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 وري از زمان در خسرو و شیرین نظامیمدیریت بهره

 
 هانیه طاهرلو

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز -دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی

 کامران پاشایی فخري
 تبریزعضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 چکیده
مدیریت زمان از علومی است که انسان درصدد است تا با شناخت صحیح آن، سیطره تسلّط بر علوم را گسترش دهد. 

ها براي کنترل و استفاده بهتر از زمان است. یکی از مشکالت زندگی در عصر اي از مهارتمدیریت زمان شامل مجموعه
؛ کارها و وظایفی که »باید به موقع انجام شود«فردي و اجتماعی است که هاي حاضر، حجم کارها، وظایف و مسئولیت
در این میان اهمیت » وقت«و » زمان«ریزي کرد و  هاي زندگی کنونی، باید برنامهبراي انجام به موقع آن با وجود پیچیدگی

هاي ها، مشکالت، و زیاندشواريبسزایی دارد؛ چرا که در صورت به انجام نرسیدن به موقع بسیاري از کارها و وظایف، 
آید. به همین دلیل در عصر حاضر، موضوع مادي و معنوي، و فشارهاي روحی و روانی بسیاري براي افراد به وجود می

است. این مقاله » زمان«ریزي مناسب براي استفاده بهینه از هاي برنامه ، شیوه»مدیریت زمان«اهمیت بسیاري یافته و » زمان«
ح مفاهیم و اصول مدیریت زمان در خسرو و شیرین پرداخته و فنون و ابزاري براي مدیریت زمان در محیط به تشری

 کند.زندگی و کار ارائه می
 وري زمان ، خسرو و شیرین، نظامیواژگان کلیدي: مدیریت زمان، ادبیات فارسی ، بهره

 
 نظامی ۀنگاهی به زندگینام

از  کی بن مؤید موسوم به نظامی گنجوي شاعر و داستان سراي بزرگ ایران وحکیم ابو محمد الیاس بن یوسف بن ز
ه.ق در شهر گنجه از شهرهاي والیت آذربایجان به دنیا آمد. از  530افتخارات عظیم زبان و ادب فارسی در حوالی سال 

پدرش یوسف بن  زندگی نظامی در کودکی و نوجوانی اطالع چندانی در دست نیست ولی براساس اشعار خود استاد،
هاي اولیه زندگی خویش به مطالعه عمیق علوم و  نظامی در سال زکی مؤید و مادرش از بزرگان کرد بوده است. ظاهراً

نجوم و هیئت،  ات عرب،ات فارسی، زبان و ادبیاي عمیق از علومی همچون ادبیه معارف زمان خود پرداخته و ره توشه
خود به نمایش  به الي اشعار اندوخته است که بعدها این اطالعات را در الموسیقی، قرآن، حدیث، حکمت و عرفان 

همسر اول  ؛ها و مصایب فراوانی را به چشم دید نظامی عمر درازي داشت و در طول زندگانی خود سختی گذاشته است.
لب اشعاري نغز و خود را در جوانی و دو همسر دیگر را نیز در اواسط عمر از دست داد و غم فراق زنانش را در قا

ورزید و در اشعارش از او فراوان یاد کرده است  د نیز که نظامی به او عشق میتنها پسرش محم ی ساخت.دلکش متجلّ
دوران زندگی نظامی معاصر بود با  در جوانی روي از پدر برتافت و به پندهاي حکمیانه او بی اعتنا گشت. ظاهراً

ها خود تحت فرمان سلجوقیان بودند. فرمانروایان این  شروانشاهان که این حکومت هاي محلی اتابکان آذربایجان و سلسله

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۱۲۹۸

 
داشتند و نظامی نیز از برخی از آنان همچون سلطان طغرل ابن ارسالن  هاي محلی جملگی حکیم را گرامی می سلسله

است. ولی نظامی از آن   کردهبن ایلدگز و اتابک قزل ارسالن به نیکی یاد  دسلجوقی، اتابک جهان پهلوان ابوجعفر محم
با این حال . نیامد دسته شاعرانی نبود که زبان به مداحی شاهان بگشاید و لذا هیچگاه در صدد جلب خاطر حکمرانان بر

 نمودند.  ارادت شاهان به او تازمان مرگش ادامه داشت و آنان در مواقع الزم هدایایی براي وي ارسال می
نشینی سپري  اي داشت و تمام عمر خود را در شهر زیبایش گنجه با قناعت و گوشه هحکیم نظامی گنجوي زندگی ساد

اساس اطالعات نه چندان کاملی که از وي در دست است حکیم بیشتر عمر گرانبهاي خود را صرف سرایش  نمود. بر
دشاهان براي وي هایی که امرا و پا از طریق صله شاهکارهاي بزرگش موسوم به خمسه یا پنج گنج ساخت و ظاهراً

عصر بود و با او رابطه  سراي بزرگ زمان خویش هم نمود. وي با خاقانی قصیده فرستادند گذران زندگی می می
ه.ق  614اي داشت و در اشعارش در غم سوگ از دست دادن دوست عزیزش نالیده است. حکیم نظامی درسال  صمیمانه

آرامگاه فعلی وي در جمهوري آذربایجان شهرت جهانی دارد و در گنجه درگذشت و در همان شهر به خاك سپرده شد. 
گیرد. نظامی را دومین شاعر  لمی و ادبی منطقه قفقاز قرار میي عها تها تن از شخصی همه روزه مورد بازدید ده

 اصن وي در مثنوي داستانی داراي سبک و سیاقی خآاند و عالوه بر  سراي ایران پس از حکیم فردوسی دانسته داستان
چون امیر خسرو دهلوي و جامی قرار گرفته  سرایان دیگر هم خود است که این روش بعدها مورد استفاده شعرا و سخن

 است. 
از خصوصیات بارز شعر نظامی استفاده از قول و تصویر و استعداد وصف در طلوع صبح یا نسیم سحرگاهان و ه تخی

صورت زنده در پیش چشم خوانندگان به تصویر ه هاي طبیعت را ب نمایش اختران شب است که در همه حال زیبایی
گونه که اشاره شد شاهکار بزرگ نظامی سرایش پنج مثنوي مشهور به خمسه یا پنج گنج است که گذشت  همان کشد. می

هر چه  قرون متمادي نیز نه تنها چیزي از طراوت و زیبایی این پنج دفتر بزرگ شعر نکاسته بلکه مایه اعتبار و رونق
 ها شده است. بیشتر این حماسه

ه آنان د که در آن شاعر در قالب بیست داستان کوتاه زبان به پند و اندرز مردم و توجراالسرار نام دا منظومه اول وي مخزن
 به مسائل عرفانی و اخالقی گشوده است. 

ام بیقراري و پرتب و ه.ق و در ای 576خسرو و شیرین دومین حماسه بزرگ حکیم نظامی است که شاعر آن را در سال 
تاب پس از مرگ همسر محبوبش آفاق به پایان رساند. نظامی سرایش این منظومه را به خواهش طغرل دوم سلجوقی از 
سالطین عراق آغاز کرد و براي به تصویر کشیدن داستانی عشقی و شورانگیز، حکایت عشاق معروف خسرو پرویز 

یرین شاهزاده خانم زیباي ارمنی را برگزید. حکیم در خسرو و شیرین تمامی هنر خود را پادشاه خوشگذران ساسانی با ش
هاي  تاي از تاریخ و افسانه به ترسیم شخصی در خلق یکی از زیباترین آثار عاشقانه ادب فارسی به کار برده و در آمیزه

(زن محبوب نظامی) است  قع همان آفاقمورد نظر خود خسرو و شیرین و فرهاد پرداخته است. وي شیرین را که در وا
تصمیم و هوسران  زنی زیبا، ثابت قدم، قوي، وفادار و شجاع توصیف نموده و در مقابل خسرو را مردي مردد و بی

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 ۱۲۹۹/  وري از زمان در خسرو و شیرین نظامیمدیریت بهره

 
خیزد و در  پرستی بر می دانسته است. عشق شیرین توأم با درخششی از پاکی و صفا است ولی احساسات خسرو از نفس

 گردد. کند ظاهر می به عاشقی نجیب و بزرگوار که خود را قربانی میاین میان فرهاد به مثا
ه.ق بسرود. سرایش این منظومه بنا  584سومین حماسه بزرگ نظامی داستان لیلی و مجنون است که حکیم آن را در سال 

و وي با  این حماسه مصادف بود با درگذشت همسر دوم نظامی . پایانبه درخواست شروانشاه اخستان صورت پذیرفت
بخش  ؛قلبی اندوهناك سرایش چهارمین منظومه بزرگ حماسی خود هفت پیکر (بهرام نامه یا هفت گنبد) را آغاز نمود

اول این منظومه که وزن لطیف و زیباي آن با جوهر زیبا و روان شعر هماهنگی دارد به داستان زندگی بهرام پنجم 
ان اختصاص یافته است. کتاب دوم این منظومه هفت داستان درباره گور پادشاه بزرگ سلسله ساسانی معروف به بهرام

هفت شاهزاده خانم از هفت اقلیم مختلف است که بهرام آنها را به همسري خویش در آورده است. در هفت داستان 
جنبه  کنند که جداي از گو داستانی براي بهرام تعریف می چون شهرزاد قصه ها هم کتاب دوم هر یک از شاهزاده خانم
روایی خود  پیکر هنر اندرز و نکات آموزنده اخالقی است. نظامی در منظومه هفت اساطیري آن مملو از حکمت و پند و

اي عمیقا اخالقی مورد بحث قرار داده است. از ظرایف ه هاي گوناگون عشق را با شالوده را به اوج کمال رسانیده و جنبه
برابر حکومت فاسدانه پادشاهان و قدرتمندان و ارائه پند و اندرز به  شاعر در این حماسه حمایت وي از مردم در

اند. سرایش  زورمندان است. اکثر محققان و اندیشمندان منظومه هفت پیکر را برجسته ترین اثر هنري و ادبی حکیم دانسته
 ه.ق به پایان رسانید.  593در سال  وسال به طول انجامید  8این داستان بزرگ حدود 

اي اسکندر مقدونی ه ت تاریخی و افسانهپنجمین و آخرین شاهکار نظامی حماسه اسکندرنامه است که به شخصی
اختصاص یافته و خود به دو بخش شرفنامه و اقبال نامه تقسیم گشته است. اسکندر نامه نیز از شاهکارهاي عظیم حکیم 

 .  گیرد در بر می ترین کتاب او را گنجه شمرده شده که از لحاظ حجمی نیز بزرگ
 

 تعریف زمان
) اما در لغت نامه دهخدا 1382:512واژه زمان در فرهنگ معین به معنی وقت و هنگام آمده است. (فرهنگ فارسی معین، 

) این معنی برگرفته از برهان قاطع است. 12908: 1377آورده شده است. (لغت نامه دهخدا ،» موت«واژه زمان به معنی 
: 1361لمۀ زمان به معنی فوت و مرگ آمده است و در عربی مقدار فلک اعظم است. (برهان قاطع ،در برهان قاطع ک

1029( 
 

 تعریف مدیریت
مدیریت از نظر لغت یعنی اداره کردن و مدیر اسم فاعل از مصدر اداره به معنی اداره کننده است. اداره از ماده دور گرفته 

گردیدن است. پس مدیر یعنی گرداننده و مدیریت به معنی گرداندن یک سازمان شده است که مصدر آن دوران به معنی 
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در جهت هدف خاص خودش است. مدیریت عبارت است از فرایند اجتماعی، برنامه ریزي ، سازماندهی، کارگزینی، 

 هدایت، هماهنگی و کنترل در راستاي تعیین و فایق شدن به اهداف سازمانی در یک محیط پویا است.
باشد و با ادارة امور  می» کنترل کردن با دست« ) به معنی Manus) از ریشۀ (Managementه مدیریت (واژ

)Administrate) که از ریشۀ (Minor است، » حکومت کردن«و به دنبال آن به معناي » خدمت کردن«) به معناي
 )34: 1387روش تحقیق در مدیریت،» ( تفاوت دارد.

