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چکیده
کار جوهر انسـان و مایـه سـعادت دنیـوی و اخـروی او اسـت .در اسـالم بـه مقولـه کـار و
مؤلفــههای آن ،اهمیــت بســیاری داده شــده اســت .تعــداد روایــات ذکــر شــده از پیــامبر
اکرم

و ائمـه معصـومین

در موضـوع کـار و بایـدها و نبایـدهای آن ،خـود گـواه

صادقی بر این ادعا است .فرهنـگ کـار هـر جامعـه ،نشـانه رشـد فکـری و اجتمـاعی آن
جامعه میباشد که ،اقتصاد سالم و پویا ،از نتایر آن خواهد بود .در این مقالـه سـعی شـده
تا بایستههای فرهنگ مطلوب کار از منظر أمیرالمؤمنین علی

بررسی شود تا ضـمن

استخراج آن بایستهها ،بتوان به یـک الگـوی صـحیح و مناسـب در فرهنـگ کـار دسـت
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ناصر رفیعی

1

یافت .در بررسی به عمل آمده ،مواردی چون وجدانکاری ،نظم و برنامـهریزی و اتقـان و
محکمکـــاری در کارهـــا از مهمتـــرین بایســـتههای فرهنـــگ کـــار مطلـــوب از منظـــر
أمیرالمؤمنین علی

میباشند که با تحلیل عناصر جزئیتـر هـر کـدام از ایـن عنـاوین

کلی ،این مقاله سامان یافته است.
کلید واژه :امام علی

 ،فرهنگ کار ،وجدانکاری ،نظم و برنامهریزی ،محکمکـاری و

اتقان.
 .1استادیار جامعة المصطفی العالمیة.
 .2عضوهیئت علمی و دانشجوی دکتری کالم امامیه دانشگاه قرآن وحدیث.
 .1کارشناسی ارشد علوم معارف گرایش نهرالبالغه.
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مقدمه

کار مهمترین عاملی است که حیات بشر ،عزت و سربلندی هر فرد و اجتماعی بستگی به آن دارد.
ّ
کار مفهوم عامی است که شامل کلیه فعل و انفعاالتی میشـود کـه از جسـم و حتـی روح انسـان
سرچشمه میگیرد .از آنجـایی کـه کـار مایـه خوشـبختی و سـعادت انسـان اسـت ،اندیشـمندان و
صاحبنظران علوم اجتماعی ،به اندازه دریافتهای خود و سرچشمههای فی

الهـی ،پیرامـون

موضوع کار و تشویر انسانها به تالن و فعالیت مطالبی عنوان کردهاند که اهمیت و جایگاه این
امر حیاتی را به خوبی روشن ساخته است.
در اسال م ،کار در پرتو نیازهای انسان و ضرورت برقراری تعـادل و آرامـش در زنـدگی فـردی و
اجتماعی افراد یک فضیلت تلقی مـیشـود .وظیفـه کـار کـردن در جهـت تـ مین نیازهـای فـرد و
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خانواده ،همواره کنترل شده و با ت کید قرآن بر گذرا بودن زندگی و هشـدار دادن نسـبت بـه خطـر
حرص و آز و طمعکاری در وجود انسان و اهمیت اجتناب ورزیدن از ثروتاندوزی ،از افراط در آن
جلوگیری شده است(«اخالق کار اسالمی» ،نشریه کار و جامعه ،شماره  ،19صص71ـ.)95
کار و کوشش ،جوهر انسانیت انسان ،نب

حیات او و شاخصـهای اسـت کـه ماهیـت او را از

جمادات و گیاهان جدا میسازد(کار و تغش از نگاه اندیشمندان اسغمی ،ص .)9سقراط ،کار را
سرمایه سعادت و نیکبختی میداند(تعلیم و تربیت در اسغم ،ص.)275
از آنجاییکه فرهنگ کار به عنوان بخشی از شیوۀ زندگی انسان نقـش بنیـادی و زیربنـایی در
رسیدن به کار مطلوب وبه واسطه آن ارتقـا سـطح پویـایی جوامـع مسـلمان دارد ،فهـم صـحیح و
عمیر از بایستههای فرهنگ کار مطلـوب از منظـر أمیرالمـؤمنین علـی

 ،مـا را بـه ایـن مهـم

نزدیکتر مینماید.
امروزه ،مت سفانه در بعضی از کشورهای اسالمی سستی و اهمال در انجـام کارهـا بـه چشـم
میخورد که چه بسا یکی از عوامل عقبافتادگی و کیفیت پایین تولیدات و صنایع هم همـین امـر
باشد؛ درحالیکه ،از آموزههای اسالم به دست میآید که ،انسانها باید کار را بـه بهتـرین صـورت
انجام دهند.
پیامبر اکرم
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در این مورد میفرمایند:

َ َ
ّإن ا ّلله تعالی ّ
یحسن(الجامع الصغیر فی أحادیث
یحب ِمن
العامل إذا ع ِمل أن ِ
ِ
البشیر النذیر ،ج ،1ص.)001

خداوند دوست دارد که هر کارگزاری کار میکند ،نیکو کار کند.

با توجه به این روایت میتوانیم بگوییم افرادی که وجدانکاری باالیی دارند و با پـذیرن تعهـد
خویش ،کارهایی را که به آنان سپرده میشود به بهترین صورت انجـام مـیدهنـد ،مـورد لطـف و
رضایت الهی قرار گرفته و به طور طبیعی حاصـل تـالن آنهـا نیـز باعـث رشـد و پویـایی جامعـه و
کشورشان خواهد شد .امروزه تحولهـای اقتصـادی معلـول تحـول فرهنـگ کـار و برگرفتـه از آن
است .تحول اساسی و زیربنایی در فرهنگ کار جوامع ،به خودیخود باعث میشود تا فعالیتهای
کاری از حالت رکود خارج شده و به رشد و توسعه برسند.
در این مقاله سعی خواهد شد تا بـا بررسـی دیـدگاههای امـام علـی

و جمـعآوری احادیـث

شیعیان در زمینه فرهنگ کار مطلوب به ارائه بایستههای مهم در این موضوع پرداخته و با در نظر
اسالمی پیرامون مسائل اقتصادی و اجتماعی بپردازیم.
مفهومشناسی واژه فرهنگ ()culture

فرهنگ واژه فارسی و مرکب از دو جز «فر» و«هنگ» است« .فـر» بـه معنـای شـکوه و عظمـت
است و اگر به عنوان پیشوند به کار رود ،به معنای جلو ،بـاال ،پـیش و بیـرون اسـت و «هنـگ» از
ریشه اوستایی «سنگ» به معنای کشیدن ،سنگینی و وقار است .این واژه مرکب به معنای بیرون
کشیدن ،برکشیدن است که در ادبیات فارسی بـه مفهـوم لوـوی خـود بـه کـار رفتـه اسـت(زمین ه
فرهنگ ،ص.)99
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گرفتن و تبیین آنهـا ،در جهـت گسـترن و پیشـرفت روز افـزون فعالیـتهـای کـاری در جوامـع

لوت فرهنگ دارای معانی و مفاهیم متفاوت و متنوع اسـت و در سـیر تـاریخی خـود ،معـانی
مختلفی را در ادبیات فارسی به خود گرفته است .از آن جمله میتوان به معانی زیر اشاره کرد:
ادب ،تربیت ،دانش ،معرفت ،مجموعه آداب و رسوم و آثار علمـی و ادبـی یـک ملـت ،کتـاب
لوت (فرهنگ فارسی معین ،ج ،7ص)7518؛ نیکویی ،پـرورن ،بزرگـی ،فضـیلت ،شـکوهمندی،
هنـــر(فرهن گ نفیس ی ،ج ،2ص)7552؛ حکمـــت ،عقـــل ،آمـــوزن و پـــرورن ،مکتـــب و
ایدئولوژی(فرهنگ جعفری ،ج ،9ص.)716
در کلیه فرهنگهای لوت چنان تشابهی در معانی «فرهنگ» وجود دارد کـه باعـث مـیشـود
آنها را نسخههایی تکراری به شمار آوریم که برخی از برخی دیگر اقتباس شدهاند .از کلمه «ثقافة»
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در زبان عربی ـ در فرهنگهای لوت که در دسترس ما قرار دارند ،چه نوع قدیم و چه جدید ـ تنها
به ندرت یاد میشود و در مجموع به معانی ،درک و فهم ،فراست و زیرکی ،ظفر و دست یافتن بـه
کفار اشاره شده است(اإلشتقاق ،ص.)19
فرهنگ به معنای « »cultureاز مفاهیم تازهای است که در آغاز قرن  92هجری شمسـی ،در
زبان فارسی راه یافت و به کار برده شـد(«ارتبـاط فرهنـگ عامـه بـا فرهنـگ عمـومی» ،فصـلنامه
شورای فرهنگ عمومی ،شماره ،5ذیل واژه فرهنگ).
اولین تعریف علمـی فرهنـگ را ادوارد تیلـور در کتـاب فرهنـگ ابتـدایی خـود در سـال 9829

میالدی مطرح کرده است .به نظر وی «فرهنگ مجموعـه پیچیـدهای از معرفـت ،عقایـد ،هنـر،
اخالقیات ،قوانین ،آداب و همه قابلیتها و عـادات دیگـری اسـت کـه انسـان ،چـون عضـوی از
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جامعه آنها را میآموزد»(همان).
مراد ما از کاربرد این واژه در مقالـه ،بـدین شـرح اسـت کـه ،فرهنـگ نظـام پیچیـده و پویـای
وجود اجتماعی انسان ،برای انطباق و سازگاری هر چه بیشتر با
اجتماعی است که در روند تکامل ِ
محیط طبیعی و اجتماعی و ادامه زندگی هر چه غنیتر و خالقتر ،از سوی انسان جمعی سـاخته

شده و از نسلی به نسل دیگر به عنوان میراثی اجتماعی انتقال مییابد و به عنوان کل تجزیهناپذیر
شامل خصوصیات روحی و عقلی ،باورها ،رسوم ،رفتار ،علوم ،هنر و ...مجموعه نظامهای نمادین
میشود.
مفهومشناسی واژه کار

کار در لوت به معنای«عمل ،فعل و کردار» انسان آمده است .و در اصطالح ،آن چـه از شخصـی
صادر گردد و خود را به آن مشوول سازد ،که الفاظ دیگرن عمل ،فعـل و شـول اسـت(لغتنام ه،
ج ،20ص902؛ فرهنگ عمید ،ج ،1ص.)9211
به نظر برخی از اقتصاددانان کار عبارت است از:
استفادهای که انسان از نیروهای مادی و معنوی خود در راه تولید ثروت یا ایجاد خـدمات
میکند(جامعهشناسی کار و شول ،ص.)90

بر اساس این تعریف ،فعالیت و کار به طور عمده از طریر هدفها و ارزن محصولی که تولید
94

شده ،معین میگردد ،به عبارت دیگر کار زمینه را برای تولید و افزایش خدمات ایجاد میکند.

پس میتوان گفت ،تعریف کار عبارت است از:
به مجموعه تـالن انسـان ،کـه بـه قصـد تـ مین معـان انجـام مـیپـذیرد ،کـار اطـالق
میشود ،حال ایـن تـالن چـه در محیطهـای اداری و سـازمانی و یـا غیـر اداری و غیـر
سازمانی و چه به صورت فردی یا جمعی انجام گیرد(مدیریت نیروی انسانی ،ص.)5

مراد از فرهنگ کار مطلوب در مقاله حاضر همـان ،مجموعـه ارزنهـا ،باورهـا و دانشهـای
مشترک و پذیرفته شده در حیطه مسائل فرهنگ کار است ،که با توجه بـه آن عناصـر و مؤلفـهها،
میتوان به انجام درست و بهینه فعالیتهای معطوف به ایجاد ارزن کار در هر جامعـهای افـزوده
شود .در این قسمت برآن هستیم تا به بیان بایستهها و عناصر آن بپردازیم:
الف :وجدانکاری

انسانی ،ص )90وجدان کاری عاملی است که باعث ایجاد نظم در کار و احساس انجام وظیفه در
افراد میشود ،در سازمانها ،اصالح رفتار و طرز برخورد با کارکنان آن سازمان میباشد ،تا تمایـل
آنها را به رعایت قوانین ،مقـررات و اسـتانداردهای سـازمان بسـنجد (همـان) ،بـه عبـارت دیگـر،
وجدانکاری عاملی است که باعث ایجاد نظم در کار و حس انجام وظیفـه در کارکنـان مـیشـود.
ّ
(«بررسی میزان ت ثیر و نقش عوامل مؤثر بر وجدانکاری» ،شماره اول ،ص)75
وجدانکاری نیرویی است که فرد را متعهد میسازد تا ،یک سری رفتارهای معطوف بـه هـدف
را در حیطه مسائل کاری خویش انجام داده(«وظایف و تعهدات در محیط کار به منظور دسـتیابی
به یک الگوی جامع» ،شماره ،99صص 176ـ  )755و نیـز افکـار و سـلیقههای متفـاوت را بـرای
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در فرهنگ کاری هر جامعه یا سازمان اصطالح وجدانکاری 1مطرح میشـود( .م دیریت نی روی

