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پيشگفتار

كار يكي از ارزشهاي زندگي انسان و لذتي مادي و معنوي محسوب ميشود.
مسائل معنوي مانند توكل هيچ گاه جاي كار را نميگيرد بلكه در حال توكل داشتن
به خداوند نيز بايد در زندگي كار و تالش كرد.
از طرفي كار فقط ابزار رفاه اقتصادي نيست ،بلكه در عنصر كار خواصي
نهفته است كه بدون آنها زندگي بشر هيچ ارزشي ندارد .كار ،حياتبخش و
نشاطآور است و لذت بخش و روح افزا.
كار به انسان آبرو و شرف ميدهد و ارزش آدمي را زياد ميكند .كار نيك
همراه با اخالص بهشت آفرين و تبهكاري جهنم ساز است و در يك جمله كار مقدس
و برترين عبادت براي انسان است .ارزش كار نه تنها در دنيا بلكه در آخرت نيز
براي انسان آشكار ميشود .در نهايت ،كار جوهرة وجود انسان است.
در اين نوشتار اين بحثِ حياتي را از ديدگاه قرآن و روايات و سخنان بزرگان
مورد كنكاش قرار دادهايم ،چه آنكه با رعايت قوانين و پرهيز از سليقهگرايي در
انجام كارهاي اداري امور در مسير خود قرار ميگيرد و نظام اداري ما از پويايي
برخوردار ميگردد.

8
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فصل اول :
اهميتکار در اسالم

تعريف كار
در فرهنگهاي لغت كار به معناي شغل و پيشه و نيز بزه معنزاي فعزل زا
مطلق انجام دادن آمده است .برخز دا زرآ آن را موزدودگر ه زهانزد .كزار
عبارت است از فعل كه با مشقت و سخ صورت پذ رد ا ه هاند كزار آن
است كه به خدا نسبت داده نشود .راغب اص هان م هو د« :هر فعل كه بزا
اراده از حيوان صادر هردد كار ناميده م شود».
بنابرا ن م گوان ه ت :كار عبارت است از حركت گمام بدن ا قسزم
از آن و هاه به حركتهاي قلب و درونز هماننزد فكزر كزردن نيز كزار
م هو ند .در كار ،ا جاد عمل مانند ه ار و قول زا رف زار و هزاهر بزدن زا
اعمال قلب و باطن نه ه است ،ول معموالً كار با فعاليتهزاي هزاهر بزدن
گناسب بيش ري دارد.

ز معجم مفردات الفاظ القرآن ،راغب اص هان .
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در علم اق صاد هم كار دومين عنصر گوليد معرفز شزده و بزه عنزوان
ك از آثار حيات انسان و از شئونات ضروري زنده او بزه شزمار مز رود.
برخ از اق صاددانان م هو ند :به هر كوششز كزه انسزان از روي قصزد و
اراده انجام دهد و هنگام گالش احساس نزاراح كزرده و منرزورش گوليزد
چي ها باشد كه بزه طزور مسز قيم زا غيرمسز قيم نيازمنزديهزاي او را
برطرف نما د ،كار هو ند .پس كار در نرر اق صاد دانان سه و ژه دارد:
ز گكاپو و گالش است كه از روي اخ يار و اراده انجام هيرد؛ ز بزراي
كارهر ا جاد مشقّت و ناراح نما د؛ 3ز منرور از آن گوليد ثروت باشد.
جامعهشناسان ني كار را ا نهونه گعر ف كردهاند :كار عبزارت اسزت از
مجموعه اعمال كه انسان به كمك مغ  ،دست ،اب ارهزا و ماشزينهزا در راه
گوليد ثروت ا ا جاد خدمات انجزام مز دهزد و در مقابزل بزر انسزان گز ثير
3
م هذارد.

كار در اسالم
در اسالم ،كار به گالش و كوشش ه ه م شزود كزه در مقابزل آن ،مزال و
پول قرار م هيرد؛ لذا فقيهان مسلمان قاعده معروف «مو زرم بزودن عمزل
مسلمان» را بر همين معنا بنا هذاش هاند و منرورشان ا ن است كه عمزل و
كار مسلمان مو رم است و در صورگ كه گلف هردد موجب ضزمان خواهزد

ز موجز در علم اقتصاد ،ص .8
ز دروس في االقتصاد السياسي ،ص . 2
 3ز جامعهشناسي كار و شغل ،ص . 2
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بود لذا اهر كارهري را اجير كردي با زد اجزرت او را بدزردازي و گزالش او را
پاسخ هو و حق او را گضييع نكن  .خالصه ،آنكه كار از نرر اسالم مو زرم
است و در برابر آن م د قرار م هيرد مگر ا نكه آن كار حرام باشد.
در اسالم هاه كار به چي ي ه ه م شود كه براي انسزان مسزئوليت
ا جاد م كند و باعث ضمان م شود ،در ا ن صورت فرق ميان كم ا ز زاد
ا عاقل و د وانه نيست و قصد ضرر زدن هم در آن اع بار ندارد.
كار و عمل از ديدگاه قرآن
اساس و روح دعوت اسالم و قرآن كار و گالش بوده و كار ج ء جدا ناشزدن
فرهنگ قرآن است .قرآن از ا ن م هوم به «عمل صالح» گعبير نموده اسزت
و گنها ام ياز مردم از منرر قرآن عمل شا س ه و گقوا است كه آن هم با كار
و كوشش به دست م آ د .قرآن كر م انسانهاي با ا مان را دعوت به عمزل
شا س ه و نيكو و خير نموده است:
«هر كس از مرد و زن با ايمان كار نيكو انجام دهد زنيدگي خيوش و
پاكيزه اي بيدو خيواهيم داد و پاداشيي بهتير از كارشيان بيه آنيان
ميدهيم».

0

«كسي كه توبه كرد و ايمان آورد و كار شايسته انجام داد اميد اسيت
كه از رستگاران باشد».

0

ز «مَنْ عَمِلَ صالِواً مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنث وَ هزوَ مزؤمِنٌ فَلْنُوَييّنَزه حَيزا ًة طَيّ َب َةً وَ لنجز نّهمْ
اَجْرُهمْ بِاَحْسَنِ ما كانُوا َعْمَلُون» .سوره نول ( ) 1آ ه .79
ز «ف مّا مَنْ گابَ وَ آمَنَ وَ عَمِلَ صالِواً فَعَس أنْ َكُونَ مِزنَ الْم ْلِوزينَ» .سزوره قصز
( ) 8آ ه .19
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«و آنان كه با ايمان نزد او آيند و كارهاي شايسته انجام دهنيد داراي
درجاتي واال باشند».

0

م هوم كار از نرر قرآن هس رده و فراهير اسزت و كارهزاي دنيزوي بزه
قصد كسب جهان آخرت را ني شامل م شود .براي انسان ج حاصل سزع
و گالش او چي ي نيست« :وَ اَنْ لَيْسَ لِالِنسانِ اِال ما سَع ».
در برخ گ اسير آمده است :سع در اصل به معناي راه رفز ن سزر ع
است كه به مرحله دو دن نرسيده ول غالباً به معناي گزالش و كوشزش بزه
كار م رود ،چرا كه به هنگزام گزالش و كوشزش در كارهزا انسزان حركزات
سر ع انجام م دهد ،خواه كار خير باشد ا بد و جالب ا نكه نمز فرما زد:
بهرآ انسان كاري است كه انجام داده بلكه م فرما د گالش اسزت كزه از او
حاصل شده و ا ن اشاره است به ا نكه مهم گالش و كوشزش اسزت ،اهرچزه
انسان احياناً به مقصد و مقصودش نرسد كزه اهزر نيزت او خيزر باشزد خزدا
پاداش خير به او م دهد ،ز را خدا خر دار نيتهزا و ارادههاسزت ،نزه فقز
كارهاي انجام شده.
اهرچه ا ن آ ه ناهر به جهزان آخزرت اسزت و مشزاهدآ پزاداش آن در
سراي د گر ،ول مالك و معيار آن ،دنيا را ني در برم هيرد؛ به ا ن معنا كه
افراد با ا مان نبا د به ان رار د گران بنشزينند كزه بزراي آنهزا كزار كننزد و
مشكالت جامعة آنان را حل نما ند بلكه خود دامن همزت بزه كمزر زده بزه
سع و گالش برخي ند ،پس آ ه ك حكم مسلّم عقل را بيان م كند و بزه
ن گِهِ مؤمناً قد عَمِلَ الصّالِواتِ فَاُولئكَ لَهم الدَرَجات الْعلز » .سزوره طزه () 2
ز «وَ مَ ْ
آ ه .97
ز سوره نجم ( )73آ ه .37

فصيييييييييل او  :اهمييييييييييت كيييييييييار در اسيييييييييالم

........................................................................................................

 01

گالشهاي دنيوي گعميم دارد و پيرو آن پزاداش و كي رهزاي دنيزوي را نيز
شامل م شود.
ا ن آ ه با قانون ارث و زكات و اجاره منافات ندارد كه انسانهزا گزالش
خود را به حكم خدا در اخ يار د گران قرار دهند .در قرآن حدود  312آ زه
راجع به كار با عنوان عمل ،كسب و سع آمده است.
قرآن افراد را به كار كردن گشو ق م كند:
«تالش شما مورد سپاس و پاداش است».

0

«چهره هيايي در روز قياميت شياداا باشيند و از كوشيش خيويش
خرسند».

0

قرآن كار را به عنوان سنّ

در گكو ن و گشر ع معرف م كند:

«خداوند شما را از زمين پديدار ساخت و خواست تا آن را آباد كنيد».
«روز را هنگام كار و جنب و جوش قرار داد».

1

2

در آ ة د گر براي ارزش و اهميت كار كلمه «كسب» را به كار برده است:
«براي مردان از آنچه كسب كردهاند بهرهاي است و براي زنان نييز از
آنچه كسب كردهاند بهرهاي است».

1

قرآن كار را در سنّت گشر ع خود ني معرف كرده است:
«چون نماز ]جمعه[ برگزار شد در زمين پراكنده شويد و در پيي بيه

ز تفسير نمونه ،ج

 ،ص .772

ز «وَ كانَ سَعْيكُمْ مَشكوراً» .سوره انسان ( )91آ ه .
 3ز «وجوهٌ َومَئذٍ ناعِمَةٌ لِسَعْيِها راضيَةٌ» .سوره غاشيه ( )88آ ه  8ز .7
ز «هوَ أنشَ كُمْ مِنَ األرضِ وَاسْ َعْمَرَكُمْ فيها» .سوره هود ( ) آ ه .1
 7ز «وَ جَعَلَ النَهارَ نُشُوراً» .سوره فرقان ( ) 7آ ه . 9
 1ز «للرّجالِ نَصيبٌ مِمَا اكْ َسَبوا وَ لِلنّساءِ نَصيبٌ مِمَا اكْ َسَبْنَ» .سوره نساء ( ) آ ه .3
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دست آوردن نعمت خدا باشيد».