ها و  سال داراي سابقه است، ولی با توجه به نوشته 90به عنوان یک رشتۀ علمی بیش از  با توجه به اینکه مدیریت
هاي موجود در زمینه مدیریت، متأسفانه یک تعریف جامع و کاملی که همۀ نویسندگان روي تعریف آن اتّفاق نظر  کتاب

هاي مدیریت، تعریف مدیریت وجود  کتاب توان یافت و شاید بتوان گفت به تعداد مؤلفان و نویسندگان داشته باشند، نمی
 )1381:15مبانی سازمان و مدیریت ، » ( داشته باشد.

 
 مدیریت زمان

) عمل یا فرایند طراحی و به کارگیري کنترل آگاهانه بر روي Time management(به انگلیسی :  مدیریت زمان 
مدیریت شود، به خصوص به منظور افزایش اثر بخشی،کارایی یا باروري.  هاي مشخص می زمانی است که صرف فعالیت

زمان فعت یا فرایندي است که کنترل هوشمندانهالی اي را بر روي مقدار زمانی محدودي که براي انجام فعهاي  تالی
وري کاربرد دارد.  نماید. این ابزار بسیار مهم مدیریتی به ویژه براي افزایش بهره مشخص در اختیار داریم اعمال می

ها، ابزار و فنون مورد نظر خود به اداره کردن زمان اختصاص یافته براي انجام کارهاي  مدیریت زمان با استفاده از مهارت
دار، دانش آموز، دانشجو و ...  از مدیر، کارمند، تاجر، خانه ردي با هر کسب و کاري اعمها و اهداف هر ف مشخص، پروژه

 کند. کمک می
مدیریت زمان مجموعه وسیعی از فعریزي، تخصیص، تنظیم  حهاي مرتبط به هم را گرد خود درآورده است. طر تالی

لویت بندي از جمله وندهی، برنامه ریزي و ااهداف، تفویض اختیار، تجزیه و تحلیل زمان سپري شده، پایش، سازما
فعمدیریت زمان در حوزه کسب و کار کاربرد بسیار فراوانی دارد و همچنین از این  هاي حوزه مدیریت زمان است. تالی

ابزار براي زمانبندي و مدیریت زمان فعتوان استفاده کرد. هاي شخصی نیز به همان خوبی می تالی  
معنی اداره کردن خودمان و منابع و تواناییمان است. مدیریت زمان، مدیریت خود است. مدیریت خود، مدیریت زمان به «

ریزي، سازماندهی، اجرا و کنترل کردن است. و نیز  هاي برنامه درست مانند مدیریت چیزهاي دیگر است و شامل مهارت
 )15: 1379مدیریت موفق زمان، » ( شخصی است.به معنی استفاده مؤثر از منابع و راهی براي رسیدن مؤثر به اهداف 

ریزي کارآمد زمان فقط یک امر مفید نیست، بلکه به یک امر  در جامعه ي کنونی که تحت فشار هستید مدیریت و برنامه«
 ضروري و اجتناب ناپذیر بدل گشته است. چرا که رسیدن به مسائل زیر به این مهارت بستگی دارد:

 دستیابی به اهداف شخصی  •

 رسیدن به اهداف در سر موعد تعیین شده  •
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ساعت به  10(مدیریت زمان، چگونه هر هفته » فایده بخش به جاي کاري پر تنش و بی کاري پرثمر و رضایت •
 )9:1389وقت خود بیفزایید،

است.  »مدیریت زمان«هاي استفاده از زمان محدود و با ارزش عمر، بکارگیري دائمی و هوشیارانه  یکی از بهترین راه«
ها شما را هدایت  یعنی اینکه کنترل زمان و کار خویش را بدست گیرید و اجازه ندهید که امور و حادثه» مدیریت زمان«

» هاي زندگی، انفعالی عمل کند، زمان او به شدت هدر خواهد رفت. کنند، به تعبیر دیگر اگر انسان در رابطه با جریان
 )24:  1382ها، هکارهاي مقابله با آن(مدیریت زمان، فنون شناسایی آفات و را

ترین هدر دهنده  ي آغاز مدیریت زمان براي شما ایجاد وضوح مطلق در خصوص اهداف و مقاصدتان است. رایج نقطه«
ترین مانع براي رسیدن به موفّقیت در زندگی، فراموش کردن و یا توجه نکردن به کارهایی است که سعی  زمان و بزرگ

نامه شیطان  نویسنده داستان کوتاه، روزنامه نگار و طنز پرداز در کتاب لغت» آمبرس بیروس«دهید. دارید انجامشان 
هاي شما را دو برابر می کند. بسیاري از افراد هر روز  نویسد: وقتی هدف فراموش شود، تعصب و کوته فکري، تالش می

ترین کار در کمترین  (مدیریت زمان. انجام بیش.» کنند. اما برداشت دقیقی از اهداف و مقاصد خود ندارند سخت کار می
 )45: 1389زمان ممکن، 

هاي ساعت نیست، منظور از این امر دانستن این است که انسان نحوه درست  منظور از مدیریت زمان، نظم دادن به عقربه
 صرف کردن زمان را براي انجام کار درست به خوبی یاد بگیرد.

کند تا به یک زندگی عالی برسید و  یت زمان یک ابزار و وسیله است که به شما کمک میتوان گفت مدیر و در پایان می
اي در نظر بگیرید که شما را از آن جایی که هستید، به  توانید زمان را وسیله نقلیه هاي خود لذت ببرید. می از موفّقیت

یپلین شخصی در نظر گرفت که وقتی به آن توان یک دیس کند. مدیریت زمان را می خواهید برسید حمل می جایی که می
 دهد تا به آنچه براي موفّقیت در زندگی الزم دارید، دست پیدا کنید. احاطه الزم را پیدا کردید، به شما امکان می

 
 وري از زمان مدیریت بهره

داشته باشیم. از این رو  توانیم دخل و تصرفی در زمان هاي داده شده به این نتیجه رسیدیم که ما نمی با توجه یه توضیح
 توانیم از زمانی که در اختیار داریم به طور بهینه بهره بگیریم. باید بدانیم چگونه می

وري درست از زمان سود آن را به  ) پس بهره188: 1382کلمه بهینه به معنی استفاده از سود چیزي است (فرهنگ معین،
 همراه خواهد داشت.

کنیم زمان بیشتري نیست، بلکه زندگی آسوده تر و مطلوب تر است. چرا که  ان کسب میدر اصل آنچه که از مدیریت زم«
توانیم  اي به زمان نیاز داریم . وقتی زمان را از دست دهیم در واقع هیچ کاري نمی هاي شخصی و حرفه براي نیل به هدف

 )34-35: 1374مدیریت بهره وري از زمان،» ( بکنیم.
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وري از زمان یکی از  گرداند. بهره شخص را دچار انبوهی آرزوهاي دست نیافتنی می زندگی بدون برنامه و هدف،

ترین نکات در مدیریت زمان است. خداوند در قرآن کریم بارها به زمان قسم خورده و این نکته حائز اهمیت است  مهم
ین مدت به خود ما سپرده شده است ها در دست خداوند متعال است. اما نحوة استفاده از ا که میزان عمر، زمان و فرصت

و باید نهایت استفاده از آن را ببریم. اگر از وقت درست استفاده کنیم همیشه وقت کافی داریم و این یکی از معانی 
 وري زمان است. بهره

و عقاید  هاي کهنه و قدیمی انسان براي این که بتواند به مدیریت زمان دست یابد و در این راه پیشرفت کند، باید عادت
هاي جدید با راهکارهاي جدید، زمان را دوست همیشگی شما  و باورهاي منفی در مورد زمان را از خود دور کند. عادت

 کند. می
 

 هاي مدیریت زمان ویژگی
سازد. زمان در مدیریت چیزي جز  هاي مدیریت پیچیدگی آن است که کنترل آن را براي برخی دشوار می از ویژگی«

یست. بهترین ابزار زمان در مدیریت، یک نظم منسجم به هم پیوسته است، نظامی که به شما امکان شعور متعارف ن
دهد تا اطالعات در شما جاري شود. زمان در مدیریت همان خود مدیریت است. تصور مدیریت زمان یک ضابطۀ  می

بگوییم چگونه از زمانی که در اختیار داریم  توانیم توان زمان را اداره و کنترل کرد. فقط می نادرست هست، براي آنکه نمی
توانیم نوع استفاده از آن را تعیین  توانیم انتخاب کنیم که آیا از زمان استفاده کنیم یا نه. بلکه می بهره گیریم، ما حتی نمی

 )32-27: 1385(مدیریت بهره وري از زمان، » کنیم.
 راهکارهاي مهم در مدیریت زمان:

روید و چگونه ري در رویکرد نوین مدیریت زمان بسیار ضروري است. زیرا باید بدانید کجا میگذا هدف« گذاري:هدف
ها براي استفاده مؤثر دهد که تمام این تکنیکگذاري به شما اطمینان می هاي خود را در مسیر درست بگذارید. هدفقدم

: 1386(مدیریت زمان ،» اف اصلی خود برسید.کند به اهدباشد. به عبارت دیگر به شما کمک میو کارآمد هر زمان می
102( 

 ) 21: 1390(مدیریت زمان، » درك نیاز به هدف، نخستین شرط موفقیت است.«
چنین از زمان براي دهی کنیم و همبهترین روش که ما را قادر خواهد ساخت تا زمان موجود را سازمان« ریزي: برنامه

ریزي، آماده ریزي است. به عبارت دیگر برنامهمناسب و بهینه کنیم، برنامهاي استفاده رسیدن به اهداف شخصی و حرفه
 )55: 1384(مدیریت زمان ،» باشد.نمودن امکانات و منابع وسایل جهت تحقق بخشیدن به اهداف می

سازند تر میشوید که کارهاي مهم و فوري که شما را به اهدافتان نزدیکها مطمئن میبا تعیین اولویت ها:تعیین اولویت
 آیید.  پردازید و در صدد انجام آن کار بر میازچه درجۀ اهمیتی برخوردار هستند، در وهلۀ اول به آنها می
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 مقدمه
زمان با ارزش ترین وجه زندگی و سرمایه اي است که خداوند متعال در اختیار انسان قرار داده است. بسیاري از امکانات 

ما زمان همانند تیري که از کمان رها شود،هرگز باز نمی گردد. زمان را نه می توان ممکن است دوباره به دست آید،ا
 حفظ کرد و نه دوباره تسخیر نمود.

