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مقدمه

     مقدمه   

   

در عرصههـای خانوادگـی ،خصوصی و دولتی ،آفتهـا و روزنههایی وجود دارد که اگر
شناسایی و اصالح نشوند به کیان خانواده و ُملک و ملت ،لطمههای جبرانناپذیری میزند.
خانوادهها و دولتها و فعاالن اقتصادی و تولیدی و تالشگران در عرصههای فرهنگی
شـناخت صحیح ایـن آفتها و روزنهها و تالش برای مسـدود
و اجتماعی،چـارهای جـز
ِ
ِ
کـردن آن ندارنـد .مدیـر و اعضـای هر خانواده باید با عقل و تدبیر ،مسـیر درسـتی را برای
رونق سـرمایه اقتصادی و انسـانی پیدا کنند .دولت هم با اهمیت دادن به سیاسـتگذاری
صحیح ،سـرمایههای انسـانی ،تجاری و اقتصادی را حفاظت و از آنها در جهت توسـعه
و آبادانی کشـور استفاده کند.
بعد از انتشـار سـه کتاب قبلی خود با نامهای «درسهایی از یک کارآفرین موفق»،
«کارآفرینـی بـرای جوانـان» و «مدیریت منابع انسـانی» که با همـکاری و همفکری
آقایـان :ابوالفضـل طریقـهدار و سـید علی ناظمزاده ،منتشـر شـد .در ایـن  گفتوگوها و
بحثهـای جدیـد خـود را دربـاره آفتهـای بهـرهوری ،در زندگـی فـردی و اجتماعی را
بررسـی میکنیم و آنها را در خانوادهها و افراد فعال در کسـب و کارهای کوچک و بزرگ
و تولیدگـران ،پیگیـری مینماییـم .علـت اینکه من بـه فکر این بحث افتـادم این بود که
میدیـدم در اثـر غفلـت یـا بیتوجهی یـا تخصص نداشـتن آفتهایی در بدنـه خانواده و
دولـت بـه وجود میآید و سـرمایههای انسـانی و اقتصـادی ضایع میشـود و بهرهوری را
سـبک سه کتابهای قبلی است ،امیدوارم
دچار مشـکل میکند .روال این گفتوگوها به
ِ
که مورد قبول واقع شـود.
حسن آقاجانی /پاییز 1400
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خصوصی
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یکی از آفتها در خانواده و دولت و نیز در کسـبوکارهای کوچک و بزرگ ،نداشـتن
پشتکار است.
ما شاهد بودهایم که افرادی با داشتن استعداد و امکانات ،وارد کار و رشتهای شدهاند،
ولی چون پشت کار نداشتهاند نتوانستهاند موفق شوند .برعکس ،افرادی با داشتن کمترین
اسـتعداد و سـرمایه ،به قلههای موفقیت رسـیدهاند .در اینجا داسـتانی را نقل میکنم تا
بحث ،روشـنتر و شیرینتر شود.

لوا شخب  :یصوصخ و یگداوناخ یاه هصرع رد یروهرهب یاه تفآ

نداشتن پشتکار   
ِ
  

ّ
داستان «سکاکی»

«سـكاكی مـرد آهنگـری بـود .زمانـی با آهـن ،صندوقچهای بسـیار كوچك و
ظریـف سـاخت و آن را به دربار پادشـاه وقت برد و منتظـر دریافت پاداش و انعام
از سـوی شـاه شـد .در همین وقت ،یكی از دانشـمندان وارد مجلس شـد و شاه و
تمامی حاضران به احترام او از جای برخاستند .سكاكی به شدت تحت تأثیر قرار
گرفت و پرسید این شخص كیست؟ در جواب وی گفتند :یكی از علمای معروف
است .سكاكی به فكر فرو رفت و از اینكه عمر خود را در مسیری غیر از كسب علم
ً
تلف كرده بود ،اندوهگین شد .به همین خاطر ،پس از خروج از دربار ،مستقیما به
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سـوی مدرسـه شهر شـتافت تا درس فقه بیاموزد ،ولی به او گفتند كه سن و سالش
اجازه تحصیل را به او نمیدهد .سـكاكی دسـت بردار نبود.
معلـم ناچار شـد  ،حفظ کردن یك مسـئله بسـیار سـاده فقهی را بـه او تکلیف کند
تـا فـردا در مدرسـه درس را پس بدهد .با وجودی كه سـكاكی تلاش فراوانی كرد،
ولی موفق نشـد و مورد تمسـخر دیگران قرار گرفت .ده سـال از این ماجرا گذشت.
روزی از شدت اندوه و دل تنگی سر به كوه و صحرا نهاد و گذرش به جایی افتاد كه
قطرههای آب از بلندی بر روی تخته سنگی می چكید و بر اثر مداومت ،سوراخی
در دل سنگ ایجاد شده بود .سكاكی با مشاهده آن منظره ،با خود گفت« :نه ذهن
و حافظه تو از این سـنگ سـختتر اسـت و نه علم از این آب نرمتر .اگر مداومت
و پشـتكار داشته باشی ،سرانجام موفق خواهی شد».
این را گفت و به شـهر بازگشـت و با اینكه حدود چهل سـال داشت ،به كسب علم
پرداخت و با توكل به خدا و جدیت در كار ،به عنوان یكی از دانشمندان و فضالی
روزگار خود شـناخته شـد .حاصـل تالشهای او در كتابهـای گوناگونی جمع
آوری شـده اسـت كه از آن جمله می توان به كتاب «مفتاح العلوم» او اشـاره كرد.

اگر شـما میخواهید به هدفی برسـید باید تمام توان خود را برای رسـیدن به آن هدف
به کار بگیرید و نمیتوانید با کمی تالش به هدف خود برسـید باید تمام تالش خود را به
کار بگیرید و در این راه ،پشـت کار فراوان داشـته باشید.
ً
صرف
اگر میخواهید کسب و کاری راه بیندازید نمیتوانید پیش خود بگویید فعال با ِ
کمـی وقـت و هزینـه بـه این کار میپردازم تا اگر نتیجه داد زمان و هزینه بیشـتری را به کار
اختصاص دهم.
باید به هدف خود ایمان داشـته باشـید و بعد از آن اسـت که اصل مهم موفقیت به کار
میافتد و باید تمام تالش خود را بکنید تا به هدف برسـید.
اگر در درسهای مدرسـه و دانشـگاه مشـکل دارید یا اگر هدفتان تربیت فرزند خوب
اسـت یا اگر کسـب و کار موفق و رونق تولید خود را میخواهید باید در راه رسـیدن به آن
پشتکار داشته باشید .در یک کالم مهم نیست میخواهید در چه زمینهای پیشرفت کنید،
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«ما آسمانها و زمین را به تسخیر شما در آوردیم …».
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بایـد تمـام تـوان خـود را به کار بگیرید و بـا تمام قوا کار کنید تا بتوانید به موفقیت برسـید،
پشـتکار یکی از مهمترین اصلهای موفقیت اسـت.
مبارزۀ شما هر چه باشد ،هر چقدر سخت باشد در هر شرایطی که هستید باید سختی
را تحمل کنید اما دست از سخت کوشی و پشت کار ،برندارید.
اگر رقیب شما باهوشتر ،توانمندتر ،و باتجربهتر است باید سه تا چهار برابر او تالش
کنید و با مداومت بتوانید به اهداف خود برسید.
فراموش نکنید خداوند در قرآن میفرماید:

مدتها بود که توماس ادیسون مخترع معروف ،در حال آزمایش و تالش این
بود که بتواند از برق روشنایی بگیرد .روزی خبرنگاری از او پرسید :آفای ادیسون،
تـا کنـون تالشهای بسـیاری برای این منظور کردهاید و تـا آنجا که میدانم حدود
 ۹۰۰آزمایش انجام دادهاید اما همه آنها با شکسـت مواجه شـده است.
همانطور که میدانید همه دانشـمندان امروز به این معتقد هسـتند که بشـر هرگز
قادر نخواهد بود که از برق روشـنایی بسـازد و این سرنوشـت انسـان است که تا ابد
با سـوخت طبیعی تاریکیها را روشـن کند .اما با این وجود شـما باز هم دسـت از
تالشتان برنمیدارید؟
ادیسـون درحالیکه به آن جوان خبرنگار لبخند میزد پاسـخ داد :پسـرم ،من ۹۰۰
بـار شکسـت نخـوردهام ،بلکه  ۹۰۰بار راههایـی را پیدا کردم که بـه اختراع المپ
منجر نمیشود!
اندکـی بعـد توماس ادیسـون موفق شـد اولین المپ الکتریکی خـود را از نیروی
برق بسازد.

 .1سوره جاثیه ،آیه .13
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این فقط یک داسـتان نیسـت ،یک حقیقت است،کسـانی که برای رسـیدن به اهداف
خود ،پشـتکار فوقالعاده به خرج میدهند سـرانجام به هدف خود میرسـند.

یکـی از آفتهـا و روزنههایـی که هم خانواده و هم دولت از طریق آن لطمه میخورد،
خودرأیی و مشـورت نکردن اسـت .در عمر خود شـاهد بودهایم که بعضی از انسـانها به
خاطر اسـتبدادی به رأی یا بیتفاوتی به نظرات دیگران دچار خسـارتهای بزرگی شـده و
فرصتهای زیادی را از دسـت دادهاند.
ً
معمـوال در مواقـع حسـاس و تصمیمگیریهـای مهم ،مثل انتخاب همسـر ،انتخاب
شـغل ،رشـته تحصیلی ،ایجاد یک خط تولید جدید و بسـیاری از کارهای دیگر ،انسـان
بـه مشـورت نیـاز دارد ،یعنـی باید از دانـش و تجربههای دیگران اسـتفاده کند ،چون همۀ
تجربهها و دانشها در اختیار یک نفر نیسـت ،بلکه میان همۀ آدمها توزیع شـده اسـت.
پـس عقـل و دوراندیشـی ،حکـم میکنـد کـه بـا دیگران ،شـور و مشـورت کنیـم و از
تجربههـای آنـان بهـره ببریم.
مـن مشـورت کـردن را از پدرم مرحوم محمـد آقا جانی آموختهام .او در شـهر قم یک
تولیدکننده و کارآفرین موفق بود .ویژگیهای جالب و درسآموزی داشـت ،یکی از آنها
مشـورت کـردن بـود .او در عمـل به ما یـاد داد که در کارها با افراد صالحیتدار مشـورت
کنید .لذا من هم همیشه در زندگیام در هر کاری با او و با آدمهای باصالحیت مشورت
میکردم و میکنم و معتقدم که مشـورت با افراد شایسـته به انسـان هوشـیاری میدهد ،به
قول مولوی:
مشورت ،ادراک و هشیاری دهدعقلها ،عقل مرا یاری دهد
گاهی انسان هنگام مشورت با دیگران با یک حرف ،راههای تازهای پیش پایش گشوده
میشود.
ً
واقعـا مشـورت کوههـای بلند و سـر به فلک کشـیده را هموار میکنـد ،پیغمبر گرامی
اسلام حضـرت محمـد  عقـل کل بـود ولـی در کارهـای کشـوری و مهم  مشـورت
ً
اساسا از طرف خدا به آن حضرت امر شد که باید در کارها مشورت کنیَ :
«و
میکردند،
ِ
َ
األمر» .من با الهام از همین دسـتور ،رشـد خودم را مدیون مشـورت میدانم،
ش ِ
ـاورهم ِفی ِ
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مدیرعامل یک شـرکت نمیتواند در تمام زمینهها اطالعات داشـته باشد باید از مشاورها
مشورت بگیرد.
باالخـره کارخانـه ،یـک کشـور کوچک اسـت و بهترین روش رشـد دادن این کشـور
کوچک ،اسـتفاده از مشـاور متعهد و توانمند اسـت ،من معتقدم اگر انسان مشاور نداشته
ً
باشـد اصال موفق نیست!
شـاید در برخی از شـغلها مانند بعضی از زمینههای هنری بتوان بدون مشـاور آن هم
تا حدودی موفق بود ،ولی در بیشـتر کارها نیاز به مشـاور و مشـورت هسـت بلکه گاهی
صد در صد مشـورت الزامی است .
مـن خـود از راه تجربـه آموخته ام که اگر انسـان  مشـاور نداشـته باشـد نمیتواند بیش
از شـش مـاه راهـش  را ادامـه دهـد؛ از ایـن رو تمـام شـرکت هایم بـه گونهای اسـت که با
مشاورها گره خوردهاند و در حال حاضر در این فکر هستم که شرکتی تأسیس کنم تا بتوانم
مخترعین و نوابغ را بیشـتر وارد صنعت کنم و با مشـورت آنان کارها را بیشـتر پیش ببریم.

انسـانهای مسـتبد و خـودرأی ،هـم به خود هـم به خانواده و هم بـه ملت و مملکت،
ضررهای جبرانناپذیـری میزنند.
به بعضی از زیانهای این صفت ناپسند ،اشاره میکنم:
 .1جلوگیری از �پیشرفت

مشـورت نکردن ،مانع ترقی و پیشـرفت اسـت .انسـانهایی که در کار خود ،شکست
میخورند ،دلیل عمدهاش این اسـت که خود را از سـرمایۀ بزرگی به نام «تجربه و دانش»
دیگـران ،محـروم کردهانـد .همیـن محرومیـت ،جلـوی پیشـرفت او را میگیـرد .در یک
بررسـی و آزمایـش کـه صورت گرفت معلوم شـد آن دسـته از افرادی کـه در کارهای خود
مشـورت میکنند ،بسـیار سـریعتر از افرادی که به مشـورت اهمیت نمیدهند در کارها
ترقی کردهاند .امام کاظم فرمود« :مشـورت کردن با آدم خردمند و خیرخواه ،باعث
1
خوش ُیمنی و برکت و رشـد و توفیق الهی اسـت».
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  ضررهای خودرأیی   

 .2ضعف روحی و نداشتن اعتماد به نفس

مشـورت نکـردن در کارهـا نشـانۀ آن اسـت که فرد،دچـار ضعف روحی اسـت .این
واقعیتی است که اگر انسان در مسیر زندگی کسی را نداشته باشد که با او تبادل نظر کند،
نشـان آن اسـت که دچار یک ضعف روحی اسـت و در انجام وظایف و ارتباط با دیگران،
اعتماد به نفس ندارد .روانشناسـان میگویند :مشـورت گرفتن و گفتوگوی سـازنده با
دیگران ،باعث تقویت اعتماد به نفس و نوعی احترام به خود اسـت .تجربه هم نشـان داده
اسـت که وقتی کاری را با مشـورت دیگران انجام میدهیم،اعتماد به نفس بیشـتری داریم
و مطمئن هسـتیم که در آن کار ،موفق خواهیم شـد.
مشـورت در واقع به ما روحیه میدهد ،از ما پشـتیبانی میکند و دلگرمی میدهد ،به
ٌ

ّ

من َو َب َرکة َو ٌ
رشد َو َت ٌ
«مشاو َر ُة العاقل الناصح ُی ٌ
َ
وفیق ِمن الل ِه» (تحفالعقول ،ص .)420
.1
ِ
ِ
ِ
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همین خاطر است که پیامبر اکرم فرمود« :هیچ پشتیبانی ،مورد اعتمادتر از مشورت
1
نیست».
افـرادی کـه میترسـند بـه دیگـران نزدیک شـوند و از فکر و تجربه و دانـش آنها ،بهره
ببرند ،در واقع دچار ضعف روحی هستند و در کارها موفق نخواهند شد .رفتارهای چنین
افرادی ،مثل آدمهای گوشـهگیر ،افسـرده و منزوی است.
 .3پشیمانی

آفـت دیگر مشـورت نکردن ،پشـیمانی اسـت .گاهی بـا آدمهای خـودرأی و یا ناآگاه
برخورد کردهایم که کاری را انجام دادهاند اما شکسـت خوردهاند و لذا پشـیمان هسـتند.
افسـوس و پشـیمانی آنهـا بـه خاطر این اسـت که دائم بـه خود میگویند :چرا مشـورت
نکـردم؟ چـرا از عقـل و تجربه دیگران بهره نبـردم؟ و چرا چرا؟
انسـان خودرأی ،نه تنها خودش را سـرزنش میکند ،بلکه مورد سـرزنش دیگران هم
ِ
واقـع میشـودغ یعنـی دیگـران هم او را مالمـت میکنند که چـرا از اندوختههای علمی و
تجربـی دیگران اسـتفاده نکردی .امـام کاظم فرمود:
«کسـی کـه مشـورت کنـد و کاری را انجـام دهد اگر آثـار مفید به همراه داشـت مورد
سـتایش دیگران واقع میشـود ،اما اگر شکسـت خورد،الاقل مورد سـرزنش دیگران واقع
2
نمیشود».
انسان در انتخاب همسر ،رشته،شغل و هر کار دیگری انجام میدهد و هر تصمیمی
کـه میگیـرد ،قصـدش این اسـت که آینده خود و خانواده و جامعهاش را بهتر بسـازد و هر
گامـی کـه برمـی دارد،بـه طرف جلو باشـد ،اما اگر مشـورت نکند و نسـنجیده دسـت به
اقدامات مهم بزند ،شکسـت میخورد و همین شکسـتها برای او ندامت و پشـیمانی به
بار میآورد.
ریشـۀ بسـیاری از طالقها ،شکسـتها ،افسـردگیها و ناامیدیها از همین استبداد
بـه رأی و مشـورت نکـردن اسـت؛ یعنـی انتخابهای نسـنجیدهای که بدون مشـورت با
َ

24

َ

َ

ُ َ َ َ
شورة» (نهج البالغه ،حکمت .)109
« .1ل مظاه َرة کالم ِ
ً
ً
َ َ
َ
َ
َ َ ُ
عاذرا» (بحاراالنوار ،ج  ،75ص .)104
اب مادحا و ِعند الخطأ ِ
« .2م ِن استشار لم یعدم ِعند الصو ِ

 .4فکر کوتاه

مشـورت نکردن ،نشـانۀ فکر کوتاه در فرد اسـت .یکی از آسیبهای دور کردن خود از
مشاوره این است که آدمی دچار فکر کوتاه میشود و از دوراندیشی بیبهره میماند .کسی
که از رسول خدا پرسید :دوراندیشی چیست؟ فرمود« :مشورت با افر ِاد صالحیتدار
1
و عمل کردن به نظر آنان».
وقتـی کسـی بـا صاحب نظـران ،مشـورت میکند در واقـع از انبوهـی از اطالعات و
دید
تجربیـات آنـان بهرهمنـد میشـود و نظرات دیگـران را با نظرات خود ،پیونـد میزند و ِ
وسـیعی در یک موضوع خاص پیدا میکند و دورترها را راحتتر میبیند و به نقاط قوت
ً
و ضعف یک موضوع،کامال آگاه میشـود و به همین وسـیله «دوراندیش» میشـود و به
ادراک و هوشـیاری بیشـتری میرسـد ،به قول مولوی:
2
عقلهـا عقـل مـرا یـاری دهـد
مشـورت ،ادراک و هشـیاری دهـد
کسـی که مشـورت میکند ،چراغ فکر خود را روشنتر و پرفروغتر میکند و به اطراف
و جوانب یک موضوع ،روشـنایی میبخشـد و همین روشنایی ،زمینهساز خیر و برکت در
زندگی فردی و اجتماعی میشود.
خانوادههای موفق ،خانوادههایی هسـتند که مشـورت مثل یک جویبار زالل در میان
آنهـا جریان دارد و هر بار ،تشـنگی خـود را با آن برطرف میکنند.
مدیـران دولتـی و خصوصی هم هرگاه به اصل مشـورت بـا افراد صالحیتدار و خبره،
ِ
پایبند بودهاند ،در کار خود موفق شـدهاند .چون پیشـرفت یک کشـور یا یک مجموعه به
آمدن اختراعات و اکتشـافات ،محصول همین مشـورت و بهره گرفتن از تجربیات
وجود ِ
َ َ ُ َ
ّ
شاو َر ُة َذوی الرأی و َّات ُ
َ ُ
قال ُم َ
باع ُهم» (المحاسن ،ج  ،2ص .)435
ول الل ِه (ص)« :ما الحزم
« .1قیل ِلرس ِ
ِ
 .2مثنوی ،دفتر اول.
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افـراد صالحیـتدار ،صـورت گرفتـه و اکنون باید یـک عمر ،نتیجه تلخ آن را بچشـد و از
روحی سـنگینی را بـر او وارد
تصمیمهـای خود پشـیمان باشـد .همین پشـیمانی ،فشـار
ِ
میکند و عامل شکسـتهای دیگری هم میشـود .امام علی فرمود« :مشورت کردن،
ِ
از پشـیمانی جلوگیـری میکند».
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دیگـران اسـت .اگـر بنـا بـود هر فردی فقط بـه نظر خود عمـل کند و به افـکار و تجربیات
ً
دیگـران بیاعتنـا باشـد ،مطمئنا بشـر ،در همان مراحل سـاده و ابتدایـی زندگی میماند و
پیشرفتی نمیکرد.
پیامبـران الهـی ،که عقل کل محسـوب میشـدند ،موظف بودند کـه در کارها با مردم
مشـورت کنند و در سـایه همین مشورت ،مشکالت آنان را برطرف نمایند .قرآن ،خطاب
1
به رسـول اکرم میفرماید« :وشـاورهم فی االمر».
پیامبـر در جنگهـا در مـورد نحوۀ اسـتقرار لشـکر ،مکان فرود آمدن سـپاهیان و
کارهایی از این قبیل با فرماندهان و افراد خبره ،مشورت میکرد .و حتی اگر نظر خودش،
ُ
مخالف نظر آنان بود ،به نظر دیگران عمل میکرد؛ برای نمونه در جنگ احد راجع به نبرد
در داخل مدینه یا خارج از آن ،مشورت کرد و نظر اصحاب را پذیرفت .یا در جنگ خندق
به منظور محافظت از شهر با مسلمانان مشورت کرد و سپس نظر «سلمان فارسی» را در
مـورد حفـر گودال و خندق پذیرفت و به همان عمل کرد.
امام رضا میفرمود:
«بــا اینکــه دانــش و آگاهــی پــدرم بــا دیگـران قابــل مقایســه نبــود ،امــا بســیار رخ
م ـیداد کــه حتــی بــا خدم ـتکار خانــه بــه مشــورت میپرداخــت و در پاســخ ایــن
ســوال کــه :آیــا بــا چنیــن فــردی مشــورت میکنیــد؟ میفرمــود :چ ـه بســا خداونــد
2
بــر زبــان او دری را بگشــاید».
حـرف مـن در ایـن قسـمت ،روی ایـن موضـوع تمرکـز دارد کـه مشـورت نکـردن و
خودمحوری ،روزنهای بسـیار ویرانگر اسـت که سرمایههای انسانی و اقتصادی زیادی را
در خانـواده و دولـت و همـه بخشهای خصوصی و عمومی ،میسـوزاند و از بین میبرد.
دادن مشـورتهای صحیح بـا افراد صاحب تجربه و صالحیت ،جلوی این
بایـد با انجام ِ
روزنـه را گرفـت و خانـواده و فرزنـدان و جامعـه را از خطـرات فراوانـی کـه در جلوی آنان
اسـت ،حفظ کرد.
مهمترین راه کار بیرون آمدن از خودمحوری و اسـتبداد به رأی ،دو چیز اسـت :یکی
 .1سورۀ آل عمران ،آیه .159
ّ
َ
َ
َ َ
تبارک َو تعالی ُر َّبما ف َت َح ِل َسان ُه» (حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،2ص .)208
« .2ان الل َه

شاید نام «وارن بافت» را شنیده باشید .بزرگترین ،معروفترین و موفقترین
سـرمایهگذار تاریخ ،او در حال حاضر همراه با «بیل گیتس» جزو سـه نفر ثروتمند
مشـهور دنیاسـت .همه به او لقب نابغه و باهوش میدهند .فرض ما این اسـت که
وی یک استعداد فوقالعاده داشته که از همان روز اول دست به هر چی میزده طال
میشده و بعد از دانشگاه آمده وارد بازار کار شده و خیلی سریع به موفقیت رسیده
اسـت .خیر اینها نیسـت بلکه خودش  ،علت موفقیت در زندگی را «مشـورت»
کردن با دیگران در کارها و تالش و پشـتکار میداند.
ّ
او پنج ساله بود که اولین کسب و کار خود یعنی فروش آدامس در یک دکۀ جلوی
ّ
خانهشان را شروع کرد .بعد ،دکۀ دیگری جلوی خانۀ یکی از دوستان برای فروش
«لیموناد» زد ،چون متوجه شـد که آنجا رفت و آمد بیشـتری صورت میگیرد .در
شـش سـالگی بستههای شش تایی نوشابه را از مغازه به قیمت  ۲۵سنت میخرید
و هر بطری را به قیمت پنج سـنت در درب منازل میفروخت.در حالی كه كودكان
هم سـن و سـال او بر روی چمن لیلی و بولینگ بازی میكردند.
او اولین سهام خود را در یازده سالگی خریداری کرد .وی میگوید:من در انتخاب
و انجام کارهایم با افراد خبره و باتجربه ،مشـورت میکردم و همین مشـورتها به
من آ گاهی و بینایی میداد.
در سـیزده سـالگی بـه اداره مالیـات بـه دلیـل گرفتـن مالیـات  ۳۵دالری بـرای
دوچرخهاش ،اعتراض كرد و سـرانجام موفق شـد مالیات  ۳۵دالری دوچرخهاش
را حـذف كند.
درچهارده سـالگی روزنامهفروشی میکرد .بعدها تصمیم گرفت همزمان با فروش
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اینکـه عاقبـت کار آدمهـای خودمحـور و خودخـواه را ببینیـم .دیگـر اینکـه :در عاقبت
کار انسـاهای اهـل مشـورت فکـر کنیـم .عاقبت کار این دو دسـته از آدمهـای بدبخت و
ِ
ً
خوشبخـت ،مـا را بیدار میسـازد و عمال متوجه میکند کـه خودمحوری ،چه زیانهای
ُ
کشـندهای دارد و مشـورت کردن چه دسـتآوردهای شیرین و خوشگواری در پی خواهد
داشت.
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روزنامـه اشـتراک مجالت نیـز به آنها بفروشـد .از دیگر فعالیتهـای تجاری او،
جمـعآوری توپهـای گلف گم شـده و فروش آنها بود.
در هفده سـالگی مالک نیمی از یک اتومیل رولزرویس بود که خود از آن اسـتفاده
نمیکـرد و  ۳۵دالر در روز آن را اجـاره میداد.
بـه گفتـه خـودش او بیـش از صد کتاب در زمینـه سـرمایهگذاری و تجارت خواند
ً
(تقریبـا هـر کتابی که آن زمان چاپ شـده بود و پیدا میشـد) و با صاحب نظران،
مشـورت میکـرد .او بعدهـا به عنـوان یکی از برگ تریـن ثروتمنـدان و نیکوکاران
جهان ثبت شـد.

روزنـه و آفـت دیگـر که امروز مورد بحث و گفتوگوی ما خواهد بود ،عجله و شـتاب
اسـت .در کارهـای زندگـی و عرصـۀ خانـواده و همچنیـن در تجـارت و تولید و کسـب و
کارهـای خصوصـی ،عجلـه ،آفت اسـت و نمیگذارد در کارها موفق شـویم.
یک ضربالمثل قدیمی است که میگوید« :عجله ،کار شیطان است»؛ یعنی شیطان
دوسـت دارد انسـانها همـۀ کارهـای خود را بدون فرصت تعقـل و تفکر انجام دهند تا در
ً
ایـن عجلـه کردنهـا نتوانند به نتایج صحیح ،پیشـرفت و عاقبت به خیری برسـند و نهایتا
پشیمانی و ندامت را تجربه کنند تا او پیروز شود و اشرف مخلوقات سرافکنده گردد .وقتی
انسـان عجله میکند نمیتواند درسـت فکر کند و ابعاد یک اتفاق را ببیند.
در داستانها و حکایتها آمده است:
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  عجله و شتاب   

در روزگاران قدیـم ،مـرد و زنـی زندگـی میکردنـد که خداونـد فرزندی به آنها
نداده بود و از این نعمت محروم بودند .تا اینکه روزی رحمت اللهی شامل حال
آنهـا شـد و دارای یک فرزند شـدند .زمانی که همسـر این مـرد ،دوران بارداری را
سپری میکرد ،شوهرش روزی نزد او آمده و گفت « :به دنیا آمدن پسرمان نزدیک
اسـت و مـن میخواهـم نامـی نیکو برای او انتخـاب کنم و بعد از بـه دنیا آمدنش
احکام دین و آداب و رسـوم شـریعت را به او بیاموزم تا وقتی بزرگ شـد ،نام او در
جهان باقی بماند و فرزندان او مایه شـادی دل و روشـنایی چشـم ما بشـوند .زن با
شـنیدن سـخنان همسرش به او گفت « :تو از کجا میدانی که فرزند ما پسر خواهد
بود؟ ممکن اسـت عمر من کفاف داشـتن نعمت فرزند را ندهد و یا ممکن اسـت
فرزنـد ما پسـر نباشـد ،چرا عجله میکنی؟! این سـخنان زن ،جلـوی عجلۀ مرد را
گرفـت و او تـا روز به دنیا آمـدن فرزند چیزی نگفت.
باالخـره ،فرزنـد به دنیـا آمد و چند ماه اول زندگی خـود را میگذراند که روزی زن
برای خرید از خانه خارج شـد و فرزند را به همسـرش سـپرد .در مدتی که زن خارج
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از خانـه بود ،قاصد پادشـاه بـرای دعوت از مرد به درخانه آنهـا آمد .آمدن قاصد
پادشـاه و دعـوت او چنان اتفاق خاصی بـرای مرد بود که با عجله تصمیم گرفت و
سـریع حاضر شـد و فرزند خود را به همسـایهای که در خانه آنها زندگی میکرد
سپرد و رفت.
از آنجایی که مرد و همسـرش سـالها بچهدار نمیشـدند ،همسـایه در مراقبت از
ایـن کـودک ،بسـیار جدی بود .باری ،سـاعتی از رفتن مرد نگذشـته بـود که ماری
بـه قصـد نیش زدن کودک به کنار گهواره او رفت .اما مرد همسـایه ،مار را کشـت و
کـودک را نجات داد.
وقتـی مرد از قصر پادشـاه به خانه برگشـت و همسـایه را سـر تا پـا خونآلود دید به
سوی او دوید و او در نگاه اول پنداشت که آن خون از جراحات فرزندش است و
همسـایه در امانت خیانت کرده و بالیی سـر فرزندش آورده اسـت در نتیجه باز هم
عجله کرد و پیش از تحقیق ،عجوالنه عصایش را محکم بر سـر همسـایه فرو آورد
و او را در دم کشـت.
بعد سـریع به سـمت اتاق فرزندش رفت… اما فرزندش را سـالم و سلامت یافت
و در نزدیکی فرزندش ماری قطعهقطعه شـده دید و تازه حقیقت را متوجه شـد اما
دیگر خیلی دیر شـده بود… .
زانوهـای مرد سسـت شـد و بـه دیوار تکیـه داد و گفت:ای کاش ایـن کودک هرگز
متولـد نمیشـد و مـن به او عشـق نمیورزیدم و خون بیگناهـی را نمیریختم…
خدایا! چه مصیبتی از این بیشـتر اسـت که همسایۀ خود را بیدلیل هالک کنی! در
همین احوال همسر مرد از راه رسید و با فهمیدن ماجرا در غم و ناراحتی همسرش
شـریک شـد و بعد از سـاعتی رو به او کرد و گفت :این مثل را به یاد داشـته باش که
هـر کـس در کارهـا عجله کند از متانـت ،وقار و آرامش بینصیـب میماند چرا که
عجله کار شـیطان است!

یک کاسب خیلی فعال به من میگفت« :دیدن دقیقههایی که به سرعت میگذرند مرا
مضطرب میکند .همیشـه احسـاس میکنم وقت کافی ندارم .به جای راه رفتن ،میدوم
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و به جای جویدن غذا ،آن را میبلعم  ».و  این احسـاس بیش از حد مرا آزار میدهد.
وقتی روی اطرافیان و به خصوص بچههایم فشـار میآورم ،بهخوبی احسـاس میکنم
ً
که آنها را به ستوه میآورم و نمیتوانم کامال از وجودشان لذت ببرم ،چون همیشه دغدغه
کارهای باقی مانده و گذر زمان را دارم.
شـرایط موجـود ،کار ایـن «افراد شـتابزده» را دشـوارتر میسـازد .آنها مدام وسوسـه
میشـوند و میخواهند بالفاصله به هر چه به آنها عرضه شـود دسـت پیدا کنند .امروزه
یافتـن همسـر دلخـواه در چنـد دقیقه و یـا پیمودن عرض اقیانوس اطلـس در کمتر از چند
سـاعت امکانپذیر است.
در جامعـه مـا ،کنـد عمـل کـردن ویژگی خوبـی به حسـاب نمیآید« .پاسـکال نوو»
روان شـناس مشـهور میگوید« :ما در دنیایی زندگی میکنیم که گویی «عجله» تحسـین
میشـود و آنهایـی کـه با آرامش و طمأنینه هسـتند افرادی تنبل به حسـاب میآیند!
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  آسیبهای جدی عجله   

عجلـه کـردن باعـث بـاال رفتن هیجان شـده و در ایـن صورت قدرت فکـر کردن ،کم
میشـود و بـا کاهـش قـدرت فکر در دراز مـدت ،احسـاش خوشـایندی در زندگی خود
نداریـم .شـتابزدگی در انجـام کارهـا چه در زندگی شـخصی و چه در زندگی شـغلی آثار
منفـی و جبرانناپذیـری دارد کـه در همیـن گفتوگوها شـرح میدهیم.
عجول بودن باعث میشود که به دلیل عدم موفقیت ،غمگین شویم و این حس منفی
جایگزیـن شـاد بودن شـود ،به علاوه ،تمرکز را پاییـن میآورد .افراد عجـول به دلیل عدم
تمرکز نمیتوانند مسـائل زندگیشـان را حل کنند .بیگدار به آب زدن،گرفتن تصمیمات
ِ
نسـنجیده و خام ،ایجاد اضطراب و اسـترس از آثار ّ
مخرب عجله کردن اسـت.
راه کارهای مقابله با عجله کردن

ً
ما اگر روزنه و آفتی را مطرح میکنیم ،معموال راه حلهایی هم برای برطرف کردن آن
ارائه میدهیم،در این جلسه بعضی از راه کارها را شرح میدهیم:
 .1آمـوزش مهـارت مدیریـت زمـان :بایـد  برنامهریـزی و مدیریـت زمان را یـاد بگیریم.
داشـتن برنامهریزی روزانه به معنای داشـتن یک نظام سـفت و سـخت برای انجام کارها
نیسـت .بلکـه از همریختگی روز شـما جلوگیـری میکند.
مهارت مدیریت و درمان اسـترس را بیاموزید .اسـترس جزء الینفک زندگی اسـت،
ولی میتوان آن را مدیریت و کنترل کرد .راههای بسیار زیادی برای کاهش استرس وجود
دارد .از جمله خودآرامسـازی و ریلکسیشن.
 .2پرهیـز از پراکنـدهکاری :بـرای اینکه عجله را از خود دور کنیم نباید چندین کار را در
یک زمان انجام دهیم .قرار مالقاتهای پشت سر هم،جلسههای گوناگون ،روح و روان
ما را به شـتاب و عجله وادار میکند.
 .3خواب و اسـتراحت کافی :خواب و اسـتراحت کافی میتواند سـرعت بیجهت ما را
کنترل کند و سـنجیدهتر عمل کنیم.
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 .4مهـارت «نـه گفتـن» :در ایـن بخـش از صحبتهای خود در چند جـا به مهارت «نه
گفتن»اشاره کردهایم ،در اینجا هم میگوییم «نه گفتن» مهارتی است که ما را از عجله
نجات میدهد.
 .5ورزش کردن :ورزش آثار جسـمی و روحی زیادی دارد .وقتی انسـان بدن خود را با
ورزش به تحرک وا میدارد ،قوای مغزی و روحی او در جهت مثبت ،شـکل میگیرند.
 .6اسـتفاده سـنجیده از تلفن همراه :نباید همیشـه به تلفن همراه جواب داد ،چون این
وسـیله ،به منظور انجام دادن کارها و رفاه بهتر مورد اسـتفاده قرار میگیرد؛ نه برای انجام
کارهـای اضافـی .اجازه ندهید تلفن به یک دردسـر و عاملی بـرای ایجاد وقفه در کارهای
روزمره تبدیل شود.
 .7دیـد مثبـت :مثبـت فکر کردن ،عامل کنترل روانی ماسـت و آرامش و خوشبختی را
دید
بـرای مـا بـه ارمغان مـیآورد .همۀ روانشناسـان وادیان ،تالش میکنند که در انسـان ِ
مثبتی به زندگی و کار ،پیدا شود و با همین خوشبینی ،آفتهای روحی ـ از جمله عجله
کردن ـ از ما دور شـود.
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  پرا�کندهکاری   

یکـی از آفتهـای بهـرهوری در عرصههـای گوناگـون ،پراکنـدهکاری اسـت .من در
گفتوگـوی امـروز ،تلاش میکنـم که در مـورد این روزنه و آسـیب ،مطالبـی را در میان
بگذارم.
این آسیبی است که هم در خانواده و هم در محیط کسب و کار و تولید و هم در تمامی
«عادت» ناپسـند در
عرصههـای دیگـر ،دیده میشـود و متأسـفانه گاهی بـه صورت یک
ِ
میآید و خسـارتهای زیادی وارد میکند.
نقطه مقابل پراکندهکاری« ،تمرکز» است ،که بسیار پسندیده و قابل تحسین میباشد.
تمرکـز یعنی توانایی در نگهداشـتن توجـه ،روی موضع خاص و جلوگیری از هجوم افکار
و ایدههای گوناگون.
مـا بـا بعضـی افراد برخورد داشـتهایم که در زندگـی و کار «تمرکز» نداشـته و کارها را
نیمهتمام ،رها کردهاند .وقتی که این پراکندهکاریها را ریشـهیابی میکنیم ،عوامل زیر را
صفت ناپسـند ،مؤثر میدانیم:
در بـروز این ِ
 .1نداشتن برنامه
 .2ناآشنایی با وظایف خود
 .3خودکمبینی
 .4انجام فعالیتهای ّ
متنوع همزمان
ِ
 .5کمالگرایی
 .6تنبلی و تنپروری
 .7دچار شک و تردید شدن
 .8اطالعات ناقص از کارها
دربارۀ هر کدام از این عوامل باید به طور خیلی خالصه ،بحث کرد.
 .1نداشتن برنامه:

کسـی که بدون برنامه وارد یک کار میشـود و هدف خاصی ندارد ،در نیمه راه ،کارها
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 .2ناآشنایی با وظایف خود:

هر انسـانی در زندگی فردی یا در جامعه ،وظایفی دارد ،آشـنایی با این وظایف ،به او
«تمرکز» و «توجه» میدهد و نمیگذارد که امور را نیمهکاره ،رها کند و دچار پراکندهکاری
شـود .او اگـر وظایفـش را بداند ،خود را ناچـار میبنید که در همان چارچوب حرکت کند
فکر تغییر شـغل و کار و رشته نرود.
و هر ماه و سـالی به ِ

 .3خودکمبینی:

خودکمبینی ،ناشی از نداشتن اعتماد به نفس است .انسانی که مشغول کار و رشتهای
ِ
شـده باید به توانها و اسـتعدادهای خود ،متکی باشـد و از موانع و مشـکالت نهراسـد.
باالخـره ،خداونـد متعال در وجود هر کسـی ،اسـتعدادهایی را قـرار داده ،هر چند که این
استعدادها متفاوت و دارای درجاتی است ولی کم و بیش ،این استعداد وجود دارد .فردی
که به کار و رشـتهای مشـغول شـده ،باید اسـتعدادهای خود را بهخوبی بشناسـد و در کار
مناسـب از آنها استفاده کند.
هشدار ما این است که خودکمبین نباشیم ،تا دچار پراکندهکاری نشویم .در جوانان،
توانهای زیادی وجود دارد که گاهی در اثر غفلت و گاهی هم به سـبب «خودکمبینی»،
بـروز و ظهـور پیدا نمیکنند و به راحتی هدر میرود.
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را رهـا میکنـد .همیشـه کسـانی موفقاند که بـرای کار و زندگی خود ،یـک برنامۀ دقیق یا
اجمالـی داشـته باشـند .مطالعۀ زندگانی افراد موفق ،نشـان میدهد که آنـان از ابتدا برای
خود ،برنامه و هدف داشـتهاند.

