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تقدیم به خانوادۀ نمونۀ عالم که در خانه ای کوچک 

و در زمانی اندک با هم زیستند. 

که افراد تربیت شـــده در آن به َحَســـب  خانواده ای 

ی قدرِت 
ّ
عـــدد چهار، پنج نفر و به َحَســـب واقع، تجل

حق تعالـــی بودند. صلوات و ســـالم خداوند تعالی بر 

اهالی خانه ای که جلوه گاه نور عظمت الهی و پرورشگاه 

که در حجره ای  زبدگان اوالد آدم اســـت؛ خانـــواده ای 

کردند  کوچـــک و خانه ای محقر، انســـان هایی تربیت 

ک و از عالم  ک تا آن سوی افال که نورشان از بسیط خا

ُملک تا آن سوی ملکوت اعال می درخشد. 

تقدیم به فاطمه و خانوادۀ فاطمه؟مهع؟ 





سخــــن آغازیــن
م »تربیت« اســـت و 

َ
کار عال بـــا همـــۀ دشـــواری ها و ظرافت هایـــش، شـــیرین ترین 

گر »خانواده« باشد، تربیت شیرین  مهم ترین بســـتر تربیت، »خانواده«. خانواده ا
کـــه ما نفـــس می کشـــیم، در خانواده هـــم تربیت  می شـــود و طبیعـــی. همان طـــور 

کنیم و بدانیم چه می شود.  می شویم؛ بی آنکه به آن فکر 
مرکز »احیاء اندیشـــه و سیرۀ علوی« مجموعه ای  اســـت مردم نهاد و خدمتگزار 
کارهای خیر. تمرکز این مرکز بر تربیت و تعلیم است، آن هم با رویکرد اسالمی و  در 

عقالنی و با محوریِت زیربنایی ترین نهاد تربیت، یعنی خانواده.
وجهـــۀ همـــت ما مهارت آمـــوزی به خانواده هاســـت و مایۀ حرکت ما اســـتفادۀ 
کردیم تا  هوشمندانه از ابزارهای حمایتی؛ ازاین رو، طرح »مهرســــتان« را پایه ریزی 
در پیمودن این مســـیر مقدس، بتوانیم منظم و هدفمند و برنامه دار پیش برویم. 
»مهرسـتان« فقط مخفف »محصوالت هنری رسانه ای« نیست، بلکه اسم مکانی 

کانون خانواده.  گرمابخشی به  ا ست برای آموختن مهرورزی در خانه و 
ابزار ما در این راه پرفراز و بی نشیب چیست؟ از بین همۀ راه های ممکن، با »یار 
که صدها نسِل  مهربان« به یاری خانواده ها آمده ایم؛ با همان آشـــنای پرسخاوتی 

بشر را معلم وار پرورده و فروتنانه با ذهن و ضمیرشان در هم تنیده است.



گرایش  که با همۀ تنوع ابزارهای دیجیتال و  کتاب آمده ایم و بر این باوریم   بله، با 
کتاب را نمی گیرد! اثبات سادۀ این  جنون آمیز انسان امروز به آن ها، هیچ چیز جای 
مدعا را در رشد کتاب های کاغذی، در همین سال ها و حتی در کشورهای صنعتی، 
گرفت. خوشبختانه این یار مهربان، هنوز هم به آدم ها وفادار مانده  می توان سراغ 
که پاســـخ گوی نیازهـــای رنگارنگ  گنجینۀ سرشـــاری به شـــمار مـــی رود  و همچنان 

مخاطبانش است؛ بماند که مدتی است با این یار مهربان نامهربانی می کنیم!
که حضورمـــان را در این عرصه معنا  کار خیـــِر زمین مانده ای بوده ایـــم  به دنبـــال 
ببخشد و جریانی پویا و اثری مانا به جای گذارد. سرانجاِم صدها نفرساعت پایش و 
پویش، به معماری طرح خانواده محوِر »مهرسـتان« انجامید که یکی از میوه هایش 

کنون در دستان شماست.  ا
کردیم تا شاخص ارزیابی باشند و  کار را تعیین  ِکیفی  با وسواســـی خاص، اصول 

بازتاب دغدغه مندی ما: 
1. تـــالش فعـــاالن ایـــن طـــرح و همـــۀ تولیـــدات آن، تمام وقـــت و تمام قد، در 
خدمـــت خانواده هاســـت و تمـــام آثـــار مکتوب بر محـــور نیازهـــای اعضای 

خانواده شکل می گیرد.
کرده ایم تا از پشـــتوانه های  کاماًل علمـــی و منطقی طراحی  گام هـــای اجرایـــی را   .2
محکم بهره مند باشد؛ برای نمونه، نرم افزار قدرتمند و جامع مدیریت سیستمی 

