
آفت های زمان
الف( آغاز نکردن کارها با نگرش مثبت

ـــــــاد  ــحال چهره ای را ش ــل : » یک قلب خوش ضرب المث
می کند، ولی یک قلب غمگین روح را می شکند«.

راه مبارزه با آن: شما باید تالش لذت بخشی را داشته باشید 
ــد هر روز تکیه کنید؛ چون نگرش  ــای مثبتی که داری و روی چیزه
ــی ما نسبت به محیط اطرافمان همان نگرشی است که با ان  اساس
ــم و آن را ادامه می دهیم وهمین نگرش به  ــاب می کنی کار را انتخ
ــت ما ایفای نقش می کند. همه  صورت جدی در موفقیت یا شکس
کسانی که موفقیتی به دست آورده اند، بر این عقیده اند که موفقیت 
قویا به تفکرات فردی، احساسات و قالب ذهنی فرد بستگی دارد و 

آنچه در این عوامل نافذ است همان تفکر و عمل مثبت است.
ب(عدم استفاده از برنامه ریزی زمانی

ــرای صید ماهی، رفتن به لب رودخانه  ضرب المثل چینی:» ب
کفایت نمی کند;بلکه باید توری را هم با خود برداری.«

ــیله برای ترتیب  راه مبارزه با آن: برنامه ریزی، بهترین وس
ــازمان دادن و حفظ خودانضباطی است،که ما از طریق این  دادن، س
ــن وظایف موفق تر  ــارت اجرایی وهمراهی با ای ــازماندهی و نظ س

خواهیم بود.
ــتیم!« در حالی که زمان  ــه گفته ایم، »وقت کافی نداش همیش
کامال در اختیار ما بوده، اما مهارت های الزم برای تنظیم زمانمان را 
نداشته ایم.نگران نباشید، شما در این عقیده تنها نیستید.بیشتر مردم 

در تنظیم اوقات خود دچار مشکل هستند. ولی راستی چرا؟
ــتید، باید علت وجود آن را  ــر درصدد کنترل اوقات خود هس اگ

بشناسید، که همانا علت اصلی آن عدم برنامه ریزی زمانی است.
ج(عدم سعی و تالش برای منظم بودن

ــه قدر کافی وقت  ــل :» فقط عده کمی از مردم ب ــرب المث ض
ــد، همه مردم وقت برای هر کاری  ــا این وجود ، اگر بخواهن دارند،ب

دارند«.
ــرای امور روزمره خود  ــیاری از افراد ب راه مبارزه با آن: بس

ــان  برنامه دارند،اما با وجود برنامه ریزی همواره از بی نظمی خودش
گالیه وشکایت دارند. مشکل اصلی این گونه افراد در این است که 
هیچ گاه خود را ملزم به اجرای برنامه خود نکرده اند و بیشتر زمان 
ــعی وتالش در اجرای برنامه های  و انرژی خود را به خاطر عدم س

خود از دست می دهند.
د( عدم تعیین اولویت ها

ــت انسان کار صحیح انجام دهد تا کار را  پیتر دراکد:» بهتر اس
به روش صحیح انجام دهد«.

ــت  راه مبارزه با آن: اولویت گذاری فعالیت ها به این معنا اس
ــک، از درجه  ــف باالترین اهمیت و کدام ی ــه کدام یک از وظای ک
ــه و اولویت باالیی  ــری برخوردارند، وظایفی که مرتب ــت کمت اهمی

دارند، بایستی در مراحل نخست انجام پذیرند.
با اولویت بندی فعالیت ها می توان از وسوسه دایمی برای انجام 
ــیار زیاد که ممکن است در پایان، بسیاری از آنها  دادن کارهای بس
ــراف انرژی در  نیمه کاره باقی بماند نجات پیدا کنیم. همچنین از اس

فعالیت های غیر فوری و خسته کننده جلوگیری می شود.
ه(عدم تعیین اهداف

مارک لوتر:» وقتی هدفمان را از دست دادیم،مجبور می شویم 
سعی خود را چند برابر کنیم «.

ــود را در وضعیت  ــانی قادرند خ راه مب�ارزه با آن: فقط کس
درست و با دیدگاهی دقیق به جلو ببرند که توانسته باشند به تعریفی 
صحیح از اهدافشان در زندگی دست یابند. این افراد حتی قادرند در 
وضعیت های سخت کاری با شناخت اهداف صحیح ، از توانایی های 
بالقوه خود بیشترین استفاده را ببرند، و بسیار سریع و با اطمینان به 

مقصد خود برسند.
و(رهزنان زمان

ــمتی از زمانمان را به جبر از ما می ستانند و  ضرب المثل : » قس
ــه باقی می ماند ، بی آنکه بدانیم  ــمتی دیگر را به نیرنک، اما آنچ قس

ضایع می شود«.
ــزی منظمی برای  ــما دارای برنامه ری راه مب�ارزه با آن: ش
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زمانتان نیستید و تا زمانی 
برنامه های  ــران  دیگ که 
شما را تعیین کنند ، شما 
ــه مدیریت کردن  قادر ب
ــتید .دیگران را  خود نیس
رها کنید تا شروع تازه ای 
ــا زندگی موفقی  همراه ب

برای شما فراهم آید.
ز( مکتوب نکردن 

اهداف وبرنامه ها
ضرب المثل : » کسی 
که در بهار چیزی نکارد ، 

در پاییز چیزی درو نخواهد کرد«.
راه مبارزه با آن: تجربیات در زمینه های گوناگون نمایانگر این 
واقعیت است که حتی تالش برای مکتوب ساختن برنامه ریزی زمان ، 
ما را یاری می دهد تا در اجرای برنامه ها زمان کمتری را صرف کنیم.