 قدر وقت ار نشناسد دل و کاري نکند                بس خجالت که از ین حاصل اوقات بریم               
 )9،563:1381: بیت373(غزلیات حافظ، غزل                                                                                 

زمان، منبعی رایگان اما بسیار ارزشمند  در حقیقت موفّقیت و شکست هر کس بستگی به نحوة استفاده او از وقت دارد.
ند و به همین دلیل ارزش و یاب است که در اختیار بشر قرار دارد، زیرا تمامی منابع دیگر به شرط وجود زمان ارزش می

تر از پول  هاي مختلف تکرار شده است . زمان بسیار با ارزش ها و زبان در بسیاري از فرهنگ» زمان«اهمیت، توجه به 
است و به همین دلیل این سرمایه بایستی بسیار دقیق بکار گرفته شود. ما هنگامی قادر خواهیم بود، برداشت درستی از 

ترین  ة زمین داشته باشیم که بتوانیم وقت معینی براي زندگی در این کره خاکی به دست آوریم. مهمزندگی بر روي کر
اي داشته  گیري درست از آن برنامه وظیفۀ ما در زندگی این است که براي زمان اهمیت جدي قائل شویم و براي بهره

هایی برآیم تا زمان  ا حفظ و ذخیره نماییم، باید درصدد راهتوانیم زمان را تولید کنیم و یا آن ر باشیم.  از آن جایی که نمی
توان زمان را کنترل کرد. انسان فقط  را به کام خود در آوریم. البته مدیریت زمان یک امر غیر ممکن است چرا که نمی

رسیدن انسان به قادر است تا از زمانی که در اختیار دارد  نحوة استفاده خود را مشخص نماید. مدیریت زمان تنها راه 
 توان به هر مانعی غلبه کرد و به هر هدفی دست یافت. اهداف شخصی است. با مدیریت زمان می

گذارد. زمان تنها منبعی است که همۀ ما به طور  منبع ارزشمند زمان، بر روي روش ما در استفاده از سایر منابع اثر می
براي همیشه از دست خواهد رفت. زمان را همچون منابع دیگر  مساوي در اختیار داریم. پس از آن استفاده کنید، چون

 توانیم زمان را مانند پول ذخیره کنیم.  توان ذخیره کرد تا هر موقع نیاز شد از آن استفاده کنیم. بدین معنی که ما نمی نمی
گذریم و توجهی به چمدان  هایش می خیال و آسوده از کنار تیک تاك قدم رو بی کنیم زمان رایگان است از این ما گمان می

شود ،  هایش نداریم در حالی که قدرتی هم براي برگرداندنش نداریم. در آخر چیزي که نصیب ما از این غفلت می عقربه
کشیم، از تولید زمان عاجزیم، قادر به متوقّف  ساعت هاي از کف رفته است. ما که لقب اشرف مخلوقات را یدك می

توانیم زمان را ذخیره کنیم. از این رو باید فکري براي آن سه عقربه که حرف اول را  میکردن زمان نیستیم و حتی ن
تالش و  شود، عاید انسان شود. وري حاصل از آن که به سود آن تعبیر می ها را مدیریت کرد تا بهره زنند، کرد و آن می

را به سر منزل مقصود نخواهد رساند. به  کوشش که الزمۀ موفّقیت در هر امري است، بدون مدیریت زمان، هرگز انسان
تواند مؤثر واقع شود، چرا که هدف از مدیریت زمان  وري از زمان در کنار همت و تالش الزم، می همین دلیل بهره

 مدیریت خود است.
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روند کنیم بر  مدیریت زمان براي دستیابی به سالمت و اثربخشی فردي ضروري است. میزان تسلط و اختیاري که فکر می

بر روي » عدم کنترل«زمان و زندگی خود داریم، عامل تعیین کننده در آرامش درون و سالمت ذهنی است. احساس 
زمان، عامل اصلی ایجاد تنش، اضطراب و افسردگی است. هر قدر بهتر بتوانید رویدادهاي مهم زندگی خود را 

ین خواب بهتري خواهید داشت و کارها را به شکل تر، توان بیشتر و همچن سازماندهی و کنترل کنید، احساس مطلوب
 )11:1393تري به انجام خواهید رساند. (مدیریت زمان، شایسته

هاي مختلف به آن قسم یاد کرده است. و  مرتبه در قرآن کریم با واژه20خداوند منّان به منظور بیان اهمیت زمان بیش از «
) به منظور رسیدن به اهداف عالی ترغیب 133(آل عمران، آیه » ره من ربکمسارعوا الی مغف«وري سریع از زمان را با  بهره

 )32(مدیریت برنامه ریزي و زمان، ص» نموده است.
رو، این موضوع  زمان اگر به صورت بهینه مدیریت شود، موفّقیت و پیشرفت جوامع بشري را در بر خواهد داشت. از این

این عرصه قرار گرفته است. اهمیت این موضوع به قدري پیش، رفته است که  از دیرباز مدنظر دانشمندان و فرهیختگان
ها  وري از زمان که در بطن خود قانون اند. شاید ارتباط مدیریت و بهره ادیبان نیز در اشعار خود از این امر غفلت نورزیده

و لطافت است، امري دشوار و دور از و راهکارهایی را نهفته داشته باشد با مقولۀ شعر و شاعري که دنیایی از احساس 
گردد. شاعرانی از قبیل  نماید و اما با جستجو و مطالعۀ آثار شعراي برجستۀ شعر فارسی این ارتباط روشن می ذهن می

نظامی، سعدي، جامی، حافظ، عطار، سنایی، شهریار، پروین اعتصامی و دیگر شعراي بزرگ در اشعار ارزندة خود به 
ترین شاعران ادب فارسی است که در اشعار  اند. نظامی نیز یکی از بزرگ ها پرداخته نم شمردن فرصتمقولۀ زمان و مغت

 خود به این مقوله پرداخته است.
سازد. مدیریت زمان از عناصر  یکی دیگر از وجوه مدیریت زمان پیچیدگی آن است که کنترل آن را براي برخی دشوار می

دانیم کدام نخ را باید بکشیم. حتّی افرادي با  یکدیگر گره خورده است. گاه واقعاً نمیچندي پدید آمده که این عناصر به 
 دانند باید از کجا شروع کنند. کنند، چرا که نمی بیشترین عزم جزم، احساس ناتوانی و شکست می

است. مدیریت اي  العاده تعیین یک موقعیت و مشخّص کردن ضایع کنندگان زمان در آن، متضمن تقال و کوشش فوق
و  توانیم بکنیم. زمان به معناي خود زمان به معناي انتزاعی آن نیست، بلکه به مفهوم این است که ما در این زمان چه می
هایی است که با  ارزش مدیریت زمان تنها در کنترل زمان در هر لحظه و تحصیل زمان بیشتر نیست، بلکه در شناخت راه

 تر و مفیدتري را براي خود رقم زد. یط زندگی را بهبود بخشید و زندگی مطلوبتوان شرا توجه و عمل بدان می
 وري از زمان در خسرو و شیرین نظامی: مدیریت بهره
 توان تقسیم کرد که عبارتند از: وري از زمان در خسرو و شیرین نظامی را به چند بخش اصلی می مدیریت بهره

 ـ اتالف زمان 1بخش
 ـ سحرخیزي2بخش
 مغتنم شمردن زمانـ 3بخش

 شناسی ـ وقت4بخش 
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کنیم امروز  باشد. گاهی احساس می دانیم که زمان، محدود، زودگذر و پرشتاب است و کنترل آن نیز بسیار سخت می می

آوریم. به نظر  رسد، مثل همیشه سرِ ما شلوغ است و وقت کم می وقت اندك، ولی فردا وقت کافی داریم. وقتی فردا می
هاي هدر دهندة زمان را بشناسیم و آن را حذف کرده و یا حداقل کاهش دهیم، بطرف  وانیم فعالیترسد اگر بت می

 ایم. مدیریت و کنترل زمان حرکت کرده
 

 اتالف زمان
که ها خارج است. در حالینظم در انجام کارها تسلطی بر زمان ندارند و زمان همیشه از کنترل آنهاي بیمعموالَ انسان

نظمی ندارند. کارهاي ناتمام و تلنبار شده، انسان را از رسیدن به کارهاي بعدي و حتی از رسیدگی به ات بیها ذانسان
ریزي مکتوبی به عمل آید و در آن کارها به دارد. از این رو باید براي ساعات روزانه خود برنامهاوضاع آشفتۀ خود باز می

توانیم ازاتالف وقت خود  توان هم به اهداف خود برسیم و هم میبا این طریق می ترتیب اولویت طبقه بندي شوند.
باید در صدد برآید  انسان با قبول این که زمان به عنوان تنها سرمایۀ رایگان اما گرانبها در اختیار اوست،. جلوگیري کنیم

ر راستاي تحقق اهدافش قرار تا براي اداره کردن و مدیریت زمان راهکارهایی را در نظر بگیرد. این راهکارها انسان را د
انسان آگاه که مأمور وقت  غاصبانی وجود دارد تا آن را از چنگ صاحبش برباید، دهد. اما از آنجا که بر هر چیز گرانبها،

خویش است، باید از این امر مهم حفظ و حراست کند. چرا که براي زمان نیز غاصبانی وجود دارد. غاصبان زمان گاه 
 گیرند و گاه این غاصبان عوامل درونی هستند.د که به راحتی زمان ما را تحت کنترل خود میعوامل خارجی هستن

داند چگونه از اتالف شدن وقت جلوگیري کند، تقریباَ قادر به هرکاري گوید: کسی که میلئون آلبرتی در مورد وقت می«
 24(مدیریت زمان .» اراده کند خواهد بود.داند چگونه از وقت استفاده کند، صاحب هر چیزي که است، و کسی که می