گرفته ایم. را در مسیر تصمیم سازِی تصمیم گیران و آماده سازی آثار، به کار 
 موردنیـــاز باشـــند و نوآورانـــه و 

ً
کـــه حقیقتـــا 3. آثـــاری بایـــد تولیـــد و ترویـــج شـــوند 

مشکل گشایانه به طرح مسائل بپردازند؛ ازاین رو، هم به درون مایه هایی عالمانه 
و مبتنی بر آموزه های دین اسالم توجه داریم و هم به قالب هایی شیوا و جذاب 



که معادل و مشابهی برای آن آثار،  در انتقال آن ها. انتظارمان تا بدان حد است 
بر اســـاس رویکرد انتخاب شـــده، برای انســـان عصر حاضر به ویژه نســـل جوان 
گنجینۀ اطالعات جامع  وجود نداشـــته باشد. در این راستا و برای دستیابی به 

در این موضوع، طرح »اطلس سواد خانواده« در دست تدوین است.
که  کردیم  ۴. فـــارغ از شـــهرت اســـمی افـــراد، از نویســـندگانی دعوت به همـــکاری 
نه تنها از استانداردهای تعریف شده در طرح برخوردار باشند، بلکه توصیه های 
نکته ســـنجانه و موشـــکافانه دربـــارۀ موضوع مدنظـــر را در انبـــان دانش و تجربۀ 

خویش انباشته باشند؛ البته از قلم جوان ترهای خوش آتیه نیز غافل نماندیم.
که متخصصان  کیفیت روبنای »مهرسـتان« چنین اقتضا می کرد  5. غنای زیربنا و 
ممتـــاز در حوزه هـــای مختلف را در زنجیرۀ تولید مشـــارکت دهیم:  بهره مندی  از  
اطالعات طرح جامع اطلس خانواده و هیئت علمِی بصیر برای انتخاب موضوع 
کاربلد و انتخاب افراد زیـــادی از میان جامعۀ مخاطب هر  و نویســـنده، ارزیابان 
کتاب ها برای ارزیابی آثاِر رســـیده بر اســـاس شـــاخص های تعریف شده،  یک از 
کتاب هـــا، ویراســـتاراِن فعال ترین نهاد  هنرمندان طبع شـــناس بـــرای یافتن نام 
ویرایشـــی ایران، طراحان و صفحه آراهای خوش قریحه، نمونه خوانی چندباره 
آثار به منظور اصـــالح ایرادهای احتمالی در مراحل پایانی، نیروهای متخصص 
کارُکشـــته و مجهـــز، فعاالن حرفه ای در تبلیغ و  در صنعت چاپ، چاپخانه های 
اطالع رسانی و مدیریت فروش، متفکران دلسوز برای انگیزه آفرینی و امکان سازی 

کتاب و... . برای مطالعۀ 
گذشـــتگان با موضوع  گران بهای  گوشه چشـــمی هم داریـــم به میراث مکتوب   .6
خانواده، از راه بازآفرینی و بازنویسی آن ها متناسب با نیازها و اقتضائات انسان 



معاصر، تا عطر نام و یادشان و خوشه چینی از خرمن معرفتشان، ذائقۀ مشتاقان 
کند.  را ُپرحالوت 

که این طرح برای امکان تداوم بلندمدتـــش، باید از نظر منابع  7. درســـت اســـت 
که چراغ این  مالی مســـتقل و خودگردان باشـــد، اما به پشـــتوانۀ خیراندیشـــانی 
 

ً
که احتماال کامـــاًل غیرانتفاعی خواهد ماند و عوایـــدی را  کرده اند،  راه را روشـــن 

به دست می آید، در فرایند تولید و ترویج آثار فاخر فرهنگی بازهزینه می کنیم. به 
این موضوع، در طرح مصوب و تمامی قراردادها تصریح شده است. 

کتاب خوانی، نبـــودن آثار فاخر و  کتاب و  8. بزرگ تریـــن معضل امروز مـــا در حوزۀ 
مناسب نیست؛ بلکه ضعیف بودن فرهنگ مطالعه در بین اقشار جامعه به ویژه 
خانواده هاست. پیکاِن تمامی فعالیت هایمان تنها به این سمت نشانه می رود 
کـــه این آثار خوانده شـــوند و تراز مهارتِی خانواده هـــا را در زندگی افزایش دهند. 
به همیـــن منظـــور، طـــرح »مطالعۀ آثـــار« با توجه بـــه راهبردهای عملی در بســـتر 