ــت که ما ظرفیت کاری  مکتوب کردن برنامه ها به این معناس
حافظه ذهن را بسیار کاهش می دهیم و این عمل باعث می شود در 
انجام دادن وظایف روزانه بسیار راحت تر عمل کنیم و هرچه بهتر به 
مقصد تعیین شده نزدیک شویم، بدون اینکه به راهنمایی در جهت 

انجام کارهای  طبقه بندی شده نیازی داشته باشیم.
ح(حفظ نکردن اوقات آرامش

ــلوغ ترین لحظه های ما اتفاق   نیچه:» بزرگترین حادثه ها، در ش
نمی افتد، بلکه در آرامترین آنها رخ می دهد«.

راه مبارزه با آن: هرچند عادات و خلقیات متنوعی وجود دارد 
که از فردی به فرد دیگر متغیر است، اما باز باید به نکات زیر توجه 

کافی داشته باشیم.
در صبح، سطح عملکرد به حداکثر خود می رسد. این سطح در 

ساعات دیگر قابل دستیابی نیست.  
ــرد منطبق کنیم.  ــانات عملک ــا باید خودمان را با نوس همه م
ــن ترتیب در آغاز روز که عملکرد باالیی داریم کارهای پیچیده  بدی
ــطح پایینی  ــت را انجام دهیم و در مدتی که عملکرد از س و با اهمی
ــد فیزیولوژیکی خود  ــد در جهت مخالف رون ــت ، نبای برخوردار اس
ــعی کنید مقداری استراحت کنید ، یا برای تماس های  عمل کنیم س

اجتماعی و فعالیت های عادی و جاری از این مرحله استفاده کنید.
ــددا منحنی عملکرد صعود می کند، وظایف   بعداز ظهر که مج

مهم تری را دنبال کنید.
ــید که زیاد و شدید کار  ــه به این نکته توجه داشته باش همیش
ــی نیست؛ زیرا به خاطر کاهش دقت و توان  کردن نیز عمل با ارزش

کاری اشتباهات بیشتری 
رخ خواهد داد.

ــه » زمان  ــز ب هرگ
ــه  ــن کار ب ــس« بی تنف
زمان  ــده  تلف کنن عنوان 
ــد، بلکه آن را  نگاه نکنی
ــب  ــی فرصت مناس نوع

برای تجدید قوا بدانید.
ب�ه  ط(اش�تغال 
امور غیرضرور و قابل 

حذف  
ابراهام لینکلن:» اگر 
نُه ساعت برای قطع درختی وقت داشتم، شش ساعت آن را صرف 

تیز کردن تبر خود می کردم«.
ــدید که انجام  ــرگاه با کاری روبرو ش راه مب�ارزه با آن: ه
ــخصی طول می کشد، پیش از آنکه به هر  دادن آن مدت زمان مش
اقدامی دست بزنید با کمی تأمل می توانید  مقدار قابل مالحظه ای از 
وقت ، نیرو و زحمت خود را صرفه جویی کنید، بازدهی خود را بهبود 

بخشید، وفشارهای روحی خود را کاهش دهید.
محققان چنین اظهار نظر می کنند که بعضی از امور وقت گیر بشر 
بر حسب عادت انجام می گیرد تا برای بازدهی، اثربخشی و سودآوری. 
 این گونه فعالیت ها چنان با زندگی ما عجین شدهاند که هیچ کس فکر

ــت راه های  ــد چرا آنها را انجام می دهد، یا اینکه ممکن اس نمی کن
بهتری برای دست یابی به نتایج مشابه نیز وجود داشته باشد.

با انجام دادن کاری که مقرون به صرفه باشد، قادر خواهید بود 
از وقت خود استفاده موثرتری ببرید.

در پایان توجه داشته باشید !
زمان را ...

زمان را صرف کار کنید؛ زیرا بهای موفقیت است . 
زمان را صرف تفکر کنید؛ زیرا منبع قدرت است .

زمان را صرف تفریح کنید؛ زیرا راز جوانی ابدی است . 
زمان را صرف مطالعه کنید؛ زیرا مخزن حکمت است . 

زمان را صرف دوستی کنید؛ زیرا راهی به سوی خوشبختی است .
 زمان را صرف محبت ورزیدن کنید؛ زیرا لذت زندگی است . 

زمان را صرف خندیدن کنید؛ زیرا ترانه ای است که برای روح نواخته 
شده است . 

» از نیایش های قدیمی «   
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سخنی با پدران و مادران 
تجربه ، چراغ زندگی است و فرزندان ، میوه ها ی بوستان عمر شمایند .