 .4انجام فعالیتهای متنوع همزمان:

شـک نیسـت که انسـان در زندگـی ،فعالیتهای متنوعـی دارد ،اما ایـن فعالیتهای
متنوع باید در جهت یک رشـته و کار خاص باشـد .قبول کردن انواع و اقسـام کارها ،باعث
نیمـهکار گذاشـتن آنهـا و بـه وجود آمدن پراکندگی میشـود .عامل مهم سـردرگمیها و
بروز بیماریهای جسـمی و روحی ،همین به دسـت گرفتن انواع کارهای ّ
متنوع میباشد.
ً
بعضی،دو یا سـه کار یا رشـته دارند ،اما آن کارها تقریبا در یک زمینه اسـت،ولی برخی
دیگـر از آدمهـا چنـد کار را کـه هیچ تناسـبی با هـم ندارند ،انجام میدهنـد و آخرش جز
خسـتگی و رها کردن آنها نیسـت.
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 .5کمالگرایی:
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عامـل دیگـر پراکندگـی در کارهـا کمالگرایی اسـت؛ یعنی فرد ،خیلـی آرمانی و غیر
واقعـی ،فکـر میکنـد؛ در ذهن خـود ،طرحها و برنامههایی میریزد کـه با واقعیت ،جور
درآمد کالن و شـغل و رشـتۀ پر پول ،فکر میکند .این جور
در نمیآید .هر شـب و روز ،به
ِ
آدمها ،گویی روی زمین نیستند و دائم در آسمان و در میان ابرهای خیالی ،پرسه میزنند.
شـاید شـما بـا انسـانهایی بـا این طرز فکـر ،برخورد داشـتهاید و دیدهایـد که چگونه
کار نکـرده ،توقـع درآمـد دارند و میخواهند یک شـبه ،راه یک سـاله را طـی کنند .اینها
«کمالگرا» هسـتند؛ یعنی خیالی و سـر در هوا .همین ویژگی ،باعث میشـود تا به سـوی
کاری حرکت کند ،اما طولی نمیکشـد که واقعیتها خودشـان را نشـان میدهند و او را
سـرخورده میکننـد و کارهـا را نیمهکاره به حال خود ،رها میسـازد.

 .6تنبلی و تنپروری:

عامل دیگر پراکندهکاری ،تنبلی است .موفقیت در زندگی فردی و در شغل و تحصیل
و تولیـد ،بـه ّ
جدیت نیاز دارد .انسـانها تنبـل و راحتطلب ،توقع دارند که بدون زحمت،
به اهداف خود دسـت یابند .به همین خاطر هر ماه و سـالی ،از رشـته به رشـته دیگر و از
کاری بـه کار دیگـر ،میرونـد و بخـت خـود را در اینجا و آنجا میجوینـد،اما به هدف
نمیرسـند و همه چیز را رها میکنند.

 .7شک و تردید:

یقین ،نعمتی است که انسان را در کارها دلگرم و موفق میکند ،اما شک و تردید مثل
خـورهای اسـت کـه از درون او را میخورد و به پراکندگی میکشـاند .انسـانهای جدی،
کسـانیاند که وقتی برای کاری ،برنامه میریزند و عزم خود را جزم میکنند ،دیگر دچار
شـک نمیشـوند .قلههای بلند موفقیت برای افرادی اسـت که به کار و رشـته و راه خود،
ایمان دارند و هر لحظه چون َپر کاهی به این سـو و آن سـو نمیروند.
 .8اطالعات ناقص از کارها:

دست زدن به هر کاری ،نیازمند اطالعات است ،کسانی که اخبار و اطالعات ناقص
از رشته و کاری دارند یا از آن بیاطالعند ،یه پراکندهکاری دچار میشوند؛ یعنی سرگشته
و حیران از این سو به آن سو میروند تا خود را از شکست نجات دهند.
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وقتی متوجه شـدیم پراکندهکاریّ ،
سـم مهلکی اسـت که زندگی ما را دچار شکست و
بیرونقی میکند ،باید به فکر راه حل بیفتیم تا بدانیم چه باید کرد که از این مهلکه نجات
یابیم .امروز در این گفتوگو ،راهکارهایی را برای دور شـدن از این آسـیب طرح میکنیم:
 .1اولویتبندی کردن کارها:

بـرای اینکـه دچـار پراکندهکاری نشـویم بایـد کارهـا را اولویتبندی کنیـم .زندگی
کارهـای مهـم و غیرمهم ،فوری و غیر فوری ،اورژانسـی و غیر اورژانسـی دارد ،باید آنها
را بشناسـیم و اولویتهـا را مشـخص کنیـم .کسـانی که ارزشها همه کارهـا را یک جور
میبینند ،موفق نمیشـوند.
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  راهکارهای دور شدن از پرا�کنده کاری   

 .2در نظر گرفتن وقت اختصاصی:

ً
هر روز ،مقداری از وقت خود را برای کارهای عقب مانده اختصاص دهیم؛ مثال یک
سـاعت از وقت خود را به انجام دادن کارهایی که به تعویق انداختهایم اختصاص دهیم.
همین یک ساعت ،میتواند بعضی پراکندهکاریهای ما را جبران کند و کارهای نیمهتمام
را ظرف مدت مشخصی به پایان برساند.

 .3عهد بستن با خود:

انسـانهای جـدی ،گاهـی با خـود عهد میبندند که تـا فالن کار نیمهتمـام را به پایان
نبرم ،کار تازهای را شـروع نمیکنم و بر این عهد و پیمان و خود ،پایبند میمانند .گاهی
نـذر هـم میکنند و قسـم هـم میخورند؛ یعنی اگر پیمان خود را شکسـتم برای تنبیه خود
باید فلان کار را انجام دهم.
 .4در نظر گرفتن توانها:

یک راه دیگر برای غلبه بر پراکندهکاری ،شـناختن نقاط قوت و ضعف خود اسـت .بر
ِ
توان انجام دادن آن را داریم.
اسـاس همین ارزیابی به سـراغ کاری میرویم که ِ

 .5تقسیم وقت:

اگر وقتهای خود را در شبانهروز ،تقسیم کنیم،دیگر به صورت بیهدف و یا آرمانی
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و خیالـی ،بـه دنبـال کارهـای متعـدد نیمـهکاره نمیرویم .تقسـیم وقت ،مـا را منظم و از
ایـن شـاخه به آن شـاخه پریـدن ،خالص میکنـد .آدمهایی که وقت شـناس نیسـتند ،به
پراکنـدهکاری دچـار میشـوند و بیهدف از این سـو به آن سـو میروند.
 .6جلوگیری از ترس:

ً
 ترس ،معموال انسـانها را پراکندهکار میکند؛ یعنی آنها را وادار میسـازد تا بیشتر به
ً
مشـکالتی کـه ممکن اسـت احتمـاال فردا و در آینده رخ دهد ،فکر کننـد و با همین افکار
و احتمـاالت ضعیـف ،هـر روز خـود را بـه کار دیگری مشـغول نمایند .اگـر میخواهیم
پراکنـدهکار نشـویم بایـد خود را از ایـن ترسها نجات دهیم .چون به قول روانشناسـان،
تـرس تـا وقتـی مشـکلآفرین اسـت کـه از آن فـرار میکنیم ،امـا آن زمان که بـا آن مواجه
احتماالت ضعیف فردا ترسید و خود
میشویم ،قدرت خود را از دست میدهد .نباید از
ِ
را بـه این طـرف و آن طرف زد.
 .7مشغول نشدن به حواشی:

اسـم آن
در زندگـی هـر کسـی حاشـیه وجـود دارد ،این حاشـیهها ،همـان طور که از ِ
پیداسـت -حاشـیه هسـتند ،پس نباید جـای «اصـل» را بگیرند .پراکنـدهکاری از زمانی
شـروع میشـود که ما جای «اصل» را با «حاشـیه» عوض کنیم و به کارهای غیرضروری
بپردازیم.
هم در زندگی فردی و هم در مشاغل و در کارهای تولیدی و تجاری و امور تحصیلی،
این حاشـیهها ،بسـیار خطرناک و نابودکنندهاند و ما را به پراکندهکاری ،وادار میسـازند.
ً
انسـانهای هوشـیار ،دقیقا این حاشـیهها را میشناسند و نمیگذارند که موریانۀ زندگی و
شغل و کارشان شوند.
گرفتن کلمۀ طالیی «نه»:
 .8یاد
ِ

ً
معموال آدمهایی که دچار پراکندهکاری میشـوند ،قدرت گفتن کلمۀ «نه» را ندارند،
ِ
به هر کار و میهمانی و سـمینار و همایش دعوت شـوند «نه» نمیگویند .روشـن است که
دادن
امکان تقسـیم وقت و انجام ِ
وقتی این کارهای متعددی به انسـان پیشـنهاد میشـودِ ،
اتفاق ناخوشایند هیچ معنایی
همه آنها نیسـت ،لذا به پراکندهکاری دچار میشـود و این ِ
جز «شکست» نمیدهد.
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آقای «استیوجابز» در یکی از سخنرانیهای خود گفت :افراد و شرکتهایی که
بـه طـور همزمان ،روی چندین محصول کار میکنند ،موفقیت برجسـتهای ندارند
و نمیتوانند برگ برندۀ شـرکت ،محسـوب شـوند ،چون روی هیچ کدام از آنها
«تمرکـز » وجـود نـدارد .او در نهایـت میگوید :شـرکتی تمرکـز و موفقیت دارد که
بـه هـر کاری «بلـه» نگویـد ،بلکـه بایـد بتواند به راحتی بـه هر آنچه که همسـو با
مأموریت و چشـماندازش نیسـت «نه» بگوید و نتیجۀ این «نه گفتنها»میشـود
یـک محصول عالی.
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ّ
انسـانهایی که در جامعه ،شـناخته شـدهاند و به نوعی ،محل رجوع مردم هستند باید
ِ
قدرت «نه» گفتن را داشته باشند تا به پراکندهکاری و بینظمی و خستگی و سرخوردگی،
دچار نشوند.

طول این سالیان نشان داده است که اگر «تمرکز» نباشد یک کسب
تجربه ِ
خود ما هم در ِ
و کار خـوب میتوانـد ظـرف مدت کوتاهی از بین برود،یا کیفیت خود را از دسـت بدهد
و این ،باعث تأسـف اسـت .کافی اسـت که شـما نگاهی به علل شکست «استارتاپها»
یعنی کسـب و کارهای نوپا بیندازید ،در این صورت متوجه خواهید شـد که یکی از علل
نبود تمرکز است؛ یعنی پراکندهکاری.
مهم شکسـت آنها ِ
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  تنبلی و تنپروری   

آفت هالککنندۀ دیگر ،در عرصۀ خانواده ،سازمان ،دولت و همه سطوح دیگر مردم
و جامعه ،تنبلی و تنپروری اسـت .واژههایی مثل اهمالکاری ،مسـامحه ،سهلانگاری،
ً
پشـت گوش انداختن کارها ،تقریبا نزدیک به مفهوم تنبلی اسـت؛ یعنی ریشـۀ همۀ اینها
از تنبلی است.
منطق آدمهای تنبل و اهمالکار در این ضربالمثلها دیده میشود؛ مثل اینکه« :هر
چه پیش آید خوش آید» یا «چو فردا شود فکر فردا کنیم» .چنین آدمهایی به علت سستی
برای فردا ،برنامهریزی نمیکنند ،بلکه فقط امروز را میبینند ،به اندازهای که امروز دارند
میخورند و پساندازی ندارند.
در مـردم و دولتهـا چنیـن روحیـۀ اهمـالکاری و تنبلـی ،بـه طور چشـمگیری دیده
میشـود .در واقع «تنبلی اجتماعی» یکی از مهمترین ویژگی رفتاری ما ایرانیهاسـتت.
ایـن روحیـه ناپسـند را میتـوان در گرایش به اسـتخدام اداری ،به جـای کار کردن در غیر
ادارههـا یـا در تماشـای تلویزیون به جای خواندن کتاب ،وجـود تعطیلی فراوان در تقویم
سـاالنه ،فـرار کـردن از یادگیـری مهارتها و فنـون و موارد فراوان دیگر ،مشـاهده کرد.
در طـول تاریـخ ،همـۀ انسـانهای عاقـل و حکیـم از تنبلـی و تنپروری به زشـتی یاد
کردهاند و همیشـه سـفارش کردهاند که از این صفت ،دوری کنید .پیشـوایان معصوم
که در رأس انسـانهای عاقل هسـتند ،سخنان عمیقی در این باره دارند ،که در ادامۀ همین
گفتوگوهـا آنهـا را طرح میکنیم.
تنبلی آدمهای بیخیال و تنپرور این اسـت
در روانشناسـی بحـث کردهانـد که علت ِ
بودن کار و پیشـرفت و ترقی را
بـودن چیزی را درک نمیکننـد ،یعنی معنای مهم ِ
کـه مهـم ِ
نفهمیدهاند .در اینجا میخواهم حکایتی نقل کنم تا فضای جلسـۀ ما شـیرینتر شـود:

مـردی پسـر تنبلـی داشـت کـه از زیـر کار درمیرفـت و همه چیز را به شـوخی
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میگرفت .روزی او را نزد حکیم آورد و گفت“ :از شـما میخواهم به این پسـر من
چیـزی بگویید که دسـت از ایـن تنبلی و بیتفاوتیاش بـردارد و مثل بقیه بچههای
این مدرسـه بـه دنیای واقعیـت و کار و تالش برگردد.
حکیـم بـا لبخنـد به پسـر نـگاه کرد و گفت“ :پسـرم اگـر تو همین باشـی که پدرت
میگوید زندگی سـخت و دشـواری مقابلت هسـت .آیا این را میدانی؟پسـر تنبل
شانههایش را باال انداخت و گفت :مهم نیست؟حکیم با تبسم گفت :آفرین به تو
ً
که چیزی برای گفتن داری .لطفا همین جملهای را که میگویی درشـت روی این
تختـه بنویس و برای اسـتراحت با پدرت چنـد روزی میهمان ما باش.
صبـح روز بعـد وقتـی همه شـاگردان برای خـوردن صبحانه دور هم جمع شـدند
حکیم به آشپز گفت که برای پسر تنبل غذای بسیار کمی بریزد .طوری که فقط سر
پایش نگه دارد .پسـر که از غذای کم خود به شـدت شـاکی شده بود نزد حکیم آمد
و به اعتراض گفت :این آشـپز مدرسـه شـما برای من غذای بسـیار کمی ریخت!
حکیـم بـی آنکـه حرفی بزند به نوشـتهای که شـب قبل پسـر روی تخته نوشـته بود
اشـاره کرد و گفت“ :این نوشـته را با صدای بلند بخوان! حرفی اسـت که خودت
نوشـتهای! روی تخته نوشته شـده بود :مهم نیست!
این برای پسر تنبل بسیار گران تمام شد .ظهر که شد دوباره موقع ناهار غذای کمی
تحویل پسر تنبل شد .این بار پسر با اعتراض همراه پدرش نزد حکیم آمد و گفت:
“مـن اگـر همینطوری کم غذا بخورم که خواهم مرد.حکیم دوباره به تخته اشـاره
کرد و گفت :جواب تو همین اسـت که خودت همیشـه میگویی! روز سـوم پسـر
ً
تنبـل زار و نحیـف نـزد حکیم آمد و گفت :لطفا به مـن بگویید اگر بخواهم غذای
کافی به دسـت آورم چه کار کنم؟حکیم به آشـپزخانه رفت و گفت :هر چه را آشـپز
میگوید تا ظهر انجام بده! پسـر تنبل تا ظهر در آشـپزخانه کار کرد و ظهر به اندازه
کافـی غـذا خورد .او خوشـحال و خنـدان نزد حکیم آمد و گفت :چه خوب شـد
راهـی بـرای نجات از گرسـنگی پیدا کردم! و بعد خوشـحال و خنـدان برای تأمین
شـام خود به آشپزخانه برگشت.
راز فعال شـدن فرزندم
پـدر پسـر تنبـل با تعجب بـه حکیم نگاه کرد و از او پرسـیدِ :

41

آفـتهـــای بـهـــرهوری

چه بود؟حکیم با خنده گفت :او حق داشـت بگوید مهم نیسـت! چون چیزی که
بـرای شـما مهـم بود و برای حفـظ اهمیتش حاضر بودید تالش کنیـد ،او به خاطر
تنبلـیاش و اینکه همیشـه شـما بـار کار او را بر دوش میگرفتیـد دلیلی برای مهم
نبودنـش پیـدا میکرد .امـا وقتی موضوع به گرسـنگی خودش برگشـت فهمید که
اوضاع جدی است و اینجا دیگر جای بازی نیست ،معنای مهم بودن را فهمید و
به خود تکانی داد .شما هم از این به بعد عواقب کار و نظر او را مستقیم به خودش
برگردانیـد و بیجهـت بـار تنبلـی او را خودتان به تنهایی به دوش نکشـید .خواهید
دید که وقتی ببیند نتیجه اعمال ناپسـندش مسـتقیم متوجه خودش میشود اعمال
درسـت برای او مهم میشـوند و دیگر همه چیز عالم برایش کماهمیت نمیشـوند.

معادن غنی،
نبودن
ِ
فقر برخی کشورهاِ ،
همین جا باید بگویم که علت عقبافتادگی و ِ
نبودن» پیشـرفت و آسـایش
نبودن تالش و کوشـش و برنامهریزی و «مهم ِ
نیسـت ،بلکه به ِ
اسـت .در طول تاریخ ،کشـورها و ملتهایی بودهاند که معادن زیر زمینی نداشـتهاند ،اما
به سبب سخت کوشی و دور شدن از تنبلی ،به پیشرفتهای خیرهکنندهای رسیدهاند ،در
دوران کنونـی مـا ،کشـورهایی مثل ژاپن ،مالزی و امثال اینهـا ،نمونههای زنده و گویایی
معدن تالش و برنامهریزی خود ،به توسـعه و
هسـتند که
معادن آماده و غنی ندارند ،اما با ِ
ِ
پیشرفت رسیدهاند.
ُ
ّ
چـو خواهـی رسـیدن به عز و شـرف
تـو را د ّر مقصـود آیـد بـه کـف
میاسـای از کار و کوشـش دمـی
کـه سـعی اسـت سـرمایه آدمـی1
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تنبلـی ،روی فـرد و اجتمـاع ،آثار تلخ و ناخوش آینـدی دارد؛ بعضی از آنها را در این
جا شرح میدهیم:
 .1فقر و تنگدستی

یـک فـرد یـا دولت ،وقتـی تنبلی و اهمالکاری ،کند ،نتیجۀ قطعـی آن فقر برای خود و
ُ
غد شوم فقر و ناداری ،هنگامی بر بام یک خانه یا کشور مینشیند
خانواده و ملت است .ج ِ
که مسـئول خانواده و دولت ،مسـامحهکاری و سـهلانگاری کند و کارها را از امروز به فدا
بیفکنـد و واقعیتها را نبیند .امیرمؤمنان علی فرمود:
«وقتی همه چیز با هم جفت شـدند ،تنبلی و درماندگی نیز با هم جفت شـدند و فقر،
1
محصول و ثمرۀ آن شد».
فقر و ناداری ،پایههای اخالق و دیانت را به شدت سست میکند و راه کفر و بیدینی
َ
َ َ ََ َ َ َ
را در یک جامعه میگشـاید ،رسـول خدا فرمود« :من لمع
اس ل ُه ل َمعاد ل ُه»؛ 2کسـی که
َ
َ
َ
معیشـت درسـتی ندارد ،اعتقاد به معاد هم ندارد .در یک سـخن دیگر فرمود« :کاد الف َقر
ِ
ُ ُ ً 3
أن َیکون کفرا»؛ نزدیک اسـت که فقر به کفر و بیدینی بینجامد.
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  نتایج ناگواری تنبلی   

سربار دیگران شدن
.2
ِ

سربار دیگران شدن است .وقتی کسی استعدادها و توانهای
نتیجۀ شوم دیگر تنبلی،
ِ
خود را به کار نیندازد ،مجبور اسـت برای زنده ماندن و تأمین نیازهای ضروری زندگی به
دیگـران رجـوع کنـد و از آنها کمک بگیـرد و به جای اینکه بـار خویش را خودش حمل
دوش دیگران میاندازد و زحمت و سـختی ایجاد میکند.
کنـد آن را بـه ِ
هشدار حکیمانه امام صادق این است که فرمود:
4
معیشت خود ،تنبل مباش که بار دوش دیگری خواهی شد».
آوردن
ِ
«در فراهم ِ
 .1حرانی ،تحف العقول ،ص .220
 .2همان.
 .3کلینی ،اصول کافی ،ج  ،2ص .307
 .4کلینی ،اصول کافی ،ج  ،2ص .151
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اقتصـاد یک خانواده یا دولت در اثر تنبلی و اهمالکاری ،رونق نداشـته باشـد،
وقتـی
ِ
حکایت سـربار شدن
سـربار دیگران شـوند.
اعضای خانواده یا مردم جامعه ،مجبورند که
ِ
ِ
حکایت غمانگیز تنبلی اسـت .سربار شدن ،باعث خواری
کشـورهای فقیر و عقب افتاده
ِ
و سـرافکندگی میشـود و کمکم جوهرۀ انسـانیت را به فراموشی میبرد.
 .3نرسیدن به آرزوهای صحیح

هر انسـانی ،آرزوهایی دارد و به امید رسـیدن به همین آرزوها تالش میکند .دسـت
یافتن به این آرزوها ممکن نیست مگر از راه تالش و کوشش .تنبلی و اهمالکاری ،اجازه
نمیدهد که انسان به این خواستههای مشروع و طبیعی خود ،دست پیدا کند .امیرمؤمنان
علی فرمود:
1
«هر کس که سستی و تنبلی کند ،به آرزویش نرسد».
رسـیدن بـه آرزوهـای صحیح ،موتور محرکۀ زندگی اسـت ،اگر این موتـور ،با تنبلی،
خامـوش شـود ،نتیجهای جز افسـردگی و ناامیدی ندارد.
 .4مستجاب نشدن دعاها

خداوند هم به آدمها تنبل ،توجهای نمیکند و اگر دعا کنند به اسـتجابت نمیرسـاند.
رسول خدا فرمود:
«گروههایی از امت من دعایشـان مسـتجاب نمیشـود (یکی از این گروهها) مردی
است که در خانه مینشیند و میگوید :پرودگارا ،روزی مرا برسان در طلب روزی ،بیرون
بدن
نمـیرود .خـدای بـزرگ بـه او میگوید:ای بنده من ،آیا راه را بـرای تو هموار نکردم و ِ
2
سـالم به تو ندادم تا دنبال کار بروی و روزی خود را به دسـت آوری».
 .5دور شدن از کماالت معنوی

بایـد بدانیـم کـه عرصـۀ معنویت هم ،عرصۀ تالش و کوشـش اسـت؛ یعنـی در امور
معنوی هم کسی به جایی میرسد که از تنبلی دوری کند .سحرخیزی ،راز و نیاز ،عبادت
و امور معنوی دیگر از کسـانی سـاخته اسـت که تنپرور و کسـل و تنبل نباشـند .عارفان،
بدن خود را به راحتی و سسـتی عـادت ندادهاند و از
همـت بلنـدی داشـته و دارند که تن و ِ
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 .1آمدی ،غررالحکم ،ص .463
 .2شیخ صدوق ،الخصال ،ص .67
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نفس سـرکش،
لذتهای نامشـروع گذشـتهاند و سـختترین گردنهها را پیمودهاند و بر ِ
حق خداونـد را ادا کردند.
تالش خودِ ،
پیـروز شـدهاند .آنـان با ِ
چون فقط کسانی که تنپرور نیستند میتوانند حق خداوند را ادا کنند ،موالی متقیان
علی فرمود:
ّ
1
حق خداوند را انجام دهد».
«از تنبلی ّدوری کنید ،زیرا هر کس تنبلی کند ،نمیتواند ِ
آدمهـای فعـال و پرتلاش میتوانند حقوق خود ،مردم و خداونـد را ادا کند و با همین
فعالیـت بـه پیشـرفتهای مـادی و معنوی برسـند ،اما کسـانی که تنبلی کننـد؛ بهرهای از
مادیـات و معنویـات ندارنـد؛ یعنی هم دنیای آنها خراب اسـت و هـم آخرت آنها ،امام
کاظم فرمود:
صفت ناپسـند ،تو را در دنیا و آخرت ،بیبهره
«از تنبلی و مالمت بپرهیز؛ زیرا این دو ِ
2
میسازد».
عوامل تنبلی

خوب است کمی هم اشاره کنیم که چه عواملی باعث تنبلی میشود؟ اگر این عوامل
آفت خانمانسـوز جدا کنیم .مهمترین این عوامل به
را بشناسـیم میتوانیم خود را از این ِ
طور فهرستوار اینها هستند:
نداشتن اعتماد به نفسِ
پایین بودن سطح تحملجویی کوتاه مدت
به دنبال لذت ِنگرش منفی به کاراحساس مسئولیت نکردنلجبازی با دیگرانمسلط نبودن به کارافسردگی (بیماری) .1آمدی ،غررالحکم ،ص .427
 .2حرانی ،تحف العقول ،ص .327
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دوستی با افراد تنبلّ
لذت تالش و کار
نچشیدن ِِ
بینظمیراهکارهای مبارزه با تنبلی

هر دردی ،درمانی دارد ،باید راههای درمان را شناخت و با همین شناخت و آگاهی ،با
آن مقابله کرد .تنبلی هم درد و آفتی است که برای مقابله با آن ،راههایی در نظر گرفته شده
که در این جلسه دربارۀ آن گفتوگو میکنیم و بعضی راه حلها را در میان میگذاریم:
 .1فکر کردن به عاقبت تنبلی

آدمهـای تنبـل اگـر کمـی دربـارۀ عاقبت کسـانی کـه در اثر تنپـروری بـه بیچارگی و
بدبختـی افتادنـد ،فکر کنند ،از تنبلی دور خواهند شـد .تابلوی زندگی این آدمهای تنبل،
تابلوی زشـت
همهروزه ،جلوی چشـم ماسـت اگر به آن نگاهی کنیم ،میبینیم که چقدر
ِ
عاقبت تلخ ،کمی فکر کنیم و درس بگیریم .به لقمان
و نفرتانگیزی اسـت .پس به این
ِ
گفتند :ادب از که آموختی؟ گفت :از بیادبان ،گفتند :چگونه؟ گفت :هر کار آنان که در
نظرم زشـت آمـد از آن اجتناب کردم.
ّ
 .2ارادۀ جدی

ّ
راههای اساسـی برای درمان تنبلی ،داشـتن ارادۀ جدی اسـت .ارادۀ انسـان ،معجزات
ِ
درمان تنپروری است .تاریخُ ،پر از سرگذشت آدمهایی
فراوانی میکند که یکی از آنها،
ِ
است که با ارادۀ خود ،کارهای بزرگی انجام دادهاند .مطالعۀ این ارادهها میتواند راهنمای
خوبی برای مبارزه با تنبلی باشـد .امیرمؤمنان علی فرموده است:
ّ
1
«با عزم و ارادۀ جدی با سستی ،مبارزه کن».
رفاقت و همنشـینی با انسـانهای بااراده ،هم یکی از راه کارهای مقابله با تنبلی است.
ً
دوسـت با اراده و موفق ،الگوی خوبی برای انسـان اسـت .اصال دوسـت خوب در
چون
ِ
همه زمینهها سـازنده اسـت و میتواند سرنوشـت انسان را به طرف موفقیت و رستگاری،
پیش ببرد.
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 .1آمدی ،غررالحکم ،ص .212

 .3ریشهیابی عامل تنبلی در وجود خود

 .4پرهیز از خیالپردازی

بعضی از آدمهای تنبل و اهمالکار ،خیالپرداز هستند و همین صفت ،باعث سستی
آنها میشود؛ یعنی اینها پیش از اینکه در عمل دست به اقدام بزنند در عامل خیال سیر
میکنند و خود را با خیاالت دلخوش میسـازند .اشـکال مهم در خیالپردازی این است
که انسـان را از عمل باز میدارد و باغ خیاالت را همیشـه سـبز نشـان میدهد .درحالیکه
باد سـرد خیالپردازی اگر به هر مزرعه و باغی برسـد آن را خشـک و بیروح میکند.
ِ
پـس یکـی از راههـای مبـارزه با تنبلی این اسـت که از خیالپردازی دسـت بکشـیم و
واقعگـرا باشـیم و بدانیـم کـه «عمل» مـا را نجات میدهد نـه «خیال».
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وجود خود ،جسـتوجو کند؛ بهتر میتوانـد به عامل تنبلی و
اگـر آدم تنبـل ،کمی در ِ
ِ
تنپـروری ،پـی ببـرد .هر کسـی در اوقاتی باید برای خودش این امـکان را به وجود بیاورد
که با فکر و اندیشـه در وجود خود ،کاوش کند و ریشـه دردها را پیدا نماید .تنبلی ،عوامل
مختلفی دارد و هر کس با جستوجو در خود ،ببیند که چه عامل یا عواملی ،باعث تنبلی
یابی عامل
او شـده اسـت .مشـاوره با افراد آگاه و روانشناسـان میتواند افراد را در ریشـه ِ
تنبلی ،کمک کند.
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  ارزش ندادن به وقت   

آفت سرمایهسـوز دیگر ،ارزش ندادن به وقت اسـت .من در این جلسه ،سعی میکنم
همه گفتوگوهای خود را به همین موضوع اختصاص دهم و از نتایج شومی که از ارزش
ندادن به وقت ،حاصل میشـود ،بحث کنیم.
انسانها در زندگی خانوادگی و فردی ،در تحصیالت و علمآموزی ،در صنعت و هنر،
در تولیـد و تجـارت ،در عبـادت و بندگی خـدا ،فرصتهای خوبی در اختیارشـان نهاده
شـده کـه بایـد بهخوبی از آنها اسـتفاده کنند .همچنین دولتها بـرای خدمت به مردم و
پیشـبرد امور کشـور ،زمانهای ارزندهای برایشـان فراهم میشود که باید به بهترین وجه
و با برنامهریزی از آنها بهره ببرند و امور را به سـامان برسـانند .هم در زندگی خصوصی،
هـم در تولیـد و تجـارت ،هم در سیاسـت و ادارۀ اجتماع ،گوهر ارزنـدهای به نام «وقت»
وجود دارد که ارزشـی باالتر از «طال» دارد .باید آن را قدر دانسـت.
به دلیل همین اهمیت است که رسول خدا فرمود:
1
«در مورد حفظ عمر خود ،بخیلتر از پول و ثروت خود باش».
به طور کلی هر کس برای وقت ارزش قائل باشـد و از آن با آگاهی و جدیت اسـتفاده
کنـد ،رشـد میکنـد و هر کـس آن را عاطل و باطل نمود ،خـود را تیرهبخت کرده و در چاه
هالکت انداخته اسـت ،از این رو ،حضرت علی فرمود« :وقتهای زندگی تو ،جزء
عمر توست ،پس بکوش که هیچ وقت و زمانی از عمر تو جز در اموری که عامل
به جزء ِ
نجات توست ،صرف نشود».2
در زبان فارسی ما این ضربالمثل را داریم که «وقت طالست» .هرگاه پدر یا مادر یا
ً
معلم بخواهند فرزند و دانشآموز را متوجه ارزش وقت کنند ،معموال چنین ضربالمثلی
را به كار می برند .در زبانهای دیگر نیز تعبیرهای متفاوتی همچون «وقت الماس است»
زمرد است» وجود دارد ،ولی چرا وقت را به طال یا الماس یا ّ
یا «وقت ّ
زمرد تشبیه كردهاند؟
ُ
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َ

نک َعلی د َ
ره َم َ
شح م َ
َ ُ َ ُّ
ک َو ِد َ
ینارک» (مجلسی ،بحار االنوار ،ج  ،77ص .)76
ِ
« .1کن علی عمرک أ ِ
 .2آمدی ،غررالحکم ،ص .307
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علـت این اسـت كـه اینگونه جواهرات به جهـت كمیاب بودن ،ارزش بسـیار باالیی
دارند .وقت هم به جهت گذرا بودن ،ارزش فراوانی دارد؛ با این تفاوت كه انسـان اگر این
جواهرات را از دسـت بدهد ،می تواند با تالش كافی ،ثروت از دسـت رفته خود را جبران
كنـد ،ولـی اگـر گنجینه وقت و فرصت به تاراج رفت ،دیگر به هیچ روی نمیتوان بار دیگر
آن را بـه دسـت آورد .بنابرایـن ،وقـت از طلا و دیگر فلزهـای گرانبها بسـیار باارزشتر و
كمیابتر است.
ممكن اسـت ثروت از دسـت رفته را با تالش و كوشـش ،دوباره به دسـت آورد و علم
فراموش شـده را با مطالعه به خاطر آورد ،ولی «وقت» كه از دسـت رفت ،هرگز دوباره به
دسـت نمیآید و برای همیشـه از اختیار ما خارج میشـود.
یعنـی همـه چیـز ،عوض و جبران دارد ،اما عمر انسـان اینگونه نیسـت ،به قول پروین
اعتصامی:
1
عمـر عزیـز اسـت ،غنیمت شـمار
آنچـه نـدارد عـوض ای هوشـیار
عطار نیشابوری هم گفته است:
2
بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم
قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند
داستانی از اس�کندر مقدونی

اسكندر مقدونی به روایت تاریخ ،فرد بسیار جاهطلب و جهانگشایی بود .او در آخر
عمرش ،بیماری سـختی گرفت .روزی كه نشـانههای مرگ او بیشـتر شده بود آرزو داشت
كـه فقـط یـک روز دیگر زنده بمانـد تا بتواند همسـرش را ببیند .او نیازمند بیسـتوچهار
ساعت زمان بود تا بتواند فاصلهای را كه سفر ،میان او و همسرش ایجاد كرده بود ،از بین
ببـرد و بـه نـزد او بازگـردد به ویژه اینكه به او قول داده بـود ،هنگامی كه تمام دنیا را تصرف
كـرد ،بـه پیـش او بازگـردد و همه جهـان را به او هدیه كند .بنابراین ،اسـكندر از پزشـكان
خواسـت تا بیسـتوچهار ساعت مهلت برای او فراهم كنند و مرگش را به تأخیر بیندازند.
پزشـكان بـه وی پاسـخ دادنـد كه بیش از چند دقیقـه به پایان عمرش باقی نمانده اسـت و
 .1دیوان پروین اعتصامی.
 .2دیوان عطار نیشابوری.
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آنهـا نمـی تواننـد كاری برایش انجام دهند .اسـكندر گفت« :من حاضـرم نیمی از تمام
پادشـاهی خـود را یعنـی نیمـی از دنیا را در ازای فقط بیسـتوچهار سـاعت بدهم .آنها
گفتنـد« :اگـر همـه دنیا را هم به مـا بدهید ،نمیتوانیم كاری برایتـان انجام دهیم .این كار
غیرممكن است».
در آن لحظه ،اسـكندر به بیهوده بودن تمامی تالشها و سـختی كشـیدنهایش پی برد
و فهمید با آنكه كل دنیا را در دسـت داشـت ،قادر به خرید بیسـتوچهار سـاعت وقت
برای زندگی نیسـت.
سعدی هم سروده است:
َ
َ
َ
َ
نگه دار فرصت که عالم ،دمی اسـت
دمـی پیـش دانـا بـه از عالمی اسـت
َ
1
در آن دم که میرفت عالم گذاشـت
سـکندر که بـر عالمی حکم داشـت
پروین اعتصامی هم زیبا سروده است:
گوهروقت،بدینخیرگیازدستمده
آخـر ایـن ُد ّ ِر گرانمایـه ،بهایـی دارد
2
آن که چون پیر خرد ،راهنمایی دارد
َصرف باطل نکند عمر گرامی ،پروین
سفارش بزرگان ،همیشه همین بوده است که ارزش وقت را بدانیم .آنان این مهم را در
جملههای بسیار حکیمانهای بیان کردهاند ،رسول خدا فرمود:
«پنج چیز را قبل از فرا رسیدن پنج چیز دیگر غنیمت بشمار:
زندگی را قبل از مرگ ،سلامتی را قبل از بیماری ،فراغت را قبل از اشـتغال ،جوانی را
3
قبل از پیری و بینیازی را قبل از تهیدسـتی»
امیرمؤمنـان علـی ،گذشـتن وقـت را به گذشـتن ابر تشـبیه کرده و با ایـن مثال زیبا
خواسـته اسـت کـه آدمها قدرت وقـت را بدانند ،ایشـان فرمود:
«فرصـت ،همچـون ابـر میگـذرد ،فرصتهـای نیـک را غنیمـت بشـمارید و قبل از
4
گذشـتن از آنهـا بهـره بگیرید»
 .1سعدی ،بوستان ،باب نهم.
 .2دیوان پروین اعتصامی.
َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ
َْ ْ َ ْ ً ََْ َ
ك و ِصحتك قبل سق ِمك ،و فراغك قبل شغ ِلك ،و شبابك قبل هر ِمك،و ِغناك
ل خ ْم ٍس :حیاتك قبل مو ِت 
« .3اغت ِن م خمسا قب 
َ َ َْ َ
ق ْبل فق ِرك» (کنزالعمال ،ح.)1245
ُ
َ
َْ
ْ ُ ْ َ ُ َ ُ ُّ َ َّ َّ َ
اب ف ْان َت ِه ُزوا ف َر َص الخ ْیر» (نهج البالغه ،حکمت )21
« .4الفرصة تمر مر السح ِ

عواملـی باعـث میشـود کـه مـا وقـت و زمـان را کـه ارزشـی باالتـر از طلا دارد ،از
دسـت بدهیـم .ایـن عوامـل چیسـت؟ در گفتوگـوی امـروز ،ایـن عوامـل را توضیـح
میدهیـم:

 .1بیبرنامگی:

هنگامـی كـه در كارهـای زندگـی برنامـهای بـرای خـود نداشـته باشـیم ،گویی وقت
ارزشـمند خود را در اختیار راهزنان قرار دادهایم تا به آن دسـتبرد بزنند .برای مثال ،جوانی
كه بدون برنامه و هدف ،سـاعتهای زیادی از وقت روزانه خود را به پرسـه زدن در كوچه
و خیابـان میگذرانـد ،سـرمایه عمر خود را به راحتی از دسـت میدهد؟
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عوامل هدر رفت وقت
ِ

میگوینـد روزی جوانـی جویای نام كه در دربار انوشـیروان خدمت می كرد و
ً
دائما به مقام و مرتبه بزرگمهر رشک میبرد ،تصمیم گرفت تا تواناییهای خود را به
شاه نشان دهد و به او ثابت کند که تواناییهایش به مراتب بیشتر از بزرگمهر است.
او بارها پیش خود اندیشـیده بود که چه عاملی سـبب شـده است تا بزرگمهر که در
آن زمـان پیرمـردی بـود ،از این همه احترام برخوردار باشـد و به او که جوانی قوی و
چاالک است ،هیچ توجهی نمیشود؟
این افكار كمكم به شكل گفتار درآمد و به گوش شاه رسید .انوشیروان برای اینكه
به این جوان حسود درس ارزندهای بیاموزد ،او و بزرگمهر را نزد خود فرا خواند و به
آنها گفت :امروز یک كشتی جدید به بندرگاه وارد شده است ،از شما میخواهم
كـه هـر كـدام جداگانـه در این بـاره تحقیـق كنید و نتیجـه را به من گـزارش دهید.
جوان از فرصت به دسـت آمده شـادمان شـد و به سـرعت خود را به بندرگاه رساند
و پـس از مدتـی كوتـاه شـتابان خود را بـه دربار رسـانید و به انوشـیروان گفت :آن
كشـتی از هندوسـتان به ایران آمده است .شاه پرسـید :محموله آن چیست؟ جوان
گفت :همین حاال به بندرگاه برمی گردم و تحقیق میكنم .رفت و سپس به سرعت
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به دربار بازگشـت و گفت :محموله آن كشـتی ادویه اسـت .شـاه پرسـید :چه نوع
ادویـهای و از هر نوع چه میـزان در محموله وجود دارد؟
جـوان كـه این پرسـش برایـش غیرمنتظره بود ،بـار دیگر به بندرگاه بازگشـت و پس
از پرسوجـو ،بـه شـتاب ،خود را به دربار رسـاند و درحالی كـه از نفس افتاده بود،
خواسـت تا پاسـخ شـاه را بدهد كه بزرگمهر وارد شـد و پس از ادای احترام ،گفت:
این كشـتی با این نام و نشـان و در فالن تاریخ از بندر فالن در هندوسـتان به سـوی
آبهای ایران حركت كرده اسـت و فهرسـت محموله آن از این قرار اسـت و در این
هنـگام ،فهرسـت كاملـی از كاالهایی را كه محموله آن كشـتی را تشـكیل می داد،
بـه انوشـیروان ارائـه كـرد .وی همچنین در مورد هـدف بازرگانان هندی از سـفر و
برنامههای آنان در ایران گزارش كاملی را به گوش شاه رساند .شاه پس از آن ،رو به
جوان حسود و جاهطلب كرد و گفت :حاال فهمیدی كه دلیل احترام ما به این وزیر
باكفایت چیسـت؟» از این حكایت میتوان نتیجه گرفت كه ضعف برنامهریزی و
نبود برنامه از قبل ،سـبب دوبارهكاری و بینتیجه بودن فعالیتهای انسـان میشـود.
 .2توجه نكردن به اولویتها:

یكـی از اصـول مهـم مدیریت زمـان ،در نظر گرفتن اولویتهاسـت كه محور اصلی
مدیریـت زمان به شـمار می رود .كسـی كه بدون اولویتبندی به امـور مختلف بپردازد،
شاید به اجرای امور ساده و پیش پا افتاده موفق شود ،ولی از انجام دادن كارهایی كه ارزش
و اهمیـت باالتری دارند ،غافل بماند.
 .3تقسیم نكردن كارها:

ایـن اصـل بـه ویـژه در مورد كارخانهها ،ادارهها و شـركتها و در ارتباط با كار مدیران
بیشتر معنا میدهد؛ ولی خواه ناخواه در زندگی شخصی هر یک از ما نیز به گونهای خود
را نشان می دهد.
تقسـیم كار یعنی اسـتفاده درسـت از زمان اگر در جایی می توان با تقسـیم كار ،زودتر
بـه نتیجـه رسـید و كار را بهتـر انجـام داد ،با بیتوجهی به آن ،در واقـع زمان و فرصت را از
چنـگ دادهایـم و ثمره مطلوبی هم نصیب ما نمیشـود.
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هـرگاه كاری را نیمهتمـام رهـا كنیـم و به كار دیگری روی آوریم ،وقت و نیروی خود را
هدر دادهایم؛ با این كار ،تمركز خود را از دسـت می دهیم و اگر بخواهیم دوباره به انجام
دادن آن كار مبادرت ورزیم ،مدتی از وقت و توان ما به هدر رفته اسـت،چون برای شـروع
مؤثـر هـر كار جدیـد ،مقداری وقت برای كسـب آمادگی و به اصطالح «گرم شـدن» نیاز
داریم.
نكتـه مهـم در ایـن باره این اسـت كه نبایـد اجازه دهیم بین كنار گذاشـتن یک كار و به
دست گرفتن دوباره آن ،فاصله زیادی بیفتد؛ چون در این صورت ،وقت زیادی تلف می
شـود و گاه اتفـاق میافتـد كـه دیگر توفیق ادامـه كار تا حصول نتیجه مطلوب از دسـتمان
خارج می شود.
تمركـز فکـر به مـا این توانایی را میدهد كه بهتر و دقیقتر کارها را انجام دهیم .بعضی
دانشـمندان عقیـده دارنـد كـه فـرق بین یـک نابغه و یک مـرد عادی فقط در این اسـت كه
نابغه ،دقیقتر و موشكافتر از فرد عادی است .نابغه میتواند برای مدتی طوالنی درباره
موضوعی با دقت ناگسسـتی فکر کند ،ولی فرد عادی چون پراکندهکار اسـت و ظرفیتش
كم اسـت ،از عهـده چنین عمل برنمیآید.
 .5افسوس خوردن بر گذشته:

چه بسـیارند كسـانی كه در گذشـته زندگی میكنند و تمام تالش و توان خود را صرف
سیر در خاطرات گذشته میكنند .آنان فرصتهای حال را تباه می كنند و بر گور آرزوهایی
كه در گذشـته داشـتهاند ،اشـک حسـرت میریزند ،بدون اینكه متوجه باشـند كه به قول
معـروف ،آب ریختـه را نمیتـوان جمع كـرد .بنابراین ،میتوان گفت كـه بخش بزرگی از
توان و زمان عمر این افراد هدر میرود ،بدون اینكه هیچ سودی برای آنها داشته باشد.
با فرو رفتن در گرداب گذشته ،سرزندگی و نشاط زمان حال از دست میرود .گذشته
میتواند در زندگی هر یک از ما تأثیر مناسب خود را داشته باشد ،به شرطی كه بتوانیم از
آن عبـرت بگیریـم و بـر میزان تجربههای خود بیفزاییم وگرنه پرسـه زدن در زمانی كه دیگر
وجـود نـدارد ،جـز ،وهم و خیال چیزی به همراه نخواهد داشـت .بنابراین ،می توان گفت
یكی از راهزنان حقیقی زمان ،سـیر كردن بینتیجه در زمان گذشـته است.
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یكی از بزرگترین موانع در مسـیر پیشـرفت بشـر ،سستی و بیحوصلگی است كه در
سـوءمدیریت زمان بسـیار مؤثر اسـت و باعث میشـود که اوقات انسـان ،هدر رود .چه
وقتهای طالیی و ارزشمند ،در اثر همین کسالت و بیحوصلگی از دست رفت است.
 .7استفاده نادرست از اوقات فراغت

زمان مانند اسبی چابک در حركت است و اوقات فراغت همچون ستارههایی تابناک
در آسـمان عمر آدمی پدیدار میشـوند و شهابآسـا از مقابل دیدگان ما میگذرند .دفتر
عمر هر انسـان ،در حقیقت بزرگترین سـرمایه و رهتوشـه زندگی اوسـت .بنابراین ،الزم
است با برنامهریزی درست و دقیق ،نقشی طالیی بر هر صفحه آن بنگارد و آن را در جریده
زمان با افتخار به ثبت رسـاند.
توصیهای به جوانان

بسـیاری از غنیمتهـا و ثروتهـای بـر بـاد رفته را میتوان در سـایه تالش و کوشـش
دوباره به دسـت آورد ،ولی وقت و فرصتی را که از دسـت رفت ،هرگز نمیتوان دوباره باز
یافت .عموم جوانان فکر میکنند عمرشـان طوالنی و فرصتها بسـیارند به همین دلیل،
قـدر وقـت را نمیداننـد و زمانی به خود میآیند که یا پیری ،چهرۀ درهم شکسـته و خسـته
خود را به آنها نشـان میدهد یا ناگاه عمرشـان به سـر آمده اسـت.
فرصتهـای عمـر در هـر مرحلـه به ویژه در زمان جوانی بسـیار محدود اسـت و باید
بینهایت از آن استفاده کرد .جوانی ،یک فرصت ناپایدار و محدود و گنجینهای ارزشمند
است پس تسلط بر این سرمایه گرانبها ،هوشیاری ،تدبیر و مدیریت کارآمد را میطلبد.
جـام عمـر را بـه دسـت ما دادهانـد تا آن را مطابق میـل خود پر کنیم .اختیار در دسـت
ماسـت ،مـا میتوانیـم جـام عمـر خـود را از زهر هالهل لبریـز کنیم و همچنیـن ،قادریم
گواراترین شربتها را در درونش بریزیم .اگر اوقات خود را به بطالت و شرارت و کسالت
بگذرانیم ،جام عمر ما را از زهر لبریز میشـود ،ولی اگر حیات خود را با کردار و پندار و
گفتـار نیـک آرایـش بدهیم ،جام عمر ما از شـربت گوارا پر میگردد.
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یکـی دیگـر از آفتها و روزنههایی که از آن طریق ،لطمه اساسـی میخوریم ،ضعف
در تولید اسـت .این ضعف را از جنبههای مختلف به شـرح زیر میتوان بررسـی کرد:
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  ضعف در تولید   

 .1کمرنگ بودن نقش خانواده در تولید

بـه گـواه تاریـخ ،خانوادههـا در ایـران همواره نقش مهمـی در اقتصاد جامعـه بر عهده
داشتهاند .بیشتر خانوادههای ایرانی در فعالیتهای تولیدی شرکت و بسیاری از کاالهای
مـورد نیـاز خـود را بـا خرید مواد اولیـه آن تولید میکردنـد ،از تولید لـوازم خانگی مانند:
فـرش ،گلیـم و جاجیم گرفته تا پوشـاک و مـواد غذایی مصرفی مانند :نان ،ترشـی ،رب،
مربـا ،لبنیـات و… ایـن مهم به جز کمک به اقتصاد خانواده و تولید کشـور ،تأثیر مطلوبی
در روابط عاطفی خانواده داشـت.
در دهههای اخیر به دلیل تبلیغ سیاسـتهای مصرفگرا ،رشـد روابط سـرمایهداری
و تخصصی شـدن افراطی امور ،این عادت پسـندیده در برخی خانوادهها کمرنگ شـده
اسـت و کمکم رو به فراموشـی میرود؛ چنانکه برخی خانوادهها به تقلید از کشـورهای
صنعتـی ،نیازهـای مصرفـی را بـا کیفیـت پایین و قیمت بـاال از بازار تهیـه میکنند .حتی
روسـتاییان که مظهر خودکفایی به شـمار میآمدند ،امروز کمتر حاضرند آرد یارانهای را
که دولت در اختیارشان قرار میدهد ،بگیرند و با آن نان مورد نیاز خود را تهیه کنند .البته
هنوز کم نیسـتند خانوادههای شـهری و روسـتایی در کشـور که بر عادت گذشته هستند و
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بیشتر نیازهای خود را تولید میکنند ،ولی بیشک ،کمرنگ بودن نقش خانواده در تولید،
در نهایـت ،بـه کاهش تولید و بهرهوری در کشـور خواهد انجامید.
 .2وجود ظرفیتهای خالی در تولید

در حال حاضر نمیتوانیم از امکانات و ظرفیتهایی که در بخش تولید داریم ،درست
و کامـل بهرهبـرداری کنیـم .بـرای مثال ،بخش کشـاورزی ،یکی از این بخشهاسـت که
میتواند سهم مهمی در کارآفرینی برای نیروهای فعال و تحصیلکرده شهری و روستایی
ایفا کند .افزون بر آن ،نقش مهمی در اسـتقالل کشـور از نظر تأمین مواد غذایی و ایجاد
امنیت غذایی داشته باشد.
متأسـفانه آمارها نشـان میدهد «حدود نیمی از پتانسـیل موجود در بخش آب ،خاک
و منابع طبیعی تجدیدشـونده که شـرط اصلی توسـعه اقتصادی اسـت ،مورد استفاده قرار
گرفته و نیم دیگر بدون اسـتفاده مانده اسـت.
 .3فراوانی ضایعات

فراوانی ضایعات ،از مشـکالت اصلی بخش تولید در کشـور اسـت .امروزه جهانیان
بـرای بهرهگیـری از ظرفیتهـای حداقلـی خـود در تولیـد ،از پیشـرفتهترین تجهیـزات و
فنآوریها بهره میگیرند تا سـطح تولید را به حداکثر برسـانند و بازارهای جهانی را بیشتر
تصاحب کنند .با این حال ،در کشور ما هر ساله ضایعات فراوان ،آسیب زیادی به بخش
تولید وارد میکند که این مسـئله در تولیدات کشـاورزی بیشـتر دیده میشـود.
میزان ضایعات در تولید محصوالت کشاورزی (باغی ،زراعی و دامها) در کشورمان
بیـن  30تـا  50درصـد تخمین زده میشـود .بسـیاری از مسـئوالن بر این باورنـد که رتبۀ
رفـت ضایعات محصوالت میـوه و ترهبار در دنیا به ایـران اختصاص دارد.
نخسـت هـدر ِ
ِ
درحالیکـه اگـر میـزان ضایعات به کمتر از  4درصد برسـد غذای  15تا  20میلیون نفر از
این محل تأمین میشـود.
بیشک ،این آمار ،تالش برای شناسایی و کنترل ضایعات را در مقایسه با تالش برای
افزایـش تولیـد ،بااهمیتتر جلوه میدهد .کارشناسـان ،علل فراوانی ضایعات در کشـور
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متأســفانه تعــداد زیــادی از کاالهــا بــا کیفیــت نامناســب در جامعــه تولید میشــود،
بــه گونـهای کــه بســیاری از هموطنــان بــه اســتفاده از آنهــا رغبتــی نشــان نمیدهنــد.
ناکافــی بــودن هزینههــای پژوهشــی ،نبــود آمــوزش و بــه کار نگرفتــن نیروهــای
کاردان ،شــماری از علــل کیفیــت نامناســب برخــی کاالهاســت ،ولــی برخــی دیگــر،
بــه دلیــل کمرنــگ شــدن ارزشهــای دینــی و اهمــالکاری اســت .البتــه ایــن روحیــه
بــا ارزشهــای دینــی و انســانی ماننــد غیــرت ،وجــدان و جوانمــردی ســازگاری
نــدارد .افـراد هــم نبایــد بــا توجیههــای نامعقــول و بهانههــای واهــی ،از جملــه کمــی
حقــوق ،تبعیــض و تشــویق نشــدن ،از مســئولیتهایی کــه پذیرفتهانــد ،شــانه خالــی
کننــد .ایــن کار موجــب خســارت بــه دیگـران و در نهایــت کاهــش بهــرهوری در جامعــه
میشــود.
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را محـدود بـودن ناوگان حمل و نقل ،مجهز نبودن آن به سـاختار سرمایشـی ،فرسـودگی
ماشـینآالت کشـاورزی و فسـادپذیری بیشـتر محصوالت کشـاورزی میدانند ،ولی با
حذف بسـیاری از هزینههای اضافی ،اسـتقرار امکانات مناسـب ،به کارگیری تجهیزات
و ماشـینآالت مناسـب در حوزههـای تولیـد ،کارآفرینـی و تولید بیشـتر میتوان سـطح
قیمتهای موجود را بهویژه در مواد غذایی و میوه و دیگر فرآوردههای کشـاورزی کاهش
داد و موجب بهرهوری بیشـتر شـد.

 .5بیمباالتی در تولید مواد اولیه ساختمان

بخش ساختمان متشکل از تأسیسات زیربنایی؛ یعنی بناهای مسکونی و غیرمسکونی
نظیر شبکههای راه و ترابری اعم از راهآهن ،بزرگراهها ،جادهها ،شبکههای آب ،برق ،گاز،
تلفن ،سـدها ،بندرها ،پلها و دیگر تأسیسـات اسـت .بخش سـاختمان به عنوان سرمایه
فیزیکی کشـور ،به همراه سـرمایههای طبیعی و انسـانی ،در اقتصاد و توسعه ملی و رفاه و
باال بردن سطح کیفی زندگی مردم ،نقش تعیینکنندهای دارد ،به گونهای که تصور زندگی
و فعالیت اقتصادی بدون وجود این تسـهیالت بسـیار دشـوار مینماید .از اینرو ،سـطح
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عمومی زندگی ،با کیفیت اسـتحکام و کارآیی محصوالت نهایی بخش سـاختمان ارتباط
مستقیم دارد.
بـا تمـام ارزش و اهمیـت بخش سـاختمان ،کیفیت بهـرهوری آن بـه دالیل مختلف،
از جملـه نبـود وجـدان کاری پیمـانکاران یـا تولیدکننـدگان مصالـح و نظـارت ناکافـی
دسـتگاههای مسـئول ،مناسـب نبـوده و نیسـت .فـرو ریختـن سـاختمانهای نوسـاز،
نشسـت جادههـا ،تخریـب پلهـا و شـماری دیگـر از تأسیسـات و بناهـا ،قسـمتی از
حـوادث مربـوط بـه ایـن بخش اسـت .برخـی افـراد سـودجو و تولیدکننـدگان غیرمجاز
نیـز بـا سوءاسـتفاده از گرانـی مصالح سـاختمانی نظیر سـیمان و آهـن ،مصالحی را تهیه
و توزیـع میکننـد کـه اسـتحکام الزم را ندارنـد .تیرآهنهـا ،پروفیلهـا و میلگردهـای
بیکیفیـت ،نمونـهای از ایـن کاالهاسـت .تعـدادی از ایـن کارگاههـا ،میلگردهـای
سـایز بـاال و شـمشهای تهیـه شـده از ضایعـات را بـا دسـتگاههای مخصـوص آنقـدر
میکشـند و ضربـه میزننـد کـه بـه انـدازه دلخـواه برسـند و آن وقـت بـا دسـتگاه پـرس،
نقـش آج روی آنهـا حـک میکننـد و بـه عنـوان میلگـرد آجدار اسـتاندارد وارد بـازار
میکننـد .همینطـور تعـدادی از کارگاههـای غیرمجـاز ،ضایعات فلـزی را در کورههای
دستسـاز ذوب و بـه انـواع آهـنآالت تبدیـل میکننـد .ایـن نـوع آهـن آنقـدر تـرد و
شـکننده اسـت کـه گاه هنـگام جابهجایـی میشـکند .ایـن آهـنآالت بـه طور گسـترده
و بـه دور از کنتـرل بـا ظاهـری نـو و اسـتاندارد در بنگاههـا خریـد و فـروش میشـوند و
در نهایـت بـه دسـت مصرفکننـدهای میرسـند کـه آگاهـی الزم در مـورد آنهـا ندارد.
اهمالکاری در بخش ساختمان ،تنها به این مورد خالصه نمیشود .از همه عادیتر،
حوادث فراوانی است که در اثر اهمالکاری سازمانهایی نظیر آب ،برق ،گاز ،مخابرات
و شـهرداری در کوچههـا و خیابانهـای شـهرها و روسـتاها روی میدهـد .جالب اینکه
ساالنه پنجاه درصد از اعتبارات عمرانی شهرداریها ،فقط صرف آسفالت و بهبود معابر
میشـود 1.نتیجـه این اهمـالکاری و نبود وجـدان کاری ،به هنگام بـروز حوادث طبیعی
مانند سـیل و زلزله به شـکل فاجعهای عظیم رخ مینماید و خسـارتهای مالی و جانی
فراونی بر کشـور و مردم تحمیل میکند.
 .1همان.

در بخـش تولیـد مـواد غذایـی ،نان از بخشهایی اسـت کـه کیفیت مطلوبـی ندارد.
بخشی از مشکالت نان به آموزش ندیدن نانواها و آرد نامطلوب مربوط است ،ولی بیشتر
مشـکالت ناشـی از نبـود وجدان کاری اسـت .بیشـتر تولیدکنندگان نان بـه خود زحمت
نمیدهند خمیر را به شـیوه اصولی تهیه کنند .از اینرو ،نان پس از گذشـت اندک زمانی
از پخـت ،بیـات میشـود و قابـل مصـرف نیسـت .گاهی هم بـه دلیل بیدقتـی در هنگام
پخـت میسـوزد یا خمیر میشـود .آنـان ترجیح میدهند چنین نانـی را در گونیهایی که
برای ضایعات نان تهیه کردهاند ،قرار دهند؛ زیرا یارانهای بودن قیمت آرد موجب میشود
حتـی فـروش نان به صـورت ضایعات نیز برای آنها باصرفه باشـد .خریـداران ضایعات
نـان نیـز آنهـا را در اختیار دامداریها قـرار میدهند .این نانها گاه بـه دلیل کپکزدگی،
موجـب بیماری دامها میشـود و حتی در برخی موارد ،ایـن بیماریها از راه فرآوردههای
دامی به انسـان نیز منتقل میگردد .ضایعات نان در کشـور ،حدود دویست میلیارد تومان
گزارش میشود.
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  ضعف ارتباط میان صنعت و دانشگاه   

من خودم چون سـالیان سـال اسـت که در صنعت و تولید هسـتم و از طرف دیگر ،با
دانشگاهیان و متخصصان مختلف ،همیشه سروکار داشته و دارم ،نظرم این است که یکی
از آفتهای سرمایهسـوز ،رابطهی ضعیف میان دانشـگاه و صنعت است.
در دنیای امروز ،رابطهی مسـتقیمی بین توسـعه صنعت و پیشـرفت در ابعاد مختلف
اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی هر کشور برقرار است .بهطوریکه میتوان گفت تکنولوژی
عامل اساسی برای ایجاد ثروت دانایی و توانایی کشورها بوده و ابزاری قدرتمند در توسعه
ملی به شمار میآید.
دانشـگاه محل تربیت نیروی انسـانی متخصص و ماهر است و اگر این نیروی انسانی
متخصـص بتوانـد دانـش و مهـارت خود را در عرصه تولید و صنعت بـه کار ببرد ،موجب
پیشرفت خواهد شد.
بنابرایـن ارتبـاط صنعـت و دانشـگاه در هـر کشـوری میتوانـد تأثیـر مهمی در رشـد
اقتصـادی آنجـا داشـته باشـد .در ایـن مـورد وظیفـه عمده دانشـگاهها دو چیز اسـت:
آموزش دانشجویان و آماده کردن آنان برای حضور در بازار کار؛
.1
ِ
 .2برطرف کردن نیازهای تحقیقاتی بخش صنعت و بهروز نگهداشتن آن.
شکی نیست که بخش صنعت هم وظایفی دارد ،که به دو نمونه از آن اشاره میکنم:
 .1تولیدکننده و صنعتگر ،باید به نتایج تحقیقاتی که یک فرد یا یک جمع دانشگاهی
ِ
به آن رسیدهاند ،اهمیت دهد و آن را در تولید محصول خود ،بهکار گیرد.
 .2فراهـم کـردن بـازار کار بـرای جـذب جوانان و افـرادی که آموزشهـای الزم را در
دانشـگاهها دیدهاند.
امـروزه متأسـفانه فاصله زیادی بین توانهای علمی کشـور بـا نیازهای بخش صنعت
وجود دارد که باید شـکاف موجود با همکاری بیشـتر صنایع و مراکز علمی و دانشـگاهی
پر شود .در حال حاضر ،دانشگاههای ما به طور عمده بر انتقال دانش تأکید دارند؛ یعنی
خصوصیات کشور ما خیلی ،تطابق ندارند ،در
یکسری دانشهایی که بومی نیستند و با
ِ
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اختیـار دانشـجویان قرار میدهند .آیا چنین دانشـجویی پـس از فارغالتحصیلی میتواند
مورد اسـتفاده بخشهای صنعت و خدمات جامعه قرار بگیرد و باعث پویایی و پیشـرفت
آنان گردد؟
هـرگاه مـا توانسـتیم در یک زمینه علمی کاری کنیـم که آن علم به صورت کاربردی در
خدمـت جامعـه قـرار بگیرد و گرهی از مشـکلی باز کند آن وقـت میتوانیم بگوییم دانش
تولید کردهایم .در کشـورهای پیشـرفته ،ارتباط دائمی و سـازنده ،میان صنعت و دانشگاه،
روال مثبتی را به وجود آورده که از طریق آن ،این دو نهاد به توسعه و رشد همدیگر کمک
میکنند ،ولی در کشـورهای توسـعهنیافته این ارتباط وجود ندارد و دانشـگاه به طور عمده
به انتقال علم به دانشـجویان میپردازد و صنعت هم کار خودش را انجام میدهد؛ یعنی
هر کدام سـاز خودشان را میزنند.
صنعت و دانشـگاه عالوه بر اینکه از کل جامعه و سیسـتم جدا هسـتند بین خود نیز
ارتباطی ندارند .در این کشـورها دولت برای سـرپا نگهداشتن صنایع مجبور به دادن یارانه
اسـت .دانشـگاهها نیـز نمیتواننـد کارشناسـان مورد نیـاز صنعت را تربیـت کنند .چنین
کشـورهایی اگـر بخواهنـد به یک سـازمان جهانی مثل سـازمان تجارت جهانـی بپیوندد
بسـیار آسـیبپذیر خواهند بود .اگر دانشـگاه از صنعت یا اینکه صنعت از دانشـگاه جدا
بیفتـد ،همین وضعیتی میشـود که ما دچارش هسـتیم.
مـا اگـر توانسـتیم یک ارتبـاط غیراجبـاری و خودبهخود بین دانشـگاه و صنعت برقرار
کنیـم ،هـر دو نهـاد از ایجـاد ایـن رابطه سـود میبرند .ایجـاد رابطه به صـورت اجباری و
دسـتوری یـک کار صوری و ظاهری اسـت و چندان هم مؤثر نیسـت؛ بـرای نمونه ایجاد
«دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت» در وزارت علوم ،هرچند کار خوبی است ،ولی تاکنون،
خیلی موفق نبوده اسـت .موفقیت ما هنگامی اسـت که این رابطه ،خودجوش باشـد و هر
یـک از دو بخـش صنعـت و دانشـگاه ،داوطلبانـه -نه به صورت دسـتوری -چنـان با هم
همـکاری کننـد که جدایی آنها امکانپذیر نباشـد.
متأسـفانه ارتبـاط دو بخـش علـوم و فنـاوری با دانشـگاه و صنعت در کشـور ضعیف
اسـت و کمتر محصول تولیدی را در کشـور میتوانیم پیدا کنیم که از راه تحقیق و توسـعه
به دسـت آمده باشـد .شـاید سـهم کم تولید درآمد ناخالص ملی و پایین بودن صادرات
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غیرنفتی و منفی بودن تراز تجاری ما هم ناشـی از همین مسـائل باشـد .شـک نداریم که
اکثـر واحدهـای تولیدی ،امروزه به نقش تحقیقات در پیشـرفت کاری خود اعتقاد دارند،
امـا بـه تنهایـی نمیتواند تمامی منابع مالـی و قابلیتهای علمی مورد نیـاز را خود تأمین
کنند ،لذا تشویق آنها به سمت فعالیتهای تحقیقاتی نیاز به حمایت و سیاستگذاری
دقیق در سـطح ملی دارد.
مـا قصـد نداریـم که به دانشـگاه ایـراد بگیریم و فقـط از این نهاد علمی انتظار داشـته
باشـیم ،بلکه بیشـتر صنعتگران ما نیز همکاری قابل توجهی با دانشـگاه ندارند .صنعت
ما در انتظار افراد مدرکدار نیست بلکه نیازمند نیروهای کاربردی متخصص و تحولگرا
اسـت ،متخصصانـی که بتوانند ایده بدهنـد و آن را به یک محصول و رقابتی جدید تبدیل
کنند.
مدیران ارشـد کشـور باید بدانند نزدیک کردن دو تفکر دانشـگاه و صنعت نیاز به زمان
دارد .بـرای اینکـه فرصتسـوزی نشـود و برای اینکه دیگـر فارغالتحصیلان دچار این
مشـکل نشـوند بایـد برنامـه منسـجمی را بـه مرحله اجرا درآورند .مسـئوالن تـا چه وقت
میخواهنـد گنـاه بیکاری فارغالتحصیالن را به گردن دوری دانشـگاه و صنعت بیندازند؟
متأسفانه بسیاری از برنامههایی هم که تدوین شده فقط روی کاغذ و داخل کتابخانهها و
کشـوها در حال خاک خوردن اسـت .علت اصلی که باعث افزایش فاصله میان دانشـگاه
و صنعـت شـده تفـاوت ماهیـت این دو نهاد اسـت که یکی نهادی اسـت علمی و دیگری
نهادی است اقتصادی .این فاصله در بعضی جاها آنقدر زیاد است که گاهی اوقات ،این
دو بخش ،زبـان یکدیگر را نمیفهمند.
هر جامعهای برای رسیدن به عمران و توسعه واقعی ،همکاری میان سه نهاد مهم نیاز
دارد .1 :دولـت؛  .2دانشـگاه؛  .3صنعـت .ایـن سـه نهاد ،باید به طـوری با هم همآهنگ
باشـند که گویی یک سیسـتم واحد هستند.
یکـی از مشـکالت اصلـی و سـاختاری مـا ،جـدا بودن کارهای این سـه نهاد اسـت.
مداخله دولت در پیوند مراکز تحقیق ،توسـعه و دانشـگاه باید به صورت تسـهیلکننده و
تثبیتکننده باشـد؛ یعنی دولت مثل روغن ،حالت روانکنندگی دارد و بعد از روان کردن
مثل چسـب این پیوند را تشـویق و حفظ میکند .نهاد دانشـگاه هم در حال تربیت نیروی
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انسانی است که با صنعت و نیازهای آن غریبه است و نهاد صنعت هم بدون بهرهگیری از
دانش روز به در تولید نه چندان مطلوب خود میباشد .تنها راه خارج شدن از این جریان
ً
ایجاد یک پل محکم بین این سـه جزیره اسـت .اصوال بافت حاکم بر صنعت چه دولتی
و چه خصوصی مانع رشـد تحقیقات در صنعت اسـت .ما انکار نمیکنیم که تالشهایی
برای پیوند میان این سـه نهاد صورت گرفته ،ولی مطلوب نیسـت.
پژوهشهای دانشـگاهی نتوانسـتهاند در جهت رفع معضالت صنعتی کشـور ،خیلی
مؤثر باشند ،دلیل آن هم بیتوجهی به نیازهای تحقیقاتی صنایع است .کمتر اتفاق میافتد
کـه یک اسـتاد راهنما در یک دانشـکده جهت پیشـنهاد موضوع تحقیقاتی یـا پایاننامه به
دانشجویان خود ،ابتدا از صنعتگران جهت آگاهی از نیازهای تحقیقاتی آنها استعالم
کند .بنده که سالهاست در بخش تولید و صنعت هستم ،تاکنون به چنین موردی برخورد
نکردهام؛ یعنی یک دانشگاه یا دانشجو با من در مورد پایاننامهی خود مشورت کند .یعنی
ببیند مشکالت ما در صنعت چیست و بر اساس آن ،پایاننامهی خود را بنویسد .در حال
حاضر اگر از فارغالتحصیالنی که در رشتههای مرتبط با صنعت تحصیل کردهاند بپرسید
کـه چنـد بار در طول دوران تحصیل خود به بازدید از کارخانجات صنعتی برده شـدهاند،
در خوشبینانهترین حالت از تعداد انگشتان یک دست بیشتر نمیشود.
برای ارتباط بهتر دانشگاه با صنعت باید ابتدا نیازهای بخش صنعت و تولید شناسایی
شـده و سـپس ،این موضوعات به صورت طرحهای آمادهای درآید که اگر دانشـجویی به
دنبـال عنـوان پایاننامـه یـا کار تحقیقاتی بود بـا توجه به نیازهای صنعـت و موضوع مورد
ُ
عالقه خود ،شـروع به تحقیقات کند .این موضوع چند حسـن دارد:
 .1برای برطرف کردن آن مشکل ،راهکاری ارائه میشود.
 .2شـخص محقـق بـه عنوان متخصص در برطرف کردن آن مشـکل خاص شـناخته
میشـود و بـه نوعی آینده شـغلی خـود را تضمین میکند.
خوشبختانه بیشـترین ارتباط صنایع با دانشـگاهها که شـکل دائمی و منظم پیدا کرده
است برنامه کارآموزی تابستانی دانشجویان در واحدهای صنعتی است .فارغالتحصیالن
جـوان دانشـگاهی که در رشـتههای مرتبـط با صنعت و معـدن درس خواندهاند میتوانند
مدت زمان معینی در واحدهای تولیدی مشـغول به کار شـوند .این ،طرح خوبی اسـت
ِ
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و باعث میشـود که نیروهای جوان ،فرصت مناسـبی را برای کسـب تجربه و شناسـایی
محیطهای صنعتی و بازار کار به دسـت آورند .اما مشـکل آن ،مقطعی بودنش میباشـد.
ایراد دیگرش این است خیلی از دانشجویان به واحدهای کارآموزی خود اهمیت چندانی
ً
نمیدهنـد؛ مثل طرح «کاد» در مدارس که قبال اجرا میشـد.
راهکار و �پیشنهادها:

بـه نظـر بنده ،بـرای اینکه رابطه دانشـگاه و صنعت ،به وضع مطلوبی برسـد باید این
کارهـا را انجام داد:
.1اجرای سیاستهای تشویقی ،مثل معافیتها و تخفیفهای مالیاتی برای صنایعی
که با دانشگاهها در رفع تنگناهای صنعتی ،همکاری جدی دارند.
.2تشویق جدی دانشگاهیانی که با تحقیقات کاربردی خود و انجام فرصت مطالعاتی
در صنعت توانستهاند مشکلی از پیش پای صنعتگران بردارند.
.3برنامههـا و روشهـای تدریس و سـرفصلهای آموزشـی دانشـگاهها ،متناسـب با
فناوریهـای روز ،جدیتـر و غنیتر شـود.
.4از تجربههای صنعتگران در دانشگاه به صورت تدریس یا کنفرانس استفاده شود؛
علمی یک صنعتگر موفق ،توجه نشود تجربه او مهم است.
به مدرک ِ
.5هـر سـال ،یـک یا دو بار ،برای دانشـگاهیانی کـه در بخش صنعـت ،کار میکنند،
دورههای بازآموزی گذاشـته شـود.
.6پایاننامههایی که به دانشـجویان ،سـفارش داده میشـود باید متناسـب با نیازهای
روز صنعت باشـد و مشـکلی از مشـکالت را حل کند؛ نه اینکه فقط دلخوش به نگارش
پایاننامه باشند.
.7رسـانههای جمعـی ،مثـل صداوسـیما ،روزنامههـا و مجالت و فضـای مجازی و
رسـانههای دیجیتال ،میتوانند برای ارتباط میان صنعت و دانشـگاه ،فعالیتهای مفیدی
1
انجام دهند.
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 . 1برای اطالع بیشتر رجوع کنید به :ارتباط دانشگاه و صنعت ،صمد بنیسی ،نشر دانشگاه هرمزگان ،پاییز  1392و
کتاب ارتباط صنعت و دانشگاه ،مسعود شفیعی ،نشر دانشگاه صنعتی امیر کبیر.1383 ،

نقـش برنامهریـزی در موفقیـت ،انکارناپذیر اسـت .اگـر از هر انسـان موفقی ،دالیل
ً
موفقیتـش را بپرسـید ،حتمـا یکی از کلیدهـای موفقیت خود را برنامهریـزی میداند .اگر
سـنجیده به برنامهریزی اقدام کنیم ،به این معناسـت که دارای یک برنامه خوب هسـتیم،
در غیـر ایـن صورت چنـدان نمیتوان به آن برنامهریـزی اعتماد کرد.
ویژگیهای یک برنامهریزی خوب

بسیاری از صاحبنظران مدیریت و برنامهریزی معتقدند که هر نوع برنامهریزی باید
سه ویژگی ذیل را داشته باشد:
ً
اول ،برنامـه حتمـا بایـد مکتـوب شـود .دوم ،در برنامـه بایـد عدد و رقم وجود داشـته
باشـد و سـوم اینکـه زمـاندار و دارای محـدوده زمانی باشـد .پس اگر این سـه شـاخصه
در برنامهریـزی وجـود داشـته باشـد ،برنامـه خوبـی خواهیـد داشـت .اگـر شـما امـروز
چنیـن برنامـهای بـا ایـن ویژگیهـا داریـد ،زندگیتـان بـر پایـه برنامهریـزی بنـا شـده
اسـت ،امـا اگـر چنیـن چیـزی نداریـد بـه صراحـت میتـوان گفـت کـه نـه برنامهریزی
داریـد و نـه برنامـه .وقتـی هـم کـه شـما بـرای زندگـی خودتـان برنامـه نداریـد ،چگونه
میتوانیـد بـرای دیگـران برنامهریـزی کنیـد .با برنامهریزی مسـیر روشـنی پیـدا خواهیم
کـرد .اگـر مـا برنامـه مکتوبـی که دارای عـدد ،رقم و زمان اسـت ،راجع به اهـداف ،کار،
ازدواج ،تحصیـل ،پیشـرفتها ،کارهایمـان در ایـن هفتـه و راجـع بـه خیلی از مسـائل
دیگـر داشـته باشـیم ،افـرادی هسـتیم کـه برنامهریـزی در زندگیمـان جریـان دارد .ولی
اگـر چنیـن چیـزی نیسـت برنامهریـزی نداریم.
برنامهریزی نداشتن در زندگی ،همان قانون سکون است .قانون سکون به این معناست
که جسم در حال حرکت یا ساکن ،مایل به حرکت یا سکون است؛ مگر آنکه اتفاقی آن را
از حرکت یا سـکون باز دارد .به بیان دیگر جسـمی که در حال حرکت اسـت تمایل دارد به
حرکت خود ادامه دهد و جسمی که در حال سکون است نیز تمایل دارد در حالت سکون
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باقـی بمانـد .در زندگی چنین اسـت .ما در زندگی در حـال حرکتیم پس حرکت میکنیم؛
ولی با یک اتفاق ممکن است از حرکت بایستیم .این نوع زندگی ،زندگی دو قدم به جلو،
ً
یک قدم به عقب نام دارد؛ که باعث میشـود ما از مسـیرهایمان منحرف بشـویم و دائما
برگردیم و اصالح کنیم .میگویند هر آنچه از اول خلقت بشـر تاکنون ،علم و دانش و فن
تولید شده است ،سه سال ونیم دیگر ،این حجم علوم شناخته شده ،دو برابر خواهد شد!
به عبارت دیگر نرخ رشد علم انسان در سه سال ونیم آینده ،دو برابر نرخ رشدی است که
علم بشـر تاکنون داشـته اسـت .پس عصر حاضر عصر سکون و ثبات نیست ،بلکه عصر
حرکت و پیشـرفت و موفقیت اسـت .اگر حرکت نکنید و برنامه نداشـته باشـید سـهمی از
موفقیت نخواهید داشت.
محاسن برنامهریزی

ً
برنامهریزی ،محاسن فراوانی دارد که اجماال به آن اشاره میکنیم:
ً
 .1افزایـش احتمـال رسـیدن به اهـداف :برنامهریزی صرفا احتمال رسـیدن به اهداف
را زیـاد میکنـد و رسـیدن بـه اهداف را تضمیـن نمیکند .برخالف بسـیاری از افراد که با
فریـب ،تضمیـن قبولـی در کنکور ،تضمین الغری و… را میدهنـد ،برنامهریزی و برنامه
تضمینـی ارائـه نمیکنند .با برنامهریزی میتوانیم احتمال رسـیدن به موفقیت و دسـتیابی
به اهـداف را باال ببریم.
 .2صرفهجویـی در هزینههـا و اسـتفاده صحیـح از منابـع :با برنامهریـزی میتوان از
سردرگمی نجات پیدا کرد و منابع را به هدر نداد .افرادی که برنامه ندارند ،مرتب کارهای
بیهوده و بینتیجه میکنند و منابع و نیروهای خود را در جهات مختلف و بدون انسـجام
هدر میدهند .برنامهریزی باعث میشـود ،منابع ما در یک راسـتا و یک جهت ،همسـو
شود.
 .3انطبـاق بـا شـرایط متغیـر محیطی :با برنامهریـزی میتوان خود را با شـرایط متغیر
محیطـی تطبیـق داد .اگر قدرت پیشبینی باالیی داشـته باشـیم ،میتوانیـم وقایع را قبل از
وقـوع شناسـایی کنیم و به آنها واکنش مناسـب بدهیم.
 .4فراهم شدن ابزارهای کنترل :با برنامهریزی دقیق میتوان ،فعالیتهای خود را کنترل
68

شخصی به سقراط گفت :راه موفقیت چیست؟ سقراط مرد را به کنار دریا برد،
همراه با او وارد آب شـد و تا جایی که آب به سـر شـانه مرد میرسـید او را پیش برد.
ایسـتاد و سـر مرد را به زیر آب فرو برد .مرد دسـتوپازنان ،سـر خود را از آب بیرون
آورد و گفت :من از تو راه موفقیت را پرسـیدم ،این چه کاری اسـت؟
سـقراط مجـدد سـر او را بـه زیر آب برد .ایـن کار را چند بار انجـام داد تا جایی که
مـرد علـت کار سـقراط را پرسـید و گفت :مگـر روی آب چه چیـزی وجود دارد که
میخواهـی آن را زیـر آب به من نشـان دهی؟
سـقراط گفـت :هوا .هر زمـان موفقیت همانند هوا برایتان ضروری باشـد ،موفق
خواهید شـد .به همین راحتی!
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کـرد .تنهـا در صورت داشـتن یک برنامه دقیق و صحیح اسـت کـه میتوانیم فعالیتهای
خود را طی زمان مورد ارزیابی قرار دهیم و با توجه به برنامه از پیش تعیین شـده ،آنها را
کنترل و اصالح کنیم.
.5امکان سـنجش میزان پیشـرفت :بر اسـاس برنامه میتوان میزان پیشرفت خود را در
طـول دوره برنامهریـزی ،سـنجید .به این ترتیب که کارهـای خود و موفقیتهای خود را با
آنچه از قبل در برنامه پیشبینی کرده بودیم ،مقایسه کنیم و میزان پیشرفت یا عدم پیشرفت
خود را شناسایی میکنیم.

