
 

 

  
  

  
  وري قرآن کریم سوره عصر؛ منشور بهره
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  سید مصطفی احمدزاده
  استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :چکیده
وري به عنوان یک اهرم  امروزه به دلیل کاهش منابع و افزایش جمعیت و نیازها، بهره

ب کرده مؤثر در مدیریت و رهبري جامعه، توجه دانشمندان علوم گوناگون را به خود جل
کامل و   برنامه  ارائه  در این میان، دین اسالم به عنوان آخرین دین الهی که داعیه. است

وري ـ درست انجام دادنِ کارِ درست،  بهره  جامعِ مورد نیاز انسان معاصر را دارد نیز درباره
با  - )مقایسه نتیجه با اهداف(و اثربخشی ) نسبت ستاده به داده(یعنی تلفیقی از کارآیی 
وري با تأکید بر نقش محوري انسان، هم در  نظام جامع بهره  دیدگاه فرهنگی، بر پایه

سطح فردي و هم در سطح اجتماعی، نکات بدیع و منحصر به فردي را از طریق آیات 
فراروي مسلمانان نهاده است تا در گام نخست :معصومین  ائمه  قرآن کریم و سیره

وري  منشور بهره. وري را به کار گیرند هاي بهره عدي، آموزهآن بیندیشند و در گام ب  درباره
  بهینه از عمر به عنوان تنها سرمایه  استفاده. عصر گزارش شده است  قرآن کریم در سوره

سازيِ انسان که به همراه معرفت،  و معدن انگیزه  محرکه  زندگی؛ ایمان، به عنوان قوه
شود؛ و  وري در افکار، کردار و گفتار انسان می عبادت و یقین موجب افزایش نامحدود بهره

نماید که هم در ارتقاي  وريِ ایمان، که در عمل صالح و مخلصانه رخ می بهره  نتیجه
وري اجتماعی و نهایتاً سفارش به حق و  وريِ فردي مؤثر است و هم در افزایش بهره بهره

ور  هاي مؤمنان بهره رین ویژگیت اند، از مهم وري فردي و اجتماعی بهره  صبر، که دو الزمه
  .کوتاه گزارش شده است  در قرآن کریم است که در این سوره

  :ها کلید واژه
  مدیریت اسالمی /مدیریت/ منشور/ وري بهره/ سوره عصر
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  طرح مسئله
ذشـته کـم و   هـاي گ  هر چند در سده. به درازاي عمر بشر است وري بهرهتاریخ 

کمبـود منـابع، افـزایش     ۀکنونی، به واسـط  ةبیش مورد توجه قرار گرفته، اما در سد
نقشی  وري در زندگی انسان معاصر بهرههاي بشر،  جمعیت و رشد نیازها و خواسته

کاران عرصـۀ اقتصـاد، سیاسـت و مـدیریت     اندر حیاتی یافته و باعث شده که دست
  . هاي خود قرار دهند یت برنامهرا در اولو وري بهرهجامعه، افزایش 

هاي گوناگون راه یافته و متناسب با اهداف و  در دانش وري بهرهاز سوي دیگر، 
هـاي مختلفـی    هاي هر دانشی، تعریف خاصی به خود گرفته و مکاتب و مدل روش

منـابع زیرزمینـی،    - انـداز اقتصـاد   دانشمندان، نخست از چشـم . استرا پدید آورده 
نگریسـتند، سـپس بـا عینـک      وري بهـره به  -الت، زمین و ساختمانآ انرژي، ماشین

 -ریـزي  کیفیت، تخصص، روابط مدیر و کارکنان، تولید، آموزش و برنامه - مدیریت
آن را تعریف کردند، چند مدتی نیز قوانین و مقررات دولتی، تکنولوژي، ارتباطات، 

هـا   قتصادي را کانون مدلمنابع انسانی با رویکرد ا ،بازار، محیط و در برترین حالت
  .خویش قرار دادند که همچنان این راه ادامه دارد وري بهرههاي  و تعریف

اند، ادیان ابراهیمی  تعاریف باال که یکسر در فضاي مادي بالیدن گرفته بر خالف
تعریـف   وري بهـره الهی را محـور و روح ِ  بخش اسالم، انسانِ ویژه دین حیات و به
  .اند کرده

وري چیسـت؟   بهـره هـاي   از دیدگاه اسالم چیست؟ شـاخص  وري هبهرتعریف 
را به خود  وري بهرهچه تأثیري دارد؟ بینش و رفتار چه سهمی از  وري بهرهدر  زمان

شـود؟ در چـه    وري مـی  دهند؟ انجام چه اعمالی باعث افـزایش بهـره   اختصاص می
هاي رفیـع   ا به قلهراهی باید گام نهاد و از چه برنامه و دستوراتی باید تبعیت کرد ت

فـردي اسـت یـا از     وري بهـره وري دست یازید؟ آیا در اسـالم تنهـا سـخن از     بهره
  اجتماعی هم سخن به میان آمده است؟ وري بهره
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  وري تعریف بهره
قـرن سـابقه دارد، امـا     در ادبیات اقتصادي بیش از دو» وري بهره«گر چه مفهوم 

وم قـرن بیسـتم و پـس از جنـگ دوم     وري از نیمـه د  مفهوم واقعی و امروزین بهره
استفاده بهتر از امکانـات موجـود، تولیـد    . جهانی متجلی شده و مصداق یافته است

کاالها و خدمات با هزینه و زمان کمتر، انجام کار درست به روش صحیح، کـارآیی  
از جمله تعـاریفی اسـت کـه بـه تـدریج بـراي تعریـف و        ... به اضافۀ اثربخشی و 

  . وري به کار گرفته شده است هتوصیف مفهوم بهر
بـه   "productivity"به لحاظ واژه شناسی، برگردان واژه انگلیسی » وري بهره«

 »ور بهـره «از نظر ادبی از واژه » وري بهره«لغت . معناي قدرت و قابلیت تولید است
معـادل   در قـرآن کـریم  . رنده و کامیـاب اسـت  بر، سودب مشتق شده و به معناي بهره

هایی مانند  توان گفت که واژه این واژه ذکر نشده است، اما با تسامح می دقیقی براي
به صـورت وصـفی   » حسناً«به ویژه » حسن«و اشتقاقات گوناگون » صلح«و » رشد«

  .سازد تا حدودي بخشی از معانی این واژه را به ذهن متبادر می
» کارآیی«فهوم شناسی، ابتدا باید با دو م وري به لحاظ اصطالح براي تعریف بهره

  . آشنا شویم» اثربخشی«و 
به دیگر سـخن، نسـبت   . نامند می» کارآیی«میزان درست انجام دادن یک کار را 

 گویند که برابر با مصـرف بهینـه   را کارآیی می (in put)به داده  (out put) ستاده
هر چه سرعت دسـتیابی بـه هـدف بیشـتر بـوده و       با این توضیح که. باشد منابع می

. شود ن مصرف منابع براي دستیابی به آن کمتر باشد، کارآیی بیشتري حاصل میمیزا
به عنوان مثال اگر رسیدن از مبدأ تهران به مقصد کرج را یک کار در نظـر بگیـریم،   

تر و با مصرف بنزین کمتري به کرج برسیم، کارآیی بیشـتري   هر چه در زمان کوتاه
  .ایم داشته

به عبارت دیگر، اثر بخشی، . نامند» اثربخشی«ا میزان دستیابی به هدف صحیح ر
باز هم فـرض  . پردازیم با مثال قبلی به تعریف اثربخشی می. انجام کار درست است

اگر پس از گذشت مدت زمانی به . ایم  کنید که از تهران به مقصد کرج حرکت کرده
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ـ   کرج برسیم، فعالیت ما اثربخش بوده است و اگر مثالً اً کـار مـا   به قم برسـیم، یقین
  .است  اثربخش نبوده

کارآیی مثبت، اثربخشی . 1: آید با ادغام دو مفهوم باال، چهار حالت به دست می
کارآیی . 4. کارآیی منفی، اثربخشی مثبت. 3. کارآیی مثبت، اثربخشی منفی. 2. مثبت

  .منفی، اثربخشی منفی
نـی وجـود   یع بدترین حالت ممکن، حالت دوم است؛ از میان چهار حالت باال،

رین سرعت منابع را مصرف ت در این حالت با سریع. کارآیی و عدم وجود اثربخشی
بارت دیگر، بـا سـرعت زیـاد از    به ع. ولی نه در راستاي دستیابی به هدف کنیم، می

و بهترین حالت، حالت اول است کـه هـم منـابع درسـت     . شویم دور می) ها(هدف
بـه  ). اثربخشـی مثبـت  (یافته است  و هم اهداف تحقق) کارآیی مثبت(مصرف شده 

  .گویند وري می این حالت، بهره
تلفیقـی از کـارآیی   . وري، درست انجـام دادنِ کـارِ درسـت اسـت     بهره بنابراین

  ). مقایسه نتیجه با اهداف(و اثربخشی ) نسبت ستاده به داده(
اسـت و متناسـب بـا چیسـتیِ      روشن است که تعریف باال، یـک تعریـف عـام   

صـادي دارد و  رنگ و بوي اقت بنابراین هر چند این تعریف. کند ر میتغیی) ها(هدف
از اقتصاد و رفاه به تکامل ) ها(سازگارتر است، اما با تغیر هدف داري با نظام سرمایه

و تعریـف آن نیـز تغییـر خواهـد      وري بهرهمادي و معنوي انسان در دیدگاه اسالم، 
  .کرد

  
  وري هاي بهره دیدگاه
شایسته است براي تبیـین  . هاي گوناگونی تعریف شده است هاز دیدگا وري بهره

وري، دیدگاه عامی کـه از نظـر اسـالم مـورد تأییـد       دیدگاه اسالم در ارتباط با بهره
وري در میـان   چهار دیدگاه عام در خصوص بهـره  به طور کلی. شناخته شود است،

دیـدگاه   نـی، دیدگاه سیستمی، دیـدگاه ژاپ : نظران مطرح است که عبارتند از صاحب
خواهـد آمـد،    که در ادامـه  همچنان) 24-26/طاهري،. (اقتصادي و دیدگاه فرهنگی
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وري، دیدگاه عامی است که دیـدگاه اسـالم در درون آن قـرار     دیدگاه فرهنگی بهره
  .گیرد می
  