شکلدهی یک رفتار سازنده همگرا سازد(همان).
نیروی انسانی ما به تقویت وجدانکاری و توییر در فرهنگ کار ،نیازمند است؛ چرا کـه نیـروی
انسانی متعهد ،سازمان را در دستیابی به اهداف خود یاری میدهد.
وجدانکاری موجب میشود کارکنان نظام اداری و سازمانی کشور ،توانمندیها ،استعدادها و
تخصصها را نهتنها بدون کنترل ،بلکه به صورت داوطلبانه در جهت تحقر اهداف سازمان قـرار
دهند و در سایه این وجدانکاری است که برنامههای توسعه پایدار کشور بیمه میشوند(«وجـدان
1 .Work Commitment .
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کار عامل پویایی نظام اداری کشور ،کار و جامعه» ،ص .)72کارکنان با وجدانکاری باال سـختتر
کار میکنند ،برای سازمان ارزن قائل هستند و ایراد کمتری در کارشان دیده میشود(«تعهـدات
سازمانی در بنگاههای کارآفرینی کوچک در سنگاپور از طریر مدیریت فرهنگی» ،صص70ـ .)96
افراد با وجدانکاری باال اهداف و ارزنهای سازمان را اهداف و ارزنهای خود میدانند و برای
رسیدن به آنها تالن میکننـد(«مطالعـه تجربـی دربـاره کارکنـان بهداشـت و درمـان ترکیـه :اثـر
ویژگیهای جمعیتشناختی بر تعهد سازمانی و رضایت شولی» ،شماره  ،90صص 25ـ.)52
توجه به مفهوم وجدانکاری در امر کار ،در حقیقت نگاهی اخالقـی و انسـانی بـه مقولـه کـار
است؛ زیرا اخالق در رفتار حرفهای منجر به ایجاد تعهد نسبت به انجام وظایف محوله به بهترین
شکل و بدون کنترل خارجی و در پی آن بهبود نتایر کار ،بهبـود وضـع جامعـه ،رضـایت بـاطنی و
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آرامش وجدان فرد میشود .وجود وجدانکاری در یک سازمان باعـث افـزایش سـطح بهـرهوری،
تحقر توسعه پایدار ،تحول فرهنگی انسان ،ثبات مدیریت و نظم اقتصادی میگردد .وجدانکاری
با مفاهیمی از قبیل انضباط ،روحیه ،کارآیی ،انگیزن و تعهـد ،در حـالیکـه رابطـه نزدیـک دارد،
متفاوت است؛ و در اصل ،عاملی است که باعث ایجاد نظم در کار و حس انجام وظیفـه در افـراد
میشود .توجه به مفهوم وجدانکاری در کارها ،توجه به اخالق و روابط انسانی است؛ زیرا اخالق،
تعهد ایجاد میکند و باعث میشود ،افراد نسبت به وظایف و رفتار شولی خود به بهترین شـکل و
بدون وجود عامل کنترل خارجی ،حساس باشند.
ّ
وجود وجدانکاری در یک سازمان باعث افزایش سطح بهرهوری ،تحقر توسعه پایدار ،تحول
فرهنگی انسان ،ثبات مدیریت و نظم اقتصادی میگردد.
امام علی

میفرمایند:

َ َْ
َّ
َ َ
ْ
ً
َ
َ
َو ال تأ َم َن َن َعلی َها ِإال َم ْن ت ِث ُق ِب ِدی ِن ِه َر ِافقا ِب َم ِال ال ُم ْس ِل ِمی َن َح َّتی ی َوصل ُه ِإلی َو ِلی ِه ْم
ً
ً َ ً َ ً
َ ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ ُ َ ْ َ َّ َ
اصحا ش ِفیقا َو أ ِمینا َح ِفیظا(...نهجالبالغه
فیق ِسمه بینهم و ال توکل ِبها ِإال ن ِ
صبحی صالح ،صص 881ن ،882نامه )02
اموال مردم را به دست کسانی بسپارید که به دینداری آنها اعتماد داشته باشید ،و بدانیـد
که اموال مسلمانان را با رفر(و سالمت) میآورند و به دست ولی ایشان میرسـانند ،تـا او
میان همه تقسیم کند؛ و این اموال را به دسـت کسـانی مسـپارید مگـر آنکـه خیرخـواه و
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مهربان و امین و مراقب باشند...

پس بین وجدان و کار ارتباط تنگاتنگی وجود دارد و اگر در جامعهای ،انسانها ایـن ارتبـاط را
در نظر نگیرند ،به طور حتم ،کارها به صورت ناقص انجام خواهـد پـذیرفت ،حتـی ممکـن اسـت،
جامعه در شرایطی قرار بگیرد که ،هیچ کار مؤثر و مفیدی نیز در آن ،انجام نپذیرد.
وجدان مانند داراییهای دنیایی نیست که ،به صورت نامساوی میـان انسـانها تقسـیم شـده
باشد .وجدان ،این نیروی قدرتمند درونی ،در وجود همه افراد هست ،اما این میزبانهای وجـدان
هستند که تصمیم میگیرند آن را پیش خود نگه دارند ،یا پشـت حصـاری بلنـد زنـدانیان کننـد.
انسانهای با وجدان که ندایی از درون ،آنها را به انجام کارهای خوب دعوت میکند و از رفـتن
به سمت بدیها بر حذر میدارد ،همیشه به سوی رفتارهای انسان دوستانه متمایل میشوند و بـا
همه کسانی که سر و کارشان به آنها میافتد ،برخوردی منصفانه و انسانی دارند .اما اگـر روزی،
راهی جز اعتراف به اشتباه ،عذرخواهی و جبران اشتباه باقی نمیگذارد .چنین کسـانی مسـئولیت
تمام کارهایشان را به عهده میگیرند و هیچگاه اشتباهاتشان را به دیگران نسبت نخواهند داد و در
هیچ شرایطی ،با تصور آسیب رساندن به دیگران ،خود را راضی نمینمایند .پس میتـوانیم نتیجـه
بگیریم که ،ایجاد وجدانکاری ت ثیری شگرف در نوع نگرن به کار خواهد داشت.
بایستههای مورد نیاز در وجدانکاری

در فرهنگ کار اسالمی ،هرگونه فعالیت مستمر ،هدفمند و مؤثر ،که مطابر با آموزههـای الهـی
باشد ،عبادت شمرده میشود .بنابراین شایسته اسـت کـه فـرد مسـلمان ،در تمـامی فعالیتهـای
فردی و اجتماعی خویش ،دقت و تالن فراوانی به کـار گرفتـه و بـا احسـاس مسـئولیت ناشـی از

بایستههای فرهنگ کار مطلوب از منظر أمیرالمؤمنین علی(ع)

به دالیلی غیر از این انجام دهد ،آنقدر وجدان پا پیچشان میشود که ،بـرای چنـین انسـانهایی

وجــدانکاری ،وظــایف کـاری خــود را بــه بهتــرین شــکل انجــام دهــد .در ایــن قســمت بــه بیــان
بایستههای وجدانکاری بپردازیم:
1ـ همسویی منافع فردی با اجتماع

در آموزههای اسالمی ،با توجه به اصالت فرد ،جامعه نیز از موجودیـت خاصـی برخـوردار بـوده ،و
هنگامیکه جامعه موجودیت یافت ،باید جانب آن ترجیح داده شود؛ زیرا اگر منافع جامعه در نظـر
گرفته نشود ،دیگر برای افراد حاضر در آن ،جایی نمیماند ،تا آنها از منافع خود بهرهمند گردند.
امام علی

میفرمایند:
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َ َ ُ َ ْ
اب َمض َّر ٍِ :لل َع َّام ِة(نه البغهه صبحی صالح ،ص ،9092نامه.)51
« ...ذ ِلک ب
 ...این (احتکار کاالها و چیزهای مورد نیاز جامعه) ،برای همه مردم زیان دارد.
پس تعارضات فرد و جامعه ،یکی از پدیدههای موجود در همه جوامع بشری اسـت و بـارزترین
آن در تعارض منافع این دو ،مصداق پیـدا میکنـد .منـافع فـرد ،مجموعـه امتیـازات بـه رسـمیت
شناخته شده در نظام حقوق داخلی است که ،از آن به حرهای فـردی اطـالق میشـود و منـافع
جامعه ،مجموعه موضوعاتی است کـه موجودیـت جامعـه را تشـکیل میدهـد («قاعـده الضـرر و
تعارضات فرد و اجتماع در جامعه» ،صص901ـ.)29
بنابراین ،در حالتی که منافع جامعه به خطر میافتـد ،عقـل حکـم مـیکنـد کـه ،منـافع افـراد
موجود در آن محدود گردد؛ در این زمان ،میتوان خسارتهای احتمالی افـراد را بـه صـورتهای
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مختلفی جبران کرد .اما اگر خطری منافع جامعه را تهدید نکند ،برای ایجـاد محـدویت در منـافع
فردی ،مجوزی وجود نخواهد داشت.
امام علی

میفرمایند:

َّ َّ
ْ
َََ ْ
َ َ
َّ ُ َ ٌ َ ْ َ
الن ِار ِإال َم ْن أخذ ال َح َّق َو أ ْعطی ال َح َّق(کافی ،ج،2
اج ُر ِفی
اجر و الف ِ
اجر ف ِ
الت ِ
ص.)122
تاجر (معاملهگر ،کاسب) فاجر است ،و فاجر در آتش ،مگر کسی که حر [خود] را بگیـرد
[نه بیشتر] ،و حر [دیگران] را بدهد[نه کمتر].

بنابراین میتوان نتیجه گرفت که ،جامعهای میتواند پاسخگوی نیازهای مـردم خـویش باشـد
که بتواند ،در عین فعالیتهای کاری مؤثر ،منافع خود و افراد موجودن را ،ت مین نماید .زیرا ،هر
جامعهای براساس ویژگی طبقاتی موجود در خود ،ناچـار بـه دسـتیابی بـه منـافع عمـده و جمعـی
خویش دارد و عدم تحرک و سکون در آن ،فقط موجب از دست رفتن سرمایههای اقتصـادی و از
هم گسستن منافع اجتماعی و به طبع آن منافع فردی آن خواهد شد در نتیجـه وجـدان کـاری از
آن جامعه رخت خواهد بست.
2ـ تصحیح نگرش به دنیا

یکی دیگر از مؤلفههای الزم برای تحقر وجدان کاری تصحیح نگرن به دنیـا اسـت .آموزههـای
اسالم ،نیازهای انسان را در نظر قرار داده و به عنوان یک مکتب اعتدال ،افراط و تفریط در هیچ
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یک از حوزههای زندگی را به او ،اجازه نداده است .ولی از آنجاییکه ،انسان موجودی حریص در

مواجهه با مظاهر دنیا است ،کنترل خویش را از دست داده و راه افراط و یا تفریط را انتخاب نموده
و تمام سعی و همتش را در جهت جمعآوری زرق و برق دنیا ،صرف کرده ،زهد ،تقوا ،سادهزیستی
و قناعت را به کلی فرامون مینماید و با تجملگرایی ،در راه اسراف و افراط و گناه گام بر میدارد
و در این راه هیچ چیزی چشم طمعش را پر نمیکند و در حوزه کار باعث دنیاگرایی و تضییع کار و
چه بسا حر کارفرما و پایین آمدن کیفیت تولید شود.
امام علی

میفرمایند:

ُّ َ
ُح ُّب ُّ
الدنیا یفس ُد َ
الق َ
الع َقل َ
لب َعن َسماع الحک َمة َو یوج ُب َا َ
لیم
م
یص
و
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
قاب(مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،ج ،10ص.)91
ِ
الع ِ

دلبستگی به دنیا ،عقل را فاسد مـیکنـد ،قلـب را از شـنیدن حکمـت نـاتوان مـیسـازد و

اما ،نگرن مطلوب انسان بـه دنیـا ،سـبب ایجـاد وجـدان کـاری و بـه تبـع آن توسـعه و رشـد
اقتصادی در زندگی فردی و اجتماعی او میشود.
امام علی

میفرمایند:

ُ َ
رید م َن ُّ
ُ َ ُ ُ
َ
َ
کفیک َّ
َ ََ
فان َ
کفیک َو إن کنت
أیس َر ما فیها َی
الدنیا ما َی
إبن آد إن کنت ت ِ
َ َّ ُ َّ
َّإنما ُت ُ
َ
کفیک (کافی ،ج ،0ص.)138
فان کل ما فیها ال َی
رید ما ال َیکفیک

ای فرزند آدم ،اگر از دنیا به قدر کفایتت بخواهی اندکی از دنیا تو را کفایت میکنـد و اگـر

بیش از کفایتت بخواهی ،همه دنیا هم برای تو بس نباشد.

نامتوازن اقتصاد در زندگی افـراد حاضـر در
اما ،دنیاگرایی ناصحیح در انسانها ،سبب توسعه
ِ

اجتماع خواهد شد و آن را از درون به ناکارآمدی و سطحینگری سوق میدهد ،این عدم تعـادل،

بایستههای فرهنگ کار مطلوب از منظر أمیرالمؤمنین علی(ع)

باعث عذاب دردنا ک میشود.