خانواده، تهیه شده و در حال پیگیری است.
که بی اعتنایی به ابزارهای غیرکتابی، راهبرد درستی نیست: تولید  9. توجه داریم 
کتاب های صوتی، محصوالت تصویـــری، نرم افزارهای رایانه ای و تلفن همراه، 

حضور در شبکه های مجازی و اینترنتی، ترجمۀ آثار و... نیز مدنظر خواهد بود.
10. برای تنومندشدن این نهاِل نوپا، نظارت مستمر و ارزیابی همه جانبه نیاز است. 
از ابتدا تا انتهای این طرح، بازخوردگیری و اصالح مناسب و به موقِع مشکالت 

کار خواهد بود.  احتمالی در دستور 
11. طرح هـــا و برنامه هـــای موفِق دیگر فعاالن در این عرصه هـــا را برای الگوگیری و 
کرده و می کنیم. خود نیز یافته ها و برســـاخته هایمان را حاضریم  مقایســـه، رصد 



کنیم تا ضمن هم افزایی در  کرانه نابـــردار  به رایگان پیشـــکِش رهروان این وادِی 
بینش ها و دانش ها، بتوانیم با موج آفرینی، خیراندیشان فرهنگی را متقاعد کنیم 

که پا به این عرصه بگذارند. 
گفتنی بود؛ به قدر دقیقه های چندین  آنچه خواندید، همۀ حرف هایی نبود که 
که سخن آغازین  ســـال، حرف و تجربه و خاطره و نکته هســـت؛ اما نباید و نشاید 
را به درازا بکشـــیم. فقط اینکه حساســـیت موضوع و فرهیختگـــی خواننده، به ما 
که بارها و بارها درون مایه، قالب، مراحل تولید و توزیع را  بازبینی  انگیزه می دهد 
گرامیان نماییم  کنیـــم تـــا اثری فاخر و ارزشـــمند را تقدیم نگاه و نگرِش بلند شـــما 
و مشـــتاقانه منتظریـــم تا بـــا دریافت دیدگاه های شـــما ســـروران عزیـــز به آدرس  

گردیم. mehr@mehrestan.ir  بیش از پیش مرهون مهربانی هایتان 
کرد تا  که توفیق، رفیـــق طریقمان  بر آســـتان جانانی ســـِر ســـپاس فرود می آوریم 
دورۀ امانت داده شده در مزرعۀ دنیا را به خوشه چینی از خرمن ارباب و اصحاب 
فرهنگ و اندیشه بگذرانیم و آنگاه با لطفی دوچندان، ما را وامدار فضل بی کرانش 
کرد تا در طرح پربرکت »مهرسـتان« بتوانیم بابت تولید و ترویج محصوالتی فرهنگی 
گـــردن بیاویزیم. آری، »تربیـــت و تعلیم« هدف اصلِی  و تربیتـــی، مدال افتخار بر 
م<و 
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ه

ُ
م

ّ
ِل

َ
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ّ
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َ
کتاب های آسمانی بوده است:>یز آمدن پیامبران و جان مایۀ 

ما نیز به راه پیمایی و نفس کشـــیدن در این وادی مفتخریم. از تک به تِک سروران 
گام به گاِم مسیــر را هم شـــانۀ ما شدند، به رسم  کردند و  که ذره پروری  ارجمــــندی 

ادب، خاضعانه سپاسگزاریم. 
عیشتان مدام،ایام به کام، عزت مستدام
مــرݡکـز  احـیــاء انــدیــشـــه و ســیــرۀ عــلــوی



مقدمه   18

فصـــل اول: زنــدگــی و زمـــان   23
زندگی   25

خانواده  28
ارزش زمان   29

ارزش زمان در فرهنگ ایرانی   33
حرکت ابرها   35

ک زندگی تیک تا  38
خالصۀ فصل در یک نگاه  ۴۴

فــصــل دوم: راهـــزنان زمـــان   45

اتالف وقت در خانواده   ۴8
۴9           1. زوج های جوان بدون فرزند 

51                        دوران نامزدی یا عقد
52                        دوران آغازین زندگی مشترک 

53           2. دوران حضور فرزندان در خانواده 
58           3. دوران آشیانۀ خالی از فرزندان 

کلی اتالف وقت عوامل   63
کارهای بی  فایده )لهو( 67           1. اشتغال به 

69                        لغو 
75           2. بازی و سرگرمی

78                        بازی و سرگرمی در خانواده

ت
ســــ

ݠهر
فــــــ



83           3. بی نظمی 
گاهی  88           ۴. عمل بدون آ

90           5. عمل بدون تفکر یا تفکر وسواسی 
92           6. راحت طلبی 

کسالت  .7           9۴
95                        خستگی 

کار  96                        بی عالقگی به 
98                        بی حوصلگی  

102                        بیماری 
102           8. زیاده روی در خواب

106           9. معاشرت با افراد ناشایست 
110           10. ارضانشدن صحیح نیاز جنسی 