ــد ، اگر به این ــان قرار دهی ــان را در اختیار فرزندان ت ــای زندگی ت ــر تجربه ه  اگ
ــت زندگی کردن بیاموزید ، اگر در کوره راه های زندگی ، مشعل  » نو آمدگان «  راه درس
راهشان باشید ، اگر به تغذیه روحی و فکری آنان هم مثل غذا و لباس و و سایل درس 
و مدرسه توجه داشته باشید ،  اگر آینده آنان را گره خورده با » تربیت امروز « بدانید ، 

بی شک از ندامت و حسرت ، مصون خواهید بود . 
ــس چه بهتر که » بذر خوبی « در دل فرزندان تان بکارید ، مرداب بدی ها را در  پ

وجودشان بخشکانید ،
ــالم برای رشد انسانی و ایمانی آنان فراهم سازید ، نسبت به دوستان و  محیط س

ــان حساسیت و نظارت داشته باشید ، محبت » اهل بیت « را در دل شان  همنشینان ش
ــید و از جرقه های کوچک که  نهادینه کنید ، برای بیماری های اخالقی هم نگران باش
ــوزی بزرگ تبدیل شود و خرمن هستی شان را بسوزانید  ــت به یک آتش س ممکن اس

بیمناک شوید . 
ــود را  ارزان  ــت ، خ ــیار باالس ــان بس ــه فرزنداتان بیاموزید که قیمت وجودش ب

نفروشند .
ــد ، تا فریب محبت های دروغین و » دام های  ــه اندازه کافی به آنان محبت کنی ب

عشق « را نخورند .
تربیت جان را هم در اولویت قرار دهید و به سالمت روح شان هم به اندازه سالمت 
ــان بها دهید ، بدانید که حرکات و سکنات و حرف ها  و رفتارهای  شما  سرمشق  جسم ش
 آنهاست ، چه بخواهید ، چه نخواهید، آنان از شما  » الگو برداری « می کنند و خوبی ها و 

بدی ها را از شما می آموزند ، چون که خانه ، مدرسه اول است و مدرسه ، خانه دوم!
فرزندان خود را طوری بار آورید که دین و اخالق و فرهنگ خود را ارزشمند بدانند  
و به راحتی آن را عوض نکنند و بدانند که چنین نیست که هر » نو« خوب باشد و هر 

» کهن« و قدیمی از ارزش افتاده باشد .
ــته فرزند « را دست کم  اگر به حیثیت و آبروی خود عالقه مندید، » تربیت شایس
نگیرید ؛ چون خوبی ها وبدی های آنان را به پای شما می نویسند . آنان پاره ای از وجود 
ــمایند اگر وصله ناجوری باشند ، مایه سرافکندگی است . » فرزند خوب « بهترین و  ش

قیمتی ترین یادگار و میراثی است که از خود باقی می گذارید . 

جواد محدثی
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ــتکار و استقامت است ،  ــش و پش ــرایط موفقیت در زندگی کوش از ش
کوشش در بسیاری اوقات کم استعدادی افراد را جبران می کند . ما در بین 
ــطی دارند ــتعداد متوس  دانش آموزان یک کالس ، دانش آموزانی را که اس
 می بینم که بر افراد بسیار باهوش و زیرک برتری یافته اند . زیرا افراد اول

) که استعاد متوسط داشته اند ( تالش و کوشش کرده اند و دیگران تنبلی و 
این از مشخصات دنیای صنعت و تجارت و تمام امور زندگی است . هدفی 
که انسان می خواهد بدان دست یابد ) محقق سازد ( ، مانند اینکه بخواهد 
ــیدن به آن به زمان  ــک و یا تاجر موفقی باشد برای رس ــمند یا پزش دانش

طوالنی و صبر و پایداری و کوشش و پشتکار نیاز دارد .
ــان نیست ، بلکه آن مملو  ــیدن به هدف ، راهی هموار و آس  و راه رس
ــت . و مردم در این راه به چند دسته تقسیم می شوند ،  ــاک اس از خار و خاش
ــوند و از حرکت منصرف می شوند .  ــته می ش برخی از آنها در اول راه خس
ــوم یا نیمه آن می روند ، و افراد کمی هستند که سختی  برخی تا یک س
ــند، و آنها هستند  و اذیت را تحمل می نمایند تا اینکه به آخر راه می رس

که موفقند .
ــتکار کمک می کند ، بلند نظری و  ــش  و پش از مواردی که بر کوش
ــت که بهتر از این باشد که هست . زندگی  ــان به آن چیزی اس تمایل انس

بدون آرزو یک زندگی خشک و سرد و بی روح است . 
خوشبختانه در این دنیا تالشگر و شخص با پشکار لذتش را می برد و 
لو نتیجه اش ناکامی و شکست باشد . کسی که برای وصول به هدفش به 
کار و تالش تمایل دارد ، در حین کار لذت زیادی می برد و لذت کار کردن 
ــقت را از ذهن او دور می  کند تا جایی که دوست ندارد آن را  ــختی و مش س
با  لذت و راحتی و آرامشی که تنبل احساس می کند تعویض نماید . تالش 
ــیدن به هدف ( لذیذ است .  ــش در ابتدا و هنگام نتیجه دادن ) رس و کوش
ــتی در ابتدا و نتیجه اش خسته کننده و مالل آور است و زندگی اگر  کاس