راه را برای آسیبپذیری فرهنگ اقتصادی جامعه ،از زوایای گوناگون هموار مـیسـازد .ایـن رونـد
عالوه بر رکود فعالیتهای اقتصادی ،در ابعاد دیگری نیز چون ،سیاست و اجتماع نفوذ کرده و با
توجه به تعامل میان این ابعاد ،آسیبهای جبرانناپذیری را بر پیکره آن وارد خواهد نمود ،در ایـن
سخت بحران وارد میشود(«دنیاگرایی ،آسیبی فرهنگـی؛ از منظـر
صورت جامعه در مرحله بسیار
ِ

قرآن» ،ج ،52ص.)92

در نتیجه ،نگرنهـای مـردم بـه دنیـا یـا از نـوع ابـزاری و یـا از نـوع وابسـتگی بـه آن اسـت.
ابزارگرایان ،به دنیا تنها در حد یک ابزار برای رسیدن به خداوند مینگرند و در حقیقـت دنیـاداری
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میکنند ،اما وابستهگرایان ،به دنیا به چشم هدف مینگرند ،آن هم به صورت یک هدف کـالن و
نهایی ،و در این میان بدون استفاده و بهرهمندی از منابع دنیـا ،زنـدگی برایشـان معنـا و مفهـومی
ندارد.
با توجه به بیانات امام علی

 ،با انگیـزه توفیـر و رسـیدن بـه سـعادت ابـدی ،مـیتـوان بـا

تصـحیح نگـرن بـه دنیــا و نـوعی آخرتگرایـی و اصـالت دادن بــه آن ،بـه یکـی از اساسـیتــرین
مؤلفههای وجدانکاری دست یافت .در نتیجه شاهد به ثمر رسیدن فرهنگ کار مطلوب در جامعه
خواهیم بود.
 3ـ رعایت عدالت و برابری

سومین بایسته الزم برای تحقر وجدان کاری عمل نمودن به اصل عدالت و برابری است .انسان
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براساس فطرت الهی عدالت را دوست و ظلم و تضییع حقوق را زشت میداند .افرادی که خـود را
ّ
برابر با دیگران ،در تمامی حقوق میدانند ،و هیچگاه در پی ضایع نمودن حر کسی ،أعم از حقوق
مالی و کاری کارگر یا کارفرما نیستند ،میانهروی در کارها را ،الگوی خویش قرار میدهنـد ،آنهـا
مصداق بارز عدالتپیشگان در جهان خواهند بود.
امام علی

 ،در فرازی از عهدنامه اشتری ،میفرمایند:

َ َ
ْ
َ َ َ َ
َْ َْ
ُّ ْ
َّ َ
الر ْح َمة ِل َّلر ِعی ِة َو ال َم َح َّبة ل ُه ْم َو اللط َف ِب ِه ْم َو ال تکون َّن َعلی ِه ْم
َ ...و أش ِع ْر قل َبک
َ
ٌَ َ
َ
ً َ ً َْ
َ
َ َ َ َّ
َس ُبعا ض ِار یا تغ َت ِن ُم أ کل ُه ْم ف ِإن ُه ْم ِص ْنف ِان ِإ َّما أخ لک ِفی الدی ِن َو ِإ َّما ن ِظی ٌر لک ِفی
َْْ
الخلق(...نهجالبالغه صبحی صالح ،ص ،113نامه)23

 ...در دل خود نسبت به مـردم احسـاس محبـت بکـن ،آنـان را دوسـت بـدار و بـا ایشـان

مهربان بان ،زیرا که مردم دو دستهاند :دسـتهای بـرادر دینـی توانـد ،و دسـته دیگـر در
آفرینش با تو برابرند (ای انسان ،آنها هم انسانند!)».

دین اسالم انسان را ،در همه قانونگذاریها و احکام ،هدف اصـلی خـویش قـرار داده اسـت،
میتوان پیبرد که ،انسان و کرامتش ،محور اصـلی مسـائل معیشـتی و قضـایای مـالی بـه شـمار
میآیند ،زیرا مال در برابر کرامت آدمی و حیثیت جامعه بشری ،از هیچ اعتبـار مسـتقلی برخـوردار
نیست .و اگر این کرامت انسانی محفوظ نماند ،مال به خودی خود ،دارای هـیچ ارزشـی نخواهـد
ّ
بود ،زیرا از نظر قدر و منزلت بر انسان برتری و تقدم ندارد( .الحیاة ،ج ،1ص)27
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امام علی

میفرمایند:

َ
َ َ
ٌ َ ُ
...ما َعال ِفیک ْم َعا ِئل َو ال ظ ِل َم ِم ْنک ْم ُم ْس ِل ٌم َو ال ُم َع َاه (کافی ،ج  ،8ص.)30

[...در حکومت اسالمی] هیچ صاحب عائلهای نیازمند نخواهد ماند ،و هیچ مسـلمان یـا
غیر مسلمانی ،ستم نخواهد دید.

1

مـیتــوان گفــت کـه ،دیــن اســالم ،خــط بطــالن ،بــر هرگونــه ثروتانــدوزی و انحصــارطلبی،
مالکیتهایی که نتیجه آن شکستن قدر و مرتبه انسانها است ،میکشد ،و با این کـار ،از ابطـال
هدف دیـن بـرای تکامـل انسـانها ،مقابلـه بـا از بـین بـردن قسـط و داد ،و گسسـتن بنیانهـای
اجتماعی و اقتصادی متعادل ،شیوع فقر و بیچارگی در میان مردم جلـوگیری بـه عمـل مـیآورد،
پس ثروتهای تکاثری و مالکیتهای نامحدود ،مصرفهای آزاد ،و یـا دارایـی و مـالکیتی کـه در
آن ،حدود خداوند و احکام دین و حقوق مردم ـ در مراحل مالک شدن و مصرف کردن ـ مراعـات
را از بین خواهد برد.
پس ،اجرای عدالت نیز همانند سایر مسائل اجتماعی ،به زمینهها و بسترهای مناسب نیازمند
است .زیرا رعایت آن در جامعه ،موجب ثبات و آرامش و باعث سعادت انسانها خواهد شد.
امام علی

میفرمایند:

ْ ُ
ال َع ْدل َسا ِئ ٌس َعا (نهجالبالغه صبحی صالح ،ص ،1012قصار.)937

عدالت تدبیرگری عمومی است.

از منظر آموزههای اسالمی ،اهمیت عدالت چنان است که عالم هستی بـر پایـه آن بنـا شـده
است و بینیازی همه مردم بـا تحقـر عـدالت ممکـن خواهـد شـد( .الحی اة ،ج ،5ص )110امـام
علی

بایستههای فرهنگ کار مطلوب از منظر أمیرالمؤمنین علی(ع)

نشده باشد ،و صاحبان آنها حقوق رسمی و غیر رسمی را که بر عهده آنان است ،ادا نکرده باشند،

جامعه را زمانی جامعهای خدایی میدانند ،که با خدمت به انسـانها ،بتوانـد آنـان را بـه

قرب الهی برساند ،زیرا حقوق انسانها در حر خدا ریشه دارد و حقوق الهی نیز خاسـتگاه اصـلی
حقوق انسانها است .امام علی

میفرمایند:

با رعایت نکات به دست آمده از این کالم امام علی

 ،حـر و حقـوق در جامعـه اسـالمی،

عزت مییابد و عالمت و نشانههای عدالت و تعادل اجتمـاعی در آن آشـکار مـیگـردد و عـدل در
پهنه اجتماعی گسترده میشـود و فـرد ،گـروه یـا طبقـهای در جامعـه از محـدوده عـدالت بیـرون
نمیماند .در این هنگام است که ،مردم حر خود را نسبت به دولت یا کارفرما به صورت کامـل ادا
 .1منظور هر غیر مسلمانی است که در جامعه اسالمی به عنوان همپیمان (معاهد) و هموطن زندگی میکند.

010

مینمایند و در طرف مقابل ،دولت یا کارفرما نیز به ایفای حقوق خود نسبت به مردم میپردازد .در
نهایت ،حرکت کردن جامعه در مسـیر پیشـرفت ،تنهـا ،در چهـارچوب اجـرای عـدالت امکانپـذیر
است ،در این صورت ،آزادیها و اختیارات انسان ،محفوظ مانده و تمامی قوانین و مقررات فردی
و اجتماعی حاکم در آن ،رعایت میگردد .در چنین شـرایطی ،محـدوده عـدل ،گسـترن یافتـه و
هیچفردی در آن احساس تنگنا نمیکند ،زیرا افراد خود را با اصول عدالت تطبیر میدهنـد ،و از
خفقان و رنرهای اقتصادی ،که حاصل ظلم و ستم است ،نجات خواهند یافت.
بنابراین ،در صورت رعایت اصل عدالت در کار از سوی کـارگر یـا کارمنـد و از سـوی مقابـل از
طرف کارفرما یا سازمانها یاسایر مرا کز شاهد تقویت وجدان کـاری در مقولـه کـار خـواهیم بـود و
حاصل آن رضایت طرفینی و در نتیجه رشد کمی وکیفی اقتصادی خواهد بود.
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4ـ مسئولیتپذیری و رعایت قانون

چهارمین بایسته الزم در تحقر وجدان کاری در فرهنگ کـار مطلـوب مسـئولیتپذیری و رعایـت
قانون است ،به گونهای که هر نوع بیمسئولیتی ،به مفهوم بیرون شـدن از مسـیر درسـت و قـدم
زدن در کجیها و ناراستیها است.
سالم جحدری از امام علی

نقل میکند که ،ایشان فرمودند:

ُ
ْ
َ ْ َ
ََ َ ْ
َ َ
َ
أ ِتی ِب َم ٍال ِع ْن َد ال َم َس ِاء ،فقال :اق ِس ُموا َهذا ال َمال.
ش ِه ْد ُت َع ِلی ْب َن أ ِبیط ِال ٍب
َ َ َ
َف َق ُالواَ :ق ْد َأ ْم َسی َنا یا َأمی َر ْال ُم ْؤمنی َن َف َأخ ْر ُه إ َلی َغدَ .ف َق َال َل ُه ْمَ :ت ْق َب ُل َ
ون ِلی أ ْن أ ِعیش
ٍ
ِ
ِِ
ِ
َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ ُ ُ َ َّ َ ْ
ُ
ِإلی غ ٍد ،قالوا :ما ذا ِبأی ِدینا .قال :فال تؤخروه حتی تق ِسموه(بحاراْلنوار الجامعة
لدرر أخبار اْلئمة اْلطهار ،ج ،92ص.)301
خود شاهد بودم که مالی را هنگام شب نزد علی بن ابیطالب

آوردنـد ،گفـت« :ایـن

مال را پخش کنید ،گفتند :ای أمیرمؤمنان ا کنون شب است بگذار بـرای فـردا ،بـه آنـان
گفت« :قول میدهید که تا فردا زنـده باشـیم؟» گفتنـد :ایـن بـه دسـت مـا نیسـت .پـس
گفت«:عقب نیندازید ،تقسیم کنید».

اصل مسئولیتپذیری به ما ،میآموزد که هر کس در هر مرتبهای کـه باشـد ،نسـبت بـه تمـام
امور و کارهای خود مسئول و پاسخگو است .هیچ شخصی نمیتواند هرگونه که خواست بـا مـردم
رفتار نماید و خود را پاسخگو نداند .بر این اساس ،کسی حر کمترین اهانت و بیاحترامی به مردم
012

را ندارد.

منسوب به امام علی است که میفرمایند:
ْ ُ ً
َْ َ
ک ْن َمشغوال ِب َما أنت َع ْن ُه َم ْس ُئول(غررالحکم و دررالکلم ،ص  ،092ح .)3232
به چیزی مشوول بان که مسئول آنی.

تالن و سختکوشی ،از جمله مطالبی است که ،باید در هنگام ،انجام کارها مورد توجه قـرار
گرفته و به آن دقت شود ،انسانها برای رسـیدن بـه موفقیـت ،بایـد بـا تمـام تـوان و در چـارچوب
مسئولیت خویش تالن کنند ،زیرا رمز پیروزی انسان ،انجام کـار سـازندهای اسـت کـه در حیطـه
مسئولیتش بوده و باید آن را ،به نحو احسن انجام دهد.
از جمله توصیههایی که امام علی در «حاضرین »1برای امام حسن مجتبی نوشتند،
این بود که:

برای هر یک از کارکنانت کاری تعیـین کـن ،و از او مسـئولیت بخـواه؛ ایـن رفتار[تقسـیم
کار] ،شایستهتر است ،تا کارها را به عهده یکدیگر نگذارند.

از بیان فوق ،چند نکته حاصل میشود:
9ـ برای هر فرد باید کاری معین(در حد توان و تخصص او) مشخص گردد.
7ـ مسئولیت ،در صورت بروز مشکل یا پیشامد ناگوار ،بر عهده شخص مورد نظر خواهد بود.
1ـ فرهنگ کار شایسته در اسالم ،مبتنی بر رعایت قانون و انجام به وظیفه است.
پــس براســاس مــوارد فــوق مـیتــوان گفــت جامعـه انســانی کـار بــا اصــل مســئولیتپذیری و
قانونگرایی باعث تقویت وجدانکاری ،زمینه رسیدن به فرهنگ کار مطلوب را بنا میگذارد.

بایستههای فرهنگ کار مطلوب از منظر أمیرالمؤمنین علی(ع)

َ َّ َ
َ َّ
ً َْ ُ ُ
ْ
ُ
َ
ْ
ْ ...اج َعل ِلک ِل ِإن َس ٍان ِم ْن خ َد ِمک َع َمال تأخذ ُه ِب ِه ف ِإن ُه أ ْح َرى أال ی َت َواکلوا ِفی
ِخ ْد َم ِتک(...نهجالبالغه صبحی صالح ،ص  ،131نامه .)31

ب  :برنامهر یزی کاری

همانطور که بیان گردید ،موضـوع ایـن مقالـه بایسـتههای فرهنـگ کـار مطلـوب اسـت .در ایـن
قسمت به بیان دومین مورد از بایستههای کاری ،با عنوان نظم و برنامهریزی خواهیم پرداخت.
نظــم و برنامــهریزی ،از فرآینــدهای مهــم بــرای دســتیابی بــه فرهنــگ کــار مطلــوب اســت.
برنامهریزی نقش مهمی در کمک به جلوگیری از اشتباهات یا تشخیص فرصتهای پنهان دارد.
برنامهریزی به پیش بینی آینده و ساختن آینده تا حدود قابل تصوری کمک میکند.
ّ
 .1هنگام بازگشت حضرت از نبرد صفین.

013

اولین گام برای برنامهریزی این است که ،انسـان موقعیـت کنـونی خـود را بشناسـد .شـناخت
موقعیت فعلی ،موجب سهولت در رسیدن به اهداف مورد نظر ،خواهد شد .بـرای رسـیدن بـه ایـن
منظور ،باید به نقاط قوت و ضعف ،و فرصتها و محدودیتها توجـه ویـژه معطـوف گـردد .وقتـی
مقصود کاری مشخص میگردد ،باید شیوههای کلی آن تبیین شود ،تا اهداف معـین و بـا تعیـین
آن ،آگاهی دقیر و روشن ،نسبت به آینده کاری که میخواهیم انجام دهیم ،ایجاد شود .منسوب
به امام علی

است که میفرمایند:

َ
ْ
ْ
ِق َوا ُ ال َعی ِش ُح ْس ُن َّالتق ِدی ِر َو ِمال ک ُه ُح ْس ُن َّالت ْد ِبی ِر(هررالحلم و دررالللم ،ص،716
ح)52
قوام زندگی به آن است که به خوبی اندازه نگاه داری ،و مالک زندگی آن است که خـوب
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برنامهریزی کنی».