0

و در آ ه د گري فرموده:
«تا از ميوه و حاصل آنچه با دست خود انجام دادهاند ،بخورند».

0

كار و عمل از منظر روايات
در روا ات كار نيرومندگر ن عامل گوليد و مهم ر ن پا ه كسب ثروت اسزت.
پيشوا ان د ن كار و گالش براي امر معاش و هذران زنده را نه گنها امزري
دنياپرس انه و مورد سرزنش نم دانند بلكه آن را امري مقدس ،خداپسزندانه
و عبادگ ب رگ بر شمردهاند .پيامبر اكرم (ص) م فرما د:
«از دسترنج خود روزي بخوريد».

0

حضرت در روا ت د گر فرمود:
«به دست آوردن روزي حال بر هر مرد و زن مسلمان واجب است».

1

از آن حضرت پرسيده شد:
«كدام كسب انسان پاكيزهتر است؟ فرمود :كار كردن مرد با دست خود».

2

عل (ع) م فرما د:
«براي هر زمان كاري است».

1

ز «فَاِذا قُضِيَتِ الصَالةُ فَان شروا ف االرض و اب غوا من فضل اهلل» .سوره جمعه (  )1آ ه . 2
ز «لِيَ كُلوا مِنْ ثَمَرِهِ وَ ما عَمِلَ ْه اَ ْد هِمْ» .سوره س ( )31آ ه  37و .31
 3ز «كُلُوا مِنْ كَدِ اَ ْد كُمْ» .بحاراالنوار ،ج  ،11ص .3
ز «طَلَب الْوَاللِ فَريضَةٌ عَل كُلِ مسْلِمٍ وَ مُسْلِمَةٍ» .همان ،ج  ، 23ص .7
 7ز «أيّ كسب الرجل أطيب؟ قال عمل الرجل بيزده» .تفسيير مجميا الاييان ،طبرسز  ،ج ،
ص .382
 1ز «ف كلّ وقتٍ عملٌ» .غررالحكم ،ص . 7
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رسول خدا (ص) م فرما د:
«هر كس از دسترنج خود بخورد مانند برق سريعاً از پل صراط خواهد
گذشت (و وارد بهشت ميشود و سعادتمند خواهد شد)».

در آموزههاي د ن كارهر دوست خداوند لقزب هرف زه و بسزيار مزورد
س ا ش است .در مقابل ،هوشههيري و گنبل و سسز مزذمت و بزا آن بزه
شدت مبارزه شده است .اسالم رهبانيت و كنزارههيزري از اج مزاع را جزا
نم داند .حضرت عل (ع) خود كار م كرد و م فرمود:
«آيا به اين اكتفا كنم كه مرا اميرالمؤمنين بخوانند ولي با رعيت خود
در رنج و مشقتهاي زندگي تشريك مساعي و همدردي نكنم».

0

و ا ن شعر منسوب به آن حضرت است:
«كشيدن سنگ هاي گران از قله هاي كوه نزد مين از منيت ديگيران
كشيدن محبواتر است .مردم به من مي گويند كار بيراي تيو عييب
است و حا آنكه عيب آن است كه انسان دست پرسش و سؤا نزد
مردم دراز نمايد».

0

از طرف گنها وسيله آباد كردن زمين و اس خراج ذخزا ر و ثزروتهزاي
آن و ني نخس ين وسيله گضمين معيشت و هردش چرخ زنده انسان كزار
است .اهر گالش و كوشش آدم در راه گ مين زنده نبود نم گوانسزت بزر
زمين زنده كند .دانشمندان علم اق صاد هم م هو ند :اهر زمين بزه حزال
خود رها شود طول نم كشد كه م خشكد و به كو ري گبد ل مز شزود و
بهره گوليدي از آن به عمل نم آ د .ا ن بشر است كه بزا اسز عداد خزاص و
اب ار منوصر به فرد گوانست با هدا ت آبهاي روي زمين و اس خراج معادن
ز نهجالاالغه ،نامه . 7
ز د وان آن حضرت.
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و كار روي آنها چهره زمين را عوض كند.

حكمت و فوايد كار در سخنان امام صادق (ع)
بخش از سخنان امام صادق (ع) با م ضّل بزن عمزر كزه بزه گوحيزد م ضّزل
معروف است پيرامون حكمت خداوند در نيازمند ساخ ن بشر به كار و گزالش
براي گ مين نيازمنديهاي زنده خو ش است .حضرت به م ضّل م فرما د:
«اي مفضّل! از چيزهايي عبرت بگير كه براي رفع نيازمنديهاي آدمي
آفريده شده و تدبيرهايي در آنها به كار رفته است؛ دانه براي خوراك
او آفريده شده ليكن آرد كردن و خمير كردن و پختن آن بيه عهيده
خود انسان گذاشته شده است .كُرك و پشم براي پوشش او آفرييده
شده ولي زدن و رشتن و بافتن آن تكليف خود اوست .درخت براي او
آفريده شد ،اما نشياندن و آا دادن و مراقبيت و رسييدگي بيه آن
كارهايي است كه خود بايد بكند .گياهيان داروييي بيراي درميان او
آفريده شده ،ليك چيدن و تركيب كردن و ساختن دارو از آنهيا بيه
خود او واگذار شده است .نيز ديگر چيزها را به همين گونيه خيواهي
يافت ،پس بنگر كه چگونه آنچه را انسان خود نمييتوانسيته اسيت
پديد آورد خداوند پديد آورده است ليكن در هر يك از آنها جاي كار
و كوشش باقي گذاشته است ،زيرا صالح آدمي در هميين چگيونگي
بوده است .چون اگر اين كار نيز از عهده انسان برداشيته مييشيد و
براي او هيچ كار و شغلي نمي ماند انسيان از ناسپاسيي و سرمسيتي
چنان ميشد كه زمين نميتوانسيت تحمليش كنيد و سيرانجام بيه
كارهايي دست مي زد كه به تلف شدن او منجر ميگشت .در واقع اگر
همه نيازمندي هاي مردمان (بي كوشش و كار و زحمتيي) در اختييار
ايشان ميبود زندگي ديگر گوارا نميشد و از آن لذتي براي هيچ كس
فراهم نميآمد .آيا نديدهاي كه اگر كسي مهمان گروهي شود و مدتي
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بماند و همه آنچه مييخواهيد از خيوراك و پوشياك و پيذيرايي در
اختيارش باشد از بيكاري خسته و ملو ميگردد و دلش ميخواهيد
خودش را به چيزي مشغو سازد؟! پس بر اين قيياس كين كيه اگير
آدمي تمام هرچه ميخواست را در اختيار ميداشت بيه چيه رنجيي
گرفتار ميشد.

0

بنابراين حسن تدبير در چيزهايي كه براي انسان آفريده شيد در آن
است كه جايي براي كار آدمي در آنها باقي مانيده اسيت تيا هيم از
بيكاري دلگير نشود و هم او را از پرداختن به چيزهايي باز دارد كه يا
به دست نميآيد يا به خير و صالح او نيست».

0

ارزش كار كارگزاران
اق صاد هر مملك م وقف بر كار است .كار گوليدي ز كشاورزي و صنع ز
و خدماگ در اسالم اهميت ز ادي دارد .عل (ع) م فرما زد« :بزه حرفزه و
شغل با ع ّت و حالل مشغول بودن به ر است از داش ن ثروگ كه بزا هنزاه
3
همراه باشد».
پيامبر اكرم (ص) م فرما د:
«كسي كه براي تأمين زندگي خود زحمت و رنج مييكشيد همچيون
مجاهد در راه خداست».

1

ز بحاراالنوار ،ج  ،3گوحيد م ضّل ،ص .81
ز الحياة ،ج  ،7ص . 7
 3ز الورفة مع العفة خير من الغن مع ال جور» .نهجالاالغه ،كلمه 732؛ نهيجالاالغيه ،عبزده
مصري ،ج  ،3ص .78
ز «الكاد عل عياله كالمجاهد ف سبيل اهلل» .مستدرك الوسايل ،ج  ،ص

.
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ديدگاه اسالم 
امام باقر (ع) م فرما د:

«صدقه و گرفتن زكات بر كسي كه داراي حرفه و شغل اسيت حيال
نيست و شخص سالم نيرومند نيز نبايد صدقه بگيرد ،پس از گيرفتن
آن دوري جوييد».

0

امام كاهم (ع) ني م فرما د:
« آن كس كه روزي حال طلب كند تا به مصرف خود و نانخوران خود
برساند همچون كسي است كه در راه خدا جهاد ميكند».

0

اما كارهاي خدماگ ني اهميت بسز ا در اسزالم دارد گزا جزا كزه
م گوان ه ت عبادگ باالگر از خدمت به جامعه نيست .پاداش و ثزواب كزار
خدماگ از نماز شب ،روزآ مس وب و حج مس وب و ح از جهزاد در راه
خدا باالگر است .در روا آمده است:
«برآوردن نياز مردم مساوي با هفتاد حج مقبو است».

0

و ا ن روش و سيره پيامبر و امامان معصزوم (ع) بزوده اسزت .سزع و
كوشش پيامبر (ص) ا ن بود كه هرهاي از كار مسلمان باز كنزد .اهزر علز
(ع) هرهاي از كار مسلمان م هشزود بزرا ش از بزه جزا آوردن نمزاز شزب
خوشوال كنندهگر بود .از سيرآ آنان اس اده م شود كه ب گ اوت بودن بزه
كار مسلمانان به اندازهاي براي آن ب رهواران ناراحت كننده و غزمانگيز بزود
كه ح اهر فرزندشان از دنيا م رفت آن اندازه ناراحت نم شدند.
ز «انّ الصدقه الگول لمو رف و ال لذي مرة سويٍ قويٍ ف ن هوا عنها» .وسيايل اليييعه ،ج
 ،1ص . 77
ز «من طلب هذا الرزق من حلزه ليعزود بزه علز ن سزه و عيالزه كزان كالمجاهزد فز
سبيلاهلل» .وسايل الييعه ،ج  ،ص .
 3ز «قضاء حاجة المؤمن عدل سبعين حجّة مبرورة» .بحاراالنوار ،ج  ،9ص . 87
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مقام كارگر در اسالم
مردي امام باقر (ع) را در روزي بسيار هزرم در حزال كزه بزه شزدت عزرق
م ر خت و سخت مشغول كار بود مالقات كرد .پيش رفزت و عزرض كزرد:
شما از ب رهان قر ش هس يد .اهر در ا ن حال (حال كزار) مزرگ شزما فزرا
رسد چه م كنيد؟ امام باقر (ع) فرمود:
«اگر در اين حالت مرگم فرا رسد در حا اطاعت خدا جان ميسپارم،
زيرا براي تأمين زندگي خود و خانوادهام تالش ميكينم كيه از تيو و
ديگران بينياز باشم».