با کار و کوشش همراه نباشد بار سنگینی است .
ــت ، و  ــتکار اس ــخصیت ملتها در بهره بردن از تالش و پش ارزش و ش
فروپاشی و انحطاط به سبب تنبلی  و کاهلی ، همانند شان افراد است ، زیرا 
ــود ) پا نمی گیرد ( و مقامشان بزرگ و عظیم نمی شود ،  امت پایدار نمی ش
مگر بر اساس تالش و زحمت مستمر و مداوم . این موقعیت گذشته و حال 
است ، برای مثال  ملت روم مقامشان آن روز بزرگ و عالی شد که مردانشان 
ــت و قانون و  ــوونات زندگی اعم از فرماندهی ارتش و علماء در سیاس در ش
غیر ذلک به کار پرداختند . هنگامی که آنها به راحتی و آسایش میل کردند 
و به کار گیری بردگان برای انجام کارهایشان در بینشان رایج شد و کار در 
ــتهجن و بی ارزش و موجب خدشه دار شدن کرامت و  ــان مس نظر روسایش

بزرگواری به حساب آمد ، دولت و قدرتشان از بین رفت و نابود شد .
حکومت اسالمی به دست مردانی بنا شد که راحتی و آسایش و اموال 

و جانهایشان را فدا کردند و 
ــتگی کار کردند . پس  برای وصول به مجد و بزرگواری بدون خس
ــدند عزت و کرامتشان را  هنگامی که به راحتی و ناز و نعمت  مبتال ش
ــت دادند و هنگامی که مجددا شروع به کار و تالش کردند ، بار  از دس
دیگرزنده شدند . این یک قانون طبیعی و ثابت است ، تالش و پشتکار ، 
ــیله پیشرفت افراد وتنبلی و کاستی سبب انحطاط و سقوط  افراد و  وس
ملتها ست . عادت افراد و ملتها این است که با آوردن عذر و بهانه تنبلی 
خود را توجیه نمایند و این بهانه ها در واقع دلیل عدم درستی خواسته 
ــی که اراده اش قوی و در تداوم خواسته اش صادق ــت، اما کس  آنهاس
ــت . بهتر است که افراد و  ــد ، بدون تردید موفقیت دائما قرین اوس باش
ــر کنار زدن و دور  ــه آوردن بپرهیزند بلکه به فک ــا از عذر و بهان ملته
ــند . عذر آوردن چیزی  جز بهانه تراشی  ــان باش نمودن آن از مسیرش

ــت .  ناتوانان نیس

قانون موفقیت در زندگی
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جراح قلب و تعمیر کار
 

ــر  تعمی ــرای  ب ــی  جراح روزی 
اتومبیلش آن را به تعمیرگاهی برد. 

ــر به جراح  ــرکار بعد از تعمی تعمی
گفت: 

ــین را به خوبی  من تمام اجزا ماش
ــب آن را  ــور و قل ــم و موت می شناس
ــاز می کنم و تعمیر می کنم. در  کامل ب
ــن آن را زنده می کنم. حال  حقیقت م
ــاالنه ی من یک صدم  چطور درامد س

شماست. 
جراح نگاهی به تعمیرکار انداخت و 
گفت : اگر می خواهی درامدت 1۰۰برابر 
ــود این بار سعی کن زمانی که موتور  ش

در حال کار است آن را تعمیر کنی!!!! 
 

مهندس متبحر 
ــت صادقانه با یاد و  ــال خدم ــت. او پس از3۰ س ــتعداد و تبحر داش ــتگاه های مکانیکی اس ــی بود که در تعمیر دس مهندس
ــتگاه های  ــه ظاهر الینحل یکی از دس ــکال ب ــرکت درباره رفع اش ــال بعد، از طرف ش ــد. دو س ــته ش ــری خوش باز نشس خاط
ــته بود ــی نتوانس ــان بر می آمد انجام داده بودند و هیچ کس  چندین میلیون دالری با اوتماس گرفتند. آنها هر کاری که از دستش
ــق بوده  ــکالت موف ــیاری از این مش ــه در رفع بس ــد ک ــده بودن ــل ش ــه به او متوس ــن، نومیدان ــد بنابرای ــع کن ــکال را رف اش
ــان کار، با یک  ــردازد و در پای ــتگاه می پ ــی دس ــرد. او یک روز تمام به وارس ــه رغبت می پذی ــن ا مر را ب ــدس، ای ــت. مهن اس
ــت  ــکال اینجاس ــربلندی می گوید:  اش ــا س ــد و ب ــتگاه می کش ــک قطعه مخصوص دس ــدر روی ی ــت ضرب ــچ عالم ــه گ  تک

آن قطعه تعمیر می شود و دستگاه بار دیگر به کار می افتد. مهندس دستمزد خود را ۵۰۰۰۰ دالر معرفی می کند.
 حسابداری تقاضای ارائه گزارش و صورتحساب مواد مصرفی می کند و او بطور مختصر این گزارش را می دهد:

بابت یک قطعه گچ: 1 دالر و بابت دانستن اینکه ضربدر را کجا بزنم: 49999 دالر
 

کیفیت و استانداردهای ژاپنی ها 

ــی از قطعات  ــت که تولید یک ــش، آی بی ام تصمیم گرف ــال پی چند س
کامپیوترهایش را به ژاپنی ها بسپارد.

