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قانون پارکینسون
جلوگیری از هدر رفتن زمان

پــس از حذف تیــم ملی فوتبــال ایــران از جام جهانی و 
بازگشت این تیم به ایران با برخی از کارشناسان در مورد آیندۀ 
فوتبال ایران گفت وگو شد. مجید جاللی به نکتۀ خوبی اشاره 
کرد و گفت مربی تیم مهم نیســت، مــا باید یک برنامه چهار 
ساله برای فوتبال داشته باشــیم و آن مربی را برای این برنامه 
چهار ساله انتخاب کنیم. او هم چنین اشاره کرد که تیم فوتبال 
ژاپن برنامۀ 40 ساله دارد تا قهرمان جام جهانی شود. واقعیت 
این است که برنامه ریزی برای بلند مدت کار خوبی است اما 
در همه کشورها جواب نمی دهد. بررسی ها نشان داده در مورد 
بسیاری از فعالیت ها، ما وقتی فرصت کمی داریم، می توانیم 
خیلی از کارها را به ســرعت تمام کنیــم اما اگر ضرب االجل 
وجود نداشــته و زمان طوالنی تری در اختیار داشــته باشیم  
باشــد، همان کار خیلی بیش تر طول می کشد. این پدیده در 
جوامع مختلف ســابقه داشــته و به عنوان  قانون پارکینسون 
نامیده می شــود. بر مبنای این قاعده »کار آن قدر گســترش 
می یابد تا زمان در دســترس برای تکمیل آن پر شود.« برای 
مثال اشاره می شــود که تصور کنید دوست تان برای ناهار به 
خانۀ شما می آید و می خواهید قبل از رسیدِن او خانه را تمیز 
کنید. شما چون ضرب االجل دارید می توانید مقدار زیادی از 
خانه را در زمان بسیار کمی تمیز کنید! اما از سوی دیگر، اگر 
کل روز را تعطیل و برای تمیز کردن خانه فرصت داشته باشید، 

تمیز کردن خانه هم زمان بیش تری طول می کشد!
امروزه موسسات بزرگ در برخی از کشورهای کمتر توسعه 
یافته اغلب با این مشکل دســت وپنجه نرم می کنند. به ویژه 
کارمندانی که ســاعتی دســت مزد دریافت می کنند، ممکن 
اســت زمان بسیار زیادی را برای انجام کارهایی که می توانند 
بسیار کارآمدتر انجام دهند، صرف می کنند. تعجب برانگیزتر 
آن که حتی برخی از شــرکت ها به کارکنانی که تا دیروقت در 
محل کارشــان می مانند، پاداش می دهند! حتی اگر خروجی  
کارشــان با کارمندانی که زودتر کار انجام می دهند، یک سان 
باشد! به همین جهت است که سازمان های مدرن و پیش رفته 
برای سرعت بخشیدن به کار برنامه ریزی می کنند. مثاًل استیو 
جابز، یکی از بنیان گذاران اپل، کارمندانش را تحت فشار قرار 
داد تا در مهلت های بسیار تنگ کار خود را به پایان برسانند. او 
به مهندسان اصلی آیفون تنها دو هفته فرصت داد تا در اوایل 
سال 2005 میالدی »چشــم انداز نرم افزاری« را برای شرکت 

ارائه دهند.

 Wتاریخچۀ قاعدۀ پارکینسون 
ســیریل نورث کوت پارکینسون، مورخ و نویسندۀ نیروی 
دریایی بریتانیا، براساس تجربۀ خود در خدمات دولتی بریتانیا 
مشــاهده کرد که »کار به گونه ای گسترش می یابد که زمان در 
دسترس برای تکمیل آن پر شــود.« قانون پارکینسون اولین 
بار در مقاله ای سال 1955 تبیین و در نشریۀ »اکونومیست« 
منتشر شد. پارکینسون توضیحات مربوط به این اصل و قاعده 
را در دو کتاب »قانون پارکینســون« و »مطالعات دیگری در 
مدیریت« که هر دو سال 1957 منتشر شدند، گسترش داد. 
در حقیقت به صورت کلی قانون پارکینسون تمایل به افزایش 
مقدار کار مورد نیاز برای مصرف کردن امکاناتی اســت که در 
دسترس افراد گذاشته می شــود. به بیان دیگر مهم نیست که 
چقدر منابع شــما گسترده است، با این شیوه کارکردن تقاضا 
برای اســتفاده از آن منابع )یکی از آن ها زمان است( افزایش 
می یابد تا اطمینان حاصل شــود کــه تمامی آن منابع مصرف 
می شــوند! قانون پارکینســون برای بســیاری از زمینه های 
فعالیت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، از جمله مدیریت 
پروژه، مدیریت زمان، تخصیص منابع، برنامه ریزی، ظرفیت 
ذخیره سازی و تجزیه و تحلیل نیازمندی ها، پیامدهایی دارد. 
از نگاهــی دیگر با اتکا به ادبیات فارســی می تــوان در مورد 
قانون پارکینسون اشــاره کرد که وقتی امکانات باشد، زمان 
نیز موجود باشــد، ممکن است برخی به ضرب المثل »عجله 
کار شیطان اســت« بیش تر اتکا کنند! بنابراین در ابتدا برای 
هرگونه برنامه ریزی، غلبه بر قانون پارکینسون ضروری است. 
زیرا باید کنترل زمان را دردست گرفت و از امکانات به به ترین 
وجه اســتفاده کرد و به منظــور حمایت از آینــدگان به فکر 