0

عال گر ن مدال لياقت ك كارهر آن است كه اشزرف مخلوقزات عزالم،
پيامبر اكرم (ص) به اح رام او خم شده و بر دس ان پينه بس هاش بوسه زده
است .اح رام و گكر م باالگر از ا ن عمل براي كس در دنيا م صور نيست،
الب ه اح رام باالگر كارهر در قيامت مو وظ است و گوسز خزود خزدا و بزا
ورود به بهشت صورت م پذ رد.
وق پيامبر اكرم (ص) از جنگ گبوك برم هشز ند (مزردم باقيمانزده
در شهر مد نه از جمله) سزعد انصزاري در بيزرون مد نزه بزه اسز قبال آن
حضرت ش اف ند .مردم هر ك با خوشوال از پيروزي و سالم رسول خدا بزا
وي دست م دادند و مورد لطف پيامبر قرار م هرف ند .چزون نوبزت بزه سزعد
رسيد و پيامبر (ص) دس ان زبر و خشن سعد انصاري را لمس كرد ،به او فرمود:
«چرا دست تو اين قدر زبر شده است؟ عرض كرد :اي رسو خدا! بيل

ز «لو جائن الموت و انا عل هذة الحالةَوَاناَفيَطاعة اهلل ع وجزل اكزفّ بهزا ن سز و
عيال عنك و عن الناس» .فروع كافي ،ج  ،7ص  ،9ح .
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ميزنم (و با درآمد آن) خرج عايلهام را بيه دسيت مييآورم( .چيون
پيامبر) اين سخن را شنيد دست او را بوسيد و فرميود :ايين دسيتي
است كه آتش جهنم به آن نخواهد رسيد».

0

عمل و كار ،نه آرزو و پندار
از نگاه اسالم گنها آرزوها و آرمانها ارزشمند است كه عمل و گوقق پزذ ر
باشد .از ا ن رو از مسلمانان خواس ه شده كه به جاي آرزوهاي موهوم و خيال
پردازيهاي ب اساس به كارها كه انجام آن ميسّر است ،بدردازند.
عل (ع) م فرما د:
«دوستان خدا با صبر و شكيبايي به پاداش رسيدند و با كار و تيالش
به آرزوهاي خود دست يافتند».

0

در و ژه انسانهاي خيال پرداز و كم كار فرمودهاند:
«به هنگام درخواست چيزي بسي اصرار ورزنيد و بيه هنگيام عميل
كوتاهي كنند ،در گفتار چابك هستند و در كردار تنبل و همواره اميد
بهرهبرداري از عملي ناكرده دارند».

1

ك از دليلهاي ارج نهادن اسزالم بزه كزار و گزالش آن اسزت كزه از
مسلمانان خواس ه با زبان كردار مردم را به كار ا اند شهاي دعوت كنند نزه
ل خزود
با زبان ه ار ،ز را زبزان كزردار هو زاگر از زبزان ه زار اسزت و عمز ْ
ز اسد الغابه في معرفة الصحابه ،ج  ،ص .77
ز اخالق كاركنان ،ص .78
 3ز « ...صار اولياء اهلل ال االجر بالصبر و ال االمل بالعمل» .تحف العقول ،ص . 79
ز «ثم بالغ ف المسألة حين س ل و قصّر ف العمل فهو بزالقول مزدلٌ و مزن العمزل
مقلٌ رجو ن ع عمل مالم عمله» .تحف العقول ،ص . 2
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ب رگگر ن مبلّغ و پيامرسان براي هر اند شه زا دعزوگ اسزت ،و سز ارش
كرده است گا خود اقدام به انجام عمل نكردهاند آن را بزه د گزري سز ارش
نكنند .خداوند در قرآن م فرما د:
«اي ايمان آورندگان! چرا چيزي مي گويييد كيه خيود بيه آن عميل
نمي كنيد .در نزد خدا بسيار زشت است كه چيزي بگوييد ولي به آن
عمل نكنيد».

0

پيامبر هرام اسالم (ص) فرمودند:
«اي علي! هيچ خيري در گفتاري نيست مگر آنكه همراه با كردار باشد».

0

نكوهش بيكاري و تنبلي
ك د گر از دليلهاي اه مام اسالم به كار و گالش آن است كزه از گنبلز ،
سس و كاهل و ب كاري به شدت نكوهش كرده است .امام صادق (ع) در
سخن كوگاه م فرما د:
«تنبلي و سستي ،دشمن كار است».

0

عل (ع) به ار با وفاي خود همّام بن شر ح فرمود:
«اي همّام! مؤمن از تنبلي به دور و هميشه با نشاط و كم آرزو و زنده
د است».

1

امام صادق (ع) م فرما د:
ز « ا ا ها الذ ن آمنوا لم گقولون ما ال گ علون كبر مق اً عنداهلل اَن گقولوا ما ال گ علزون».
سوره صف (  )1آ ه ز .3
ز « ا عل ! الخير ف قول اال مع ال عل».
 3ز «عدوّ العمل الكسل» .فروع كافي ،ج  ،7ص .87
ز « ا همّام! المؤمن ...بعيدٌ كسله دائم نشاطه قر ب امله ،ح ّ قلبه».
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«از كم حوصلگي و تن آسايي بپرهيزيد كه ايين دو كلييد هير بيدي
است ،زيرا آن كه تنبل و تن آسا باشد هيچ حقيي را ادا نمييكنيد و
آنكه بيحوصله باشد بر هيچ حقي پايدار نميماند».

خداوند هم در مقام نكوهش از گنبل و سس

0

م فرما د:

«سستي مكنيد و اندوهگين مباشيد كه اگر مؤمن باشيد برتري با شماست».

0

از ا ن سخنان ارزشمند و ههربار اس اده م شود كه اسالم د ن كزار و
كوشش است و به شدت از گنبل و گنپروري ن زرت دارد ،لزذا علز (ع) در
سخن كوگاه م فرما د:
«هر كس تسليم سستي و سهل انگاري شود حق خود و ديگران را از
بين برده است».

0

سعدي هم در شعر خود از ب كاري مذمت كرده است:
به راه باد ه رف ن به از نشس ن باطل
كه هر مراد نجو م به قدر وسع بكوشم
امام ه م (ع) م فرما د:
«خداي بزرگ از بنده پرخواا بيزار و از بنده بيكار متنفّر است».

2

پيامبر اكرم (ص) هرهاه مردي را مز د زد و از وي خوشزش مز آمزد
ز «ا ّاك و الضجر و الكسل ،انّهما م اح كل سوء انّه من كسل لم ؤدّ حقّاً و مزن ضزجر
لم صبر عل حقّ» .وسايل الييعه ،ج  ،ص .37
ز «و ال گهنوا و ال گو نوا او ان م االعلون ان كن م مؤمنين» .سوره آل عمران ( )3آ ه . 37
 3ز «من اطاع ال وان ضيّع الوقوق» .نهجالاالغه ،حكمت . 3
ز بوستان.
 7ز «ان اهلل ع وجل ليبغض العبد النّزوام ان اهلل ليزبغض العبزد ال زار » .وسيايل اليييعه ،ج
 ، 9ص .78
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اولين پرسشش ا ن بود كه چه كاره هست .آ ا شغل دارد؟ اهزر مز ه نزد
نه ،م فرمود :از چشمم اف زاد .زاران مز پرسزيدند :اي رسزول خزدا چزرا؟
م فرمود :اهر مؤمن حرفه و شغل نداش ه باشد با د نش زنده مز كنزد؛
عن به نام د ن سربار ا ن و آن م شود.
در اسالم بازنشس گ و ب كاري به طوري كه هم اكنون مرسوم اسزت
وجود ندارد .انسان با د گا گوان كار كزردن دارد گزالش كنزد و طبيع زاً ا زن
گالش و فعاليت به گناسب قدرت و سن و سال اوست .مزؤمن با زد هميشزه
وق ش پر باشد؛ ا در حال كار و گالش براي به دسزت آوردن روزي خزود و
خانواده ا به عبادت و بنده خدا بدردازد زا اسز راحت كنزد بزراي ا نكزه
نشاط و قدرت و گوان دوباره به دست آورد.
ك از مراجع ب رگ گقليد هميشزه بزه طزالب علزوم د نز سز ارش
م كرد :هرهاه هرسنه شد د غذا بخور د ،هر وقت نياز به خواب و اس راحت
دار د بخوابيد ،اما در غير ا ن دو حالت ،اوقات فراغزت خزود را بزه بطالزت و
ب كاري سدري نكنيد.
امام باقر (ع) فرمود:
«موسي (ع) به خداوند عرضه داشيت :پروردگيارا! از كيدام ييك از
بندگانت بيشتر نفرت داري؟ خداوند فرمود :آن كس كه شب هنگيام
چون مردار است و روز بيكار».

0

ك از دانشمندان م هو د :اهر ما ل به آسا ش و راح ن س هس
و به سالمت بدن و فكر خود عالقه داري و مز خزواه از بزار غزم و انزدوه
ز جاما االخاار ،ص . 37
ز بحاراالنوار ،ج  ، 3ص .37
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ديدگاه اسالم 
بيرون بيا به ك دس ور ساده و مخ صر عمل كن و آن ا نكزه هزي هزاه
ب كار منشين.
جهان هس  ،جهان گالش و جنبش و كوشش اسزت .در عزالم وجزود
هي چي ب كار نيست از ر گر ن ج ء ك ماده كه اگم است گا كهكشانهزا
همگ در حال حركت و گالش و انجام وهي هاند.
هير ذرّه كيه هست اگير غباري اسيت

در پردة مملكت به كاري است

در اين پيرده يك رشيته بيكار نيست

سرِ رشته بر ما پديدار نيست

3

قطيرهاي كيز جويبياري ميرود

از پيي انجيام كياري ميرود

در ا ن ميان خداوند م عال كه خالق هس است خود از همه پركزارگر
است و به گعبير قرآن هر آن و لوره در حال انجام كاري است:
«هر آن در مقام انجام كاري ميباشد».