پس برنامهریزی و تهیه جدول زمـانی بـرای انجـام کارهـا ،اجـرای آنهـا را اطمینـان بخشتـر
میسازد ،زیرا تعیین همه فعالیتهـای اساسـی ،کـاری الزم اسـت و بـه همـین دلیـل ،بایـد همـه
انسانها ،تمامی افکار و برنامههای خویش را بنویسند ،تا در این زمینه با مشکلی مواجه نشوند.
بنابراین ،الزم است که انسان برای دستیابی به فرهنگ کار مطلوب ،یک برنامهریزی منسجم
و متقن داشته باشد ،که این برنامهریزی باید شـامل عناصـر و مؤلفـههای اصـیلی نیـز باشـد و در
مطلوب مورد نظر ،دسـت یابـد .ایـن عناصـر و
اجرای آن بدان توجه شود ،تا در گرو آن ،به نتیجه
ِ

مؤلفهها عبارتند از:
1ـ وقتشناسی

اولین عنصر الزم برای تحقر برنامه ریزی ،وقت شناسی است .تا از رهگذر آن بتوان بـه فرهنـگ
مطلوب کار رسید .وقتشناسی و آگـاهی از طـرز اسـتفاده از وقـت و ارزن دادن بـه آن اسـت .از
امتیازات انسانهای بزر  ،حساس بودنشان نسبت به گذشت زمـان و بهرهگیـری مطلـوب از آن
است .کسانیکه آرزوی رسیدن به قلههای رفیع موفقیت و کامیابی و طـی مراحـل کمـال و تقـرب
الهی را دارند ،باید قدر سرمایه ارزشمند عمر خویش را بیش از پیش بدانند و آن را با کوشـشهای
بیهوده و بطالت از دست ندهند.

014

منسوب به امام علی

است که میفرمایند:

َُ َ َ
ْ
ََ
نف ُس ال َم ْر ِء خط ُاه ِإلی أ َج ِله(نهجالبالغه صبحی صالح ،قصار .)79

نفس زدن شخص ،گام برداشتن او به سوی مر است.

طبر آموزههای دینی ما ،هر روز عمل خاص خود را میطلبد .همانطور که در انجام عباداتی
چون نماز ،زمان معین خویش را میطلبد و هر روز ،تکلیف جدای از خـود را دارد و بایـد در زمـان
خاص خود ادا شود ،برای انجام امور دیگر نیـز بایـد از فرصـتها بهـره بـرد و از تـ خیر در عمـل،
جلوگیری نمود.
امام علی

میفرمایند:

َ ُْ ْ َ َ َْ َ َ ْ َ َ ُ
ون غ َّصة( ...نهجالبالغه صبحی صالح ،نامه )31
...ب ِاد ِر الفرصة قبل أن تک
فرصت را دریاب ،تا مایه غصه نگردد.

میشوند :سالمت بدن و داشتن وقت.
انسان باید برای انجام وظایف و کارهای اصلی خود ،فرصت ایجـاد کنـد یعنـی هـر روز بـرای
انجام کارهای فردا برنامهریزی کرده و در انجام آنها مصر باشد .امام علی

میفرمایند:

ُ
َْ
َ ْ
ْ ُ ْ َ ُ َ ُ ُّ َ َّ َّ َ
اب فان َت ِه ُزوا ف َر َص الخیر(نهجالبالغه صبحی صالح ،قصار
الفرصة تمر مر السح ِ

.)01

فرصت همچون ابر میگذرد ،پس فرصتهایی که برای کار خیر پـیش مـیآیـد ،غنیمـت
شمارید!

در اسالم ،ارزن عمر یک انسان ،بستگی بـه امـوری چـون :ایمـان ،انجـام اعمـال صـالح و

بایستههای فرهنگ کار مطلوب از منظر أمیرالمؤمنین علی(ع)

بســیاری از افــراد ارزن دو نعمــت را نم ـیداننــد و در عمــل و بهرهگی ـری از آن دچــار تقصــیر

بندگی خدا ،اخالق نیکو و  ...دارد .اگر کسی عمرن را در راه تحصیل ایمان و معرفت ،که همان
اطاعت و بندگی خدا و کسب فضایل انسانی است ،صرف کنـد ،از وقـت خـود بـه خـوبی اسـتفاده
کرده و در این صورت ،از خسران روز قیامت در امان مانده و سعادتمند خواهد شد.
منسوب به امام علی

است که میفرمایند:

َْ
َ
ْ
َ َ
َ َّ ْ ُ َ
َم ْن أخ َر الف ْر َصة َع ْن َوق ِت َها فلیک ْن َعلی ِثق ٍة ِم ْن ف ْو ِت َها(غررالحکم و دررالکلم،
ص ،088ح.)1192
هر که فرصت را از وقت خود به ت خیر اندازد ،مطمئن باشد که فوت خواهد شد.

015

َ ُْ َ َ ُْ
َم ْن ن َاه َز الف ْر َصة أ ِم َن الغ َّصة(همان ،ص ،321ح.)1286

هر که از فرصت چنانکه باید بهره گیرد ،از غصه در امان است».
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فرصــتهای زنــدگی انســان ،ناپایــدار و زودگــذر هســتند ،بایــد در نظــر داشــت کــه ،بزرگتــرین
فرصتها ،بر اثر کمترین مسامحه و سهلانگاری ،از دست میروند و برای فـرد ،تنهـا شکسـت و
این نکته ،مورد توجه خاصـی قـرار
ندامت باقی میماند .به همین دلیل ،در سیره معصومین
گرفته و همواره خطر از دست رفتن فرصتها ،بیان شده است.
بسیاری از انسانها ،ارزن ثانیه ثانیههای عمر خویش را ،فقط در زمـان انتظـار کشـیدن و یـا
فرار کردن ،در مییابند .ولی باید بدانیم که ،ارزن عمر ما ،با استفاده درسـت و صـحیح از همـین
ثانیهها ،معلوم میگردد .زیرا تمام چیزهای وابسته به انسانها ،به آن مرتبط هستند .پس ،بایـد از
این سرمایه ارزشمند به خوبی بهره برد .این سرمایه ،هـر چنـد کـه ،وسـعتش معلـوم نیسـت ،ولـی
محدود است.
استفاده از فرصتها ،راز اصلی رسیدن به قله پیروزی است ،انسان با هر فرصتی که از دست
میدهد ،شانس رسیدن به پیروزی خویش را کمتر میکند ،در نتیجه زمینه رکود و ایستایی خود را
فراهم مینماید ،زیرا بسیاری از موفقیتهای ما ،مرهون جهش از روی سکوی فرصـتها اسـت.
منسوب به امام علی است که میفرمایند:

016

پس میتوان گفت که ،با غنیمت شـمردن فرصـتها بـه مـوقعیتی کـه خواهـان آن هسـتیم،
دست پیدا خواهیم کرد و از بیهودگی روزمرهای که ممکن اسـت بـه سـراغ هـر کسـی بیایـد ،رهـا
خواهیم شد.
2ـ نظمپذیری

دومین شرط الزم برای برنامه ریزی در کارها و به دنبال آن تحقر یک فرهنگ کار مطلوب رعایت
نظم در امر است که مت سفانه جای آن در بسیاری از امور زنـدگی بـه خصـوص مقولـه کـار خـالی
است .داشتن یک ساختار منظم در محل کار ،برای تسلط بر همه مسئولیتها ضروری است ،زیرا
ً
به طور معمول ،بیشتر افراد در محل کار خود با مسائل گوناگونی روبرو میشوند کـه گـاهی واقعـا
آنها کالفهکننده و پر تنش است .استرسی که این روزها جزئی از زندگی همـه انسـانهای عصـر
حاضر شده است ،نیز باعث دیر انجام شدن کارها میشود و جـذابیتی هـم بـرای کارکنـان نـدارد.
مشکالت ناشی از این موارد ،با به کار بردن نظم در انجام کارها ،قابل حل است.

امام علی

در وصیت تاریخی و مشهور خود میفرمایند:

َ
َ َ َ َ َ
ّ
َْ
ْ
ََ
یع َول ِدى َو أ ْه ِلی َو َم ْن َبلغ ُه ک َت ِابی ِب َتق َوى الله َو نظ ِم
وصیکما و ج ِم
ا ِ
َ
أ ْم ِرک ْم(نهجالبالغه صبحی صالح ،ص ،901نامه.)97

شـما را و تمـام فرزنــدانم و خـانوادهام و هرکسـی کـه نوشـتهی مـن بــه او رسـد ،ســفارن

میکنم به تقوای الهی و نظم دادن به امر خود.

رعایت نظم در کارها ،باعث به دست آوردن مزایایی در زندگی انسـان خواهـد شـد ،ایـن مزایـا
عبارتند از:
الف) هدفمند کردن زندگی؛
ب) توان دادن برای مقابله با مشکالت زندگی؛
زندگی؛
د) تنظیم برنامههای زمانی برای انجام کارهای محول شده به فرد.
امام علی

میفرمایند:

َ
َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ ُ َ َّ ُّ َ
الت َسقط ِفی َها ِع ْن َد ِإ ْمک ِان َها أ ِو
 ...إیاک و العجلة باْلمور قبل أو ِانها أو [التساقط]
َّ َ ِ َ َ َ َ َ َ ِ ْ َِ ْ ْ َ َ ْ َ ِ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َّ َ
ُ
َ
َ
ْ
اللجاجة ِفیها ِإذا تنک َرت أ ِو ال َوهن عنها ِإذا است ْوضحت فضع کل أم ٍر م ْو ِضعه َو
َ
َ
َّ
أ ْو ِق ْع کل [ َع َم ٍل] أ ْم ٍر َم ْو ِق َعه(نهجالبالغه صبحی صالح ،ص ،1231نامه.)23
از آن بپرهیز که پیش از موعد در کارها شتابورزی ،یا با وجود امکان انجـام دادن آنهـا
مسامحه کنی ،یا در کارهـایی کـه راه راسـت در آنهـا آشـکار نیسـت ،لجاجـت بـه خـرج

بایستههای فرهنگ کار مطلوب از منظر أمیرالمؤمنین علی(ع)

ج) انجام اقدامات سالم و مناسب ،برای رسیدن به هدف و توجه نمـودن بـه همـه جنبـههای

دهی ،یا چون وضع روشن شد آن را سست بگیری ،بنـابراین ،هـر چیـز را در جـای خـود
قرار ده ،و هر کار را در هنگام خود به انجام رسان.

نبود نظم در کارهای اداری و جمعی موجب میگردد تا فرد کارهایی را انجام دهد کـه نیـاز بـه
انجام آنها نبوده ،در نتیجه هزینه زیادی صرف انجام کارها میشود که در اینصورت نـاراحتی و
نارضایتی دیگر افراد جامعه را به همراه خواهد داشت .مت سفانه امروزه ،بـه خـاطر رعایـت نکـردن
نظم از سوی بعضی کارکنان ،منابع ،وقت و انرژی زیادی ،هدر مـیرود کـه ایـن امـر ،دیـر یـا زود
موجب عقبماندگی کشور در عرصههای اقتصادی خواهد شد.
امام علی

میفرمایند:

017

ْ

ٌ َ ْ ُ

َّ

َ

َّ َ

ُّ
الدنیا ُد َول فاطل ْب َحظک ِم ْن َها ِبأ ْج َم ِل الطلب(تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل
مسائل الشریعة ،ج ،10ص.)01
دنیا در حال گردن دست به دست است ،پس بهره خـود را از آن بـه معتـدلترین شـکل

طلب کن.

پس میتوان نتیجه گرفت که ،به وجود آمدن نظم و رعایت آن در کارهـای جمعـی و اداری از
هر چیز دیگری ضروریتر است ،زیرا عدم توجه به این اصل ،موجب ناراحتی دیگـر افـراد جامعـه
شده و باعث اتالف منابع مالی ،جانی و زمانی خواهد شد.
3ـ شناخت درست نقطه شروع و موقعیت هر عمل

سومین شرط الزم برای تحقـر برنامـه ریـزی در کارهـا و بـه دنبـال آن رسـیدن بـه فرهنـگ کـار
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مطلوب ،شناخت درست نقطه شروع و موقعیت هر عمل است .اگر کاری کـه در صـدد انجـام آن
هستیم را با شناخت انجام دهیم ،هدفمند حرکت نمـوده و موفقیـت بیشـتری را نصـیب خـویش
خواهیم کرد.
منسوب به امام علی است که میفرمایند:
َ
َ
َم ْن َج ِهل َم ْو ِض َع ق َد ِم ِه َزل(غررالحکم و دررالکلم ،ص ،068ح.)072
آنکه از جای پای خود بیخبر باشد ،خواهد لوزید.

انسانها باید ،مسائل کاری خویش را بـه درسـتی فهمیـده و درک نماینـد ،تـا بـا فهـم درسـت
مسائل و جهتگیری منطقـی افکـار و ایـدههای حاصـل از شـناخت صـحیح و ارزیـابی امکانـات
دولتی ،به روند کسب و کار بهبود بخشند.
امام علی

میفرمایند:

َّ
َ
ُ
َ
َْ
یا ک َمیل َما ِم ْن َح َرک ٍة ِإال َو أن َت ُم ْح َت ٌاج ِفی َها ِإلی َم ْع ِرفة(تحف العقول عن آل
الرسول ،ص.)170

ای کمیل! هیچ حرکتی نیست ،مگر اینکه تو درباره آن نیازمند به یک شناخت و معرفـت
هستی.

فهم درست از مسائل کاری ،موجب میگردد تا فعالیتهای اقتصادی کشور ،در مسـیر اصـولی
خویش حرکت کرده و اجازه به وجود آمدن ناپایداریهای شولی و تورم حاصل از آن ،داده نشود ،اگر
018

امور در جامعهای به همین صورت ادامه پیدا کند ،آن جامعه به پیشرفت و سعادت خواهد رسید.