  وري هاي بهره امنظ

هاي سیستماتیک و ساختار یافتـه کـه بـراي حـذف و یـا کـاهش        ۀ تالشبه کلی
نسان و یا تعامل نادرست بین آنها برنامه ریزي و اجرا از مواد، ماشین، اتلفات ناشی 

هاي ارتقـاي   با توجه به این تعریف، نظام. ییمگو وري می شود، نظام ارتقاي بهره می
هایی کـه بـر حـذف یـا کـاهش       نظام. 1: اند وري در سه گروه قابل دسته بندي بهره

هایی کـه بـر حـذف یـا کـاهش       نظام. 2. تلفات ناشی از مواد و ماشین تمرکز دارند
هایی که بـر حـذف یـا کـاهش      نظام. 3. لکرد انسان تمرکز دارندتلفات ناشی از عم

  . تلفات ناشی از تعامل نامناسب انسان، ماشین و مواد تمرکز دارند
ن افـزار  هـاي انسـا   نظام هاي سخت افزار محور، گروه دوم را گروه اول را نظام

وري، از  براي ارتقاي بهره. گویند هاي نرم افزار محور می ممحور و گروه سوم را نظا
هاي جامع، ابعاد سخت افزاري،  نظام. آید سخن به میان می) Total(هاي جامع  نظام

دهنـد، امـا توجـه     مورد توجه قرار مـی  با همنرم افزاري و انسان افزاري سازمان را 
  )43/سی،اقد( .کند خاص به یکی از ابعاد سه گانه تقدم پیدا می

نگر است و بـه   گردد که اسالم، دینی جامع از فحواي آیات و روایات روشن می
ش انسـان را  اما نقـ . افزاري توجه دارد ابعاد سخت افزاري، نرم افزاري و انسان ۀهم

از دیـدگاه اسـالم،    وري بهـره نظام  بنابراین. داند بدیل می در میان سه بعد مذکور بی
  .بدیل ِانسان است ش محوري و بینظام جامع با تأکید بر نق

  
  وري سطوح بهره

وري از سطح فرد تا سـطح   فراگیري بهره. داراي سطوح مختلفی است وري بهره
عـالم  ( فردي، سازمانی، ملـی و بـین المللـی   : عالم هستی مطرح شده که عبارتند از

  . به این سطوح اشاره شده است در قرآن کریم) 28-30/طاهري،( .)طبیعت
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إِنَّما نُطْعمکُـم لوجـه   *أَسیرًا یتیما و یطْعمونَ الطَّعام علَى حبِّه مسکینًا و و(:سطح فردي
و زَاءج نْکُمم ال نُرِید ه که دوست دارند، بو طعام را با این« )8-9/انسان()اًال شُکُور اللَّه
شما طعام  راي خشنودي خدا بهما فقط ب:] گویند و می[دهند  بینوا و یتیم و اسیر می

سازمانی، (و سطوح اجتماعی  »خواهیم و نه تشکري دهیم، از شما نه پاداشی می می
تا شـما را بیازمایـد کـه    « )7/هود( )...لیبلُوکُم أَیکُم أَحسنُ عمال (:)ملی و بین المللی

   .»کدام یک نیکوکار ترید
  

  وري در غرب و اسالم درآمدي بر بهره
قبـل از مـیالد مسـیح     400 هـاي  بـه سـال   وري بهـره ها راجـع بـه    دمت نوشتهق
موضوعی بوده که از ابتداي تـاریخ بشـر و    وري بهبود بهره) 10/هالس،( .گردد برمی

چگـونگی   ةهاي اقتصادي و سیاسی مطرح بوده است، اما تحقیق دربار در کلیه نظام
تحلیلـی، از   -احث علمـی وري به طور سیستماتیک و در چارچوب مب افزایش بهره

توجـه اندیشـمندان قـرار     سال پیش به این طرف به طور جـدي مـورد   230حدود 
وري در سطح جهان  سال اخیر، افزایش بهره 15در طول ) 20/طاهري،( .گرفته است

 ۀهمـ  ر اینجا مطرح مـی شـود، ایـن اسـت کـه     اما سؤالی که د. برابر شده است 45
و آن هدف تا چه اندازه براي بشر مطلـوب   ها به سوي چه هدفی بوده است تالش

  بوده و هست؟
وري در بستر اقتصاد  ثیر دیدگاه سرمایه داري، بهرههاي گذشته، تحت تأ در سده

، در راستاي تـأمین اهـداف   وري ة بهرهبالیدن گرفت و مطالعات دانشمندان در حوز
 ةو اسـتفاد  داري سمت و سو یافت و افزایش تولید و سرمایه اقتصادي نظام سرمایه

  .بهینه از منابع در کانون توجه اقتصاددانان قرار گرفت
معاصر، نیروي انسانی که تا چندي پیش همپاي  ةچه در جریان تحوالت سد اگر

نقـش محـوري یافـت و تعـاریف      وري بهـره  شد، در ارتقاي ر منابع پنداشته میدیگ
کـه آژانـس    وري، سمت و سوي انسانی و فرهنگی به خود گرفت، به طـوري  بهره
اول  ۀوري در درجـ  بهـره «: وري را به صورت زیر تعریف کرد وري اروپا، بهره بهره

چه را که در حال حاضر موجود اسـت،  ه همواره سعی دارد آندیدگاه فکري است ک
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ظـایفش را هـر   وتواند کارها و نی بر این عقیده است که انسان میمبت. بهبود بخشد
 ؛ امـا همچنـان  )پیشـگفتار / دري نجـف آبـادي،  (» .وز بهتر از روز قبل انجام دهـد ر

اهداف اقتصادي و رفاه طلبی بر آن سایه افکنده و انسان را به سـطح یـک موجـود    
که اسیر امیال و کاسته است  گذران و مکانیکی فرو سراسر مادي، رفاه طلب، خوش

  .خویش استنیازهاي حیوانی دنیاي 
یی استعدادهاي مادي و معنـوي  از دیدگاه اسالم، هدف غایی خلقت، شکوفا اما

بـویی  وري رنـگ و   با این تفسیر از انسـان، بهـره  . انسان در جهت قرب الهی است
  .ثیر اهداف اسالمی، تعالی انسان را در پی خواهد داشتیابد که تحت تأ دیگر می

تنگـاتنگی برقـرار    ۀرابط وري بهره از سویی دیگر، میان اهداف جامعه و تعریف
افراد جامعه،  هاي مادي تأمین حداکثري نیازمنديان غربی با هدف پرداز نظریه. است
 ۀاز این رو سای. اند هاي مادي انسان تعریف کرده را در چارچوب خواسته وري بهره

هـاي سیاسـی،    سامانه ، که سایر خردهوري بهرهداري نه تنها  سنگین اقتصاد و سرمایه
ف نظام اده و به نفع تحقق اهداخود قرار د اجتماعی و فرهنگی را نیز تحت الشعاع

به دیگـر سـخن، نـبض جامعـه در     . آنان پرداخته استاقتصادي، به جرح و تعدیل 
داري تعریـف   سـرمایه  ۀغرب بر محور اقتصاد استوار اسـت و همـه چیـز از دریچـ    

  .وري بهرهحتی  ،شود می
مدارانـه و مبتنـی بـر بیـنش      نگرشی ارزش ۀبر خالف نظام غرب، اسالم، با ارائ

 -ارائه کرد و نظام فرهنگـی  آفرینش هستی و در رأس آن انسان لهی، طرحی نو ازا
درون این نظام بر محور خداوند و  هاي سامانه خرده. را بنیان نهاد اجتماعیِ توحیدي

ۀ تواند بر هم بنابراین، نه تنها اقتصاد دیگر نمی. شوند تعریف می با هدف قرب به او
بنـدي و تعریـف    ه خود در زیر چتر توحید، چارچوببلکها سایه بگستراند،  سامانه

سـامان   »اهللا«بر محوریت ... از این رو اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع و . شود می
 ۀاسـالمی، تربیـت انسـان را سـرلوح     ۀهـدف کـالن جامعـ    یابند و براي تحقـق  می

  . دهند هاي خویش قرار می ریزي ها و برنامه سیاستگذاري
که در درون این نظام رشد کند، با انسـانی کـه در نظـام     روشن است که انسانی

این به تعالی خود و جامعه در هاي  تالش. فته، متفاوت خواهند بودغرب پرورش یا
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یعنـی سرسـپردگی محـض در برابـر خداونـد       ،دستیابی به هدف آفـرینش راستاي 
شـد  هاي او با ظاهري فریبنده و باطنی پوچ، نه تنهـا موجـب ر   انجامد و کوشش می
هاي مادي و معنوي جامعه نیـز منجـر    سرمایهگردد که به انحراف و تباهی  نمی وي
ورزي،  ، ایمـان ایثار، کمک به تهیدسـتان، امنیـت، تعهـد، اخـالق، عـدالت     . شود می

...  ورزي، احسـان، امیـد و   اندوزي، اسـتقامت  اري، دانشنصیحت، خدمت، شکرگز
طلبی،  ان، فساد، زراندوزي، قدرتاین است و ستم، پایمال کردن حقوق دیگر ۀنتیج

مـداري، ناسپاسـی، سرکشـی،     جویی، خودپرسـتی، رفـاه   شهرت، خودخواهی، لذت
  .پیامد آن...  گرایی و غفلت، تجمل

در نظام مادي مطـرح اسـت، سـعی     ة کارهایی که در ایجاد انگیز اساس شیوه بر
ارضـاي   ةعـد خواهی و و کردن منافع مادي و تقویت حس مقام  گردد با برجسته می

به بیانی دیگر، افراد . افراد، تالش و انگیزه آنان افزایش یابد ۀهاي جاه طلبان خواسته
اما در تفکر اسالمی سـعی   .برند تا تالش بیشتري انجام دهند را به درون خویش می
ها و  خواهی مادي انسان گیري از اعتقاد به قیامت، کاهش زیاده بر آن است تا با بهره

ها را  ري، انسان را از درون خود خارج ساخته و خدمت به دیگر انسانپذی مسئولیت
تنها در صورت تحقق این تفکـر  . عامل تحریک و تشویق براي کار بیشتر قرار دهند