2

امام راحل (ره) فرمود :خدا هم ك كارهر است.
الب ه كارهاي خداوند در قوه خيزال و فكزر مزا نمز هنجزد .او هزر آن
عدهاي را جان م بخشد و هروهز را مز ميرانزد و مز هيزرد .امزر و نهز
م كند ،م سازد و روزي م دهد.
ز با جهان هس در هزروِ گزالش دسز ه جمعز و گعامزل گمزام
مجموعه نرام آفر نش با كد گر است .انسان زمان با ا ن مجموعزة مزنرم

ز رهنمون ،ص

.1

ز نرام .
 3ز نرام .
ز پرو ن اع صام .
 7ز سوره رحمان ( )77آ ه . 7
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هماهنگ خواهد شد و در حلقه گناسب آنها جاي خواهد هرفت كه بزه نوبزه
خود به وهي ه خو ش بدردازد و عاطل و بز كزار نباشزد ،و در ا زن صزورت
است كه به نرم و شكوه جهان هس آسيب وارد نخواهد شد.
«جبران خليل جبران» م هو د :شما كار م كنيد و با كارگان با آهنگ
خاك همنوا و با روح زمين گانه م شو د ،ز را ب كاري و ب ثمري غر بگ
است با فصلها و ني جا ماندن است از كاروان زنده  ،كاروان كه با شكوه و
عرمت و سرافرازي عازم ابد ت است.
بيگاري بهتر است از بيكاري
ب كاري پد دهاي گازه و موصول فناوري است ،ز را انسانهاي اوليه آن قدر
وقت نداش ند كه ب كار بمانند .آنها ناچار بودنزد كزه در گمزام اوقزات بزراي
گ مين خوراك و پوشاك و مسكن و ح ظ جان خود كوشش و گالش نما ند.
در ن يجة پيشرفت گمدن و گرقّ صنعت ،كار از انسان س انده و بزه ماشزين
سدرده شد؛ كميّت كارِ ضروري آدم گقليل افت و براي گ مين زنده  ،كار
هر كس به حداقل رسيد .كارهري كه م با ست روزانه چهارده ساعت كزار
كند؛ بيش از هشزت سزاعت كزار نمز كنزد .همزين مقزدار بزراي او كزاف
گشخي داده شده است.
بنابرا ن در عصر حاضر عنصر ب كاري بسيار خوب و روشن عرض اندام
نموده است .در ا ن رهگذر عدهاي به اوقات فراغت خود بسان كودكان نگزاه
م كنند و ا ن اوقات هرانبها را صرف كارهاي جسمان و لذتهاي ن سزان
خود م نما ند .برخ وق ب كار م مانند و نم گواننزد مشزغولي بزراي
خود فراهم آورند ،گالش م كنند كاري كه فق ب واند آنان را سزرهرم كنزد
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ديدگاه اسالم 
بيابند ،ا نها همانند كودكان كه ميان سنّ ط وليزت و رشزد هسز ند گوقّزع
دارند مردم گمام وقت خود را صرف سرهرم و مشغوليت آنزان نما نزد امزا
خودشان براي رسيدن به ا ن هدف كم ر ن فعالي نم كنند و گن به كزار
نم دهند.
در برابر ا نها عدهاي هس ند كه واقعاً پخ ه و مجرّب هس ند و م دانند
كه اوقات فراغت ناراحت كننده و عذاب آور نيست ،بلكه فرصز اسزت كزه
مسئوليتها م وجه آن است و همانطور كه انسانهاي قد م وقت خود را
صرف ح ظ جان و ح ظ نوع خود م كردند آنان ني نبا زد اوقزات خزود را
صرف سرهرم نما ند بلكه الزم است كه ا ن اوقات را براي گرقّ نزوع بشزر
به كار هيرند و بر همين اسزاس اشزخاص كزار آزمزوده و دنيزا د زده بزراي
هذراندن اوقات ب كاري خود برنامههزاي مخصزوص دارنزد و ا زن اوقزات را
صرف گرق سطح فكري خود م كنند و بد ن وسيله خدم به همنوعزان
خو ش و كشور خود م نما ند و م كوشند نام نيك از خو ش ن بزه جزاي
هذارند و همواره شعارشان ا ن است كه ب هاري به ر از ب كاري است.

ز كيمياي كار ،ص  77؛ رمز زندگي ،ص

.
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فصل دوم :
نقشهاي تربيتی کار

اهميت گرهگشايي از كار مردم
هارون الرشيد حاكم س مگر و مغرور بود كه وق ابزري را بزاالي سزرش
م د د ،مغرورانه م ه ت :اي ابر! ببار هر جزا كزه ببزاري بزر مملكزت مزن
بار دهاي .به راس هم همينطور بود .آن زمان كه آمر كا كشف نشده بزود
گقر باً دو سوم دنيا گوت سلطة اسالم بود .همين هارون وز ري به نام علز
بن قطين داشت .وي از شيعيان راس ين و از دوس داران واقع امامان بزود
و از ا نكه ز ر پرچم س م بود زجر م كشيد .مرگب به امام موس بن جع زر
(ع) نامه م نوشت كه آقا! من ز ر پرچم هلم زجر مز كشزم آ زا مز گزوانم
خودم را از منصب وزارت هارون خالص كنم؟ امام (ع) س ارش م كرد كزه
با د در منصب خود باق بمان كه ك اره هناه گو خدمت به مسلمانان است؛
اهر ب وان هرهاي از كار مسلمان بگشا ك اره هناهانت را پرداخ هاي.

ز اختيار معرفة الرجال ،شيخ طوس  ،ص . 33
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ديدگاه اسالم 
لذا پيامبر (ص) در روا

م فرما د:

«پاره اي از گناهان است كيه هييچ نمياز و صيدقه اي آن را جبيران
نمي كند .پرسيدند :پس چه چيز كفّاره آن است؟ فرمود :غم و انيدوه
خوردن در طلب تأمين هزينههاي زندگي».

0

كار و بهداشت رواني
بخش ب ره از زنده ب رهسال انسان صرف كار م شود .چنانكزه ه زيم
كار كردن گنها پول درآوردن نيست .كار از نرر سالمت روان شزخ و بزه
منرور احساس هو ت و رضا ت از زنزده عامزل بسزيار مهمز بزه شزمار
م رود .كار كردن براي انسان اس قالل مال و ع ت ن زس فزراهم مز آورد.
كار و حرفه انسان شيوآ لباس پوشيدن ،سبك زنده  ،مول سكونت ،شزيوه
گربيت فرزندان و گوصيل آنان را گوت گ ثير قرار م دهد .بنابرا ن ب كزاري
و ا نارضا از كار م گواند پيامدهاي ناراحت كنندهاي داش ه باشد.
كس كه شغل نداش ه ا از كار خود رضا ت ندارد در ا جزاد روابز بزا
د گران و احساس سودمندي و داش ن هو ت اخ الل نشان م دهزد .ميزان
درصد ب كاري و مي ان افسرده ها و خودكش ها رابطه مثبت و معنزاداري
وجود دارد .ني اثبات شده هر اندازه مي ان ب كاري بيش ر باشد گعداد مردان
بس ري شده در بيمارس انهاي روان بزه مقزدار قابزل مالحرزهاي افز ا ش
اف ه است.
ب كاري مشكالت مربوط به اق صاد را شدت مز بخشزد ،گعزارضهزاي
ز «انّ من الذنوب ذنوباً ال ك رها صالةَوَالصدقة ،قيل ا رسول اهلل فمزا ك رهزا؟ قزال:
الهموم ف طلب المعيشة» .مستدرك الوسايل ،ج  ،ص . 7
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خانواده ميان زن و شوهر و والد ن با فرزندان را اف ا ش م دهزد .افزرادي
كه ب كار م شوند و اميد پيدا كردن شغل جد د را ني از دست مز دهنزد
دچار حالت شوك ،احساس نااميزدي ،از دسزت دادن عز ت ن زس ،گرد زد،
اضطراب ،گسليم در برابزر رو زدادها و در خزود فزرو رفز ن مز شزوند و در
مواردي كه ب كاري ادامه پيزدا كنزد زنزده خزانواده را گهد زد كزرده و
م الش م سازد و ح پيشنهاد فروش اسباب و اثاثيه من ل و بد رف زاري
با كودكان و خشونت و مشاجرههاي خانواده و پناه بردن به مواد مخزدر و
طالق پيش م آ د.
كار و تالش ،مقياس ارزش انسان
از قرآن و روا ات اس اده م شود كه مقيزاس ارزش انسزان و كرامزت او در
كار و گالش و عمل او نه ه است .خداوند در قرآن م فرما د:
«براي هر يك از آنان از روي كار و تالشي كه كردهاند درجاتي است و
پروردگار تو از آنچه ميكنند غافل نيست».

0

امام صادق (ع) م فرما د:
«ما عقيده نداريم كه همگان در ييك درجيه هسيتند ،همانيا خيدا
مي فرمايد" :درجه و مقام هايي است برخي برتر از ديگري "،تفياوت
درجههاي گروهها و مردمان تنها و تنها به كار و تالش است».

0

ز همان ،ص .37
ز سوره انعام ( )1آ ه . 3
 3ز «النقولَدرجةَواحدة انّ اهلل قول (درجات بعضزها فزوق بعزض) انّمزا گ اضزل القزوم
باالعمال» .تفسير عياشي ،ج  ،ص .388
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ديدگاه اسالم 
هر كه كارش بيش اجرش بيشتر

در سخنان امامان (ع) اجر و پاداش بسياري براي كزار و گزالش نيكزو ذكزر
شده است .عل (ع) م فرما د:
«اي مالك! نيكوكاران را از سخناني ميتيوان شيناخت كيه خداونيد
درباره آنان بر زبان بندگان خويش جاري ميسيازد ،پيس باييد كيه
دوست داشتنيترين اندوخته در نظر تو اندوختة كار نيك باشد».

0

و در حكمت د گري م فرما د:
«ميوه كار نيك همانند ريشه آن (خوا) و ميوه كار بد همانند اصل و
ريشه آن (بد) است».

0

امام باقر (ع) م فرما د:
«كسي كه در دنيا تالش كند تا كرامت و آبيروي خيود را در جامعيه
حفظ و رفاه خانواده اش را تأمين كند و بيه همسيايگان خيود ميدد
رساند ،روز قيامت خداوند را مالقات كند در حالي كه چهرهاي همانند
ماه شب چهارده دارد».