ذخیره سازی منابع برای آن ها نیز باشیم.

حسن محرابی
پژوهش گر

میالد: متولدان امروز

درخشش با گاو
داریوش مهرجویی ۸۳ ساله شد

داریــوش مهرجویــی، کارگردان صاحب ســبک، 17 
آذر 1318 در محلۀ شــاپور تهران به دنیا آمد. در نوجوانی به 
موســیقی عالقه مند شــد و نزد پدرش که موســیقی ایرانی 
را خوب می شــناخت بــه نواختن ســنتور پرداخت و بعد به 
موســیقی کالسیک غربی آشــنا  و به نواختن پیانو رو آورد. 
در 17 سالگی به سینما عالقه مند  شد و 20 ساله بود که برای 
ادامۀ تحصیل به کالیفرنیا رفت. نخست به خواندن سینما رو 
آورد، اما خیلی زود ســینما را رها کرد و به فلســفه پرداخت 
و در ســال 1344 از دانش گاه یوســی ال ای در لس آنجلس 
لیســانس فلســفه گرفت. در همین سال ســردبیری نشریۀ 
»پارس ریویو« را در لس آنجلس به عهده گرفت و ســال بعد 
به تهران آمد. داریوش مهرجویی سال 1346 نخستین فیلم 
خود به نام »الماس33« را ساخت که فیلمی بسیار پرهزینه 
بود و اکران کم رونق آن شکســتی تجاری محسوب می شد و 
توجــه منتقدین را هم به خود جلب نکرد اما ســال 1348 با 
هم کاری غالم حسین ســاعدی، فیلم نامۀ »گاو« را نوشت و 
کارگردانــی کرد. این فیلم برای مهرجویی و ســینمای ایران 
جوایز متعــددی را در جشــن واره های بین المللی به ارمغان 
آورد. »گاو« هم از نظر تجاری هم از نظر هنری فیلم موفقی از 
کار درآمد و فصل جدیدی در سینمای ایران گشود. براساس 
نتایج یک نظرسنجی در ســال 1383، مهرجویی با آفریدن 
هفت شخصیت، بیش ترین شخصیت سینمایِی ماندگار را در 
سینمای ایران خلق کرده و شخصیت »هامون« ماندگارترین 

شخصیت در تاریخ سینمای ایران دانسته شده  است.

یاد: درگذشتگان امروز

فیلسوف خودآموز 
تشبیه جامعه به اندام موجود زنده

هربرت اسپنسر، فیلسوف انگلیسی، 27 آوریل 1820 در 
انگلستان به دنیا آمد و 8 دسامبر 1903 درگذشت. از کودکی 
تحت تعلیمات پدر قرار گرفت و از علوم مختلف از جمله علوم 
طبیعی، فیزیك، شیمی و تشریح معلوماتی پراکنده آموخت و 
به همین جهت تحصیالت منظمی نداشت و معلومات فراوان 
خود را از راه تجربه و تتبعات شخصی به دست آورد. اسپنسر 
ســال 1836 به استخدام شــرکت راه آهن درآمد و در اوقات 
بی کاری به نــگارش و خودآموزی می پرداخت و براســاس 
همین اســتعداد و ســفارش عمویش، توماس اسپنسر، در 
نشریۀ »اکونومیست« به کار مشغول شد. مرگ عمویش در 
ســال 1851 و ارثیه ای که برای او به جا گذاشت، به آرزوی 
او جامۀ عمل پوشاند؛ مشــاغل خود را رها کرد و به عنوان 
نویســنده و محققی آزاد به پژوهش و تحقیق در زمینه علوم 
رایج زمان همت گماشت. از نوجوانی به بحث دربارۀ مسائل 
سیاســی و دینی و فلسفی عالقه داشت و از مطالعات علوم 
طبیعی یك رشــته تحول و تکامل برایش پیش آمد که تصمیم 
گرفت تصنیفاتی را به عنوان فلسفه تألیفی مبنی بر همان نظر 
تدوین کند. بنای فلسفۀ اسپنسر که هدفش تبیین پدیده های 
زندگی بود بر قوانین تکامل نهاده شده بود. اسپنسر به قیاس 
جامعه با ارگانیسم زیست شناختی مبتنی بر تشبیه جامعه به 
اندام موجود زنده باورمند است. او نقش متغیرهای محیطی 
را در ســازمان دهی اجتماعی قبول داشــت و بر این باور بود 
که َاَبرارگانیک )جامعه( و ارگانیسم )اندام موجود زنده( از 6 