زمان با توسعه مادي، رشد فضایل اخالقی را نیز خواهیم داشت و این،  است که هم
  .وري در تفکر اسالمی است مفهوم بهره

ریـزي و آمـوزش بـه     سازي رشد آثار قـوانین، برنامـه   یت و زمینهدر اسالم، تقو
مـثالً وقتـی بـه    . وري اسـت  پذیرد و این عین بهره وسیله باورهاي دینی صورت می

ر حرام است، در حقیقت بـاور دینـی د   قانون فعل خالف ۀ اسالمی گفته شودجامع
  )174/بنیانیان،(. گیرد وري قرار می خدمت رشد بهره

وري در غـرب در راسـتاي اهـداف     بهـره  طالب باال، روشن گردیدتوجه به م با
داف الهـی ناسـازگار اسـت؛    داري تعریف شده است کـه بـا اهـ    لیبرالیسم و سرمایه

شدن بیشتر انسـان از خداونـد را در    وري در غرب، دور افزایش بیشتر بهره بنابراین
نزدیک شدن به  تباهی است، اما در نظام اسالمی، هدف، پی دارد که عین خسران و
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وري، درست در جهت تعالی انسـان و نیـل بـه قـرب      خداوند است و افزایش بهره
  .الهی و جوار رحمت حضرت حق قرار دارد

  غرب        وري بهره        اسالم
  )باطل(-              )+حق(

   رفاه مادي حداکثري       تعالی معنوي و مادي حداکثري
  

  وري  انسان، محور بهره
زنـده و پویاسـت،    ۀي پیشرفت و بالندگی یـک جامعـ  آنچه شاه بیت غزل شیوا

تـرین عامـل توسـعه     شـک، نیـروي انسـانی مهـم     بی. عه استنیروي انسانی آن جام
بهینه از منابع، سخن از  ةهنگام بحث از استفاد. رود اجتماعی به شمار می -اقتصادي

 ةرا استفادزی. آید مطلوب از منابع انسانی به میان می ةترین بخش آن یعنی استفاد مهم
آالت، مواد، انرژي و غیره محدود است و هر یـک   بهینه از سایر منابع اعم از ماشین

انسان، تنها  اما. توان از آن سقف تجاوز نمود هیچ شرایطی نمی سقفی دارند و تحت
از یـک سـو    انسـان . گونه محـدودیتی نـدارد   عامل تولید است که عملکرد وي هیچ

خالقیـت و اوج   ةاشد و از سوي دیگر تجلی و اسـو تواند نقشی مخرب داشته ب می
تواند کمیت و کیفیت کار خـود را ارتقـا دهـد،     تنها انسان است که می. کمال باشد

هاي جدید ارائه دهد و با خالقیت خود مشکالت را از پـیش راه بـردارد، بـر     طرح
 ،المو در یـک کـ  . اي بیندیشـد  ها چاره نیروي کار خود بیفزاید و براي کاهش هزینه

  .تواند تغییراتی در خود و محیط اطراف خود به وجود آورد تنها عاملی است که می
وري او در گـرو یکپـارچگی شخصـیت و     بدیهی است که رشد انسـان و بهـره  

جریان زندگی او خواهد بود و این نیز مرهون حاکمیت اصول وحـدت بخـش بـر    
هسـتی و فطـرت   اصـولی کـه هماهنـگ بـا نظـام      . تمام بنیادهاي اجتمـاعی اسـت  

 .گیـري اسـت   محوري قابـل شـکل  این امر تنها در سایه اندیشه خداهاست، و  انسان
  )29/افراره،(

از نظـر   گردد که هـدف اصـلی ایـن نوشـتار،     می مطالب گذشته، روشن ۀبر پای
وري بـا   وري است و از نظر نظام، نظام جامع بهره دیدگاه عام، دیدگاه فرهنگی بهره
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وري  بهـره  نسان و از نظر سطوح، سطح فـردي و اجتمـاعی  تأکید بر نقش محوري ا
ة عصـر محـدود   از دیدگاه قرآن کریم با تأکید بر سور وري بهرهاست که به بررسی 

  .شود می
  

  )قرآن و عترت( وري در آینۀ ثقلین بهره
ادیان و مذاهب گوناگون، دو بینش نسبت به دنیا و عالم طبیعت  به طور کلی در

و نشأت گرفته از وحی الهی که بر آبادانی طبیعـت، کـار و   یکی مثبت : حاکم است
 کنـد و دیگـري   هاي الهی تأکید می تحداکثري از نعموري  بهرهتالش، سازندگی و 

 ی است که در گذر زمان تحریفغیر وحی سرچشمه گرفته و یا وحی منفی، که یا از
بـر   ،ردبـا عقـل و اندیشـه منافـات دا     ایـن دیـدگاه کـه   . یا بد تفسیر شده اسـت و 

هاي خدادادي، عدم تالش و کوشش  حداقلی از منابع و نعمت ةگیري، استفاد گوشه
  .کند براي آبادانی دنیا و فردگرایی پافشاري می

ۀ بخـشِ ائمـ   آفرین قرآن کریم و روایات حیات در اسالم، بر اساس آیات زندگی
  . دیدگاه نخست ترویج و تأیید شده است ،:معصومین

  )39/نجم()نْ لَیس لإلنْسانِ إِال ما سعىأَ و(:تالش و کوشش
  ».و اینکه براي انسان جز آنچه تالش کرده است چیزي نیست«

إِلَى ثَمود أَخَاهم صالحا قَالَ یا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَکُم منْ إِلَه غَیرُه  و(:آباد کردن زمین
ضِ وــنَ األر م ــأَکُم ــو أَنْشَ ــ ه اس  ــب ــی قَرِی ــه إِنَّ ربِّ ــوا إِلَی تُوب ــم ــتَغْفرُوه ثُ ــا فَاس یهف رَکُممتَع

جِیب61/هود()م(  
براي شما . خدا را بپرستید! اي قوم من: گفت]. فرستادیم[و به سوي قوم ثمود، برادرشان صالح را «

پـس، از او  . شـما سـپرد  او شما را از زمین پدید آورد و آباد کردن آن را به . معبودي جز او نیست
کننـده    به راستی پروردگار مـن نزدیـک و اجابـت   . آمرزش بخواهید، سپس به درگاهش توبه کنید

   ».است] دعا[
أَنْفُسکُم فـی سـبِیلِ    جاهدوا بِأَموالکُم و ثقَاال و انْفرُوا خفَافًا و(:کسب دارایی متعهدانه

  )41/توبه()نْ کُنْتُم تَعلَمونَاللَّه ذَلکُم خَیرٌ لَکُم إِ
. سبکبار و گرانبار کوچ کنید و با نیروي مالی و بدنی خود در راه خدا به جهاد پردازیـد ] همگی[«

   ».این براي شما بهتر است اگر بدانید
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إن الذي یطلُب من فضلٍ یکُف به عیالَه، أعظـم أجـراً   : 7قال االمام الرضا«: رفـاه 
آن کس کـه در پـی بـه دسـت     «) 328/ابن شعبه حرانی،(» لِ اهللامن المجاهد فی سبی

فراهم آورد، اجر او از  اخود ر ةآوردن مالی بیش است تا با آن کفاف زندگی خانواد
  » .کند باالتر است کسی که در راه خدا جهاد می

 نْیا حسـنَۀ و منْهم منْ یقُولُ ربنَا آتنَا فی الد و(ۀدر همین زمینه، برخی در توضیح آی
نَۀ وسرَة حی اآلخالنَّـارِ  ف ذَابنَا عو از جملـه آنـان کسـی اسـت کـه      « )210/بقـره ()ق

پروردگارا، در دنیا به ما بهره نیکو و در آخرت نیز بهره نیکو عطا کـن؛ و  : گوید می
، دنیا یعنی رفاه، زندگی، عافیت ۀحسن: اند نوشته ».ما را از عذاب آتش محفوظ بدار

سالمت، معیشت خوب و زندگی با یک بینش مبتنی بر واقعیت، رشـد، آسـایش و   
و ایـن جـز در   . آخرت یعنی رضوان الهی، عاقبت نیک، سعادتمندي ۀامنیت و حسن

دري . (امکان پذیر نیست وري باال بینش صحیح و تالش سالم و در نتیجه بهره ۀسای
  )5/نجف آبادي،

 :معصـومین  ۀات قرآن کریم و روایـات ائمـ  به آی وري بهرهانداز  اگر از چشم
شویم که هر یک زوایـاي   رو می بنگریم، با انبوهی از معارف و مفاهیم اسالمی روبه

ر نگـاه نخسـت، ارتبـاط    اند؛ هر چند د را به تصویر کشیده وري بهرهآشکار و پنهان 
 محـوري،  م بـه ارزش اسـال . دور از ذهن به نظر برسـد  وري بهرهمیان این مفاهیم و 

نظم و انضباط، شکرگزاري، انجام صحیح و کامل کارها، مـدیریت و   اندیشی، مثبت
ریـزي و آینـده نگـري، سـرعت و دقـت، صـرفه جـویی، چـاره          حس تدبیر، برنامه

صحیح از عمر، برخـورد درسـت بـا طبیعـت و      ةاندیشی، تالش و کوشش، استفاد
تن پروري، اسراف و  کند و از تنبلی و ي تشویق میدهاي خدادا مندي از نعمت بهره

دادن  نگـري، هـدر   تبذیر، تنگ نظري و کوته بینی، سوء تدبیر، جهل، تحجـر، منفـی  
ها را به سوي  دارد و در این راه، انسان بر حذر می ریزي عمر و سرمایه و عدم برنامه

  .دهد سوق می:و ائمه هدي9الگوگیري از پیامبر
ن را از سوء تدبیر در امور که مسلمانا9به عنوان نمونه، در روایتی پیامبر اکرم

ما أخاف علی امتـی الفقـرَ   «: فرماید دارد و می است، برحذر می وري بهرهدیگر  ۀروی
لیکن  ،من از فقر بر امتم بیم ندارم« )4/39 احسائی،( »ولکن أخاف علیهم سوء التدبیر
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: فرمایـد  مـی 7یا در روایتی دیگر امام صادق ».از آنچه که بیمناکم سوء تدبیر است
ابـن  (» يأو ضـعف الـر   المرء عن طلب المعالی، قصر الهمۀ و قلۀ الحیلۀ ثالث یحجزن«