112           11. نداشتن اعتمادبه نفس
11۴           12. عصبانیت و بدخلقی 

115                        مرد خوش رفتار
117           13. دردسترس بودن بیش از حد 

118           1۴. احساس تعلق نداشتن به خانواده
120           15. تقسیم کار ناعادالنه در خانواده

122           16. دخالت های بیجای دیگران در موضوعات خانوادگی 
12۴           17. اختالف های خانوادگی 

126           18. چشم و هم چشمی و ُمدگرایی 
کارها )تسویف( 128           19. به تعویق انداختن 

کارها  13۴           20. عجله و بی دقتی در 
گذشته  138           21. پرداختن به خاطره های 
139                        عذاب آوربودن آلبوم عکس!

کار دیگران  کنجکاوی در   .22           1۴0
کار خارج از توان  1۴2           23. انجام 



فــصـل سـوم: مــدیـریــت زمـــان  145

مفهوم مدیریت زمان   1۴7
مدیریت زمان در خانواده   1۴9

تعیین چشم انداز  152
اصول برنامه ریزی  157

157           1. هدف گذاری 
159           2. اولویت بندی 

161                        خانوادۀ متعادل 
16۴                        شیوۀ اولویت  بندی

166           3. تنظیم برنامۀ هفتگی
کاربردی در مدیریت زمان نکته های   169

169           1. اصالح نگرش خود به دنیا 
171           2. شناخت ارزش واقعی خویش 

کار  17۴           3. فکر پیش از انجام هر 
176           ۴. استفاده از تجربه های دیگران 

179           5. عالج واقعه قبل از وقوع 
کار تیمی  180           6. اهمیت انجام 

182           7. استفاده از روش های افزایش سرعت عمل 
183           8. عمل به جای عکس العمل 

کارها به دیگران تا حد امکان گذارنکردن  185           9. وا
186           10. استفادۀ بهینه از زمان های مرده
189           11. استفاده از مهارت های ارتباطی 

گوش دادن                          189
190                        صحبت کردن 

190                        خواندن 
19۴                        نوشتن 

کوشش در بهینه سازی زمان   .12           196



گرفتن تصمیم های خوب و جدی   .13           199
گاهانه و به موقع  199                        تصمیم گیری های آ

200                        تصمیم گیری  های بزرگ و مهم 
گرفته شده  201                        عمل به تصمیم های 

202                        تصمیم گیری بر اساس فرایند 
کالم آخر   205
کتابنامه   206



مقدمه 
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بی تردید انسان دستخوِش زیان است.(

کتشـــاف ها و نوآوری ها و به طورکلی همۀ فعالیت های مربوط به  همۀ اختراع ها و ا

این جهان، ابتدا در ذهن ما شکل می گیرد و سپس نمودهای عینی آن ها، بیرون از 

ذهن ما تجلی می یابد. کتابی که نوشته می شود، خانه ای که ساخته و اتومبیلی که 

اختراع می شود یا رازی از رازهای طبیعت که در قالب فرمول یا تئوری علمی کشف 

که ابتدا  می شود، همه  و همه نمونه های عینیت یافتۀ فعالیت های ذهنی ماست 

در هیئت »خواســـتن« ظاهر می شـــود و بعد، نمود عینی آن به صورت »توانستن« 

تجلی می یابد. با وجود این، هیچ خواستنی به توانستن منجر نمی شود، مگر اینکه 

عنصر »زمان« نیز در آن لحاظ شود. 

شـــاید در ایـــن جهـــان، هر ابزار یـــا وســـیله ای را بتوانیم به صورت اعتبـــاری برای 

کاری انجام  گر بخواهیـــم  رســـیدن به مقصود خویـــش به کار بگیریم. بـــرای مثال، ا

که به ســـرمایه نیاز دارد، الزم نیســـت تمام آن ســـرمایه در حساب پس انداز  دهیم 

1. عصر، 1 و 2.
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کافی اســـت به همان اندازه اعتبار داشـــته باشیم تا بتوانیم  ما موجود باشـــد؛ بلکه 

که نزد  کنیم. همچنین می توانیم از اشخاص و مؤسسه هایی  کار هزینه  آن را در آن 

که مبلغی را به حساب شخصی ما انتقال دهند. راه  آن ها اعتبار داریم، بخواهیم 

کد نگه داریم تا در موقع لزوم  که پولی در حساب پس انداز خود را دیگر این است 

گر برای تحقق هدف خویش، مثاًل به یک سال فرصت نیاز داشته  گیریم. اما ا به کار 

باشیم، هرگز نمی توانیم چنین زمانی را از کس دیگری طلب کنیم یا به همان صورتی 

که سرمایۀ مالی خود را به دست آورده ایم. به دست آوریم 

گذر زمان چنان  گذر است؛ هرچند  چه بخواهیم و چه نخواهیم، زمان در حال 

کن و بی حرکت باقی مانده اســـت؛ ازاین رو،  کنیم ســـا کـــه تصور  آرام به نظر برســـد 

