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كنا كا د آي افزايشكا زه انگ كناايجاد كا د آي افزايشكا زه انگ ايجاد
  در انگيزه ايجاد امروز، مديريت مباحث ترين مهم از يكي

كنان زهاينكهايگونهبهاستامتحتكا بانگ بهس

دكتر مجيد حسن زاده: گرد آورندهايجاد انگيزه و افزايش كارآيي در كاركنانايجاد انگيزه و افزايش كارآيي در كاركنان

بهسببانگيزهاين كهايگونهبهاستامرتحتكاركنان
  مديران از برخي .شود مي كاركنان كاري بازده آمدن وجود
  عاليق و ها ارزش و فردي متفاوت هاي ويژگي به آنكه بدون
ا ظااشاشاف نان اكا ك كا زيرمجموعهكاركنان كهدارندانتظارباشندداشتهتوجهيافراد
  از تري بيش پذيري مسووليت كارهايشان انجام در بايد آنان
.دهند نشان خود

كهاستشدهامروز مديريتهايدغدغهازيكيكاريانگيزه
  در كاركنان انگيزش سبب شود مي فرضياتي چه با و چگونه
 .شدهاآندرنوآوريوكارهاانجام
بخشنامهيادستور بابشودكهنيستموضوعيكاريانگيزه

  مي مدير اما ؛كنيم بودن دار انگيزه به وادار را خود كارمندان
دروكندتقويت كارشاندريافتنتسلطدرراكاركنانتواند نو نررر نري رووير

  نظر مورد اهداف به دستيابي صورت در مناسب هاي فرصت
.دهد قرار تقدير مورد را آنان



 از موسسات كاركنان از 70% كه دهد مي نشان آماري پژوهشهاي
  و برخوردارند موسسه به ورود روز نخستين به نسبت كمتري انگيزه

بسياركيفيتبارا خودكارتوانندميبخواهنداگرآنهااز%80
بيانگرخوبيبهشده انجاممطالعاتهمچنين.دهندانجامباالتري

 به باال دستمزد و درآمد عمومي، تصور برخالف كه است واقعيت اين
 افزايش براي خوبي محرك و مشوق عنوان به تواند نمي تنهايي
.باشدكاركنانكارآيي

 را كاركنان در انگيزه ايجاد راهبردهاي از برخي دارد ضرورت اينجا در
:برشماريم

ا1 آاان كا .كارآمدمديرانانتصاب-1
 هاي برنامه و دهد ايده خود سازمان به آنكه جاي به ناكارآمد مدير
 وجزيي روزمره كارهاي دنبال به تر بيش كند دنبال را مديريتي كالن
ا تخاااتغا اا ا بنابرايناستخود زيرمجموعهمديرانجاييجابهوتغييروسازمان

 و جوش و جنب به را مجموعه سازمان يك در كارآمد مدير انتصاب
 انگيزه ايجاد راهبردهاي كردن نهادينه در و دارد مي وا حركت
ت فق شهايم يب دازت زخ فقمديدهدمب اعدم بازيق بازيقواعدموفقمدير .دهدميبروزخودازتريبيشهايموفقيت

  ها آن به و كند مي مشخص زيردست كاركنان از را خود انتظارات و
.دهند انجام تنهايي به را خود وظايف كه دهد مي اجازه



:سازمانيسيستمدرمديريتثبات-2
 خود شعارهاي و ها برنامه انجام تحقق براي مدير يك سازمان يك در
ومديرازكاركنان شناختديگرسوياز.داردمديريتثباتبهنياز

بامديريتكهدارد ضرورتخودكاركنانبهنسبتمديرشناختمتقابال
 به منجر سازمان يك در مديران مدام تغيير زيرا شود همراه تر بيش ثبات
.شود مي كاركنان در انگيزگي بي

  :كارشناسي نظرات به دادن اهميت -3
  كارشناسي بدنه در انگيزگي بي به منجر كارشناسي نظرات به توجه عدم

اش ك اكقكا ااثاآظ توجهواستاثربي ها آننظراتكهببينندوقتيكاركنانشود،مي
 در تالش به رغبت ديگر شود نمي ها آن كارهاي و ها ايده به جدي
 بي و برنامگي بي شاهد نتيجه در و داشت نخواهند خود كار محيط
ك اندت تاز ه  .هستيمسازماندرتحركي