کوتـاهی  : دارد اال باز میسه چیز انسان را از دستیابی به امور و« )318/شعبه حرانی،
در این سخن، 7امام صادق» .اندیشه  و سستی) پایین وري بهره( چارگی همت، کم

هایی که  انسان. وري باالي فرد دانسته است ه بهرهها را منوط ب دست یافتن به بزرگی
زمینه را  آمیزند، در حقیقت دقیق به هم می هاي گیري همت بلند را با تدبیر و تصمیم

  . اند وري خویش فراهم ساخته براي ارتقاي بهره
وري دارند که عمق نگاه اسالم  سخنی بسیار نیک در موضوع بهره7امام صادق

من استوي یوماه فهو « ان در هر عصر و نسلی نشان می دهد؛انس ۀرا نسبت به وظیف
هـرکس دو روزش یکسـان باشـد، مغبـون     «) 342/معانی االخبـار  صدوق،( »مغبون
هرجا که اسالم از تکامل و پیشرفت سـخن گفتـه اسـت، چشـم انـدازي از      » .است
 اي از تالش ن گشوده است که در پرتو آن، لحظهوري در پیش دیدگان مسلمانا بهره

و کوشش دست برندارند و هر روز بهتر از روز گذشته به فعالیت خـویش جهـت   
  .دهند

کنـد و   هـاي خـدادادي تأکیـد مـی     از سوي دیگر، قرآن کریم پیوسته بـر نعمـت  
. کند ند دعوت میهاي مادي و معنوي خداو مطلوب از نعمت ةها را به استفاد انسان

 عنِ یومئذ لَتُسأَلُنَّ ثُم(خواهد شد؛ ها سؤال نعمت ۀسازد که از هم نیز خاطر نشان می
مفسـران  » .ها سؤال خواهید شـد  سپس در آن روز حتماً از نعمت« )8/تکاثر()النَّعیمِ

در  انـد کـه   نام برده... متی، جوانی، والیت وهایی چون سال در ذیل این آیه از نعمت
 7امـام صـادق   در همـین زمینـه از  . شـود  روز رستاخیز از تک تک آنها سؤال می

: و أعلم أنک ستسأل غدا إذا وقفت بین یدي اهللا عزوجل عن أربع«: روایت شده است
فخـذ  ... شبابک فی ما أبلیته و عمرك فی ما أفنیته و مالک مما إکتسبته و فی ما أنفقتـه 

بـدان کـه فـردا، هنگـامی کـه در پیشـگاه       « )2/135کلینی،( »حذرك و جد فی أمرك
ات که آن  جوانی: خواهی شد بگیري، از چهار چیز پرسیده مرتبه قرار داوند بزرگخ

ات  را در چه چیز سپري کردي، و عمرت که آن را در چه چیز گذراندي و دارایـی 
پس مراقب بـاش و در  ... به دست آوردي و در چه چیز مصرف نمودي  چگونهکه 
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کـه   بـدین توضـیح  . وري داللت دارد بر این اساس، این آیه بر بهره» .کارت بکوش
کارتان قرار دهید و  ۀهاي الهی را در سرلوح مفهوم آیه این است که استفاه از نعمت

چنان استفاده کنید که در شـمار شـاکران درآییـد و نـه در طومـار       از هر نعمتی، آن
  .کافران، که در آن روز، پشیمانی سودي نبخشد
فایـده و   بـی اند که پرداختن بـه امـور    روایات متعددي بر این مطلب اشاره کرده

واقْصرْ رأیک علی ما «: فرمایند می7امام علی. مؤمن نیست ۀحتی کم فایده، شایست
و » .تنها در چیزي بیندیش که تو را باید و به کـارت آیـد  « )354/شهیدي،( »یعنیک

»أیک ال یإنَّ رهمففرّغْه للم رأي و فکـر  «) 555، حـدیث 57/آمدي،( »تَّسع لکل شیء
» .چیز را ندارد، پس او را براي پرداختن به امـور مهـم آزاد گـذار   تو گنجایش همه 

» فاطلب ما یعنیک و اترك ما ال یعنیک فان فی ترك ما ال یعنیـک درك مـا یعنیـک   «
رت نیاید رها کـن،  چه به کاآنچه به کارت آید بجوي و آن« )218/ابن شعبه حرانی،(

» .باشـد  ه به کارت نیاید، میچآید در گرو وانهادن آن ه کارت میچه بزیرا دریافت آن
وري تهی هسـتند؛ بـه همـین     روشن است که امور بیهوده و حتی کم فایده، از بهره

لغـو و امـور بیهـوده     هـاي مؤمنـان را دوري از   دلیل است که قرآن یکی از ویژگـی 
 و آنـان کـه از بیهـوده   « )3/مؤمنـون ()معرِضُـونَ  اللَّغْوِ عنِ هم والَّذینَ(برشمرده است؛

  ».رویگردانند
یعنی کار امروز را به فردا انداختن، شدیداً نهی  ،»تسویف«در روایات دیگري از 

امـام  . وري مؤمن ناسازگار اسـت  کامالً با بهره زیرا این فکر و این عمل. شده است
 )122/،همـان (» ایاکم و التسویف فی العمل بادروا به اذا امکنکم«: فرمایند می7علی

عقب انداختن کارها، هنگامی که امکان کاري برایتـان بـه وجـود    بر حذر باشید از «
  » آمد، اقدام کنید

نتیجه آنکه در فرهنگ غنی اسالم چه در عبادات و چه در معامالت، سیاست و 
الي قوانین و احکام، حتی در تنظیم وقت براي  وري در البه اخالق، دقیقاً اصول بهره

  . عبادات و اعمال گنجانده شده است
تر،  ولی از آن مهم آیی و اثربخشی مهم است،همین رو در اسالم، هر چند کاراز 

  . وري است یعنی بهره ،تلفیق این دو
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گفته را از دیدگاه قرآن کـریم   پیش ۀالزم است نخست حاالت چهارگان در اینجا
  .عصر متمرکز سازیم ةکنیم و سپس بر اساس آن بحث را بر سور بررسی 

هر انسانی، عمر گرانبهاي اوست که انسان از این  ةداد بدیهی است که سرمایه و
  :برداري کند تواند بهره عمر گرانبها به چهار صورت می

هر لحظه، یک گام به و ) کارآیی مثبت(عمرش را درست مصرف کند  انسان. 1
مسـکین فقـط و   و  کسی که به یتیم، اسیر ، مانند)اثربخشی(تر شود  خداوند نزدیک

  ند طعام دهد؛فقط به خاطر خداو
 مـنْکُم  نُرِید ال اللَّه لوجه نُطْعمکُم إِنَّما *و أَسیرًا و یتیما مسکینًا حبِّه علَى الطَّعام و یطْعمونَ(

زَاءال ج ا و8-9/انسان()شُکُور(  
مـا فقـط بـراي    :] نـد گوی و مـی [دهنـد   و طعام را با اینکه دوست دارند، به بینوا و یتیم و اسیر می«

  » .خواهیم و نه تشکري دهیم، از شما نه پاداشی می خشنودي خدا به شما طعام می
امـا در عـین حـال بـه      ،)کارآیی مثبت(انسان عمرش را درست مصرف کند . 2

» خاسـر «چنین شخصی بـه زبـان قـرآن    . )اثربخشی منفی(نیز نزدیک نشود  خداوند
یز از دسـت داده اسـت؛   ده، بلکه سرمایه را ندست نیاوره یعنی نه تنها سود ب ؛است
 أَنَّهـم  یحسـبونَ  و هم الدنْیا الْحیاةِ فی سعیهم ضَلَّ الَّذینَ*أَعماال بِاألخْسرِینَ أنُنَبِّئُکُم هلْ قُلْ(

 یـوم  لَهـم  نُقـیم  فَال أَعمالُهم حبِطَتفَ و لقَائه ربِّهِم بِآیات کَفَرُوا الَّذینَ أُولَئک*صنْعا یحسنُونَ
  )103 -105/کهف()وزنًا الْقیامۀِ

خبر دهیم؟ همانان که تالششان در زندگی دنیـا بـه هـدر    ] مردم[آیا شما را از زیانکارترین : بگو«
گارشان اند که آیات پرورد اینان کسانی. کنند پندارند که خوب عمل می رفته است، در حالی که می

اند، در نتیجه اعمالشان تباه شده است؛ از این روي روز قیامت براي آنـان   و لقاي او را انکار کرده
  ».ارزشی نخواهم نهاد

ندي بدهد، اما با منت و براي ریـا، نـه بـراي    اي به نیازم یا مانند کسی که صدقه
و  النَّـاسِ  رِئَاء مالَه ینْفقُ کَالَّذي و األذَى بِالْمنِّ صدقَاتکُم تُبطلُوا ال آمنُوا الَّذینَ أَیها یا(خدا؛

 ال صـلْدا  فَتَرَکَـه  وابِـلٌ  فَأَصـابه  تُـرَاب  علَیه صفْوانٍ کَمثَلِ فَمثَلُه اآلخرِ و الْیومِ بِاللَّه یؤْمنُ ال
   )264/بقره()الْکَافرِینَ الْقَوم هديی ال و اللَّه کَسبوا مما شَیء علَى یقْدرونَ

گذاشتن و آزار رساندن تبـاه نکنیـد، ماننـد     صدقات خود را با منت! اید اي کسانی که ایمان آورده«
کند و به خدا و روز واپسین ایمان ندارد، که  کسی که مال خود را براي نمایاندن به مردم انفاق می
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، ]انـد  که در آن کشت کـرده [سنگی صاف اندك خاکی باشد  داستان او مانند این است که بر روي
. و آن را به صورت سنگی سـخت بـر جـاي گـذارد    ] و خاك را بشوید[پس رگباري به آن برسد 

و خـدا گـروه کـافران را هـدایت     . اند، بر چیـزي قـادر نیسـتند    از آنچه به دست آورده] ریاکاران[
  ».کند نمی

امـا   ،)کـارآیی منفـی  (معصیت کنـد  عمرش را درست مصرف نکند و  انسان. 3
مانند کسی که از سر جهالت و ). اثر بخشی مثبت( یتاً با توبه به خداوند باز گرددنها

