم که بیخردان و ببهکاران این امت ،امر (حکمرانی) منهان را
به دست گیرند ،مال خدا را دست به دست گردانند ،بندگان او را بَردو خهود سهازند ،بها
صالوان بستیزند و با حاور فاسدان ،برای خود جمعیت بشکیل دهند 2».امام صادق}
میفرماید« :مَنُأبنليُإليُمَنُِائْتَمَنْتُُ:خنئننًُأَورُمُضَيّعنً؛ 3بفاوبی میان این نمیبینم که کهار را
به دست خیانتکار بسپارم یا شخص بیبدبیر و نهاوارد ».امهام} در ایهن حهدیث بهه
صراحت میفرماید که «شخص ناوارد» با «خیانتکار» مساوی است؛ یعنی نتیجه کار هر
دو ،یکی است و هر دو ،جامعه را به بباهی میکشانند و داراییها و سهرمایههها بهر بهاد
میدهند .امام رضا} در معرفی کسانی که سنت پیغمبهر ,را بغییهر دادوانهد ،فرمهودو
استُ...« :وَُاسرتَعرمَلَُالْسْفَْنءَ؛ ... 4کسانی بودند که انسانههای بهی لیاقهت و بهیبهدبیر و
سفیه را به کار گماشتند».
تدبیر و برنامهریزی پیشوایان
قرمن مجید در میا ،فراوان از بدبیر و برنامهریزی پیامبران الهی و سهرمایهگهذار منهان
سخن گفته است؛ از جمله داستان حار ،یوسف} که به برنامهریهز بهیش از یهک
دهه ایشان در سرزمین مرر و سه نوع سرمایهگذار  ،یعنى :بهیه عوامل بولید و بشکیل
سرمایه و بهکارگیر من ،بهیه انبار (ساختمان) و موجهود انبهار بهرا ایهام قوطهى و
خشکسالى اشارو دارد.

5

ُ.1تميميُآمد ُ،غ رُالحكمُوُدررُالكلمُ،پيشينُ،جُُ،5صُُ ُ.344
ُ.2صبحيُصنلحُ،نْجُالبالغهُ،پيشينُ،ننمهُ.62
ُ.3الح انىُ،حسنُبنُشعبهُ،تحفُالعقولُ،قمُ:انتشنراتُجنمعهُمدرسين1404ُ،قُ،صُ.367
ُ.4صدوقُ،محمدُبنُعليُ،عيو ُأخبنرُال ضن}ُ،انتشنراتُجْن 1378ُ،قُ،جُُ،2صُُ.126
ُ.5ر.کُ:يوسفُ،آيهُ47هُ.49
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ـ تدبیر و برنامهريزي در سیره نبوي
امام حسین} فرمودو« :از پدرم} دربارو وضع ورود حاهر ،رسهول ,بهه منهزل
سؤال کردم ،پدرم فرمود :هرگاو حار ،وارد خانه میشد ،وقت خود را سه قسمت می
کرد؛ یک بخش من را برای عباد ،خداوند ،بخشی دیگر را برای خانوادو ،و بخش سوم
را برای خود اختراص میداد .سپس ،وقت مختص خود را ،بین خویش و مردم بقسیم
میکرد ،کوچک و بزرد را در این قسمت پاسو میداد و چیزی را از منهان دریهغ نمهی
ورزید».

1

همان طوری که مشاهدو میشود ،هیچ یک از مسائل مربوط بهه ابعهاد وجهودی انسهان،
یعنی :مسائل شخری ،خانوادگی و اجتماعی ،در این زمانبندی از نظر غافل نمیماند.
جنگ بدر ،نخستین رویارویی مستقیم و بزرد سپاو حار ،مومد ,با لشکر کفهر و
شر بود .بااعت اند نظامی سپاو اسالم ،با بدبیر و سیاست فرماندو لشهکر ،در برابهر
سپاو عظیم ابوسفیان ،پیروز شد .من حار ،در جنگ اُحهد ،بهدبیر خاصهی اندیشهید و
عبداهلل بن جبیر را فرماندو بیراندازان کرد که پنجاو نفربودند .به او فرمهود :بها بیرانهدازی
خود و نفرابت ،دشمن را از ممدن به طرف کوو دور کن با دشمن از عق

بر ما نتازد.

هیچ گاو این سنگر را رها مکن؛ چه سرنوشت جنگ به نفع ما باشد و چه به ضرر ما.
بدان که اگر دشمن بر ما چیرو و غال

شود ،از ناحیه بو شدو است.

