روزی برای
تفکر در خلقت
و امید به رحمت

قرار و مدار

روز مراقبت از ناخنها

نکاتیتاملبرانگیزدربارهروزدحواالرضکهخداوند
بانظربهکرهزمینبهجهانخاکیحیاتبخشید
جواد رستمی |  کارشناس مسائل دینی

تصویرساز :ندا طاهری

«دحو االرض» مطابق با بیست و پنجم ماه ذیالقعده ،طبق روایات
مناسبت
روزی است که بخشهایی از کره زمین که سراسر از آب بوده ،شروع
روز
به خشک شدن میکند تا کم کم به شکل یک چهارم خشکیهای
امروزی درآید .در ادامه نکاتی را درباره این روز ،اعمالش و فرصتی
که برای انسانها فراهم آورده ،مطرح خواهیم کرد.

خانوادهومشاوره

امروز با دقــت ناخنهای دســت و پاتون رو
کوتاه کنید و بیشتر از قبل به سالمتی ناخنها
اهمیت بدین .شــاید بد نباشه پنبهای
رو آغشــته به روغن زیتون کنین و به
ناخنهاتون
بکشین.

زندگیسالم
یک شنبه
     6مرداد    1398
شماره 1380

کسب و کار

مدیران به کارایی کارمند توجه کنند
یا مدرکش؟!
دکتر آذین تقیپور

منظور از دحواالرض چیست؟

منظور از «دحواالرض» یا به عبارتی گســترده شــدن
زمین این است که در آغاز خلقت ،تمام سطح زمین را
های مسطح و
آب فراگرفته بوده و اندک اندک زمین ِ
قابل استفاده برای زندگی انسان و کشت و زرع پدید
آمده است .از امیرالمومنین علیهالسالم روایت شده
که فرمودند« :نخستین رحمتی که از آسمان به زمین
نازل شد ،در بیست وپنج ذی القعده بود( ».مراقبات،
ص  )186بنابراین در این روز ،انسان باید امید زیادی
به رحمت پروردگارش داشــته باشــد و یــاد بگیرد که
این نوع تفکر را برای همه روزهای عمرش ،سرمشق
قــرار دهــد« .محمدرضــا شــهیدیپاک» اســتادیار
توگویی درباره قابل اثبات
دانشگاه آزاد تهران در گف 
بودن اتفاقات ایــن روز از منظر علمی اظهار می کند:
«مطابق با نظریه اشــتقاق «واگنر» و بر اســاس تئوری
او ،زمین از یک نقطه نخســتین شــروع به جدا شــدن
کرده اســت و به تدریج خشــکیها و آبهــای کنونی
شکل گرفتهاند .با استفاده از نظریه واگنر و با عنایت
به تاریخ جغرافیای سیاســی مکه و خانــه کعبه ،تعبیر
دیگر این اســت که زمین از زیر خانه خدا پهن شــده و
آغاز شکلگیری و نخســتین رحمت متعین خدا روی
زمین خاکی و پیدایش وضعیــت جغرافیایی زمین از
آن جاست».

ییک از  4روز ابفضیلت سال برای روزه

این روز به میالد دو تن از انبیای اولوالعزم یعنی حضرت
ابراهیم و عیسی مسیح(علیهما السالم) نیز مزین شده
است و مناسبتهای دیگری هم برای آن نقل کردهاند.
از اعمال ایــن روز ،باید بــه روزه گرفتن اشــاره کرد که
طبق روایات یکی از آن چهار روز است که در تمام سال
به فضیلت روزه ممتاز است .نماز ،غسل و دعاهایی هم
برای این روز وارد شده که میتوانید در مفاتیحالجنان
بخوانید اما روزی که زمین برای ســکونت موقت بشــر
مهیا میشــود تا بر اســاس خلقت و هدف آفرینش خدا
را عبادت کند ،فرصتی برای تفکر و تعقل اســت که در
حکمتوجودخویشبنگریمودررفتاروکردارمانرصد
کنیم که آیا خواســت و رضایت خالق از خلق خویش را
پاسخ گفتیم یا خیر؟