عصر حاضر ،عصر طالیی برای موفقیت

بیتردیـد زمـان حاضـر ،بهتریـن زمان و عصر طالیی بشـر برای رسـیدن بـه موفقیت
اسـت ،زیرا محدودیتهایی که در گذشـته برای بشـر بوده از بین رفته اسـت .اما ممکن
اسـت ایـن سـؤال را بپرسـید کـه محدودیتهـای دوران گذشـته چه بوده اسـت؟ یکی از
ایـن محدودیتهـا ،ارتباطـات در حوزههـای مختلف بود که امـروزه روشهای ارتباطی
ً
بسـیار توسـعهیافته و دیگر تقریبا محدودیتی برای ارتباطات نداریم .با وجود تلفن فکس،
ً
موبایـل ،ماهـواره ،اینترنـت و… دیگـر تقریبـا هیـچ محدودیـت ارتباطـی وجـود ندارد.
ً
خصوصـا اینترنـت و موبایـل کـه انقالبی عظیـم در عرصه ارتباطات ایجـاد کردهاند.
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دوم ،نظامهای اجتماعی اسـت .میدانید که در سـالهای گذشـته که بردهداری وجود
داشـت ،بـرده بـدون اجازه صاحبش حـق آب خوردن هم نداشـت .بنابراین امکان رشـد
و پیشـرفت هـم بـرای آن شـخص وجود نداشـت .مثالی دیگـر از سـایر محدودیتهای
ً
نظامهای اجتماعی میزنم؛ مثال شما اگر در صد سال پیش در یک روستا زاده میشدید،
تحت هیچ شـرایطی نمیتوانسـتید به علوم مختلف دسـت پیدا کنید .چون امکانش نبود.
ً
نهایتا تنها برخی افراد بودند که میتوانسـتند قرآن بخوانند ،گلسـتان و بوسـتان سـعدی را
ً
مطالعه کنند یا دیوان اشعار شاعران دیگر را یاد بگیرند که معموال میرزایی در روستا بود و
به مردم اینگونه کتابها را یاد میداد ،اما دیگر هیچ امکانی برای یادگیری علوم مختلف
نبود .مگر اینکه فرد از روسـتای خود ،فرسـنگها بایسـتی سـفر میکرد و با کلی مشقت
علوم مختلف را از علمای مختلف در شـهرهای گوناگون کسـب میکرد.
ولـی امـروزه دیگر این محدودیتهـا وجود ندارد .عصر امروز ،عصر طالیی اسـت.
افراد باهوش ،زیرک و البته توانمند میتوانند طالی موجود در این عصر را استخراج کنند.
اگر تعداد میلیاردرهای جهان و آدمهای موفق را در هر جایی بررسـی بکنید از هر نژادی،
از هـر طایفـهای ،از هـر گروهـی و با هر سـنی ،موفقیـت هیچیک از آنها به دلیل داشـتن
ً
پـدر و مـادر پـولدار یا شـانس و بخت ،نبوده .اتفاقـا اکثر آنها دارای خانوادههای بسـیار
فقیـری هـم بودنـد .نه بزرگمرد اپل ،اسـتیو جابز و نـه بنیانگذار باهوش مایکروسـافت،
بیل گیتس ،نه مایکل دل ،مؤسـس شـرکت دل و نه مارک زاکربرگ جوان ،بنیانگذار فیس
بوک ،نه پروفسـور حسـابی پدر فیزیک ایران ،نه محمود خیامی بنیانگذار ایرانخودرو و
به قول بسـیاری پدر صنعت خودروسـازی ایران و نه خیلی از افراد موفق دیگر در ایران و
سـایر کشـورهای دنیا ،هیچیک در خانوادهای ثروتمند متولد نشدهاند .این افراد خودشان
خواسـتهاند و تالش کردهاند تا به خواستهشـان برسند.
اگر کسـی بخواهد موفق شـود ،این زمان بهترین زمان ممکن هسـت .اما به شرطی که
ً
واقعا بخواهد و از جان و دل مایه بگذارد .البته این گفته بنده به این معنا نیست که در عصر
حاضـر هیـچ تهدیـدی هم وجود ندارد .بزرگترین تهدیـد در عصر حاضر بعد از تنبلی و
ً
تنپروری و بیبرنامگی ،وجود رقیب است .مطمئنا عصر حاضر عصری است که رقبا در
هر زمینهای بسـیار زیادند .در صنعت و کسـب و کار ،در تحصیل ،در اسـتخدام و… رقبا

از ناپلئـون پرسـیدند :آیـا به شـانس اعتقـاد دارید؟ گفت« :آری به بدشانسـی
اعتقاد دارم و همیشـه فکر میکنم که بدشـانسترین انسان روی کره زمین هستم و
بر اسـاس همین بدشانسـیها اهداف زندگی خـود را برنامهریزی میکنم».
گاندی هم گفته است :درد من تنهایی نیست ،بلکه مرگ ملتی است که موفقیت را
در شـانس ،گدایی را قناعت ،بیعرضگی را صبر و با تبسـمی بر لب ،این حماقت
را حکمت خداوند مینامند.
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زیاد شـدهاند .اما هنر ما این اسـت که بتوانیم این تهدید را به فرصت تبدیل کنیم .بسـیاری
ً
دانشـمندان بازاریابی و مدیریت معتقدند که اتفاقا رقیب ،پدیده بدی نیسـت .به شـرط
از
ِ
اینکه رقیب خوبی هم باشـد .به عبارت دیگر رقیب خوب ،خوب اسـت و رقیب بد هم
بد .از رقبای خود میتوان درس گرفت و موجب پیشرفت خود شد و از رقبای بد اجتناب
کرد .پس رقیبشناسـی و بهرهگیری از پدیده رقابت خود هنری اسـت که خیلیها ندارند
و تنها انسـانهای باهوش ،حرفهای و دانا چنین هنری را دارند .اعتقاد به شـانس را باید بر
اسـاس برنامهریزی از بین برد.

رموز موفقیت

به نظر شـما رمز پیروزی آدمهای موفق چیسـت؟ نظم ،برنامهریزی ،سختکوشـی،
هوش ،جسـارت ،خالقیت ،هدف داشـتن ،ناامید نشـدن یا… شـاید بتوان گفت در نگاه
اول همه اینها از جمله رموز موفقیت اسـت .اما به نظر من اینها رموز موفقیت نیسـتند
بلکه عوامل دستیابی به موفقیت هستند .درب موفقیت ،یک کلید ندارد ،بلکه دستهکلید
مناسب کدام قفل است .انسان
وجود دارد .هنر فرد موفق این است که میداند کدام کلید،
ِ
موفق اول کلیدهای مختلف را درک میکند و اشـراف کافی بر آنها پیدا میکند ،سـپس
برای هر موقعیت یا به قولی برای هر قفل از کلید مناسـب آن اسـتفاده میکند.
بـرای موفـق بـودن یـک عامل دیگر هم وجـود دارد و آن توکل به خداسـت .با توکل به
خدا ،عزم راسـخ و تالش و پشـتکار فراوان ،به همراه الگوبرداری آگاهانه (نه کورکورانه)
و بـا هـوش و درایـت میتوان موفقیت را در چنگال خود اسـیر کنید.
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عامل مهم دیگر ،عشق به کاری است که انتخاب کردهایم ،با عشق و عالقه ،همه چیز
به دسـت میآید .مطالب فراوانی از تأثیر عشـق در پیشـبرد کارها گفتهاند و تیشۀ «فرهاد»
برای رسـیدن به «شـیرین» و کندن کوه بزرگ را مثال زدهاند برای همین اسـت« :بیستون را
َ
«عشـق» کند و شـهرتش فرهاد برد» .اگر عشـق و عالقه باشد ،کارها سریعتر جلو میرود
و موفقیتهای دیگر به دنبال آن میآید .به این داسـتان توجه کنید:
روزی زنی از خانه بیرون آمد .سه پیرمرد را جلوی خانهاش دید به آنها گفت:
من شـما را نمیشناسـم ،ولی فکر میکنم که گرسـنه باشید ،بفرمایید داخل .آنها
پرسـیدند :آیا شـوهرت خانه اسـت؟ زن جواب داد :خیر .یکی از پیرمردان گفت:
پس ما منتظر میمانیم تا ایشـان برگردد .عصر وقتی همسـر زن به خانه برگشـت ،زن
ماجـرا را بـرای او تعریف کرد ،شـوهرش گفت :برو ،آنها را به داخل دعوت کن.
زن بیـرون رفـت و آنهـا را دعـوت کـرد ،گفتند :ما بـا هم داخل نمیشـویم ،زن با
تعجب پرسید :چرا؟ یکی از پیرمردها به دیگری اشاره کرد و گفت :نام او موفقیت
است ،نام آن یکی ثروت و نام من هم «عشق» است ،حاال انتخاب کنید که کدام
یک از ما وارد خانه شـویم؟ زن ،نزد شـوهر رفت و ماجرا را برای او تعریف کرد.
شـوهر گفـت :چه خوب ،ثـروت را دعوت کنیم تا خانهمان پر از ثروت شـود ،ولی
زن گفت :چرا «موفقیت» را دعوت نکنیم .فرزندشـان پیشـنهاد داد« :عشـق» را به
خانه دعـوت کنیم ،موافقت کردند.
زن بیـرون رفـت و گفـت :کدام یک از شـما «عشـق» اسـت؟ او مهمان ماسـت.
وقتی عشـق از جای خود بلند شـد ،ثروت و موفقیت هم بلند شـدند و دنبال او به
راه افتادنـد ،زن بـا تعجب پرسـید :شـما چرا دیگر میآییـد؟ پیرمردها با هم گفتند:
اگر شـما ثروت یا موفقیت را دعوت میکردید بقیه نمیآمدند ،ولی هر جا عشـق
هسـت ،ثروت و موفقیت هم هسـت.
هدفگذاری در برنامهریزی

در برنامهریـزی بایـد مشـخص کنیـم که هدف ما از برنامهریزی چیسـت؟ هر کسـی
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بـرای خـودش هدفـی در زندگی دارد که این هدف میتواند مبنـای برنامهریزی قرار گیرد.
هدف شـما از برنامهریزی چیسـت؟ رسـیدن به موفقیت ،زود رسـیدن به موفقیت ،ایمن
رسـیدن به موفقیت یا هدفهای دیگر در هر صورت هر کسـی که برنامهریزی میکند در
انتها میخواهد به موفقیت برسـد .پس میتوان گفت همه به دنبال موفقیت هسـتند .البته
خـود موفقیـت نیز در بین آدمهای مختلـف ،تعاریف گوناگونی دارد .برخی ازدواج کردن
را موفقیـت میداننـد ،برخـی خریدن خانـه یا یک خودرو را موفقیـت میدانند ،عدهای با
ً
راهاندازی شـرکت و کسـب و کار خود ،موفقیت را در دسـتان خود میبینند ،بعضی اصال
ً
به دنبال مادیات نیسـتند و اینکه یک زندگی نسـبتا راحت و آرام داشـته باشند خود را موفق
میدانند و گروهی نیز هیچگاه از به دسـت آوردن موفقیت سـیر نمیشـوند! و تشـنه کسب
موفقیتهای جدید هسـتند .به هر حال هر هدف ،آرزو و خواسـتهای که داشـته باشـیم،
1
بـرای برنامهریزی خـود باید هدفگذاری کنیم.
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  بیتوجهی به اتاق فکر   

دولـت و بخـش خصوصی ،کمتر به «اتاق فکر» اهمیت میدهند ،لذا یکی از آفتها
و روزنههای سرمایهسوز ،همین است.
بـه طـور کلـی نقش اولیه اتاقهـای فکر ،یافتـن ایدهها و راه حلهایی برای رشـد یک
مجموعه و سـازمان اسـت .واژه اتاق فکر ( )Think tankبرای اولین بار به طور رسـمی
در ایاالت متحده و در خالل جنگ جهانی دوم مطرح شـد ،اما این اصطالح برای اشـاره
بـه فضاهـای خـاص و ایمن که طراحـان نظامی برای تبادلنظـر در آن اجتماع میکردند،
اسـتفاده میشـد .با گذشـت زمان کاربرد این اصطالح نیز گسـتردهتر شد و حوزه معنایی
وسـیعتری را در بر گرفت.
اکنـون اتـاق فکـر به جمعی گفته میشـود که به ارائه پیشـنهادهای سـازنده و خالقانه
میپـردازد و بـا نـوآوری ،فضای کار و اداره و سـازمان را به سـمت افقهای بهتری میبرد،
به عبارت دیگر ،اتاق فکر ،جایی برای یافتن راه حلهای بهتر و پیدا کردن مسـیرهای تازه
به منظور حرکت مطمئن و رو به جلوسـت .اتاق فکر ،راه عبور از مشـکالت را به مدیران
نشان میدهد و موانع را از پیش پای مؤسسه و سازمان و کارخانه و محیط کار ،بر میدارد.
ت وجود اتاق فکر
ضرور 

ً
فرصـت زیادی بـرای فکر کـردن در
مدیـران معمـوال کارهـای متعـددی دارنـد ،لـذا
ِ
اختیارشـان نیسـت ،از این رو یکی از آسـیبهای جدی در حوزه مدیریتی ،گرفتار شـدن
تصمیمگیرندگان در گیر و دار مسـائل اجرایی روزمره اسـت .تا وقتی مدیران سـرگرم طی
کردن روالهای از پیشتعیینشده ،شرکت در جلسات ،پاسخگویی به مراسالت و مانند
اینها هسـتند ،فرصت چندانی برای تفکر و اندیشـه نخواهند یافت و در خوشبینانهترین
حالت ،اگر هم فرصت این کار را بیابند در تصمیمگیری ،تکیه بر تفکر تک نفره دستیابی
بـه موفقیـت را تضمیـن نمیکند ،بنابراین الزمه عبور از این چالش ،سـاختاری اسـت که
بتـوان از طریق آن فکر را غنی و بارور سـاخت.
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پس میتوان گفت که اتاق فکر ،مرکزی مطالعاتی پژوهشی است که در آن مطالعات
و تحقیقـات کاربردی انجام میشـود و برای حل مسـائل ،خلـق ایدههای جدید و تدوین
ایدههـای کلـی شـکل گرفته و پیشـنهادهای خام به سیاسـتها و برنامههـای دقیق و قابل
اجرا تبدیل میشود.
نقش ارزشـمند اتاقهای فکر در تعامالت سیاسـی ،اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی و
تأثیر مثبت آن در توسـعه و ارتقای سـازمانها ،بهویژه سـازمانهای ارائهدهنده خدمات به
قشـرهای متفاوت جامعه ،باعث شـده اسـت که این اتاقهای فکر ،امروزه جایگاه مهمی
در سـاختار سـازمانها پیـدا کنـد .دلیل واضحاش هم این اسـت که هر نظـر و ایدهای هر
چند کوچک ،میتواند سرمنشـأ خیر برای ایجاد اندیشـهای بزرگ و برداشتن موانع و رشد
بیشتر شود.
ویژگیهای اتاقهای فکر

اتاقهای فکر دارای چهار ویژگی عمده به شرح زیرند:
الف .گروهی فکر کردن؛
ب .تولید فرآوردههای فکر و انتقال به مخاطب؛
ج .توجه به مسائل روز؛
د .درگیر نشدن در مسائل اجرایی و تشریفات رسمی سیاستگذاری.
ّ
پیشبرد سازمان
فکر خلق میسازد و مدیران را در جهت
ِ
این چهار ویژگی ،یک اتاق ِ
و اداره خود ،موفق میسـازد .گاهی در سـازمانهایی اتاقهای فکر به صورت شـکلی و
صوری برگزار میشـود و افراد شـرکتکننده ،صالحیت عضویت را ندارند ،لذا کارهای
سـازمان نـه تنهـا جلو نمیرود بلکـه به عقب میافتد .متأسـفانه آفت بزرگ سـازمانها و
ادارات مـا ،ظاهرسازیهاسـت .بـرای اینکه از این آفت دور شـویم ،شـرکتکنندگان در
اتاق فکر باید این ویژگیها را داشـته باشـند:
• افرادی با روحیه پژوهشگری و تحقیق باال.
• گروهی از نخبگان و مشاوران متخصص باسابقه و باهوش.
• دارای روحیه خالق و نوآور و عالقمند به کار گروهی.
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• بهرهگیری از تفکر جمعی در تصمیمگیری امور عمومی.
• دارای تعهد و بهویژه متعهد به تصمیمهای حاصله.
• بازبینـی مسـتمر و منظـم جلسـات و مباحـث بـرای مصـون مانـدن از آسـیبهای
احتمالی.
•  داشـتن روحیه صبر و شـکیبایی به دلیل طوالنی بودن فرایند حصول نتیجه از اتاق
فکـر و دارای احسـاس مسـئولیت نسـبت بـه گروه خـود و نتیجه آن تا لحظه حل مشـکل
مطرحشده.
اتاق فکر و توفان مغزی

روش کار در اتاقهـای فکـر بـر اسـاس «توفـان فکری» اسـت .توفان فکـری یکی از
روشهای مؤثر برای تفکر خالق و حل مسائل است .توفان فکری به افراد جلسه ،انگیزه
و جرئـت میدهـد تـا ایدههـا و نظریات خود را بـه راحتی در میان بگذارنـد .توفان فکری
بـا فراهـم کـردن محیطی آزاد ،همۀ افراد را به مشـارکت ،تشـویق میکند .در جلسـههای
توفان فکری ،تمام نظرات برای همه افراد ارزشـمند هسـتند و افراد شرکتکننده ،احساس
میکننـد که در پیدا کـردن راه حل ،مؤثرند.
خوب است در اینجا نمونه ای از شیوۀ فعالیت خودم را در خصوص توفان ذهنی ارائه
دهم .در کارخانۀ ما ماهیانه جلسهای تشکیل میشود ،که نمونه آن در کمتر جایی وجود
دارد .در این جلسـه ،کارکنان کارخانه ،هر طرح و پیشـنهادی دارند میدهند و ما به آنها
جایزه میدهیم ،بعضی وقتها در همین جلسات ،طرحهایی ارائه شده که در سال ده ها
و گاهی صدها میلیون تومان به نفع کارخانه تمام شده است.
در جلسـه ّاو ِل «توفان ذهنی» ،کارگران و کارکنان خجالت میکشـیدند حرف بزنند،
بـرای رفـع این مشـکل برای  کسـانی کـه بهتر حرف می زدنـد ،جایزه تعیین کـردم .با این
روش ،آنها را راه انداختیم و جسارت صحبت کردن پیدا کردند .بدون تردید جسارت در
ً
امر آموزش و در عرصۀ دانشگاه
در
خصوصا
امر نظر دادن یا پرسیدن ،خیلی مهم است؛
ِ
ِ
اهمیت دارد .متأسـفانه بچههای ما در دانشـگاه میترسـند حرف بزنند ،فکر میکنند اگر
خوب حرف نزنند مسخرهشـان میکنند ،ولی نباید کسـی از اظهار نظر خجالت بکشـد.
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مدیران هم باید برای حرف زدن دیگران ارزش قائل باشـند تا هر کس جرئت پیدا کند در
جامعه حرف بزند.
من در مقالهای خواندم که در شرکت تویوتا در ژاپن ماهیانه نزدیک به هشتصد پیشنهاد
از طرف پرسنل این کارخانه به صورت رایگان و بدون هیچ چشمداشتی برای مدیر میآید
و این سیستم خیلی از مشکالتشان را حل میکند ،من دیدم در فرهنگ ما هیچ پیشنهادی
رایگان نمیآید ،زیرا اینجا اگر کسـی پایش روی مار هم باشـد تا عامل تشـویق و مادیات
نباشد پایش را برنمیدارد .لذا گفتم هر کس هر طرحی دارد بگوید و جایزه بگیرد.
روزهای اول ،کارکنان ما یکی -دو پیشنهاد دادند ،اما االن از میان چهارصد تا پانصد
پرسنل در ماه ده ها پیشنهاد برایمان میآید ،که بیشتر آنها عالی است ،یعنی در جلسهای
نیسـت که منافع خوبی نصیب کارخانه نشـود .در مورد بستهبندی ،نحوۀ تولید ،ضایعات
و هرچه که مربوط به کارخانه باشد نظر میدهند و همین نظرات برای ما مدیران ،کارگشا
و کاربردی است.
در مجموعـۀ مـا مدیـر داخلـی کارخانه موظف اسـت طرحهایی را که به او داده شـده
کارشناسی کند و آنهایی را که قابل اجراست مطرح کند و ما بر مبنای آن طرحها پاداشی
به او میدهیم.
پاداش هم بسـتگی به این دارد که ارزش آن کار چقدر باشـد ،بعضی مواقع حتی یک
ماشـین پراید هم جایزه دادهایم.
نمونه ای از توفان ذهنی در بهرهوری

جلسـات توفـان ذهنـی بـا کارمنـدان و کارگران و مدیـران بعضی وقتهـا معجزه هم
میکند .یکی از پیشـنهادهایی که در این جلسـه داده شـد  11درصد مصرف کارتن را به
سـود کارخانـه ،پاییـن آورد .قضیـه بـه این صورت بـود :کارتنی که بسـته بندی میکنیم و
لوازم داخلش گذاشـته میشـود عرض بعضی آنها به اندازه یک سـانت کوچک و بعضی
هم بزرگ بود ،حسـاب کردیم دیدیم که روزانه پنج هزار کارتن مصرف داریم و هر کارتن
ً
هـزار و پانصـد تومـان ،که مجموعـا هفت میلیون و  500هزار تومـان روزانه هزینه کارتن
اسـت ،یازده درصدش رقم چشـمگیری میشـد .گفتند :کارتنهایی که مصرف میکنیم
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ً
اکثرا یک یا دو سـانت بزرگ اسـت .کارتن وقتی بزرگ باشـد چند اشکال پیدا میکند :اگر
اتفاقی بیفتد همه له میشـوند ،اگر از بغل باشـد به هم مالیده میشـود و بازی میکند و
مشـکالت دیگری از این قبیل .با این پیشـنهاد و تغییراتی که ایجاد شـد ،روزانه حدود یک
میلیون تومان و در یک سال بیش از سیصد میلیون تومان به نفع کارخانه صرفهجویی شد.
نمونـه دیگـر :یکی از روزها ،به مهندسـی که به تازگی اسـتخدام شـده بـود گفتم :فردا
جلسـه توفان ذهنی اسـت برو در کارخانه دوری بزن و طرحی به جلسـه بیاور .ایشـان آمد
وطرحی به شرح زیر برای کفپوش داد :ما همیشه برای تولید کفپوش اتومبیل یک ورق
کامپانت را در قالب میاندازیم و تحت فشار قرار میدهیم و تزریق میشود و زیادیاش
بیـرون میآیـد و تحـت پخت قـرار میگیرد ،چون غلتکی که کار میکند در هوای سـرد و
گـرم ضخامتـش چند دهم باال و پایین میشـود ،لذا مقداری دقت دسـتگاه پایین میآمد
و چـون قبلا مـواد اولیه هـم ارزان بود زیاد برایمـان مهم نبود .این مهنـدس گفت :چرا ما
اینهـا را وزن نمیکنیـم؟ بیاییـم حسـاب کنیم ایـن قالب باید هفتصد گرم باشـد که تمام
کف را بگیرد و پر کند و دور ریز هم نداشته باشیم .با این پیشنهاد حدود  15تا 20درصد
صرفهجویی در هزینهها داشـتیم.
ً
یا مثال یکی از پرسـنل در مورد چسـب نواری ،که ما در بسـتهبندی مصرف میکنیم،
ایـدهای داد .ایشـان حسـاب کـرده بود که روزانـه صدوپنجاه هزار تومان مصرف چسـب
در کارتنها را میبندیم ،ما با چسـبهای شـش سـانتی میبسـتیم،
نواری اسـت که با آن ِ
ایشـان گفت با چسـب پنج سـانتی هم کارتنهایمان جواب میدهد ،بعد بررسـی کردیم
و به این نتیجه رسـیدیم که چهار سـانت و نیم هم جواب میدهد و اجرا کردیم و مصرف
چسـبمان پایین آمد ،اکنون کار هم بهخوبی انجام میشـود و در کنارش هزینهمان کمتر
شده است.
ً
وقتـی شـما مثلا یـک صرفهجویـی صد هـزار تومانی را در سـیصد روز کاری سـال
محاسـبه کنیـد ،میشـود سـی میلیون تومان در سـال.
اینها نمونههای بهرهوری است که من با کمک کارمندان و کارگران در همین جلسات
آورد مشـورت و رایزنی با
توفان ذهنی توانسـتهام به آنها دسـت پیدا کنم و در واقع ،دسـت ِ
افراد صاحب صالحیت است.

یکی دیگر از روزنههای سرمایهسوز ،ضعف در نظام آموزش و پرورش است .آموزش
و پرورش ،سـازمان فرهنگی اسـت که انسـانهای آگاه و بافرهنگ در آن مشغول به کارند.
ّ
جو عمومی این وزارتخانه طوری اسـت که سـالمترین و
بدون شـک میتوان گفت که ِ
متدینترین آدمها در آن به فعالیت مشـغولند .از قدیم اینطور بود که هر انسـان شـریفی
میخواست جایی برای خدمت سالم و مؤثر پیدا کند ،به آموزش و پرورش ،پناه میبرد.
چون یقین داشـت که نتیجهی زحمتهای خود را میبیند.
درون مدارس باید فضای آزاد کنترلشدهای وجود داشته باشد تا بچهها راحت حرف
بزنند و انتقادها و سؤاالتشـان را مطرح کنند و بعد مربیهای مدرسـه ،دلسـوزانه پاسـخ
آنها را بدهند.
درواقـع ،دانشآمـوز یاد میگیرد که گاهـی در نقش یک حامی و طرفدار حرف بزند و
گاهی نقش یک منتقد را بازی کند .متأسفانه ،امروزه این مهارت در بعضی از ما ایرانیها
زیاد دیده میشـود .این مسـئله باید در همین محیط مدرسـه حل شـود؛ در واقع فضای
مـدارس بایـد آزاد باشـد و مدیـران ،مربیـان ،ناظمان و دبیـران مدارس تحمـل این آزادی
مدیریتشـده را داشـته باشند تا موضوع تربیت اتفاق بیفتد .متأسفانه این فضا در مدارس
شـکل نگرفتـه اسـت .راه حل آن هم این اسـت کـه در بیرون آموزش و پـرورش نظامهای
ارزیابـی از عملکـرد ایـن نهاد وجود داشـته باشـد تا آنها مجبور شـوند این اصالحات را
اعمال کنند.
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  ضعف در نظام آموزش و پرورش   

اهمیت جذب نخبهها در آموزش و پرورش

مـا در کشـورمان مشـکل صدسـاله داریـم؛ یعنـی صدسـال اسـت کـه کشـورهای
غربـی را دیدهایـم و فکـر کردهایـم اگـر فقـط اتوبان یا سـاختمان بسـازیم ،توسـعه اتفاق
میافتـد .بـه همیـن دلیـل ،صدسـال اسـت کـه افـراد بااسـتعداد کشـورمان ،بـه جـای
اینکـه در رشـتههای علـوم انسـانی تحصیـل کننـد ،در رشـتههای مهندسـی یا پزشـکی
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درس میخواننـد .بـه جـای اینکـه روحیـهی پژوهشـگری را تقویت کنیـم ،محفوظات
را توسـعه میدهیـم.
بـه همیـن ترتیـب ،دانشآموختگان باسـواد اول جذب شـرکت نفت ،شـهرداری و…  
میشـوند و در آخـر اگـر کسـی باقی ماند ،به آمـوزش و پرورش میآید؛ یعنـی افرادی که
نتوانسـتهاند جـذب نیروهـای دیگر شـوند وارد آمـوزش و پرورش میشـوند .البته از بین
صدنفـری کـه جـذب آمـوزش و پرورش میشـوند ده نفر تیزهوش هم وجـود دارند که به
خاطر عشـق و عالقه وارد این مجموعه شـدهاند .اینها همان عزیزانی هسـتند که جذب
مـدارس غیرانتفاعـی میشـوند .اما غالب افرادی که جذب آموزش و پرورش میشـوند،
کسانی هستند که در تحصیالتشان چندان موفق نبودهاند (البته حکم کلی نمیکنم) .این
واقعیت تلخی است که آموزش و پرورش ما به خصوص بعد از انقالب با آن درگیر است.
البتـه بـا ایـن حرفها نباید زحمات معلمان و دبیـران را نادیده گرفت.
در مجمـوع ،بـه واسـطهی اینکـه مـا حقوق خوبـی به معلمیـن نمیدهیـم و آنها از
موقعیـت مناسـبی برخـوردار نیسـتند ،تعداد آدمهای کیفـی در آموزش و پـرورش ما کم
است .آن تعداد کم نیز ترجیح میدهند دبیر بمانند ،در صورتی که ما باید از آنها دعوت
کنیم در کرسـی مدیریت یا ریاسـت منطقـه فعالیت کنند.
خأل پژوهش در آموزش و پرورش

در آموزش و پرورش ،خأل «پژوهش» محسـوس اسـت .اهمیت پژوهش را اول باید
خـود رئیـس منطقـه بفهمد .او باید بداند که پژوهـش در آموزش و پرورش محدود به یک
پژوهشـکده و تعدادی دانشآموز و دبیر نمیشـود؛ بلکه پژوهش ،همهی بدنهی آموزش
و پرورش را در سـطوح مختلف در بر میگیرد .پژوهشهای بسـیار سـادهای که در کالس
اتفـاق میافتـد تـا پژوهشهای مدرسـهای و منطقـهای در این مجموعه بایـد مدنظر قرار
گیرند.
امروز پس از سالها شما اگر از رئیس آموزش و پرورش منطقه بپرسید :کارکرد تربیتی
کـدام مدرسـهتان خـوب اسـت ،نام یک مدرسـهی غیرانتفاعـی را میآورد کـه خانوادهی
دانشآموزانـش پولـدار و مذهبیانـد .اگر بپرسـید کارکرد تربیتی کدام مدیر بهتر اسـت؟
80

مود شخب    :یدیلوت و یتیریدم ۀصرع رد یرو هرهب یاه تفآ

میگویـد نمیدانم ،ولی این مدرسـه دانشآمـوزان خوب را جذب میکند و خروجیاش
هـم دانشآمـوزان خوبـی هسـتند ،درحالیکه بعد از سـالها ،انتظار این اسـت که رئیس
آموزش و پرورش منطقه یک مدل علمی داشته باشد و بگوید فالن مدرسه به دلیل اینکه
نسبت به پارسال  35درجه بهبود پیدا کرده بهترین مدرسه به لحاظ کارکرد تربیتی است.
بدترین مدرسـهمان هم فالن مدرسـه اسـت ،چون با اینکه بهترین بچهها را گزینش
میکند ،پنج درجه در موضوع تربیت عقب رفته است .درواقع ،بسیاری از رؤسا و مدیران
آموزش و پرورش معتقدند نمیتوان تقوا را اندازهگیری کرد ،چون این افراد برای ریاسـت
منطقه سـاخته نشـدهاند و هیچ دورهی آموزشی طی نکردهاند .بنابراین تخصصهای الزم
را ندارنـد و نمیداننـد چگونـه یک امـر کیفی را باید ّ
کمی کنیم تا امکان مقایسـهی علمی
ایجاد شود.
در حـال حاضر ما تعداد زیادی پژوهشـگاه راهانداختهایـم ،ولی هنوز مفهوم پژوهش
در آموزش و پرورش راه خودش را باز نکرده اسـت .با سـاختن پژوهشـگاه و جمع کردن
چنـد نفـر دکتـر که مسـئلهی پژوهـش در آموزش و پـرورش ما حل نمیشـود .آموزش و
پـرورش بـرای خـودش یک کشـور اسـت و هر سـال باید صدهـا کتـاب و مجله حاصل
ً
پژوهشهای عزیزان ما از داخل آموزش و پرورش وارد جامعه شود .اساسا بخش مهمی
از کشفیات علمی باید از بدنهی آموزش و پرورش بیرون بیاید ،ما پیشفرض غلطی داریم
که میگوییم پژوهش مخصوص دانشگاههاست و کار آموزش و پرورش انتقال یکسری
مفاهیم خاص درسـی است.
این تصور غلط ما از آنجا نشـئت میگیرد که آموزش و پرورش کشـورهای پیشـرفته
را بررسـی نکردهایـم .در ایـن کشـورها ،مدارس تحقیقات میدانی انجـام میدهند و برای
مشـکالت پیرامـون خـود راه حـل پیـدا میکنند تا یـاد بگیرند وقتی در جامعه با مشـکلی
روبهرو شـدند ،چگونـه آن را مرتفع کنند.
به همین دلیل ،نقش آموزش و پرورش در جریان پیشرفت کشور بسیار ضعیف است.
البتـه همیـن میزان از پیشـرفت در عرصههای مختلف هـم حاصل فعالیتهای آموزش و
پرورش اسـت ،اما اگر بپرسـند :چرا سـرعت رشد ما نسـبت به کره یا ژاپن پایینتر است؟
ناچاریم بگوییم یکی از معضالت مهم ما این اسـت که به جای رسـیدگی به مشـکالت
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آمـوزش و پـرورش به سـراغ شـرکت نفت یا آب و فاضالب رفتهایـم ،چون فعالیت در این
بخشها در کوتاهمدت نتیجه میدهد ،اما کار در آموزش و پرورش در بلندمدت خودش
را نشان میدهد.
علت اینکه گفتم مدیریت آموزش و پرورش ما ،باید از مجموعهی مردمساالری خارج
شـود این اسـت که مردم از نمایندگان کارهای سـختافزاری و مسـائل مربوط به معاش
خود را مطالبه میکنند .بنابراین وقتی نمایندهها وارد مجلس میشوند ،اگر بخواهند رأی
جمـع کننـد ،باید وارد کمیسـیون برنامه و بودجه شـوند ،نه کمیسـیون آموزش و پرورش.
اینها مشـکالت سـاختارهای سیاسی ماست که امیدوارم دانشجوهای کارشناسی ارشد
و دکتـرا در ایـن زمینهها پژوهش کنند و راه حل ارائه دهند.
البتـه در چنـد سـال اخیـر کارهای بسـیار خوبی برای شـروع این حرکـت در آموزش
و پـرورش آغـاز شـده اسـت ،امـا اگـر تکتـک اسـتاندارها ،فرماندارهـا و هیئـت دولت
هفتـهای یـک روز تمـام وقـت خودشـان را بـه حل مسـائل آموزش و پـرورش اختصاص
ندهنـد و سیسـتمهای علمـی برای بررسـی عملکـرد آموزش و پرورش نداشـته باشـیم،
ایـن طـرح تحـول آمـوزش و پـرورش وارد بدنـهی ایـن نهاد نمیشـود و در حـد یک کار
نمایشـی باقـی میماند.
چـون آمـوزش و پـرورش در ایـن زمینه اسـتعداد دارد کـه در کنار میلیونهـا کتابی که
چاپ میکند ،طرح تغییر و تحول در آموزش و پرورش را هم در چند هزار نسـخه چاپ
کند؛ درحالیکه اسـتاندار محترم هر اسـتان باید بهترین اسـاتید دانشـگاه را دعوت کند،
پـول خوبـی هـم بـه آنها بدهد ،چند روحانی باسـواد را هـم در کنار آنها قـرار دهد و از
چنـد مدیـر باسـابقهی آمـوزش و پرورش هم اسـتفاده کند و یک هیئت نظـارت بر تحول
آموزش و پرورش تشـکیل دهد تا این هیئت ،تغییرات تربیتی دانشآموزان را در آن اسـتان
ً
سـاالنه اندازهگیـری کننـد و مثال بگویند عشـق به وطن یا گرایش بـه معنویت چند درصد
دانشآمـوزان افزایـش یافتـه اسـت .اگـر روزی یک اسـتاندار چنیـن حرکتـی را آغاز کند،
میتـوان امیـدوار بـود که در آمـوزش و پرورش تحولی آغاز شـود ،اما اگـر همچنان برای
معلمهـا سـخنرانی کنیم ،هیچ اتفـاق تازهای در آموزش و پـرورش نمیافتد.
همانطور که میدانید ،دانشآموزان ما در ابتدا با اشـتیاق وارد مدرسـه میشـوند ،اما
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پس از مدتی به تحصیل بیعالقه میشـوند .به نظر شـما ،چرا مدارس نمیتوانند اشـتیاق
تحصیـل را در بچهها ایجاد کنند؟
وقتی خود معلم اشـتیاق نداشـته باشـد و معنای اشتیاق را نداند ،نمیتواند به فرزندان
ما اشتیاق را منتقل کند .اگر او اشتیاق داشت ،در یک دانشگاه خوب قبول میشد و دیگر
به مدرسه نمیآمد.
مشـکل دیگـر این اسـت که خـود معلمان ،خیلی کـم ،کتاب میخواننـد و به زور در
آموزشهـای ضمـن خدمت شـرکت میکنند.
اینکه دانشآموزان در مدرسـه از علم گریزان میشـوند ،به این دلیل است که معلمین
ما مهارت ندارند در بچهها نسبت به علم اشتیاق ایجاد کنند و دانشآموزان سر کالس از
طریق کتاب شـکنجهی روحی میشـوند ،چون ده بار آنها را مجبور میکنند که کتابشان
را بخوانند ،درحالیکه اگر یک فرد با هوش متوسـط سـه بار آن کتاب را بخواند ،مطالبش
را یاد میگیرد .در واقع با این کار دانشآموز را از علم زده میکنند و به همین دلیل تابستان
که میرسـد همهی دانشآموزان خوشحال هستند.
ایـن عالئـم بـرای آمـوزش و پـرورش یـک کشـور بسـیار تلخ اسـت ،ولی متأسـفانه
در کشـور مـا بـه یـک امـر عـادی تبدیـل شـده اسـت .میگوینـد در همـهی دنیـا بچهها
از مدرسـه بدشـان میآیـد ،درحالیکـه اینگونـه نیسـت ،در بعضـی کشـورها بچههـا
وقتـی مدرسهشـان تمـام میشـود عـزا میگیرنـد ،چـون از محیـط دوسـتانهی مدرسـه
و دوستانشـان دور میشـوند .در واقـع در محیـط مدرسـه آنقـدر وسـیلهی ورزش،
بـازی و تفریـح و امکانـات هسـت کـه وقتـی میگوینـد مدرسـه تعطیـل اسـت ،همهی
دانشآمـوزان ناراحـت میشـوند.
بعضـی از مـدارس مـا به واسـطهی چاردیواریهای کوچک ،کالسهـای بدون نور و
نبود فضاسـازی مناسـب ،مثل زندان هسـتند .همهی شـهرداریهای کشور باید وظیفهی
خود بدانند که حیاط مدرسـهها را سرسـبز و بانشـاط کنند .همهی شهرداریها باید سالی
دو بـار مدرسـهها را نقاشـی کننـد .امروز در همـهی خیابانهای تهران و شـهرهای بزرگ
چمن میکاریم ،ولی حیاط مدرسههایمان خشک خشک است و هیچ کس صدایش در
نمیآیـد کـه چرا دانشآموزان ما نباید در مدارسـی زیبا تحصیل کنند.
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ازمدرسه تا دانشگاه