 )64: 1390ي کاري، روش براي بهره گیري از هر دقیقه
زمان پرداخته  نظامی از جمله شاعران پرکار در عرصۀ شعر و ادبیات، به کرّار به اهمیت موضوع زمان و استفادة بهینه از

د کند. براي درك بهتر این اتالف وقت، ضرري را که از این است و براي اینکه زیانکارِ غافل از زمان را متوجه غفلت خو
 کشد. شود را به قلم میوقت دامنگیر انسان می

 
 )104:  1390(مدیریت زمان ،» شود. تر میدانته: هرچه داناتر شوي از دست دادن زمان برایت آزار دهنده«

 توان به موارد زیر اشاره کرد.داند، میاصلی می اما از هدر دهندگان خارجی زمان که انسان به اشتباه آنان را مقصر
 حسرت و پشیمانی-

کنند.  خورند، ولی براي زمان حال و آینده، برنامۀ مؤثري طرح نمی ها همواره افسوس زمان از دست رفته را می انسان
نشود. در غیر این صورت ریزي کرد که حتّی یک لحظه هم تلف  اي برنامه براي استفاده از زمان باقی مانده باید به گونه

 حاصل عمر، پشیمانی خواهد بود.
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ساعت یعنی  24ها از کمبود وقت شکوه دارند، در حالی که در واقع، کمبود وقت وجود ندارد، در هر روز  اغلب انسان

 دقیقه زمان داریم، مشکل در نداشتن مهارت صحیح براي استفاده از آن است. 1440
ها حسرت خوردن و اشک ندامت ریختن، خطایی دوباره است که بار سنگین  به ناکامی دربارة گذشته اندیشیدن و نسبت

دهد، زمان جبران است. در حالی که چیزي جز این در  کند. چرا که چیزي که دوباره از دست می تر می گذشته را سنگین
دت یک ثانیه هم به عقب بر ایم زمان هرگز حتی به م گشت. حال که دریافته گوید: کاش زمان به عقب بر می دل نمی

گردد، پس باید استفادة بهینه از زمان داشته باشیم. جایگزین کردن موفّقیت به جاي شکست در گرو استفادة بهینه از  نمی
 )15: 1389(مدیریت زمان ،» یابید همزمان بر آینده خود نیز کنترل خواهید یافت. وقتی بر زمان تسلط می«زمان است. 

 سوزنده آهی برآورد از جگر
  

 بهاري یافتم زو برنخوردم  
                        

 
 

 که آتش در چو من مردم گیاهی
 
 فراتی دیدم و لب تر نکردم 
 

 )109-188/110: 1391(نظامی،
شود، عالوه  حسرت، سوغات زمانی است که آن زمان به بطالت گذشته است. از عواقب اتالف زمان که دامنگیر انسان می

گذارد چرا که انسان با نرسیدن به  ماند، حسرتی را نیز بعد از خود بر جاي می این که از اهداف خود باز میبر 
گیرد. در این بیت  جا نشأت می  شوند و سرآغاز حسرت از همین هایش، مشکالت یکی پس از دیگري نمایان می خواسته

اش سودي  تفاده بهینه را نکرده است و از بهار زندگیکشد که از لحظه لحظه عمرش اس نظامی انسانی را به تصویر می
آورد  و نداي حسرت و  نبرده و از غفلتی که براي از دست دادن زمان مرتکب شده آهی سوزنده از جگرش بر می

 دهد. پشیمانی سر می
 چو مرد ترش روي تلخ گفتار   

 
 برآورد از سر حسرت یکی باد

 
 دریغا آن چنان سرو شغبناك 

                                                            

 دم شیرین ز شیرین دید در کار  
 

 که شیرین مرد و آگه نیست فرهاد
 
 ز باد مرگ چون افتاد برخاك 
 

 )26- 328/28: 1391(نظامی ،
داد.  زمان را از دست نمیخورد که اي کاش  کند، بر آن زمان حسرت می انسان وقتی با مشکالت دست و پنجه نرم می

توانست به اهدافش  که با مدیریت زمان هم می چرا که با این غفلت از زمان موفّقیت خود را معامله کرده است. در حالی
توانست از مشکالتی جلوگیري کند که مانع از این موفّقیت نشود. نظامی در این ابیات غفلت و حسرت  برسد و هم می

 دهند. کشد که خبر مرگ شیرین را به او می صویر میفرهاد را زمانی به ت
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خورد جلوگیري کند، که زمان را در اختیار خودش  تواند از این حسرت و افسوسی که براي زمان می انسان هنگامی می

و وري از آن، به زمان ندهد عمل به این کار سعادت ا بگیرد و هر تکنیکی به کار گیرد تا فرصت گذر زمان را بدون بهره
 گردند. هایی که مدت زمان مخصوصی دارند با افسوس باز نمی را پی خواهد داشت. باز ماندن از هدف

بهترین نحوة استفاده از وقت گرانمایه و محدود فقط از طریق مدیریت وقت هوشیارانه، مصممانه و مداوم بدست می «
 )10: 1379(مدیریت و برنامه ریزي زمان، » آید.

 بی هدف بودن-
بشري چنان شکل گرفته که اگر در روزي معین فاقد هدفی خاص براي حصول بدان باشد، زمان خود را به  طبیعت

شود. دلیل اصلی اتالف وقت، نداشتن هدفی  ترین غاصبان وقت شمرده می کند. انسان خود از مهم بیهودگی صرف می
ریزي مکتوبی از اهداف و  شخصی که برنامه شود. ریزي مکتوب می روشن و دقیق است که مانع از به وجود آمدن برنامه

وري الزم را به عمل آورد چرا که هر  تواند زمان را مدیریت کند و بهره کارهاي روزمره خود نداشته باشد، هرگز نمی
 تواند عنان وقت او را تحت اختیار خود در بیاورد. شخصی و هر اتفاقی به راحتی می

 چو در عهد چهل سال از کم و بیش
   
 بر لختی کلوخ آب خورده تو

                                  

 رسد کوهی چنان را این چنین پیش 
 

 چرایی تکیه ي جاوید کرده
 

 )40-41/ 162: 1391(نظامی،
گوید که چرا اي انسان بر این دنیاي پست و بی بنیان تکیه کردي و پشت گرم شدي  در  نظامی در این ابیات آشکارا می

 اي. اي براي خود رقم نزده هیچ هدفی و آیندهصورتی که 
طور  دهد. همان اي نیست. نوشتن اهداف، زندگی را گاه به شکل غیر منتظره و مهیجی تغییر می تعیین هدف کار پیچیده«

گوید: اهداف مکتوب، شما را از عمومیتی سرگردان به جزئیاتی معنادار هدایت  که (زیگ زیگالو) نویسنده و سخنور می
 )47:  1389مدیریت زمان ،» ( ند.میک

کند که شما زمان خود را صرف انجام کار درست  گذاري، بخش مهم مدیریت زمان است. زیرا این امر تضمین می هدف«
نمایید. بدون داشتن هدف مشخص ممکن است به چیزهاي زیادي دست یابید که نیازي نداشتید این همان اتالف زمان 

دارد و به شما  ذاري و تعیین اهداف به طور واضح، شما را روي خط مسیر درست نگه میگ است. به عبارت دیگر هدف
کند بر روي مؤثرترین و سودمندترین وظایف متمرکز شوید که حتّی یک دقیقه از وقت خود را بیهوده تلف  کمک می

 )48: 1386مدیریت زمان، » ( نکنید.
 دال منشین که یاران برنشستند 

                  
 بنه بر بند کایشان رخت بستند 
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 )487/97: 1391(نظامی،

دلیل عمدة ساکن بودن انسان، بی هدف بودن آن است. چرا که هدفی ندارد تا به دنبال آن برود و براي این که به آن 
اي سنگینی عبارت ناموفق بودن را بر دوش  هاي ناموفق به اندازه هدف جامۀ عمل بپوشاند به هر دري بزند. انسان

انسان بی هدف که امیدي به آینده ندارد و خود را کامالً به دست کشند که دیگر نایی براي حرکت ندارد. زندگی براي  می
 تواند داشته باشد.  تقدیر سپرده است هیچ لذّتی نمی

 )15: 1389مارك تواین(مدیریت زمان، » اگر اهداف روشن نباشند، باید دو چندان تالش کرد.«
ات ملّی نوشتم، سردبیر این جمله را از میان براي یکی از نشری 1990اي که در سال  گوید در مقاله برایان تریسی می

اگر براي خودتان هدفی ندارید، محکومید که در تمام عمر براي دیگران «مطالب من با حروف درشت به چاپ رساند: 
 ) این حرف، امروز هم به اندازه هر زمان دیگر مصداق دارد.30:1385(قدرت زمان، » کار کنید.

و مهم » « اگر نمی دانید کجا می روید مهم نیست که کدام راه را انتخاب می کنید :«گوید  ضرب المثلی است که می
 »نیست که براي رسیدن به جایی که نمی دانید کجاست چقدر چه قدر زملن صرف می کنید.

بدون هدف سراسر زندگی شما بی ثمر، بی فایده و بدون اثر خواهد بود .بدون تعیین زمان حتی ساده ترین هدف ها 
براي انگیختن انسان در جهت نقش هایی برجسته تر  -راهی پرقدرت -نیافتنی می شود.  هدف ها یکی از راه ها دست

است. اما تاکنون هیچکس با هدفی مواجه نشده که نیازمند زمان نباشد حصول اطمینان از این که وقت الزم را براي نیل 
 به هدفتان دارید، نقش مدیریت زمان را نشان می دهد.

یعت بشري چنان شکل گرفته که اگر در روزي معین فاقد هدفی خاص براي حصول بدان باشد، زمان خود را به طب
بیهودگی صرف می کند،از سوي دیگر اگر داراي چندین هدف اصلی باشیم و آن ها را به دقت دنبال کنیم و اگر با مبانی 

م برداریم. کلید اصلی در این طریق تعیین اولویت هاي مدیریت زمان آشنا باشیم می توانیم در همان روز گام هایی مه
واقعی است. داشتن هدفی که فعالیت هاي خود را در طول روز در محور آن تعیین کنید، زمینه اي را فراهم می آورد تا 

 به طور موفّقیت آمیزي از طریق مدیریت زمان گامی مثبت به سوي آن هدف بردارید.
ان زمان است، کسانی هستند که فاقد هدف روشنی می باشند . اگر اصالً هدف نداشته باشند کسانی که بزرگترین مشکلش

، مشکل زمان هم ندارند ، چرا که آنان در هر حال قصد حرکت به سمت و سویی را ندارند. اگر قرار است که هدف 
محقق گردانند، شما نیاز به زمان دارید تا داشته باشند باید بر روي زمان خودکنترل داشته باشند، تا بتوانند اهداف خود را 

 به اهداف خود دسترسی یابید و نیاز به هدف دارید تا موفّقیت هاي مهم در عرصه مدیریت زمان کسب کنید.
هدف گذاري در رویکرد نوین مدیریت زمان بسیار ضروري است. زیرا باید بدانید کجا می روید و چگونه قدم هاي «

بگذارید. هدف گذاري به شما اطمینان می دهد که تمام این تکنیک ها براي استفاده مؤثر و خود را در مسیر درست 
مدیریت زمان. اصول »(کارآمد هر زمان می باشد. به عبارت دیگر به شما کمک می کند به اهداف اصلی خود برسید.