 اشتياق باعث سازماني امور در كارشناسي نظرات دانستن دخيل بنابراين
.شود مي خود كار به تر بيش توجه و دقت به كاركنان



پايه،مديريت هايردهدركارشناسيبدنهازاستفاده-4
:عالي و مياني

  ها آن از استفاده كاركنان در تر بيش انگيزه ايجاد عوامل از يكي 
ااا ك قكا درمديرببينند وقتيكاركنان.استمديريتيهايسمتدر

 خود سازماني موفق و تجربه با نيروهاي از خود همكاران انتخاب
 براي تري بيش تالش و دقت شوند مي ترغيب كند مي استفاده
ا ااز آندان تن نشاخازخالق مينشانخود ازخالقيتونوآوريودهندميانجامسازمان
.دهند

:افرادفرديهايتفاوتبهتوجه5  :افرادفرديهايتفاوتبهتوجه-5
 عاليق و ها ارزش دارد، ديگران از متفاوت ويژگي يك فرد هر

 يا فرصت با است ممكن فردي .است متفاوت يكديگر با افراد
ديگريبراياستممكنكهحالدركندپيداانگيزهپيشرفت، ديگريبراي استممكنكهحاليدركندپيداانگيزهپيشرفت،

 ديگري براي و باشد داشته اولويت كار در موقعيت تداوم و ثبات
 در بايد مدير كه است مواردي ...و باشد توجه مورد تشويق
.باشدداشتهتوجهآنبهخودمديريت بوجنبويري



آ :كاركنانآموزشامرگرفتندرنظر-6
 هم تواند مي كاري مهارتهاي يادگيري و كار حين در كاركنان آموزش مساله

 نفس به اعتماد سطح رفتن باال در هم و كاركنان عملكرد سطح ارتقاي در
شاگكاشااشث ااكآ نيزهاييهزينهاست ممكنآموزشاگرچهكهداشتتوجهبايد.باشدموثر
  غير كاركنان انگيزه بهبود و كار كيفيت بر آن تاثير اما باشد داشته همراه به

.است انكار قابل

  :پاداشها براي ابتكاري روشهاي اعمال-7
 براي كه اي هزينه از توان مي پاداشها اعطاي نحوه در ابتكار دادن خرج به با

نهاستفادهحداكثيابدماختصاصاماين داشتتوجهبايدنمودابه داشتتوجهبايد.نمود را بهينهاستفادهحداكثريابدمياختصاصامراين
 شوند مي اعطا معيني مواقع در و مشخص زمانبندي با كه پاداشهايي كه

 و حق عنوان به آنان نظر از و نداشته پاداش جنبه كاركنان براي ديگر
ازپستواندميپاداشهامثالعنوانبه.گرددميتلقيحقوقشان ازپستواندميپاداشهامثالعنوانبه.گرددميتلقيحقوقشان
 تا شود اعطا آموزشي هاي دوره آميز موفقيت گذراندن يا كاري موفقيتهاي

 بخشي اختصاص .شود مشخص آنها براي كار درست دادن انجام مثبت تاثير
راتصوراين)آنهاآموزش برايمثال(كاركنانفرزندانبرايپاداشهامبالغ از غز هب يپ نبر نرز رورين)هوزشبري(ر

 و قايليد ارزش هايشان خانواده براي شما كه كند مي ايجاد كاركنانتان براي
 امكانات همچنين .داد خواهيد افزايش را آنها كاري تعهد و انگيزه آن، پي در

شنشني  داردنقشآنانانگيزهافزايشدركاركنانبرايرفاهي



نتايج مثبت با انگيزه بودن كاركنان

بودن انگيزهبافوايدوآثارتوانميخالصهطوربه  
و جلوگيري از ايجاد  بهبود الگوهاي اخالقي كاركنان - 6

.سنگ اندازيهايي كه موسسه را دچار مشكل كند
:كردبيانزيرشرحبهراكاركنان

 كاري محيط ايجاد به منجر كه منشها و رفتارها بهبود -1
.شود مي مشتري براي دغدغه از عاري و پسند مورد