ج  :محکمکاری در کارها

سومین بایستۀ فرهنـگ کـار مطلـوب ،محکمکـاری و اتقـان در انجـام کارهـا اسـت .دسـتهای از
مشکالت اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی ریشـه در سسـت کـاری و عـدم اتقـان در امـور دارد در
حالی که آموزههای اسالمی ،هرگونه سستی و سهلانگاری را منع نموده و به محکمکاری(اتقان
در امور) سفارن کرده است .خداوند کریم میفرماید:

َ ََ ْ َ
َّ
ّ َّ َ ْ َ
بال َت ْح َس ُبها جام َد ًة َو هی َت ُم ُّر َم َّر َّ
حاب ُص ْن َع الله الذى أتق َن کل
الس
و ترى ال ِج
ِ
ِ
ِ
َّ ُ َ ٌ َ ْ َ ُ
َ
َ
شی ٍء ِإنه خبیر ِبما تفعلون(نمل.)88 ،
ای رسول ما ،کوهها را میبینی و آنها را سا کن و بیحرکت میپنداری در حالی کـه ماننـد

یا أمیرالمؤمنین علی

در توصیف خلقت مورچه میفرماید:

َ َ
ََ ْ ُ ُ َ َ
ََ
َ َْ
ََْ َ
یف أ ْحک َم خلق ُه َو أتق َن ت ْرک َیبه(نهجالبالغه
ون ِإلی َص ِغ ِیر َما خل َق ک
 ...أال ینظر
صبحی صالح ،ص ،072خطبه.)182

آیا نگاه نمیکنید به خلقـت مورچـه کـه خداونـد چگونـه او را محکـم آفریـد و تـرکیبش را
متقن قرار داد.

با توجه به آیه و روایت فوق باید گفت که خداوند نظام هستی را بر اساس اتقـان خلـر نمـوده،
لذا دوست دارد افعال بندگانش هم بر همین سبک باشد .پـس بایـد اذعـان نمـود تحقـر اهـداف
فرهنگ کار مطلوب ،مستلزم وجود اتقان و محکمکاری در امور است؛ و فقدان آن مانع بزرگی بر

بایستههای فرهنگ کار مطلوب از منظر أمیرالمؤمنین علی(ع)

ابر در حرکتند .این صنع و آفـرینش خداونـدی اسـت کـه همـه چیـز را مـتقن آفریـده و از
ً
کارهایی که انجام میدهید کامال آگاه میباشد.

سر راه مطلوبسازی فرهنگ کار در جوامع اسالمی قلمداد میشود .برای تحقر محکمکاری در
حیطه مسائل کاری ،به وجود مؤلفههای زیر نیاز است:
1ـ تدبیر و دوراندیشی

تدبیر و دوراندیشی ،باعث توییر و تحول اساسی در مسیر زندگی انسانها میشود .آنهـا فقـط در
زندگی دنیایی ما نقش مهمی را ایفا نمیکنند ،بلکه در حیات اخرویمان نیز ت ثیرگذار خواهند بود.
بنابراین ،کسانیکه در انجام کارها ،به عاقبت آن نیز فکر میکنند ،نسبت به دیگر افـراد موفـرتر
هستند .امام علی

میفرمایند:

019

َ

دبیر َ
أ ُیها ُ
الناس! ...ال خ َیر فی ُدنیا ال َت َ
فیها(بحاراْلنوار الجامعة لدرر أخبار اْلئمة
اْلطهار ،ج ،72ص.)327

ای مردم! در دنیایی که تدبیری در آن نباشد ،خیری نیست.

در عصر حاضر ،تدبیر و دوراندیشی ،الزمه انجام هر کاری است؛ زیرا کـه در جوامـع مـتالطم
امروزی ،ریسکپذیری بـه نـدرت موجـب پیشـرفت انسـانها اسـت ،ولـی در بیشـتر مواقـع باعـث
شکست و نابودی افراد میشود .در مدیریت و رهبری ،به دوراندیشی و آیندهنگری جایگاه ویژهای
اختصاص داده شده است ،بهطوریکه یک مدیر موفر به فردی اطالق میشود که توانایی باالیی
در آیندهنگری یا دوراندیشی داشته باشد.
ً
آیندهنگری تقریبا معادل لف تدبیر است .همانطور که ،تدبیر به معنای بررسی کردن عواقب
انسان و درک پندارهای مخفی در مسائل و زمانی است که شخص در آن به زندگی خویش ادامـه
میدهد ،بنابراین ،نتیجه درک آینده ،چارهاندیشی برای رخدادهای احتمـالی اسـت کـه در زنـدگی
انسان به وجود خواهند آمد.
منسوب به امام علی

است که میفرمایند:

َ ََ
َ
َّ
َم ْن ق َع َد َع ْن ِحیل ِت ِه أق َام ْت ُه الش َدا ِئ ُد(غررالحکم و دررالکلم ،ص ،089ح.)1216
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کارها و سنجیدن مصالح و عمل کردن بر طبر آن است ،آیندهنگری همان گسترن افر دیـد در

هرکه از چارهسازی کار خویش فرو نشیند ،سختیها و شداید ،او را بر سرپا خواهند کرد.

وضعیت آینده هر انسانی وابسته به کارهایی است که امـروز انجـام میدهـد .از ایـنرو بایـد در
آغاز هر کاری نتیجه آن را سنجیده و میزان ت ثیر آن را در سرنوشت خویش بشناسد و اگر از اقسام
کارهای بیفایده است ،از انجام آن خودداری نماید.
انسان نباید هرگز بدون ت مل و دقت دست به انجام کاری بزند ،برای این کار باید چند نکته را
در نظر داشته باشد:
الف) آمادگی کافی برای مقابله با رخدادهای احتمالی زندگی را داشته باشد.
ب) از تجارب و آموزههای زندگی خویش و دیگران بهره ببرد.
ج) توان رسیدن به اهداف خویش را ،به کمک آیندهنگری تقویت بخشد.

001

امام علی

میفرمایند:

َ
َ ْ َ ََ َ َ ْ
َ
َّ َ َ
...أ ْم ِسک َع ْن ط ِر ی ٍق ِإذا ِخفت ضالل َت ُه ف ِإ َّن الک َّف ِع ْن َد َحی َر ِة الضال ِل خی ٌر ِم ْن
َْ
ُ
وب اْل ْه َوال(نهج البالغه صبحی صالح ،ص ،112نامه.)31
رک ِ

از رفتن به راهی که بیم گم شـدن در آن مـیرود ،خـودداری کـن ،زیـرا کـه خـودداری از
وقوع در سرگردانی ،بهتر است از اقدام به کارهای هولنا ک برای رهایی.

بهطور کلی آیندهنگری ،الزمه مدیریت یک انسان ،در امور فردی و اجتماعی است و بدون آن
موفقیت و کامیابی در زندگی حاصل نخواهد شد؛ زیرا آدمـی در طـول زنـدگی خـویش بـه ویـژه در
دوران جوانی ،همواره با مسائلی مواجه میشود که نیازمند اندیشیدن ،تـدبر نمـودن و آینـدهنگری
است .چون :انتخاب رشته تحصیلی ،انتخاب شول ،انتخاب همسر ،انتخاب محل سکونت و،...
که هر کدام از این مسائل برای شخص ،یک امر سرنوشتساز تلقی خواهد شد.
نیست کارهایشان به نتیجه مؤثر و منطقی که مدنظر آنها اسـت ،دسـت یابـد و اگـر هـم ممکـن
باشد ،آینده و نتیجه خوبی در پیش نخواهد داشت.
تنها با اندکی دقت میتوان متوجه شد که در مفهوم ایمان ،توجه به آینده و برنامهریزی بـرای
ســاختن فردایــی باشــکوه و سرشــار از لطــف و نعمــت الهــی نهفتــه اســت .پــس انســانها بایــد بــا
برنامهریزیهای کوتاهمدت ،افرهایی از فردا را برای خـود روشـن سـازند و بـا کوشـش و پشـتکار
برای دستیابی به آنها تالن کنند.
امام علی

میفرمایند:

ْ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ َّ ْ ُ ُ َ َ ْ
ور أش َب ٌاه(نهجالبالغه صبحی صالح،
است ِدل علی ما لم یکن ِبما قد کان ف ِإن اْلم

بایستههای فرهنگ کار مطلوب از منظر أمیرالمؤمنین علی(ع)

بنابراین ،اندیشیدن در امور زندگی انسان ،بسیار با اهمیت است ،زیرا افـراد بـدون آن ممکـن

ص ،132نامه.)31

آن چه را نشده است ،بر آن چه شده قیاس کن ،که کارها و امور همانند یکدیگر است.

هنگامیکه در چالشی کاری گرفتار میشویم ،به جای خودخوری و حرص و جـون خـوردن،
کافی است بدانیم نحوه برخورد گذشتگان ،یا افرادی که آن کار را انجام دادهاند ،چگونه بوده و به
چه نتایجی دست پیدا کردهاند  ،در این صورت ،کمتر منابع خویش از جمله وقت ،انرژی و نیـروی
بدنی و امکانات مادی را از دست خواهیم داد و به آن چه کـه مـورد نظـر خـویش اسـت ،آسـانتر
دست پیدا میکنیم.

000

از آنجاییکه ،زندگی انسانها دارای فراز و نشـیب زیـادی اسـت ،و هـر کسـی بـه نحـوی بـا
مشکالت زندگی درگیر شده و آنها را رفع مینماید ،پس برای برآمدن از پـس مشـکالت زنـدگی،
هر فردی نیاز به تدبیر دارد و کسی که با تدبیر و اندیشیدن میانه خوبی نداشته باشد ،نمیتواند بـه
راحتی با مشکالت کنار بیاید ،زیرا کنار آمدن با مشکالت و تـدبیر امـور چنـدان هـم کـار سـختی
نیست و تنها با دانستن نکاتی چون :سختکوشی ،استفاده از هـون ذاتـی ،بهـره بـردن از امـور
سنجیده ،تفکر کردن به صورت دائمی و بلند مدت ،مقایسه کـردن امـور متشـابه و ارزیـابی نتـایر
حاصل از آن و  ...به آن دست یافت.
امام علی میفرمایند:
َّ َ
ْ َ َ
َ ْ َْ َْ
ْ
َ ُ
َ
یا ُب َنی! ِإن ُه ال ُب َّد ِلل َع ِاق ِل ِم ْن أ ْن ی ْنظ َر ِفی شأ ِن ِه ،فلی ْحفظ ِل َسان ُهَ ،و ِلی ْع ِرف أ ْهل َز َم ِانه
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(امالی ،ج ،1ص.)196

فرزندم! شخص عاقل ناگزیر باید در کار خود بیندیشد ،و زبان خود را نگـاه دارد ،و مـردم
زمان خود را بشناسد.

اندیشیدن از روی عقل برای انجام کارها ،به دلیل ت ثیر اعمـال در زنـدگی انسـان ،از اهمیـت
زیادی برخوردار است ،زمانیکه شخصی تصمیمی برای انجام کاری میگیرد ،در ابتدای امر ،باید
به نتیجه و عواقب آن بیندیشد ،اگر انجام آن کار ،نتیجه نیک دربرداشت ،آن را با تمام نیرو انجام
دهد و در غیر اینصورت ،از انجام آن خودداری نماید.
باید در نظر داشت که ،یکی از بهترین راههای انجام سریع کارها ،آن است که انسان ،قبل از
شروع هر کاری ،تمام مقدمات مورد نیاز آن را فـراهم نمـوده و سـپس بـه انجـام آن کـار بپـردازد.
مقدمات کاری که به عنوان ابزار آن کار نیز شناخته میشوند ،ماننـد تفنگـی آمـده و پـر در دسـت
تیر در کمان گذاشته شده و آماده تیراندازی در دست یک کمانگیر است.
تیرانداز ،یا مانند یک ِ
امام جواد از أمیرالمؤمنین علی نقل کرده ،و میفرمایند:
الت ْدبی ُر َق ْب َل ْال َع َمل ی ْؤم ُنک م َن َّ
َّ
الن َد (تحف العقول عن آل الرسول ،صص72
ِ
ِ ِ
ِ
و.)17

تدبیر کردن پیش از عمل ،مانع پشیمانی است.

002

طبر فرمایش فوق امام  ،میتوان نتیجه گرفت که ،اگر فردی در کارهـا بـدون توجـه بـه
فرجام و عاقبت آن وارد شود ،خویش را در معـرض رخـدادهای ناپسـند و غیـر قابـل جبـران قـرار

میدهد ،بنابراین تدبیر و دور اندیشی ،پیش از عمل ،عالوه بـر نشـان دادن راههـای درسـت و پـر
ثمر ،انسان را از پشیمانی ایمنی میبخشد.
منسوب به امام علی است که میفرمایند:
ُ
َ ُ َْ
َ ُ ْ
َ
ْ
«قد ْر ث َم اقط ْع َو فک ْر ث َم ان ِط ْق َو ت َبی ْن ث َّم اع َمل(غررالحکم و دررالکلم ،ص،032
ح.)61

اندازه کن ،سپس ببر؛ بیندیش ،سپس بازگوی؛ و بسنر ،سپس به کار برخیز.