گفت بدون  که با اطمینان می توان  مدیریت زمان از چنان اهمیتی برخوردار است 

کاری را صرف  آن، کسب موفقیت غیرممکن خواهد بود. ما نمی توانیم زمان هیچ 

که زمان، به سرعت از مقابل دیدگان ما می گذرد، روزگار  کنیم. همچنان  کار دیگری 

کار تازه ای برای ما تدارک می بیند. به قول فردوسی: نیز برای هر قسمتی از زمان، 

کاری بــــــــه فــــــــردا ممــــــــان گــــــــردد زمــــــــاناز امــــــــروز  کــــــــه فــــــــردا چــــــــه  کــــــــه دانــــــــد 

که زماِن ازدســـت رفتۀ امروز، اندوه و حسرت فردا را به دنبال دارد و  بدیهی اســـت 

اندوه حاصل شده از آن، از جان و روان ما می کاهد.

کـــه پایـــۀ همـــۀ اتفاق هـــای خـــوب، چـــه در زمینـــۀ فـــردی و چـــه در ُبعد  ازآنجا

اجتماعـــی، در خانـــواده رقم می خـــورد، توجه به مقولۀ زمـــان و اتالف وقت یا به 

بیـــان بهتر، »مدیریت زمان در خانواده« اهمیتـــی دوچندان می یابد. در خانواده 
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که فرزندان یاد می گیرند چگونه بـــرای لحظه های عمر خویش ارزش قائل  اســـت 

شـــوند و وقت خـــود را به بطالت نگذرانند. یکی از وظیفه هـــای مهم والدین این 

کنند، بلکه مراقب وقت فرزندان خود  که نه تنها وقت خویش را مدیریت  اســـت 

که هنوز قدرت تصمیم گیری و برنامه ریزی برای خود  نیز باشـــند. فرزند خردســـال 

کنند  که به شایستگی برای اوقات او برنامه ریزی  گاه نیاز دارد  ندارد، به والدینی آ

که در خانـــواده رفتارهای مبتنی بر مدیریت  تـــا وقتش به بطالت نگذرد. فرزندی 

زمان پدر و مادر را مشاهده می کند، غیرمستقیم این مهارت را از آن ها می آموزد و 

گر این چرخه  سپس با تشکیل خانواده آن را به نسل بعد منتقل می کند. به  راستی ا

که نوعی نهادینه ســـازی فرهنگ توجه به سرمایۀ ارزشمند عمر است، ادامه یابد 

گیرند، آیـــا در آینده، جامعه ای مطلوب  و همـــۀ خانواده هـــا آن را ارج نهند و به کار 

نخواهیم داشت؟

کوشیده است با زبانی ساده و درخورفهم،  کتاب در ســـه فصل  نگارندگان این 

کند. فصل  اهمیت زمان و شـــیوۀ مدیریـــت آن را برای خوانندگان محترم تشـــریح 

کتـــاب با عنـــوان »زندگی و زمان« به ارزش و اهمیـــت زمان می پردازد. فصل  اول 

دوم با عنوان »راهزنان زمان« خواننده را با عوامل اتالف وقت، به ویژه در زندگی 

خانوادگی و فصل سوم با عنوان »مدیریت زمان« خواننده را با مهارت های بسیار 

کتاب ســـعی شـــده اســـت مثال های  مهم مدیریت زمان آشـــنا می ســـازد. در این 

کتاب  متعـــددی از زندگی خانوادگی بیان شـــود تا خانواده های محتـــرم بتوانند با 

کـــرده و آن را به عنوان نقشـــۀ راهی بـــرای مدیریت زمان در  ارتباط بیشـــتری برقرار 
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خانـــواده فـــرا راه خویـــش قرار دهند. امید اســـت ایـــن اثر مقبول طبـــع خوانندگان 

گیرد. در پایان الزم است از کوشش و پیگیری دوستان ارجمند واحد  گران مایه قرار 

گرامی، آقای سعید  مهرســـتان در مرکز احیاء اندیشـــه و سیرۀ علوی و نیز از دوست 

کنیم. کری، صمیمانه تقدیر و تشکر  ذا
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ک زندݡگݡݡی تیـک تـا

گهر ساختن است زندگی در صدف خویش 
در دل شــعـلــــه فرورفتن و نــگــداخــتن است1

دریچه ای به مباحث این فصل

1. زمان در زندگی انسان چه جایگاهی دارد؟

2. آیا عمر طوالنی به تنهایی رضایت بخش است؟

3. خانوادۀ موفق در مواجهه با زمان چه خانواده ای است؟

ک زندگی چیست؟    ۴. منظور از تیک تا

1. اقبال الهوری، کلیات اشعار.