جنبه مشابه یک دیگرند.

ســنت نگارش روزنامۀ وقایع یومیه یا به تعبیر امروزی خاطرات 
روزانه، طی دو قرن اخیر و ابتدا از طریق آشــنایی رجال کشــور با 
فرهنگ اروپایی به ایران راه یافته است. تعداد قابل توجهی از رجال 
دورۀ قاجار، وقایع روزانۀ خود را در قالب روزنامه یا کتاب خاطرات 
به رشتۀ تحریر درآورده اند که از بین آن ها می توان به محمدحسن خان 
اعتمادالسلطنه، بهمن میرزا بهاالدوله، حاج مهدی قلی خان هدایت 
)مخبرالسلطنه(، عین السلطنه سالور و غالمعلی خان عزیزالسلطان 
اشــاره کرد. اما خاطرات روزانۀ ناصرالدین شاه از اهمیت خاص و 
ویژه تری برخوردار چراکه در میان پادشاهان قاجار، ناصرالدین شاه 
قاجار تنها پادشاهی است که بخشی از خاطراتش را ثبت کرده و با 
این کار سنت خاطره  نویســی را ارج نهاده است. روزنامه خاطرات 
ناصرالدین شــاه قاجار را باید یکی از مهم ترین منابع قاجار پژوهی 
دانست. روزنوشت های او و آشــنایی با افکار، روحیات، عادات و 
روند تصمیم گیری های او به درک بهتر حوادث آن دوره کمک قابل 
توجهی می کند. با اســتناد به شــواهد تاریخی، ناصرالدین شــاه از 
ســال های ابتدایی دوران سلطنت خود شروع به ثبت و ضبط وقایع 
روزانۀ خود کرده است. بنا به تحقیقات مجید عبدامین، قدیمی ترین 
روزنامۀ خاطراتی که از ناصرالدین شــاه مشــاهده شــده مربوط به 
ربیع الثانی 1265 است و آخرین برگ از خاطرات روزانۀ او مربوط به 
48 ساعت قبل از ترور او در 17 ذیقعدۀ 1313 است. او هم کتاب دار 
بود و هم کتاب خوان و هم ســعی بر آن داشته که آثار مکتوبی از خود 
برجای گذارد. به همین جهت ناصرالدین شــاه را یکی از سالطین 
ُپرنویس و اهل فضل و ادب می دانند. »روزنامه خاطرات ناصرالدین 
شاه قاجار« که تاکنون 8 جلد از آن منتشر شده، مجموعه ای است 
ارزشــمند و نفیس که به همت بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار و 
نشــر سخن و به کوشــش مجید و تصحیح عبدامین منتشر شده و 
بخشی از تاریخ ایران را از قلم یکی از شناخته شده ترین پادشاهان آن 
بازگو می کند.  اولین مجلد از روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه وقایع 

محرم 1279 تا ربیع االول 1283 را شامل می شود. در این کتاب شاه 
عالوه بر ذکر وقایع مربوط به اقامت خود در دارالخالفۀ طهران، شرح 
مفصلی از چند ســفر ییالقی و نیز ســفر به کرانه های غربی دریای 
خزر به دست داده و ســپس به گزارش کامل نخستین سفر خود به 
شرق مازندران پرداخته است. اطالعات مندرج در گزارش های ارائه  
شده از شهرها و روســتاهای مازندران، از نکات قابل توجه کتاب 
است. آن چه که این ســفرها را منحصر به فرد می کند، این واقعیت 
اســت که ناصرالدین شــاه عماًل مرکز ثقل سیاسی قلمرو خود را از 
پایتخت خود در تهران دور کرده بود و ریاســت یک دربار ســیار را 
بر عهده داشــت. جلد نخست »روزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه« 
حاصل استنساخ صفحات 1 تا 303 از آلبوم شمارۀ 97 از مجموعه 
آلبوم های بیوتات اســت که در تحت شمارۀ 295/7226 در بخش 
اسناد خطی سازمان اسناد ملی ایران بایگانی است. این آلبوم دفتری 
اســت به قطع رحلی بزرگ در 694 صفحه و حاوی یادداشت ها و 
روزنوشت های ناصرالدین شاه طی سال های 1279 تا 1285 هجری 

قمری است.