بایستههای فرهنگ کار مطلوب از منظر أمیرالمؤمنین علی(ع)

بعضی از تصمیمها ،به نتایر ارزشمند و مطلوب خواهند انجامید ،در صورتی که بعضـی دیگـر
از نظر اقتصادی و شخصی بسیار نامطلوب و زیان آورند .وقتی پیامدهای تصمیمی مـورد ارزیـابی
قرار میگیرد ،عالوه بر رضایتمندی شخصی ،سود اقتصادی آن نیز در نظر گرفتـه خواهـد شـد.
پس ،افرادی که ،سر خود تصمیمهایی میگیرند که ،پیامد و رضایتمندی بسیار کمـی بـه دنبـال
دارد و به موفقیت کلی و نتایر ارزشمند آنها نمیاندیشـند ،از بسـیاری موهبتهـای اثـر بخـش در
زندگی خویش بیبهره خواهند ماند ،باید گفت آن چه انسان در اختیـار دارد ،اندیشـیدن و ارزیـابی
کارها است که به صورت توجیه و تفسیر ،پیشبینی و تصمیمگیری جلوه میکند ،تا انجـام کارهـا
ثمر بخشتر باشد.
پس به کارگیری عقل وتدبیر و دور اندیشی نـه تنهـا بـر رونـد زنـدگی شخصـی یـک فـرد تـ ثیر
میگذارد ،بلکه در روند زندگی کاری و شولی او نیز ت ثیرگذار خواهد بود ،زیرا هرچه بر آگاهی مردم
یک جامعه افزوده میشود ،پیشبرد امور راحتتر خواهد بود و کارها با عقالنیت انجام مـیشـود و
ضریب خطا کمتر میشود.
2ـ تخصصکاری

دومین مؤلفه الزم برای تحقر اتقان در کار و تولیدات و در نتیجـه دسـت یـافتن بـه فرهنـگ کـار
مطلوب در جوامع اسالمی واگذاری کارها به کاردان و متخصص است .آن چه نیروی انسانی را با
ارزنترین سرمایه میکند ،تخصص و دانش در کنار تعهد و وجدانکاری است که باعث میشود
کار مفیدی در جوامع صورت پذیرد .به کـارگیری افـراد در کـاری کـه بـا تواناییهـا و اطالعاتشـان
تناسب ندارد ،میتواند زمینه ناخشنودی و کارگریزی را در افراد ایجاد نماید.
کارگریزی در بسیاری از افراد به یک امر طبیعی تبدیل شده است و بیشترین دلیل آن میتواند
تنبلی و فرار از مسئولیتها و گرفتن تصمیمات غلط فراوان باشد.

003

به نظر میرسد که ،در سطح ملی ما مـیتـوانیم شـاهد نـوعی اشـتباه در تلقـی از کـار کـردن،
ثروتاندوزی و ،...باشیم؛ زیرا عالوه بر آنکه ،میزان انگیزه پیشرفت در بین مردم کشور مـا ،کـم
ً
است و آنها صرفا برای دستیابی به استانداردهای مطلوب زندگی خود است که ،تن به انجام کار
میدهند .در نتیجه ،پس از ت مین نیازهایشان ،دیگر نیازی به تالن ،پشـتکار و سختکوشـی در
زمینه تخصصی خویش نخواهند داشت.
بــهعالوه گــرفتن تصــمیمات غلــط فــراوان در عرصــههای مختلــف کــاری ،خــود نشــان از
بیتجربگــی و محــدودیت علــم و دانــش کارکنــان خواهــد بــود ،ایــن موضــوع خــود ،صــدمات
جبــرانناپــذیری را بــه فــرد و جامعــه وارد میســازد .امــام صــادق
میفرمایند:

بــه نقــل از امــام علــی



دو فصلنامه پژوهشی ـ اطالعرسانی شماره پانزدهم ـ بهار ـ تابستان 92

َّ
ْ
ُ
َ َُْ َ
ُّ
وق ِإال َم ْن ی ْع ِقل الش َر َاء َو ال َبیع»
« ...ال یقعدن ِفی الس ِ

«هرکس احکام شرعی خرید و فرون را نمیداند ،نباید در بـازار بـه کـار مشـوول شـود».
(کافی ،ج  ،5ص)952

طبر فرمایش فوق ،اهمیت تخصصکاری در افراد تا جایی اسـت کـه ،بـدون دارا بـودن آن،
نباید در حوزه و عرصههای اقتصادی وارد شـد ،زیـرا داشـتن تخصـص بـه عنـوان معیـاری بـرای
شخصیت انسانها معرفی شده است .زیرا همانگونه که انسانها به پدران خویش نسبت دارنـد و
با پدرانشان ،قدر و منزلت پیدا میکنند ،به همین صورت نیـز ،بـا کـار ،مهـارت و تخصـص خـود
نسبت داده میشوند و قدر و منزلت کسب مینمایند.
امام علی

میفرمایند:

ََ
َْ ُ ْ ْ
َّ
َّ
َْ
اضح(نهجالبالغه صبحی صالح،
 ...الع ِامل ِبال ِعل ِم کالسا ِئ ِر علی الط ِر ی ِق الو ِ
ص ،981خطبه.)129
هر کس با علم (دانایی و بصیرت) عملی انجـام دهـد ،همچـون کسـی اسـت کـه بـه راه
راست به پیش رود.

حوزه کاری هر فردی بر اساس تخصص آن فرد تعیین میشود ،یعنی مطلوب و پسندیده این
است که ،افراد در زمینهای که تخصص دارند ،به کسـب و کـار بپردازنـد ،تـا موفقیـت بیشـتری را
نصیب خویش نمایند.
004

اصبغ بن نباته میگوید :از امیرالمؤمنین امام علی

شنیدم که بر باالی منبر میفرمودند:

ّ َ
ْ ْ ُ ْ
ْ ْ ُ ْ
ْ ْ ُ ْ
یا َم ْع َش َر ُّ
الت َّج ِار ال ِفق َه ث َم ال َم ْت َج َر ال ِفق َه ث َم ال َم ْت َج َر ال ِفق َه ث َم ال َم ْت َج َر َو الله للر َبا ِفی َه ِذ ِه
َّ َ ُ ُ َ
َّ ْ َ َ
َّ ُ َ
ْ ُ َّ َ ْ َ
ْ
ْ َ
َ َ ْ
اج ٌر َو
اجر ف ِ
اْلم ِة أخفی ِمن د ِبی ِب َ النم ِل علی َ الصفا شوبوا أیمانکم ِبالصد ِق الت ِ
َّ َّ
َ ْ
ََ ْ
َْ
الن ِار ِإال َم ْن أخذ ال َح َّق َو أ ْعطی ال َحق(کافی ،ج ،2ص)122
اج ُر ِفی
ف
ال ِ
ای صــنف تــاجر و کاســب! ّاول فقــه بعــد تجــارت! ّاول فقــه بعــد تجــارت! ّاول فقــه بعــد
تجارت! که به خدا سوگند« ،ربا» در این ّامت پوشیدهتر از راه رفتن مورچه است ،بـر روی
سنگ صاف.

نداشتن اطالعات کافی برای انجام کارها ،از مهمترین عوامل نیمه تمـام گذاشـتن یـا انجـام
نادرست آنها خواهد بود ،گاهی نیز ممکن است ،وجود این علت ،موجب بروز مشـکالت بزرگـی
در جامعه گردد.

«ای کمیل! هـیچ حرکتـی نیسـت مگـر اینکـه تـو دربـاره آن نیازمنـد بـه یـک شـناخت و

معرفت هستی( ».تحف العقول عن آل الرسول ،ص)927

پس میتوان نتیجه گرفت که ،نظم ،ترتیب و آرامش ،زمانی در جامعه برقرار میشود کـه هـر
چیز و هر کس در جایگاه واقعی خود قرار بگیرد .در این صورت فعالیتهای جامعـه ،بـدون هـیچ
اشکالی انجام شده و کارها در نهایت آرامش و سرعت به پیش میروند؛ زیرا هـر کسـی مسـئولیت
واقعی خود را با توجه به تخصص کاری خود عهدهدار شده است.

بایستههای فرهنگ کار مطلوب از منظر أمیرالمؤمنین علی(ع)

امام علی

میفرمایند:

َ
ُ
َ
َّ َ ْ َ
«یا ک َمیل َما ِم ْن َح َرک ٍة ِإال َو أنت ُم ْح َت ٌاج ِفی َها ِإلی َم ْع ِرفة»

3ـ مشورت و استفاده از تجارب دیگران

سومین مؤلفه الزم برای تحقر اتقان و محکمکاری در مقوله کـار ،مشـورت و اسـتفاده از تجـارب
افراد مجرب است .انسانهای دوراندیش ،برای حل مشکالت و راهیـابی بـه نظرهـای درسـت در
حیطه زندگی فردی و اجتماعی خویش ،برای انجام درست و بهینه کارها ،همواره با افراد خردمند
و با تجربه مشورت کرده و از رأی و نظر آنها برای گشودن گرهها بهرهمند میشوند.
امام علی

میفرمایند:

َ َ َ َ َ
ْ َ
ال ُمظ َاه َرة أ ْوث ُق ِم َن ال ُمش َاو َرة(نهج البالغه صبحی صالح ،ص ،1131قصار)113
هیچ پشتیبانی مطمئنتر از مشورت کردن نیست.

005

در جامعهای که در آن مشورت نمودن ،به عنوان اصلی مسلم دانسته شده و از اجزای حیـات
آن معرفی میشود ،همواره بهترین راه و مناسبترین مسیر در برابرشان گشوده خواهد شد.
امام علی

میفرمایند:

َْ
َ
َ
اْل ْل َباب ُد َّل َع َلی َّ
الص َواب(اْلرشاد للمفید ،ص)190
« َم ْن ش َاو َر ذ ِوى
ِ

هر کس با خردمندان مشورت کند ،به آن چه صواب است ،راهنمایی شود.

بنابراین ،مشورت با کسانی که اهل تجربه هسـتند ،مـیتوانـد انسـان را از خطـای گذشـتگان
مصون دارد و به درستی رهنمون کند ،به همین سبب ،مشورت با اهل تجربه در آموزههای دینـی
ما توصیه شده است.
منسوب به امام علی

است که میفرمایند:
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َح ٌق َع َلی ْال َعاقل َأ ْن یضی َف إ َلی َر ْأیه َر ْأى ْال ُع َق َالء َو ی ْج َم َع إ َلی ع ْلمه ُع ُلو َ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ْ
ال ُحک َماء(غررالحکم و دررالکلم ،ص ،161ح.)23

سزاوار انسان خردمنـد اسـت کـه رأی خردمنـدان را بـر رأی خـویش بیفزایـد ،و دانـش و
آگاهی خویش را با به دست آوردن دانش حکیمان و دانایان افزون سازد.

هدف اصلی از مشـورت کـردن ،اسـتفاده از نظـر دیگـران و شـفافتر شـدن مسـائل و آشـکار
شدن زوایای پنهان کارها برای تصمیمگیری و اجرای هر چه بهتر امور است .بنابراین ،مشـورت،
در صورتی مؤثر است که ،در مسائل پیچیدهای که افراد توان تصمیمگیری ندارند ،بتواند به وسیلۀ
آن ،راهحلهای بهتر و ثمر بخشتری به دست آید .منسوب به امام علی

اسـت کـه در جـای

دیگری میفرمایند:

َ ْ ُ ْ َ َّ َ ُ ْ ْ َ
اب ِب ِمث ِل ال ُمش َاو َرة(همان ،ص ،328ح.)79
ما استن ِبط الصو
راه حر و صواب از هیچجا بهتر از مشاوره به دست نمیآید.

با توجه به فرمایش امام

 ،مبنی بر ارزشمند بودن اصل مشورت ،میتـوان فلسـفه مشـاوره

نمودن با خردمندان و افراد عاقل را در نکاتی دانست ،که برخی از آنها عبارتند از:
 .9بهرهمندی از اندیشه صاحبنظران .7 ،استفاده از ت یید و حمایت دیگران برای انجام کارها،
 .1جلوگیری از سرزنش شدن توسط دیگران در خصوص عواقب کاری .2 ،ارتقا سطح رشد فکری
مردم .5 ،احتراز از استبداد رأی و ایجاد تفاهم در بین مردم.
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امام علی

میفرمایند:

ْ
َ
َ
ْ
َ َّ
َ
َ
َما ضل َم ِن ْاس َت ْرش َد َو ال َح َار َم ِن ْاس َتش َار ال َح ِاز ُ ال ی ْس َت ِب ُّد ِب َرأی ِه(بحاراْلنوار
الجامعة لدرر أخبار اْلئمة اْلطهار ،ج  ،78ص ،13ح)72

آنک ـه راه پرســید ،گمــراه نگشــت ،و آنکــه مشــورت کــرد ،حیــران نمانــد .دورانــدیش
محکمکار ،خودرأی نیست.

طبر آموزههای اسالمی ،انسانها اجازه دارند برای دستیابی به راهکارهای اساسی و اصیل،
برای مواجه شدن با مسائل و مشکالت در حیطه کاری ،از نظـرات و تجربیـات دیگـران بهرهمنـد
گردنــد .بنــابراین ،بــرای انســانها در کســب تجربــههای دیگــران محــدودیتی وجــود نــدارد ،از
آنجاییکه ،تجربههای دیگران ،چون علوم آمادهای است که شـخص مـیتوانـد بـدون از دسـت
دادن هزینههایی مانند :صرف وقت و انرژی بدنی ،از آنها بهرهمند شود و بدون آنکه اشـتباهی
امام علی

میفرمایند:

ُ
ّ
َ
َ َ
ور َو َض َّر ْس ُت ُم َ
وها َو ُوع ْظ ُت ْم ب َم ْن ک َان َق ْب َلک ْم َ
...ف َق ْد َج َّر ْب ُت ُم ْاْل ُم َ
...و َم ْن ل ْم ی ْنف ْع ُه الله
ِ
ِ
َ
ْ َ
َ
ب ْال َب َالء َو َّ
الت َج ِار ِب ل ْم ی ْن َت ِف ْع ِبشی ٍء ِم َن ال ِعظ ِة(نهجالبالغه صبحی صالح ،ص،273
ِ
ِ
خطبه.)176
شما خود کارها را تجربـه کردیـد و آزمودیـد ،و بـا یـادآوری سرگذشـت پیشـینیان موعظـه
شدید ...آنکسکه از بال (آزمون) و تجربه پند نگیـرد ،از هـیچ پنـد و انـدرزی سـودی بـه
چنگ نخواهد آورد.

نکتهای که از این سخن امام

به دست میآید ،ایـن اسـت کـه بهرهگیـری از تجـارب دیگـران،

بایستههای فرهنگ کار مطلوب از منظر أمیرالمؤمنین علی(ع)

را تکرار کند ،از ثمره علم دیگران برخوردار شود.