 )     102: 1386مفاهیم و تکنیک ها،
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اهداف مکتوب و مشخصی دارند و معموالً در هر زمینه اي موفّق چنان چه مشخص است، کمتر از سه درصد مردم «

ترین افراد به شمار می روند. کمتر از یک درصد مردم اهداف خود را به یک اساس معین و منظم،بازنویسی و بازنگري 
بودم، ناشر زیر براي یک مجله ملّی نوشته  1990می کنند. برایان تریسی در کتاب خود می گوید: در مقاله اي که در سال 

این جمله را خط کشید. اگر براي خود اهداف مشخصی ندارید محکوم هستید که تا ابد براي فرد دیگري کار 
 )46: 1389مدیریت زمان ،انجام بیشترین کار در کمترین زمان ممکن،»(کنید.

 پرداختن به کارهاي بیهوده-
 )455/119: 1391از آن بیهوده کاریها خجل گشت (نظامی،       پس از یکچند چون بیدار دل گشت                         
 )140/10: 1391در این روزه چو هستی پاي برجاي             به مردار استخوانی روزه مگشاي(نظامی،                    

بی به اهدافش دور می انجام دادن کارهاي بیهوده که در نتیجه ي بی هدف بودن به وجود می آید انسان را از مسیر دستیا
 )33: 1389مدیریت زمان،»( سازد. پس وقت خود را بیهوده تلف نکنید چرا که زندگی از آن ساخته شده است.

اگر زندگی را دوست دارید پس وقت خود را بیهوده تلف نکنید چرا که « فرانکلین بنجامین در این مورد می گوید:
 )33: 1389، مدیریت زمان»( زندگی از آن ساخته شده است.

نظامی معتقد است که در این سراي سپنج که گذرا می باشد اگر آدمی هدف و برنامه ریزي نداشته باشد و زمان خود را 
به عیش و نوش و رامشگري و انجام کارهاي بیهوده سپري سازد چه بسا توشه اي براي خود جمع نکرده و به هدف 

م برنامه ریزي مکتوب و عدم تعیین اولویت ها شکل می غایی خود نخواهد رسید. انجام دادن کارهاي بیهوده، در عد
 گیرد. 

فعالیت هاي صحیح و بجا را انجام دهید و به خاطر داشته باشید که اگر وقت و توان خود را بر روي فعالیت هاي مهم «
مدیریت »( اید. و ضروري که اهداف و منافع واقعی شما را برآورده می سازد،صرف نکنید،زمانتان را بیهوده هدر داده

 )44: 1385زمان در محل کار،منزل و سفر،
زمانی را که انسان به منظور انجام کاري سپري می کند تا زمانی که هدفی مشخص براي این زمان و این کار در حال 

 انجام شده تعریف نکند، زمان تلف خواهد شد چرا که هدف ها مقصد انسان را نقاشی می کنند .
یح و بجا را انجام دهید و به خاطر داشته باشید که اگر وقت و توان خود را بر روي فعالیت هاي مهم فعالیت هاي صح« 

 )44همان : »( و ضروري که اهداف و منابع واقعی شما را برآورده می سازد، صرف نکنید، زمانتان را بیهوده هدر داده اید.
: 1391جهان را خورد و باقی کرد بدرود(نظامی،             نبودي روز و شب بی باده و رود                       

455/116( 
 )239/77: 1391شبی بی رود و رامشگر نبودند                   زمانی بی می و ساغر نبودند(نظامی،                    
 )480/43: 1391باش(نظامی،  نهانی کس فرستادش که خوش باش           یکی هفته در ین غم بارکش                    
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 1394بهمن اي زبان و ادبیات فارسی ههشتمین همایش پژوهش/ ۱۳۱۰

 
گاه خوشی هاي کاذب زندگی آن چنان انسان را به خود مشغول می کنند که انسان را از لذّت دست یابی به اهدافش باز 
می دارد. انسان غافل فرصت ها را از دست می دهد و تنها چیزي که نصیب او می شود خوشی زود گذر است. چارلز 

 )71همان: »(ن است. مهارش کنید.وقت گذرانی دزد زما« دیکنز:
خوش گذرانی از هر نوع که باشد، عمده ترین مشکل زمان است. زیرا زمانی که شما وقت گذرانی می کنید پیش از « 

 )71همان : »(اینکه شروع کنید به انتهاي وقتتان می رسید و بی هیچ دلیلی احساس ناراحتی و اضطراب می نمایید.
 امروز و فردا کردن-

ز و فردا کردن در انجام کار و یا تعویق از دیگر اتالف کننده هاي زمان هستند که باز هم دلیل اصلی این اتالف امرو
وقت، خود انسان است و هر عامل و مانعی باعث می شود تا انسان از انجام کار خودداري کند و فرصت انجام کار را از 

 دست بدهد.
براي هر زمان کار مخصوص آن زمان وجود دارد. کار «اهداف می فرماید:حضرت غلی (ع) در مورد رعایت زمان بندي 

مدیریت زمان ،اصول ،مفاهیم و »(آن زمان را به وقت دیگري موکول نکنید که براي وقت دیگري کار دیگري نیز هست.
 )7:  1386تکنیک ها،

 ا هم چنان به فرداها موکول می گردد.اگر در هر زمان کا ر مخصوص به آن زمان انجام نگیرد، زمان تلف می شود و کاره
کار امروز را به فردا میفکن. این ضرب المثل آشنا در واقع هشداري است در مورد مسامحه  و هدر «کنت چسترمی گوید:

مدیریت بهره وري »(دادن وقت. این امر نشان دهنده نداشتن کارآیی و بی کفایتی نیست، بلکه مبین مدیریت زمان است.
 )35: 1378از زمان،

در امروز و فردا کردن انجام کارها باید ابتدا از فرصت هایی استفاده کنید که به نظر می رسد اگر بی درنگ به آن ها توجه 
نشود، از دست خواهند رفت. تعلل در انجام کارها یک امر طبیعی در ذات انسان ها است. انسان با تمرکز در کاري که در 

پی به ارزش کار ببرد. وقتی کار از ارزش باالیی برخوردار است پس با هدف ما ارتباط  حین انجام آن است، می تواند
نزدیکی دارد. انسان اگر متوجه این امر باشد که با تعلّل در این کار چه عواقبی شامل حال او می شود، از تعلّل خودداري 

ر انجام کارهاي سخت و طاقت فرسا است. می کند. تعلل تأخیر دوست داشتنی در انجام کارهاي سخت و طاقت فرسا د
 اما گاه نتایج این تأخیر غیر قابل جبران می باشد.

(مدیریت زمان، شیوه هاي کاربردي براي بهره گیري » تعلل ورزي زمان را بر باد می دهد.« جمله معروفی می گوید :  
زمان تلف می شود و کارها،هم چنان به ) اگر در هر زمان کار مخصوص به آن انجام نگیرد، 73:1393مؤثر از وقت،

 فرداها موکول می گردد.
 دیوید لویئس در کتاب مدیریت زمان خود امروز و فردا کردن را به صورت زیر طبقه بندي کرده است :

 .امروزو فردا کردن کمال طلبانه 1
یاي واقعیاّت با کفایت بودن ، در آید ، اما در دناگرچه انجام دادن هرکاري تا حد باالي توانایی به نظر پسندیده می

 صورتی که براي دست یافتن به اهداف کافی باشد ، بهتر از کامل و بی نقص بودن است. 
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 .امروز و فردا کردن از روي بیزاري2
جا که طبیعت انسان اورا به سوي یکی ازعوامل متداول در به تأخیر انداختن کارها، احساس ماللت و بیزاري است. از آن

ها برایش جالب است و به همین نسبت ازکارهایی که انجام دادنش کسالت باراست کشدکه انجام دادن آني میامور
 اندازد. ها را به تعویق میسازد.در نتیجه این بیزاري اغلب کاردورش می

 .امروزو فردا کردن از روي عداوت3
دادن کینه و عداوت با شخصی یا شرکتی است که کاري یکی دیگر از دالیل متداول براي به تأخیر انداختن کارها، نشان 

شود ، در نتیجه را برگردن شما نهاده است. کارمندي از این واقعیت که کاري به او تحمیل شده است، دچار رنجش می
 اولین واکنش او حرکت آهسته ، مثل راه رفتن افراد بیمار خواهد بود .

 ین فرصت.امروز و فردا کردن تا نزدیک شدن به آخر4
کنند. ها اصرار دارند که تحت فشار زمان باقی مانده بهتر کار میافرادي وجود دارندکه کارهارا به تأخیر می اندازند، آن

کند. این کارفشارروانی وارده برشخص را ها مضرّاست وهم وقت زیادي را تلف میاین روش هم براي سالمتی آن
هاي حقیقی و غیر قابل اجتناب کار را بسیار دشوار خواهد کرد. این گونه ندهد ودرمواقع مواجهه با بحراافزایش می
سازدو براي شما وسایرین کارهاي چنین توانایی شما را در استفاده از زمان به مثابه یک امتیازتجاري محدود میتأخیر هم

 )64: 1389ساعت به وقت خود بیفزاید ،10تراشد.(مدیریت زمان .چگونه هرهفته اي میبیهوده
 چو هست این دیر خاکی سست بنیاد                    بباده اش داد باید زود بر باد                     
 ز فردا و ز دي کس را نشان نیست                       که رفت آن از میان ویندر میان نیست                     
: 1391یک امروز است ما را نقد ایام                              بر او هم اعتمادي نیست تا شام(نظامی،                     

201/34-32( 
هر کس که فرصت را از دست نداده است، از حسرت این موضوع بی خبر است. ارزش زمان را کسی می تواند بفهمد 

که فرصت را از دست نداده است، هرگز از گذر زمان ناراحت نمی شود. همانا آدمی از که از هدفی باز می ماند و کسی 
آینده و فرداي خود بی خبر است و اغلب انسان ها بر این باور غلط هستند که هنوز وقت کافی براي انجام کارها دارند و 

د  و بدون هدف و برنامه ریزي مناسب با پرداختن به مشغله هاي زندگی در حالیکه زمان را به باد فراموشی سپرده ان
براي رسیدن به آینده اي مطلوب در گذر  زمان در حال حرکت هستند و با امروز و فردا کردن و تعلّل در کارها زمان از 
کف می رود .در حالی که خود نیز به این امر به خوبی واقف هستند که زمان در حال گذر است. اما با این حال بی 

 می کنند و زمان می گذرد. در همین حین فرصت انجام کار نیز می گذرد.خیاالنه عمل 
بسیاري از زنان و مردان پرکار می دانند که بدون هدف ، زندگی آن ها نمی تواند به جهتی برود. آن ها پذیرفته اند که با «

ایی توانایی هایشان در وجود کار فعاالنه کوتاهی آن ها در پیگیري راه مشخص و تعریف شده ي روشن، مانع شکوف
زندگی شده است. این افراد کسانی را تحسین می کنند که هدف گذاري کرده و براي رسیدن به  آن ها تالش می کنند. 
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مدیریت زمان، چگونه »(آن ها همچنین درك کرده اند که بدون هدف معین، چگونگی صرف بهینه وقت غیرممکن است.