در مشخصات تولید محصول نوشته بود سه قطعه معیوب در هر 1۰۰۰۰ 
 قطعه ای که تولید می شود قابل قبول است. هنگامیکه قطعات تولید شدند و برای
آی بی ام فرستاده شدند، نامه ای همراه آنها بود با این مضمون مفتخریم 

که سفارش شما را سر وقت آماده کرده و تحویل می دهیم.
ــد خط تولید  ــته بودی ــه معیوبی هم که خواس ــه قطع برای آن س
ــاختیم امیدواریم این کار  ــت کردیم و آنها را فراهم س جداگانه ای درس

رضایت شما را فراهم سازد. 

یک نکتــــه از هزاران
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ــیار گفته اند و حکایات متعددی را به او منسوب کرده اند، اما  درباره مولوی بس
ــت  ــاری نیز وجود دارد که تا حدودی زندگی و رویدادهای تعیین کننده سرنوش آث

عجیب او را مشخص می سازد. 
نام او محمد و لقبش در دوران حیات خود جالل الدین و گاهی خداوندگار و 
موالنا بوده است و لقب مولوی در قرن های بعد از)نهم( برای وی به کار رفته است 
و به نام های مولوی و موالنا و مالی روم و مولوی رومی و مولوی روم و موالنای 
روم و موالنای رومی و جالل الدین محمد رومی و موالنا جالل بن محمد و مولوی 
رومی و بلخی شهرت یافته است. وی در سال 6۰4 هجری در بلخ والدت یافت. 
پدرش بهاء ولد )648ـ  ۵43( ملقب به سلطان العلماء هم از رؤسای شریعت بود و 
هم از رؤسای طریقت . یکی از حوادث مهم زندگی وی، سفر مولوی و خانواده اش 
ــال 61۷، سلطان العلماء به همراه خانواده اش از  ــدن در قونیه بود. در س و مقیم ش

ایستاده ای بر اوج قله فنا

بشنو از نی - در باره موالنا ؛
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ــهوری که در طی این سفر روایت شده است این  بلخ مهاجرت کردند. حکایت مش
ــد و درباره مولوی به پدرش گفت: )این فرزند  ــت که روزی عطار، مولوی را دی اس
ــوختگان عالم زند.( در طول  ــد که از نفس گرم آتش در س را گرامی دار، زود باش
این سفر آنها مدتی را در وخش و سمرقند گذرانیدند. سپس به حج رفتند و سر راه 
نیشابور را دیدند و به بغداد رسیدند. مدتی در حجاز ماندند و هنگام بازگشت از مکه 
چندی نیز در شام بودند. چند سالی را نیز در الرنده به سر بردند که در همین شهر، 
ــرف الدین الال، ازدواج کرد. پس از آن بهاء  ــن، با گوهر خاتون، دختر ش جالل الدی
ولد به قونیه رفت و در همان جا وفات یافت . مولوی پس از فوت پدر، در سن ۲4 
ــالگی به تدریس و وعظ پرداخت و سپس، سید برهان الدین محقق ترمذی که  س
ــاگردان و مریدان سلطام العلماء بود به قونیه آمد. و مولوی شاگرد و مرید وی  از ش
ــت و بر اثر این ارادت، با معارف و علوم عرفانی مأنوس شد و پس از آن نیز با  گش
ــترش داد. گفته شده است که برهان  ــفر به حلب و دمشق مطالعات خود را گس س
محقق، پس از آنکه به تربیت مولوی پرداخت و او را کامل و تمام عیار دید، دست 
ــت و گوشه گیری کرد. و سرانجام در سال 638 درگذشت. زندگی  از تدریس برداش
مولوی از همین جا رنگی دیگر به خود گرفت. استادی که مولوی از چشمه دانش 
او جرعه ها نوشید، وفات یافت و مولوی پس از جستجوها و کند و کاوها، سرانجام 
ــمندانی که به اندک جاه و مقام دنیا  ــرعان و فقیهان و دانش خود را در میان متش
ــی برای  ــت اگر بگویم در وجود مولوی آتش دل خوش کرده اند، تنها دید. بیراه نیس
دیدن شخصی شعله گرفت تا درون چند توی او را به او بشناساند. و اگر بگویم او 
ــن شود، باز هم به خطا  ــقی به غایت بزرگ بود تا حقیقت بر او روش در انتظار عش
نرفته ام. و این شخص همانا شمس تبریزي بود که داستان این مالقات شورانگیز 

را به روایات بسیار شنیده اید.
 

آثار موالنا
1ـ مهمترین اثر منظوم مولوی مثنوی معنوی است. در شش دفتر به بحر رمل مسدس مقصور یا محذوف که در حدود ۲6۰۰۰ بیت دارد.