همـهی ایـن معضالتـی کـه در آموزش و پـرورش وجود دارد در آمـوزش عالی امتداد
پیدا میکند .مدتهاست که رابطهی آموزش عالی با توسعهی کشور قطع شده است .به
همین دلیل صدها دانشـجو به دانشـگاه میآیند ،درحالیکه میدانند کاری برای آن رشـته
وجود ندارد .این فرآیند ادامه دارد ،چون ما نیروی انسـانی را سـرمایه نمیبینیم.
ً
متأسـفانه ،در دانشـگاههای مـا موضـوع کار فرهنگـی کاملا تعطیـل اسـت ،چـون
میگویند کار رئیس دانشـگاه توسـعهی علم اسـت و مسـئولیت تربیت بر عهدهی دیگران
اسـت .تـا زمانـی کـه اینگونه به قضیه نـگاه کنیم معضالت آموزش و پـرورش خودش را
نشـان نمیدهـد .هیـچ وقـت آموزش عالی ما یـک کار علمی نکرده اسـت که بگوید من
ایـن فارغالتحصیلهـای آموزش و پرورش را با این ویژگیها تحویل گرفتهام ،درحالیکه
میلیاردهـا تومـان در حوزهی پژوهش و تحقیق دانشـگاهها خرج میشـود.
همهی اینها ذیل آن جمله قرار میگیرد که در کشور ما هنوز توجه نکردهاند سرمایهی
اصلی کشـور ،نفت و گاز نیسـت ،بلکه ،سرمایهی اصلی کشور انسانها هستند .بنابراین
باید انسانها را تربیت کنیم و آنها را آموزش دهیم تا بتوانیم به توسعه و پیشرفت برسیم.
باید به این مسئله پاسخ دهیم که وقتی میگوییم فرد ،این  12سال را در مدرسه سپری
نکنـد ،بایـد کجا باشـد .بنابراین باید خانواده را هم سـازماندهی کنیـم .در واقع اینها را
باید در یک مجموعه در کنار هم ببینیم .آنچه مسلم است ما این  12سال را از کشورهای
ً
دیگر الگو گرفتهایم و تقریبا همهی کشـورهای دنیا همین طور هسـتند .ممکن اسـت ما با
مطالعـات بومـی خـود به مدل دیگری برسـیم ،اما در حال حاضر مـن نمیتوانم دربارهی
این موضوع اظهارنظر کنم که آیا دوازده سـال الزم اسـت یا خیر.
آفتهای حافظهمحوری

ً
بسـیاری از مـواد درسـی جداگانـه تهیـه میشـوند و مثلا بـه گروهی میگویند شـما
محتـوای کتابهـای جغرافیـا را تهیـه کنیـد و از آنجایـی که ایـن افراد بـه جغرافی خیلی
اهمیت میدهند ،مطالب زیادی برای درس جغرافیا پیشنهاد میدهند .همین اتفاق برای
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ریاضـی ،تاریـخ و دروس دیگـر میافتـد و بـه این ترتیـب ،حجم وسـیعی از کتاب تولید
میشـود کـه دانشآمـوزان بایـد آنها را بخوانند .در این شـرایط ،دیگر در محیط مدرسـه
جایی برای فعالیتهای علمی و مدرن تربیتی باقی نمیماند .بنابراین حتی اگر یک مربی
تربیتی با انگیزههای شـخصی بخواهد با بچهها کار کند ،دبیرهای دیگر مانع میشـوند و
میگوینـد از محتوای کتابهـا عقب میافتیم.
از طرف دیگر چون آزمون ورودی دانشگاه تستی است ،هر کسی معلومات و محفوظات
بیشتری داشته باشد موفقتر است و به همین دلیل بعضی از مدارس غیرانتفاعی ،عالوه بر
این حجم درسـی ،مطالب دیگر را هم به دانشآموزان درس میدهند .نتیجه این میشـود
که اسـتعدادهای درخشـان ما فرصت کسب مهارت اجتماعی پیدا نمیکنند و نمیتوانند
در جامعـه ارتبـاط برقـرار کنند و آمادهی خروج از کشـور میشـوند .اگـر این تیزهوش در
تابسـتان وقتـش آزاد نباشـد که با دوسـتانش تعامل برقـرار کند و فقط دنبـال کالس زبان،
فیزیک و… باشـد ،در واقع فقط تبدیل به یک کامپیوتر قوی میشـود که پر از محفوظات
ً
اسـت ،ولـی اصلا نمیتوانـد با آدمها حرف بزند و به همین دلیل ناموفق میشـود .سـند
تحـول آمـوزش و پـرورش ،که متخصصان امر تهیـه کردهاند مطالب بسـیار خوبی دارد،
چـون تکیهگاهـش مبانی دینی اسـت و جمعـی از نخبگان روزهای متمـادی برای تهیهی
ً
آن زمان صرف کردهاند ،اما مهم ،اجرای آن اسـت ،معموال ما در کشـورمان برای اجرای
این طرحها مشـکل داریم .اجرای این حرفهای بسـیار خوب ،که ما از آخرین دین الهی
ً
اسـتخراج میکنیم ،دشـوار اسـت .طبیعتا مبانی دین ما درستترین حرفهایی است که
بشـر میتوانـد بـه آنها برسـد ،اما اجرای آنها یـک معلم و مدیر متفاوتـی را میطلبد که
فضـای احترامآمیزی در مدارس ایجاد کنند.
ضرورت جذب مدیران قوی و بااستعداد

قویترین مدیران جامعهی ما باید در بدنهی آموزش و پرورش باشند ،چون میخواهیم
بر اسـاس مبانی قرآنی و دینیمان انسـان بسـازیم .در واقع میخواهیم انسـانی امروزی،
متکی به وحی ،قیامتباور و عاشـق خدمت به مردم بسازیم.
ً
طبیعتا وقتی میخواهیم به این هدف برسیم ،باید به این بیندیشیم که با چه سازوکاری
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میتوانیـم بهتریـن ،قویتریـن و متدینتریـن نیروهـای جامعه را در آمـوزش و پرورش به
کار گیریـم و همـواره انگیزههـای آنها را فعال نگه داریم تـا این اهداف را محقق کنند .در
واقع باید معیشت ،موقعیت اجتماعی ،آموزش و همهی شرایط را برای معلمان و مدیران
مدرسه فراهم کنیم.
تـا زمانی که اسـتعدادهای درخشـان کشـور فقـط جذب صنعت نفت و پتروشـیمی،
بانک مرکزی و امثال اینها میشوند ،امکان ندارد طرح تحول آموزش و پرورش در کشور
ما موفق باشـد .برای اینکه بهترین نیروهای کشـور را به سمت دنیای مادیات میفرستیم.
پیچیدهتریـن حرفهها در اسـنادی هسـتند که ُبعد انسـانی دارند ،اما افـرادی به حوزههای
علوم انسـانی وارد میشـوند که نتوانستهاند وارد رشـتههای ریاضی و علوم تجربی شوند.
تا زمانی که این معادله در کشور ما وجود دارد ،قسمت بسیار ناچیزی از این اسناد شکل
عملی به خودشـان میگیرند.
علاوه بـر همهی اینها ،بخشـی از این مشـکل مسـتلزم تحول در آمـوزش و پرورش
است و بخش عظیمی از آن مستلزم تحول در شیوهی ادارهی کشور است .ما باید فضایی
را در کشـور ایجاد کنیم که هر اسـتعداد درخشـانی آرزویش این باشـد که اجازه بدهند در
آموزش و پرورش معلم شـود.
معلم شدن در دبستان باید یک افتخار خیلی بزرگ باشد .اینها برای کشور ما خندهدار
اسـت ،چون چندین سـال اسـت که میگوییم دیپلم برای معلم دبسـتان ،فوقدیپلم برای
راهنمایی و لیسـانس برای دبیرسـتان الزم اسـت ،درحالیکه تعلیم و تربیت در دبسـتان
پیچیدهتر از دبیرسـتان اسـت؛ همان طور که در پزشکی افراد تیزهوش متخصص کودکان
میشـوند ،چون بچه نمیتواند بیماریاش را بگوید و دکتر باید تیزهوش باشـد.
ً
اگر به شما بگویند فردی فوقتخصص قلب کودکان دارد ،حتما احساستان این است
که او از یک فوقتخصص قلب بزرگسـاالن باید باسـوادتر باشـد .این در حالی اسـت که
روح بچـه خیلـی لطیفتر و تربیتش پیچیدهتر اسـت .البته خوشـحالیم که در سـالهای
ً
اخیر از لیسانسهها هم برای تدریس در مقطع ابتدایی استفاده میشود ،اما نوعا در فضای
آموزش و پرورش معلم دبسـتان آرزویش این اسـت که یک روز راهنمایی درس بدهد و
معلم راهنمایی دوسـت دارد در مقطع دبیرسـتان تدریس کند.

ارتباط دانشآموزان با صنایع و کارخانهجات

بنابرایـن تحـول آموزش و پرورش خوب ،مسـتلزم همراهی پدر و مادرها ،مسـئولین،
شـهردار ،اسـتاندار ،مدیرکل صنایع و همهی بخشهای کشـور اسـت .همهی اینها اگر
بخواهنـد بایـد کمـک کنند؛ بـرای مثال ،مدیرکل صنایـع چگونه میتواند بـه امر آموزش
کمک کند؟ وقتی امروز به کشورهای توسعهیافته میروید ،میبینید همهی کارخانههای
بـزرگ و مدرن آنها مسـیری را طراحی کردهاند کـه دانشآموزان مدارس مختلف هر روز
به نوبت از آن کارخانهها بازدید میکنند .در واقع ،آنها یک خط ارتباطی برقرار کردهاند
کـه در عیـن حـال کـه بازدیـد انجام میشـود ،در روند تولیـد کارخانه هم اتفاقـی نیفتد و
دانشآموزان کارخانهها را ببینند تا کار برایشـان تعریف شـود.
ایـن در حالـی اسـت کـه بـرای دانشآمـوز ایرانـی کار در خیابانهـا ،مغازههـای
جواهرفروشـی ،فرشفروشـی ،بوتیکهـا و سـوپرمارکتها تعریـف میشـود .به همین
دلیل ،آنها به دنبال مدرک هستد تا یک میز گیر بیاورند و اگر هم گیر نیاورند ،میگویند با
پسـرعمویمان میخواهیم یک پیتزافروشـی یا بوتیک باز کنیم .دلیل این ضعف این است
ً
که اساسا تعریف درستی از کار در ذهن آنها شکل نگرفته است .برای اینکه کار تعریف
شـود ،در کشـورهای توسـعهیافته دانشآموزان را به مزرعه ،کارخانه ،معدن و… میبرند.
همهی آن کارخانهها هم متعلق به بخش خصوصی است ،اما به آنها فهماندهاند که باید
ِدیـن خـود را بـه جامعه ادا کنند و در مقابل امکاناتی که از جامعه میگیرند ،کمک کنند تا
ِ
فرزندان این مردم تربیت شـوند .اینجاسـت که برای مثال ،مدیرکل صنایع برای تحول در
آمـوزش و پـرورش مسـئولیت پیدا میکند و باید به اجـرای این طرح کمک کند.
ً
چه وقت این اتفاق میافتد؟ زمانی که اوال مسئوالن محترم در خود آموزش و پرورش
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دلیـل ایـن موضـوع این اسـت کـه ما هنوز در کشـورمان مفهوم توسـعه و پیشـرفت را
نفهمیدهایم و توسعه و پیشرفت را با ساختمانسازی اشتباه گرفتهایم ،درحالیکه توسعه،
تحول در مغز و بینش انسانهاست .در گذشتهی دور ،تعداد زیادی از افراد به مکتبخانهها
میرفتند و بعد وارد حوزههای علمیه میشدند و تیزهوشترین و باتقواترین آنها عالمان
و مراجع تقلید میشـدند و این افراد میتوانسـتند در جامعه ،اثرگذار باشند.
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این نگاه را داشته باشند و بعد چنین چیزی را از سایر وزارتخانهها ،دستگاهها و مسئولین
مطالبـه کننـد .همچنیـن اگر پـدر و مادرها بخواهنـد در آموزش و پـرورش ،تحول ایجاد
شود خیلی از رفتارهای درون خانوادهشان را باید اصالح کنند ،چون میتوان در مدرسه،
دانشآمـوزی قیامتبـاور تربیـت کـرد ،درحالیکـه پدر و مـادر او به هیـچ اصولی پایبند
نیسـتند .این موضوع باعث میشـود بین مدرسـه و خانواده تضاد به وجود آید.
ً
تصـور کنیـد معلم سـر کالس بگوید مثال خداوند چه نگاهی به انسـان بینماز دارد،
درحالیکه پدر آن بچه نماز نمیخواند .در این حالت ،این بچه نسبت به پدرش احساس
بدی پیدا میکند .این اتفاقات در حال حاضر میافتند ،ولی کسی به آنها توجه نمیکند.
معلمین کار خودشان را میکنند و پدر و مادرها هم کار خودشان را .هیچ وقت هم رسانه
به پدر و مادرها نمیگوید ما در کالس درس چنین مباحثی را به فرزندان شما میآموزیم.
بـه همیـن دلیـل خیلـی از روابط پـدر و مادرها با فرزنـدان به هم میخـورد و بچهها دیگر
احترام پدر و مادرها را ندارند ،چون از دو منبع تربیت میشوند؛ پدر و مادر ناخواسته در
َ
یک عالمی هسـتند و محیط مدرسـه در عالم دیگری اسـت و این کودک نمیتواند به درک
1
درسـتی از پدیدهها و زندگی خودش برسد.

 .1برای اطالع بیشتر کتابهای زیر را مطالعه کنید:
ــ تاریخ آموزش و پرورش در ایران ،حسن ملک ،انتشارات المهدی ،تهران .1388
ــ جایگاه مثبت آموزش و پرورش در جامعه ،شهال رضایی و دیگران ،نشر فرزانگان ،تهران .1398
ــ مدرسهای برای زندگی ،اسماعیل جمالی ،نشر ندای سینا ،تهران .1399

ذخایـر و منابـع طبیعی ماننـد آب ،خاک ،جنگل و انرژی ،ارزشـمندترین ثروت یک
کشـور اسـت و پشـتوانه عظیمی برای اقتصاد به شـمار میآید .با تمام اهمیتی که منابع و
ذخایر طبیعی دارد ،شیوه بهرهبرداری از منابع و ذخایر کشور ما ،وضعیت مطلوبی ندارد.
در اینجـا به بعضی از این موارد اشـاره میکنیم:
 .1آب

هماکنون برای مصارف شهری و روستایی ،صنعت و کشاورزی ،از شیوههای مختلفی
بـرای بهرهبـرداری از منابـع آبی کشـور بهره گرفته میشـود کـه کمتر در جهـت بهرهوری
است .بر اساس برخی ارزیابیها« ،متوسط بارندگی ساالنه ایران حدود  400میلیارد متر
مکعـب اسـت کـه از این مقدار 270 ،میلیارد متر مکعب بـه صورتهای مختلف تبخیر
1
یا از دسـترس خارج میشود».
با این حال ،از  130میلیارد متر مکعب آب باقیمانده نیز اسـتفاده درسـتی نمیشـود؛
زیرا فرهنگ مصرفگرایی چنان افسارگسـیخته پیش میرود که حتی از کشـورهای پرآب
جهان ،مانند کشورهای اروپایی نیز پیشی گرفته است؛ به گونهای که «مصرف سرانه آب
لولهکشـی آشـامیدنی در ایران ،حدود  142متر مکعب در سـال است که از مصرف سرانه
برخـی از کشـورهای پـرآب مثل اتریـش [ 108متر مکعب در سـال] و بلژیک [ 105متر
2
مکعب در سـال] بیشتر است».
بـرای آگاهـی بیشـتر از موضـوع ،کافی اسـت میانگین مصرف سـرانه آب کشـور را با
میانگین مصرف سرانه آب در جهان مقایسه کنیم« .میانگین مصرف سرانه آب در جهان
در بخشهای صنعت ،کشـاورزی و شـهری و روستایی ،حدود  580مترمکعب برای هر
نفر در سال است ،ولی این رقم در ایران که کشوری کمآب به شمار میآید ،حدود 1300
 .1مجموعه مقاالت و سخنرانی های دومین کنگره ملی بهرهوری ایران ،ص .312
 .2گروه جغرافیای برنامهریزی و تألیف کتب درسی ،جغرافیای سال دوم( ،کد  ،)225 /1سال  ،1399ص .54
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مترمکعب اسـت»؛ 1یعنی چیزی حدود دو برابر سـطح میانگین مصرف سـرانه جهانی.
برای مثال« ،سـهم بخش کشـاورزی از آب اسـتحصال کشـور 90 ،درصد اسـت که 35
درصد آن مصرف و بقیه به اشکال مختلف تبخیر یا جذب زمین شده ،از چرخه مصرف
خارج میشـود 2».این در حالی اسـت که میتوان بخشـی از این اتالف آب را در بخش
کشـاورزی با بهکارگیری روشهای پیشـرفته آبیاری کاهش داد .آبیاری تحتفشـار ،یکی
از این روشهاسـت ،به طوری که «متوسـط آب مصرفی برای هر هکتار از اراضی باغی و
زراعی در طول یک دوره زراعی 12 ،هزار متر مکعب است ،ولی میتوان با آبیاری تحت
فشـار ،آن را به  6200متر مکعب کاهش داد».
در بخـش صنعـت هـم مصـرف آب در حـال حاضر زیاد نیسـت (حـدود  2درصد)
ولی مقدار آبی که مصرف میشـود ،به دلیل آلوده شـدن به مواد شـیمیایی و میکروبی و
آلودهکنندههای خطرناک مانند جیوه و سـرب ،در مجاری رودها رها یا از راه چاهها وارد
سفرههای زیرزمینی میشود ،آب آن را آلوده میکند و به مشکالت زیستمحیطی دامن
میزند.
به هر حال ،موارد یادشـده ،بیانگر اتالف و اسـراف بیش از اندازه منابع آب در کشـور
اسـت که با اصالح فرهنگ مصرف ،میتوان انتظار بهرهوری بیشـتری از آب داشـت.
 .2خاک

خاک یکی از منابع ارزشـمند حیات بشـری اسـت که «برای تشـکیل یک سـانتیمتر
آن در روی زمیـن ،بیـش از هـزار سـال زمـان نیاز اسـت» .از اینرو ،باید از آن به درسـتی
بهرهبـرداری کـرد؛ زیـرا بـا بهرهبـرداری نادرسـت از آن ،فرسـایش خاک پیـش میآید که
پیآمدهـای فراوانـی دارد .از جملـه ،فرسـایش خاک میتواند زمینهای کشـاورزی را به
بیابـان تبدیـل کند ،راههای بیابانی را مسـدود سـازد ،محصوالت غذایـی را کاهش دهد،
هوای شـهرها و روسـتاها را با گرد و غبار آلوده کند ،سـیل راه بیاندازد ،سدها ،دریاچهها و
منابع آب را از خاک انباشته کند و خرج فراوانی بر دوش ملت و دولت بگذارد .متأسفانه

90

 .1همان ،ص .53
 .2ماهنامه جهاد (توسعه روستایی و ترویج کشاورزی) ،ش  ،1399 ،264ص .116

 .3جنگل و مرتع
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هـر سـاله بـه دلیل فرسـایشهای آبی و بادی خـاک و دخالتهای بیرویه انسـان ،چرای
بیرویـه دام ،بهرهبـرداری بیـش از حـد از خاک ،شـخم زدن نامناسـب و آبیـاری زمین با
آبهای شور و کندن بوتهها و درختچهها برای سوخت ،میلیونها تن خاک از بین میرود
و بر مناطق بیابانی کشـور افزوده میشـود.
اهمیـت ایـن مسـئله را زمانـی بهتر درک میکنیم کـه بدانیم بیش از نیمی از کشـور را
مناطق کوهستانی و بیابانهای خشک فرا گرفته است و هر ساله با افزایش جمعیت ،نیاز
به مواد غذایی بیشتر میشود 1.پس بهتر است به فرموده رسول گرامی اسالم ،6حرمت
خاک و زمین را حفظ و از آن بهتر اسـتفاده کنیم« :حرمت زمین را نگه دارید؛ زیرا زمین
2
به منزله مادر شماست».

جنـگل و مرتـع ،از باارزشترین منابع ملی کشـور به شـمار میآید که نقش مهمی در
زندگی و اقتصاد افراد جامعه ایفا میکند .جنگلها با تعدیل هوا ،فراهم آوردن فرآوردههای
صنعتـی ،سـاختمانی و پزشـکی مـورد نیـاز و از همه مهمتر ،حفظ خـاک و پیشگیری از
سـیالب و پیآمدهای ناشـی از آن ،شرایط مسـاعدی برای زندگی انسان فراهم میآورند.
اگـر در منطقـه وسـیعی ،درختـان جنگلی قطع شـود ،تعرق گیاهان کاهـش مییابد که به
کاهش بارندگی و خشـک شـدن خاک و گسـترش مناطق بیابانی میانجامد .کارشناسان
میگوینـد« :اگـر جنگلـی یک دالر چوب بدهـد ،میتواند بیـش از  110دالر آب بدهد.
همیـن طـور بـر این باورند با از بین رفتن هر  260هکتار جنگل 750 ،نوع درخت500 ،
نوع گل 125 ،نوع پسـتاندار 400 ،نوع پرنده 100 ،نوع پروانه و تعداد بیشـماری حشـره
3
از بین میرود».
پـس جنـگل از باارزشتریـن منابـع طبیعـی اسـت که بـا هیـچ بهایی نمیتـوان آن را
قیمتگذاری کرد .البته در کشور ما متأسفانه روند تخریب جنگل با شدت ادامه دارد ،به
گونهای که ساالنه درصد باالیی از جنگلهای کشور نابود میشود .گستره تخریب جنگل
 .1ر.ک :فرسایش خاک ،سعید قیاسوند ،نشر سیمین ،تهران .1397
.2ابوالقاسم پاینده ،ترجمه نهج الفصاحه ،ص .380
 .3مجموعه مقاالت دومین کنگره و سخنرانی های بهرهوری ملی ایران ،ص .318
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به حدی اسـت در طول چهل سـال اخیر ،سـی درصد جنگلهای کشور کم شده است.
بدیـن ترتیـب ،سـاالنه میلیونهـا مترمکعب از ذخیره چوب و منابع ملی کشـور که به
راحتی قابل تجدید نیست ،برداشت میشود .به این مسئله ،آتشسوزیهای مکرر را نیز
باید اضافه کرد که موجب تخریب سـریعتر آن شـده است« .در گذشتهای نه چندان دور،
حدود یازده تا هجده درصد خاک کشور را جنگل پوشانده بود که این رقم در حال حاضر
بـه هفـت درصـد کاهش یافته اسـت» 2.در سـالهای اخیر ،این امر از راه ایجاد سـیالب
خسـارتهای فراوانی به کشور وارد کرده است.
درباره مراتع هم باید گفت با تمام اهمیتی که مراتع در جلوگیری از جریان سیالبها
و همینطـور تولیـد علوفـه و در نتیجـه تولید گوشـت قرمز ،محصـوالت متفرقه دارویی،
صنعتی و خوراکی دارد ،سـرعت تخریب آنها از جنگلها هم سـریعتر اسـت.
شـگفت آنکـه این رونـد تخریب در کشـوری روی میدهد که باورهـای دینی مردم،
درخـت و درخـتکاری را مقدس شـمرده اسـت .رسـول گرامی اسلام در این زمینه
میفرماید:
حتی اگر رسـتاخیز بهپا شـود و نهالی در دسـت یکی از شـما باشـد ،اگر میتواند آن را
3
بکارد ،باید بکارد.
هـر کـه درختی بنشـاند ،خدا بـه اندازه میوهای که از آن درخت برون میشـود ،پاداش
4
بـرای وی ثبت میکند.
هـر کـه درختی بکارد ،هر بار انسـان یا یکی از مخلوقـات خدا از آن بخورد ،برای وی
5
صدقهای ثبت میشود.
1
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راه حل:

 .1خـروج دام از جنـگل :رفـت و آمـد بیرویه دام در جنگل باعث فشـردگی و خرابی
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 .1ر.ک :اهمیت جنگلها و مراتع ،سمیه ابراهیمی ،نشر نگارش نوین ،تهران .1396
 .2همان.
.3ابوالقاسم پاینده ،ترجمه نهج الفصاحه ،ص .267
 .4همان ،ص .707
 .5همان ،ص .571
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خـاک میشـود و آب بـاران بـه جای اینکه در خاک فرو رود در سـطح زمیـن جریان پیدا
میکند .همچنین دانههایی که بر روی زمین ریخته میشود نمیتوانند رشد کنند .پوشش
گیاهـی را از عرصـه جنگل حذف میکند و خاک جنگل ،عریان و بدون محافظ میماند.
دامها با جویدن پوسـت و سـاقههای درخت ،آنها را زخمی میکند و زمینهی نفوذ انواع
آفـت و بیماریهـای گیاهی را به وجود میآورد.
اگـر بتـوان بـرای دامـداران ،علوفـه الزم را تأمیـن کـرد و از طرف دیگر ،دامـداران را به
اهمیـت جنـگل آگاه نمـود ،چـون آنان اعتقاد ندارنـد که دام ،جنـگل را تخریب میکند.
ً
راه حـل آن اسـت کـه اوال :پروانـه چـرای دامداران را جـدی گرفت .بعـد جریمهها را
سـنگینتر کرد .سـوم اینکه مردم را به کمک طلبید یعنی مردم در تشـکلها و انجمنها و
سـازمانهای غیردولتـی و تعاونیها متشـکل شـود و دولت از آنهـا حمایت نماید.
باد و توفان شـدید ،گرمای شـدید ،خشکسـالیها ،بارانهای بسیار تند ،سیالبها،
عوامل طبیعی تخریب جنگل هسـتند.
چـرای دام ،حریـق ،قطع بیرویه درختان و قاچاق چوب ،از عوامل انسـانی ،تخریب
جنگل میباشد.
چرای دام را از طریق جرایم و مجوز و پروانه ،حریق را از راه آموزش به مردم و دامداران
و چوپانـان و قاچـاق را از طریـق وضـع قوانیـن سـختگیرانه برای مقابله بـا ثروتمندان و
طمعکاران از یک طرف و ایجاد اشـتغال برای فقیران محلی میتوان در نظر داشـت.
اکنـون در دنیـا راهکاری موسـوم بـه ( PESپی .ایی .اس) بـرای مدیریت منابع طبیعی
مطـرح اسـت بـه طوری که هر فرد باید هزینهای بـرای بهرهگیری از منابع طبیعی (حتی به
شکل تفریحی) بپردازد .در کشور نپال برای گذر از رودخانه از هر نفر چهار دالر عوارض
میگیرند.
 .2صرفهجویی در کاغذ :دولت ،در سیسـتم اداری خود ،هر روزه میلیونها تن کاغذ
را هـدر میدهـد و ضررهـای جبرانناپذیری به محیط زیسـت وارد میکند .یعنی یکی از
جیبهای سـوراخ دولت که به هدر رفت سـرمایههای بزرگ ملی منجر میشـود ،از راه
مصرف کاغذ فراوان اسـت .یک محاسـبهی سرانگشـتی به ما نشـان میدهد که هر کاغذ
ً
 A4حـدودا  5گـرم اسـت و یک بسـته کاغذ  A4وزنی معـادل  2/5کیلوگرم دارد .یک تن

93

آفـتهـــای بـهـــرهوری

94

کاغذ  400بسـته  A4میشـود که اگر ما در هر هفته در سـال فقط  4بسـته کاغذ  A4در
سـازمان خودمان مصرف کنیم در یک سـال  15درخت را قطع کردهایم؛ یعنی برای تولید
درخـت تنومند و کهن باید قطع شـود .نیاز کاغذ در کشـور ما سـاالنه
یـک تـن کاغـذ 15
ِ
ُ
ُ
ُ
حدود  370هزار تن اسـت که تنها هزار تن آن در داخل تولید میشـود و  270هزار تن آن
1
از راه واردات است.

 .1ر.ک :صرفهجویی در مصرف چوب و کاغذ ،محمدرضا هراتی ،شرکت انتشارات فنی ایران ،تهران .1390

اسـتفاده از یک سیسـتم کارآمد در توزیع و انتقال مواد و امکانات ،کاالها و خدمات
میتوانـد گامـی در راه تحقـق عدالـت اجتماعـی و پیشگیـری از اتلاف وقت افـراد و به
کارگیـری آن در جهـت سـازندگی باشـد .بـا این حـال ،در حال حاضـر در بخش توزیع و
انتقال کشـور ،شـیوههایی حاکم اسـت که کمتر در جهت بهرهوری جامعه و افراد آن قرار
دارد .به برخی از این شـیوهها اشـاره میکنیم:
ّ
الف) عرضه نامناسب و فلهای مواد غذایی

کشــورهای پیشــرفته ،امــروزه بــا برخــورداری از امکانــات و تولیــد انبــوه کاالهــا،
در فکــر پیشگیــری و بــه کمتریــن حــد رســانه ضایعــات بــه هنــگام عرضــه هســتند.
آنهــا ب ـرای تحقــق ایــن امــر ،بــه شــیوههای نویــن بســتهبندی روی آوردهانــد و کاال
و مــواد غذایــی تولیــد شــده را بــه انــدازه نیــاز هــر فــرد یــا تعــداد افـراد یــک خانــواده
در بســتهبندیهای کوچــک ،متوســط و بــزرگ یــا بــه صــورت عــددی و دان ـهای بــه
مصرفکننــدگان عرضــه میدارنــد .در کشــور مــا ،فرهنــگ بســتهبندی مناســب بـرای
عرضــه کاال بــه ویــژه ب ـرای مــواد غذایــی کمتــر دیــده میشــود و بیشــتر بــه صــورت
فلـهای ،جعبـهای و کیسـهای اســت .نتیجــه ایــن نــوع عرضــه ،افزایــش میـزان ضایعــات
مــواد غذایــی خواهــد بــود .البتــه عرضــه نامناســب مــواد غذایــی ،نــه تنهــا در بخــش
مصــارف داخلــی ،کــه در بخــش صــادرات کشــور نیــز قابــل مالحظــه اســت؛ بــه
گونـهای کــه کشــورهای خریــدار محصــوالت غذایــی ایـران ماننــد پســته و زعفـران ،بــا
بســتهبندی مناســب ،آن را بــا قیمــت باالتــر و حتــی چندیــن برابــر قیمــت محصــوالت
ای ـران بــه بازارهــای جهانــی روانــه میکننــد.
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ب) عرضه نامناسب آب بهداشتی

آب ،هدیه مبارک الهی اسـت که طراوت و تازگی طبیعت را به ارمغان میآورد .درباره
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اهمیت آن همین بس که قرآن کریم آن را مایه حیات میداند(َ :و َج َع ْل َنا ِم َن ْال َماء ُك َّل َش ْ
ـی ٍء
َح ٍّی؛ و هر چیز زندهای را از آب پدید آوردیم)( .انبیاء.)30 :

بـا توجـه بـه نقـش حیاتـی آب و اهمیـت آن در توسـعه و هزینههایی که برای کشـف،
جمـعآوری ،تصفیـه ،انتقـال و مراقبـت از آن انجام میشـود ،متأسـفانه شـیوه عرضه آن،
بـه ویـژه در نقـاط شـهری با اسـراف و اتالف همراه اسـت .این در حالی اسـت که امروزه
کشـورهای پیشـرفته و پر آب جهان ،به دلیل اهمیت آب سـالم و کمبود آن ،از شـیوههای
جدیـدی بهـره میگیرند که از آن جملـه ،عرضه آب در بطریهای یک لیتری و جدا کردن
آب شـرب از آبهای مصرفی اسـت .کشورهای پیشـرفته ،انواع گوناگونی از سامانههای
توزیع آب را برای شرب ،شستوشو ،آبیاری فضای سبز یا کارهای ساختمانی در شهرها
عرضـه میکننـد .در مقابـل ،در ایـران که با محدودیـت آب روبهرو هسـتیم ،فقط از یک
سـامانه عرضه آب ،آن هم به صورت لولهکشـی به منازل شـهری و روسـتایی بهره گرفته
میشود .در نتیجه 85 ،درصد این کاالی گرانبها در سرویس و فضای سبز منازل مصرف
یا از طریق شستوشـو به فاضالب تبدیل میشـود.
جای بسـی تأسـف اسـت که اینگونه عرضه آب در کشوری صورت میگیرد که رهبر
فقیـد آن بـه اسـتفاده صحیـح از آب پایبنـد بـود .در اینجا فقط به ذکر یـک خاطره از آن
بزرگوار بسـنده میکنم .آقای سـید رحیـم میریان نقل میکند:
آب خوردن نباشد ».گفتم:
روزی در حال آب دادن به باغچه بودم که امام فرمود« :این ِ
«نـه آقاجـان ،این آبی اسـت کـه از چاه میآید ».گفتند« :آب چاهی نباشـد که مردم از آن
اسـتفاده میکننـد ».گفتـم« :خیـر ،آب چاهی اسـت و مخصوص همین جاسـت و برای
درختـان همینجـا کندهانـد ».روز دیگر آمد و فرمود« :حاجی خیلی از این آب اسـتفاده
میکنـی ».مـن تعجـب کـردم که میگویـد از آبی که کسـی از آن مصـرف نمیکند ،زیاد
1
استفاده نکنید.
ج) شیوه نامناسب عرضه خدمات

مشـکالت نظام توزیع در کشـور ،تنها به عرضه نامناسـب کاال محدود نیسـت ،بلکه
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مشمول عرضه خدمات نیز میشود و بخشی از آن به ناکارآیی ساختار اداری بازمیگردد.
هر سـال فرصتهای فراوانی از اوقات مفید و سـازنده مردم در مراجعه به ادارهها به هدر
میرود .در سـالهای اخیر ،تالش شـده با بهرهگیری از پسـت ،از حجم رفت و آمدهای
اداری کاسـته شـود ،ولی خدمترسـانی به دلیل گستردگی پسـتهای سازمانی ادارهها،
کمبـود نیروهـای فنـی و تخصصـی و تعـدد مراجع تصمیمگیـری ،هنوز به سـطح باالی
کارآیی و اثربخشـی نرسیده است.
مشکل دیگر در این حیطه ،به تمرکز مراکز خدماتی در مراکز استانهای کشور مربوط
اسـت .در این زمینه هم تالشهای فراوانی صورت گرفته اسـت تا بسـیاری از اختیارات
بـه مسـئوالن محلـی و منطقهای سـپرده شـود ،ولی هنوز افـرادی که در مناطـق دورافتاده
زندگـی میکننـد ،بـرای دریافـت خدمات بهینـه ،از جمله خدمات بهداشـتی ،درمانی و
فرهنگی مجبور میشوند مسافتهای طوالنی را با هزینه گزاف بپیمایند و به مراکز استان
و شـهرهای بزرگ بروند.
در کنـار ایـن مسـائل ،بایـد به تجمع افـراد تحصیلکرده و متخصص مانند :پزشـک،
مهندس ،معلم و پرسـتار در مراکز اسـتانها ،به ویژه پایتخت اشـاره کرد .باعث تأسـف
اینکـه گاه ایـن افـراد به دالیل متفاوتـی ،به حرفهای غیر از تخصص خود اشـتغال دارند.
جاذبههایـی هـم کـه برای عزیمت این افـراد به مناطق محروم ایجاد شـده ،چندان رغبتی
در آنها به وجود نیاروده اسـت .این در حالی اسـت که همواره مسـئوالن مناطق محروم و
دورافتاده از کمبود نیروهای متخصص و تحصیلکرده در مناطق خود گالیهمند هستند و
برای برطرف ساختن نیاز خود ،مجبورند از نیروهای بومی بهره بگیرند .اینان نیز به دلیل
نداشـتن تخصص در آن امور ،سـطح بهرهوری را در حوزه خدمت خود کاهش میدهند.
د) عرضه نامناسب سوخت

عرضه ارزان و نامناسـب سـوخت ،یکی دیگر از مشـکالت سـامانه توزیع در کشـور
اسـت .در این میان ،مشـکل بنزین و گازوئیل شـدید اسـت ،به گونهای که جهت عرضه
ارزان سـوخت در کشـور ،هر سـاله چند میلیون لیتر سـوخت از کشور قاچاق شده و برای
نمونه در کشـوری مانند افغانسـتان به قیمت باالتر فروخته میشـود».
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ارزانی سوخت در کشور ،همچنین سبب استفاده بیش از حد خودروها در امور شهری
و آمد و شدهای آن شده است ،چنانکه مردم برای انجام دادن کوچکترین کارشان مانند
خرید نان و میوه ،ترجیح میدهند از خودرو شـخصی اسـتفاده کنند .این مسـئله نه تنها
موجب مصرف بیش از حد بنزین ،که موجب آلودگی محیط زیست نیز میشود.
از جملـه نمودهـای دیگـر عرضـه نامناسـب سـوخت در کشـور ،هـدر دادن سـاالنه
میلیونهـا لیتـر بنزیـن و گازوئیل بر اثر بیمباالتی و بیتعهدی برخی کارکنان و مسـئوالن
پمـپ بنزینهاسـت .کـه در نتیجـه ،تبخیر یـا آتشسـوزی را در پیش دارد.
جالـب اینکـه تمـام ایـن حـوادث ،در کشـوری رخ میدهـد که تصمیـم دارد جهت
بهـرهوری و توسـعه گام بـردارد و سـاالنه میلیونهـا دالر یارانـه برای سـوخت میپردازد.
در کشـورهای اروپایی که منابع انرژی و سـوخت محدودی دارند ،بخش سوخت ،از
بخشهای درآمدزا شـمرده میشـود .چون مالیات قابل توجهی میگیرند .همچنین ژاپن
و اتحادیه اروپا نیز از این بابت به ترتیب دو و سـه برابر کل درآمد اوپک از صادرات نفت
درآمـد داشـتهاند .در مقابـل ،در ایـران ،روزانه چند میلیون لیتر بنزیـن فقط در راهبندانها
مصرف میشود.
هـ) شیوه نامناسب حمل و نقل

از مشـکالت دیگـر بخـش توزیع ،حمل و انتقال کاالهای تولیدشـده و مـواد اولیه از
مراکز تولید به بازارهای مصرف اسـت که گاه به دلیل محدودیت امکانات ،کیفیت حمل
نمود
و انتقال نیز پایین اسـت .به ویژه این مسـئله در انتقال آب ،انرژی ،مواد اولیه و میوهِ ،
هدررفت زیادی دارد.
بیشتری دارد؛ فیالمثل در بخش کشاورزی آب در نهرهای خاکی
ِ
در آب شـرب هم به دلیل فرسـودگی لولهها و تأسیسـات آب ،هدررفت زیاد است.
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بینظمی ،روزنه و آفت دیگری است که سرمایههای فراوانی را به نابودی میکشاند و
اجازه نمیدهد کارها به موفقیت برسد .کسانی که در خانواده ،رشته تحصیلی و کسب و
کار خود ،نظم و انضباط ندارند به موفقیت نمیرسـند و اسـتعدادها و سرمایههای زیادی
را هدر میدهند.
آسیبهای بینظمی ،فراوان است ،بعضی از آنها را یادآوری میکنم:
 .1بینظمی ،باعث میشود کاری را با وقت و سرمایه بیشتر انجام دهیم؛ یعنی کاری
را کـه افـراد منظـم در یک روز و با کیفیت ،انجام میدهند ،یک فرد بینظم همان کار را در
چنـد روز و با کیفیت پایینتر ،تمام کند.
 .2بینظمی ،اعتمادبهنفس را از انسـان میگیرد و اجازه نمیدهد تا مراحل دیگر کار
و زندگـی را با موفقیت و مطمئن انجام دهیم.
 .3لذت بردن از کار ،اصل مهمی است که به پیشرفت کمک میکند ،بینظمی باعث
میشود که انسان ،طعم این لذت را نچشد.
 .4بینظمـی ،موجـب سسـتی در اراده هـم میشـود و قدرت و انرژی ادامـه کار را از
انسـان میگیرد.
هیجان بیهوده
 .5عجله و هیجانزدگی ،خوب نیست ،بینظمی این عجله و شتاب و
ِ
را در کار وارد میکند.
 .6در اثر بینظمی ،کمکم در روحیهی انسان ،صفاتی مثل پرخاشگری ،دروغگویی،
زودرنجی و بیارادگی به وجود میآید.
آثار ناگوار بینظمی ،بیشتر از اینهاست .هر کس میتواند با ّ
تأمل در این آثار زیانبار،
بـه اهمیـت نظـم پـی ببرد و در مسـیر ّ
موفقیـت بیفتد .مطالعهی سرگذشـت دانشـمندان،
کارآفرینـان ،تولیدکننـدگان ،ورزشـکاران و دیگـر افـراد موفق به ما نشـان میدهد که نظم
ّ
و انضباط تا چه حد در زندگی و موفقیت آنان ،نقش داشـته اسـت .در سرگذشـت زندگی
بعضـی از افـراد موفـق آمده اسـت که آنها به قدری ،منظم بودهاند که مردم ،سـاعتهای
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ً
خود را با رفتارهای آنان ،تنظیم کردهاند؛ مثال هرگاه از منزل خارج یا وارد میشدند ،همه
ً
متوجه میشـدند که اکنون دقیقا سـاعت چند است.
زمان ورود و خروجشان به منزل ،غذا خوردن ،استراحت و بقیه کارها به قدری منظم
ِ
است که مثل یک ساعت ،دقیق کار میکند.
نشـان شـادی و امیـد در وجـود یک فرد اسـت و باعث میشـود فشـار روانی و
نظـمِ ،
سـردرگمی از او به دور باشـد؛ به همین سـبب ،کارها و رفتارهایش اثربخشتر و کارآمدتر
باشـد و افـکار گوناگونـش از یـک طبقهبنـدی خـاص برخوردار گـردد و پلههای رشـد و
ً
پیشـرفت را به راحتی طی کند و شـادمانی او بیشـتر شـود .اساسـا هر انسـانی که به کارها
و رفتارهـای یـک فـرد منظم نگاه میکند ،شـادمان میشـود و برعکس ،یـک فرد نامنظم،
روحیه ما را افسـرده میسـازد.
در مدیریــت خانــواده و بــه صــورت کالنتــر ،مدیریــت یــک کشــور توســط دولــت،
نظــم ،نقــش کلیــدی دارد .اگــر دولــت در سیاسـتگذاریها منظــم نباشــد و در دخــل
و خــرج و بودجهبنــدی ،نظــم را رعایــت نکنــد ،بــه هیچوجــه ،موفــق نخواهــد بــود.
نظـ ِـم قابــل تحســینی کــه دولتهــای موفــق و پیشــرفته غیرمســلمان دارنــد ،حاکــی
از آن اســت کــه آنــان دســتورهای دینــی و عقلــی و قرآنــی را بهتــر رعایــت کردهانــد.
امیرمؤمنــان علــی  در یکــی از رهنمودهــای خــود در واپســین روزهــای عمــرش
میفرمایــد:
«نکند غیرمسلمانان در عمل به قرآن از شما پیشی بگیرند».