0

رمز موفقيت يك انسان پر تالش
بود .وي در اب دا مسئوليت پزا ين
«سينكلر» مد ر ك شركت ب رگ ن
داشت و در بخش ارسال مرسوالت پس درِ پاكتهاي نامه را م چسزباند.
اما به موفقگر ن مد ران دنيا مبدل شزد .خزود دربزاره رمز موفقيزت خزود
ز انما س دل عل الصالوين بما جري اهلل لهم عل السن عباده فليكن احزبّ الزذخائر
اليك ذخيرة العمل الصالح» .نهجالاالغه ،نامه .73
ز غررالحكم ،كلمه  1 7ز . 172
 3ز فروع كافي ،ج  ،7ص  ،98ح .7
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م هو د :در زنده ه ت نك ه را مد نرر قرار دادم و بدانها عمزل كزردم و
كامروا خود را از آنها م دانم .اول :هميشه به كارم عشق م ورز زدم و بزا
پش كار و حرارت فوقالعادهاي وها را كه به من موزول مز شزد انجزام
م دادم .در آن وق كه كار بسيار كزوچك داشز م (چسزباندن در پاكزت
نامهها) به همان اندازه از شغل خود خشنود بودم كه هماكنون كه در پسزت
مد ر ب ره ر ن شركتهاي جهان كار م كنم .گغيير پست هي گغييزري در
من نداد و روحيه مرا عوض نكرد .دوم :هميشه سع م كردم كزار خزود را
به ر از كس كه پيش از من مسئول انجام آن بزوده اسزت و ح ز به زر از
كسان كه در مشاغل هوناهون آن اداره كار م كردند ،انجام دهزم .سزوم :از
قبول كارها كه از انجام آن ناگوان بودم جداً دوري م كردم و بزدون پزروا
م ه م :ا ن كار از من سزاخ ه نيسزت ،بزه م خصز آن مراجعزه كنيزد.
چهارم :همه وقزت خزود را در اداره زا شزرك كزه در آن كزار مز كزردم
م هذراندم و گمام كوشش من انجام وهي هاي بزود كزه بزر عهزده داشز م.
درست بر خالف كسان كه مز خواهنزد در هزر اداره و بنگزاه شزغل و و
درآمدي داش ه باشند .پنجم :هميشه اع قاد داش م هنگام گرفيزع خزواهم
هرفت و از اضافه حقوق بهرهمند خواهم شد كه در كار خود جدّي و به رموز
آن آشنا كامل داش ه باشم .ششم :همواره مع قد بودم كزه كزار اداره نيز
خود هنري است كه هر كارمندي با د از آن اطالع داش ه باشد و اهر نداشت
اميد موفقيت و گرقّ او نم رود .ه م :هميشه ك ربع قبل از آغاز خدمت
در مول كار حاضر مز شزدم و زك ربزع د رگزر از د گزران از كزار دسزت
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ديدگاه اسالم 
م كشيدم و هنوز ا ن كار را م كنم.
ا ن مطالب ما حصل همان نكاگ است كه در روا ات ما بزود و گوليزل
كرد م و ارا ه نمود م .در روا آمده است« :در كار نبا د امروز و فردا كرد
و با د وفاي به عهد نمود و كاركنان و كارهران پايبند به پيمانهزا باشزند و
وقت مردم را از بين نبرند ».پيامبر اكرم (ص) م فرما د:
«واي بر صنعتگران امت من از امروز و فردا كردن».

حضرت در روا

0

م فرما د:

«كار را بايد به كاردان سپرد و سه ويژگي براي صنعتگر ذكر ميكنيد
تا كار و كسب رونق پيدا كند 0 :ي در كار خود مهارت داشته باشد؛ 0
ي در حرفهاش امانتدار باشد؛  0ي نظر كسي را كه كاري به او سيپرده
است ،جلب نمايد».

0

استحكام و اتقان عمل و محكم كاري
از ضررهاي جبران ناپذ ري كه هميشه اق صاد فرد و جامعه را گهد د م كنزد
كمكاري ا سر هم بندي كردن و به گعبير روشنگزر دزدي از كزار اسزت .هزر
صاحب حرفهاي كه در شغل خود براي رقابت با د گران از كاال و خدمات خود
كم هذاش ه ،حق كار را ادا نكند به جامعه خود خيانت كزرده و سزبب از بزين
رف ن بركت از سرما ههاي مل شده است .لذا امام صادق (ع) م فرما د:
«هر كس به برادر مسلمان خيود خيانيت كنيد و كياالي مغشيوش و

ز كيمياي كار ،ص . 87
ز «و لٌ لصنّاع ام
 3ز تحف العقول ،ص

من اليوم وغدً» .من اليحضره الفقيه ،شيخ صدوق ،ج  ،3ص . 12
.3
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مخلوط و نامرغوا در اختيار وي بگذارد خيدا بيه روزي او بركيت و
افزايش نميدهد و زندگي او تباه ميشود».

0

اسالم با قطع نرر از آنچه خواهد شد وهي ه فعل هر صاحب حرفزهاي
دانس ه آنچه را م سازد موكم بسازد و كارش را با اس وكام و اگقان هرچزه
بيش ر به پيش ببرد؛ اما ا نكه در آ نده ن د ك ا دور ساخ ه او خراب شزده
و از بين م رود نبا د مدّ نرر وي باشد.
پيامبر اكرم (ص) فرمود:
«خداوند متعا دوست دارد هرگاه يكي از شما كاري انجام ميدهيد
درست و محكم انجام دهد».

0

امام صادق (ع) نقل كرده كه پيامبر (ص) وارد قبر سعد بن معاذ شد و
خود خشت لودش را چيد ،سدس سنگ و هِلْ طلبيد و بين خشتها را پزر
كرد .وق كارش به پا ان رسيد ،فرمود:
«مي دانم اين قبر به زودي از بين مي رود و مييپوسيد اميا خداونيد
دوست دارد وقتي بندهاش كاري را انجام دهد محكم كاري كند».

0

مشكل كاالهاي گوليد امروز آن است كه صاحبان كارخانههاي گوليزدي
به منرور كسب سود بيش ر به جاي آنكه با موكمكاري و ارگقزاي كي يزت،
مش ري جذب نما ند كاالهاي خود را طزوري طراحز مز كننزد كزه دوام
ز ادي نداش ه باشد .ا ن سياست خالف دس وراگ است كه از پيشزوا ان مزا
ز «من غشّ اخاه المسلم ن ع اهلل بركة رزقه و افسزد عليزه معيشز ه» .وسيايل اليييعه ،ج
 ، 9ص . 83
ز «قال النب (ص) :اذا عمل احدكم فلي قزين» .سيفينة الاحيار ،ج  ،ص  98؛ كنزالعميال،
حد ث .7 8
 3ز وسايل الييعه ،ج  ،3ص . 32
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ديدگاه اسالم 
رسيده اسزت .كارشناسزان اق صزادي در جزا زدن را زك نزوع عقزب هزرد
م دانند .وق چنين شد ،گووّل از صورت كاملگر به صورت ناق گر قطعزاً
ان وار و سقوط است و اهر گغييري در شكل هاهري كاال به وجود م آور زم
با د به حقيقت و مغ كار ني برسيم.

سپردن كار به دست متخصّصان
گخصّ هرا و مهارت داش ن در رش هاي خاص و پرهيز از گغييزر مكزرّر
شغل از عوامل مهم در موفقيت انسان است .بسيارند افرادي كزه اسز عداد و
عالقه خود را نم شناسند و در داش ن پيشه ثاب براي خود دچار گ ل ل و
ب ثباگ هس ند .ا نان هرچه ممكن است از سرما ه عمر و مال بهره هيرنزد
و زحمات فراوان را گومل كنند اما چون مهزارت و گخصصز در رشز هاي
خاص ندارند هميشه نيروي كار درجه دوم و سوم موسوب م شوند و قزادر
به اس اده كامل از سزرما ه بزه كزار هرف زه و بهزرهبزرداري مناسزب از آن
نيس ند .به عالوه كار د گران را ني ضا ع كرده سزبب گلزف شزدن سزرما ة
وقت و نيروي د گران ني م هردند .بنابرا ن سدردن كار بزه چنزين افزرادي
هره س اوار نخواهد بود.
مرحوم شيخ بها م هو زد :مزن بزا دانشزمندان نامزدار دنيزا كزه در
رش ههاي هوناهون كار كرده بودند و در هر علم صاحب اطالعات وسزيع
بودند وارد بوث و مذاكره شدم و بر همه آنها پيروز هش م ول هر موقزع بزا
م خصّصين ك رش ه ز كس كه گمام نيروي خود را در ك رش ه بزه كزار

ز كيمياي كار ،ص . 92
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برده بود ز به بوث پرداخ م ،سخت مغلوب شدم ،ز را بر اثزر موزدود بزودن
نيروي فكري زوا ا از هر علم بر من مخ مانده بود.
اصوالً ك از عوامل عقب مانده اشخاص ،رنگ عزوض كزردن اسزت.
افراد مس عدّ به جاي آنكه اس عداد خود را شناسا كرده و پ ك رش ه را
هرف ه در آن م خص هردنزد از ا زن شزاخه بزه آن شزاخه مز پرنزد و در
قلمروهاي هوناهون قدم م زنند؛ كاري را به اگمام نرسانده سرا كار د گري
م دوند؛ م خواهند همه كاره شوند ول سرانجام هي كارهاند .ا ن درس را
با د از طبيعت آموخت كه اهر نهال را چند بار جابهجا كنند سرانجام پژمزرده
م هردد ،ول نهالها كه ثابت و پا برجا آبشخور خزود را اف زهانزد ثابزت و
خرّم جلوه م كنند .جابهجا كردن نهال فكر ني موجب پر شزان مز شزود و
فكر را از رشد و نموّ باز م دارد .ك از نشانههزاي نوابزغ دنيزا آن اسزت كزه
م گوانند افكار خود را در نقطهاي م مرك سازند گا به ن يجه برسند.
عل (ع) م فرما د:
«مردم فرزندان آن چيزي هستند كه آن را خوا انجام ميدهند».

0

عن همان هونزه كزه انسزانهزا بزه پزدران خزو ش نسزبت دارنزد و
همان هونه كه با پدران قدر و من لزت اف زه و شزناخ ه مز شزوند و مزردم
م هو ند :فالن پسر فالن كس است ،بزه همزين هونزه ،اشزخاص بزه كزار و
مهارت و گخصّ خود نسبت داده م شوند و قدر و من لت اج مزاع كسزب
م كنند .مثالً م هو ند :صزنع گر مزاهر ،پ شزك م خصز  ،هنرمنزد چيزره
دست ،بنّاي خوب .بنابرا ن مردم فرزندان هنرها و مهارتها و گخصّ خو ش
ز كيكول ،شيخ بها  ،ص . 2
ز «النّاس أبناء ما وسنون» .اصول كافي ،ج  ،ص  72؛ ارشاد مفيد ،ص . 72
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ديدگاه اسالم 
هس ند و با ان ساب به آن هنرها و كاري كه از آنها گوليزد مز شزود شزناخ ه
م شوند و قطعاً به اندازه كاردان و مهارت ارج م بينند و قدر م ابند.
حضرت وسف صد ق (ع) وق موقعيت را مناسب افت ،به ع مصر فرمود:

«مرا سرپرست گنجينههاي سرزمين مصر قرار ده كه من نگهدارنده و
آگاه هستم».