2۴



فصل اول: زندگی و زمان

زندگی 

آیـــا زندگی همان زنده بودن اســـت؟ آیـــا هرکس از نعمت حیات برخوردار اســـت، 

زندگـــی می کند؟ برخی انســـان ها در طـــول عمر خود فقط زنده هســـتند. زمانی به 

دنیا می آیند و روزی هم بدون بهره مندی از دنیا و بهره دهی به آن می روند. زندگی 

با به دنیاآمدن شـــروع می شـــود و با مرگ پایان می پذیرد و در پایان، در مقابل اسم 

او ایـــن آمـــدن و رفتن را این گونه می نویســـند: »تاریخ مرگ:...، تاریـــخ تولد:... .« 

به عنـــوان مثال، هرجا و در هر نوشـــته ای، وقتی نامی از مرحوم پرفســـور حســـابی 

برده می شود، در مقابل نامش می نویسند: پرفسور سیدمحمود حسابی )1281 تا 

1371(. بسیاری از ما به هنگام مطالعه، فقط به دو عدد آغاز و انجام می نگریم و از 

فاصلۀ بین آن دو غافلیم؛ در حالی  که آنچه در زندگی فرد بوده، هرچه بر او گذشته 

کنون ما در این فاصله ایم و عدد  و هرچه انجام داده، در این فاصله نهفته است. ا

سمت چپ را هنوز ننوشته اند؛ پس تا فرصت باقی است، می توانیم این فاصله را 

پربارتر و زیباتر به پایان برسانیم. 

به نظر می رسد زندگی کردن شاخص هایی دارد که بسیار فراتر از زنده بودن است. 

کالغ« حکایت جالبی از تفاوت زندگی و زنده بودن است:  داستان »عقاب و 
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ک زندݡگݡݡی تیـک تـا

که احســـاس می کرد ســـال های آخر عمرش را طی می کند،  روزی نگاه عقابی 
گفته  که پدربزرگش به هنگام مرگ، او را نشـــانش داده بود و  کالغی افتاد  بـــه 
که  گفت: »چرا من  کالغ خیلی طوالنی اســـت. عقاب با خـــود  بـــود عمر این 
سلطان پرندگان هستم، باید عمرم از کالغی به این ضعیفی کمتر باشد؟! بهتر 
کرد  کالغ پرواز  اســـت راز عمر طوالنی را از خودش بپرســـم.« عقاب به دنبال 
کالغ ترســـید؛ ولی عقاب به  کنار او نشســـت.  کالغ فرود آمد،  که  و در جایی 
کالغ ها  که راز عمر طوالنی  که فقط برای پرســـیدن این سؤال  او اطمینان داد 

چیست، به نزد او رفته است. 
که متقاعد نشـــده بود، تصمیم  گفت وگو هایـــی در ایـــن زمینه عقاب  پـــس از 
کند تا شاید خود به این راز پی  گرفت به پیشنهاد کالغ برای مدتی با او زندگی 
کالغ  کالغ بود رفتند.  که محـــل زندگی  کردند و به باغی   ببـــرد. هر دو حرکت 
کثافات بود،  که محل جمع آوری زباله و مملو از  گوشـــه ای از باغ  عقاب را به 
ُبرد. بوی بد آن مکان، به شـــدت عقاب را آزرد و دیدن منظرۀ اطراف برای او 
کالغ با افتخار به میان زباله ها رفت و به جســـت وجوی  خارج از  تحمل بود. 
کـــه از تصمیم خود  غذایـــی بـــرای پذیرایی از مهمان مشـــغول شـــد. عقـــاب 

پشیمان شده بود، برای لحظه ای چشمانش را بست: 

ــــــش ــ ــزاری ری ــ ــ ــ ــــرت و بی ــ ــ ــــــش از نف ــ گیــج شــد، بســت دمــی دیــدۀ خویشدل

ــــــــه در آن اوج ســــــــپهر ک ــــــــادش آمــــــــد  هســــــــت زیبایــــــــی و آزادی و مهــــــــر ی

ــــــت ــــر اســ ــ ــ ــــــح و ظف ــ ــّر و آزادی و فت ــ ــ ــ ــــــاد ســــــــحر اســــــــت ف ــ ــــــرم و ب نفــــــــس خــ