جلد اول روزنامه خاطرات ناصرالدین شاه قاجار شامل یادداشت های روزانۀ او از محرم ۱۲۷۹ تا ربیع االول ۱۲۸۳ است

سلطان خاطره نویس
قفسه

هفدهــم آذر 1332، ریچارد نیکســون، 
معــاون وقــت رئیس جمهــوری آمریکا به 
دانــش گاه تهران آمــد و در فضایــی کاماًل 
امنیتــی، دکتــرای افتخاری ایــن دانش گاه 
را دریافــت کــرد. این نوعــی دهن کجی به 
دانشــجویان معترضی بود کــه روز قبل، 3 
شــهید داده بودند؛ مصطفی بزرگ نیا، احمد 

قندچی و مهدی شریعت رضوی. 
ابراهیم یــزدی، دبیــر کل فقید نهضت 
آزادی ایران و از دانشجویان و فعاالن سیاسی 
وقت در جلد نخســت خاطراتش دربارۀ 16 
آذر 1332 می نویسد: »از 14 آذر تظاهراتی از 
کالس های درس دانش گاه تهران در اعتراض 
به ورود نیکسون به تهران و برقراری ارتباط 
با انگلیس شــروع شــد. قرار بر این بود با 
نیروهای نظامی مواجه نشویم و دانش جویان 
دانش کده ها پس از بیرون آمدن از دانش کده، 
به هم بپیوندند و در داخل دانش گاه تظاهرات 
ادامــه پیدا کند. اگر مشــکلی ایجاد نشــد 
دسته جمعی از دانش گاه بیرون رویم، اما آن 
روز دانــش گاه به یک پــادگان نظامی تبدیل 

شــده بود و نظامیان همه جا را اشغال کرده 
بودند. شنبه عصر در دانش کدۀ داروسازی، 
گاه  یکــی از نظامیــان بــه همراه یــک کارآ
شهربانی تظاهرات کنندگان را تعقیب کردند. 
دانش جویان با جنــگ و گریز این دو نفر را 
به طبقۀ دوم کشــاندند و در آن جــا آن ها را 
محاصره کردند و بعــد از زدن کتک فراوان، 
لباس های شــان را درآوردنــد و رهایشــان 
کردند. بعــد از دقایقی نظامیــان دانش کده 
را محاصره و عدۀ زیادی از دانشــجویان را 

بازداشت کردند.«
یزدی سپس به فضای شدیدًا امنیتی روز 
16 آذر 1332 اشــاره می کند و می نویســد: 
»دوشنبه 16 آذر از همان اول صبح وضعیت 
دگرگون بود. بر تعداد ســربازان بیش از حد 
تصور افزوده شد. در دانش کدۀ فنی اوضاع 
بــه کلی به هم ریخــت. گروهبانی که برای 
دســت گیری ســه نفر از کســانی که صبح 
شــعار داده بودند به سر کالس درس می رود 
و با خشــونت از اســتاد می خواهد که سه 
نفر نامبرده را تحویل دهد. اســتاد مربوطه 

سخت عصبانی شده و دســتور می دهد که 
به فرمانــده ات بگو بیاید. ولی نظامی مزبور 
مسلســل را بــه روی او گرفتــه و می گوید 
فرمانــده من این اســت. ایــن عمل باعث 
خروج استاد از سر کالس و شکایت به رئیس 
دانش کده می شود.... مشــاهدۀ این وضع 
بیش از پیش باعث عصبانیت دانش جویان 
شــد و با دیدن ســربازان در کالس درس و 
کتاب خانه آتش خشم آن ها به یک باره زبانه 
کشیده و شدیدًا علیه ورود نظامیان به داخل 
دانش کده اعتــراض کردند... دانش جویان 
عقب نشینی کرده و سالن خلوت می شود و 
فقط ســه دانش جویی که از پا درآمده بودند 
در میان خون باقــی می مانند. تمام دیوارها 
خونی شــده بود... دیدن رنگ و استشمام 
بوی خــون، ســربازان را مســت تر کرده و 
باعث شــده بود که با چند گلوله دیگر آن ها 
را راحت ســازند. سکوت برقرار شد و چند 
دقیقه بعد کامیون های نظامی اجساد شهدا 
را بــه ســرعت از محل حادثه و دســترس 

دانش جویان خارج ساختند.«

روایت ابراهیم یزدی از ۱۶ آذر ۱۳۳۲

روزی که دانش گاه پادگان شد
گزارش روز
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