0

به قين دو و ژه مهم كه در امر خ انهداري (وز ر برنامهر ي امزور
اق صادي) سرزمين ب ره همانند مصر ا هر جا مورد گوجه است:
ز ح ظ و نگهداري و گعهّد از نرر حساب و ك اب و دقت و امان داري؛
ز آهاه و گخصّ در چگونه مصرف كردن و اندوخ ن (برنامه ر ي)
است.
عل (ع) به روشن به ا ن نك ه اشاره كرده است:
«ارزش هر كسي به اندازة چيزي اسيت كيه آن را خيوا آموختيه و
ميداند (و آن را با مهارت و هنرمندانه انجام ميدهد)».

سيد رض (ره) در ذ ل ا ن حكمزت مز

0

نو سزد« :ايين سيخن كوتياه و

حكيمانه است كه ارزشي براي آن نميتوان يافت و هيچ حكمتي با آن قابيل سينجش
نيست و نميتواند هم رديف آن شود».

3

پس ارزشهاي پوچ كه انسان بزه آن دل خزوش كزرده ماننزد مزال و
گوانا ا پست و مي ارزش نيست ،بلكه ارزش انسان به كاري است كه خوب
انجام م دهد ،ا هنري است كه در آن مهارت اف زه .بنزابرا ن بزراي گوقزق

ز «اجعلن عل خ ائن االرض انّ ح يظ عليم» .سوره وسف ( ) 3آ ه .77
ز «قيمه كلّ امرئٍ ما وسنه» .ارشاد مفيد ،ج  ،ص .322
 3ز نهجالاالغه.
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عدالت و ح ظ سرما ههاي مل و پو ا حكومت اسالم  ،در سازمانها با زد
افرادي كه كاردانِ آهاهِ م خصّ ِ م عهد و با گجربه و مهارت هسز ند بزه كزار
هرف ه شوند .لذا امام صادق (ع) در سخن حكيمانه م فرما د:
«فرقي ندارد كه كار را به خائن بسپارم يا به ناشي و بيمهارت».

0

نك ه سخن حضرت ا ن است كه از نرر ن يجه فرق نيست كزه كزار و
شغل و پست و مد ر كوچك ا ب رگ به دسزت شزخ خزائن و فاسزد
سدرده شود ا شخ ناش كه گخص در آن ندارد و فاقزد كزاردان اسزت؛
چه آنكه در هر دو صورت كار گباه م شود و جامعه و حكومت ز ان م بينند.
پيامبر اكرم (ص) م فرما د:
«هر كس بي دانش و تخصص كاري انجام دهد بيش از آنكه آباد كنيد
خراا خواهد كرد».

0

خالص بودن عمل و كار براي خدا
خال بودن كار از آلوده ها و به دور بودن از هدفهزاي غيزر الهز چزون
شهرت طلب و جلزب گوجزه مزردم و سز ا شهزاي بزيش از حزدّ ،كز از
و ژه ها است كه كار و عمل مسلمان با د بزه آن آراسز ه شزود .خزال
شدن عمل ،در اس وكام عمل و ادامه اف ن و نيكزو شزدن هزوهر آن داراي
نقش مهم است .هدفهاي غير خدا كارها را سطو  ،ب ژرفا و ب ارزش
م كند و بسا كه چنين حال سبب گرك عمل ا سهلانگاري و گنبلز در
آن م شود ،ز را ممكن است فزرد در اثنزاي عمزل زا پزس از انجزام دادن
ز تحف العقول ،ص .319
ز «مَن عمل عل غير علم كان ما سد اكثر ممّا صلح» .تحف العقول ،ص .37
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پارهاي از آن به هدفهاي اد شده دست ابد و باق آن را فرو هذارد زا در
اس وار سازي و نيك پردازي آن كوگاه كند.
عل (ع) م فرما د:
«خالص سازي عمل بهتر از خود عمل است».

0

امام صادق (ع) م فرما د:
«اخالص را تا پايان كار نگه داشتن سختتر از خود عمل است».

0

عشق ورزيدن به كار
انسان با د عاشق شغل و حرفه خود باشد .عشق به هر كزار مشزروع آن را
ارزشمند كرده و رنگ د گري بدان م بخشد .ك دانشجو گا عاشق رش هاي
نباشد نبا د براي گوصيل در آن قدم بردارد و در ا ن زمينه مالك ان خاب را
عال ق خود ،نه سليقههاي اطرافيان بداند و هره جوّ جامعه و روزهار او را از
گصميم خود منصرف نسازد .ك صنعتهر اهر به ساخ ههزاي خزود عشزق
بورزد و به گوليد خود بسان فرزندان آفر ده دس ان خود نگاه كنزد و از كزار
خو ش لذت ببرد هره در ساخ ن و گوليد كمكاري نم كند .ك كارمند و
مد ر اداره هم با د چنين باشد و با عالقه و نشاط و اح رام به اربزاب رجزوع
كارهاي وزارت م بوع خود را دنبال كند و آن را ك عبزادت و كزار خزود را
مقدس بداند گا موفق شود و كارها به زمين نماند و فساد اداري از بين برود.

ز الحياة ،ج  ،ص .77
ز «گص يه العمل خير من العمل» .بحاراالنوار ،ج  ،98ص .72
 3ز «االبقاء عل العمل ح

خل

اشدّ من العمل» .اصول كافي ،ج  ،ص . 1
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استمرار و استقامت در كار
كار و گالش در صورگ بارور و ن يجه بخش خواهد بود كه ادامه پيدا كنزد و
با صبر و حوصله كاف و با پش كار و مداومت دنبال شود .هر كس در هر كار
و حرفه و شغل به جا رسيده مدت ز زادي سزخ كشزيده زا دوري از
خانواده ،غربت ،گنها  ،هرسنگ چشيده و ا ن همه ،الزمة زنزده مزردان
موفق گار خ بوده و خواهد بود .الب ه شزروع كزار آسزان اسزت و بسزياري از
دشواريها در ادامه كار و در نيمه راه رخ م دهزد .خداونزد در ا زن زمينزه
انسانها را به اس قامت دعوت كرده است:
«كساني كه گفتند پروردگار ما خداست و در آن پايداري كردنيد بير
آنان بيم و اندوهي نيست».

0

خداوند در حد ث قدس م فرما د:
«من علم و دانش (كه بيشتر كارها زاييدة ايين عنصير اسيت) را در
گرسنگي و سختي (و غربت و دوري از وطن) نهادهام ،اميا ميردم (در
وطن خود) و با شكم سير به دنبا آن هستند( ،پس بدانند) كه هرگز
بدان نخواهند رسيد».

0

حضرت عل (ع) م فرما د:
«با صبر و تحمل و پشتكار آرزوها دست يافتني است».

0

مرحوم مال مهدي نراق هاه از شدت فقر و نداري نمز گوانسزت بزراي
ز «انّ الذ ن قالوا ربّنا اهلل ثمّ اس قاموا فال خوف عليهم و ال هم و نون» .سزوره احقزاف
( ) 1آ ه . 3
ز «انّ وضعت العلم و الحكمة ف الجوع و هزم طلبونزه فز الشزبع فم ز جزدون».
ميكاة االنوار ،ص .3 8
 3ز غررالحكم ،ص . 8
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روشن كردن حجرهاش در شب شمع ا روغزن چزرا بخزرد .شزب كزه فزرا
م رسيد حجره گار ك و مطالعه در آن ناممكن م شد ،از ا زن رو از حجزره
بيرون م آمد و به قسمت ان ها حيزاط مز رفزت و ز زر نزور چزرا هزاي
وضوخانة مدرسه به مطالعه و گوقيق م پرداخت .با همين صبر و اسز قامت
و پش كار و گالش طاقت فرسا بود كه اكنون موفقيت وي گوسين برانگيز و
نامش بلند آوازه است.

زيانهاي بيكاري
فردي كه شغل و سرهرم دارد و وقت او پر است كم ر فرصزت ولگزردي و
هرزه پيدا م كند .در مقابل انسان ب كار را شيطان به كزار مز هيزرد .او
خواس ه ا ناخواس ه براي سرهرم كردن خود در اج ماع پرسه م زند و د ر
ا زود صيد صيادان م هردد.
امام صادق (ع) دربارآ ز انهاي ب كاري م فرما د:
«اگر كار براي انسان ضرورتي نداشت آدميان با فراغتي (بيكاري) كه
برايشان پيش ميآمد به ناسپاسي و سرمستي گرفتيار مييشيدند و
تباهي و زشت كاري همه جا را ميگرفت».

0

ني م فرما د:
«كار و اشتغا  ،آدمي را از ناسپاسي و سرمستي و بي بنيد و بياري و
سقوط در امان نگاه ميدارد».

اهر نگاه به پروندههاي ب هكاران بي كنيد خواهيد د د بيش ر كسزان
ز گلين ابرار ،ج  ،ص . 88
ز بحاراالنوار ،ج  ،3ص . 1
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كه در جامعه دچار انواع انورافات شدهاند ،سرچشمه اصزل آن بز كزاري و
اوقات فراغت ز اد است.
پاسكال م هو د :ر شة كلية م اسد فكري و اخالق  ،بز كزاري اسزت.
هر كشوري كه بخواهد ا ن عيب ب رگ اج مزاع را رفزع كنزد با زد بزراي
مردمش زمينه شغل ا جاد كرده و آنها را وادار به كار نما د گزا آن آرامزش
عميق روح كه عدآ معدودي از آن آهزاه هسز ند در عرصزه وجزود افزراد
برقرار شود.
عل (ع) ني م فرما د:
«اگر كار خستگي و درد و رنج دارد ،بيكاري هميشه نيز ماية فساد و
تباهي است».

ز ارشاد مفيد ،ج  ،ص . 78

0
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فصل سوم :
قانونمداري در اسالم

قانونمداري
رعا ت قانون و عمل به آن از مهمگر ن عوامزل پيشزرفت و گمزدن اج ماعزات
بشري است ،و ا ن امر هنگام گوقق م ابد كه پايبندي به قانون ،برخاس ه
از شناخت دقيق و اع قاد راسخ فرد به آن باشد ،نه از گرس مجازات و زندان.
روشن است كه قانون منديِ برخاس ه از ا مان و ژرفاي دل گنها زمزان
به وجود م آ د كه قوانين ،د ن و اله بوده و قانونهذار ،آفر نندآ انسزان،
فرمانروا بر زنده و مرگ ،داناي نهان و آشكار و آهاه از كارهزاي كوچزك و
ب رگ او باشد.
خداوند در قرآن م فرما د:
«و هيچ مرد و زن با ايماني را نرسد كه چون خدا و فرستادهاش بيه كياري
فرمان دهند براي آنان در كارشيان اختيياري باشيد و هير كيس خيدا و
فرستادهاش را نافرماني كند قطعاً دچار گمراهيِ آشكاري گرديده است».