۲ـ دومین اثر بزرگ مولوی)دیوان کبیر( مشهور به دیوان غزلیات شمس است. استاد همایی می گوید: )غزلیات دیوان شمس آثار سی سال 
ــود قسمت اکثرش مربوط به ده یازده سال ایام  ــه بخش تقسیم می ش ــت به این ترتیب که مجموع دیوان به س نیمه آخر زندگانی مولوی اس
پیوستگی و جدایی موالناست با شمس وقتی کمتر از آن متعلق است به ده سال ایام سردر گمی موالنا به صحبت شیخ صالح الدین زرکوب 

و بخش سوم مربوط به ده سال آخر عمر مولوی است و عهد مصاحبت حسام الدین چلبی( .
3ـ رباعیات: مجموعه رباعیات مولوی که در بعضی نسخ شماره آن به 16۵9 می رسد و قسمتی از آن منسوب به اوست و در مجموعه ها به 

نام شاعران دیگر نیز آمده است و یا اینکه در دیوان دیگر به چشم می خورد.
4ـ از مولوی آثاری به نثر مانده که دارای ارزش ادبی می باشند مجموعه مکاتیب و مجالس او و کتاب فیه ما فیه.

پایان زندگی
مولوی، پس از طی طریق و رسیدن به کماالت و ایستادن بر اوج قله فنا، در غروب آفتاب یکشنبه پنجم جمادی االخر 6۷۲ درگذشت. دلیل 
ــم تشییع جنازه اش مرد و زن، کودک و بزرگ حاضر شدند و شیون  ــده بودند. در مراس مرگ او بیماریی بود که طبیبان از معالجه او ناتوان ش

و زاری کردند
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حیوانات در جنگلی دور شیر جمع شده اند
شیر می گوید :

ما در اینجا جع شده ایم تا در امور خود با هم مشورت کنیم 
بیماری طاعون ، این مرض لعنتی در میان ما شیوع پیدا کرده است .

و حال آنکه روایت کرده اند که گذشتگان از قدیم به صورت راز به آیندگان گفته اند : 
ــاه دوری کنند ، این بیماری از میان آنان  ــیوع پیدا می کند که نتوانند از گن ــا در قوم و قبیله ای ش وب
ــیده مانده  ــده یا به آنچه از ما پوش ــبت به آنچه که از ما ظاهر ش ــر می بندد پس باید نس ــت ب رخ
ــمنی برخاستند، نابود ــانی را که در برابر مردم به دش ــپس فسادگر و کس ــت ، اعتراف کنیم س  اس

می سازیم پلنگ می گوید :
این نظر صحیحی است .

روباه می گوید : سر و زبان شیر زنده باد!
هر کسی باید عقیده اش را ابراز کند تا این مشکل را از ساکنان این آبادی دور کند 

ــیر می گوید : پس ای قوم من ! عقیده و اندیشه مرا بپذیرید : زیرا این عقیده صحیح است . چه  ش
کشته ها و زخمی هایی که من در این دشت و بیابان رها کردم . 

آیا شما مرا گناهکار می دانید ؟
روباه : خیر ، تو شایسته مدح و ستایش هستی . 

همه مردم را بکش ای پادشاه حیوانات !  تا ما در آسایش زندگی کنیم . 
پلنگ : اما من همه ساکنان زمین را در ترس و وحشت فرو بردم . و و قتی که تاریکی همه جا را 

بپوشاند ، می روم تا کودکان را بربایم .
ــرا  ــا م گناهگار می انگارید ؟آی

روباه : هرگز ! لطف تو پوشیده نیست . 
خرس : من به مزارع یورش می برم و میوه های آن را می خورم  و اگر از روستایی 

عبور کنم ، دستان من جنبندگان  کوچک آن روستا را خفه می کند .

رفتار حيـــواني
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آیا این امر ، نکوهشی را برای من با خود به همراه دارد ؟ 
پلنگ : نکوهش از تو دور است .

روباه ) در حالی که رو به االغ می کند(  : 
حاال عقیده تو چیست ای االغ ! چرا با خیال آسوده ، سکوت اختیار نموده ای ؟! بگو 

گرگ : چه گناهی مرتکب شده ای ؟
االغ :  من گناه مرتکب نشده ام و به یاد نمی آورم که عملی زشت انجام داده باشم. 

گرگ : ای پست ترین مخلوقات ! از چه موقع چنین فصیح و زیرک شده ای ؟ !
ــود . گیاه پژمرده ای یافتم که در گوشه  ــنه بودم و شب نزدیک بود که ظاهر ش االغ : روزی گرس

حیاط صومعه افتاده بود .
روباه : آیا از آن خوردی ؟ 

االغ : بله ، خوردم .
پلنگ : اعتراف کردی .

گرگ : باید قربانی بشوی.
شیر : در قانون ما اگر کسی به مال وقف دست زند ، ریختن خونش مباح می شود . 

این همان کسی است که با خوردن مال مربوط به صومعه ها، وبا را با خود آورده است و ریختن 
خون، ما را حالل ساخته است . پس او را بگیرید ، بسوزانید ، و جسم وی را در راه خدا قربانی کنید 

تا اینکه بهبود یابیم .
پلنگ : بشتاب !  زود باش 

گرگ : از میان ما بیرون شو !
پلنگ : شخصی که خوشی ما را نمی خواهد، زنده مباد.  مرده باد   ! 