و درنتيجه استفاده از  افزايش خالقيت كاركنان -7
.ابتكارهاي آنها در تسريع و بهبود روند كارها

 بهره و كارآيي افزايش كه كار به توجه و عالقه افزايش -2
.داشت خواهد درپي را موسسه وري

افزايش بهره وري موسسه -8

 اهميت به توجه با كه مشتري به بيشتر توجه ابراز -3
 تنها امروز، دنياي تجاري معادالت در مشتري استراتژيك

اتبقاياه باشدمموس .باشدميموسساتبقاي راه

  ارتقاي سبب كه شغلي مهارتهاي بهتر هرچه يادگيري -4
.شودميكاركنانخدماتكيفيسطح .شودميكاركنانخدماتكيفيسطح

 در كه گروهي همياري براي محيطي بسترسازي -5
مشكالتتواندميبحرانيوحادكاريشرايطبرخي ي يبر يورير ر ويب

.كند مرتفع خوبي به را موسسه



بهفضانوردان فرستادنبرنامهناسا كههنگامي•
ناسا و مشكل خودكار

آنها.شدروبرو كوچكيمشكلباكرد،آغازرافضا
 فضاي در موجود خودكارهاي كه دريافتند

كنندكارجاذبهبدون بهخودكارجوهر(نم بهخودكارجوهر(.نمي كنندكار جاذبهبدون
 كاغذ سطح روي و نمي يابد جريان پايين سمت

  شركت آنها مشكل اين حل براي ).نمي ريزد
كااا ا اا تحقيقات.انتخاب كردندرااندرسونمشاورين

 دالر ميليون12 طول كشيد، دهه يك بيش از
طراحيخودكاريآنهانهايتدروشدصرف يرور ريهه يو ر
زيرمي نوشت، جاذبهبدونمحيطدركهكردند

 كريستال حتي سطحي هر روي مي كرد، كار آب
شت اازن فد ه300تاز :نتيجهد درجه300تا زيرصفردمايازومي نوشت
.مي كرد كار سانتيگراد

مدادازآنها:داشتندساده تريراه حلروس ها•
 را مشكالتهميشه كنيمسعي
 در سوالهارا جواب وابتدا كنيم ساده

ا اف كنتاط لروس زهرير
 كنيم جستجواطرافمان!كردند استفاده



زن خانه داري كه با اختراع سوسك كش ثروتمند شدزن خانه داري كه با اختراع سوسك كش ثروتمند شد
 خيلي مسافتتا و مي گرفتمدستمبهرازنبيل
 را، خانواده روزانه مصرفي كاالهاي تا مي رفتم دوري

  شب ها و مي كردم كار روزها  .كنم تهيه ارزان تر

درهاشمي الساداتشكوهمن
 جهاني به شهريار در 1334 تيرماه
اسمم.گشودمچشماتفاقازسرشار

 مي خواندمدرس
 .كردم ازدواج و شدم آشنا آقايي با 54 سال در

 به .داشتبچهدو و كرده ازدواجآنازقبلايشان

كهاسمي شكوهگذاشتند؛شكوهرا
 حسي هميشه و دارم دوستش
كهكند مي ايجادمندراين چنين

نتوانست زندگياموردرتنهانهمرحوممپدركهدريغ

 نكنم قبولرابچه ها آن من بودقرارپدرم،سفارش
 دو .كردم قبول و است الزم ديدم مقطع يك در اما

 به خودمهمبچه چهار و داشتپدربچه هايمبچه

جزئيرا شكوهوموفقيتبهرسيدن
.بدانم تقديرم از

غ رر مپ و يوررهر وز
 هايش گذاري سرمايه و كار در بلكه كند، اجرا را الزم مديريت

 همسرم بعدها و پدر تجربه .ديد زيادي مالي هاي خسارت هم
بهترعلم« انشايتكراريموضوعدرتاشدباعثزندگي در

.آوردمدنيا
 صبحگاهي ورزش به روز هر .72 سال به رسيديم
ير زمان آندركردم مي تمرينخوبيبهو.مي رفتم وعربز ريو رمير به

 و علم بدون ثروت كه برسم اعتقاد اين به »ثروت؟ يا است
 داشت نخواهد خوشايندي ثمر زندگي بر كردن مديريت توان