0

ز «و ما كان لمؤمن و المؤمنة اذا قض اهلل و رسوله امراً .»...سوره اح اب ( )33آ ه .31
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كلمة «قض » به معناي قضاي گشر ع و قانونگذاري و فرمان و داوري
است و بد ه است كه نه خدا نيازي به اطاعزت و گسزليم مزردم دارد و نزه
پيامبر چشم داش  ،در حقيقت مصزالح خزود آنهاسزت كزه هزاه بزر اثزر
مودود بودن آهاه آنان ،از آن با خبر نم شوند ،ول خزدا مز دانزد و بزه
پيامبرش دس ور م دهد؛ ا ن درست به آن م ماند كه ك پ شك ماهر بزه
بيمارش م هو د :در صورگ به درمان گو م پردازم كه در برابزر دسز ورات
من گسليم موض بوده و از خود اراده نداش ه باشز  .ا زن نها زت دلسزوزي
طبيب را نسبت به بيمار نشان م دهد و خدا از چنين طبيب برگر و بزاالگر
است.
از طرف گسليم در برابر حق ،روح اسالم اسزت .بزدون شزك اسز قالل
فكري و روح انسان اجازه نم دهد كه ب قيد و شرط گسليم كسز شزود،
چرا كه او هم انسان است مثل خودش و ممكن است در مسائل اش باهاگ
داش ه باشد ،اما هنگام كه مسئله به خداوند عالِم و حكيم و پيامبري كه از
طرف او سخن م هو د و به فرمان او هام برم دارد ،م رسد ،گسليم مطلزق
نبودن دليل بر همراه است ،چرا كه فرمزانش كم زر ن خطزا و اشز باه
ندارد.
از ا ن هذش ه ،فرمان او حافظ منافع خود انسان است و چي ي نيسزت
كه به ذات پاك خدا برهردد .آ ا ممكن است هي انسان عاقل با گشزخي
ا ن حقيقت مصالح خود را ز ر پا بگذارد؟! از همة ا نها هذشز ه مزا از آنِ او
هس يم و هرچه دار م از اوست و ج گسليم در برابزر او كزاري نمز گزوانيم
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داش ه باشيم.
در سراسر قرآن ،آ ات فراوان د ده م شود كه به ا زن مسزئله اشزاره
دارد ،مانند آ ات ز ر:

«گفتار مؤمنان ي وقتي به سوي خدا و پييامبرش خوانيده شيوند تيا
ميانشان داوري كند ي تنها اين است كه ميگويند :شنيديم و پيروي
كرديم .اينان رستگارند».

0

«ولي چنين نيست به پروردگارت قسم كه ايمان نميآورند مگر آنكه
تو را در مورد آنچه ميان آنان ماية اختالف است داور گردانند ،سپس
از حكمي كه كردهاي در د هاي آنان احساس ناراحتي و ترديد نكنند
و كامالً سرِ تسليم فرود آورند».

0

«پس كساني كه از فرمان خدا سركشي ميكنند بترسيند كيه مبيادا
باليي بديشان رسد يا به عذابي دردناك گرفتار شوند».

1

امام خمين (ره) دربزارآ عمزل بزه قزانون و فا زدههزاي ارزشزمند آن
م فرمود:
«همه اشخاصي كه در كشورمان هستند و هميه گيروههيايي كيه در
كشور هستند و همه نهادهايي كه در كشور هستند اگير بيه قيانون
خاضع بشويم و اگر قانون را محترم بشيمريم هييچ اختالفيي پييش
نميآيد .اختالفات از راه قانونشكنيها پيش ميآيد .اگير قيانون در
يك كشوري حكومت كند چنانچه از صدر عالم تياكنون تميام انبييا

ز تفسير نمونه ،ج  ، 9ص  3 8ز .3 8
ز «انّما كان قول المؤمنين اذا دعوا ال اهلل و رسوله .»...سوره نور ( ) آ ه .7
 3ز «فال و ربّك ال ؤمنون ح وكموك فيما .»...سوره نساء ( ) آ ه .17
ز «فليوذر الذ ن خال ون عن امره ان گُصبيهم ف نهٌ او صيبهم عذابٌ اليم» .سوره نزور
( ) آ ه .13
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براي برقرار كردن قانون آمده اند و اسالم براي برقراري قانون آميده
است و پيامبر اسالم و ائمة اسالم و خلفاي اسالم براي قانون خاضيع
بودهاند و تسليم قانون بودهاند ما هم بايد تبعيت از پييامبر اسيالم و
ائمة هُدي (ع) بكنيم و به قانون عمل بكنيم و هيم در مقابيل قيانون
خاضع باشيم .قانون براي همه است؛ البته اگر چنانچه بخواهنيد بيه
قانون عمل كنند و يك دزدي را به جياي خيودش بنشيانند آن دزد
صدايش درميآيد ليكن بايد آن دزدي كه مقابل قيانون مييخواهيد
عرض اندام كند به او توجه داد كه اين قانون است و اگر چنيان چيه
پسر رسو اكرم هم خداي نكرده دزدي كند رسو اكرم دسيت او را
ميبرد .قانون براي نفع ملت است ،براي نفع جامعه است ،بيراي نفيع
بعضي اشخاص و بعضي گروهها نيست .قانون به تميام جامعيه توجيه
كرده است و قانون براي تهذيب تمام جامعه است».

0

منشأ قانون در نظام اسالمي
قانون در نرام اسالم منش اله دارد و قانونهذار آفر زدهار انسزان اسزت.
قرآن ك اب قانون است و هم ك اب اخالق و انسزان سزازي .خداونزد م عزال
قانونهاي مورد نياز در اداره نرام اسالم را در قرآن بيزان كزرده .پيزامبر و
پيشوا ان د ن ني به اس خراج مواد قانون از ا ن ك اب مقدس پرداخ نزد و
در حال حاضر فقيهزان جزامع الشزرا موهّزف هسز ند بزا اسز اده از دو
سرچشمه زالل ك اب و سنّت قوانين مورد نيزاز را م ناسزب بزا شزرا روز
اس نباط كرده و در اخ يار قانونهذار و مجر ان نرام اسالم قرار دهند.
قرآن كر م هم م فرما د:
ز صحيفه نور ،ج

 ،ص . 18
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«پس اگر در چيزي نزاع كرديد به خدا و رسو ارجاع دهيد».

0

حضرت عل (ع) در گ سير آ ه م فرما د:
«ارجاع به خداوند حكم كردن به كتاا اوسيت و ارجياع بيه رسيو
تمسّك به سنّت پيامبر است .پس هرگاه با صداقت بر مبنياي كتياا
خدا حكم شود ما سزاوارترين مردم به آن هستيم و اگير بير مبنياي
سنّت رسو (ص) حكم شود باز هم ما سيزاوارترين و نزدييكتيرين
كسان هستيم .حقي كه شما بر من داريد عمل به كتاا خدا و سييرة
رسو (ص) است و قيام به احقاق حق آن بزرگ و بزرگداشت سينت
اوست».

0

حضرت در بيان د گزري اعزالم مز كنزد كزه انگيز هاش در پزذ رف ن
خالفت اجراي قوانين اله و اجراي احكام قرآن و سنت پيامبر اسزت و اهزر
ج ا ن باشد هي ميل و رغب به زمامداري ندارد:
«به خدا سوگند كه من كوچك ترين عالقه و دلبستگي به زماميداري
نداشتم .اين شما بوديد كه مرا بدان خوانديد و با اصيرار بير كرسيي
خالفت نشانديد و چيون خالفيت بيه مين رسييد از كتياا خيدا و
دستورهاي آن كه به ما فرمان داده تا بر اسياس آن قضياوت كنييم،
پيروي كردم و به سنّت پيامبر اقتدا نمودم».

0

امام راحل (ره) در ا ن باره م فرما د:
در اسالم آن چيزي كه حكومت مي كند يك چيز است؛ پيامبر اكيرم
(ص) هم به همان عمل كرده است؛ خلفياي او هيم بيه هميان عميل
مي كردند؛ حاال هم ما موظّفيم به همان عمل كنيم .قيانون حكوميت

ز «فَاِنْ گنازع م ف ش ءٍ فردّوه ال اهلل و الرسول» .سوره نساء ( ) آ ه .77
ز نهجالاالغه ،خطبه  7و . 18
 3ز «واهلل ما كانت ل ف الخالفةَرغبةَوَالَفيَالوالية .»...نهجالاالغه ،خ . 71
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ميكند .شخص هيچ حكومتي ندارد ،آن شخص و لو رسو خدا باشد
و لو خليفه رسو خدا باشد .شخص مطرح نيست در اسالم ،در اسالم
قانون است .همه تابع قانون اند و قانون هم قانون خداسيت ...قيرآن
كريم است و سنّت رسو اكرم است .همه تابع او هستيم و همه بايد
روي آن ميزان عمل كنيم».

0

پيشگامي مسئوالن در عمل به قانون
از به ر ن شيوههاي ا جاد روحيزة قزانونمزداري در مزردم ا زن اسزت كزه
مسئوالن و مجر ان قانون و كاركنان نرزام ،خزود پزايبنزد قزانون باشزند و
قوانين و مقررات اداري ،اج ماع را به طور كامل رعا ت كننزد؛ ز زرا زبزان
كردار هو اگر از زبان ه ار است.
حضرت عل (ع) م فرما د:
«اي مردم! به خدا سوگند كه من هرگز شما را به هييچ طياعتي وادار
نكردم مگر آنكه خود در عمل به آن پيشتاز بودم و از هييچ گنياهي
منع نكردم مگر آنكه پيش از شما خويشتن را از آن باز داشتم».

0

حضرت در سخن د گري م فرما د:
«كسي كه مسئوليت رهبري مردم را به عهده ميگيرد ]اعم از رهبري
جامعه يا سازمان يا اداره و [...بايد پيش از آموزش و تربيت ديگيران
به آموزش و تربيت خويشتن بپردازد و پيش از آنكه با زبان ديگيران
را ادا كند بايد با رفتار و كردارش آنان را ادا كند .آن كسي كه بيه
تربيت و آموزش خود پرداخته به احترام سزاوارتر است از آن كه بيه

ز صحيفه نور ،ج  ،7ص

.