روباه : جوان اگر صاحب قوت و زور باشد ، بدی های وی نیز بزرگ و خوب می نماید .
ولی اگر ضعیف دلیل و حجت بیاورد ،دلیل و حجت وی نیز ضعیف می نماید . 
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ــیاری از کودکان برای به خواب رفتن مشکل  ــت ، بس خواب برای کودک همانند تغذیه الزم و ضروری اس
دارند و به موقع نمی خوابند ، در کودکان معموال بی خوابی اوایل شب اتفاق می افتد و به اصطالح به آن بی خوابی 

شبانه گفته می شود.
ــت ، به عنوان مثال به طور متوسط یک کودک  ــنین مختلف متفاوت اس ــانها در س احتیاج به خواب در انس
دوازده ساله به نه ساعت خواب و یک کودک چهار ساله به یازده ونیم ساعت خواب احتیاج دارد ، البته این مسئله 

بین کودکان با هم در یک سن فرق می کند .
کودکی که شبها با آرامش و به حد کافی خوابیده ، روز بعد به موقع از خواب بیدار می شود و اگر به حد کافی 
نخوابد ، صبح روز بعد به علت کافی نبودن مقدار خواب بهانه گیر و کج رفتار می شود و کمتر شاد به نظر می رسد 
ــته ، کند و حساس می کند و  ــب آنها را خس  و انرژی کمتری دارد در بچه های بزرگتر ، به اندازه نبودن خواب ش

نمی توانند بر روی درس تمرکز کنند.
ــده ای از کودکان تا زمانی که یکی از  ــدن کودک نقش مهمی را ایفا می کنند ، حتی ع ــن در خوابان والدی
والدین خصوصا مادر در کنارشان نباشد به خواب نمی روند. عواملی که سبب دیر به خواب رفتن کودکان می شود 

ممکن است دالیل متعدد داشته باشد.
وقتی می بینید کودک شما در به خواب رفتن مشکل دارد بهتر است به موارد زیر توجه کنید:

1 - آیا ساعتی مشخص و منظم برای رفتن کودک به تخت وجود دارد؟
۲ - آیا کودک در تخت خود احساس خوبی دارد. به عنوان مثال: محیط اتاق خواب برایش مطبوع است؟ 

خیلی روشن یا تاریک نیست؟ زیاد گرم یا سرد نیست؟ آیا تخت مرتب شده و یا تشک خوبی دارد؟

 مشکل دیر به خواب رفتن
در کودکان
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ــدد در یک   ــای متع ــا بچه ه 3 -آی
ــد و همدیگر را بیدار نگه  اتاق می خوابن

می دارند؟
ــول  ــما در ط ــودک ش ــا ک 4 -آی
ــرش را به  ــته که فک ــائلی داش روز مس
ــی دارد و وی را  ــغول م ــور مداوم مش  ط

ــد و باعث اختالل در  هیجان زده می کن
ــود ؟ ) مثال : هیجانات، دعوا  خواب می ش
و درگیری، فیلم های مهیج و یا تولد بچه 

دیگر(
۵ -آیا ممکن است سر و صدا زیاد 

باشد و مانع خواب کودک شود؟ 
6 -آیا مهمان آمده و کودک تمایل 

دارد ترجیحا بیدار بماند؟
ــاق وقتی تنها  ــا کودک در ات ۷ -آی

است احساس ترس می کند؟
ــی می تواند  ــل متفاوت در کل دالی
ــع کودک به طرف  باعث نرفتن به موق

تخت خود شود.    
ــت که برای خوابی  واقعیت این اس
ــتن در شب برای کودک تنها  راحت داش

یک روش وجود ندارد،
راه حل ها و توصیه های گوناگونی در 
این زمینه وجود دارد که چکیده ای از آنها 

به شرح زیر است:
ــواب با  ــان زمان خ ــرای کودکت ب
مشورت با خودش تعیین کنید و وقتی به 
زمان خواب وی نزدیک است به کودک 
ــان خواب را  ــیدن زم ــد حتما فرا رس بای
یادآوری کنید، آنها به برخورد قاطع شما 

و یک قرار ثابت برای خواب نیاز دارند.
ــعی کنید »برو به اتاق خوابت«  س
مثل یک عمل تنبیهی به نظر نرسد و به 
جای آن می توانید به کودک بگویید که 
ــت بخوابی بلکه باید در تخت  الزم نیس
خودت استراحت کنی، وقتی جنبه اجبار 
برای خواب از بین برود احساس آرامش 

و خواب خود به خود به وجود می آید.
تشویق کودک با صحبت و با عمل ، 
به اینصورت که هر شب به وقت شناسی 
ــواب رفتن وی جایزه بدهید.  و در رختخ
جایزه می تواند یک خوراکی ویژه قبل از 
خواب مثل یک لیوان شیر یا خوراکی که 
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ــورد این  ــد و در م ــما بگویی ــرای ش ــتانی ب ــودش داس ــان خ ــید از زب ــود دراز کش ــت خ ــی در تخ وقت
ــئله کمک  ــد. این مس ــن او نمان ــالت در ذه ــوید که تخی ــد ومطمئن ش ــت کنی ــا او صحب ــتان ب  داس