عبادت فقط مناز و انجام اعمال رشعی است؟

هدف از خلقت انســان در قرآن بیان شده ،آنجا که در
آیه  56ســوره ذاریات ،بر عبادت و بندگــی تاکید دارد
و بالفاصلــه از نیــاز نداشــتن خالــق به مخلوق ســخن
می گوید .اما آیا از عبادت فقــط مراد همین نماز و روزه
و دیگر اعمال شرعی است یا هدف باری تعالی فراتر از
آن است؟ در تعریف واژه عبد نوشتهاند فردی که متعلق
به موالســت و اراده و خواســتش تابع اراده و خواســت

میترسم خواستگارم برنگردد!
تینا امیری |  روانشناس بالینی و دانشآموخته انستیتو روانپزشکی

خواستگاری دارم که خیلی او را پسندیدهام ولی از آخرین
مشاوره
جلســهای که به خانه ما آمدند ،ســه هفتــه میگذرد و
ازدواج
میترسم که برنگردد .دختری  21سالهام و پدرم فرهنگی
و مادرم هم خانهدار اســت .از  18سالگی خواستگار راه
میدهیم اما چون کمی در مالکهایم حســاس هســتم تا حاال پســری را
نپسندیدم به جز این مورد آخری که چهار جلسه هم آمدند و االن نزدیک
سه هفته است از آنها خبری نداریم .پدر و مادرم راضی نمیشوند به آنها
زنگ بزنند .به نظرتان خودم زنگ بزنم؟ نمیخواهم از دستش بدهم.
بــرای اینکــه بتوانید تصمیم درســتی
بگیریــد ،الزم اســت بررســی کنیــد در
جلســاتی که این فرد و خانــوادهاش به
منزل شما آمدند و به خصوص در جلسه
آخر ،مسائل بین شــما و خواستگارتان
چطور پیش رفته اســت؟ آیــا میتوانید
دلیل متقاعد کنندهای برای رفتار آنان
بیابید؟ فاصله مالقاتهای قبلیتان از
یکدیگر چقدر بوده اســت؟ آیــا اینطور
بوده اســت که هر بــار که منزل شــما را
ترک میکنند ،شما در تماس با خانواده
آنها یا شخص خواســتگارتان باشید؟
در واقع پاسخ به این ســواالت میتواند
تا انــدازهای روشــن کنــد کــه موقعیت
فعلی شــما چیســت و پس از تشخیص،
میتوان تصمیم صحیحتری گرفت .در
صورتیکه قادر به تشــخیص نیســتید،
بهتــر اســت کمــی بــه بافــت فرهنگی
خانــواده خواســتگارتان و نیــز خانواده
خودتــان در گرفتــن تصمیم نیــز دقت
کنیــد .تا چــه انــدازه خانــواده یــا خود
ایشــان پذیرای تماس مستقیم از سوی
شماست؟
به آینده رفتار فعلیتان فکر کنید

از آن جا که این ارتباط با چشمانداز یک
رابطه بلندمدت در نظر گرفته میشود،
دقت کنید که رفتار فعلی شما میتواند
چه تاثیری بر ادامه این رابطه در آینده با

فرض ادامه یافتن آن بگــذارد .در واقع
شاید مهمترین مسئله برای گرفتن این
تصمیم این اســت که چقــدر میتوانید
دالیــل ایجــاد موقعیــت فعلــی را برای
خودتان تحلیل و بررســی کنید و بعد از
تماس ،احساس نکنید که کار اشتباهی
انجام دادید.

اوســت .حال باید به خــود بنگریم کــه آیا ما نســبت به
خدایمان چنین هســتیم؟ به قرینه(نشــانه) دو آیه بعد
از آیه  56ســوره مبارکه ذاریات به تفاوت بین عبد خدا
با عبد مخلوق خدا پی میبریم .انسانی که عبد و غالم
میگیــرد ،هدفــش از او اســتفاده در راســتای کســب
منفعت و بهره از وجود اوســت و در حقیقت موالیش به
او محتاج اســت اما خدا بعد از بیان هدف از خلقت آدم
که عبودیــت و بندگی اســت ،از نیاز نداشــتن خالق به
مخلوقش میگوید و افزون بر آن بر رزاق بودن خویش
بر بندگانش تاکید میکند.