1

اکنون شـاهدیم که این پیشبینی مسـلمانان ،محقق شـده و غیرمسـلمانان در عمل به
قرآن ،از ما جلو زدهاند؛ نمونهاش همین نظم و انضباطی است که آنان در همه جنبههای
زندگـی فردی و اجتماعی دارند.
بـرای نمونـه ،آنـان در بودجهریـزی ،بـدون اینکـه تحـت تأثیـر افـراد خـاص قـرار
بگیرنـد و بـدون هیچگونـه مصلحتسـنجی ،اولویتهـای کشـور را در نظـر میگیرنـد
و سـهم تولیـد و تجـارت ،بهداشـت و امنیت ،خدمـات و کارمندان و مسـتمریبگیران و
همـهی جنبههـای دیگـر را بـا واقعیتهـای خـود تطبیق میدهنـد و فقط نظـم و انضباط
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َّ ّ
َ ُ
الل َه فی ُالقرآن َفال َیسب ُق ُکم ب َ
الع َمل ِب ِه غ ُیرکم».
 .1نهج البالغه ،نامه  « :47الله ِ
ِ
ِ
ِ
ِ

نظم چیست؟

نظم چیست؟ به معنای ترتیب ،آراستگی و با برنامه بودن است.
اگر کسـی در امور خویش اسـتوار نباشد ،گفته میشود :امورش نظام ندارد .مجموعه
عالم ،یک نظام بزرگ تشـکیالتی اسـت که تحت حاکمیت خداوند قرار دارد و کمترین،
از همریختگـی و نابسـامانی در آن وجـود نـدارد .اگر میزان و قانـون از عالم بزرگ برچیده
شـود راه فنا و نابودی پیش میگیرد و اگر زندگی شـما هم فاقد نظم و میزان باشـد رو به فنا
خواهید رفت.
وفاداری و عمل به قانون و به دیگر عبارات نظممداری ،راه دوری از تنش و برخوردهای
بشری است.
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بودجـهای را در نظـر میگیرنـد .همیـن نظـم ،آنـان را از ابعـاد دیگـر هم منظـم میکند و
جهتگیریهایشـان را هـدفدار مینمایـد.

عوامل مؤثر در نظم

چه عواملی رفتارهای فردی ،شغلی و اجتماعی ما را به نظم در میآورد؟ به مهمترین
آنها اشاره میکنیم:
 .1هدف:

میان نظم و هدف ارتباط مستقیم برقرار است و بدون آن نظم حاصل نمیشود ،هدف،
اصلیترین عامل شـکلدهنده رفتار ،گفتار ،شـخصیت انسـان اسـت .از اینرو کارهای
بـزرگ از هدفهای بلند به جای میماند.
افـراد و صاحبـان کسـب و کارهـا و مدیرانـی که بدون چشـمانداز مشـخصی روزگار
میگذراننـد و بـدون در نظـر گرفتن آرمانی نیازها را پاسـخ میگوینـد و امکانات را به کار
میگیرنـد ،علاوه بر صـرف هزینههای فـراوان موفقیتی را تجربـه نمیکنند.
 .2برنامهریزی:

برنامهریزی شناسـایی مسـیر حرکت و تهیه نقشـه آن اسـت و از شمار مؤلفههای نظم
میباشـد .با برنامهریزی میتوان گامهای بلند ،اسـتوار در مسـیر برداشـت ،زمان رسیدن
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بـه هـدف را کوتـاه نمود و ضریـب امنیت آن را باال برد و از سسـتی ،لغزش ،دوبارهکاری،
بینظمـی و غم و اندوه دوری جسـت.
حضرت علی  میفرمایند« :هر کس از برنامهریزی دست کشید ،دچار گرفتاری
میشود».
هـر فعالیت برنامهدار بشـری از کوچکترین امور فـردی تا کالنترین امور  اجتماعی
و کسـب و کار نیازمند شروطی است:
الف -عملیاتی نمودن کارها و تقسیم آن میان وظیفههای گوناگون
ب -ایجاد سازگاری و سازماندهی بخشهای تقسیمشده به گونهای که امکان انجام
صحیح کار را فراهم آورد.
ج -ژرفبینی و دوراندیشی
ه -توکل
 .3رهبری و مدیریت:

هیچ جامعه و سازمانی و کسب و کاری بدون نظام مدیریتی نمیتواند به کمال خویش
دسـت یابـد .مدیـر جامعه و یا هر مؤسسـه کوچک و بزرگی عامـل مهم نظم و پایداری آن
میباشـد .تأثیر مدیر و رهبر بر جامعه آنسـان اسـت که میتوان تغییر رفتار مردم و زمانه
را برآیند مدیریت حاکم دانسـت.
مدیـر شایسـته نیازمنـد ویژگیهایی اسـت که از این میان میتوان بـه :بصیرت ،بینش
سیاسـی ،وفق و مدارا ،شـرح صدر ،حسـن خلق ،قاطعیت ،انتقادپذیری ،تغافل ،امید و
اسـتقامت اشاره کرد.
فایدههای نظم:

رعایت نظم آثار و فواید بسیار زیادی دارد که میتوان به چند مورد آنها اشاره کرد:
الف -سرعت و اتقان:

با رعایت نظم آشفتگی و درهمریختگی برچیده میشود و در نتیجه سرعت و اتقان کار
باال میرود .وقتی کارها منظم نباشـد ،انسـان دچار پراکندگی ،عدم تمرکز و دوبارهکاری
میشـود ،همینها جلوی سـرعت کار و اتقان و محکمی آن را میگیرد .بنابراین یکی از
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فایدههای نظم این اسـت که با دادن تمرکز و تأنی ،سـرعت را به ارمغان میآورد.
نظـم بسـترهای فشـار روحـی را از بیـن میبـرد و زمینـه آرامـش فکـر و روان را فراهم
ً
میآورد .آدمهای بینظم ،آرامش روانی ندارند و معموال در حالت پریشانی و سردرگمی
به سر میبرند از کار خود ،لذت نمیبرند و اضطراب دارند .در مقابل ،آدمهای منظم ،در
زندگی آرامش دارند ،چون ابتدا و انتهای کار ،اهداف و امکانات را بهخوبی میشناسـند
و تـرس و اضطراب و واهمهای ندارند.
ج -باال رفتن روحیه و افزایش کیفیت:

نظم زمینهسـاز تقویت روحیه و در نتیجه افزایش بهرهوری میشـود .از آنجا که نظم،
دلپذیـر و مـورد تأییـد فطرت آدمی اسـت ،روحیه را باال میبـرد و موجب افزایش کیفیت
در همـه عرصههای خصوصی و اجتماعی میشـود .انسـانهای منظـم ،کارها را کیفیتر
و دقیقتـر انجـام میدهنـد .در سـازمانها ،مدیرانی که به کیفیت کار میاندیشـند نظم را
سـرلوحه خـود قـرار میدهند ،به ورود و خروج کارمنـدان ،نظافت ،نحوۀ چینش کاالها،
مبـل و صندلی و میـز کار اهمیت میدهند.
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  بیمباالتی در مصرف   

مصـرف بیرویه ،همان اسـراف اسـت؛ امام علـی  میفرماید« :مصرف بیرویه
1
شـامل هر مصرفی اسـت که بیش از حد کفایت باشـد».
مصرف درست و به اندازه ،پشتوانه بزرگی برای اقتصاد هر کشور و ملتی است .این مهم
میتواند از کوچکترین هسته جامعه؛ یعنی خانواده آغاز شود و به کل جامعه تعمیم یابد.
متأسفانه در کشور ما با وجود تأکید تعالیم دینی بر مصرف بهینه و مزایای اقتصادی و معنوی
آن ،در عمل ،هم در خانواده و هم در اجتماع ،کمتر شاهد نمونههای عملی آن هستیم.
در اینجا به بعضی از موارد مصرفهای بیرویه اشاره میکنیم:
.1خرید فلهای و انبوه مواد غذایی

برخـی از مـردم ،عـادت کردهاند کـه نیازمندیهای خود ،به ویـژه نیازهای خوراکی را
ّ
بـه صـورت فلـهای و انبـوه بدون بسـتهبندی تهیه کنند .شـاید این مسـئله از عرضه مواد به
ّ
ّ
شـکل فلـهای سرچشـمه بگیرد .حتـی بعضیها خریدهای فلهای و انبـوه را برای تفاخر و
دسـتودلباز نشـان دادن خـود انجام میدهنـد و خریدهای به اندازه و کم را به خسـیس
بـودن تعبیر میکنند.
ّ
خریدهای انبوه و فلهای ،میتواند دسـتکم به سـه شـکل برای خانواده مشکلسـاز
باشد :نخست آنکه موجب راکد ماندن سرمایه خانواده میشود .دوم اینکه به مرور زمان،
بسـیاری از مواد خوراکی ،کیفیت اولیه خود را از دسـت میدهند و چه بسـا فاسـد شـوند
که پس از مصرف ،موجب بیماری میشـوند و آنها را باید دور ریخت .سـوم آنکه فضای
خانـه را میگیرنـد و افـراد به فضاهایی همچون زیرزمیـن و انباری نیاز پیدا میکنند.
.2اسراف در پذیراییها و پخت و پز

نـوع دیگـر مصـرف نامناسـب در جامعـه ،اسـراف در پذیراییهـا و پخـت و پـز در
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 .1محمدرضا حکیمی و دیگران ،الحیاة ،ج  ،4ص .231

 .1محمد محمدی ری شهری ،میزان الحکمه ،ج  ،2ص .1296
 .2محمدباقر مجلسی ،حلیةالمتقین ،ص .95
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مهیمانیهاسـت .در برخـی از ایـن مجالـس ،بـا غذاهـا و میوههای متنـوع و گرانقیمت
در تاالرهـا و رسـتورانها از میهمانـان پذیرایـی میکننـد ،درحالیکـه بـا هزینـه کمتـر
میتـوان ایـن کار را در خانـه انجـام داد .همچنیـن زمانی که بعضـی از هموطنان در خانه
از میهمانـان پذیرایـی میکننـد ،عـادت دارنـد بـرای نشـان دادن دسـتودلبازی خـود،
بیـش از انـدازه و چنـد نـوع غـذا بپزنـد کـه بـه انـدازه چند وعـده غذایـی میشـود .البته
بسـیاری از ایـن غذاهـا کـه بـا هزینـه فـراوان تهیه شـده اسـت ،پـس از رفتـن میهمانان،
بـدون اینکـه حتی دسـتی به آنها خورده شـده باشـد ،روانه زبالهدانی میشـوند .اسلام
ایـن گونـه اسـتفاده از نعمتهای الهی را اسـراف مینامد و آن را بسـیار نکوهیده اسـت.
ُ
وك ُلـ ْوا َو ْاش َـر ُب ْوا َو َال ُت ْسـر ُف ْوا إ َّن ُـه َال ُیح ُّب ْال ُم ْسـرف َ
قـرآن مجیـد در ایـن بـاره میفرمایـد:
ین و
ِِ
ِ
ِ ِ
بخوریـد و بیاشـامید ،و[لـی] زیـادهروی مکنیـد کـه او اسـرافکاران را دوسـت نـدارد.
(اعراف.)31 :
از دیگر جلوههای اسـراف در مواد غذایی ،پرهیز از غذاهای مانده اسـت .برخی افراد
از غذاهای تهیهشـده تنها یک بار اسـتفاده میکنند و اضافه آن را دور میریزند .همچنین
اگر همراه خانواده برای صرف غذا به رستوران میروند ،غذاهای اضافی را بدون استفاده
رها میکنند .متأسـفانه هنوز این فرهنگ در کشـور ما فراگیر نشـده اسـت که در اینگونه
مـوارد ،از مهمانـدار بخواهند ظرفی مناسـب بیـاورد تا باقیمانده غذا را به خانه ببرند و در
فرصت مناسـب از آن اسـتفاده کنند .این در حالی اسـت که در اسلام ،حتی دور ریختن
آب زیاد آمده از مصرف یا هسته میوه ،اسراف شمرده شده است ،چنانکه امام صادق
میفرماید:
«ملموستریـن مصـداق مصـرف بیرویـه این اسـت کـه انسـان از آب زیـاد آمده از
1
نوشـیدن ،اسـتفاده بهینـه نکنـد… و هسـته میوههـا را دور افکند».
همینطـور آوردهانـد« :روزی امام رضا  دید یکی از غالمانش ،میوههایی را چید
برخی از آنها را خورد و کمی را دور انداخت .آن حضرت فرمود :سـبحان الله ،اگر شـما
2
مسـتغنی شـدهاید ،دیگران مستغنی نیستند .آن را به کسی که محتاج باشد ،بخورانید».
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بنابرایـن ،بهتـر اسـت خانوادههـای محترم به جای مصـرف بیرویه ،اعتدال را پیشـه
سـازند و هزینههـای اضافـی را کریمانـه صـرف اداره نیازمندان کنند.
.3استفاده نادرست از پوشاک

استفاده نادرست از پوشاک ،از دیگر مشکالت بخش مصرف است .بعضی از لباس
خـود بهینـه اسـتفاده نمیکنند .لباس میهمانـی ،خانه و کار برای آنهـا فرقی ندارد .حتی
هنـگام خـواب حاضـر نیسـتند لبـاس گرانقیمت خـود را عـوض کنند .به یقیـن ،وقتی با
لبـاس باکیفیتـی چنـد مدتی بخورند ،بخوابنـد و کار و نظافت کنند ،جلوه ظاهری خود را
از دسـت میدهـد و غیرقابـل مصرف میشـود .برای مثال ،جوانی که بـا لباس فاخر خود
ماشـین بشـوید یا موتور تعمیر کند ،لباس به محض تماس با روغن یا آب کثیف ،لکهدار
میشـود و کیفیت خود را از دسـت میدهد .اگر با آن ورزش هم بکند ،ممکن اسـت در
برخورد به زمین پاره شود و کارآیی خود را از دست بدهد .همینگونه است وضعیت خانم
خانـهداری کـه بخواهـد با لباس ارزشـمند خود به کار پاکیزگی و آشـپزی و دیگر کارهای
روزانه خانه بپردازد اینگونه رفتارها مصداق اسـراف اسـت .در هر صورت ،بنا به فرموده
امام صادق « :ملموسترین مصداق مصرف بیرویه این اسـت که… لباس پذیرایی
1
را همه جا بپوشد».
جالـب اینکـه خـود امام صـادق در اسـتفاده از پوشـاک دقت داشـت ،داود رقی
میگوید :در یکی از سفرها با امام صادق به محل «ینبع» در نزدیکی مدینه رسیدیم.
چون حضرت از خانه خارج شـد ،کفش قرمزرنگی را به پای ایشـان دیدم .عرض کردم:
ای پسـر رسـول خدا ،این چه کفشـی اسـت که به پا کردهاید؟ فرمود« :این کفش را برای
2
این سـفر برگزیدهام؛ زیرا در برابر ِگل و باران بیشـتر دوام دارد».
مسئله دیگر در مورد لباس ،این است که برخی افراد به پیروی از ُمد ،از لباس تنها در
مجلس جشن ،پیدرپی لباس
مدت زمان کوتاهی استفاده میکنند و ممکن است در یک
ِ
ٍ
عـوض کنند .بسـیارند کسـانی که با تغییر مدل ،جنس و رنـگ لباسها در کوتاهمدت ،از
 .1محمدی ریشهری ،میزان الحکمه ،ج  ،2ص .1296
 .2مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،76ص .272
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پوشیدن لباسهای پیشین احساس شرم میکنند .این مسئله به ویژه درباره خانمها بیشتر
صـدق میکنـد؛ بـه گونهای که در برخی مجالس ،خانمها چمدانی از لباس با خود حمل
میکنند تا در هر ساعت لباس خاصی بپوشند و به آن مباهات کنند؛ درحالیکه مباهات
به لباس در اسلام به شـدت نهی شده است .رسول خدا میفرماید:
هر کس جامهای بپوشد که بدان مباهات کند و مردم بدو بنگرند ،خدا به او نگاه نکند
1
تا آن لباس را بکند.
اینگونـه اسـتفاده از پوشـاک ،مشـکالت اقتصـادی بـرای خانوادهها به بـار میآورد،
موجب گسـترش مصرفگرایی در جامعه میشـود و بر فقر و مشـکالت اقتصادی جامعه
َ ُ َ
قر
الف
میافز
اید ،چنانکه امام علی ،مصرف بیرویه را از 2عوامل فقر میداند« :سبب ِ
ُ
االسـراف؛ یکی از عوامل فقر ،مصرف بیرویه اسـت».
بنابراین ،بهتر است در استفاده از پوشاک ،میانهروی کنیم که از نشانههای پرهیزکاری
شمرده شده است .امام علی میفرماید:
«پرهیزکاران ،در دنیا دارای فضیلت برترند؛ سخنانشـان راسـت ،پوشـش آنان در حد
3
میانه و راه رفتنشـان با فروتنی اسـت».
 .4مدگرایی

مدگرایی در آرایش لوازم خانه ،یکی دیگر از جلوههای سـوءمصرف در جامعه اسـت.
برخـی از مـردم کـه به پیروی از ُمد عالقهمندند ،تمامی لوازم خانه را از اجناسـی انتخاب
میکنند که به اصطالح مد روز باشـد .متأسـفانه این خرجهای کمرشـکن ،تنها به قشـر
خاصی مربوط نمیشود ،بلکه در بین همه اقشار جامعه ،کم و بیش وجود دارد .حتی گاه
دیده میشـود که افراد مسـتضعف ،تحت تأثیر دیگران ،برای عقب نماندن از قافله ُمد ،به
طور قسـطی لوازمی میخرند که هزینه فراوانی دارد و مشـکالت مالی فراوانی برای آنان
پیش میآورد.
بـه هر حال ،زیادهروی در اسلام ،نکوهیده اسـت .رسـول خـدا میفرماید…« :

 .1ابوالقاسم پاینده ،ترجمه نهج الفصاحه (موضوعی) ،ص .567
.2محمدرضا حکیمی و دیگران ،الحیاة ،ج  ،4ص .320
 .3نهج البالغه ،خطبه .193
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َ
ٍّ َ َ
َ
حق فقد أسـرف؛ هر کس نابهجا مال و امکانات را هزینه کند ،اسـراف
َمن أعطی فی غ ِیر
1
کرده است».
ایـن سـرمایهها ،زمانهـا و افکار ،میتوانـد به جای هدر رفتن ،در راههای مناسـبتر
و اهـداف معقولتـر بـه کار گرفته شـود و روزی که از نعمتها پرسـیده میشـود ،موجب
ُ َ َُ
رستگار گردد« :ث َّم ل ُت ْسأل َّن َی ْو َم ِئ ٍذ َع ِن َّالن ِع ِیم»؛ پس در همان روز که از نعمت [روی زمین]
پرسـیده خواهد شد( .تکاثر)8 :
 .5مصرف بیرویه کاالهای بیگانه

مصـرف کاالهـای بیگانـه و ترجیـح آن بـر فرآوردههـای داخلی ،از دیگر مشـکالت
بخـش مصـرف بـه شـمار میآیـد و هماننـد یـک بیماری ،فراگیر شـده اسـت .بسـیاری
از مـردم بـرای خریـد کاالهـای بیگانـه ،حتـی کاالهـای ُبنجـل و بـه دردنخـور آنها ،با
یکدیگـر رقابـت میکننـد .جالـب اینکه ،ایـن خریدهـا ،از کوچکترین وسـایل زینتی
و آرایشـی گرفتـه ،تـا بزرگتریـن لـوازم صنعتـی را در بـر میگیـرد .بـازار گـرم کاالهـای
خارجـی در داخـل ،موجـب شـده اسـت حتـی عدهای بـه کارهـای غیرقانونـی و قاچاق
ایـن کاالهـا بـه کشـور روی آورند.
توجـه بـه ُمـد ،تجمـل و بهترینهـای خارجـی در مصـرف داخلـی ،افزون بـر اینکه
دهنکجـی و توهیـن بـه تولید داخلی اسـت ،موجب رکـود بازار و تولید داخلی میشـود
و سـود سرشـاری را به جیب شـرکتهای خارجی سـرازیر میسـازد که میکوشند ریشه
جامعه ارزشـی ما را از بیخ و بن برکنند .به یقین ،ادامه این روند ،موجب وابسـتگی بیشـتر
کشـور به فرآوردههای بیگانه میشـود و نتیجهای جز سـلطه سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی
بیگانـه نخواهد داشـت .امام صـادق میفرماید:
«جامعـه اسلامی تـا زمانـی که الگـوی مصـرف بیگانـگان را تقلید نکند ،در مسـیر
سعادت و نیکبختی است ،ولی آنگاه که به شیوه بیدینان لباس بپوشد و خوراک خورد،
2
به خـواری میافتد».
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.1محمدرضا حکیمی و دیگران ،الحیاة ،ج  ،4ص .231
 .2همان ،ص .235

هرچند تولید زباله از سوی انسان امری اجتنابناپذیر است ،اما وجود الگوی نامناسب
مصرف در کشـور ،موجب شـده اسـت تا تولید زباله در ایران بیش از حد متعارف باشـد .بر
اساس آمارهای موجود «در ایران ساالنه پنجاه هزار تن زباله تولید میشود و متأسفانه به دلیل
خشک پسماند،
ضعف فرهنگ بازیافت و تفکیک نشدن زباله از مبدأ ،بازیافت تمام اقالم
ِ
1
عملی نیست و از پنجاه هزار تن زباله ،فقط حدود  10درصد آن بازیافت میشود.
از سـوی دیگـر ،بخـش عمـدهای از زبالههـا بـه صورت نخاله سـاختمانی اسـت که
بازیافتناپذیرنـد و فضـای زیـادی را اشـغال و چهـره طبیعـت را نازیبـا میکنند.
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 .6تولید نامتعارف زباله

 .7مصرف بیرویه دارو

مصـرف دارو برای درمان دردها الزم اسـت ،ولی در کشـور مـا ،همانند مصرف مواد
غذایـی از الگـوی خاصـی پیروی نمیکند و بیرویه مصرف میشـود .حتی شـاید بتوان
گفـت خـود مصـرف بیرویـه دارو ،موجـب ایجاد درد دیگری میشـود .امـام علی 
میفرمایـد« :چـه بسـا دارویـی که دردی را به بار آورد»؛ 2زیـرا در برخی موارد ،افراد برای
تسـکین دردهـای خود ،به طور سـرخود ،انواع داروهـا را میخورند.
در حال حاضر ،مصرف داروهای مجاز در ایران بیش از  1/5برابر اسـتاندارد جهانی
است .جالب اینکه در این برآورد ،در هر نسخه پزشکی ،پنج قلم دارو در نظر گرفته شده
اسـت ،درحالیکه بسـیاری از پزشکان بیش از این مقدار دارو تجویز میکنند .بررسیها
نیز نشـان میدهد که در بسـیاری از مناطق کشـور ،بیماران ترجیح میدهند نزد پزشـکی
برونـد کـه چندیـن قلم دارو تجویز میکند .آنها حتی بر تجویـز داروهای تزریقی تأکید
دارند و مالک انتخاب پزشـک برای آنها ،میزان تجویز داروسـت .این در حالی است که
دارو ،سرمایه ملی کشور است و تجویز بیش از نیاز آن ،موجب میشود این سرمایه ملی
در خانهها انبار و سـپس دور ریخته شود.
 .1روزنامه اطالعات  4آبان .1400
.2سید هاشم رسولی محالتی ،ترجمه و شرح غررالحکم و دررالکلم آمدی (موضوعی) ،ج  ،1ص .410
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از ایـنرو ،بـرای حفـظ ایـن سـرمایه ملـی بهتـر اسـت سـازمانهای مسـئول ،مانند
سـازمانهای نظام پزشـکی و وزارت بهداشت و درمان ،در پیشگیری از تجویز داروهای
غیرضـروری در نسـخههای پزشـکی ،اقدام اساسـی انجام دهند .همچنیـن باید به مردم
آموزش داده شـود به طور کامل از داروها اسـتفاده کنند و داروهای اضافی خود را پیش از
گذشت تاریخ مصرف آن ،به سازمانهای مسئول تحویل دهند تا در نقاط محروم کشور
در اختیـار بیماران نیازمند قرار داده شـود.
 .8بیمباالتی در بهرهگیری از امکانات و اموال عمومی

وسـایل ،امـوال و امکانـات فراوانـی کـه در اختیار افـراد جامعه ،سـازمانها و ادارهها
گذاشته میشود ،متعلق به عموم مردم است .از اینرو ،هم کارکنان سازمانها و هم افراد
جامعه باید به صورت بهینه از آنها بهره گیرند .الزم است همان دلسوزی را که در مورد
اموال شـخصی خود دارند ،درباره اموال عمومی به کار گیرند ،ولی متأسـفانه کسـانی به
دلیـل ناآگاهـی از مسـائل دینی و حقوق شـهروندی ،به آن توجهـی ندارند .آنها حتی در
مورد حفظ و نگهداری اموال خصوصی دیگران اهتمام بیشـتری دارند ،درحالیکه حفظ
اموال عمومی ،از اصلیترین وظایف مسـلمان متعهد به شـمار میآید.
بیشـترین نمود این بیمباالتیها ،در اسـتفاده نامطلوب از وسایل و امکانات عمومی،
نظیـر اتوبوسها ،سـرویسهای بهداشـتی ،امکانـات مدارس ،پارکها و فضاهای سـبز
شـهری دیده میشـود .برای مثال ،در داخل شـهرها کمتر اتوبوس نویی را میتوان یافت
که صندلی آن نشکسـته ،یا روکشـش پاره نشـده ،یا واژه زشـتی روی آن نوشته نشده باشد.
وضعیـت اتوبوسهـای کهنه و فرسـوده هم معلوم اسـت .اوج ایـن بیمباالتیها در پایان
بازیهـای فوتبـال باشـگاههای داخـل کشـور ،به ویـژه در تهران اسـت که طرفـداران دو
تیـم پرطرفـدار پایتخـت در پایـان بازی ،عقدههای خود را با شکسـتن سـقف ،شیشـهها
و صندلیهـای اتوبوسهـای شـرکت واحد خالـی میکنند .بدین ترتیـب ،عمر مفید این
وسایل عمومی را که با دسترنج مردم تهیه میشود ،به شدت کاهش میدهند و میلیونها
تومان خسـارت به بیتالمال وارد میسـازند .حال آنکه برخی قطعات این اتوبوسها با
قیمـت باال از خارج وارد میشـود.
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مـن معتقـدم کـه مدیر باید بـا تمام وجودش برای صرفهجویی آمادگی داشـته باشـد؛
یعنـی خـودش را بـه صرفهجویی عادت داده باشـد .اگر مدیر در محاسـبات خود بگوید
هـزار تومـان چیـزی نیسـت بـرای مدیـر شـدن مناسـب نیسـت ،چـون او ممکن اسـت
روزانـه صـد سـند را امضـا کنـد ،کـه اگـر در هـر یک هـزار تومان اسـراف کند ،میشـود
صـد هـزار تومـان! همیـن بیمباالتیهـای کوچـک او را عـادت میدهـد کـه رفتهرفتـه،
رقمهـای بـزرگ را هـم نادیـده بگیـرد .دور شـدن از صرفهجویـی ،افتادن به چاه اسـراف
ّ
اسـت .مـن بارهـا در کارخانـه بـرای تربیـت بچههـا خـم میشـوم و تکههـای کوچـک
السـتیک را از روی زمیـن برمـیدارم و در السـتیکها میانـدازم تـا یاد بگیرند .شـاید ده
برابـر آن ،هزینـه مایـع دستشـویی اسـت که باید دسـتهایم را بشـویم ،ولـی این یک
فرهنگسـازی اسـت و کارمنـدان بایـد بداننـد اگـر ایـن السـتیکها دور ریختـه شـوند
اسـراف اسـت .چقـدر کار شـده اسـت تـا یـک السـتیک درسـت شـده اسـت ،نفتی که
از همـان ابتـدا مصـرف شـده و شـما خودتـان میدانیـد کـه بـرای بـه دسـت آوردن یک
قطـره آن ،چـه زحمتهایـی کشـیده میشـود و چقـدر طول میکشـد که آسـمان و زمین
دسـت بـه دسـت هـم دهنـد تـا یک قطـره نفـت به وجـود آیـد .این خیلـی مهم اسـت و
نبایـد سـاده از کنـارش رد شـد .ایـن اسـت که قـرآن میفرمایـد« :خداوند ،اسـرافکار را
دوسـت نمـیدارد» 1.مسـئله سـر هـزار تومان و صـد هزار تومان نیسـت ،یـک مدیر باید
بدانـد چقـدر طبیعـت زحمت کشـیده تـا بتواند به اندکـی از کالهای مصرفی ما دسـت
پیـدا کند.
مهـم موفقیت و درسهایی کـه من در صنعت آموختـهام و از آن
لـذا یکـی از راههـای ِ
خیلی بهرهمند شدهام ،صرفهجویی است .شاید در نگاه مخاطب ،خندهدار به نظر برسد
کـه یـک صنعتگـر بزرگ و تاجـر موفق و کارآفرین ،خود را درگیر مسـائل جزئی کند و به
صرفهجویی بیندیشـد ،اما راز موفقیت بسـیاری از کارآفرینان و افراد موفق در طول تاریخ
همین صرفهجویی بوده اسـت.
المسر َ
َّ .1إن ُه ال ُیح ُب ُ
فین (سورۀ أعراف ،آیۀ .)31
ِ
ِ
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شرف
 .9مدیران م ِ
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اسراف در سازمانها!

من برای سـنجش مدیران خود ،یک معیار دارم ،که در واقع از شاهکلیدهاسـت ،و آن
معیار این است که دقت میکنم آیا کارمند من ،به رقمهای کوچک مالی اهمیت میدهد
یا نه ،آیا به نگهداری اجناس ریز ــ که شـاید به چشـم کسـی هم نیایدــ حسـاس اسـت یا
نه؟ اگر اهمیت بدهد من او را مدیر شایسـتهای میدانم وگرنه روی او حسـاب نمیکنم.
ً
آوردن این حبه قند چیزی نیسـت ،به نظر من،
مثلا اگـر یـک مدیـر گفت :به حسـاب ِ
مدیر خوبی نیست ،چون مدیری که میگوید هزار تومان چیزی نیست به مرور میلیونها
و میلیاردها را هم به حسـاب نمیآورد.

یکـی از آفتهـا و روزنههـای سرمایهسـوز در مدیریتهـای دولتـی و خصوصـی
بیتوجهی به منابع انسـانی اسـت .منابع انسانی مجموعهای از توانهای انسانی است که
در قسمتهای مختلف ،فعالیت میکنند .در اینجا مایلم بعضی از روزنههایی را که در
منابـع نیروی انسـانی به وجود آمـده توضیح دهم:
 .1پا�یین بودن کارآیی کار�کنان ادارهها

کارکنــان ادارههــا ،نیروهــای شــاغل و فعــال جامعــه هســتند کــه در تولیــد خدمــت
و بهــرهوری جامعــه نقــش حســاس و محــوری دارنــد .امــام علــی میفرمایــد:
«کارهــا بــه وســیله کارمنــدان ،راســت و درســت میشــود 1».البتــه بــا تمــام فعالیــت
و پشــتکاری کــه ایــن افــراد در صحنــه اجتمــاع دارنــد ،هنــوز کارآییشــان در حــد
مطلــوب نیســت« .میـزان بهــرهوری در کشــورهای پیشــرفته ،هفــت ســاعت کار مفیــد
در روز اســت ،درحالیکــه شــاغالن ای ـران حداکثــر یــک ســاعت و نیــم کار مفیــد در
2
روز انجــام میدهنــد».
«کارآیی برخی افراد در محل کار ،کمتر از  20درصد است و اکثر سازمانها ،نیروی
3
مازاد بر نیاز دارند».
این در حالی اسـت که پیشـرفت و توسـعه هر کشـور ،در درجه اول به توان و پشـتکار
مـردم ،بـه ویـژه نیروی فعـال و از جمله کارکنان متکی اسـت .تمام پیشـرفتهایی نیز که
نصیب کشورهای توسعهیافته شده ،در پرتو کار و فعالیت فراوان آنان به دست آمده است.
کارآیی ضعیف کارمندان در کشور به دلیل کمکاری آنان نیست ،بلکه دالیل مختلفی
میتواند داشـته باشـد .بخش عظیمی از آن ،به دلیل فراوانی تعطیالت رسـمی کشـور و
بخـش دیگـر بـه جهـت ناتوانی آنان بـه علت نداشـتن آموزش و تخصص الزم اسـت که
 .1آمدی ،غررالحکم و دررالکلم (موضوعی) ،ج  ،2ص .273
 .2جام جم ،ش  ،1400/12/16 ،1385ص .5
 .3سازمان بهرهوری ملی ایران ،مجموعه مقاالت و سخنرانی های دومین کنگره ملی بهرهوری ایران ،ج ،1ص .325
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بیشـک ،ناتوانـی در هـر فعالیتـی ،آفت آن کار اسـت .امام علـی میفرماید« :آفت
1
کارها ،ناتوانی کارمندان اسـت».
بـه این موارد ،ضعف مدیریت ،تقسـیم نامناسـب کار و نظـارت ناکافی را باید افزود.
در ادارههـا بارهـا به کارمندانی برمیخوریم که به سـبب فراوانی کار ،به اصطالح فرصت
سـرخاراندن ندارند ،ولی پشـت میز دیگری ،کارمندی را میبینیم که بیکار نشسته است
یا نـوع کارش چنین اقتضا میکند.
 .2بیتوجهی به سالمندان و بازنشستگان

سـالمندی ،موهبتی الهی اسـت و اتاق انتظار مرگ نیست؛ بلکه عمر دیگری است در
زمانی دیگر .امام علی میفرماید« :به راسـتی که عمر (مفید) تو همان زمانی اسـت
2
که در آن هستی».
ایشـان ،آدمی را از ضایع کردن عمر باز میدارد« :از ضایع شـدن عمرها در آنچه برای
3
شـما باقی نماند ،بپرهیزید؛ که عمر رفته باز نمیگردد».
امروزه در جهان تالش میشود از وقت ،تجربه و نیروی سالمندان در بهرهوری جامعه
بیشـتر بهره گرفته شـود .برای مثال ،در کلیسـاهای اسـترالیا ،محل ویژهای برای کمک به
4
افراد نیازمند در نظر گرفته شـده اسـت که گردانندگان آن را سـالمندان تشـکیل میدهند.
در برخی کشورها برای بهرهگیری از وقت و نیروی سالمندان ،در بیشتر شوراهای محلی،
دفتر ویژه سالمندان در نظر گرفته شده است .سالمندانی که مایلند در زمینههای گوناگون
داوطلبانـه خدمـت کننـد ،به این مراکز میروند .برخی از ایـن خدمات داوطلبانه عبارت
اسـت از تدریس خصوصی در خانهها ،همصحبتی با افراد خانوادهها ،نگهداری از خانه
گیاهـان افـرادی که به مسـافرت میرونـد ،کمک به امور خانه ،خانـهداری و دهها نمونه
و
ِ
5
دیگر.
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 .1سید هاشم رسولی محالتی ،شرح غررالحکم و دررالکلم آمدی (موضوعی) ،ج  ،3ص .109
 .2همان ،ج ،2ص .199
 .3همان.
 .4گروه بانوان نیکوکار ،مجموعه مقاالت سالمندی ،گروه بانوان نیکوکار ،ص  68و .69
 .5همان.
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در کشور ما برخی سالمندان به کار و فعالیتهایی مانند کشاورزی مشغولند ،ولی از
توان و تجربه گرانبهای بسیاری دیگر از بازنشستگان ،با وجود آنکه هنوز توانایی فعالیت
در امـور مختلـف را دارنـد ،بهره گرفته نمیشـود .آنان بیشـتر اوقات خود را در بوسـتان به
گـپ زدن بـا دوسـتان و همسـاالن میگذرانند و هیچ نقشـی در فعالیتهـای اقتصادی و
اجتماعی ایفا نمیکنند؛ درحالیکه در اسلام ،نقش سـالمند در اجتماع ،نقش پیامبری
اسـت؛ چنانکه میفرماید« :هر پیری در میان طایفهاش همچون پیامبری اسـت در میان
1
قومش».
سـالمندی ،دورهای سرشـار از پختگـی ،تجربـه و کمال اسـت و به یقیـن ،بهرهگیری
از تجربه سـالمندان ،راهگشـای جامعه انسـانی خواهد بود .ارزشـمندی تجربه و اندیشـه
سـالمند به گونهای اسـت که امیر سـخن ،امام علی میفرماید« :اندیشـه سالمند در
2
نظـر مـن از تالش جوان خوشآیندتر اسـت».
بنابراین ،بهتر اسـت با حرمتگذاری به شـخصیت سالمندان ،بستر مشارکت هر چه
بیشـتر آنان در جامعه فراهم آید تا هم جامعه از تجربههای ارزشـمند آنان بهرهمند شـود و
هم خود دچار مشـکالت روحی -روانی نشوند.
مسئوالن خردمند ،رأی پیر ِان عاقل و سنجیده را ارج مینهادند و در
همیشه حاکمان و
ِ
کارها از رأی و مشورت آنان ،بهرهمند میشدند .به داستان زیر توجه کنید:
جوانـی جویای نام در دربار خسـرو انوشـیروان خدمت میکـرد .این جوان از
اینکه پادشـاه به رأی «بزرگمهر» که وزیری پیر و سـالخوره بود ،اهمیت میداد،
حسـادت میورزید .حسـادت جوان به گوش شاه رسید ،شاه برای اینکه جوان را
آ گاه کند ،او و بزرگمهر را پیش خود فراخواند و گفت :شـنیدهام امروز یک کشـتی
به بندرگاه ما وارد شـده اسـت از هر یک از شـما میخواهم به طور جداگانه در این
بـاره تحقیـق کرده و نتیجۀ بررسـی خود را به ما گزارش کنید.
هر دو ،دنبال انجام مأموریت رفتند .جوان به سرعت و چاالکانه ،راهی بندرگاه شد
 .1بحاراالنوار ،ج  ،75ص .137
 .2ترجمه نهج البالغه ،ص  ،643حکمت .86
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و دیری نگذشـت که شـتابان و نفسزنان به دربار آمد و به انوشـیروان گفت :کشتی
ِ
مورد نظر ،فوقالعاده بزرگ بوده و از هندوسـتان آمده اسـت .شاه پرسید :محمولۀ
کشـتی چیسـت؟ جـوان که فکر این سـؤال را نکرده بـود ،پاسـخ داد :برمیگردم و
تحقیـق میکنـم .جوان رفت و برای بار دوم برگشـت و گفت :محمولهاش از انواع
ادویـه اسـت .شـاه پرسـید :چه ادویـهای و از هر کـدام چقدر؟ جـوان ناچار برای
سـومین بار با شـتاب ،راه بندرگاه را در پیش گرفت.
در این هنگام که جوان ،خسـته و بیرمق بازمیگشـت ،بزرگمهر ،همزمان به دربار
رسید و اینگونه از کشتی گزارش داد :این کشتی با این نام و در این تاریخ و از فالن
بندر از هندوسـتان به ایران آمده و فهرسـت محمولۀ آن از این قرار اسـت (فهرست
دقیق ادویهجات را گفت) قرار اسـت این کشـتی تا دو هفته دیگر در بندرگاه بماند
و سـپس بـا بارگیـری چند قلم از فرآوردههای صادراتی ایران به سـوی هندوسـتان
بازگردد.
در ایـن هنـگام ،پادشـاه رو به جـوان کرد و گفت :ارزش پیران عاقـل و باتجربه این
است.