می کند که کودک با آرامش بیشتری به خواب فرو رود.
س�وال:مقدار خواب الزم برای کودک در سنین نوزادی، 1سالگی،3 سالگی، 5 سالگی 

و7 سالگی تقریبا چقدر است؟
معموال کودکان و نوجوانان 8 ساعت در روز می خوابند و مقدار نیاز به خواب در انسان ها را  نمی توان 
ــاس نیازهای فرد فرق می کند. اما به طور میانگین  به طور دقیق گفت به این دلیل که مقدار خواب بر اس
ــاله معموال در  ــاعت می خوابد و یک کودک 1 س ــاعت بین 19 تا ۲۰ س می توان گفت:یک نوزاد در ۲4 س
شبانه روز بین 14 تا 1۵ ساعت در خواب است، همینطور یک کودک 3 ساله در ۲4 ساعت به طور میانگین 
ــاعت در خواب است یک کودک ۵ ساله معموال در شبانه روز 11 ساعت می خوابد و همچنین یک  1۲ س

کودک ۷ ساله در طول ۲4 ساعت به طور میانگین 9 تا 1۰ ساعت می خوابد.
سوال: دیر خوابیدن کودکان زیر 1سال که تقریبا زیاد مشاهده می شود چه علتی دارد؟

ــته باشیم که  ــاالن تفاوت دارد و ما نمی توانیم توقع داش خواب یک نوزاد به طور کل با خواب بزرگس
ــت و نوزاد  ــبک اس بتوانیم نوزاد را به خواب منظمی عادت دهیم، خواب نوزاد قبل از 3 ماهگی خیلی س
می تواند بر اثر گرسنگی و سر و صدا از خواب بپرد، در واقع این به این دلیل است که خواب نوزاد در این 
مرحله به این صورت است که او در جریان خواب، در مرحله خواب سبک وسپس خواب سنگین در تناوب 
است وتدریجا با رشد سنی او این خواب به مراحل عمیق تری تبدیل می گردد ، معموال از 3 ماهگی خواب 
کودک ریتم پیدا می کند ودر 6 ماهگی کودک می تواند تمام شب را یکسره به خواب رود و در صبح و بعد از 

ظهر خواب کوتاهی داشته باشد.
در مورد کودکان بین 9 تا 1۲ ماه می توان گفت که این کودکان در این سن به این دلیل که می خواهند 
 محیط اطراف را شناسایی کنند و میل به شناسایي محیط اطراف آنها را فعال می کند ، معموال دیر به خواب

فرو می روند.

ــت دارد باشد و یا به عنوان  کودک دوس
تشویق یک لباس خواب نو و قشنگ به 

او هدیه بدهید.
ــد قبل از خواب با یک عمل  می توانی
مطبوع مثل : قصه گفتن یا گوش کردن به 
ــی روزش را به پایان  ــوار قصه و یا الالی ن
برسانید همین طور حمام کردن و ماساژ قبل 
از خواب و یا تکان دادن کودکان کوچکتر 

به آرامی ، مفید خواهد بود.
ــواب، کودک  ــعی کنید هنگام خ س
لباس خواب راحتی بپوشد و اتاق خواب 
ــد و  ــته باش ــه خوبی داش ــودک تهوی ک
ــنگین را برای او نگذارید.  لحاف های س
توجه کنید کودک شما یک محل خواب 
ــوب به نظر  ــدکه خ ــته باش مطبوع داش
برسد مثل: یک اتاق شخصی ویا تخت 

شخصی.
فعالیت های بدنی کودک مانند: بازی 
ــی و...  کردن در پارک، برنامه های ورزش
ــول روز افزایش دهید. البته باید  را در ط
این بازی ها تا غروب ادامه داشته باشد و 
بتدریج فعالیت کودک را از زمان غروب 
به بعد کاهش داده و به جای بازی های 
پر تحرک، فعالیتهایی مثل: مطالعه کردن 
ــای تلویزیون  ــنیدن قصه و یا تماش و ش
ــعی کرد قبل از  را جایگزین کرد، باید س
ــان انگیز مثل:  ــای هیج خواب بازی ه
ــری انجام ندهند و یا  بازی های کامپیوت

فیلم های هیجان انگیز نبیند.
اگر کودک در شب سخت به خواب 
می رود به او اجازه خوابیدن در طول روز 

را ندهید.
به خاطر داشته باشید مصرف شبانه 
ــد: چای ویا  ــواد غذایی مانن ــی از م برخ
نوشابه، خواب کودک را کاهش می دهد.

ــاق خواب  ــما در ات ــر کودک ش اگ
ــد خیلی مهم است که  خودش می ترس
ــدی بگیرید، کودک  ــما ترس او را ج ش
ــا هم پی  ــعی کنید ب ــد و س را آرام کنی
ــودک این  ــرس ببرید. به ک ــه علت ت ب
ــکل  ــت را بدهید که در مورد مش فرص
ــات یا چیزهای جالبی  احتمالی و هیجان
ــما  ــه در روز برایش اتفاق افتاده با ش ک
ــودک می تواند  ــی ک ــت کند، حت صحب
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