  اشد و با توبه آن را از بین ببرد؛غفلت گناهی کرده ب
 اللَّـه  یتُـوب  فَأُولَئک قَرِیبٍ نْم یتُوبونَ ثُم بِجهالَۀٍ السوء یعملُونَ للَّذینَ اللَّه علَى التَّوبۀُ إِنَّما(

هِملَیکَانَ ع و ا اللَّهیملیماً عک17/نساء()ح( 
جز این نیست که پذیرش توبه از سوي خدا براي کسانی است که از روي نادانی کار بد را انجام «

دا دانـا و حکـیم   پـذیرد و خـ   شان را می کنند، اینانند که خدا توبه دهند، سپس به زودي توبه می می
  » .است

و از معشـوق حقیقـی   ) کارآیی منفـی (عمرش را در معصیت بگذراند  انسان. 4
اثربخشی (عمر را از کف بنهد و هیچ فرا چنگ نیاورد  ۀسرمای بماند، خویش نیز باز

  کند؛ معرفی می» ظالم«نین شخصی را قرآن چ). منفی
 لَهم کَانَ ما أُولَئک خَرَابِها فی و سعى اسمه فیها یذْکَرَ أَنْ هاللَّ مساجِد منَع ممنْ أَظْلَم و منْ(
  )114/بقره()عظیم عذَاب اآلخرَة فی و لَهم خزْي الدنْیا فی لَهم خَائفینَ إِال یدخُلُوها أَنْ
یري کند و در ویرانی آنهـا  و کیست ستمکارتر از آن کس که از ذکر نام خدا در مساجد او جلوگ«

براي آنان در دنیا خواري و . بکوشد؟ اینان برایشان روا نیست که جز با حالت ترس به آنها در آیند
  » .در آخرت عذابی بزرگ خواهد بود

و یا مانند کسی که از اموالی که خداوند به او عطـا کـرده اسـت تـا در جهـت      
شـتن مـردم از راه خداونـد    د، در بازدانزدیکیِ خود و دیگران به خداوند به کار گیر

  مصرف کند؛
 ثُم حسرَة علَیهِم تَکُونُ ثُم فَسینْفقُونَها اللَّه سبِیلِ عنْ لیصدوا أَموالَهم ینْفقُونَ کَفَرُوا الَّذینَ إِنَّ(

  )36/انفال( )یحشَرُونَ جهنَّم إِلَى کَفَرُوا و الَّذینَ یغْلَبونَ
. از راه خدا بـاز دارنـد  ] مردم را[کنند تا  اند، اموالشان را هزینه می تردید کسانی که کفر ورزیده بی«

و . گردنـد  شود و سـرانجام مغلـوب مـی    آنان، آنها را هزینه خواهند کرد، سپس مایه حسرتشان می
  » .شوند اند، به سوي جهنم محشور می کسانی که کفر ورزیده
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سخن  در اینجا. ث این نوشتار خارج استبح ةارم از حوزسوم و چه ،قسم دوم
اي از یاد دوست  وران سخت کوش و عاشقان، که لحظه بهره ؛اول است ۀدست بر سر

غافل نیستند و پیوسته در تالش و کوششند و لحظه لحظه، گام بـه گـام بـه بارگـاه     
هـاي   انهاي این انسـ  ویژگی. شوند کبریایی عزت و جالل و جمال الهی نزدیک می

جا تنها بـه بررسـی   در این. به تصویر کشیده شده است ور در سراسر قرآن کریم بهره
 ة عصـر گـزارش شـده   کوتـاهی بـا نـام سـور     ةچهار ویژگی مهم آنان که در سـور 

  .را به دیگران آموزش دهیم وري بهرهامید که به کار گیریم و با عمل، . پردازیم می
  

  وري سورة عصر، ستیغ بهره
  ر در یک نگاه عص ةسور.1

هـاي   از جنبـه  -عصـر در آن محـیط نـازل شـد     ةمحیطی که سـور  - محیط مکه
دوري از . سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی و جغرافیایی حـائز اهمیـت اسـت   

تمدن و دانش، زندگی سخت و ناگوار، مردمی خشن و متعصب با عادات و رفتـار  
هـایی خرافـاتی و    هـاي ناسـالم، انسـان    ، شـغل استثنایی، طبیعت خشک و لم یـزرع 

پرستی و اخالق زشت، رواج بردگـی   خونریز با رفتارهاي ناهنجار، داراي عقاید بت
عدالتی، جنگ  ستم و بی نشینی و میگساري و قمار، ظلم و و بندگی، زنبارگی و شب

ـ   و خشونت و بی کـاال، کـانون    ۀرحمی و از سوي دیگر، مرکز ثقل تجـارت و مبادل
شاعران، پایگـاه   ر و شاعري و سخنوري، محل رفت و آمد ادیبان و سخنوران وشع

کعبه؛ تصویرِ سایه روشنی از بافت فرهنگی مکه پیش  ۀدینی و مذهبی و وجود خان
از نزول قرآن کریم؛ و ترویج توحید و یکتاپرستی، نفی طاغوت و چندگانه پرستی، 

الق نیکـو و مهـرورزي، آزادي و   اخ ۀشکوفایی استعدادهاي انسانی، تعمیق و توسع
گستري و خردورزي، خدمت به دیگران، ایثار و احسان، محبت و عطوفت و  عدالت

فرد و جامعه در جهت قرب به خداونـد، نمـایی از    وري بهرهدر یک کالم، افزایش 
 هـا  هعصر همپاي سایر سور  ةبه دیگر سخن، سور. خداوند است ۀتأثیر کالم جاودان
اسـالمی،   ۀشک در فضاي کنونی جامعـ  بی .است  وري آفریده هرهبدر چنین فضایی 
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تواند باري دیگر اعجاز قرآن کـریم را عمـالً    کوتاه نیز می ةعمل به فرامین این سور
 . به جهانیان بفهماند

 وري بهرهزمان، انسان و ارکان : این سوره از سه بخش اصلی تشکیل یافته است
نـام ایـن سـوره از    ). حق و سفارش به صـبر ایمان، عمل صالح، سفارش به ( انسان

بـر ایـن   . نخست آن آمده، گرفته شده اسـت  ۀاین سوره که در آی ةترین واژ حساس
انسان،  عصر، قسم به عصر، عمر ه از نام آن آشکار است؛این سور ۀاساس، درونمای

خداوند در این . اندك انسان درست از زمان و فرصت ةاز دست دادن زمان، استفاد
از آن را  وري بهـره ورزد و راه  اوست تأکید مـی  ۀبر عمر انسان که تنها سرمای سوره

  .دهد به او نشان می فایی استعدادهاي فردي و اجتماعیشدر راستاي شکو
  
  انسان مؤمن ۀعمر، سرمای. 2

زمان محدودي که  ۀ اصلی انسان در این دنیا عمر اوست؛روشن است که سرمای
ایـن زمـان کوتـاه     انسان فرصت دارد در. یابد پایان می از تولد او آغاز و با مرگ او

اي در کیفیـت   زندان زمـان، نقـش تعیـین کننـده    . توشه برگیرد براي ابدیت خویش
روسـت و از   سـاله روبـه   ز یک سو با محدودیت زمانیِ چنـد ده ا. اعمال انسان دارد

قابـل تـوجهی از ایـن زمـان انـدك نیـز بایـد صـرف خـواب،           سوي دیگر، بخـش 
از سـوي  . شـود . .. احت، خوردن، آشامیدن، رفت و آمـد، تفـریح، بهداشـت و   استر

و بخـش   شـود  ب با فضاي کودکی صرف بازي مـی متناس سوم، بخش نخست عمر
چه با این تحلیل، آن. اي ندارد ایدهانتهایی عمر نیز به علت کهولت و بیماري چندان ف

خداونـد در  . دهـه اسـت   دو ماند، در حدود یک یـا نهایتـاً   براي یک انسان باقی می
همین زمان اندك از او خواسته است تا استعدادهایش را به تکامل برساند و پس از 

  . یابد اهمیت صد چندان می وري بهرهجاست که ینا. آن مسیر رشد را دنبال کند
از سوي دیگر، ارزش وقت و زمان و عمر در فرهنـگ اسـالمی بـه نحـو قابـل      

عمر و زمان بهترین و ارزشمندترین . ر گرفته استتوجهی مورد تأکید و عنایت قرا
در . سرمایه انسانی است که در صورت از دست رفتن، دوباره به دست نخواهد آمد

هـا و همچنـین    روایات اسالمی و آیات قرآن بر اهمیت و جایگاه زمـان و فرصـت  
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بـر خـالف   7امـام علـی  . استفاده بهینه و مطلوب از آن تأکید فراوان شـده اسـت  
هاي  سنجند، عمر انسان را با تعداد نفس ها را با سال می عامه که عمر انسان فرهنگ
 دهـد؛  سرمایه زندگی او را نشـان مـی   سنجند و این، حساسیت عمر انسانی و او می

عمـر  «) 3105، حـدیث 158/آمدي،( »إنّ عمرك عدد أنفاسک و علیها رقیب تحصیها«
  » .کند نی شمارش میا نگهباها ر هاي توست و این نفس نفس ةتو، شمار

، هم به صورت عام و هم بـه  وري بهرهدر اسالم به دلیل اهمیت زمان و افزایش 
اعمال انسان در هر  ۀاز نگاه عام، هم. بینی شده است صورت خاص، تمهیداتی پیش

از زمان خوابیدن، خوردن، آشامیدن، تفریح، ورزش، رفت و آمد گرفتـه تـا    - زمانی
از  اگر براي خدا باشد، -عبادت، تفکر دید و بازدید، خدمت، ریزي، کار، زمان برنامه

ماه  - ها انداز خاص، بعضی از زمان برخوردار است و از چشم وري بهرهاي از  درجه
هـا بـه    نسبت به دیگر زمان -بین الطلوعینرمضان، شب قدر، اعیاد اسالمی،  مبارك

ها  عملی که در این زماندالیل گوناگونی از اهمیت بیشتري برخوردارند و براي هر 
مـثالً در مـورد اعمـال    . انجام پذیرد، پاداشی چندین برابر در نظر گرفته شده اسـت 