شكوفايي و رشدمسيردرراكسيديگريبدونيكهيچ و

 آن مربيشدممن و كرد ازدواجورزشمانمربي
 و درست تر را گري مربي خودم آنكه براي .جمع

.رفتممربيگري كالسبهدهم،انجامعلمي تر ونييچو ريب ييوريررريي و
داد نخواهد قرار
 كرده دوم ازدواج پدرم و بودم خانواده بزرگ بچه من

خوبهمخانهدروبودمخواندهراهشتمهفتمبودكالس

 قبولي نفردهجزو و شدم موفقكالس هادراين
 مربيگري توجيهي كالس هاي در كه وقتي .بودم
خوبهم خانهدروبودمخواندهراهشتمهفتمبودكالس به خاصحسيك و شدم خوشحاليشدم،قبول

.مي كردم كار
مم

مي افتداتفاقاتي دارد زندگيمدرمي گفتمن



سوسك ها ي ساختمان تهديد يا فرصت؟

من اصوال زن بي نظمي نبودم كه زندگي ام را كثيف اداره كنم
وقتي آن ماده را درست كردم و ديدم سوسك هاي خانه ام 

مدام ايـن  .از بين رفت، نگفتم اين خمير مال خودم باشد
اما ساختمان ما يك ساختمان قديمي در حوالي نارمـك بـود

اين ساختمان همجوار يـك حمـام   . كه سوسك زيادي داشت
مانـده  . عمومي و رودخانه بود و سوسك ها آن را گرفته بودنـد 

بــه . خميــر را مــي ســاختم و بــه در و همســايه مــي دادم 
شاگردان كالس صبحگاهي و معلم هاي مدرسه اي كه كار 

هر كس مي گفت خانه ام سوسك دارد، .مي كردم هم دادم
اعضـاي. بوديم چكار كنيم كه اين سوسـك هـا از بـين برونـد    

خانواده با هم فكر مي كرديم و با همسايه ها بررسي مي كرديم، 
كتـاب هــا را بررسـي مـي كـرديم و از سوســك     . امـا نمـي شـد   

ا ا

مي گفتم من يك ماده درست كردم كـه سوسـك هـا را از    
يك شب در خانه مان صحبت شد، پدر بچه ها . بين مي برد

گفت مي توانيد با بچه هاي تيم كوهنوردي جمـع شـويد و   
ط ا ا ط ا ا .كش هاي مختلف استفاده مي كرديم اما مشكل حل نمي شد

اول دنبال ماده اي بودم كه سوسك هـاي خانـه ي خودمـان از    
از هرچه كه استفاده مي كرديم، سوسـك هـا از بـين    . بين برود
فت ان ن ن ق ال اظ ل ا ا ا اخت ا اك

اين را در قـوطي بريزيـد و بفروشـيد امـا مـن همينطـور       
تـا اينكـه تقاضـا    . درست مي كردم و به متقاضيان مي دادم

آنقدر زياد شد كه من بـه ايـن نتيجـه رسـيدم كـه بايـد       
ك ل گ ش فا ساكنان ساختمان ما از لحاظ مالي قوي نبودند بـا.نمي رفتند

اين حال حاضر شديم كل ساختمان را يكي دوبار سـم پاشـي   
ساختمان يكي دو روز بوي گند سم مي داد ولي بعـد از  . كنيم

د ش دا كها كله از ز د ك ن ويا ت

.سفارش بگيرم و توليد كنم

تـوي.اين يكي دو روز، باز سر وكله سوسك ها پيدا مي شـد 
ذهنم بود كه بايد كاري انجام دهم و به صورت اتفاقي و 
با آزمون و خطا به تركيبي رسيدم كـه سوسـك هـا را    

ميكـرد مـن.نابود تركيـب بگـويم اسـت بهتـر نـه، نـه، بهتـر اسـت بگـويم تركيـب مـن.نابود مي كـرد
.سوسك ها را امحا مي كرد



دقت اد ش ادااختفا همهسوسكهايبوديمتوانستهماشااشدز مشاوره باشدزيادسماينساختسفارشهايديدموقتي
 تاييديه براي رفتم اختراع ثبت دنبال به اقوام از يكي