حافظ هم سروده است:
پنـد پیـران
جوانـا سـر متـاب از ِ

کـه رأی پیـر ،از بخـت جـوان بـه

1

 .3بانوان

بانوان ،نیمی از جمعیت فعال هر کشـور را تشـکیل میدهند و از این جهت میتوانند
نقـش مهمـی در بهـرهوری جامعـه ایفـا کنند .بنابـر فرمایش رسـول گرامی اسلام،6
نخسـتین وظیفه آنان در جامعه اسلامی ،کار در خانه و مدیریت صحیح آن اسـت[« :ای
زنـان] ،هـر یـک از شـما با کار کردن در خانه خویش ،اگر خـدا بخواهد ،ثواب مجاهدان
2
خواهد یافت».
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 .1دیوان حافظ ،غزل .419
 .2نهج الفصاحه (موضوعی) ،ص .357

 .4کودکان و نوجوانان

بهرهوری در خانواده را نباید به فعالیت پدران و مادران محدود کرد .همهی افراد خانواده،
بـه ویـژه فرزنـدان ،باید از موضوع بهرهوری آگاهی یابند تـا از امکانات و فرصتهایی که
در اختیار دارند ،مانند :دفتر ،مداد ،خودکار ،پوشـاک و امکانات خانه ،مدرسـه و جامعه
بـه درسـتی بهـره گیرند .همچنیـن اوقات فراغت خود را بـه ویژه در تابسـتانها به بطالت
نگذراننـد و بـا اخلاق و روحیـه خوب ،محیط زندگی شـادابی برای دوسـتان ،معلمان و
افـراد خانواده فراهم آورند.
مـا و مسـئوالن ،در بخش آموزش بهرهوری به کـودکان و نوجوانان جامعه ضعیف عمل
کردهایـم .آنـان آموزشهـای الزم را در راه بهـرهور سـاختن خود ،خانواده و جامعهشناسـان
ندیدهاند .بهتر است بدانیم هر ساله به دلیل توجیه نبودن فرزندان و خانوادهها درباره بهرهوری
و مـردودی برخی دانشآموزان ،خسـارت بسـیار سـنگینی بـه خانوادههـا و بیتالمال وارد
میشـود .بیشـک ،با توجیه این مهم ،از وارد آمدن اینگونه خسارتها میتوان پیشگیری
کـرد و منابـع مالـی را برای افزایش برنامههای آموزش و پرورش در مدرسـهها به کار گرفت.
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بـه گـواه تاریـخ ،بانوان ایران اسلامی همیشـه در کنـار مدیریت خانـه و وظیفه خطیر
مـادری ،در صحنههـای اجتمـاع ،به ویژه در روسـتاها ،مناطق عشـایری و شـهرها ،یار و
مـددکار همسـران خود بودهاند .یـک تحقیقات میگوید« :اگر میخواسـتند برای انجام
دادن کارهایی که فقط زنان در خانه انجام میدهند ،کارگر استخدام کنند ،هزینه آن چهار
1
برابر هزینه یک خانواده میشـد».
بـا تمـام نقشـی کـه زنـان در اجتمـاع دارنـد ،هنوز بسـیاری از آنهـا از وقـت خود به
درستی ،استفاده نمیکنند .آنان میتوانند با کارهای مناسب مانند مطالعه ،تالوت قرآن،
فعالیتهـای هنـری و دسـتی و قصهگویی برای فرزندان سـرگرم شـوند.

 .5جوانان و افراد تحصیلکرده

یکـی دیگـر از آفتهـا و روزنههای سرمایهسـوز در بخـش نیروی انسـانی ،بیکاری
 .1مرکز ترجمه متون مدیریت ،مجموعه مقاالت بهرهوری ،ص .17

117

آفـتهـــای بـهـــرهوری

روزافزون جوانان تحصیلکرده جامعه اسـت .سـاالنه هزاران جوان مشتاق به تحصیل ،به
امید زندگی بهتر وارد دانشگاههای سراسر کشور میشوند .آنها با صرف هزینههای کالن
مادی و معنوی ،پس از چند سـال فارغالتحصیل میشـوند ،ولی متأسـفانه حدود نیمی از
این تحصیلکردگان به دلیل جذب بیش از اندازه دانشـگاهها ،نمیتوانند جذب بازار کار
شـوند و از نتیجـه سـالها زحمـت و تالش خود بهره گیرند .به ویـژه در مناطق محروم ،به
دلیـل کمبـود امکانات در محل خدمت ،ممکن اسـت پـس از چندی از تحصیالت خود
صرفنظر کنند و در کارهای غیرتخصصی مشـغول شـوند یا به شـغلهای کاذب درآمدزا
بپردازند .این جوانان که سـالها دسـترنج خانوادهها و همین طور اوقات ارزشمند جوانی
خـود را صـرف تحصیـل کردهانـد ،گاه نقش کاخ رؤیایی را که در ذهن خود از دانشـگاه و
تحصیـل سـاخته بودنـد ،یکبـاره بر آب میبینند .بـه همین دلیل ،دچار انواع مشـکالت
روحی -روانی میشـوند و این سـرآغاز مشـکالت خود ،خانواده و جامعهشناسان است.
بـا برنامهریـزی بهتـر ،میتـوان از اسـتعداد و توانایی ایـن نیروها در راه تولید و سـازندگی
جامعه بهره گرفت.
 .6ضعف کاردانی

امروزه ثابت شده که کمیت و کیفیت مورد انتظار ،در بهرهوری فعالیتها تابع سرعت
و درستی انجام کارهاست .هرچه فعالیتها با سرعت و درستی مطلوبتری انجام گیرد،
بازده مطلوبتری به همراه خواهد داشت .البته این سرعت و درستی ،تابع دانش و سطح
مهارتهاسـت .امام علی میفرماید« :هرگاه خواسـتید به دانش ،سـودمند آراسـته
1
گردید ،بدان عمل کنید…».
بــا وجــود پیشــرفتهای کشــور و کوتــاه شــدن دســت کارشناســان بیگانــه از اداره
امــور ،هنــوز بســیاری از امــور کشــور را اف ـراد نامتخصــص اداره میکننــد .بســیاری
از افــراد نیــز خــود را در امــوری کــه هیــچ سررشــتهای از آن ندارنــد ،متخصــص
میداننــد و در آن اظهارنظــر میکننــد یــا میکوشــند آن را انجــام دهنــد .همیــن
مســئله موجــب کاهــش بهــرهوری در امــور شــده اســت .رســول خــدا میفرمایــد:
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 .7کیفیت اشتغال

از روزنههـای دیگـر در بخـش نیـروی انسـانی ،کیفیت اشـتغال اسـت؛ یعنی بیشـتر
جمعیـت ،مصرفکننـده صـرف هسـتند و در تولیـد نقشـی ندارند .آمـار جمعیت جوان
کشـور ،مطلوب و قابل توجه اسـت ،از این جمعیت جوان ،تعداد اندکی در فعالیتهای
اقتصادی و اجتماعی نقش دارند و بقیه به دلیل اشتغال به تحصیل ،مصرفکننده هستند.
حال اگر بیکاران ،سـالمندان و از کارافتادگان را نیز به حسـاب آوریم ،خواهیم دید فقط
تعـداد کمـی از جمعیت در بهرهوری جامعه فعال هسـتند.
بر اسـاس یک آمار «از جمعیت هشـتادوپنج میلیون نفری ایران ،حدود بیسـتوپنج
میلیـون نفـر نیـروی کار فعـال وجـود دارد» 3.برخـی از ایـن فعاالن شـغل کاذب دارند و
برخی هم مانند کارگران ،کشـاورزان و معلمان به اقتضای شـغل ،در فصلهایی از سـال
فعال نیسـتند و بهرهوری الزم را ندارند .این مسـئله ،شـکل دیگری از پایین بودن بهرهوری
را در جامعـه بـه نمایش میگذارد .به یقین ،اینگونه کیفیت اشـتغال برای کشـور مطلوب
نیست.
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«هــر کــه ندانســته ،کاری را انجــام دهــد ،خـراب کردنــش از درســت کردنــش بیشــتر
اســت 1».امــام علــی هــم فرمــوده اســت:
«کسی که از روی نادانی کار کند ،همچون کسی است که به بیراهه میرود و هرچه
2
در رفتن بیشتر تالش کند ،از هدف دورتر میشود».

 .8آفت تعطیالت

یکی دیگر از روزنههای سرمایهسوز در بخش منابع نیروی انسانی ،فراوانی تعطیالت
رسمی و غیررسمی در مقایسه با دیگر کشورهاست .یک خانواده چهارنفری در ایران فقط
یک ماه کار مفید انجام میدهند؛ یعنی با احتساب تعطیلی پنجشنبه و جمعه و تعطیالت
رسـمی سـاالنه و مرخصی یک ماهه اسـتحقاقی از نظر روز کاری (و نه سـاعت مفید) در
 .1کلینی ،اصول کافی ،ج  ،1ص .55
 .2رسولی محالتی ،همان.
 .3سایت مرکز آمار ایران.

119

آفـتهـــای بـهـــرهوری

مقابل هر  4روز کاری 3 ،روز استراحت وجود دارد .فرهنگ پل زدن بین تعطیالت برای
تفریح و سـفر را هم باید به این مشـکل اضافه کرد .این مسـئله در کاهش بهرهوری جامعه
بسیار مؤثر است و با بحثها و انتقادهای فراوانی در جامعه روبهروست.
اگرچه وجود تعطیالت فراوان در کشور ما جنبه ملی ،مذهبی و رسمی دارد ،ولی این
موضـوع نبایـد موجب کمتوجهی به فرهنگ کار و کوشـش و کاهـش بهرهوری در جامعه
شود .از اینرو ،بهتر است با بهرهگیری از نظر کارشناسان و استادان فن ،در پی راهکارهای
عملی برای کاهش تعطیالت باشـیم تا جامعه با اسـتفاده از برکات آن ،به بهرهوری برسـد.
 .9فقر فرهنگ مطالعه

توسـعه و بهرهوری هر جامعه ،به عوامل متعددی بسـتگی دارد .در این میان ،مطالعه
کتاب مفید از جایگاه ویژهای برخوردار است .کتاب که جایگاه ویژهای در توسعه دارد و
تبیینکننده توسـعه در جامعه اسـت ،میتواند در موفقیت معنوی نیروی انسانی هم بسیار
مؤثر و مفید شـمرده شـود .حضرت علی ،آن را بهترین تسـلیدهنده معنوی میداند:
«کسـی که خود را با کتاب آرامش میدهد ،هیچ امر خرسـند و راحتی را از دسـت نداده
َ ُ
ُ
بساتین
است (نیازی به تسلی دادن چیز دیگری ندارد)» 1.نیز از ایشان است که« :الک ُت ُب
ُ
2
العلماء؛ کتابها ،باغها و بوسـتانهای دانشمندان هستند».
بـا تمـام اهمیتـی کـه فرهنگ کتاب و کتابخوانی در رشـد معنوی افـراد جامعه دارد،
متأسفانه عطش و انگیزه «دانستن» و «مطالعه» در جامعه ما بسیار کم است .بررسیهای
مرکـز آمـار ایران و شـورای عالـی انقالب فرهنگی در طـرح آمارگیـری از فرهنگ رفتاری
کتـاب غیردرسـی میخوانند.
خانـوار نشـان میدهـد ایرانیهـا حدود  15دقیقـه در روز
ِ
دردآور متفاوتـی از کتابخانـه ،کتـاب و کتابخوانـان ارائه
دادههـای آمـاری ،آمارهـای
ِ
میدهـد کـه بیانگـر زمان بسـیار کوتـاه مطالعه برای هـر نفر ایرانی ،نبود یـک جلد کتاب
برای هر نفر ،نبود حتی یک کتابخانه در برخی شـهرها ،نبود کارشـناس در بسـیاری از
کتابخانههای دانشـگاهی و مدارس ،نبود کتابخانه و نارسـایی در بسـیاری از مدارس
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کشـور ،کمبود فضای مطالعه و مانند آن اسـت .تعداد کتابخانههای عمومی به ازای هر
صـد هـزار نفـر در ایران 1/8 ،درصد یعنی میانگین این رقم در کشـورهای توسـعهیافته
اسـت .تعـداد کتابهـای موجـود در کتابخانههـای عمومـی ایـران نیـز  1/7درصـد؛
1
یعنی     میانگین این رقم در کشورهای توسعهیافته بوده است.
این ارقام بیانگر کمبود کتابخانههای عمومی در مقایسـه با جمعیت کشـور اسـت.
مسئوالن فرهنگی باید در این زمینه به وظایف خود در مورد رفع این کاستیها عمل کنند و
از سوی دیگر ،با ایجاد انگیزه مطالعه ،روحیه تفکر و تعقل و دانستن را در جامعه گسترش
دهند .در غیر این صورت ،اگر آمار کتابخانهها به استانداردهای جهانی هم برسد ،ولی
افراد کتابخوان نداشته باشیم ،در کسب موفقیتهای معنوی موفق نشدهایم.
بـا عمومی کـردن فرهنگ مطالعه کتاب در برنامهریزی آموزشـی مدارس ،توجه دادن
اولیـا و خانوادههـا بـه اهمیت مطالعه و ترویج آن بین فرزندان ،گسـترش برنامه نقد کتاب
در رسـانهها و مطبوعـات و همیـن طـور معرفـی کتابهـای ارزشـمند و ایجـاد تنـوع در
موضوعهـای نشـر میتـوان به این هدف مهم دسـت یافت.
 .10ضعف در تکریم ارباب رجوع

عامل دیگری که به منابع انسـانی مربوط میشـود «تکریم ارباب رجوع» است .یعنی
خدمـت بـه مـردم .ادارههای ما گاهی بـه صورت موقت و مقطعی ،شـعار «تکریم ارباب
رجوع» میدهند ،ولی در عمل ،خیلی کارآیی ندارد .یکی از علتهای ضعف در تکریم
ارباب رجوع این اسـت که مسـئوالن و کارکنان ادارهها ،منتظر راهکارهایی از مرکز هسـتند
تا خود را با آن هماهنگ سـازند؛ غافل از آنکه چنین رویهای بیشـتر برای آمارگیری اداری
مناسب است و در عمل ،نمیتواند به کندی حرکت قطار سنگین اداری کشور پایان دهد.
اگر کارمندان سازمانهای اداری در امر خدماترسانی توجیه شوند و با نیت خدمت
به همنوع کار کنند ،بسـیاری از گرفتاریهای مردم به آسـانی برطرف خواهد شـد و اداره و
محل کار به عبادتگاهی برای کارمند بدل میشود.
تکریم ارباب رجوع ،راههایی دارد که اگر هر کارمندی آنها را به کار ببندد ،مشکالت
 .1سایت کتابخانههای ایران.
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اداری ما حل میشود؛ به این راهها میتوان این گونه اشاره کرد:
برخورد نیکو با مردم ،کیفیت خدمت ،دوستانه انجام دادن کار ،حاضر و در دسترس
بـودن در محـل کار ،سـاده و تمیز و مرتب بـودن و مانند آن .همچنین کارمند نباید با مردم
رفتـار طلبکارانه داشـته باشـد ،بلکـه باید آنان را ّ
ولینعمت خود بپنـدارد و جایگاه خود را
نعمتـی از سـوی خدا بدانـد که آن را برای برطرف سـاختن نیازمندیهای مردم و خدمت
به آنها قرار داده اسـت.
این داستان که در منابع آمده جالب است:
صفـوان در محضـر امام صادق نشسـته بـود .ناگهان مـردی از اهالی مکه
وارد شـد و گرفتاری خود را شـرح داد .امام صادق  به صفوان فرمود« :فوری
برو و برادر ایمانی خودت را در کارش یاری رسـان» .صفوان رفت و به فرمان امام
عمل کرد و برگشـت .امام پرسـید« :چطور شـد؟» صفوان گفت« :خداوند آن را
اصلاح کـرد ».امـام فرمود« :بـدان که همیـن کار به ظاهر کوچک کـه حاجتی از
کسـی بـرآوردی و وقـت کمی از تو گرفـت ،از هفت طـواف دور کعبه محبوبتر و
برتر است».
ایشـان سـپس به نقل داسـتانی از امام حسن  پرداخت و فرمود :مردی گرفتاری
داشت و از آن حضرت یاری طلبید .امام حسن کفشها را پوشید و راه افتاد.
در بین راه به امام حسین رسید که مشغول نماز بود .امام حسن  به آن مرد
فرمـود« :چطـور از حسـین  غفلت کردی و پیش او نرفتـی؟» گفت« :من اول
خواسـتم پیش او بروم ،ولی چون گفتند اعتکاف کرده و معذور اسـت ،خدمتشان
نرفتم» .امام حسـن  فرمود« :اگر توفیق برآوردن حاجت تو برایش دسـت داده
1
بـود ،از یک ماه اعتکاف برایش بهتر بود».
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راهکارهای کلی برای حفظ سرمایه را در سه عرصهی خانواده ،سازمانهای خصوصی
و دولت ،ارائه میکنیم.
اول :فرد و خانواده

خانواده ،اولین و مهمترین جایگاه شکلگیری شخصیت ،فرهنگ ،اندیشه و اعتقاد فرد
است .خانواده ،ابتداییترین آموزشگاه و نهاد اجتماعی است که انسان در آن چگونه زیستن
را در دامان پدر و مادر میآموزد .کودک و نوجوان در بسیاری از رفتارها و گرایشهای خود ،از
قبیل گرایش به شرکت در کارهای خیر و اهمیت دادن به کار و تالش ،وظایف و تکالیف دینی
و برنامهریزی برای زندگی ،از تجربههای خوشایند تربیتی در خانه و خانواده اثر میپذیرد .از
اینرو ،بهتر است زاویه توجه بهرهوری در ابتدا به خانواده معطوف باشد .به یقین ،اگر همهی
افراد خانواده با مفهوم بهرهوری و شـیوه زندگی بهتر و متعالیتر آشـنا شـوند ،در آن مسیر گام
مینهند و در بهبود فعالیتهای فردی و اجتماعی خواهند کوشید؛ زیرا هوشیار کسی است
که همواره در فکر بهبود وضعیت موجود باشد .امام علی در این باره میفرماید« :زیرک
1
کسی است که امروزش بهتر از دیروز اوست».
در ایـن بخـش به مهمترین مسـائلی میپردازیم که میتواند افـراد خانواده و جامعه را
به بهرهوری برسـاند.
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  راهکارهای کلی برای حفظ سرمایهها و استعدادها   

 .1والدین و فراگیری دانش بهرهوری

بهرهوری ،از علومی اسـت که برای دنیا و آخرت هر فرد بسـیار سـودمند است؛ زیرا با
فراگیـری آن ،امـکان بهرهبـرداری بهینه از امکانات ،فرصتهـا و لحظههای زودگذر عمر
فراهـم میشـود .از ایـنرو ،برای بهبود بهرهوری در خانـواده ،پیش از هر چیز باید والدین
و دیگر بزرگسـاالن با اصول بهرهوری و منابع آن آشـنا شـوند .سـپس روشهای مختلف
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آمـوزش ایـن امـور را به دیگران بیاموزنـد .در این صورت ،والدین میتوانند با اسـتفاده از
داشتههای خود ،از راه رفتار ،گفتار و ابزار آموزشی و تربیتی ،اصول بهرهوری اسالمی را بر
َ ُ َ َُ َ َ
حس ُنوا
أ
کرموا اوالدکم و ِ
اسـاس سفارش رسول گرامی اسلام به فرزندان بیاموزند« :أ ِ
َ
1
آداب ُهـم؛ فرزندان را گرامـی بدارید و به آنان آداب نیکو بیاموزید».
فرزندانـی کـه اینگونه تربیت شـوند ،به بهرهوری خانـواده و جامعه کمک خواهند کرد.
خوشبختانـه در فرهنـگ غنی اسلام ،دسـتورهای دقیقی در مورد بهـرهوری وجود دارد که
توفیـق عینـی و عملـی در گرو توجه و عمل به آنهاسـت؛ معیارهای ارزشـمندی همچون:
ناظر دانستن خدا بر رفتار ،دقت در کارها ،اتقان و محکمکاری ،حسن انجام عمل ،تعاون،
تقسـیم ،اولویتبنـدی و تـداوم کار ،قدردانی از فرصتها و نعمتهـا و نگهداری از اموال.
ّ
اگر دستگاههای فرهنگی کشور و همین طور مبلغان دینی ،این معیارها را به صورت صحیح
و اصولـی بـه افـراد خانواده و به ویژه والدین و بزرگسـاالن آموزش دهند ،میتوانند هدایت
اقشـار جامعه را در دسـت گیرند .بدین ترتیب ،شاهد بازدهی باال ،کارآیی مطلوب ،کاهش
هزینههـا و در نهایـت افزایش بهـرهوری در خانواده و جامعه خواهیم بود.
 .2تالش برای ایجاد فرهنگ تولید در خانواده

در گذشته ،فرهنگ تولید و بازدهی در خانواده ایرانی پررنگ بود و بخش چشمگیری از
تولید ملی را تشکیل میداد .در حال حاضر هم بهتر است به گونهای عمل شود تا هر خانواده
ایرانی بتواند برای برطرف سـاختن نیازها از تولید خود بهره گیرد .البته بیشـتر خانوادههای
شـهری بـه دلیل ویژگی شهرنشـینی و محدودیتهایشـان نمیتوانند هماننـد خانوادههای
روسـتایی ،گوشـت ،لبنیات ،حبوبات و غالت را تولید و بسـیاری از نیازمندیهای خود را
تأمین کنند .در این میان ،دولت میتواند با تقویت بیشتر امکانات در روستاها ،خانوادههایی
را که هیچگونه فعالیت تولیدی ندارند ،به تولید بیشـتر تشـویق کند.
افزون بر آن ،در جوامع شهری هم میتوان زمینههای آموزش رشتههای خاص هنری،
فنـی ،صنایـع کوچـک و مونتاژ وسـایل را بـرای افراد خانـواده ،به ویژه بـیکاران ،بانوان و
سـالمندان فراهم آورد تا در فرصتهای مناسـب به آن بپردازند.
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 .3استفاده بهینه از اوقات فراغت

ارزش وقت در اسلام به اندازهای اسـت که رسـول گرامی اسلام در سـفارش به
ابـوذر (ره) میفرمایـد« :ای ابـوذر ،در مورد عمر خود (اوقات خـود) حریصتر از پول و
1
ثـروت خود باش».
امروزه شـتاب در بهرهگیری از فرصت ،بیش از گذشـته اهمیت دارد؛ زیرا بهبود شـرایط
کار ،کم شدن مدت کار ،مصرف وسایل رفاهی و اختصاص یافتن روزهایی به تعطیالت،
اوقات فراغت فراوانی را برای خانوادهها فراهم میآورد .به ویژه این موضوع در فصلهایی از
سال از جمله در تابستان که با تعطیلی مراکز آموزشی همراه است ،اهمیتی دوچندان مییابد
و برنامهریزی مناسـب را ضروری میسـازد که شکوفاکننده استعدادهای انسانی با کمترین
هزینه باشد .متأسفانه اوقات فراغت بسیاری از خانوادهها به علتهای مختلف به بیهودگی
میگـذرد و نمیتـوان آن را تفریـح و اسـتراحت یا تولید و خدمت نامیـد .با آموزش فرهنگ
بهرهوری و مدیریت زمان از طریق دسـتگاههای فرهنگی ،به ویژه رسـانه ملی به خانوادهها
میتوان آنها را تشـویق کرد که برای لحظات شـیرین زندگی خود برنامه مناسبی بریزند.
امروز که بر عمل تو را دسترس است
غافلمنشینکهزندگییکنفساست
وین ضربه قلب تو صدای جرس است4
خـود قافلـه عمـر کشـاند مـا را
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پـس اگـر میخواهیـم در جامعـه به بهرهوری برسـیم ،باید هر ایرانی کـه توانایی کار و
تولیـد دارد ،در ایـن جهـت گام بـردارد و محیط خانه را با رعایـت اصول و حق دیگران ،به
کارگاهـی کوچک برای تولید بدل سـازد.

 .4تغییر الگوی مصرف

در حـال حاضـر ،الگوی مصرف خانواده به هیچوجه بـا منافع ملی ،امکانات داخلی
تولید و درآمد و منافع بیشـتر خانوادههای ایرانی متناسـب نیسـت .از اینرو ،انتخاب در
الگوی مصرفی که مناسب با وضعیت کشور و تأمینکننده منافع خانواده باشد ،ضروری
به نظر میرسد.
 .1شیخ مفید ،االمالی ،ص .527
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الف) مصرف نکردن کاالهای خارجی

اگر به فکر بهرهوری جامعه و خانواده هستیم ،ناگزیریم عادت غلط مصرف کاالهای
خارجی را ترک و تولید داخلی را مصرف کنیم؛ هرچند در برخی موارد ممکن است تولید
داخلی ،کیفیت کاالهای خارجی را نداشته باشد.
نکته مهم این است که اصالح انگیزه مصرف و جهتدهی گرایش مردم به سوی کاالهای
ساخت داخل ،با صدور بخشنامه انجام نخواهد شد .این کار با ارتقای فرهنگ مصرف و
تولید و اعتقاد به این باور دینی که ترک عادتهای غلط ،فضیلت است ،امکانپذیرتر خواهد
1
بود .امام علی میفرماید« :برترین عبادتها ،چیره شدن بر عادات است».
درواقـع ،مردم باید احسـاس کنند که ترک عـادت مصرف کاالهای خارجی و گرایش
به مصرف ،به نفع خودشـان اسـت .همین طور باید فرهنگ اعتماد به کاالهای داخلی در
جامعه تقویت و نهادینه شود .در این زمینه با تقویت باور عمومی به کاالهایی که آزموده
شـدهاند ،میتـوان الگوی مصرف داخلی را بهبود بخشـید؛ به گونـهای که مردم ،مصرف
کاالهـای داخلـی را افتخـاری بزرگ برای خود و کوشـش در راه قطع وابسـتگی بدانند .با
برجسـتهنمایی سـیره علما و مشـاهیر میتوان به این هدف دسـت یافت .یک نمونه را نقل
میکنیم :حاج شـیخ عبدالکریم حائری ،مؤسـس حوزه علمیه قم هیچگاه لباس از پارچه
خارجـی نمیپوشـید .در تابسـتان پیراهن ،شـلوار و قبای ایشـان همه از کربـاس بود .در
زمسـتان نیـز لباسـش را از پارچه ایران به نـام َ«ب َرک» تهیه میکـرد .پارچههای لباسهای
آقازادههای ایشان ،حاج آقا مرتضی و آقا مهدی از پارچههای کازرونی اصفهان بود .آیت
2
اللـه حائری همواره میگفتند :ایرانی باید پارچه ایرانی بپوشـد».
دربـاره گانـدی ،پدر  اسـتقالل هند نوشـتهاند« :در زندان و سـفر ،چرخ نخریسـی به
همـراه داشـت کـه آن را بـه عنوان نماد صنایـع کوچک و غیرمتمرکز هنـد معرفی میکرد و
بـر تـن پیروانش [و خودش] به جای یونیفرمهـای پرزرق و برق یا مدالهای جور واجور،
لباسهای ُزمخت نخی بافت خانگی میپوشاند .آن لباسها به همان سرعت که پیروانش
 .1سید هاشم رسولی محالتی ،شرح و ترجمه غررالحکم و دررالکلم آمدی (موضوعی) ،ج ،2ص .220
ّ
 .2عمادالدین فیاضی ،زندگینامه و شخصیت آیت الله العظمی حاج شیخ عبدالکریم حائری ،ص .127
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را مشـخص مینمود ،از لحاظ روانی نیز در به هم پیوستنشـان مؤثر بود… وی میگفت
برای من بسیار تأسفآور و دردناک است که ببینم مردم با شتابزدگی و دیوانهوار به تقلید
1
هر چیز تازه بپردازند».
جواهر لعل نهرو ،نخسـتوزیر فقید هند نیز همینگونه عمل میکرد« .وقتی در سـال
 1961به فرانسـه مسـافرت کرد ،برعکس تمام سـفارتخانهها که در اینگونه سـفرهای
مقامات ،تمام وسواسشـان این بود که درسـت مثل فرانسـویها از مهمانان خود پذیرایی
کنند ،دستور داد از همان اول مهمانی تا آخر پذیرایی و دکور و مراسم ،همه هندی باشد و
به جای شراب ،با دوغ و شیره از هنرمندان ،وزرای فرانسوی و مهمانان دیگر پذیرایی شود.
وقتی که مهمانان مشـاهده کردند همه چیز هندی اسـت و هند مثل کوه ایسـتاده است ،در
2
برابر آن همه عظمت ،احسـاس حقارت کردند».
بـا اتـکا بـه مصرف تولید داخلـی ،میتوان خانـواده و جامعه را بهرهور سـاخت و از قید
وابستگی رهانید .البته بهتر است این شیوه از خانوادههای مسئوالن ارشد کشور آغاز شود.
ب) حفاظت از وسایل زندگی

گفتاری حکیمانه در بین مردم رواج دارد که« :خرید کردن ،هنر نیسـت ،بلکه هنر در
نگهداری است ».این سخن ارزشمند و پرمحتوا ،میتواند در بهرهوری اثرگذار باشد؛ زیرا
در این زمان ،مردم و خانوادهها به اندازه کوششـی که برای خرید وسـایل انجام میدهند،
برای نگهداری آن تالش نمیکنند ،درحالیکه در اسلام بر نگهداری وسـایل تأکید شـده
اسـت .حضرت رسـول اکرم میفرماید« :هر که چیزی نصیبش کردهاند ،در حفظ آن
بکوشد 3».امیرمؤمنان علی  هم میفرماید« :نگه داشتن آنچه در دست توست ،برای
4
تو بهتر است از درخواست چیزی که در دست دیگران است».
متأسـفانه این موضوع در فرهنگ مصرف کشـور ،کمتر جایگاهی دارد .با آموزشهای
رسـمی و غیررسـمی ،از راه رسـانهها و مطبوعات ،خانوادهها را با شیوههای اصولی حفظ و
 .1نک :علیرضا شفیعی مطهر  ،خودباوری فرهنگی ،ص .106
 .2همان.
 .3ابوالقاسم پاینده ،ترجمه نهج الفصاحه (موضوعی) ،ص .202
 .4سید هاشم رسولی محالتی ،شرح و ترجمه غررالحکم و دررالکلم (موضوعی) ،ج ،1ص .268
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نگهداری وسایل و امکانات میتوان آشنا کرد تا هم در هزینههای آنها صرفهجویی شود و
هم موجب بهبود بهرهوری در جامعه گردد .برای مثال ،با آموزش نگهداری وسایل شخصی
مدرسـه (مانند دفتر و کتاب) به دانشآموزان ،میتوان سـاالنه میلیاردها ریال صرفهجویی
و از قطـع هـزاران درخـت در طبیعت پیشگیری کـرد .البته این آموزشها نباید تنها به حفظ
و نگهداری اموال و وسـایل خانواده محدود باشـد ،بلکه باید به وسـایل و امکانات جامعه
گسـترش یابد تا آن را متعلق به خود بدانند و به صورت بهینه از آن اسـتفاده کنند.
دوم :نهادهای اجتماعی و خصوصی

موفقیت در دستیابی به اهداف بهرهوری در هر جامعه ،تا حدود زیادی به همکاری
سازمانها و نهادهای اجتماعی و همکاری کارکنان آنها بستگی دارد؛ زیرا بخش بزرگی
از امکانـات ،منابـع ،سـرمایهها و نیروهـای انسـانی را در اختیار دارند که همین مسـئله،
بیانگـر سـهم آنـان در بهرهوری جامعه اسـت .در ایـن میان ،نقش مدیران آگاه ،شـجاع و
دلسـوز در پیـش گرفتن شـیوههای اصولی و منطقی برای رسـیدن به بهـرهوری مطلوب،
نقشـی اساسـی اسـت که در این مبحث به آن میپردازیم.

 .1تدبیر مناسب

چارهجویی مناسـب برای رسـیدن به بهرهوری سـازمان ،از نخسـتین وظایف مدیران
سازمانها و نهادهاست؛ زیرا به فرموده امام علی « :اساس اصالح در زندگی ،تدبیر
اسـت» 1.در پرتو تدبیر مناسـب اسـت که از اشـتباهها و لغزشها در امور و به باور آمدن
پشـیمانی پیشگیـری میشـود« :تدبیر و چارهجویی در کار پیـش از انجام آن ،آدمی را از
2
لغـزش در امان میدارد».
همچنیـن تدبیـر مناسـب میتوانـد سـازمان را به بهرهوری و شـکوفایی برسـاند .امام
علی در این باره میفرماید« :تدبیر خوب ،ثروت و مال اندک را زیاد کرده ،تدبیر بد،
مال بسـیار را نابود میکند» 3.به یقین ،برای رسـیدن به تدبیری مناسـب برای برنامهریزی
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 .1همان ،ج ،1ص .356
 .2همان ،ص .355
 .3همان.