ز «ا ّها الناس انّ واهلل ما احثكم عل طاعة .»...نهج الاالغه ،خطبه . 9
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تربيت و آموزش ديگران مشغو است».

0

امام صادق (ع) م فرما د:
«مردم را به غير زبانتان به حق و اجراي قانون دعوت كنيد ]با زبيان
كردار نه زبان گفتار[ بايد مردم در رفتار شما پارسايي ،كوشش ،نماز
و نيكي را مشاهده كنند كه اين خود وسيلة دعوت است».

فقيه نامدار ،شيخ طوس (ره) در ا ن باره نوش

0

ه است« :فرمان به نيكيها

با دست (عمل) و زبان است ،اما با دست آن است كه شخص خود به گونهاي نيكيهيا را
انجام دهد و از بديها دوري جويد كه مردم از او پيروي كنند».

3

فقيه عال قدر شيعه ،شيخ مومدحسن نج  ،صاحب الجواهر نوشز ه
اسزت« :آري از بزرگترين ،استوارترين و مؤثرترين راههاي برقراري نيكيها و از بيين
بردن بديها ي به ويژه نسبت به رهبران ديني ي آن است كه خود جامة نيكيهيا را بيه
تن كنند و جامة بديها را از تن درآورند .خود را با اخيالق نيكيو بياراينيد و از اخيالق
زشت بپيرانيد؛ زيرا كردار آنان باعث ميشود كه مردم به نيكيها روي آورند (به قانون
پايبند شوند) و از بديها روي بگردانند ،به ويژه آنكه اين كار با پندهاي نيكو و اميدوار
كننده و بيم دهنده همراه شود كه هر سخن را جايي و هر دردي را دوايي است .درمان
روان بسيار دشوارتر از درمان تن است».

همه در برابر قانون برابرند
از نگاه اسالم همه انسانها در برابر قزانون برابرنزد و قزانون با زد نسزبت بزه

ز همان ،حكمت .92
ز «كونوا دعاة للناس بغير السن كم ليروا منكم .»...وسايل الييعه ،ج
 3ز النهاية في مجرد الفقه و الفتوي ،ص . 77
ز جواهر الكالم في شرح شرائا االسالم ،ج

 ،ص .38

،ص. 7
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همگان از مسلمان و كافر ذم  ،آشنا و بيگانه به طور كسان اجرا شود.
ا ن اصل از مهمگر ن اصول اج ماع اسالم است و اولياي اسالم عن
پيامبر و امامان معصوم (ع) به آن عمل كردند .ليكن ز م س انه ز مسلمانان
براي عمل كردن به ا ن اصل ،آن چنانكه با د اه مام نورز دهاند.
حضرت عل (ع) به خلي ه دوم فرمود:
«سه چيز است اگر آنها را پاس داري و بدانها جامه عمل پوشاني تو
را كفايت ميكند و به چيزي نيازمند نيستي و اگر ترك كني عملهاي
ديگر تو سودي نخواهد داشت .پرسيد :اي ابوالحسن آن سيه كيدام
است؟ فرمود :اجراي حدود (قانون حد) در مورد بستگان و بيگانگان،
حكم كردن طبق كتاا خيدا در حيا خشينودي و خشيم ،تقسييم
عادالنة بيت الما ميان سرخ پوست و سياه پوست .گفت :قَسَيم بيه
خدايي كه مرا جان عطا كرده سخن مختصر و رسايي گفتي».

0

امام صادق (ع) از عل (ع) نقل م كند كزه مزرد مسزلمان زمينز از
زمينهاي خراج (كه مسلمانان با غلبه به دست آوردهاند) را خر د .علز (ع)
فرمود :سود و ز ان او و سود و ز ان ما ك اسزت ،خزواه مسزلمان باشزد و
خواه كافر .هر سود و ز ان به خدا پرس ان رسد ،به او هم خواهد رسيد.
از ا ن سخنان اس اده م شود كه قانون با د دربزاره كزافر و مسزلمان
كسان اجرا شود و هي گبعيض در اجراي قانون روا نيست.
عل (ع) در عهدنامه مالك اش ر م فرما د:
«قانون را در مورد تمامي كساني كه سزاوار آن اسيت ي از نزدييك و
دور خويش و بيگانه ي اجرا كن و در اجراي آن به اميد اجيراي حيق

ز وسايل الييعه ،ج  ، 8ص . 71
ز وافي ،ج  ،3ص . 33
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استوار باش ،اگرچه در اجراي قانون (حق) به نزديكيان و دوسيتانت
ضرر و صدمهاي وارد شود ،و اينگونه رفتار گرچيه بير تيو سيخت و
سنگين است ،ولي پايان و نتيجة آن را بايد نگريست كه عاقبتي نيكو
دارد».

0

پيروي از باال دست در ادارات در محدوده قانون
چنان كه هذشت ،اصل قانونمداري در نرام اسالم اصزل ثابزت و خدشزه
ناپذ ر است و هي كس به هي بهانهاي حق ندارد قانونشكن كزرده زا در
اجراي قانون كوگاه كند .اما اهر دس ور باال دست بزر خزالف قزانون باشزد
اجراي آن الزم نيست و با د در برابر آن ا س اده كرد.
حضرت عل (ع) آنگاه كه مالك اش ر را بزه فرمانزداري مصزر بره زد،
خطاب به مردم آن شهر نوشت:
«سخنش را بشنويد و فرمانش را در آنجا كه همگام بيا حيق اسيت،
اطاعت كنيد».

0

و در سخن د گري م فرما د:
«از دستورهاي من تا آنجا كه در قلمرو اطاعت خداست فرمان برييد،
چه از آن خوشتان آيد و چه براي شما ناخوشايند باشد ،و هر آنچيه
كه خارج از چهارچوا اطاعت خدا (قانون) بود و مخالفت فرمان الهي
باشد بر هيچ كس اجراي دستور در گناه و معصيت جايز نيست ،چيه
دستور دهنده من باشم يا غير من .اطاعت فقط در معيروف (قيانون)

ز «و ال م الوق من ل مه .»...نهجالاالغه ،نامه .73
ز اخالق كاركنان ،ص .89
 3ز فاسمعوا و اطيعوا امره فيما طابق الوق» .نهج الاالغه ،نامه .38
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انضباط داشتن و پرهيز از سليقهگرايي
ب انضباط هاي اداري و سليقههرا در عمل به قانون ،شاخههاي هوناهون
دارد .از گ خير و غيبت و سوء اس اده از مرخص اسز عالج  ،كزم كزاري و
رف ارهاي نسنجيده و ناپسند و قانون را از پيش خود گ سير كردن و مصادرآ
آن به ن ع شخص و سرپيچ از دس ورهاي سرپرست سازمان و مشزاجره و
منازعه در موي كار و سخن چين و بدهو و بدفهم نسبت به قزانون و
چاپلوس و گملق و ا جاد نارضا در ارباب رجوع و گهمت و اف زرا نسزبت
به همكاران و گبعيض و ب عدال در اجراي قزانون هرف زه گزا كارشزكن و
شا عه پراكن در ندذ رف ن مقررات و گكبّر و گ اخر ،عجب و خودپسزندي و
ر است طلب  ،اف ون طلب و منّت نهادن و رعا ت نكزردن حجزاب اسزالم
در موي كار و ...بخشز از مشزكالت انضزباط و رعا زت نكزردن نرزم و
قانونمداري م باشد.
گقلب و نادرس و رشوهخزواري و اخز الس و افشزاي اسزرار و اسزناد
مورمانه و هواه ا ه ارش خالف واقع و ني ام ياز دادن بر خالف ضواب و
گ سير قانون به سليقة خود و مساموه و سهلانگاري در انجام وهي ه و سوء
اس اده از مقام و موقعيت اداري و حيف و ميل بيتالمال و خيانت در آن و
گقدم رابطه بر ضابطه از مشزكالت موزي كزار و ادارات اسزت كزه از عزدم
پايبندي به قانون و عدم وجدان كاري و سليقههرا و طا ههزري و بانزد

ز بحاراالنوار ،ج  ،3ص .31
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بازي سرچشمه م هيرد.
با د ر شه ا ن ناروا هاي اخالق و ضزد ارزشز بزا فرهنزگسزازي و
ا مان درست نسبت به كار و گقو ت باورهاي د ن خشكانده شود.
با د مردم را با دليلهاي موكم و روشن و زبان نرم و مال م به راه خدا
و عمل به حق و قانون دعوت كرد و اهر براي قانع كردن برخ نياز به بوث
و ه گو بود از سخنان نيكو اس اده كرد گزا گزن دادن بزه قزانون و رعا زت
عدالت در اجراي حدود و ضواب و پرهي از گ سيرهاي ناروا و گبعيضآمي از
قانون ،به فرهنگ عموم گبد ل شود .ني مز گزوان از راه نرزارت همگزان
آشكار ا پنهان با قانونهر ان ا گوجيه كننزدهان خودموزور و سزليقههزرا
مبارزه كرد ،لذا در قرآن م فرما د:

«شما بهترين گروهي هستيد كه براي مردمان پديد آمدهاند كيه بيه
نيكي فرمان ميدهيد و از ناشايست باز ميداريد و به خداوند ايميان
داريد».

0

نقززش اساسزز نرززارت همگززان در جلززوهيري از بزز انضززباط و
سليقههرا  ،غير قابل انكار است:
پيامبر اكرم (ص) فرمود:
«گروهي در دريا سوار كشتي ميشوند و جايگاههاي كشتي را تقسيم
كرده هر يك در جاي خود مي نشيند .يكيي از مسيافران بيا تبيري
كشتي را سوراخ مي كند .ديگر مسافران ميپرسند :چيه مييكنيي؟
پاسخ ميدهد :اين مكان از آن من است و هر كاري كه مايل باشم در
آن انجام ميدهم! اگر مسافران حاضر دسيتهياي او را بگيرنيد او و
خودشان را نجات دادهاند و اگر مانع نشوند او و خودشان را به نابودي

ز «كن م خير امّة اخرجت للناس .»...سوره آل عمران ( )3آ ه . 2 ، 2
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آنان كه در جوامع ب رگ (اج ماع انسان ) ا جوامزع كوچزك (موزي
اداري و سازمان ) با م خلّ ان و قانونشكنان به شيوآ احسن برخورد كرده و
آنان را مقيّد به رعا ت ضزواب قزانون مز كننزد ،هزم م خل زان را نجزات
دادهاند ،هم اج ماع كوچك و ب رگ انسان و اداري را .در ن يجه ،ن ع آن به
همه خواهد رسيد.

ز تنايه الخواطر و نزهة النواظر ،ا مجموعه ورام ابن اب فراس ،ج  ،ص . 7
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