 مواد بر نظارت كل اداره سراغ .قانوني مراجع از گرفتن
دن فتابهداشتوآشام فبهكآنجااماگ ح

 همه سوسك هايبوديمتوانستهما
 بودند ديده .كنيم ريشه كن را جا

 زندان ها، سوسك داريم كم كم
حرفم بهكسيآنجااماگرفتمرابهداشتيوآشاميدني  بهزيستي هادولتي،اداره هاياداره ها،

 سراغ به چرا گفت من به غيبي نيروي يك .نمي داد گوش
 درگير روحشان كه آن هايي .نمي روي پژوهش ها سازمان
اماندارندباورراغيبينيروهاياينپليديهاست،وبديها

  ريشه كن را زندان ها همينطور و بدهند تكان را معلوالن
كنيم، اينم يدمجوزبايدگفتندبناب كبهامجوزوبگي

ير ير يو بهزي
  نمي توانستند كه

اما ندارندباورراغيبينيروهاياينپليدي هاست،وبدي ها
 نوآوري گواهي .كردم گوش درونم نيروي به   .دارم باور من
 سمي غير گواهي و صنعتي و علمي پژوهش هاي سازمان از

بدون خميراين«بودشدهنوشتهگواهيآندر.رابودن

  كسي بهرامجوز و بگيريد مجوزبايدگفتندبنابراينمي كنيم،
 در .السادات شكوه يعني بود، او نام به فرمول اسم كه مي دادند

 را »پارس شيمي توره« نام به تازه شركت يك 81 سال آذر
.كردمتاسيس ن ينرربو ونيرينبووو ب

  هيچ هم انسان براي و شده ساخته سموم از استفاده
 ثبت را خمير اين بودم شده موفق من .».ندارد مسموميتي

.كنماختراع

.كردمتاسيس
 همه .است خوبي كارخانه .دارم پرسنل نفر پنجاه حدود االن
.كردم مكانيزه و خوب هم را چيز

ع خواندندرسكه آرزويم به بالخرهرفتمهمدانشگاهبهبالخره مر
لگن يكخانهدر.بودخوبومسمابااسميكامحااسم

 و مي كردم درست امحا خمير لگن همين در ك داشتم
راآن تهدم باريكباومي ريختمآكواريمتيوپ هايتوي

ر ممبب رر نرسرزويمبب و
 معدل با و خواندم درس صنعتي اقتصاد رشته در .رسيدم بود،

.شدم قبول نيم و هفده
 مشكل مي شودباعث كه مي كنيتوليدرامحصولياينكه

نوروز خانپله هايازكهپالستيك هايتويومي بستم
 .تومان ششصد قوطي هر .مي ريختم مي خريدم،

  خمير ها اين كنار و مي كرديم درست هم بروشور هايي

ي يورو وي لي
 حل بابتمردمچون دارد، خوبيلذتشود،حلديگران

.مي كنند دعايت مشكل شان

 .مي گذاشتيم

 



طبيعت از مديريتيدرس مديريتيلطيفه لطيفه
 روي بر روز طول تمامي در كالغي جنگلي در روزي

ختشاخه تهد اكاهدنش نان

لطيفه مديريتيلطيفه مديريتيدرسي از طبيعت

نميانجامكاري هيچوبودنشستهدرختيشاخه
.داد

گوش داوازوديدااوكوچكخ س هممنآيا":پ هممنآيا:پرسيداوازوديدرااوكوچكيخرگوش
  بنشينم اي گوشه در را روز تمام تو مانند توانم مي
."ندهم؟انجامكاريهيچو ممرچو
."نه چرا البته،" :داد پاسخ كالغ

استراحتونشستدرختهمانزيرهمخرگوش وش رمر رورنز
.كرد آغاز را خود
:  نتيجهوپريدروباه.شدپيداروباهيكلهسروناگهان

ه ن نش ان ت نكه ا ا براي اينكه بتواني بنشيني و هيچ .خوردوگرفتراخرگوش
كاري انجام ندهي، بايد در جايگاه 

.بااليي قرار داشته باشي



فيل بانان تنها با درك يك نكتـه و بـه شـيوه اي

...باورهاي محدودكننده گذشته و 
ي يو ب و ي ر ب ه ن يلب
. بسيار ساده، فيل هاي عظيم الجثه را كنترل مـي كننـد  
يوقتي فيل هنوز بچه فيل است، يك پايش را بـا طنـاب