 )182: 1389د،ساعت به وقت خود بیفزای 10هر هفته 
 غفلت و ناپایداري -

یکی از جنبه هاي مهم در مسئله اداره زمان این است که براي برخی از افراد این حقیقت دشوار است که خود آنان با 
ناآگاهی و غفلت در چگونه انجام دادن کارها ،مشکل وقت را پدید می آورند.این عدم پذیرش نیز یکی دیگر از جنبه 

ست.مع هذا باید علّت واقعی این همه ضایع کنندگان وقت را در خود شخص جستجو کرد که اجازه هاي طبیعت بشري ا
 می دهد،با غفلتش وقتش تلف شود.

بزرگترین مشکل مدیریت زمان بی ارزش دانستن زمان است که این زمان به راحتی خرج هر چیزي می شود. انسان ها 
به صورت رایگان بهره مند می شوند از این رو فراموش می کنند که ساعت شبانه روز از این موهبت الهی 24در طول 

اصالً زمانی وجود دارد که باید برنامه ریزي شود و در راستاي تحقق اهداف به کار گرفته شود. هیچ ذخیره سازي در 
 .مورد زمان امکان ندارد. انسان باید همیشه متوجه این موضوع باشد که فرصت دوباره اي در کار نیست

 مخسب اي دیده چندین غافل و مست               چو بیداران برآورد در جهان دست                    
 که چندین خفت خواهی در دل خاك                که فراموشت کند دوران افالك                    
 بدین یک مهره گل تا چند نازي      بدین پنجاه ساله حقه بازي                                             
: 1391نه پنجه سال اگر پنجه هزار است                      سرش برنه که هم ناپایدار است(نظامی،                    

330/60-57( 
 )456/146: 1391مخسب اي سر که پیري درسر آمد                     سپاه صبحگاه از در درآمد(نظامی،                    
: 1391که اي نادان غافل در چه کاري                          چرا عمري به غفلت می گذاري(نظامی،                    

328/23( 
زمانی که مهلت انجام کاري از دست می رود و انسان زمانش را از دست می دهد به منزله این است که دیگر کار از کار 

هتر، زمان کار گذشته است. انسان نادان نیز از این غفلت مستثنی نیست و از گذران عمر خود که به گذشته و به عبارت ب
بطالت گذشته و زمان را از دست داده اظهار غفلت و پشیمانی می کند. انسان غافل فقط زمانی متوجه غفلت خود می 

است که زمان را از دست داده و عمرش را به  شود که متوجه گذر زمان باشد. در این ابیات ،صحبت نظامی با نادانی
 بطالت گذرانده و از آن غافل بوده و نداي غفلت و پشیمانی سر می دهد.

 168کسانی که دائماً غر می زنند و می گویند: (من وقت ندارم) در اشتباه هستند. همه به اندازه کافی وقت دارند « 
آن جایی که زمان کش نمی آید، قابل ذخیره یا اضافه شدن نیست، تنها ثانیه است. از 60ساعت در هفته که هر دقیقه آن 

ما دقایق نابخشودنی  –) استناد می کنیم kiplingراه حل ما اداره منطقی آن است. براي تضمین آن، به کلمات (کیپلینگ 
ه طور غیر قابل موفّقیت و سالمتی جسمی و ذهنی شما ب -را به ارزش شصت ثانیه فاصله زمانی گذرا حس می کنیم
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: 1389ساعت به وقت خود بیفزایید،10تصوري به این مهارت مدیریت ویژه بستگی دارد.(مدیریت زمان،چگونه هر هفته 

20( 
 انتظار-

انتظار؛ همان طور که از اسمش پیدا است، وقت ارزشمند تلف شده اي است که به پاي دیگران ریخته می شود تا قراري 
ل شود. شخصی مستحق انتظار کشیدن است که می خواهد کاري را به انجام برساند و از این صورت گیرد و هدفی دنبا

 قرار سودي عایدش شود. اما چه کسانی چشمان ما را به درهاي باز و بسته شده میخکوب می کنند؟
م بودن فرد اغلب پروفسور روان شناس دانشگاه ایالتی فرزنو کالیفرنیا عقیده دارد که: مه Robertlevineرابرت لوین«

به جایگاه وي در رعایت کردن سلسله مراتب منتظران مالقات بستگی دارد. هر قدر صف کسانی که منتظر شما هستند 
طوالنی تر باشد، فردي مهم تر جلوه خواهید کرد. یک قانون نانوشته در دانشگاه هاي آمریکا می گوید باید براي دیدن 

دقیقه منتظر شوید. زمانی که این فرضیه توسط 30دقیقه و براي یک استاد20استادیار دقیقه، براي یک10یک دستیار استاد 
به تحقق درآمد معلوم Kathryn Isaacs  و کاترین ایساك James Halpernدو روانشناس به نام هاي جیمز هالپرن 

 )128(همان : » شد که این قانون به طور گسترده اي در دانشگاهها رعایت می شود.
 )208/66: 1391وزآن سو خسرو اندر کار مانده                    دلش در انتظار یار مانده(نظامی،                    

: 1391ملک بر وعده ماه شب افروز                      درین فکرت که فردا کی شود روز(نظامی،                    
225/85( 

 )201/45: 1391مبادا هیچ کس را چشم بر راه                    کز دوزخ زرد گردد عمر کوتاه(نظامی،                    
نظامی در این ابیات  وقت تلف شده اي را به تصویر می کشد که مدت زمان طوالنی انتظار آن را می کشید. اما از بخت 

ورده است به خوبی بهره مند شود .لذا نظامی انسانِ منتظر را مقصر می داند و او بد نتوانسته از آن وقتی که به او روي آ
را محکوم به انتظار کشیدن می داند. چرا که نتوانسته از وقتش در مؤعد مقرر استفاده بهینه را به عمل آورد.حال شاید 

دف و کار شخص دیگري را پیش شخص منتظر می ماند تا هدف و کار خود را پیش ببرد و شاید منتظر می ماند تا ه
ببرد. انتظار از هر نوع که باشد، بهترین وقت کشی است . انسان اگر خود فکري به حال خود بکند دیگر نیازي ندارد تا 

 منتظر کسی بماند.
 )183/3 :1391شب و روز انتظار یار می داشت                  امید وعده دیدار می داشت(نظامی،                         
 اگرچه آفت عمر انتظار است                     چو سر با وصل دارد سهل کار است                         
 )67-208/68: 1391چو خوشتر زانکه بعد از انتظاري                  به امیدي رسد امیدواري(نظامی،                        

ه قرار است از این انتظار عاید شود ارزش اتالف زمان را دارد یا نه؟ گاهی انتظار اما باید سنجید که آیا این هدفی ک
مطلوب و خوشایند است این انتظار خوشایند را می توان در این ابیات نظامی جستجو کرد . انتظاري که براي وصال 

 وب به پیش رود.محبوب کشیده می شود ارزش اتالف وقت را دارد اما به شرطی که با برنامه و هدفی مکت
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 صبح و سحرخیزي
یکی دیگر از راه هایی که می توان زمان را مدیریت کرد،استفاده بهینه از زمان صبح است.(سحرخیز باش تا کامروا 
باشی). ضرب المثلی که کمتر کس را می توان یافت تا آن را نشنیده باشد اما شاید همه به این ضرب المثل عمل 

ساعات طالیی روز خود را سرمایه گذاري کنید. یکی از « که این نکته را همیشه تأکید کرده اند.نکنند،اما بودند کسانی 
 )274: 1387مدیریت زمان،.»(بهترین روش پیشرفت، زود از خواب بیدار شدن است 

م که از وقتی صبح می دمد و خورشید طلوع می کند، آهو به خود می گوید: باید آن قدر تند بدو« پیتر دراکر می گوید:
تندترین شیرها تندتر باشیم و شیر به خود می گوید باید آن قدر تند بدوم که از کندترین آهوها تندتر باشم .مهم نیست 

 )90: 1390مدیریت زمان،»(آهو باشیم یا شیر. آن چه که مهم است این است که وقتی صبح دمید باید دوید.
 )320/58: 1391ا                    سحرخیزي و شب بیداریم را(نظامی،شبی خواهم که بینی زاریم ر                    
: 1391ببرد انگشتري چون صبح برخواست              که بر بانگ خروس انگشتري خواست(نظامی،                    

237/45( 
: 1391دستوریی خواست(نظامی،چو صبح آمد کنیز از جاي برخواست             به دستان از ملک                     

351/66( 
 )128/32: 1391ندانم کرد خدمتهاي شاهی                        مگر لختی سجود صبح گاهی(نظامی،                    

این ابیات تأکید بر سحرخیزي دارد،اشاره به یک باور دینی است که در زمان صبح درهاي رحمت خداوندگشوده می 
برهمین باور مقدس دینی به راحتی می توان دریافت که صبح، مظهر گشایش و نتیجه گیري از هدف  شود. با استناد

است. ذهن انسان در اول صبح از عملکرد باالیی برخوردار است، که گشایش گر راه حل و نتیجه است.شخصی که می 
برنامه ریزي که در   ن نیز توجه داشته باشد.خواهد مدیریت زمان را برعهده بگیرد،باید به میزان بهره وري خود از این زما

اول صبح انجام می گیرد، باعث گشایش عملکرد انسان نسبت به فعالیت هاي آن روز است، برنامه ریزي هر روز باید 
قبل از هر کار دیگري انجام شود و باید مختص همان روز باشد چرا که هدف ها و اولویت ها نسبت به روزهاي مختلف 

 کنند و یک هدف نمی تواند براي تمامی روزها کاربرد داشته باشد. تغییر می 
 )431/5: 1391به تو روشن دماغ مشک بیزم                        زتو روشن چراغ صبح خیزم(نظامی،                    
 )482/1: 1391رآورد(نظامی،چو صبح از خواب نوشین سربرآورد                  هالك جان شیرین برس                    

 )85: 1389مدیریت زمان،»(دانه از آن ِ پرنده اي است که زود برخیزد.«
سحرخیزي، یعنی بهترین زمان عملکرد کل بدن با انرژي باال، کسانی که از زمان سحر بهترین استفاده را می برند عالوه 

ریزي همراه با اولویت که انجام میگیرد به منزله ي پیشبرد  بر این که کنترل بر اعمال کاریشان افزایش می یابد، هر برنامه
 هدفی است که انسان را از دیگران بی نیاز می کند.
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همان طور که گفته شد انسان نمی تواند مدیریتی بر زمان داشته باشد. اما اگر انسان بر خود و توانایی ها و عملکرد خود 

د همراه کند،و این امر در صورتی امکان دارد که شخص شناخت دقیقی از مدیریت داشته باشد ، می تواند زمان را با خو
 زمان شکوفایی ذهن خود و عملکرد باالي خود داشته باشد که این زمان، به زمان صبح اشاره می شود.