شیوه افراد زیرک است ،زیرا گاهی موانع بزر و مشکالت زیادی ،در مسیر زنـدگی انسـانها بـه وجـود
میآیند که آنها را از رسیدن به هدف ،م یوس میکنند؛ در این هنگام استفاده از تجربـههای دیگـران،
این موانع و مشکالت را برطرف ساخته و ناامیدی فرد را به امیدواری تبـدیل مـیکنـد ،بـر ایـن اسـاس،
دیگر برای به دست آوردن راه حل ،نیازی به تکرار تجربه نیست .امام علی

میفرمایند:

ْ
ْ َ ُ
ْ َ
َْ
َْ َ َ َ ْ
َ ُ
...ف َب َاد ْرتک ِباْل َد ِب ق ْبل أ ْن یق ُس َو قل ُبک َو یش َت ِغل ل ُّبک ِل َت ْس َتق ِبل ِب ِجد َرأیک ِم َن
َْ
َ َ َّ َ
ُْ َ ُ َ َ ْ ََ ُ ََ َ َ
َ
اْل ْمر َما َق ْد ک َفاک َأ ْه ُل َّ
ون ق ْد ک ِفیت َم ُئونة الطل ِب َو
الت َج ِار ِب بغیته و تج ِر بته فتک
ِ
َ َ ْ َّ َ ْ
َ ْ َ
ْ َ
َّ ْ َ َ َ َ
ُع ِوفیت ِمن ِعالج التج ِر ب ِة فأتاک ِمن ذ ِلک ما قد کنا نأ ِتی ِه( ...نهجالبالغه صبحی
ِ
صالح ،ص ،110نامه)31
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(پسرم) پیش از آنکه دلت سخت و عقلت مشوول شـود ،بـه ادب کـردن تـو پـرداختم ،تـا
ّ
مجدانه به کار برخیـزی ،و از تجربـههایی کـه دیگـران زحمـت آن را کشـیدهاند بهرهمنـد
ّ
گردی ،و خود از رنر جستجو بیاسایی و از پـرداختن بـه تجربـه مجـدد معـاف شـوی ،و از
این راه حاصل آن چه ما آزمودیم در اختیار تو قرار گیرد.

پس میتوان نتیجه گرفت که ،بهترین راه صـرفهجویی در زمـان و مـدیریت آن و بهرهبـرداری
درســت از فرصــتها ،اســتفاده از تجربــه و آموختــههای دیگــران اســت ،انســان بــا جمــعآوری
تجربههای تل دیگران ،از تکرار اشتباهاتش خواهد کاست ،و در این صورت هرگز عمـر بـا ارزن
خویش را ،به بهای ناچیز و پوچ نخواهد فروخت.
امام علی

میفرمایند:
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َ
َ ُْ
ور إ َذا ْاش َت َب َه ْت ْاع ُ
اْل ُ
َ
َ
آخ ُر َها ِبأ َّو ِل َها(نهجالبالغه صبحی صالح ،ص،1118
ر
ب
ت
م
ِإن
ِ ِ
ِ
قصار )76
هنگامی که کارها و امور وضعیت نامعلومی پیدا کننـد ،مـیتـوان سـرانجام هـر یـک را از
چگونگی اول آن حدس زد.

باید چند نکته را در نظر بگیریم که:
الف) اگر کسی بهتر از افراد دیگر در انجام کارها ،نتیجه میگیرد ،به خاطر این است که طرز
استفاده درست از تجارب دیگران را آموخته است.
ب) انسان باید از نتایر خوب و بدی که مردم در زمانهای گذشته از رفتار و کردار اجتماعی و
فردی خویش دیدهاند ،استفاده کند.
ج) چگونگی ورود برای انجام کارها و امور ،وضعیت سرانجام آن را مشخص و معلوم مینماید.
4ـ تشویق و تنبیه کارکنان

چهارمین مؤلفه الزم برای تحقر اتقان در کار و تولیدات دلگرمی کـارگر مـیباشـد .ایـن مهـم بـه
دست نمیآید ،مگر با تحقر عنصر تشویر و تنبیه بهجا؛ چرا که یکی از قواعد رفتار انسانها ،این
است که عملکردی را که برای آن پادان دریافت کرده است ،بیشتر تکرار خواهد کـرد .پـادان و
تنبیه مالی ،بـه عنـوان مـؤثرترین عامـل انگیـزه و عـدم توجـه بـه عوامـل و مالحظـات گروهـی و
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اجتماعی به شمار میآید.

امام علی

میفرمایند:

ْ َُ
ْ َ َ َ ٌّ َ ْ َ َ َ ْ َ
َ َْ
َّ
َ َّ
اج ٍر(نهجالبالغه
یؤخذ ِب ِه ِللض ِعی ِف ِمن الق ِوى حتی یست ِر یح بر و یستراح ِمن ف ِ
صبحی صالح ،ص ،102خطبه.)92
به وسیله او(رئیس جامعه) ،حـر نـاتوان از توانـا گرفتـه مـیشـود ،تـا نیکوکـار خیرانـدیش
آرامش داشته باشد ،و نابکار شر نرساند.

برای انجام گرفتن کارها ،باید پادانها و تنبیـههایی مطـابر بـا آن ،در نظـر گرفتـه شـود ،تـا
امکان بهرهبری در کارها و عملکرد کارکنان بهتر گردد.
امام علی

میفرمایند:

...گمان نمیکردم که تو (ای فرماندار بصره!) دعوت کسانی را بپذیری که مستمندشـان
رانده باشد ،و توانگرشان خوانده ...

البته تشویر و تنبیهی که مورد نظر اسالم است ،تشویر و تنبیهی است کـه بـا جهـتگیری و
هدف اصالحی همراه باشد؛ یعنی هدف نهایی از تشویر و تنبیهها ،بهبود و اصالح عملکرد افـراد
باشد؛ زیرا تشویر و تنبیههای خداوند متعال ـ یعنی ثواب و عقابهایی که خداوند متعـال در نظـر
گرفته است ـ جنبه اصالحی دارد و در جهت سوق دادن افـراد بـه سـوی انجـام کارهـای نیـک و
بازداشتن آنها از انجام کارهای بد و ناپسند است ،ما هم باید اینگونه رفتار نماییم.

بایستههای فرهنگ کار مطلوب از منظر أمیرالمؤمنین علی(ع)

َ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ َ ُ َ َّ
ُ
...ما ظ َن ْنت أنک ت ِجی ُب ِإلی ط َعا ِ ق ْو ٍ َعا ِئل ُه ْم َم ْجف ٌّو َو غ ِنی ُه ْم
َم ْد ُعو(...نهجالبالغه صبحی صالح ،ص ،166نامه)92

تعهد کاری
۵ـ تقویت
ِ

پنجمین عنصر الزم برای تحقر استحکام در کار و تولید و در نتیجه رسیدن به یک فرهنـگ کـار
ُ
مطلوب در جامعه اسالمی تعهد کاری میباشد .تعهد کاری همان وجود یک نیـرو و کـنش مثبـت
در فرد ،نسبت به رعایت حقوق دیگران است که با توجه به اصـول و قواعـد اخالقـی ،مـورد ت ییـد
فرهنگ کار مطلوب در جامعه باشد .دستیابی بـه تعهـد کـاری در افـراد جامعـه ،متفـاوت اسـت و
وجود و بهرهگیری از آن ،موجب تعالی و رشد در انجام کارها خواهد شـد ،بـا تقویـت ایـن ویژگـی،
منابع انسانی به شکل هدفمند و معقول ،مـورد اسـتفاده قـرار مـیگیرنـد و ایـن مهـم خـود باعـث
پیشرفت اقتصادی جامعه خواهد شد .امام علی

میفرمایند:
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َ َ ْ ُ
َْ َ
َأ َّن ُه َل َّما ک َان ی ْف ُر ُغ م َن ْالج َهاد ی َت َف َّر ُغ ل َت ْعلیم َّ
الن ِاس َو القض ِاء َبی َن ُه ْم ف ِإذا یف ُرغ ِم ْن
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
َ ٌ ّ َ َّ َ َ ُ
َُ ْ َُ
ْ ََ
َ َُ َ َ َ
َ
ذ ِلک اش َتغل ِفی َحا ِئ ٍط له یعمل ِفی ِه ِبی ِد ِه و هو مع ذ ِلک ذاکر لله جل جالله(عدة
الداعی و نجاح الساعی ،ص121؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،ج،0
صص918ن .)917

چــون علــی

از جهــاد فراغــت مییافــت ،بــه ک ـار تعلــیم مردمــان و داوری ک ـردن در

مرافعات ایشان میپرداخت؛ و چون از این یک فارغ میشد ،در باغچهای کـه داشـت بـا
دست خود به کار مشوول میگشت ،و با وجود این ،در حال ذکر بود.

امام علی

 ،شخصیتی با تعهدات کاری بسیار بـاال بودنـد ،ایشـان نـه تنهـا از انجـام امـور

خسته نمیشدند ،بلکه آنها را ،با نهایت دقت و توجه انجام داده و به بهترین نتایر میرسیدند.
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امام علی

در مورد تعهد در انجام کارها میفرمایند:

ُ
ِقی َمة ک ِل ْام ِر ٍئ َما ی ْح ِس ُنه(نهجالبالغه صبحی صالح ،ص ،1100قصار)81

ارزن هر کس به کاری است که آن را خوب انجام میدهد (و در آن مهارت دارد).

با تقویت تعهد کاری ،ویژگیهای اخالقی خاصی در انسانها به وجود میآید ،که عبارتنـد از:
دقت و توجه کافی برای انجام امور ،تالن برای انجام درست کارهـا ،رسـیدن بـه وجـدان کـاری
باال ،مسئولیتپذیری و...؛ همه این فضایل اخالقی ،دارای نشانههایی هستند که برخـی از آنهـا
عبارتنــد از :اصــل انجــام گــرفتن کــار ،مفیــد بــودن کــار ،ســرعت عمــل در کــار ،محکمکــاری و
گشادهرویی در کار.
امام علی

میفرمایند:

َ ْ
ْ ْ
اْلی َم ِان ی ْع َم ُر ال ِعلم (...نهجالبالغه صبحی صالح ،ص ،988خطبه)126
...و ِب ِ
ّ
...به وسیله ایمان (باور و تعهد) است که علم و دانش آباد میگردد[و نتایر مثبـت بـه بـار
میآورد ،و به فرد و جامعه سود میرساند].

پس میتوان نتیجه گرفت که ،ماهیت تعهدی انسان با مکانی کـه در آن بـه فعالیـت مشـوول
است ،به سه صورت امکانپذیر خواهد بود:
الف) این فرد دارای تعهدی است که با احساس و عاطفـه وی در ارتبـاط اسـت ،بنـابراین کـار
021

برایش ارزشمند بوده و میخواهد که بماند ،تا به فعالیتهایش ادامه دهد.

ب) افرادی که تعهد مستمر قوی دارند ،ارتباط عاطفی با انجام کار و فعالیت خـویش ندارنـد،
ولی در جایگاه شولی خویش میمانند ،زیرا به آن نیاز دارند.
ج) افرادی که ،تعهد تکلیفی نسبت به شول خویش دارند ،آنان نیز در جایگاه کاری خود باقی
میمانند ،زیرا احساس میکنند ،باید بمانند .در هر حال ،باید در نظر گرفت که فرد با داشتن تعهد
نسبت به کار خویش ،از هر نوعی که باشد ،موجب پیشرفت ارتقا سطح پویایی در جامعـه خـویش
خواهد شد.
6ـ شایستهساالری

ششمین و آخرین مؤلفه الزم برای رسیدن به اتقان در مقولـه کـار و تولیـد شایستهسـاالری اسـت.
شایستهساالری موجب موفقیت در کار و به دنبال آن ایجاد انگیزه در فرد مـیشـود ،اگـر انسـانی
دهد ،در این صورت رضایت درونی برایش حاصل شده و به شایستگیهای خویش باور پیدا خواهد
کرد ،نتیجه این رضایت درونی ،در جامعه هم ،آشکار شده و به طبع آن ،رضایت دیگران هم ایجاد
خواهد شد.
امام علی

میفرمایند:

ُ
َّ
ْ َ
ََ
َ َّ
أن ُه ک َان ی ْع َمل ِبی ِد ِه َو ی َج ِاه ُد ِفی َس ِبی ِل الل ِهَ ...و لق ْد ک َان ی َرى َو َم َع ُه ال ِقط ُار ِم َن
ْ
َ َ ْ
َ َ َ َّ َ َ ُ َ
َ ُ ُ َْ ٌ
ّ َ ْ
َ
الن َوى فیقال ل ُه َما َهذا یا أ َبا ال َح َس ِن؟ فیقول :نخل ِإ ْن ش َاء الله فیغ ِر ُس ُه
ِاْل ِب ِل علیها
َ َ
ف َما یغ ِاد ُر ِم ْن ُه َو ِاح َدة(مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،ج ،0ص)221
و با دستان خود کار میکرد و در راه خدا به جهاد مـیرفـت ...او را مـیدیدنـد کـه بـا یـک

بایستههای فرهنگ کار مطلوب از منظر أمیرالمؤمنین علی(ع)

بخواهد در کارن انگیزه داشته باشد و از آن لذت ببرد ،باید آن را به بهترین صورت ممکن انجام

قطار شتر ،با بار هسته خرما ،در حرکت است ،و چـون بـه او مـیگفتنـد :یـا أبـا الحسـن!
َّ
ّ
اینها چیست؟ میگفت :درخت خرما إن شا الله؛ پس آنها را میکاشـت و حتـی یکـی از
هستهها را دور نمیانداخت».