بنابراین ،حار ,،باکتیک جنگ خویش را بر مبنای حفاظت و حراست از من گردنه
استوار کرد؛ هرچند زیادوخواهی و سادوانگاری برخی از جنگجویان سسهت عنرهر ،بهه
ضرر لشکر اسالم بمام شد .در من روز ،رسول خدا ,دو زرو روی هم پوشیدو بهود و
با دو زرو لشکر را پشتیبانی میکرد.
هجر ،ایشان از مکه به یثر

2

نیز یکی از برنامهههایی بهود کهه در رسهیدن بهه من ،ههر

مرحلهای را با بدبیر و رعایت همه جنبههای احتیاط پیمود.

ُ.1طب سيُ،رضيُالدينُ،مكنرمُاالخالقُ،تْ ا ُ:دارُالكتبُاالسالمية1376ُ،شُ،صُُ .13
ُ.2طبنطبنيىُ،سيدُمحمدحسينُ،الميزا ُ،قمُ:دفت ُانتشنراتُاسالمى1417ُ،قُ،جُُ،4صُ.15
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ـ تدبیر و برنامهريزي در سیره فاطمی
یکی از بارزبرین ویهگیهای زندگی حار ،فاطمهه زههرا{ برنامههریهزی زنهدگی
ایشان بود .عباد ،،کارهای منزل ،هدایت بانوان و نیهز زمهانی کهه حاهر ،زههرا{
برای همسر و بربیت فرزندان میگذاشت ،همگی با برنامهریزی بود.
حار ،زهرا{ کار خانهه را بها جهایی کهه بهرای افهراد خهانوادو و حتهی فرزنهدان
شیرخوار ،مطلوبیت و رضایت خاطر ایجهاد مهیکهرد ،برنامههریهزی مهینمهود .سهلمان
میگوید« :روزی فاطمه زهرا{ را دیدم کهه مشهغول مسهیا
فرزندش ،حسین} گریه میکرد و بیبا
مسیا

بود .عهر

بهود .در ایهن هنگهام،

کهردم :بهرای کمهک بهه شهما

کنم یا بهه را مرام نمایم؟ ایشان فرمود« :من برای مرام کردن فرزند ،بربر هسهتم.

شما مسیا

را بهرخانید».

1

ـ تدبیر در نهضت امام حسین}
قیام عاشورا ،یک نهاهت حسها شهدو و بها برنامهه بهود .بهرای لوظهه بهه لوظهه من،
دوراندیشی و بدبیر به کار گرفته شدو بود و با پیشبینی ،همه احتمالها و صهور،ههای
حادثه ،چارواندیشیهای دقیق انجام یافته بود .برنامهریزی و بدبیر ،از مغاز حرکهت امهام
حسین} بها پایهان مهاجرا ،مشههود اسهت؛ ماننهد :حفاظهت شخرهی ،بعیهین نیهروی
گزارشگر در مدینه برای رساندن اطالعا ،الزم به امام ،برفیه نیرو از عناصر نهامطمئن
و بدون انگیزو شهاد ، ،در دست داشتن ابتکهار عمهل در کهربال از نظهر نقطهه فهرود و
استقرار.
امام حسین} با بوجه به فراوانی دشمن و مگاهی از نقشهه ایشهان بهر انجهام حملههای
ناگهانی ،نقشه دفاعی بسیار مؤثر و کارسازی را ارائه و اجرا نمود؛ بدین معنا که نخست
دستور داد با رعایت کامل پوشش و پنهانکاری ،2خیمهها را منچنان به همدیگر نزدیک
کنند که طنا های نگهدارندو خیمهها داخهل یکهدیگر شهدو ،راو عبهور از میهان منهها،
بهویهو برای سواروها ،سخت و دشوار شود .از سوی دیگر ،خیمهها به گونهای مرایش و
ُ.1مجلسيُ،بحنرُاألنوارُ،پيشينُ،جُُ،43صُ.280
ُ.2طب ُ،محمدُبنُج ي ُ،تنريخُطب

ُ،ت جمهُابوالقنسمُپنيند ُ،انتشنراتُبنيندُف هنگُاي ا 1352ُ،شُ،جُُ،5صُ.423
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بربی

دادو شوند که لشکرگاو را از همه سو احاطه کنند .بدین بربیه  ،موهل درگیهری

با دشمن ،بنها از جان

روبهرو بود و نه از طرفین یا از پشت خیمههها 1.بهدین منظهور،

خیمهها را به گونهای نعلی شکل ،همانند دیواری دفاعی نر
گستردو دشمن از جوان

گوناگون جلوگیری شود و هم سهب

برابر بیرباران دشمن از اطراف گردد.

ُ.1همن ُ،صُُ .421

کردند بها ههم از حملهه
حفهظ جهان ایشهان در