بچـه فيـل،   . محكمي به تنة درخت تنومندي مي بندند
اندك.هرچه تقال مي كند، نمي تواند خودش را آزاد كند

اندك بچه فيل به اين تصور عادت مـي كنـد كـه تنـة     
همچون فيل ها، پاهاي ما نيز اغلـب اسـير   هنگـامي كـه بچـه فيـل     . درخت از او نيرومند تر است

ه گذشته د كه ا آن از ا ا اند شكنند ها ا بزرگ مي شود و قدرت شگرفي مي يابـد، تنهـا كـافي    
است ريسماني نازك به دور پاي فيل گره زده شود و به 

باورهاي شكننده اند، اما از آنجا كه در گذشته به 
قدرت تنة درخت عـادت كـرده ايـم، شـهامت     

.مبارزه را نداريم
جالـب اينكـه فيـل    . يك نهـال كوچـك بسـته شـود    

عظيم الجثه هـيچ تالشـي بـراي آزاد كـردن خـودش      

م ر ر رز
بي آن كـه بـدانيم كـه تنهـا يـك عمـل       
متهورانه ساده براي دست يافتن ما به موفقيـت  

.نمي كند
ن

. . .كافي است 



بيا تا مونس هم، يار هم، غمخوار هم باشيم
انيس جان غم فرسوده بيمار هم باشيم                                                                                        

مشب آيد شمع هم گرديم و بهر يكديگر سوزيم وز ر هر و م ر م ع
شود چون روز دست و پاى هم در كار هم باشيم                                                      

دواى هم، شفاى هم، براى هم، فداى هم
دل هم، جان هم، جانان هم، دلدار هم باشيم                                                      

به هم يكتن شويم و يكدل و يكرنگ و يك پيشه
سرى در كار هم آريم و دوش بار هم باشيم                                                                                         

جدايى را نباشد زهره اى تا در ميان آيد
آ به هم آريم سر، برگردهم، پر كار هم باشيم                                                      
حيات يكديگر باشيم و بهر يكدگر مى ريم

گهى خندان زهم گه خسته و افكار هم باشيم                                                                                        
گ كل قل ا ش به وقت هوشيارى عقل كل گرديم به همق

چو وقت مستى آيد ساغر سرشار هم باشيم                                                                                        
شويم از نغمه سازى عندليبى غم سراى هم

اش ه گلزا شد گ كد نگ ه به رنگ و بوى يكديگر شده گلزار هم باشيم                                                      
به جمعيت پناه آريم از باد پريشانى

اگر غفلت كند آهنگ ما هشيار هم باشيم  

مال محسن فيض كاشاني



 در فيض به ملقب محسن مال
ق1007 سالصفرماهچهاردهم

 ادامه براى عبدالغفور بزرگش برادر با كه بود ساله بيست
 و كشور پايتخت روزگار آن در كه اصفهان به تحصيل

اك اگل اشاا خاندان ترينمعروفازيكىدر
  سابقه كه ادب، و عرفان علم،

  قرن چهار حدود به آنان درخشان
ا آاكا

 هاى رشتهدرماهر اساتيد وبزرگعلماىتجمعمركز
گرديد رهسپار بود، اسالمى علوم مختلف

 ايران شهرهاى از يك هيچ در كه مناسب موقعيت اين از و
گ الالكد نشدنافتا هاشت .آمد دنيابهكاشاندررسدمى

 اديب و مفسر متكلم، فقيه، مرتضى شاه الدين رضى پدرش
 اهللا فتح مال شاگردان از و داشته تدريس حوزه كاشان در

 و ها بهرهبيشترين شد نمى يافتاسالمىممالكديگرو
 ناموران و استادان مشهورترين .برد را علمى هاى استفاده

 ، بهايى ،شيخ مجلسى تقى محمد مال اصفهان، در
داماد سكمي فند او،مي فه،دمالصد فانفل وع زهرااو مادر.استبودهرازىمحمدالدينضياءوكاشانى

 از( رازى العرفا الدين ضياء دختر شاعر، و عالم بانويى خاتون
  .است بوده ) شهررى بزرگ عالمان