شب قدر که ارزش آن معادل هزار ماه و یا قرآن خواندن در ماه مبارك رمضان، که 
  .قرائت هر آیه از قرآن مطابق خواندن کل قرآن است

در اعمـالش نـدارد و آن نیـز در     ريو بهـره که انسان راهی جز افزایش نتیجه این
آور در  این نکته بـه شـکلی حیـرت   . ورانه از زمان و عمرش است بهره ةگرو استفاد

همیـت آن بـراي   که نام سوره، خود به زمان و اافزون بر این. ة عصر آمده استسور
نقش کلیدیش در حیات انسـانی، در جایگـاهی    ۀزمان به واسط .کند انسان اشاره می

و بالفاصله پس از آن، از  ه عنوان قسم از آن یاد کرده استه که خداوند بقرار گرفت
از آن سـخن بـه میـان     وري بهرهها و از دست دادن عمر و عدم  خسران همه انسان

کارآیی،  - دلیل این خسران را باید در نوع استفاده. اند آمده و بعد، برخی استثنا شده
اصـلی   ۀزیرا عمر، سرمای. جو کرد و جست» عمر« و» زمان«از  -وري بهرهاثربخشی، 

خویش را از دست  ۀانسان است و در صورت از دست دادن آن، در حقیقت سرمای
  .پذیر نیز نیست داده است که جبران
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ور این  ها و جوامع بهره هاي انسان بنابراین از دیدگاه قرآن کریم، یکی از ویژگی
صحیح از این  ةبراي استفاد. نمایند است که از زمان و عمر خود کمال استفاده را می

اصل نظم و انضباط در جان و روان آنان ریشه . کنند ریزي می سرمایه گرانبها، برنامه
اي نیست که در  هیچ لحظه. اي دارند براي هر لحظه و هر آنی، برنامه. دوانیده است
. ندبر آنـان سـایه بگسـترا   ...  گی وحوصل هل انگاري، سستی، تنبلی، بیآن لحظه، س
ور بر عمر خویش مدیریت دارنـد و بـراي هـر عملـی، وقتـی در نظـر        مؤمنان بهره

ساعتی را براي مناجات با خداوند، ساعتی را براي کار و معاش و ساعتی  ؛گیرند می
و . هاي حالل و تفریحات سالم را براي معاشرت با برادران و ساعتی نیز براي لذت

   1.رسانند می وري بهرهاالترین حد اعمالشان را با عنصر اخالص، به ب ۀهم
  
   وري ایمان، پایۀ بهره. 3

بر محور انسان استوار است  نگاه اسالم از وري بهرهتر رفت،  گونه که پیش همان
تر، همـوارتر  وري بیشـ  بهـره تر باشد، امکان دستیابی به  شناسی دقیق و هر چه انسان

اصل است که انسان هر چه  در قرآن کریم، این وري بهرهیکی از اصول . خواهد بود
 و ایمـان  وري بهـره بر این اساس، میان . نماید تر رخ میوریش بیش بهرهتر شود،  الهی
هر چه انسان بر ایمانش بیفزایـد،   از دیدگاه قرآن کریم. است مستقیمی برقرار ۀرابط

هـر جـا کـه خداونـد از ایمـان و مـؤمن و       . ش افزوده استوری بهرهدر حقیقت بر 
را  وري بهـره دیگري از  ۀآورد، در حقیقت روی مؤمنین سخن به میان میهاي  ویژگی

ایمان، از درون در انسـان روح تعهـد و   . نهد در برابر چشم مخاطبان قرآن کریم می
دمد و نور سازندگی، تالش و تکاپو را در وجود وي ساري و جـاري   مسئولیت می

بـه دیگـر سـخن،    . سازد فا میکند و انگیزه، اندیشه و فکر انسان را بارور و شکو می
 وري بهـره  ةآفـرین، چهـر   این عنصر حرکـت ۀ عمل صالح، ایمان است و محرک ةقو

  .سازد اعمال صالح نمودار می ۀخویش را در آیین
بسـیار شـفاف و زیبـا بـه      وري را بهرهیکی از آیاتی که جایگاه کلیدي ایمان در 

 علَى الْمؤْمنینَ حرِّضِ النَّبِی أَیها یا(:انفال است ةسور 66و  65 ۀتصویر کشیده است، آی
 الَّذینَ منَ أَلْفًا یغْلبوا مائَۀٌ منْکُم یکُنْ و إِنْ مائَتَینِ یغْلبوا صابِرُونَ عشْرُونَ منْکُم یکُنْ إِنْ الْقتَالِ
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 مائَـۀٌ  مـنْکُم  یکُنْ فَإِنْ ضَعفًا فیکُم أَنَّ و علم عنْکُم اللَّه خَفَّف اآلنَ*یفْقَهونَ ال قَوم بِأَنَّهم کَفَرُوا
  )الصابِرِینَ مع و اللَّه اللَّه بِإِذْنِ أَلْفَینِ یغْلبوا أَلْف منْکُم یکُنْ و إِنْ مائَتَینِ یغْلبوا صابِرَةٌ

اگر از شما بیست تن شکیبا باشند، :] بگو و[تشویق کن ] با دشمن[اي پیامبر، مؤمنان را به جنگ «
باشند، بر هزار تن از کافران غالب ] شکیبا[شوند، و اگر از شما یکصد تن  بر دویست تن غالب می

اکنون خدا به شما تخفیف داد و دانسـت کـه در   . فهمند گردند، زیرا آنان مردمی هستند که نمی می
شوند، و اگر  باشند، بر دویست تن غالب میپس اگر از شما یکصد تن شکیبا . شما ضعفی هست

گردنـد، و خـدا بـا صـابران      باشند، به اذن خدا بر دو هزار تن غالـب مـی  ] شکیبا[از شما هزار تن 
  ».است

بر اساس این آیه، جمعیت مؤمنین باید نسبت به جمعیت کفار به نسبت یک به 
ه با ده نفر را داشته وري داشته باشند و واجب است که هر مؤمن توان مقابل ده، بهره

صـرفاً در   ایمان محوري مطـرح و مقـرر اسـت و    ۀاین تکلیف فقط در اندیش. باشد
اي که بنیان اهدافش مستحکم است، یعنی اهدافش به طور افقـی بـه خـوبی     جامعه

ادغام شـده و در   تجزیه شده و به صورت عمودي به نحو درستی در هم ترکیب و
  .یابد گردد، ظهور و بروز می در عمل آشکار میشود و  ختم می» اهللا«نهایت به 

وري و رفـع تعارضـات و افـزایش     روشن است که شرط اول براي بهبود بهـره 
اي، تنظـیم اهـداف    ها و ایجاد محیط امید و نشاط در هـر جامعـه   ها و محبت تالش

بـین   ،کـه در آن  هدف کالن و محوري آن جامعه است خرد، میانی و کلی به سوي
اش، و بـین اهـداف فـردي و     اي جامعـه بـا اهـداف اصـلی     و واسطهاهداف فرعی 

فرهنگـی،  (هـایش   گروهی، و بین اهداف نظام اجتماعی آن بـا اهـداف سـایر نظـام    
 ۀجهتی به وجود آیـد و همـ   هنگی و همهما...) سیاسی، حقوقی، تربیتی و اقتصادي،

گیري  اهداف ریز و درشت در درون سیستم بزرگ، فقط و فقط یک هدف را نشانه
پذیرد، و  ست که به طور کامل تحقق میا ایمان محوري ۀاین تنها در اندیش کنند، و

جامعه اسالمی در یک مسـیر رشـد دائمـی     این اساس هم جمعیت مؤمنین و هم بر
 وري بهـره تـري از موفقیـت و پیـروزي و     هـاي تـازه   و هر لحظه افق گیرند قرار می

   ])ا دخل وتصرفب[ 16/پورسیف،. (گردد برایشان آشکار می
که ایمان داراي همچنان . وري، ایمان است اساسی بهره ۀرمز تحقق و پای بنابراین

شود و هر سطح ایمان با سـطحی از   وري نیز به مراتبی تقسیم می مراتبی است، بهره
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اي  وارد عرصـه  وري بهـره با این تفسـیر از ایمـان،   . وري ارتباط تنگاتنگی دارد بهره
کـه بـوي محـدودیت     وري بهـره ردد و بر خالف تعریف غربیان از گ ناپذیر می پایان

، انسان را به تاخ و تاز بیش از وري بهرهحد و مرز  بی ةدهد، در قرآن کریم گستر می
کند تا بـه مقـام    چنان تحریک می او را آن ةخواند و انگیز می پیش در این عرصه فرا 

دسـت   حتی براي یـک لحظـه  از تالش و کوشش گاه  فناء فی اهللا دست یابد و هیچ
کنـد و   گشـایی مـی   افـق  ي دیگـري نیـز   ویـا از زا از نظر قرآن کریم، ایمـان . رنداردب

  . کشد حد و حصر دیگري نیز به تصویر می اندازهاي بی وري را در چشم بهره
به . یقین، معرفت و عبادت: است افزایش ایمان، بسته به افزایش سه عامل دیگر

ز و کار مراتب این سـه جـزء   درجاتی بخشیده است، سا ایمان را دیگر سخن، آنچه
نهایـت پـرواز کنـد و در     ة ارتباط آنان سبب گردیده ایمان تـا بـی  و نحو بوده است

  .قرار گیرد نهایت در پیوستاري از هیچ تا بی وري نیز ، بهره نتیجه
آفـرین، حرکـت    عبادت، این آیه بسیار عبرت برانگیز، تنبـه  ةدربار در قرآن کریم

  )56/ریاتاذ()لیعبدونِ إِال و اإلنْس الْجِنَّ خَلَقْت و ما(:ز و جامع استسا
  » .و جن و انس را نیافریدم جز براي اینکه مرا پرستش کنند«

. ام تنها جن و انس را براي عبادت آفریـده  یعنی تنها و ۀ باال مفید حصر است؛آی
کار  اگر آن دو ي عبادت است وفقط برا آیه این است که آفرینش انسان و جنمفاد 

بنابراین باید تمام کارهاي . اند ان از هدف دور شدهغیر عبادي انجام دادند، در آن زم
عبادي داشته باشد و مباح را هم در راستاي خدمت اجتماعی و احسان  ۀصبغ انسان