اوج تکامل انسان ،اطاعت یبقید و رشط از
پروردگار

عبودیت انسان ،اطاعت و گردن نهادن بی قید و شرط
او به خواست خداست که این ،اوج تکامل انسان و تقرب
به خالق هستی است .شریعت خدا برنامه جامع و کامل
سعادت انسان اســت که با نام اسالم به وســیله پیامبر
اکرم(ص) به بندگان عرضه شــده و آنــان که پذیرفتند
در عمل بــدان از یکدیگر تــا نقطه اوج پیشــی گرفتند.
خواســت خدا به آن تعلق گرفت که اســام کاملترین
دین برای همه مردم در طول تاریخ تا قیام قیامت باشد
و زمانی فرارســد که به ارادهاش در این مســیر با ظهور
آخرین حجتش این دین مبیــن را به طور کامل جاری و

امروز به ارزش مومن هم فکر کنیم

مطابق روایات ،اولین نقطهای که در چنین روزی از زیر
آب سر برآورد ،مکان کعبه شریف و بیت ا ...الحرام بود.
همه ما میدانیم که کعبه در پیشگاه خدا ارزش و اعتبار
واالیی دارد اما در روایت است که آبروی مومن بیش از او
در نظر خدا محترم است .خوب است که امروز به همین
بهانه به ارزش مومن و ضرورت کمک به او و حتی حفظ
آبرویش فکر کنیم .زمین و هر چه روی آن است روزی که
بنای قیامت به پا شود به نشانه سوره زلزال فنا میشود
اما مومن اســت کــه در رســتاخیز برانگیخته میشــود
تا وعــده صادق خدای خویــش را در پیــش رو ببیند .در
ضمن آن چه از بیان و رفتار ائمه(ع) به ما رسیده ،تفسیر
و تبیین شریعتی است که خدا برای بشر در نظر گرفته و
آن مجموعهای از اعمال و رفتارهــای ظاهری و باطنی
خاص است که بر هر کدام از آن حکمتی قائم و نتیجهای
مترتب است ،هرچند از عقل و درک مردم به دور باشد.
اینجاســت که عبودیت عبد به تعریف بیان شــده معنا
پیدا میکند که انسان نسبت به کالم حق اگرچه درکی
ندارد اما سمعا و طاعتا باشد و بدون چون و چرا اراده او
را بر اراده خویش مقدم بدارد.

رمز و رازهای داشتنکابینتهایی همیشه مرتب!
مریم ادیبی

از آن جا که بیشترین زمان خانمها در طول شبانهروز در آشپزخانه
ســپری میشود ،داشتن آشــپزخانهای همیشــه مرتب ،یکی از
ضروریترین خواستههای آنها به شمار میرود .برای رسیدن به
اینخواستهاولیناقدامنظمدهیبهچیدمانکابینتهاوکشوهاست.
بخــش بنــدی آشــپزخانه :در ابتــدا
حوزههــای مختلف آشــپزخانه را بر اســاس
کاربری تقسیمبندی کنید .بخش پخت و پز
شاملقابلمههاوابزارپختنغذادرکناراجاق
گازومایکروویو.بخشآمادهسازیغذاشامل
ابزارهایغذاساز،تختهخردکن،چاقوهاو...
.بخشسروغذاشاملبشقاب،قاشق،کاسه
وچنگالکنارسینکوماشینظرفشویی.

با خانوادهتان به توافق برسید

در نهایــت مســائل را به صــورت عمیق
بررسیکنیدزیراانتخابشریکزندگی
یک تصمیم سرنوشتساز است .اجازه
ندهید تنها احساساتتان تصمیم های
شــما را هدایت کند .دالیل والدینتان
را برای امتناع از تماس بــا این خانواده
و درخواســت توضیــح جویا شــوید و به
دقت به آن گوش دهید .دالیل خودتان
را برای اصــرار مطــرح و ســعی کنید با
خانوادهتان به یک توافق برسید .اینکه
خانــواده شــما خواهــان توضیــح برای
قطع مالقاتها به صورت ناگهانی پس
از چهار جلسه مالقات باشند ،میتواند
گزینــه مناســبی باشــد به شــرط آنکه
بررســی دالیل قطع کــردن مالقاتها
از سوی شــما و خانوادهتان کامال به بن
بســت بخورد .بهتر است پس از بررسی
سواالتی که در اینجا مطرح کردم با یک
مشــاور یا روان شــناس مجرب مشورت
دقیقتری انجام دهید.

ساری کند .در روایتی نیز آمده است که حضرت مهدی
(عج) در همین روز دحواالرض قیام خواهند کرد.