الگضشافاال

 و عرفانفلسفه، در مالصدراو،ميرفندرسكىميرداماد
 ورود خبر شنيدن با محسن مال آن از پس .اند بوده كالم
 و رفت آنجا به اصفهان از شيراز، به بحرانى ماجد سيد
روايتوحديثعلمتكميلبهايشاننزدسالدومدت پدرسالگىدودرمرتضىشاهفرزندچهارمينمحسنمال

 و تعليم عمويش و دايى پس آن از .داد دست از را خود
 فيض چون و گرفتند عهده به را برادرانش ديگر و او تربيت

اناز داد شخ اتدتاه نلقد د

 روايت وحديثعلم تكميل بهايشاننزدسالدومدت
  پرداخت

 دو به را خود عالم و فاضل دختر دو مالصدرا دوران اين در
ودينى علوممقدماتبودترباهوشخودبرادراناز دو آن وكردتزويج عبدالرزاق مالومحسنمالشاگردش

 دايى و عمو نزد كاشان در بلوغ سن تا را آن از بخشهايى
 فرا نورا آخوند و حكيم به مشهور محمد نورالدين اش

فت گ

ش قونر رز ونورزويجب
.داد لقب )) فياض(( و )) فيض(( به را داماد و شاگرد

.گرفت



:تصنيفات و تاليفات
 استادان از معنوى و علمى استفاده و معارف كسب از پس او 

نمودآغاز سالگىهيجدهازرارسالهوكتابنوشتنخودبزرگ

:وفات
  حيات بدرود كاشان در سالگى 84 در فيض محسن مال

 را آن زمين حياتش زمان در كه قبرستانى در و گفت
اكا درنفيس اثرجلددويستبهنزديكسال65طىدر و

 در ايشان ارج پر خدمت.كرد تاليف مختلف فنون و علوم
  زحمات و خدمات با شيعه مذهب ترويج به نسبت آثار اين

 بر .شد سپردهخاك به بود، نمودهوقفوخريدارى
  سايبان و سقف وى قبر روى بر ايشان، وصيت طبق

 هر ديار، آن مسلمان اهالى ولى است نشده ساخته
ا(( ضق ائاف))ف فاتق چندبهاينجا .كندمىبرابرىدينىعالماناززيادىمردان

  مى اشاره شده نگاشته مختلف علوم در كه فيض مهم تاليف
:قرآن تفسير در -  الف:كنيم

اف

  فاتحه قرائتبارفته، )) فيض قبرستان((بهجمعهصبح
.كنند مى استمداد اش ملكوتى روح او، به توسل و

صافىتفسير
 اصفى تفسير

:روايت و درحديث -  ب
الشاف اف اال ضاالال افاتال الش الشرايع،مفاتيحالبيضاءالمحجهالنوادر،الوافى،الشافى،

:عرفان و كالم در –ج
 اليقين،الحق علم هاى رساله العقائد، اصول ، المعارف اصول
ن ق نال الحقع ن ق نال االجال االخت   االختياروالجبرو المبيناليقين،الحق،عيناليقين

:ادب و اخالق در –د
 ، صواب الصدر،راه السالك،شرح وزاد  نامه القلب،الفت ضياء
المهدى،شوقالجمال،شوقآشوب،دهرزالل،آبقدسگلزار المهدى،شوقالجمال،شوقآشوب،دهرزالل،آبقدسگلزار
حميده خوشبختي:گرد آورنده  مثنويات و غزليات و قصائد ديوان و العشق ،شوق