 
 غنیمت شمردن زمان

ید در مقابل وقت خود، وقت نه تنها کمیاب ترین منبع انسان است ،بلکه باارزش ترین هستی انسان نیز هست. انسان با
خودخواه باشد و آن را مغتنم شمارد. اغتنام فرصت و بهره گیري از زیبایی هاي موجود در جهان، یکی از بن مایه هاي 
اساسی آثار بسیاري از اندیشمندان بوده و خواهد بود. غنیمت شمردن زمان به منزله ي بهره وري درست از آن زمان 

فقط یک بار در طول عمر انسان به وجود می آید. انسانی که آن دم را غنیمت می  است. فرصت انجام برخی کارها
شمارد از هدفی که پیش رو دارد بهره ور می شود.. چرا که هدف از مدیریت زمان و بهره وري از زمان، رسیدن انسان 

کار ارزش و اعتبار می به اهداف دور و دراز است.انسان زمانی را که صرف انجام کاري می کند ناخواسته به آن 
بخشد.چرا که انسان نه تنها تمرکز و توانایی خور را صرف انجام آن کار می کند،بلکه باارزش ترین زمان را به پاي آن 
کار می ریزد.هرچقدر میزان اطالع انسان از نحوه ي سپري دقایق و ساعات خود بیشتر باشد، عملکرد انسان نسبت به 

می شود،چرا که کسانی که بیش ترین زمان را از دست می دهند ،دقیقًا اشخاصی هستند که از مغتنم دانستن زمان بیشتر 
میزان زمان تلف شده خود آگاه نیستند. اما آن چه در پیوند با اندیشه نظامی شایسته ي یادآوري است، آن است که 

او را در این گونه ي اندیشگانی بلند  پافشاري او بر این مضمون و تداوم او دردرنگ اندیشمندانه برابر معماي هستی،
 آوازه کرده است.

می باشد. این ضرب المثل را با » Time is gold«ضرب المثل فارسی وقت طالست،ترجمه ضرب المثل انگلیسی«
(مدیریت » ضرب المثل چینی که می گوید: با یک کیلو طال نمی توانید یک ساعت وقت را بخرید ،مقایسه کنید.

 )8: 1382زمان،
 یک امشب زنده داریم این نفس را                که بر فردا والیت نیست کس را                        
-246/88: 1391به نقد امشب چو با هم سازگاریم                 نظر بر نسیه فردا چه داریم(نظامی،                        

87( 
: 1391باید شبی گفت                که زیر خاك می باید بسی خفت(نظامی،به ترك خواب می                         

201/36( 
شاید در نظر همگان زمان این سرمایه ي بشري ، به صورت رایگان در اختیارش قرار گرفته باشد. اما انسان در مقابل 

توانایی هایی را در نهاد انسان خداوند در قبال تک تک ثانیه هایش باید جوابگو باشد.خداوند از یک طرف استعداد و 
براي استفاده از این امر قرار داده و از طرفی دیگر مهلت هاي مشخص و چارچوب زمانی را در قبال اهداف مشخص 
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کرده است، تا انسان متوجه این امر باشد که همیشه زمان را در اختیار ندارد. پس زمان ارزان نیست که انسان به ارزانی 

اید در این دنیا قدر و ارزش نفس هایی که می کشد را بداند و از لحظه لحظه عمر خود نهایت استفاده صرف کند انسان ب
را ببرد .در این سراي سپنج انسان مهمانی بیش نیست لذا باید با برنامه ریزي مکتوب و استفاده بهینه از زمان توشه اي 

دف بدست نمی آید مگر اینکه انسان از لحظه لحظه زمان باید براي خود مهیا کند و به خواب و غفلت نپردازد. این ه
خود استفاده مفید خود را ببرد و آن را غنیمت شمرد. آن چه نظامی پیوسته نوع بشر را به انجام آن سفارش می کند، این 

ن را است که باید پیش از آن که شمشیر سهمگین مرگ بر پیکر زندگی فرود آید، در لحظه لحظه ي زندگی چنگ زد و آ
 به شادمانی گذراند.

: 1390مدیریت زمان، »( هر چه داناتر بشوي از دست دادن زمان برایت آزاردهنده می شود.«دانته در این مورد می گوید:
104( 

در واقع تمام چیزي که باید بفروشیم و ارائه دهیم زمان ما است. هرچه از زمان به صورت کارآمدتر استفاده کنیم و « 
در شرایط برابر باشد در آخرت برداشت بیش تري خواهیم داشت. کار شما سرمایه گذاري زمان در  اگرچه همه چیز

جایی است که می توانید باالترین بازده زندگی را از آن داشته باشید. گاهی مردم می گویند به قدري سرشان شلوغ است 
ر همه چیز را با جزئیات و به طور مفصل برنامه ریزي که نمی توانند بنشینند و برنامه ریزي کنند. واقعیت این است که اگ

کنند، می بینید که فقط چند دقیقه در روز را به فرآیند برنامه ریزي اختصاص داده اید. تنها راهی که با آن می توان زمان 
هر دقیقه برنامه را به وجود آورد برنامه ریزي دقیق فعالیت ها از ابتداي کار است. به یاد داشته باشید که به ازاي 

 )81: 1380مدیریت زمان، »(دقیقه در وقت صرفه جویی می کنید.10ریزي،
 )219/17: 1391سخن بسیار بود اندیشه کردند                 به کم گفتن صبوري پیشه کردند(نظامی،                        

شوند که زمان را به غارت می برند و انسان  گفتگوهاي طوالنی و بیهوده از اصلی ترین عوامل اتالف وقت شمرده می
ناآگاهانه ، مقصر این عوامل را از عوامل خارجی تصور می کند. در حالیکه انسان خود مقصر اصلی این موضوع است. 
نظامی در این بیت عالوه بر اینکه ارزش زمان را خاطر نشان می کند،انسان را از گفتگوهاي بیهوده حذر می دارد. هرچند 

قسمت از کار ،هرگز در میان اولویت بندي برنامه ریزي شده قرار نمی گیرد. اما کنترل آن در اختیار خود شخص  این
 است. در این بیت همانند بیت هاي قبلی زمان طرف معامله است.

 )201/34: 1391یک امروز است ما را نقد ایام                   بر او هم اعتمادي نیست تا شام(نظامی،                      
 )257/33: 1391چو وقت آمد ملک را گفت بشتاب        مبارك طالع است این لحظه دریاب(نظامی،                       

زمانی را که نظامی در این بیت به تصویر می کشد زمان حال است، که باید در همین زمان حال قدر این وقت عزیز را 
دانست. انسان باید بر فردا و آینده ي خود برنامه ریزي و تصمیم گیري داشته باشد. ما اگر از مدیریت زمان عاجز 

نمی دانیم زمانی را که امروز در اختیار داریم ،فردا نیز خواهیم  هستیم، به خاطر مجهول بودن زمان است . چون ما اصالً
داشت؟ از این رو انسان باید قدر حال را بداند و هر کاري که الزم است در این زمان انجام دهد و به انجام برساند . 
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ه خوبی نمایان است که هر شاید فردایی نباشد که انسان امروز خود را درگیر فرداي نامعلوم کند. در این ابیات نظامی ب

 وقت را که می خواهیم از آن بهره مند شویم چاره اي جز مدیریت آن نداریم.
زمان تنها منبع باارزش است که نمی توان براي آن جایگزینی در نظر گرفت. زمان که تنها بانی انسان در پیشبرد اهداف و 

دیگري به زمان توجه شود. کاري که در جدول برنامه ریزي رسیدن فرد به موفقیت ها است، پس باید بیش تر از هر امر 
، اولویت مهم را برخود می گیرد، عالوه بر اولویت ، باید ارزش زمان صرف شده را داشته باشد. هدف هاي به بار نشسته 

 ،تنها عاملی است که باعث می شود تا انسان به زمان صرف شده حسرت نخورد.
قت خود باشد، باید در تعامالت و انجام کارهاي روزانه ،حد اعتدال را رعایت کند. انسان براي اینکه غنیمت دان و

رعایت راهکارهاي اصلی و اجتناب از عوامل اتالف زمان، زمانی را براي انسان به ارمغان می آورد که انسان می تواند به 
دقیق، تقسیم کار می تواند شما را در نحو احسن بهره وري الزم را به عمل آورد. تعیین اهداف مشخص ، برنامه ریزي 

 مدیریت این امر مهم یاري کند.
 

 وقت شناسی
درصد مردم وقت شناس هستند و این افراد همواره مورد احترام دیگران هستند. وقت 2تنها «به اعتقاد برایان تریسی

 )      219: 1389مدیریت زمان، »(شناسی نشان دهنده ي حرفه اي بودن و ادب است.
ن آلبرتی در مورد وقت می گوید: کسی که می داند چگونه از اتالف شدن وقت جلوگیري کند، تقریباً قادر به هر لئو«

مدیریت »( کاري است، و کسی که می داند چگونه از وقت استفاده کند،صاحب هر چیزي که اراده کند خواهد بود.
 )64: 1390روش براي بهره گیري از هر دقیقه کاري، 24زمان.

 )265/47: 1391کنون وقت شکیبائیست مشتاب                    که بر باال به دشواري رود آب (نظامی،                      
انسان براي این که، وقت شناسی خود را به مرحله عمل درآورد، باید عمل و حرکتی از خود نشان دهد. حرکتی که می 

است .برنامه » مدیریت زمان«سان است.  مفهوم برنامه ریزي هسته مرکزي تواند مبناي عمل انسان باشد، برنامه ریزي ان
ریزي یک وظیفه ي هر روزه ي فرد است گاه شخص در این مورد کوتاهی می کند چرا که بر این باور است که برنامه 

مدیریت بهره .»(حقیقت این است که برنامه ریزي زمان را ذخیره می کند«ریزي وقت انجام دادن کار را تلف می کند . 
 )138: 1373وري از زمان،

زمانی که صرف برنامه ریزي می شود هرگز به هدر نمی رود. بلکه در دراز مدت موجب صرفه جویی در وقت می «
 )21: 1383مدیریت زمان ،»(شود.