باید این نکته را در نظر داشته باشیم که ،همواره ضوابط بر روابط مقـدم خواهـد بـود ،مـدیران
باید بر طبر ضابطه عمل نمایند ،حتی اگر روابط ،مخدون شود .زیرا در روابط انسـانی ،از جملـه
چیزهایی که انسان را آزار میدهد ،بیتوجهی نسبت به کسانی است که ،آنها برای ما کاری انجام
ً
میدهند و ما برخالف اصـل ضـابطهمداری و شایستهسـاالری ،فـردی را کـه اصـال مـورد ت ییـد و

020

مقبول در فرهنگ کاری نیست ،برای تصدی برخی از امور انتخاب مینمـاییم و ایـن جـای بسـی
ت سف دارد .منسوب به امام علی

است که میفرمایند:

َ
ْ َ
ْ َ َ
َم ْن أ ْح َس َن الکفایة ْاس َت َح َق ال ِوالیة(غررالحکم و دررالکلم ،ص ،391ح.)1238

آنکسکه درست از عهده اداره امور برآید شایستگی رهبری بر امت را دارد.

در جامعهای که ضابطهمداری و شایستهسـاالری حـاکم باشـد ،آن جامعـه دارای رشـد سـریع
اقتصــادی و پیشــرفتهای بهینــه خواهــد بــود .مهارتهــا و انــواع شایســتگی ،اغلــب بــا عنــوان
شایستگیهای عملی و یا تحت عنوان صالحیتهای شولی خوانده میشوند .فردی که قرار است
متصدی امور جامعه شود یا کار مهمـی را در جامعـه بپـذیرد ،بایـد دارای شایسـتگیهـای عملـی،
رفتاری ،ذهنی (هون هیجانی ) باشد .باید این مس له را در نظر داشـت کـه ،همـه افـراد در برابـر
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قانون و اجرای ضابطه مساوی هستند و تنها بر اساس قابلیتها و شایستگیهای خـود ،مشـوول
به انجام وظیفه و کاری خواهند شد.
امیرالمؤمنین علی

در تمام شئون حکومت خویش ،حرمحـوری و شایستهسـاالری را بـر

مصلحت اندیشی ترجیح میدادند ،ایشان

در نصب کـارگزاران حکـومتی نیـز چنـین رفتـاری

داشتند و جز صالحان و شایستگان ،کسی را به امارت منصوب نمیکردند؛ یعنی ایشان ،هیچگـاه
با توجه به موقعیتهای اجتماعی و خانوادگی افراد و یا داشتن امتیازهای گوناگون ،به انتصاب یـا
انتخاب افراد نمیپرداختند و به جز تقـوا و کـاردانی ،در انتصـاب آنـان بـه چیـز دیگـری توجـهای
نداشتند(«شایستهساالری در حلومت دینی» ،دانشنامه موضوعی قرآنکریم ،ص.)1
مویر :بن شعبه ،در نخستین روزهای خالفت امام علی ،نزد ایشان رفـت و از سـر نصـیحت و
خیرخواهی به آن حضرت

پیشنهاد میدهد ،برخی والیان و بهخصوص معاویه را از کار برکنار

نکند و تا تثبیت اوضاع و اعالم بیعت همه شهرها در انتظار بماند .اما أمیرمؤمنـان علـی

 ،در

پاس وی و دیگرانی همچون ابن عباس که چنین نظراتی داشتند ،فرمودند:
«به خدا قسم! در کار دینم به خوشامد کسی کار نمیکنم و در کـار خـود ریـا نمـیورزم».
(مروج الذهب ،ج ،9صص299ـ )1

ایشان ،درباره معاویه نیز فرمودند:
022

«به خدا قسم که معاویه را دو روز هم به حکومت وا نمیگذارم( ».الکامل ،ج ،1ص)95

اصل شایستهساالری و ضابطهمداری ،آنقدر از منظر امیرالمؤمنین علی

 ،مهـم بـود کـه

اگر شخصی را در آغاز برای مسئولیتی شایسته میدیدند و در ادامه با توییر شرایط ،میدیدند کـه
او شایسته مسئولیتی مهمتر است ،بالفاصله او را ارتقـا مقـام مـیدادنـد ،ولـی ایـن جابـهجایی را
همراه با تجلیل و تکریم از کارگزاری که از مسئولیت کنار گذاشته شده بود ،انجام میدادند.
نتیجهگیری

9ـ پس از بررسیهای کلی به عمل آمده ،در مورد فرهنگ کار جوامع به خصوص کشور جمهوری
اسالمی ایران ،به این مهم دست یافتهایم که ،آن را میتوان در چند بایستهی مهم خالصه کـرد،
که عبارتند از:
الف) وجدانکاری؛ ب) نظم و برنامهریزی در انجام کارها؛ ج) اتقان و محکمکاری در کارها؛
رأیخواهی ،نیکخواهی در رایزنی ،آزاداندیشی و نظرخواهی ،منع استبداد و خودرأیی ،استفاده و
بهرهگیری از تجارب دیگران؛ ارتباط مستقیم دارد.
1ـ همیشه در نظر داشته باشیم که ،قانون حاکم بر فرهنگ کار مطلوب ،قانون باورها اسـت؛
باورهای عالی سرچشمه همه موفقیتهای بزر خواهند بود؛
2ـ وجود نیروی انسانی متعهد و کار آزموده ،میتواند جامعه را در دستیابی به اهداف خود یاری
نماید.
5ـ تحولهای اقتصـادی معلـول تحـول فرهنـگ کـار و برگرفتـه از آن اسـت ،پـس بـا تحـول
زیربنایی در هدف مطلوبسازی فرهنگ کار ،میتوان فعالیتهای اقتصادی در جوامع را از حالت

بایستههای فرهنگ کار مطلوب از منظر أمیرالمؤمنین علی(ع)

 7ـ مشورت و رایزنی در انجام کارها و ایجاد اتاق فکر؛ با کارهایی چـون :مراعـات حکمـت در

رکود فرهنگی خارج نمود و به رشد و توسعه هرچه بیشتر آنها انجامید.
 6ـ افراد متخصص باید در جایگاه مدیریت جامعه قرار بگیرند تا بتوانند عالوه بر انجـام بهینـه
کارها ،مسئولیت هدایت دیگر افراد را نیز عهدهدار شوند.
2ـ در کشور اسالمی ما ،توجه به روند اقتصادی و اوضاع حاصل از آن ،با دیگـر جوامـع کمـی
تفاوت دارد ،اگر به اقتصاد کشور توجه جـدی نشـود ،مشـکالت و نابسـامانیهـای اقتصـادی بـه
صورت فراگیر بر زندگی تمامی افراد جامعه اثر میگذارد و نظام اسالمی تضعیف خواهد شـد و بـه
دنبال این رویکرد ،اعتقادات و باورهای دینی مردم ،کمرنـگ شـده ،بیفرهنگـی در جامعـه ،رواج

023

پیدا خواهد کرد ،بنابراین مدیران اقتصادی ،باید برای تحکیم نظام اسالمی به حماسه اقتصـادی
توجه جدی داشته باشند.
8ـ وجدانکاری ،خمیره و جوهره کار میباشد و نقش حیاتی در تکـوین همـه اصـول کـاری از
قبیل ساختارها ،کارکردها ،رفتارها و عملکرد آن ایفا مینماید.
5ـ خالقیت و نوآوری پیش درآمد توسعه و پیشرفت در یـک جامعـه اسـت .ابتکـار و نـوآوری از
سویی باعث افزایش رغبت نیروی کار برای ادامه روند کارها مـیشـود و از سـوی دیگـر بـا ایجـاد
مسیرهای زود بازده ،رسیدن به اهداف را ،در مـدت زمـان کوتـاهتری میسـر مـینمایـد .همچنـین
استفاده از ایدههای نوآورانه ،باعث جلوگیری از هدر رفتن منابع مهم کشور میگردد.
90ـ فرهنگ کار شایسته در اسالم ،مبتنی بر تقسیم کار عادالنه خواهد بود.
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99ـ توسعه امنیت شولی در الگوی ایرانی ـ اسالمی ،بـهدلیل برخـورداری از ابعـاد اقتصـادی،
علم و فناوری ،اجتماعی ،سیاسی و ،...توسعهای همهجانبه و متوازن بوده ،و بـه نـوعی بـا وجـود
رویکرد علممحور ،توسعهای دانشبنیان داشته و با ت ثیر شگرف ،اصول و ارزنهـای اخالقـی بـا
انسانی دینمحور دانست.
محوریت دین مبین اسالم ،میتوان آن را نوعی توسعه فرهنگ کار
ِ

97ـ عصر حاضر ،تدبیر و دوراندیشی ،الزمه انجام هر کاری است؛ زیرا که در جوامع مـتالطم

امروزی ،ریسکپذیری بـه نـدرت موجـب پیشـرفت انسـانها اسـت ،ولـی در بیشـتر مواقـع باعـث
شکست و نابودی افراد میشود .در مدیریت و رهبری ،به دوراندیشی و آیندهنگری جایگاه ویژهای
اختصاص داده شده است ،بهطوریکه یک مدیر موفر به فردی اطالق میشود که توانایی باالیی
در آیندهنگری یا دوراندیشی داشته باشد.
91ـ آیندهنگری ،الزمـه مـدیریت یـک انسـان ،در امـور فـردی و اجتمـاعی اسـت و بـدون آن
موفقیت و کامیابی در زندگی حاصل نخواهـد شـد ،زیـرا آدمـی همـواره نیازمنـد اندیشـیدن ،تـدبر
نمودن و آیندهنگری در مورد مسائلی است ،که هر کدام از آنها برای شخص ،به عنوان یک امر
سرنوشتساز تلقی خواهد شد.

024
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ــ تحــف العقــو عــن آ الرســو  ،إبنشــعبه حرانــی ،حســن بنعلــی ،قــم ،جامعــه مدرســین،
یکجلدی ،چاپ دوم9202 ،ه.ق9161 /هـ.ن.
ـ تحف العقو  ،ابـن شـعبه حرانـی ،حسـن بنعلـی ،ترجمـه محمـدباقر کمـرهای ،بـه تصـحیح:
علیاکبر غفاری ،قم ،انتشارات نسیم کوثر ،چاپ ششم ،تهران 9126 ،هـ.ن.
ـ تعلیم و تربی در اسالم ،مطهری ،مرتضی ،تهران ،انتشارات صدرا9127 ،هـ.ن.
ـ تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة ،شی حـر عـاملی ،محمـد بـن حسـن ،قـم،
مؤسسة آل البیت ،چاپ اول 9205 ،هـ.ق.
ّ
ـ الجامع الصغیر فی أحادیث البشیر النذیر ،سیوطی ،عبدالرحمن بنأبـیبکـر ،تحقیـر :عبداللـه
ّ
محمد درویش ،چاپ چهارم ،دار الکتب العلمیة ،بیروت9188 ،ه.ن.
ــ جامعهشناسـی کــار و شــغل ،توســلی ،غالمعبــاس ،تهــران ،انتشــارات ســمت ،چــاپ پــنجم،
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9189هـ.ن.

ـ الحیاة ،حکیمی ،محمدرضا و حکیمی ،محمد و حکیمی ،علی ،ترجمه احمد آرام ،تهران ،دفتـر
نشر فرهنگ اسالمی ،چاپ اول9180 ،هـ.ن.
ـ زمینه فرهنگ ،روح اْلمینی ،محمود ،انتشارات عطار ،بیجا ،چاپ اول9165 ،هـ.ن.
ـ عدة الداعی و نجاح الساعی ،إبنفهد حلی ،احمد بنمحمد ،دارالکتب اْلسـالمی ،چـاپ اول،
 9202هـ.ق.
ـ غررالحتم و دررالتلم ،تمیمـی آمـدی ،عبدالواحـد بـن محمـد ،قـم ،انتشـارات دفتـر تبلیوـات
اسالمی 9166 ،هـ.ن.
ـ غررالحتم و دررالتلم ،تمیمی آمـدی ،عبدالواحـد بـن محمـد ،ترجمـه و نگـارن :محمـدعلی
انصاری ،یکجلدی ،قم ،انتشارات محمدعلی انصاری ،بیتا.
دانشگاه تهران9167 ،هـ.ن.
ـ فرهنگ عمید ،عمید ،حسن ،تهران ،انتشارات امیرکبیر ،چاپ سوم9160 ،هـ.ن.
ـ فرهنگ فارسی معین ،معین ،محمد ،تهران ،انتشارات امیر کبیر ،چاپ هشتم9129 ،هـ.ن.
ـ فرهنگ نفیسی ،نفیسی ،علی اکبر ،تهران ،انتشارات امیر کبیر ،بیتا.
ـ کافی ،الکلینـی الـرازی ،أبـوجعفر محمـد بـنیعقـوب بناسـحاق ،تهـران ،انتشـارات دارالکتـب
اْلسالمیه ،چاپ چهارم 9202 ،هـ.ق.
ـ التامل ،إبن أثیر ،بیروت ،دار صادر 9155 ،هـ.ق 9525 /م.
ـ کار و تالش از نگاه اندیشمندان اسالمی ،فالح ،محمد هادی ،قم ،مرکز پژوهشهای اسالمی

بایستههای فرهنگ کار مطلوب از منظر أمیرالمؤمنین علی(ع)

ـ فرهنگ جعفری ،تویسرکانی ،محمد ،به تصـحیح و تعلیـر سـعید حمیـدیان ،تهـران ،انتشـارات

صدا و سیما ،انتشارات زالل کوثر ،چاپ اول ،فروردین 9185هـ.ن.
ـ لغ نامه ،دهخدا ،علی اکبر ،تهران ،انتشارات دانشگاه تهران9116 ،هـ.ن.
ـ مدیری نیروی انسانی (رشته مدیری ) ،ابطحی ،حسـین ،اصـفهان ،انتشـارات دانشـگاه پیـام
نور9122،هـ.ن.
ـ مـروج الـذهب ،مسـعودی ،ترجمـه :ابوالقاسـم پاینـده ،تهـران ،انتشـارات علمـی و فرهنگـی،
9122هـ.ن.
ـ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،نوری ،حسین بن محمـد تقـی ،قـم ،مؤسسـه آلالبیـت،
چاپ اول9208 ،هـ.ق.
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