 ۀدر این حالـت اسـت کـه همـ    . قرب الهی باشد و ایثار قرار دهد و هدف نهایی او
امیدن او، استراحت او، کار او، تفریح او، آش. گردد عبادت محسوب می مؤمناعمال 

  . وري است آید و این عین بهره عبادت به شمار می سکوت او و حتی خواب او
در ایـن هنگـام   . دهنـد  هاي خود سمت و سوي قرب الهی می مؤمنان به عبادت
ن کامل، عمر خویش را انهند و با الگوگیري از انس وري گام می است که به اوج بهره

نیز به مقصد نهـایی عبـادت بـار یافتـه      انسان کامل. برند به پایان می در راه دوست
 و ممـاتی  و محیاي و نُسکی صالتی إِنَّ قُلْ(:فرماید می9خداوند به پیامبراکرم. است
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لَّهبِّ لینَ رالَمـ ] دیگر[همانا نماز و : بگو« )162/انعام()الْع ادات مـن، و زنـدگی و   عب
  ».مرگ من براي خدا پروردگار جهانیان است

ۀ معرفتـی اسـت و عبـادت    مسـبوق بـه اندیشـ    ة عبـادي از سوي دیگـر، انگیـز  
شر به هدف آفرینش نظام کیهانی را معرفت ب خداي سبحان. اوجی ندارد معرفت بی

 یتَنَـزَّلُ  مثْلَهنَّ األرضِ منَو  سماوات سبع خَلَقَ الَّذي اللَّه(علم و قدرت الهی اعالم کرد؛
 )علْمـا  شَـیء  بِکُـلِّ  أَحـاطَ  قَـد  اللَّـه  أَنَّو  قَـدیرٌ  شَـیء  کُلِّ علَى اللَّه أَنَّ لتَعلَموا بینَهنَّ األمرُ

  ) 12/طالق(
او در میـان   فرمان]. خلق کرده است[خداست آنکه هفت آسمان آفریده و از زمین نیز مانند آنها «

  ».آید، تا بدانید که خدا بر هر چیزي تواناست و علم او هر چیزي را فرا گرفته است آنها فرود می
شـود کـه هـدف اساسـی      کامالً استنباط مـی  ۀ مذکورعبادت و آی ۀاز مجموع آی

عـارف   ۀ بشريآفرینش عالم و آدم، معرفت و عبادت است، به طوري که اگر جامع
  .رسیده است، وگرنه خود، خاسر و خائب شده استو عابد شد، به مقصد 

هدف نهایی آن است کـه انسـان از   . عبادت، هدف متوسط استاز سوي دیگر 
ي عبادت را در ظـرف یقـین   سالیان متماد ةبه مقصد یقین برسد و عصار پل عبادت
نگهداري کند؛ چون انسان تـا بـه یقـین نرسـد، ممکـن اسـت عبـادات،         گردآورده

همه چیز او در معرض زوال و نابودي قرار گیرد، اما  و خالصهقیات اعتقادات، اخال
 )99/حجر()الْیقینُ یأْتیک حتَّى ربک و اعبد(؛یابد وقتی به یقین رسید، آرام و قرار می

  ».به سراغ تو آید پرستش کن) مرگ(و پروردگارت را تا هنگامی که یقین «
باطن است که اگر کسی به آن رسـید، بـه   یقین، همان نورانیت، شهود و صفاي 

و چون مراتب یقین ... است  به هدف غایی خلقت رسیده عبادت و در نتیجههدف 
کمیت و کیفیت ...  نهایت است نهایت است، منافع و فواید عبادت نیز بی بی و شهود

 بنابراین. می و شناخت بستگی داردعبادت عملی نیز به کمیت و کیفیت عبادت عل
بـا  [، 417-2/419جـوادي آملـی،  . (کیفیت عبادت عملی به تفکر وابسته استمیزان 

  ])دخل و تصرف و تلخیص
  افزایش ایمان        افزایش عبادت       افزایش معرفت       افزایش یقین    وري افزایش بهره
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  عمل صالح. 4
در ظرف وجـودش شـکوفا شـود و    نیروها و استعدادهاي او  داگر آدمی بخواه

فکر تجاوز کنـد و   ۀهاي وي در خارج تحقق پیدا کند، ناگزیر باید از مرحل استهخو
هر چیزي که آدمی خواستار رسیدن به آن است . گام نهد» عمل« ۀبا برنامه به مرحل

بـه دیگـر سـخن،    . از طریق کار و کوشـش و عمـل اسـت    ،تواند به آن برسد و می
  )36/ره،افرا( .رسیدن به شکوفایی از طریق عمل میسر است

  
  
  

    

  بازخورد
ایـن بـدان   . مورد بعد از ایمان، عمل صالح ذکر شده است 59در قرآن کریم در 

آن هم نه هر عملی، بلکه عملِ . دهد معنی است که ایمان، خود را در عمل نشان می
. وري آن در حد باالیی باشد عملی که اثربخشی و کارآیی آن و در نتیجه بهره. صالح

پـذیرد کـه    اقعی در موقع انتخاب بین تصمیمات مختلف، آن عملـی را مـی  مؤمن و
مین هدف انجام اعمال صالح، ضمن تأ. ه باشدرا براي جامعه داشت یبیشترین بازده

اساس تفکر اسالمی،  بنابراین بر. کند اولیه فرد، هدفی از اهداف جامعه را محقق می
وري  صـالح اسـت و از بهـره    هر عملی که انسان را به خداوند نزدیک کنـد، عمـل  

ست که بـه دنبـال کسـب روزي حـالل بـراي      از همین رو. ایسته برخوردار استش
  .شود مثل جهاد در راه خدا ارزش گذاري می ،خانواده رفتن

وري عمـل   ه در ارتقاي بهـره از سوي دیگر آنچه در ارتقاي اثربخشی و در نتیج
اخالص یعنی انجـام  . است ثیر حیرت انگیز و شگفت آوري دارد، اخالصصالح تأ

ف عمر تنهـا و تنهـا بـراي    به دیگر سخن، صر .هر کاري فقط و فقط براي خداوند
  خداوند؛

  دولت مونس آن سروروان ما را بس   یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم
براي هر عمل الزم است هدف عالی در نظر گرفته شود و چه هـدفی بـاالتر از   

هـاي غیرخـدایی و اهـداف غیرالهـی،      داشت که فرضنیز باید توجه . حضرت حق

 برنامه  عمل شکوفایی فکر



 

 

337 

  
وره

س
  

صر
ع

 ؛
هره

ور ب
منش

 
ریم

ن ک
قرآ

ي 
ور

  

اهمیـت  . آورد مـی  اعمال را به صورت حرکاتی سطحی و تهـی و بـدون ارزش در  
. به چگـونگی آن ارتبـاط دارد   ،عمل بیش از آنکه به اندازه و مقدار آن مربوط باشد

  )همان( .باشد ثمر می این است که عمل با نیت خالص، هر چند کوچک، مثمر
  

    ×    =     
  

تـا شـما را   « )7/هـود ()...عمـالً  أَحسنُ أَیکُم لیبلُوکُم ...(در ذیل آیه7امام صادق
لیس یعنی أکثر عمالً ولکن اصوبکم «: ، فرمودند»...بیازماید که کدام یک نیکوکارترید

حتی  اإلبقاء علی العمل: عمالً و إنما االصابۀ خشیۀ اهللا و النیۀ االصادقۀ و الحسنۀ ثم قال
مراد خداوند این نیست که عمل بیشتر باشد، « )2/16کلینی،( »یخلص اشد من العمل

درستی عمل به ترس از خـدا و نیـت    تر باشد و بلکه مراد آن است که عمل درست
 ري بر عمل تا خالص بماند، از خـود پایدا: سپس فرمودند. راستین و اخالص است

  » .تر است عمل سخت
بعین صباحاً إال جرت ما أخلص عبد هللا عزوجل ار«: ودندنیز فرم 9پیامبر اسالم

هـر کـه   «) 7،1/74صدوق، عیون أخبار الرضـا ( »من قلبه علی لسانه ینابیع الحکمۀ
هاي حکمـت از دل بـر    چشمه ،چهل روز عمل خویش را براي خدا خالص گرداند

  » .زبانش جاري شود
الگـوي   واسته است وها خ قرآن نیز در آیات متعددي، اخالص عمل را از انسان

 فرمـوده 7امیرالمـؤمنین  ةدربـار . معرفی کرده است:اخالص عمل را اهل بیت
إِنَّما نُطْعمکُم لوجه اللَّه ال نُرِیـد  *أَسیرًا یتیما و یطْعمونَ الطَّعام علَى حبِّه مسکینًا و و(:است

و زَاءج نْکُم8-9/انسان()اال شُکُور م( 
مـا فقـط بـراي    :] گوینـد  و مـی [دهنـد   و طعام را با اینکه دوست دارند، به بینوا و یتیم و اسیر می«

  » .خواهیم و نه تشکري دهیم، از شما نه پاداشی می خشنودي خدا به شما طعام می
آنان تمام اعمـال  . نهند میمؤمنان مخلص، با نردبان اخالص بر بام عبودیت گام 

گردانند و هـیچ   میر خویش را تنها و تنها براي خدا خالص و افکار و گفتار و کردا
هنگامی که اخـالص در درون جـان آنـان    . دهند میچیزي را شریک خداوند قرار ن

 نیت عمل ارزش عمل
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ایستند و پیوسـته بـا اخـالص     میریشه دوانید، دیگر یک لحظه از کار و تالش باز ن
عمـل  هنگامی که اخـالص بـه   . دهند وري خویش را افزایش می عمل خویش، بهره

وري در عمـل،   به دیگر سخن، قوة محرکۀ بهره. گردد درآمیزد، عمل صالح متولد می
   .صالح بودنِ آن است و در رأس آن، اخالص قرار دارد

  
  
  

  سفارش به حق و صبر. 5
در ایـن دیـن، فـرد در    . دین مبین اسالم، هم به فرد توجه دارد و هم به جامعـه 

فـردي   وري بهـره هنگـامی کـه از    بنابراین. اند هم تنیده اجتماع و اجتماع با فرد، در
 وري بهـره دهد و هنگامی که بـر   جامعه پیوند می وري بهرهگوید، آن را به  سخن می