تري برخوردار برنامه ریزي به ما این امکان را می دهد تا اولویت نخست انجام کار، با کاري باشد که از اهمیت بیش 
است. اولویت ها را درجه اهمیت کار، و نزدیکی آن کار با هدف ها را،تعیین می کند. کاري که با انجام دادن آن می توان 
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سریع تر به هدف مورد نظر رسید ،نباید بعد از کارهاي کم اهمیت و کوچک،صورت پذیرد.بدین طریق نیز زمان ارزش 

 خود را از دست نخواهد داد. 
طوري که انسان باید طبق قاعده ي زمان عمل کند و با برنامه ریزي دقیق و اولویت بندي اهداف کار را به اتمام  همان 

رساند و منتظر نتیجه دادن هدف باشد، باید این فرصت را به زمان نیز بدهد تا در مورد مقرر نتیجه را نمایان کند. در 
چرا که هر کاري زمان مخصوص به خود دارد. زمان مناسب از  هنگام انجام وظایف باید صبرو حوصله به خرج داد

سمت زمان نیز رعایت می شود. نظامی نیز بر این باور است که گاهی صبر و شکیبایی در رسیدن به هدف مورد نظر 
د ، شخصی بهترین برنامه ریزي ممکن به شمار می رود تا انسان از زمان خود به بهترین نحو استفاده الزم را ببرد.بی تردی

 که در سرسید مقرر به اهدافش دست می یابد ، قانون وقت شناسی را رعایت می کند.
جگر در تاب و دل در موج خونست                  گر آري رحمتی وقتش کنونست                       

 )1391:421/7(نظامی،
ست. این بیت بهتر از هر بیتی دیگر وقت شناسی را این بیت عمل انجام کار را در سرسید مقرر و به موقع تکمیل کرده ا

تأکید می کند. کاري که به موقع انجام می گیرد می تواند هدف هاي تضمین داري را به ارمغان آورد. امام صادق (ع) در 
ی در هر زمان کار همان زمان را انجام بده که رعایت این روش مایه ي رشد و ترق« مورد وقت شناس بودن می فرماید:

 )131: 1386مدیریت زمان،»( خواهد شد.
 که وقت یاري آمد یاري کن                      درین خون خوردنم غمخواري کن                      
 )135/4: 1391در این منزل به همت ساز بردار                   درین پرده به وقت آواز بردارنظامی،                     

 )200/19: 1391صراحی چون خروسی ساز کرده                 خروسی کاو به وقت آواز کرده(نظامی،                      
 )256/29: 1391نه چندان تیر شد برترگ ریزان                 که ریزد برگ وقت برگ ریزان(نظامی،                      

ا بهره گیري بسیار از آن. آواز خواندن خروس در وقت مناسب رعایت کردن چارچوب زمانی کارها ، مساوي است ب
خودش و در چارچوب زمانی خودش و یا برگ ریزان درخت در چارچوب زمانی خود هدف را به بار می نشانند؛ که 

 اگر دیرتر عمل کنند، امکان دست یابی به آن هدف غیرممکن خواهد بود.
ه هاي خود را دارند که باید متوجه چارچوب هاي زمانی باشند. انسان ها نیز هدف هاي مخصوص به خود و خواست

عملکرد انسان ها در مقابل امر مهمی مانند زمان، نتایج مفیدي را به بار می نشاند. بدون در نظر گرفتن چارچوب زمانی 
ریزش برگ عملکردها بی نتیجه می مانند و تمام وقت کشی ها در این شرایط رخ می دهند.آواز خواندن خروس یا 

 خزان از جمله کارهاي هر روزه و تکراري است که هر دو می توانند به خوبی از پس این کار بربیایند.
تکالیف تکراري را به صورت عادت درآورید تا انجام آن ها برایتان طبیعی شود و بتوانید وقتتان را صرف پروژه هایی «

بیش از هر چیزي عادت کنید که کارها را چند باره و چند باره کنید که زمان بیش تر و فکر آرام تري طلب می کنند. 
 )61: 1385مدیریت زمان در محل کار، منزل و در سفر، »(ارزش دهی نمایید.
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بساز اي دوست کارم را که وقت است                   زسر بنشان خمارم را که وقت است                      

 )393/19: 1391(نظامی،
ان ها در زمان هاي مناسب موقعیت ها را به محک می کشند . تا زمانی که انسان هدف نداشته باشد هیچ کارآیی انس

انتظاري از زمان نمی تواند داشته باشد. هیچ برنامه ریزي جهت انجام کار به موقع هم نمی تواند داشته باشد. انسانی که 
اسد فرصت ها را از دست نمی دهد و به موقع با برنامه می داند هدفش چیست و مراحل دستیابی به آن هدف را می شن

 ریزي به عمل آمده به هدف خود جامه ي عمل می پوشاند.
 

 نتیجه گیري
.مقوله زمان و مدیریت آن در آثار ادیبان باشد از جمله نعمتهاي گرانبهایی است که نیازمند برنامه ریزي دقیق می زمان

شاعران بانظمشان،موافقت خود را با نثر نویسندگان اعالم می نمایند و هر کدام با ایرانی به کرات مطرح شده است و 
ردیف و قافیه ي سبک خود اهمیت زمان را بیان می کنند. نظامی ،شاعر برجسته قرن ششم هجري به عنوان نماینده ي 

جی که در مورد بهره وري مدیریت شاعران و ادیبان ایران زمین، یکی از شاعران فعال و پرکار در این عرصه است. ازنتای
 زمان در خسرو و شیرین نظامی بدست آمده است می توان اینگونه بیان نمود که :

ارزش مدیریت زمان، در کنترل زمان در هر لحظه نیست، بلکه شیوه هایی است که با توسل بدان ها می توان شرایط 
 زندگی را بهبود بخشید.

باثبات نیست، به جاي آن کنش متقابل پیوسته اي است میان شما، هدف هایتان و مدیریت زمان موضوعی راکد و 
تغییرات دایم زندگی. زندگی پر از شگفتی است. زندگی تجربه خوشایندي است مشروط بر آن که برنامه اي داشته باشید 

 و بدانید چگونه خود را با تغییرات آن تطبیق دهید و به سازگاري برسید.
زمان، این اصل بر همگان به خوبی ثابت شده است که نمی توان زمان را مدیریت کرد، هدف از  در علم مدیریت

مدیریت زمان، مدیریت خود، توانایی ها و منابع موجود است. نظامی  نیز در البه الي ابیات خود که اشاره به بهره وري 
د. چرا که انسان با سهل انگاري خود بزرگ ترین درست از زمان دارد، خود انسان را از مهم ترین غاصبان زمان می شمار

اتالف کننده ي زمان شناخته می شود، که چه با برنامه ریزي و چه بدون برنامه ریزي چه باهدف و چه بی هدف اجازه 
می دهد هر عامل مزاحمی، حتی خودش وقتش را تباه کند. نظامی ، با این اصل موافق است که انسان باید خود را 

ند و با نظم، می تواند بهره وري الزم از زمان را به عمل آورد. داشتن هدف و برنامه ریزي و تعیین اولویت ها مدیریت ک
 از مهم ترین راهکارهاي بهره وري از زمان است. به شرطی که این برنامه ریزي داراي جدول زمان بندي مکتوب باشد.

ت شمردن زمان و عزیز دانستن وقت اقدام کند و با مدیریت انسان می تواند با شناسایی عوامل اتالف وقت، به غنیم
خود،یکی از عوامل اتالف زمان را که شامل اطرافیان و معاشرت هاي غیرمعقول می شودرا به عنوان عوامل مؤثر در انجام 

ذرانی هاي بی کارها استفاده کند، تا زمان بیش تري را براي خود حفظ کند. از منظر نظامی ، گفتگوهاي بیهوده ، وقت گ
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نتیجه، انجام دادن کارهاي بیهوده که از اتالف کننده هاي زمان شمرده می شوند از یک منشأ سرچشمه می گیرند  و آن 
بی هدف بودن انسان است که در اثر برنامه ریزي نامناسب روي می دهد. انسان نباید از روي باورهاي غلط مقصر اتالف 

ند . انسان با این باور فقط از بار گناه خود می کاهد. در حالی که با قبول این که زمان را از عوامل خارجی قلمداد ک
خودش از عوامل اصلی اتالف کننده ي وقت خود است ،نه تنها می تواند این عوامل را رفع کند ، بلکه می تواند زمان را 

 تحت اختیار خود نگه دارد.
زمان بیشتر توجه کنید، کارآمدتر و بهره ورتر خواهید بود. و هر نمام زندگی بررسی وقت است هر چه به طریقه مصرف 

 چه از طبیعت ناپایدار زمان، مطلع تر باشید، استفاده بهتري از آن خواهید داشت.
انسان براي ادامه ي زندگی ، به اهداف خود نیازمند است و اهمیت رسیدن به اهداف ، زمان را براي انسان بیش تر از 

کند و باعث می شود تا انسان توجه بیش تري را به امر زمان کند. اهداف در راستاي زمان به تحقق می پیش ارزشمند می 
رسند و این مدیریت زمان را طلب می کند. دقت الزم در سر رسید اهداف ، چارچوب هاي زمانی خاصی را براي ما 

 ها دقت کند. ترسیم می کنند که فرد موظف است ، براي همپایی با زمان به این چارچوب
از این چشم انداز گسترده می توانیم ارزش واقعی مدیریت زمان را در تعالی بخشیدن به حیات خود در تمامی وجوه و 
ابعاد آن مشاهده کنیم. در اصل آنچه که از مدیریت زمان کسب می کنیم زمان بیشتر نیست بلکه زندگی آسوده تر و 

 مطلوب تر است.
 )گفته است:1856-1915آلبرت هوبارد نویسنده (

انسان هاي بسیاري در زندگی طعم تلخ شکست را می چشند، البته نه به دلیل عدم توانایی، ذکاوت و یا کمبود شهامت. « 
 )1387:97روش مدیریت زمان،25»( بلکه صرفاً به این دلیل که نتوانسته اند انرژي خود را معطوف به هدفشان نمایند.

دیریت زمان در واقع همان مدیریت خویشتن است. براي رسیدن به موفقیت باید تأمل کرده و در پایان باید بگوییم که م
 با شناخت چیزهاي مهم زندگی به دنبال آنها رفت. نه این که فقط راجع به آن ها غرق خیاالت شد.
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