alirezaMH

از معجزه كلمات :دوست من
كن استفاده

بايد دنيا را كمي بهتر از آنچه  
 تحويل گرفته اي ؛ تحويل دهي

 خواه با فرزندي خوب
 خواه با باغچه اي سرسبز

ط ا ش ك ا ا ا خ

 باخود هر روز عهد مي بندم كه
در تالش باشم 

به چشمانم بياموزم فقط زيبائي 
  هاي زندگي ارزش ديدن دارد

M s

a e aMH

استفاده كن
كلمه مي تواند تو را مشتاق كند 

.مثل دوست داشتن
كلمه مي تواند تو را سبز كند 

.مثل خوشحالم

خواه با اندكي بهبود شرايط
 اجتماعي

خواه با قلمي ماندگار كه در جان  
آدميان تلنگر ايجاد كند

و اينكه بداني

و باخود تكرار مي كنم كه يادم
باشد،

هر آن ممكن است شبي فرا رسد 
آنچنان آرام گيرم كه ديدار صبحي 

گ ك ا گ م و ل
كلمه مي تواند تو را زيبا كند 

.مثل سپاسگزارم
كلمه مي تواند تو را پيش ببرد 

.مثل ايمان دارم
آ

ي ب ي و
حتي فقط يك نفر با بودن تو

.ساده تر نفس كشيده است 
!اين يعني تو موفق شده اي

كاش تقديرمن هم اينگونه ورق  
لوح يا و بگيرم را دستي كه بخورد

ديگر برايم ممكن نگردد،
پس هرگز به اميد فردا محبت هايم 

 را ذخيره نكنم
واين عهد به من جسارت مي دهد 
بگويم ساده هايم عزيزترين به :كه كلمه مي تواند تو را آغاز كند

:مثل
.از همين لحظه شروع ميكنم
.از همين نقطه تغيير ميكنم
زن ن ح ط دم ن ه از

بخورد كه دستي را بگيرم و يا لوح
دانشي باشم با يك عمر ماندگاري

:كه به عزيزترين هايم ساده بگويم
هستيد»خوشحالم كه «            

.از همين دم طرحي نو مي زنم
مي شود - مي خواهم -مي توانم

 خود را آغاز كن دوست خوبم
..!يادتان باشد

اثر انگشت شما از زندگيي كه
اگر تخم مرغي با نيروي  

بيروني بشكند، پايان 
اگ اگ ل

MH

كن لبريز ازعاطفه آنقدر را قلبت

alireza

يي ز ز ر
به آن دست مي زنيد پاك 

نمي شود
ولي اگر با نيروي. زندگي ست

داخلي بشكند، آغاز  
و  (بهترين چيزها . زندگي ست

هميشه از  ) بزرگترين تغييرات
ش آغا

قلبت را آنقدر ازعاطفه لبريز كن
كه اگر روزي افتاد و شكست

همه  جا عطر گل ياس پراكنده 
شود

درون آغاز مي شوند



ا ا تصاويري ازت
هايكتابخانه يب

كشور هاي مختلف



كتابخانه ملي ايران 



كتابخانه ي  
،  دوبلين (Trinity)ترينيتيكالج يج ي )ري y)ين وب

ايرلند



كتابخانه ي ملّي پراگ، پراگ، جمهوري چك



 ، برزيلريودوژانيروكتابخانه ي سلطنتي پرتغالي زبان ها ،



اتريش،(Florian)سنت فلوقيانكتابخانه ي صومعه ي 



اَدمنت، اتريش ،(Admont)كتابخانه ي اَدمنت 



بالتيمور، مريلند، اياالت متحده  ،(George Peabody(كتابخانه ي جرج پيبادي



كتابخانه ي ملّي، وين، اتريش 



كتابخانه ي ملّي فرانسه، پاريس، فرانسه 



كتابخانه ي عمومي، اشتوتگارت، آلمان



كتابخانه ي 
متحدهآيووا،ايالتحقوق اياالت اياالت متحدهآيووا،ايالتحقوق



ونسال، نروژ ،(Vennesla)وِنسالكتابخانه ي 



كتابخانه ي عمومي نيويورك 



 نروژ 
،

ونسال،
Venne
،

سال
)

sla)
انه ي

 
وِنس

كتابخا



نيمكت طرح كتاب 



نيمكت طرح كتاب 



نيمكت طرح كتاب



همكار محترم
انقد گ ا ش جه ت بذل از دان قد تشك ضمن تشكر و قدرداني از بذل توجه شما گرانقدرض

پيشنهادات و راهكارهاي شما در ارتقاء اين گاهنامه ما را ياري خواهد كرد 

:در صورت داشتن

تصاوير خالقانه
مطالب جالب

فيلم زيبا
......

اي ن ج د دتا خ نام به بعد ها ه گاهنا د تا ال ا ا ا .براي ما ارسال تا در گاهنامه هاي بعدي به نام خودتان درج نماييمب
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