استفادهازتقسیمکنندهها:صفحههای
تقســیم کننده یکی از کاربردیترین وســایل
برای نظمدهی به کشوهاست .ابتدا ابعاد هر
کشو را اندازهگیریوبعدمتناسببانیازخوداز
فروشگاههای لوازم خانگی خریداری کنید.
اگر تقسیمبندی مناسب طبق ابعاد مورد نیاز
خودراپیدانکردید،ازتقسیمکنندههایقابل
تنظیم ،بسته به اندازه کشو استفاده کنید .به
دلیلابعادطولی،کفگیرومالقهممکناست
درکشویشماجانگیرد.دراینصورتازجدا
کنندههاییبهشکلمورباستفادهکنید.
دسته بندی کشــوها :برای راحت شدن
از بی نظمی ،اقالم مشابه را بر اساس جنس و

بانوان

اگر شما هم جزو خانمهایی هستید که همیشه از شلوغی کابینتها
شکایتداریدووسایلموردنیازخودراپیدانمیکنیدیاتازهعروسی
هستید که برای چیدمان آشپزخانه نمیدانید از کجا باید شروع
کنید یا به تازگی خانه خود را عوض کردهاید و می خواهید این بار
اصولیترلوازمخودرابچینیدباماهمراهباشیدتاباراهکارهاییساده
و کم هزینه این مشکل را برای همیشه حل کنید.

ابعادوکاربرددستهبندیکنید.بهعنوانمثال
لوازمپالستیکیرادریککشووظروفچینی
رادرکشویدیگرقراردهید.لوازمپرکاربردتر
را برای دسترسی آسانتر در طبقات پایینتر
قرار دهید .یک کشو را برای اقالم متفرقه ای
کــه در هیچ گروهی جــای نمیگیــرد در نظر
بگیرید .هر چیز اضافهای کــه خراب یا ناقص
اســت مثل درهایــی را که ظرف اصلــی آنها
شکسته یا گم شده ،کنار بگذارید و همه آنها
را در جعبهای بچینید و به انباری ببرید .برای
اقالم بزرگتر ،کابینتهای عمیق را انتخاب
کنیدمانندقابلمههاوماهیتابهها.درقابلمهها
راجداگانهدستهبندیکنیدچراکهقراردادن
آنها باالی هــر قابلمه ،جای گــذاری آن را در
کشومشکلمیکند.کشویباالییامنترین
جا برای چاقوها هستند .سعی کنید لبههای
تیز آنهــا را بــا محافظ بپوشــانید یــا در قالب
مخصوصنگهداریکنید.

استفاده از فضای بین کابینت ها :لوازم
پرکاربردتر و دم دستیتر را که روزانه بیشتر با
آنهاسروکاردارید،باگیرهمخصوصبهدیوار

آویزان کنید مانند لیــوان و فنجان .برای نظم
هرچه بیشــتر ،آنها را بــه ترتیب انــدازه قرار
دهید.درپایانبهایننکتهدقتکنیدکههرسه
ماه یک بار کشــوهای آشــپزخانه را بررســی و
مرتب کنید و مــوارد اضافی را کنــار بگذارید.
برای حفظ نظم کابینتها ،خود را ملزم کنید
هر چیزی را که اســتفاده میکنیــد دوباره در
جایخودقراردهید.

روانشناس صنعتی و سازمانی

اگــر شــما در یکــی از مراکــز خدمــات بهداشــتی کار
میکنید ،ایــن گالیــه را از زبــان کارکنان شــنیدید که
میگویند« :خیلی از زحمتها رو ما میکشــیم اما همه
چیز مال پزشکهاست» یا اگر در دانشگاهها مشغول به
کار هستید ،مشــاهده میکنید که بسیاری از کارکنان
مدام از تمایزهایی که میان آنها و اســتادان دانشــگاه
وجــود دارد ،شــکایت میکنند .بــه نظر میآیــد قانون
نانوشتهای در این سازمانها وجود دارد مبنی بر اینکه
هرچه مدرک دانشگاهی یک فرد باالتر باشد ،از قدرت
بیشــتری برخــوردار بوده و نســبت بــه ســایر کارکنان
احترام و مزایای بیشتری دریافت خواهد کرد .این تمایز
بین کارکنان مختلف یک ســازمان را که منجر به ایجاد
ســاختارها و طبقات ســازمانی غیررســمی در سازمان
میشــود ،بــه اصطــاح «نظــام طبقاتــی در ســازمان»
میگویند .در این سیستم ،افراد نمیتوانند به رتبههای
باالتر ارتقا یابند و جایگاه حرفهای هر فرد مشخص است.
آسیبهای مدرکگرا شدن یک جامعه