نیســت دیــده بگشــود و بــه هرجــا نگریســت   زاین هــا  اثــری  ِگــردش  دیــد 

ــــــــود ــــــــاری ب ــــــــو خ ــــــــه س ــــــــود از هم ــــــــه ب ــــــــود آنچ ــــــزاری ب ــ وحشــــــــت و نفــــــــرت و بی

ــــــــر هــــــــم زد و برجســــــــت از جــــــــا  ــــــــال ب ــــــــار ببخشــــــــای مــــــــرا ب ــــــــه ای ی ک گفــــــــت 
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ــــــی ــ ــــــن مهمان ــ ــــور ای ــ ــــــم درخــ ــ ــــــن ِنَی ــ ارزانــــــــی م را  تــــــــو  ُمــــــــردار  و  گنــــــــد 

ُمــــــــرد بایــــــــد  فلکــــــــم  اوج  در  ــــــــرد گــــــــر  ــــــــوان ب ــــــــه ســــــــر نت ــــــــد ب گن عمــــــــر در 

گرفــــــــت ــگفت شــــــــهپر شــــــــاه هــــــــوا اوج  ــ ــ ــده شــ ــ ــ ــ ــد در او مان ــ ــ ــ زاغ را دی

ــد ــ ــ ــ ــر ش ــ ــ ــ ــد و باالت ــ ــ ــ ــاال ش ــ ــ ــ ــوی ب ــ ــ ــ راســــــــت بــــــــا مهــــــــر فلــــــــک همســــــــر شــــــــد س

کبــــــــود ــــــــود 1 لحظــــــــه ای چنــــــــد در ایــــــــن اوج  ــــــــچ نب ــــــــر هی ــــــــود و دگ نقطــــــــه ای ب

کـــه در آن، وقایـــع مفید و  تعـــداد ورق هـــای دفتـــر زندگی به شـــرطی اهمیـــت دارد 

ک شایسته ای برای   پربرگ بودن دفتر زندگی، مال
ً

ارزشـــمند ثبت شده باشد. الزاما

که میان زمان و  گزیر به قبول این مطلب هستیم  زندگی نیست. با این تفسیرها نا

گر  زندگی ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد. با گذر زمان است که زندگی معنا می یابد و ا

گذر زمان است، به وضوح  که همان  ک زندگی را  گوش شنوا داشته باشیم، تیک تا

خواهیم شنید. 

کنیم. دفتر پربرگ الزامًا    ارزشمند نیست.برگ های دفتر زندگی را با اعمال ارزشمند خود پربار 

گذر زمان  گاهی  معنادادن به زندگی توسط زمان، خاصیت خود زمان نیست. 

گاهی  گاهی به عکـــس، آن را نامطلوب می ســـازد.  زندگـــی را ارزشـــمندتر می کند و 

که شـــخص، خودش به دست خود،  گذر زمان به نکبت زندگی می افزاید  آن قدر 

1. پرویز ناتل خانلری.

27



ک زندݡگݡݡی تیـک تـا

گاهی آن قدر لذت بخش  زمان را متوقف می کند و دســـت به خودکشـــی می زند و 

که به لحظه لحظۀ آن عشق می ورزد و ندا سر می دهد:  است 

ــــــــی رســــــــند زندگــــــــی زیباســــــــت ای زیباپســــــــند ــــــــه زیبای زنده اندیشــــــــان ب

بی بازگشــت ایــن  زیباســت  گذشــت1 آن قــدر  کــز برایــش می تــوان از جــان 

گذر زمان مطلوب یا نامطلوب می کند،  به نظر می رســـد آنچه زندگی را این گونه در 

نحوۀ استفاده از وقت و به بیان بهتر، بهره مندی از اوقات تشکیل دهندۀ آن است. 

خانواده

ک زندگـــی او در خانواده اســـت. با این  آغـــاز زمان زندگـــی هر فرد و شـــروع تیک تا

دیـــدگاه اهمیـــت خانواده و نقش آن در محتوای زندگی فرد مشـــخص می شـــود. 

خانـــواده مهم تریـــن مـــکان و مقدمه ای بـــرای هر اتفاق خـــوب در زندگی اســـت. 

که پشتوانه ای از علم و  اغلب، افرادی رخدادهای خوب را در جامعه رقم می زنند 

مهارت و انگیزه داشته باشند. با توجه  به اینکه هریک از این سه عامل در خانواده 

پایه ریزی می شود، به جرئت می توان گفت دلگرمی ایجادشده در خانواده، نه تنها 

کردن زندگی فرد مؤثر اســـت، بلکه پشـــتوانۀ او برای درخشیدن در جامعه  در پربها

است. در بسیاری مواقع، شوق و هیجان برای داشتن زندگی مطلوب و نیز حضور 

مؤثر در اجتماع از طرف خانواده به فرد تزریق می شود. 