موضوع حق و سفارش . شمارد فردي برمی وري بهرهآن را  ۀکند، پای جامعه تأکید می
آن  فـردي اسـت از  . به حق، هم یک بحث فردي است و هم یک بحـث اجتمـاعی  

مدار است و اجتماعی است از آن جهت کـه   گرا و حق ور، حق جهت که انسان بهره
اساسـی آن   ةگرایی، شـالود  کند که حق اي زندگی می ور، در درون جامعه انسان بهره

دهی جامعه به سوي توحید، نهایت تالش و  جامعه است و او وظیفه دارد در جهت
نحراف، آلودگی، اخالل و اخـتالل در  کوشش خویش را به کار گیرد و از هرگونه ا

  . نظم اجتماعی جلوگیري کند
شود که اصل امر بـه معـروف و نهـی از منکـر،      با توجه به این نکته، روشن می
در طـول   ور مؤمنـان بهـره  . گرایی اسـت  و حق دستورالعمل اجرایی سفارش به حق

ران را نهند و هم دیگـ  محورند و بر صراط حق گام می زندگی خویش هم خود حق
خوانند و هم بستر جامعه را براي نیل به حق و حقیقت آمـاده   به صراط حق فرا می

عمل به این اصل حیات بخش، امنیت، آرامـش و ثبـات روحـی،     ۀبر پای. سازند می
فکري و سالمت مناسبات اجتماعی، سیاسی و اقتصادي را بـراي افـراد جامعـه بـه     

عجـل اهللا تعـالی فرجـه    (ضـرت ولـی عصـر   آورند و زمینه را براي ظهور ح ارمغان می
  .سازند فراهم می )الشریف

 وري بهره ایمان عمل صالح اخالص عمل
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بـدیهی  . ور، صبر و سفارش یکدیگر به صـبر اسـت   آخرین ویژگی مؤمنان بهره
 ۀایمان محوري در جامعه باید در وجود هر فرد به صورت خصیص ۀاست که اندیش

آمـده   اي که در قرآن مجیـد در مـورد صـبر    از حدود هفتاد آیه. متجلی گردد» صبر«
گردد که صبر چیزي جز  به خوبی روشن می ،است و روایاتی که در این زمینه است

. پایــداري بــر اصــول مکتــب و مقاومــت و مبــارزه در راه تکامــل و رشــد نیســت
  )117/پورسیف،(

فشارند و در برابر  اند که بر عقیده و آرمان خویش پاي می ور، کسانی مؤمنان بهره
ورانـی کـه پایـداري، اسـتقامت و      بهره. آورند رو نمیخم به اب ها مشکالت و سختی

صبر در جان و روان آنان ریشـه دوانیـده باشـد و بـه سـالح صـبر مجهـز باشـند،         
هاي طاقت  ها و غم ها، اضطراب هاي جانسوز، درد و رنج توانند در برابر مصیبت می

د، به اري آراسته باشو با صبري زیبا که با شکرگز مقاومت کنند فرساي عصر حاضر
. خویش را افزایش دهنـد  وري بهرهحل مشکالت و مسائل بپردازند و در این میان، 

باال برخوردار است که فضاي الزم براي رشد و  وري بهرهبه دیگر سخن، انسانی از 
سفارش به حق و صبر دو رکن . را براي خود و جامعه فراهم سازد وري بهره ۀتوسع

سفارش به حـق و   ةشک، ثمره و میوند و بیا وري بهره ۀاصلی فضاي رشد و توسع
  .تاریخند ۀور، پیروزمندان همیش صبر، پیروزي و ظفر است و مؤمنان بهره

از سوي دیگر، هنگامی که کردار آنان، صـبر و شـکیبایی را بـه ارمغـان آورد و     
با کردار و گفتار خود، موجـب   کنند،پیوسته یکدیگر را به صبر و مقاومت سفارش 

وري است؛ زیرا صـبر سـبب    بهرهشوند و این عین  در جامعه می وري بهرهگسترش 
تا حصول بـه نتیجـه و هـدف، از هـیچ تالشـی       گردد انسان در انجام هر عملی می

. در اثـر تـداوم عمـل میسـور اسـت      ننماید، زیرا دستیابی بـه هـر هـدفی   فروگذار 
ر در راسـتاي  اینجاست که نقش کلیدي صبر در انجام و تداوم کردار و گفتار و رفتا

وري  بهـره تر به هدف و بـه دنبـال آن افـزایش اثربخشـی و افـزایش       دستیابی سریع
و اسـتقامت، آب در هـاون   اهدافی که فتح آنان بدون صبر  چه بسا. گردد آشکار می

آنچه بـه  . لبدط تر باشد، صبر بیشتري می و هر چه هدف دست نایافتنی کوفتن است
بـه همـین    ،بخشد، عنصر معجزه آساي صبر استانسان در این دوران استواري می
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ور است که باعث تمایز آنان از  هاي مؤمنان بهره ترین ویژگی دلیل، صبر یکی از مهم
  . شود دیگران می

وري را در  الگـویی عملـی از بهـره    ;نگاهی به زندگی و شخصیت امام راحـل 
 ;ن بـاالي امـام  محور و یقیباور دینی، ایمان معرفت . سازد میذهن و فکر ما زنده 

آنـان را در یـک جهـت     ةبود که باعث شد یک ملت را بـه حرکـت درآورد و اراد  
ساله متکی بر استکبار جهانی را با کمترین خسارت  2500متمرکز سازد و یک نظام 

رفـی  وري را مع توان چنـین رانـدمان و بهـره    به راستی در کجاي دنیا می. نابود کند
  )175/بنیانیان،(نمود؟ 

  
  گیرينتیجه 

درست انجام دادن کارِ درست، یعنی تلفیقی از کـارآیی   -وري  بهره ةاسالم دربار
با دیدگاه فرهنگی، بر  -)مقایسه نتیجه با اهداف(و اثربخشی ) نسبت ستاده به داده(

سطح فردي و هم  با تأکید بر نقش محوري انسان، هم در ،وري نظام جامع بهره ۀپای
منحصر به فردي را از طریق آیات قـرآن کـریم و    در سطح اجتماعی، نکات بدیع و

آن  ةروي مسلمانان نهاده است تا در گام نخست دربار فرا :معصومین ۀائم ةسیر
  .را به کار گیرند وري بهرههاي  بیندیشند و در گام بعدي، آموزه

هـا و   پیـام  .گـزارش شـده اسـت   » عصـر « ةقرآن کریم در سور وري بهرهمنشور 
  : وري عبارتند از بهره ةدربار هاي این سوره آموزه
ریزي براي  ۀ زندگی و برنامهبهینه از زمان و عمر به عنوان تنها سرمای ةاستفاد. 1

  . زمان و عمر وري بهره ارتقاي
سـازيِ انسـان، نقـش کلیـدي در      و معدن انگیـزه   محرکه ةایمان، به عنوان قو. 2

آنـات و   ۀآمیـز در همـ   تهـاي معرفـ   اساس عبادت ایمان بر. دارد وري بهرهافزایش 
 ة جاویدان معرفـت اسـت  لحظات قابلیت افزایش دارد و هنگامی که با یقین که میو

افکار، کردار و  ۀدر هم وري بهره بنابراین. شود أثیرش صد چندان میآمیزد، ت  هم در
گفتار انسان ساري و جاري است و با افـزایش ایمـان، معرفـت، عبـادت و یقـین،      

  . بد و این افزایش حد و مرز نداردیا افزایش صعودي می
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نمایـد کـه هـم در     صانه رخ مـی ایمان، در عمل صالح و مخل وري بهره ۀنتیج. 3
  .اجتماعی وري بهرهفردي مؤثر است و هم در افزایش  وري بهره ارتقاي
مؤمنـان  . انـد  فـردي و اجتمـاعی   وري بهـره  ۀسفارش به حق و صبر، دو الزم. 4
گرایـی   زنند و هم دیگران را به حـق و حـق   گام می ور هم خود بر صراط حق بهره

دهند و  کنند و اصل امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه اشاعه می سفارش می
 ونـان کـوه  چ ،هـا و مشـکالت   اند و در مقابل سختی صبر را در وجودشان پرورانده

  .دهند استوارند و هیچ هراسی به دل راه نمی
آمـده  » عصـر « ةوران از دیدگاه قـرآن کـریم در سـور    هايِ بهره ترین ویژگی مهم

 وعملُـوا  آمنُوا الَّذینَ إِال * خُسرٍ لَفی اإلنْسانَ إِنَّ*  الرَّحیمِ والْعصرِ الرَّحمنِ اللَّه بِسمِ(:است
اتحالا الصواصتَوقِّ وا بِالْحواصتَورِ وب1-4/عصر()بِالص(   

سوگند به روزگار که انسان در زیانکاري است، مگر آنان . گسترده رحمت و مهربانبه نام خداوند «
که ایمان آورده و کارهاي شایسته انجام داده و یکدیگر را به حق سفارش نموده و یکدیگر را بـه  

  » .اند شکیبایی توصیه کرده
  

  پیشنهاد
ان ملـی  وري جمهوري اسالمی ایران، در سازم عصر به عنوان منشور بهره ةسور

 ۀالمللی تبیین و تبلیغ شود و به مثاب بین ۀمصوب و در سطح کشور و جامع وري بهره
کشـور   وري بهـره ... هـا و   نامـه  ها، آیین ریزي ها، برنامه گذاري سیاست ۀچتري بر هم

باشـد کـه   . اسالمی در دوران انتظار باشیم ۀسایه بگستراند تا شاهد شکوفایی جامع
 مان به جمال دلربـاي حضـرت مهـدي    و چشمان رمق دیدهظهور آماده گردد  ۀزمین

روشن گردد و  -دنیاي معاصر وري بهرهبرترین الگويِ  -) عجل اهللا تعالی فرجه الشریف(
  :نجوا کنیم

  یمکس نیست چنین عاشق بیچاره که مای  ق تو اسیران بالییمدر ره عش ما
  :نوشت پی

ریزي سـاعات روزانـه روایـت     جهت اطالع بیشتر از احادیثی که در مورد برنامه. 1
صـدوق،   ؛4/93 ؛ عبـده، 409/شـعبه حرانـی،  ؛ ابـن  5/87 کلینـی، : ك.شده اسـت، ر 

  .525/الخصال،
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