به نظر میرســد یکــی از مهمترین علتهــای به وجود
آمــدن اختالف طبقاتی در ســازمانهای مــا ،اهمیتی
اســت که جامعه ایرانی به رشــتههای تحصیلی خاص
مانند پزشــکی یا مدارج بــاالی علمی میدهــد و از آن
جا که کارکنان ســازمان هــم در این جامعــه و فرهنگ
زندگی می کنند و رشــد مییابند ،این دیدگاه در آنها
شکل میگیرد .از طرف دیگر چون قبول شدن در این
رشــتهها و گرفتن مــدرک دکترا نیاز به ســالها تالش
و تحصیــل و مطالعه دارد ،بســیاری از این افــراد دچار
غرورکاذب و خودشیفتگی می شوند و درباره سایر افراد
جامعه ،نگرش از باال به پایین پیدا می کنند و این تفاوت
را حق طبیعی خــود میدانند .در جامعــهای که دچار
مدرکگرایی شــده باشــد ،بســیاری از افراد برای این
درس میخواند که به پــول و جایگاه اجتماعی باالتری
دســت یابند و کمتر کســی برای نفــس و ارزش درونی
علم ،درس مــی خواند و این موضــوع پیامدهای منفی
بــرای جامعه و به تبــع آن برای ســازمانهای مــا دارد.
مدیران این نگرششان را اصالح کنند

بهنظرمیرسدتغییرایندیدگاهدرچنینسازمانهایی،
نیاز به ایجاد تغییرات اساسی در نگرش و فرهنگ کشور
دارد اما از آن جا که فرهنگ حاکم در هر ســازمانی عالوه
برجامعه،تحتتاثیرمدیرانآنسازماناست،مدیرانهر
سازمانیمیتوانندبااصالحنگرشهایخود،نگرشهای
سایرکارکنانخویش را نیزتحتتاثیرقراردهند.
ما و شما
راه ارتباطی با زندگی سالم :پیامک 2000999
و تلگرام 09354394576

اســتفاده از جعبــه ها و ســبدها :بدین
منظورلوازمرابراساساندازهوکاربردآنهادر
جعبههاییمجزادستهبندیکنیدودرکابینت
قراردهید.باکمیچاشنیسلیقهوبااستفاده
از جعبههای پالســتیکی رنگی یا ســبدهای
حصیری یک شکل ،عالوه بر نظمدهی جلوه
بهتریبهفضایکابینتخواهیدداد.ازسبدها
و باکسهای کوچکتر برای اقالم ریزتر که به
راحتیگممیشوند،استفادهکنید.درضمن
اســتفاده از ظروف هم رنگ و هم شــکل نظم
بهتری ایجاد میکنــد مثال بــرای حبوبات از
ظــروف در بــاز یــک شــکل یــا بــرای ادویــ ه از
شیشههایهماهنگاستفادهکنید.

* عکسهــای پرونــده دوچرخهســواری خیلــی خوب
بود .مــا را برد به دهــه  .70چقــدر با چیزهــای الکی و
ساده خوشحال بودیم .چرا االن اینجوری نیستیم رو
جعفری 45 ،ساله
نمیدونم واال .
* با خواندن اتاق مشاورهای که مادر نمیدانست اعتیاد
شوهرش را به دخترش بگوید یا نه ،اشکم درآمد.
* صابری تابلوست که یک دهه شصتی نوستالژی باز
خفن هستی .قلمت مستدام.
* من یک ســه چرخه فلزی داشــتم و بینهایت خاطره
دارم ازش .یــک بار دعوتــم کنید بیام تو زندگیســام
سیدحمید موسوی
دربارهاش بنویسم .
* اشــتباه کنیم ولی یک اشــتباه را به هیــچ وجه تکرار
مریم شاکر ،مشهد
نکنیم .
* مگر ممکنه کســی بــدون آمادگی روی ســر بایســته
که نوشتید بدون آمادگی روی ســر نایستیم! خودتون
می تونین این حرکت رو بزنید! عمرا بشه!
* خانــم مشــاوری کــه دربــاره رابطــه محبتآمیــز بــا
مادرشوهر نوشتید ،آیا شــما خودتان مادرشوهر دارید
و این توصیهها را کاربردی میدانید؟
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