خانوادۀ موفق از عمر محدود خود به بهترین شـــکل استفاده می کند، سال ها و 

گذشـــته اســـت را به بطالت نگذرانـــده و در صرف عمر  که بر آن  ماه هـــا و روزهایی 

1. هوشنگ ابتهاج.
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که برای هر انســـان مدت محدودی از  دقت الزم را می کند. این خانواده می داند 

گرفته شـــده اســـت و نعمت هایی برای بهره برداری در این زندگی در  زندگی درنظر 

گرفته است و در قیامت از لحظه های زندگی و نعمت های خدادادی  اختیار او قرار 

و چگونگی بهره گیری از آن ها سؤال خواهد شد: 

ــــــــد چــــــــه آوردی مــــــــرا  گوی ــــــــرا حــــــــق همــــــــی  ــــــــه دادم مــــــــن ُت ک ــــــــت  ــــــــن مهل ــــــــدر ای ان

ــــــــرده ای ــــــــان ب کــرده ای عمــــــــر خــــــــود را در چــــــــه پای قــوت و قــّوت در چــه فانــی 

کجــــــــا فرســــــــوده ای ــــــوده ایگوهــــــــر دیــــــــده  ــ ــــا پال ــ کجــ ــــــــج حــــــــس را در  پن

کــردی چــه خریــدی تــو زفــرش1 چشم و گوش و هوش و گوهرهای عرش خــرج 

که برای  این الزام به پاســـخ گویی در قیامت، مســـئولیتی به دوش انســـان می نهد 

ایفای شایســـتۀ آن، به ناچـــار باید قدر و بهای عمر را بدانـــد و اوقاتش را به بطالت 

نگذراند. اولین اقدام برای این مهم، دانستن ارزش زمان است. 

گرفته است، می داند و    که در اختیار او قرار  عمر محدود خویش را به بطالت نمی گذارند.خانوادۀ موفق قدر نعمت هایی را 

ارزش زمان 

که نظمی شگفت انگیز در  خالق جهان آفرینش ناظم آن نیز هســـت؛ به این معنی 

سراسر عالم حکمفرماست: از حرکت اجرام آسمانی گرفته تا آنچه ما می بینیم و با آن 

1. مولوی، مثنوی، دفتر سوم، ابیات 2149 تا 2152.
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که موجب پدیدآمدن  سروکار داریم، مثل حرکت زمین در حالت وضعی و انتقالی 

شـــب، روز، ماه و سال می شود و همه از نظمی خاص حکایت می کنند. به عنوان 

مثال، زمان طلوع آفتاب، هر ســـال در یک روز معّین، بدون حتی یک ثانیه تغییر، 

کاماًل مشخص  یکسان است. همچنین، سرعت حرکت زمین و ماه در مدار خود، 

و پیش بینی پذیر است؛ به گونه ای که بشر توانسته است ساعت و هفته و ماه را برای 

حساب وکتاب و نظم در کارهای خویش، به صورت قراردادی تنظیم کند. درواقع، 

که بر اســـاس نظام دقیق آفرینش ابداع شـــده اند، در نظم زندگی  همین قراردادها 

آدمی، بســـیار مؤثرند. خداوند متعال در سورۀ یونس مقرربودن منزلگاه های ماه و 

که به وســـیلۀ آن می تواند  خورشـــید از دید ناظر زمینی را نعمتی برای بشـــر می داند 

کارهای خود را نظم دهد.  عدد سال های خود را بداند و 
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که برای خورشـــید روشنایی و برای ماه نوری  کسی  و الِحساَب<؛1 )اوســـت 

کرد تا عدد ســـال ها و حســـاب  قـــرار داد و بـــرای هریک منزلگاه هایی مقرر 
]کارها[ را بدانید.( 

که پـــروردگار عالم، نه تنها به خـــود زمان، بلکه  در اهمیـــت زمـــان همین بس 

به اجزای تشـــکیل دهندۀ آن نیز ســـوگند یاد می کند: >و العصر< )قسم به زمان(، 

هار< 
ّ

حی< )قســـم به ابتدای روز(، >و الفجر< )قســـم به ســـپیده دم(، >و الن
ّ

>و الض

بح< )قســـم بـــه صبـــح(.2 
ّ

یل< )قســـم بـــه شـــب( و >و الص
ّ
)قســـم بـــه روز(، >و الل

که در قرآن مجید آمده اســـت، دســـت کم دو هدف را  به طورکلی ســـوگندهایی 
1. یونس، 5. 

2. سوره های عصر، ضحی، فجر، شمس و تکویر. 
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