 .2آموزش دانش کاری

در بهرهوری ،الزم اسـت آموزش هدفمند ،بههنگام ،متناسـب با نیازهای شـغلی و
تخصصی فراگیران باشـد تا بتواند از حجم مشـکالت سـازمان بکاهد و آن را به بهرهوری
مطلوب برساند .به عبارتی ،آموزش باید سودمند باشد؛ زیرا آموزشی که سودمند نباشد،
نه تنها در جهت بهرهوری نخواهد بود ،بلکه از بهرهوری سـازمان به جهت صرف انرژی
وقت و هزینه فراوان خواهد کاسـت .بیجهت نیسـت که رسـول خدا میفرماید« :از
1
خدا ،دانش سـودمند بخواهید و از دانشـی که سـود ندهد ،به خدا پناه برید».
در سـالهای اخیر ،به امر آموزش نیروی انسـانی در سـازمانها و نهادهای دولتی توجه
ویـژهای شـده اسـت ،ولـی کافـی نیسـت و به دقت بیشـتری در اجـرا نیـاز دارد؛ زیرا برخی
آموزشها با نیازهای شغلی کارکنان هیچ ارتباطی ندارد .به همین دلیل ،بازدهی و بهرهوری
کمتری داشـته اسـت و از اینرو ،برخی شـرکتهای خصوصی از آن گریزان بودهاند.
بهتر اسـت بدانیم که شـرکتها و سازمانهای کشورهای توسعهیافته ،همواره آموزش
را به عنوان یک اصل و سرمایهگذاری بلندمدت پذیرفتهاند و ساالنه میلیاردها دالر صرف
هزینه آموزش نیروهای خود میکنند.
نکته دیگر اینکه از راه آموزش میتوان بسـیاری از روشهای کاری را در راه بهرهوری
اصلاح کـرد .بـرای مثال ،با حذف کارهای زاید و انجام کار الزم ،میتوان به طور مؤثرتر،
بـا کوشـش و زمـان و هزینـه کمتـر بـه بهـرهوری بهتر رسـید .در ایـن زمینه بـه تالشها و
تکنیکهایـی کـه دکتر گیلبرت و همسـر روانشـناس او برای رسـیدن به بهـرهوری انجام
دادند ،میتوان اشـاره کرد« .آنان با آموزش و اصالح روش کار توانسـتند حرکت کارگران
آجرساز را از هجده حرکت به پنج حرکت [کاهش] دهند و با این کار به جای تولید 120
آجر در ساعت 350 ،آجر در ساعت تولید کردند .این تکنیک شامل چیدن مرتب آجرها،
2
حذف [حرکتهای] بیحاصل و موارد دیگر بود که در تولید آجرها به کار گرفته شـد».
 .1ابوالقاسم پاینده ،ترجمه و شرح نهج الفصاحه (موضوعی) ،ص .471
 .2سازمان امور اداری و استخدامی ،فصلنامه مدیریت دولتی ،مرکز آموزش نیروی انسانی ،ش  ،12ص .65
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در دورههای کوتاه ،متوسط و بلندمدت ،نیازمند آگاهی از وضعیت فعلی سازمان ،منابع،
امکانات ،اولویتها و قابلیتهای نیروی انسـانی ،امری الزم و اجتنابناپذیر اسـت.
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.3حقوق و پاداش بر اساس عملکرد

حقوق و پاداش مناسب همواره از عوامل انگیزهآفرین در محیطهای کاری بوده است.
برای بهبود بهرهوری در سـازمان ،بهتر اسـت مقررات حقوق و پاداش کارکنان به گونهای
تدوین شود که مبنای پرداختها به جای حضور فیزیکی در محل کار ،ارزش کار باشد.
بنابر فرموده امام علی ،نیکوکار و بدکار نباید یکسان باشند:
«هرگز نیکوکار و بدکار در نظرت یکسان نباشند؛ زیرا نیکوکاران در نیکوکاری بیرغبت
و بدکاران در بدکاری تشویق میشوند .پس هر کدام از آنان را بر اساس کردارشان پاداش
1
ده».
بهتر است بدانیم در برخی کشورهای توسعهیافته جهان ،اینگونه عمل میکنند« .ابتدا
حداقلی را به عنوان حقوق تعیین میکنند .سپس بقیه دستمزدها را بر مبنای بهرهوری و ارزش
کار میپردازند 2».همین طور الزم است پاداشها تحت تأثیر القاب و بزرگی خدمت نباشد
و ارزش کار هیچ کس کوچک شمرده نشود .امام علی در این باره میفرماید:
«رنـج و زحمـت هـر یـک از آنـان را بشـناس و هرگز تالش و رنج کسـی را به حسـاب
دیگـری مگـذار و ارزش خدمـت او را ناچیـز مشـمار تـا شـرافت و بزرگی کسـی موجب
نشـود کار کوچکـش را بـزرگ بشـماری یـا گمنامـی کسـی باعـث شـود کار بـزرگ او را
3
ناچیـز بدانی».
به یقین ،اگر کارکنان احساس کنند حقوق آنها بر اساس ارزش کار است و پاداششان
تحـت تأثیـر القاب بزرگ نیسـت و در صورت فعالیت بیشـتر و بهینهتـر ،میتوانند درآمد
بیشتری به دست آورند ،انگیزهشان بیشتر میشود و در راه ارتقای بهرهوری سازمان تالش
خواهند کرد .البته در اسلام ،انجام کار با کیفیت به دلیل ناظر دانسـتن خداوند بر رفتار،
همواره باید مدنظر کارکنان مسـلمان باشـد؛ چنانکه امام جواد میفرماید« :بدان که
4
در برابـر دیده خدایی و مواظب باش که چگونهای».
 .1نهج البالغه ،نامه .53
 .2مجموعه سخنرانی های دومین سمینار بهرهوری ،ص .10
 .3نهج البالغه ،نامه .53
 .4ابن شعبه حرانی ،تحفالعقول ،ص .478

دنیـای امـروز ،دنیـای سـازمانهای بزرگ و پیچیده اسـت .با سـازماندهی مناسـب
اسـت که این سـازمانهای بزرگ و کارکنان آنها وظایف و اختیارات خود را میشناسند و
میتواننـد به بهرهوری و پویایی برسـند.
از سـوی دیگـر ،امـروزه ثابـت شـده اسـت هر اندازه تشـکیالت و سـاختار سـازمان
کوچکتـر باشـد و بـه جـای گروههـای ّ
کمـی انسـانی ،از گروههـای کیفـی بـر اسـاس
اعتقـاد ،عالقههـا و تخصصشـان بهـره گرفتـه شـود ،نتیجـه مطلوبتـری دربـر خواهد
داشـت .منظور از گروههای کیفی انسـانی ،افراد کاردان ،باتجربه و دارای صالحیتهای
اخالقـی اسـت کـه در بـه کارگیـری آنهـا نبایـد تردید کـرد .امـام علـی در گفتاری
دلنشـین ،بـه گزینـش عناصـر کیفـی ،تحـت عنـوان دو معیار شایسـتگی و درسـتکاری
اشـاره دارد و میفرمایـد:
«در اسـتخدام کارمنـدان و فرمانروایـان ،شـفاعت و وسـاطت کسـی را مپذیـر ،مگر
1
شـفاعت شایسـتگی و امیـن بودن (درسـتکاری) آنـان را».
بدیهی اسـت هر اندازه سـازماندهی بر اسـاس شایسـتگیهای اخالقی و تخصصی
افراد صورت گیرد ،سبب افزایش کارآیی و اثربخشی بیشتر در درون سازمان خواهد شد.
به همین دلیل ،وجود نیروهای کیفی در هر سازمان ،ارزشمند است و در  اسالم نیز عزیز
َ
الم َ
و گرامی داشـته میشـود .امام علی میفرماید« :إ َّن َ
الله ُیح ُّب ُ
حت ِر ُف األمین؛ همانا
ِ
ِ
2
خداوند ،انسـان کاردان امین را دوست دارد».
این افراد در هر جا به کار گرفته شـوند ،موجب بهرهوری بیشـتر میگردند .نمونه این
مهم ،کار تیلور ( ،)Taylorمهندس آمریکایی اسـت که در یک کارخانه ذوب فوالد کار
میکرد .وی با استفاده از گزینش بهترین افراد ،با توجه به عالیق آنان در مشاغل مختلف
و آموزش آنان به گونهای که به صورت ویژه انجام وظیفه کنند ،توانست میزان تولید فوالد
3
را روزانه از  16تن به  59تن برسـاند.
 .1ابن ابی الحدید ،شرح نهج البالغه ،ص .286
 .2حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،17صص  23و .134
 .3فصلنامه مدیریت دولتی ،ش  ،12ص .65
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 .4سازماندهی مناسب با بهرهگیری از عناصر کیفی
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 .5بهرهگیری از مفاهیم دینی

برای افزایش بهرهوری در یک سازمان ،تنها تقویت انگیزههای مادی افراد کافی نیست.
افزون بر آن ،باید افراد سـازمان از نظر روحی و معنوی تقویت شـوند .در واقع ،بهرهوری
بیش از هر چیز به روحیه افراد سـازمان بسـتگی دارد .خوشبختانه در فرهنگ مذهبی و
ملی ما ،عناصر انگیزهسـاز معنوی فراوانی دیده میشـود؛ عناصری مانند :عبادت دانستن
کار ،دقـت و اتقـان در کار ،نظـم در امور ،ناظر دانسـتن خداوند بر رفتار و پاداش اخروی
کار خوب .با تشـکیل جلسـههای هفتگی و ماهانه و نیز دعوت از کارشناسـان دینی ،این
معیارها را میتوان به کارکنان سـازمانها منتقل کرد.
شــرکتها و ســازمانهای خارجــی بــا تحریــک احساســات ملیگرایانــه افـراد موفــق
میشــوند یــک کارگــر آلمانــی یــا ژاپنــی را تشــویق کننــد بــه جــای کار ب ـرای حقــوق،
کارفرمــا ،کارخانــه یــا ســازمان ،بـرای آلمــان یــا ژاپــن بــزرگ کار کنــد .پــس مــا نیــز بایــد
بــا بهرهگیــری از آموزههــای دینــی و ادبیــات غنــی کشــور کــه سرشــار از موضوعهــای
انگیزهآفریــن اســت ،ایــن بــاور را در کارکنــان ســازمان بــه وجــود آوریــم کــه انجــام کار
درســت ،عبــادت و کوشــش در راه بهــرهوری کشــور ،ذخیــرهای ب ـرای آخــرت اســت.
شــاید در ایــن زمینــه ،تهیــه منشــوری اخالقــی ،اثربخــش باشــد .بـرای نمونــه ،به منشــور
اخالقــی کار حضــرت رســول اکــرم کــه در بخــش پیامهــای مجــری در فصــل همـراه
بــا برنامهســازان آمــده اســت ،مراجعــه کنیــد.
 .6تقویت روحیه کار گروهی

َ ُ ْ َ ْ
اسالم همواره کار گروهی را تشویق میکند .قرآن کریم میفرمایدَ « :وت َع َاونوا َعلى ال ِّبر
ْ
َو َّالتق َوى»؛ و در نیکوکاری و پرهیزکاری با یکدیگر همکاری کنید( .مائده)2 :

بـدون فرهنـگ تعـاون و کار گروهـی و یگانگـی اجتماعـی در سـازمان ،از بهرهوری
خبـری نخواهـد بـود .بـه عکـس ،پـاداش به کار مشـترک و همیـاری و کوشـش جمعی،
کارایـی را افزایـش میدهـد .تعـاون در برخـی کشـورهای صنعتـی ماننـد ژاپـن ،رمـز
پیروزیهـای اجتماعـی و اقتصادی شـناخته شـده اسـت .آنان برای رسـیدن بـه حداکثر
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بهـرهوری ،ژاپـن را چـون خانـواده بزرگـی ترسـیم کردهاند تا همـه مردم بـرای ژاپن بزرگ
تلاش کنند.
ایـن حـس زیبا در هر سـازمان وقتی ایجاد خواهد شـد که افـراد از فرآیند کار خود در
سـازمان آگاه باشـند؛ زیرا هرچه افراد به نتیجه کار خود و مجموعه کار و حرکت جمعی
آگاهتـر باشـند ،بـه طور طبیعـی در قبال وظایف و فعالیتهای خود احسـاس مسـئولیت
بیشتری خواهند کرد .برعکس ،هرچه آگاهی از امور ،محدود باشد ،به راحتی این توهم
ایجاد خواهد شـد که فرد در سـازمان کارهای نیست .از اینرو ،به اهداف سازمان بیاعتنا
خواهد بود.
بـر این اسـاس ،بهتر اسـت با شـرکت دادن افـراد در تصمیمگیریها ،برقـراری روابط
صمیمانـه و دوسـتانه ،توجـه به شـخصیت آنان و برپایی گردشهـای گروهی ،زمینههای
تقویت کار گروهی در سـازمانهای کشـوری فراهم شـود .به یقین ،این احساس و ادراک
مشترک هم در فرآیند و بازده کار و هم بر شخصیت افراد اثر مثبتی بر جا خواهد گذاشت.
 .7استفاده بهینه از نعمتها و امکانات

در آموزههای آسمانی اسالم ،بر استفاده به جا و شایسته از نعمتها و امکانات تأکید
شده است .امام علی میفرماید:
«از نعمتهایـی کـه در اختیار دارید ،خوب اسـتفاده کنید ،پیش از آنکه شـما را ترک
گوینـد» 1.همچنیـن میفرمایـد« :هر نعمتی را که خداوند به تو عنایت فرموده اسـت ،به
2
اصلاح و شایسـتگی درآور و هیـچ یک از نعمتهـای خداوند را تباه مکن».
از ایـنرو ،بـر مدیـران متعهد سازمانهاسـت که با در پیش گرفتن شـیوههای علمی و
منطقی در تعمیر و نگهداری وسـایل و امکانات ،به حداکثر رسـاندن ظرفیتها ،حفاظت
از انـرژی و مـواد ،میـدان دادن بـه عناصـر نـوآور و پرهیـز از حیـف و میل منابـع و ذخایر
طبیعی؛ یعنی جنگل ،مرتع ،آب ،خاک و انرژی بکوشند .در این حیطه ،دادن پاداشهای
بهرهوری بسیار کارساز خواهد بود؛ چنانکه «کشور هند برای قدردانی از کارکرد مطلوب
.1طبرسی ،مکارم االخالق ،ص .77
 .2سید هاشم رسولی محالتی ،ترجمه و شرح غررالحکم و دررالکلم (موضوعی) ،ج ،2ص .482
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بخشهـای مختلـف صنعـت ،پاداشهـای بهـرهوری در نظر گرفته اسـت .معیار اعطای
جایـزه ،بهـرهوری از ظرفیـت یـا ارزش افزوده ،حفاظـت از انرژی ،بهرهبـرداری از مواد،
1
نگهداری از کارخانه و تجهیزات و بهرهبرداری از نیروی انسـانی بوده اسـت».
 .8بررسی و نظارت

بررسـی و نظارت ،اصل مهمی در فرهنگ بهرهوری اسـت که در تولید کاالها یا تولید
خدمات کارکنان یا در هر امر دیگری که نیاز به نظارت دارد ،باید اعمال شـود .امام علی
 7دربـاره نظارت بر امور کارکنان میفرماید:
«رفتـار کارمندانـت را بررسـی کن .مراقبانی راسـتگو و وفاپیشـه بر آنـان بگمار ،که
مراقبـت و بازرسـی پنهانـی تو از کار آنان ،سـبب امانـتداری و مهربانی با رعیت خواهد
2
بود .سـخت مراقب همـکاران نزدیکت باش».
ایشـان بررسـی و نظـارت در امـور کارکنـان را موجـب خدمترسـانی بهتـر آنـان و
در نتیجـه ،بهـرهور شـدن بیشـتر ایشـان میدانـد .تجربـه هـم نشـان میدهـد که بیشـتر
تخلفهـا و اشـتباهها در حوزههایـی پیـش میآیـد کـه بازرسـی ضعیفـی صـورت
میگیـرد .ایـن واقعیـت ،تأکیـدی اسـت بـر ایـن نکتـه کـه بـرای بهـرهوری بیشـتر ،باید
نظـام نظارتـی در هـر سـازمانی بازبینـی و تقویـت شـود .بهتـر اسـت بدانیـم در حـال
حاضـر ،دههـا سـازمان کنترلکننـده کیفیـت تولیـد کاالهـا و خدمـات در جهـان وجود
دارد کـه اهمیـت ایـن موضـوع را میرسـاند.
نظـارت ،شـیوههای گوناگونـی دارد و همواره به صورت نظارت مخفی نیسـت ،بلکه
میتواند شامل نظارت آشکار ،از جمله فرستادن بازرسان ،کنترل و بازرسی اسناد و دفاتر
یا نظارت همگانی باشـد که در اسلام ،به امربهمعروف و نهیازمنکر شـناخته میشـود.
بر اسـاس این اصل ،همگان میتوانند در صورت داشـتن صالحیت ،بر عملکرد دیگران
نظـارت کنند .امام علـی در این باره میفرماید:
«به معروف امر و از منکر نهی کن .به کار خیر عمل کن و مردم را از کار بد بازدار…3
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 .1غالمرضا خاکی ،مدیریت بهرهوری ،ص .393
 .2نهج البالغه ،نامه  ،53ص .579
 .3سید هاشم رسولی محالتی ،ترجمه و شرح غررالحکم و دررالکلم (موضوعی) ،ج  ،1ص .100

 .9بهرهگیری از فنآوری مناسب

امـروزه فـنآوری از اصلیتریـن شـاخصهای رشـد کشـورها شـمرده میشـود
کـه میتوانـد در تمـام ابعـاد بهـرهوری نقـش مهمـی ایفـا کنـد .البتـه در بهرهگیـری از
فـنآوری بایـد دقـت کـرد کـه بـا فرهنـگ اسلامی جامعـه هماهنـگ باشـد .از اینرو،
بایـد کوشـید بـدون وابسـتگی بـه بیگانـگان ،بـا اتـکا بـه خداونـد ،بـا برطرف سـاختن
کمبودهـا و مقدمهچینـی الزم ،از جملـه راهانـدازی مؤسسـههای پژوهشـی ،میداندهی
بـه نیروهـای خوشفکـر ،نـوآور ،متعهـد و متخصـص ،بسـتر فـنآوری مناسـب را در
کشـور فراهـم آورد .در ایـن مـورد ،میتـوان از یافتههـا و روشهـای دیگران هم اسـتفاده
کـرد؛ چنانکـه رسـول گرامی اسلام میفرماید« :دانشـمندترین مردم کسـی اسـت
2
کـه دانـش دیگـران را بـه دانـش خـود بیفزاید».
هرچند استفاده از یافتههای دیگران کاری در خور تحسین است ،ولی باید دانست که
همه یافتهها و شیوههای عملکردی آنان را به طور کامل نمیتوان در بهرهگیری از فنآوری
به کار بسـت؛ زیرا بسـیاری از روشهای آنان ،با فرهنگ و ارزشهای جامعه ما ناهمگون
اسـت .از اینرو ،تنها باید به یافتههای مفید ،هماهنگ و همگون با فرهنگ و ارزشهای
کشور بسنده کرد.
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آدم بدکار را به وسـیله کار نیک خود اصالح کن و با سـخن زیبایت ،دیگران را به کار خیر
1
رهنمون باش».
نظـارت همگانـی ،میتوانـد جایـگاه و اهمیـت ویـژهای در بهـرهوری هر سـازمانی
داشـته باشـد .از اینرو ،بر مدیران محترم سازمانهاسـت که با بسترسازی مناسب ،زمینه
همـکاری عمومـی را فراهم آورند.

سوم :دولت

دولـت کـه سیاسـتگذار و ادارهکننـده سـازمانها ،شـرکتها ،وزارتخانههـا،
مؤسسـهها و جامعـه اسـت ،در توسـعه و بهبـود بهـرهوری ،نقشـی بیبدیـل دارد .در
 .1همان ،ص .99
 .2ابوالقاسم پاینده ،ترجمه نهج الفصاحه (موضوعی) ،ص .260
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واقـع ،انتظـار بهـرهوری از جامعـه و در سـطح کالن ،بـدون در نظر گرفتـن نقش دولت،
انتظـاری بیهـوده اسـت .بـا اذعـان بـه ایـن مهـم ،در ایـن مبحـث بـه مهمتریـن وظایف
دولـت در مـورد بهـرهوری میپردازیـم.
 .1تهیه طرح جامع

نخسـتین و مهمتریـن وظیفـه دولـت در راه رشـد و بهبود بهـرهوری جامعـه ،پرهیز از
سیاسـتهای گـذرا و اهتمـام بـر تدوین طرحی جامع بر اسـاس منابع موجود در کشـور
اسـت .در تهیـه ایـن طرح باید بـه همه ابعاد فرهنگـی ،معنوی و اقتصـادی توجه کرد .در
این صورت ،بهترین و هماهنگترین نتیجه برای کشـور به دسـت میآید .بر این اسـاس،
هـر موضوعـی که با طرح جامع دولت هماهنگ باشـد ،حمایت میشـود و موضوعهای
دیگری که از اهداف و سیاسـتهای اصولی خارج اسـت ،کمتر مورد توجه قرار میگیرد.
ایـن طـرح میتوانـد بیـن سیاسـت و فعالیـت اجرایی در بخشهـای مختلـف ،از جمله
بخشهـای اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسـی هماهنگی بـه وجود آورد .بنابراین،
همه بخشها مکمل یکدیگر خواهند بود ،از سیاسـتهای سـلیقهای پیشگیری به عمل
میآیـد و در نهایـت به بهبود بهـرهوری میانجامد.
 .2پرداختن به اصول و سپردن کار به افراد با کفایت

از وظایف دولت برای بهبود بهرهوری در جامعه ،اولویتبندی امور بر اساس اهمیت
و سپردن آن به دست  افراد با کفایت و کاردان است .امام علی میفرماید:
«انحطـاط دولتهـا از چهـار چیـز فهمیده میشـود :رها کردن اصـول ،چنگ زدن به
1
فـروع ،روی کار آمـدن انسـانهای فرومایه و کنار گذاشـتن افـراد بافضیلت».
پرداختن دولت به کارهای کماهمیت ،رها کردن کارهای اساسی و نیز روی کار آوردن
افراد بیلیاقت و ناآگاه ،وقت ،انرژی ،سـرمایه ،امکانات و نیروها را به هدر میدهد و در
راه رشـد و بهرهوری جامعه نخواهد بود .این کار مانع پیشـرفت جامعه میشـود و انتظار
مردم را هم برآورده نمیسـازد.
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 .1سید هاشم رسولی محالتی ،ترجمه و شرح غررالحکم و دررالکلم (موضوعی) ،ج  ،6ص .450

 .3توجه به منابع انسانی

افزایـش بهـرهوری در تمامـی عرصههـای زندگـی ،از جملـه خانـه و خانـواده ،مراکز
تولیـدی ،سـازمانها ،واحدهای خدماتی و بخشهـای مختلف اجتماع ،امری ضروری
اسـت و مطلوبترین راهبرد توسـعه اقتصادی به شـمار میآید .البته شاه بیت غزل شیوای
پیشـرفت و بالندگی جامعه ،نیروی انسـانی آن اسـت .نیروی انسانی تربیتشده ،متعهد،
آموزشدیـده ،ماهـر ،کارآمـد و دارای انگیزه مثبت و سـازنده ،میتواند با ترکیب مطلوب
منابـع مـادی و اسـتفاده بهینه از آنها معجزه بیافرینـد .گاه منابع مادی به دلیل نبود تربیت
و آموزش صحیح ،بیدانشـی ،نداشـتن تخصص و نبودن انگیزه برای تالش و فعالیت به
هدر میرود.
در تمـام جهـان ،نیـروی انسـانی واجد شـرایط و باصالحیت ،بزرگترین سـرمایه هر
کشـور بـه شـمار میآیـد .ایـن هنر دولت و مسـئوالن کشـور اسـت کـه بتوانند بـا حاکم
سـاختن فرهنـگ بهـرهوری در جامعـه ،زمینـه بهـرهوری را در همه ابعاد فراهـم آورند .در
ایـن زمینـه ،تجربـه کشـورهای توسـعهیافته و بـا بهـرهوری باال ماننـد ژاپن و سـوئیس که
زمیـن ،انـرژی و منابـع معدنی مناسـبی ندارند ،بسـیار جالب اسـت .آنـان دریافتهاند که
مهمتریـن منبـع رشـد ،تعلیـم و تربیـت صحیح ،نگـرش مثبت بـه کار و ایجـاد بالندگی
در نیـروی انسـانی اسـت .از ایـنرو ،بیشـترین هزینـه را در بخـش منابـع انسـانی انجام
میدهنـد 2.بیجهـت نیسـت کـه رسـول خـدا  میفرمایـد« :جـز انسـان ،هیچ چیز
3
بهتـر از هـزار نفـر مثل خود نیسـت».

 .1همان ،ج  ،2ص .391
 .2غالمرضا خاکی ،مدیریت بهرهوری ،ص .147
 .3ابوالقاسم پاینده ،ترجمه نهج الفصاحه (موضوعی) ،ص .66
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پـس اگـر کارهـا بـه ترتیب اهمیـت ،اولویتبندی شـود و ابتـدا به کارهـای بااهمیت و
اصولـی بـه دسـت افـراد متعهد ،متخصص و بـا لیاقت بپردازیـم ،میتـوان از دولت انتظار
بهـرهوری داشـت .از ایـنرو ،بهتـر اسـت اداره امور به افراد باکفایت سـپرده شـود؛ چنانکه
امـام علـی میفرماید« :کسـی که کاردانیاش نیکو باشـد ،سـزاوار حکومت و والیت
اسـت 1».همچنیـن در ادامـه ،بایـد  اولویتهـای کاری را بـه او گوشـزد کرد تا بـه انجام آن
ترغیب شـود.
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بنابرایـن ،بـرای بهـرهوری بهینه در جامعه ،دولت باید به نیروی انسـانی و عوامل مؤثر
و انگیزهسـاز در بهـرهوری نیـروی انسـانی توجـه کند؛ عواملـی مانند :تجربـه ،کاردانی،
تحصیالت ،آموزشهای کاربردی ،محتوای کار ،خشنودی شغلی و… که موجب بهبود
بهرهوری میشـود .در این زمینه ،تشـویق مدیران و کارکنان الیق و فعال و ارزیابی دقیق و
واقعـی از فعالیت آنان بسـیار اهمیت دارد.
 .4فراهم ساختن رشد کیفی جمعیت

از دیگر وظایف دولت برای ارتقای بهرهوری در کشور ،اهتمام به رشد کیفی جمعیت
اسـت؛ زیرا دولت افزون بر اینکه در راه تأمین نیازهای اولیه زندگی مردم مانند خوراک و
1
امنیت میکوشـد ،باید بیش از آن ،برای افزایش آگاهی ،آسـایش و رفاه مردم تالش کند.
حضرت علی به مردم میفرماید:
«ای مردم …،شـما را بر من حقی واجب شـده اسـت؛ اینکه از خیرخواهی برای شـما
دریغ نورزم و بیتالمال را میانتان عادالنه تقسـیم کنم و شـما را آموزش دهم تا بیسـواد و
2
نادان نباشـید و شـما را تربیت کنم تا راه و رسـم زندگی را بدانید».
فراگیری راه و رسـم زندگی صحیح ،همان رشـد کیفی و بهرهگیری مطلوب از زندگی
اسـت که دولتمردان باید برای مردم فراهم کنند .حال که دولت رشـد کمی جمعیت را
کنترل کرده است ،بهتر است در ادامه سیاستهای اصولی خود ،هزینههای صرفهجویی
شـده در این زمینه را به رشـد و ارتقای کیفی جمعیت اختصاص دهد.
 .5توسعه امکانات زیربنایی

وجود تأسیسات زیربنایی ،همچون فرودگاه ،پاالیشگاه ،بندر ،راهآهن ،بزرگراه ،سد،
ذوب آهن ،پتروشـیمی و سـیلو ،همواره از نشـانههای توسـعه و پیشرفت کشورها به شمار
میآید و میتواند در بهرهور سـاختن امکانات جامعه نقش مهمی ایفا کند .بدین ترتیب،
اگر جامعهای تأسیسـات زیربنایی نداشـته باشـد ،در کسـب بهرهوری کمتر موفق خواهد
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بود .خوشبختانه با پیروزی شـکوهمند انقالب اسلامی و کوتاه شدن دست کارشناسان
بیگانه ،کارشناسـان مؤمن و متعهد ،با تالش کمنظیری ،جنبش نوینی در این زمینه آغاز
کردنـد و موفـق شـدند در فرصت اندکی ،تأسیسـات زیربنایی فراوانـی را راهاندازی کنند.
از آن جملـه میتـوان بـه احداث دهها سـد بزرگ و کوچک ،سـاخت انواع سـیلو ،توسـعه
فرودگاهها ،راهاندازی شـبکه گاز شـهری و روستایی و کارخانههای پتروشیمی اشاره کرد.
حتی در برخی از این موارد ،مانند سدسازی ،اعتبار جهانی یافته و توانستهایم به بازارهای
بینالمللی راه یابیم.
بـا ایـن حـال ،در برخی بخشها چندان موفقیتی نداشـتهایم که از آن جمله میتوان به
توسـعه راههای عمومی و راهآهن اشـاره کرد .همین امر موجب شـده اسـت هر سـاله آمار
حـوادث و تصـادف جادهای در کشـور افزایش یابد و خسـارتهای مالی ،جانی و روانی
فراوانی به بار آورد .این نارسـایی از سـوی دیگر ،سـبب میشـود بسـیاری از فرآوردههای
کشـاورزی به دلیل دسترسـی نداشـتن به راه مناسـب ،در مزرعهها و باغها از بین برود و از
فرآیند بهرهوری در جامعه کاسـته شود.
بنابراین ،در توسـعه امکانات زیربنایی ،باید به بخش راه توجه بیشـتری شـود؛ زیرا راه،
شاهرگ حیاتی کشور است و توسعه امکانات زیربنایی با کمتوجهی به این بخش سازگار
نیسـت .نکته دیگر اینکه در توسـعه این بخش میتوان از بخش خصوصی و سـپردههای
مردم نیز کمک گرفت.
 .6سازماندهی تشکیالت

در حال حاضر ،تشـکیالت فعلی حکومت ،کمتر به سـوی بهبود بهرهوری در جامعه
حرکت میکند .بسـیاری از سـازمانها و دسـتگاهها برای شرایط خاصی به وجود آمدهاند
که در حال حاضر اضافی به نظر میرسند یا به صورت موازی عمل میکنند و در نتیجه ،به
اندازه کافی ارزشآفرین نیستند .در سالهای اخیر اقداماتی برای حذف یا ادغام برخی از
آنها صورت گرفته است .برای مثال ،ادغام وزارت جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی،
سـازمان میـراث فرهنگـی با سـازمان ایرانگـردی و جهانگـردی ،کمیتههـای انقالب با
ژاندارمری و شـهربانی و تشـکیل نیروی انتظامی از این موارد به شـمار میآید .البته این
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مقـدار کافـی نیسـت و به تحوالت بیشـتری نیاز اسـت .حتی بسـیاری از صاحبنظران،
تحول در ساختار اداری کشور را اجتنابناپذیر میدانند و معتقدند «کهنگی[ ،پاسخگو
نبـودن در برابـر] نیازهـای موجود ،ظهور سیسـتمهای جدید و پیشـرفته ،مهمترین دالیل
این تحول هستند… از دیدگاه بهرهوری ،هر ارگان و ستادی برای زنده ماندن نیاز به تحول
ً
دارد ،ولـی ایـن تحـول لزوما به معنای به هم ریختن کل سیسـتم نیسـت ،بلکه میتواند به
معنای آموزش مداوم و آشـنایی با تکنولوژی برتر و اهمیت دادن به نیازهای اساسـی مردم
1
باشد».
بیشـک ،اگـر ایـن تغییـر و تحولها ،بـا پژوهش و مطالعه کارشناسـانه انجـام گیرد،
میتواند نتایج مطلوبتری به دسـت آورد و بهرهوری را در سـازمانها و نهادهای دولتی
ارتقا بخشد.
ّ
 .7گزینش مدیران کارآمد و مدبر

ّ
کلید موفقیت در بهرهوری جامعه ،در دسـتان مدیران کارآمد و مدبر اسـت و هر گونه
اهمال و سسـتی در این کار ،آثار منفی فراوانی خواهد داشـت؛ چنانکه رسـول خدا
2
فرموده اسـت« :من بر امت خود از فقر نمیترسـم ،ولی از سـوءمدیریت هراسـانم».
ّ
علـت ایـن اسـت کـه همـواره در پرتو مدیریـت کارآمـد و مدبرانه ،فعالیـت و اهداف
سـازمانها و جوامع و توانایی و اسـتعداد بالقوه انسـانها شـناخته و شـکوفا میشـود .در
این صورت ،از حداقل امکانات ،بیشـترین بهرهبرداری به دسـت میآید .در واقع ،جامعه
برخـوردار از منابـع ،امکانـات ،فـنآوری و نیـروی انسـانی فراوان ،با مدیریـت اصولی و
منطقی به بهرهوری میرسد؛ زیرا مدیریت صحیح ،حلقه اتصال زنجیره منابع ،امکانات،
فنآوری و نیروی انسـانی اسـت و میکوشـد با بهبود مسـتمر کارها و تالش همهجانبه و
آیندهنگـر ،بهـرهوری را افزایـش و هزینههـا را کاهـش دهـد و کیفیتهـا را باال ببـرد .امام
علـی میفرماید:
«تدبیـر خـوب ثـروت و مال اندک را زیاد میکند و بارور سـازد و تدبیر بد ،مال بسـیار
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 .1حسین بهمنی ،آشنایی با بهرهوری سازمانی ،ص .78
 .2ابن ابی جمهور احسائی ،عوالی اللئالی ،ج  ،4ص .132

را نابود میسازد».
بنابراین ،مدیر مسـلمان باید توانایی آن را داشـته باشـد که نقش خود را در این فرآیند
ملی با تحکیم مبانی ارزشـی و در پیش گرفتن شـیوههای مناسـب ایفا کند .وظیفه دولت
خدمتگزار است که با تشکیل بانک اطالعات ،به شناسایی ،گزینش و انتصاب مدیران
کارآمـد و بـا تدبیر در تمام سـطوح ملـی ،منطقهای و محلی اقدام کند تا سـطح بهرهوری
در پرتـو مدیریـت مدبرانـه آنـان بهبود یابد .به تجربه هم ثابت شـده اسـت هر سـازمان و
مؤسسـهای کـه مسـئولیتش از مدیـران ناالیق و محافظـهکار گرفته و به مدیـران کارآمد ،با
تدبیر و شـجاع سـپرده شده است ،در راه بهرهوری گام برمیدارد .نمونه آن ،کارخانه ذوب
آهن اصفهان اسـت که« :پیش از سـال  1375حدود  30هزار نیرو برای تولید  900هزار
تن در آن فعالیت داشـتند ،ولی بعد از آن تاریخ ،وقتی مسـئولیت به مدیران کارآمد سـپرده
2
شـد ،با  10هزار نیرو ،به  2/4میلیون تن تولید رسـیدند».
1
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 .8تولید کاالهای اساسی و بادوام

رسـول خدا در گفتاری دلنشـین میفرماید« :محبوبترین کارها در پیش خدا،
کاری اسـت که دوام آن بیشـتر باشـد» 3.البته باید اذعان کرد که این گفتار ارزشـمند در
تولیـدات کمتـر رخ میدهـد؛ زیرا امروزه تنوع و سـرعت دگرگونـی کاالها و محصوالت
تولیدی ،به پیروی از نظام سـرمایهداری که به تولید کاالهای لوکس و کمدوام میپردازد،
بیشتر شده است .امروزه در بسیاری از خانهها ،چندین وسیله را میتوان یافت که به علت
تغییر مد یا گم شـدن یک پیچ یا قطعهای کوچک ،کنار نهاده شـده اسـت.
بـه یقیـن ،ایـن شـیوه تولیـد برای کشـوری که بسـیاری از مـردم آن با مشـکالتی نظیر
فقر ،سـوءتغذیه ،بیکاری و گرانی روبهرو هسـتند ،مناسـب نیست .از اینرو ،بهتر است
سیاسـت دولتهـا ،ابتـدا تولید ضروریات و همینطور دوام کاالها باشـد .سـپس تا حد
امکان از میزان تولید کاالهای غیرضروری و کمدوام بکاهد و از تبلیغات تجاری که افراد
را بـه خریـد کاالهـای نو و کنار نهادن کاالهای قدیمی تشـویق میکنـد ،جلوگیری کند.
 .1سید هاشم رسولی محالتی ،ترجمه و شرح غررالحکم و دررالکلم (موضوعی) ،ص .355
 .2نک :مجموعه مقاالت و سخنرانی های دومین کنگره ملی بهرهوری ایران ،ص .61
 .3ابوالقاسم پاینده ،نهج الفصاحه (موضوعی) ،ص .487
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 .9بازنگری و تسهیل در مقررات

هدف از وضع قوانین و مقررات اداری ،آسان کردن امور و پیشگیری از سوءاستفادههای
احتمالی ،پاسخگو بودن مسئوالن و کارکنان در برابر عملکردهاست .البته گاه این مقررات
بـدون جامعنگـری ،نیازسـنجی و آگاهی از ضرورتها و به طـور کلی ،بدون هماهنگی
با دسـتگاههای دولتی وضع میشـود و به جای اینکه تسـهیلکننده باشـند ،مشکلآفرین
میشـوند .متأسـفانه در حال حاضر ،بسـیاری از قوانین و مقررات هستند که جامعنگری
الزم را ندارند و نیازمند بازنگری هستند.
نکته دیگر ،انعطافناپذیر بودن قوانین اسـت؛ به گونهای که در شـرایط و فرصتهای
مناسـب ،کارکنان سـازمانها نمیتوانند در راسـتای ارتقای بهرهوری سـازمان از آن بهره
گیرنـد .امـروزه یکـی از عوامـل پیشـرفت و توسـعه ،زدودن قوانیـن و مقـررات اضافـی و
دسـتوپاگیر است.
بیشـک ،ایـن تعـداد قوانیـن و مقـررات ،چیزی جز سـردرگمی و اتالف منابـع به بار
نمیآورد .بنابراین ،یکی از وظایف اساسی دولت برای بهبود بهرهوری ،بازنگری و اصالح
قوانین و مقررات موجود اسـت تا از ویژگی انعطافپذیری برخوردار شـوند .در این زمینه
میتـوان از افـراد باتجربـه هـر سـازمان و اداره که به تجربه ،با این قوانیـن کار کردهاند و به
نقـاط ضعـف و ّقوت آن آگاه هسـتند ،مدد گرفـت و به اصالح آن پرداخت.
 .10اعالم فرهنگ بهرهوری به عنوان طرح ملی

عدالت اجتماعی ،فقرزدایی ،پیشگیری از اسراف ،حاکمیت وجدان کاری و انضباط
اجتماعـی و اقتصـادی در جامعـه ،از راه تلاش همـگان برای افزایش بهرهوری به دسـت
میآیـد .از ایـنرو ،بهتر اسـت دولـت ،فرهنگ بهـرهوری را در قالب طـرح ملی «جنبش
بهرهوری» در جامعه مطرح کند .تمام دستگاههای دولتی و غیردولتی نیز به گسترش آن در
سطح سازمانهای تحت نظارت خود ملزم شوند و به همکاری با سازمان ملی بهرهوری
بپردازند که وظیفه سازماندهی ،آموزش و ارتقای بهرهوری را در همه ابعاد به عهده دارد.
همچنین هر سـاله باید از دسـتگاهها و سـازمانهای موفق در امر بهرهوری قدردانی شود.
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بیشک ،در زمینه ارتقای بهرهوری در جامعه ،همکاری دستگاههای فرهنگی کشور،
به ویژه صداوسیما ،آموزش و پرورش ،مطبوعات ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و دیگر
نهادهای فرهنگی اهمیت دارد .از سـوی دیگر ،بهبود بهرهوری در تشـکیالت دولتی ،بر
افراد جامعه اثر میگذارد و عزم ملی را برای بهرهور سـاختن جامعه تقویت میکند.
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اقتصادی دولت یا بخش خصوصی و یا در محیط خانه ،یکی
در فضای فعالیتهای
ِ
از روزنهها و آفتهای بهرهوری هدررفت سرمایه ،مربوط به اخالق و شیوۀ رفتار است.
نبایـد گفـت که تولید یک علم اسـت و مطابق همان ضوابـط علمی ،تولید و تجارت،
ً
رونـق میگیـرد و دیگـر اخالق ،معنایـی ندارد .هرگز چنین نیسـت ،بلکه اساسـا کیفیت
تولید و مرغوبیت کاالها به رعایت اصول اخالقی اسـت .کشـورهای پیشرفتۀ صنعتی هم
کـه مسـلمان نیسـتند با رعایت ضوابـط اخالقی ،کاالهای کیفی تولیـد میکنند .پرهیز از
دروغ و فریبکاری ،دوری از رشوهخواری و کمفروشی؛ از جملۀ این ضوابط مهم است.
شـما کدام شـرکت اقتصادی و تولیدی را میشناسـید که بدون این ضوابط ،موفق به تولید
کاالهای مرغوب شـده باشـد .به داستان زیر توجه کنید:
مدیر یکی از شـرکتهای اقتصادی ،عوض شـد .مدیر قبلی ،عالوه بر رعایت ضوابط
فنـی و علمـی ،بـه مسـائل اخالقی ّ
مقید بود .شـرکت ،رشـد خوبی کرده بود و مشـتریان
اعتمـاد کرده بودند که :راسـتگویی ،صداقت ،محکـمکاری ،کیفیت و وجدان کاری بر
این شـرکت ،حاکم است.
چنـد سـال گذشـت ،مدیر شـرکت بازنشسـته شـد و فرد دیگـری جای او آمـد .مدیر
جدیـد ،اوضـاع را بـا معیارهـای اخالقـی ،کنتـرل نمیکـرد ،او فقـط بـه باال رفتـن میزان
تولیـد فکـر میکـرد .حـرص زیادی داشـت کـه شـرکتش از نظر ّ
کمیـت و فراوانـی تولید
در ردۀ باال باشـد.
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طولی نکشـید که کیفیت کار پایین آمد و آفتهایی چون :رشـوه ،فریبکاری ،دروغ
و امثال اینها چون موریانهای پایههای شـرکت را خورد .مشـتریان به تدریج ،کم شـدند
و کارخانـه از رونق افتاد.
هر دولتی یا هر تالشگر اقتصادی و تولیدی و یا هر خانوادهای باید به ضوابط اخالقی،
پایبند باشـد و آفتهایی را که ممکن اسـت دامنگیرشـان شـود ،بشناسد .در اینجا این
آفتها را شرح میدهیم:
 .1برداشت نادرست از مفاهیم دینی

برخی گمان بردهاند توصیههای معنوی به معنای دوری از دنیا و پرداختن به آخرت و
یا تشویق به زندگی ساده و زاهدانه به معنای دوری از کار و تالش ،خانهنشینی و پرداختن
به عبادتهای خاص است.
ایـن تلقی نادرسـت در ادیان دیگر ،سـابقهای دیرینه دارد و حتـی به دوران مردم صدر
اسلام هم رسـیده بود؛ به این معنا که با ظهور اسلام و تأکید قرآن ،پیامبر مکرم 3اسلام
و امامـان معصـوم بـر دوری از دنیا ،برخی از مسـلمانان با قطع ارتباط خود با خانواده و
اجتمـاع ،بـه انجـام عبادات ظاهری پرداختند و به هر گونـه فعالیت اجتماعی و اقتصادی
پشـت کردند .پیامبر و امامان معصوم با مشـاهده این برداشـت یک سـویه از آموزههای
دینـی ،بـه شـیوههای متفاوتی نادرسـتی این بینـش را اعالم کردند .گاه بـا گفتار و گاهی با
رفتـار خـود اهمیـت و ارزش تالش اقتصادی را برای تعالی فرد و جامعه گوشـزد نمودند و
تفسـیر درسـت آموزههای دینی را بیان کردند:
«روزی رسول اکرم| با اصحاب خود نشسته بود ،جوان توانا و نیرومندی را دید که اول
صبح به کار و کوشش مشغول شده است .کسانی که در محضر آن حضرت بودند گفتند:
اگـر ایـن جـوان ،جوانی و نیرومنـدی خود را در راه خدا به کار میگرفت ،شایسـته مدح و
تمجیـد بـود .رسـول اکـرم| فرمود :این سـخن را نگویید ،اگر این جوان بـرای معاش خود
کار میکند در زندگی محتاج دیگران نباشـد و از مردم مسـتغنی گردد او با این عمل در راه
خدا قدم برمیدارد ،همچنین اگر کار میکند به نفع والدین ضعیف تا کودکان ناتوان خود
زندگی آنان را تأمین کند و از مردم بینیازشـان سـازد باز هم در راه خدا کوشـش میکند،
148

موس شخب  :رو هرهب یقالخا یاه تفآ

ولی اگر کار میکند تا با درآمد خود به تهیدستان مباهات نماید و بر ثروت و دارایی خود
1
بیفزاید ،او به راه شـیطان رفته و از صراط حق منحرف شـده است».
محمـد بـن منکـدر ،یکـی از معاصران امـام محمد باقر در سـاعات گـرم روز آن
حضـرت را در حـال کار کـردن و عـرق ریختن در حوالی مدینه مشـاهده کرد .از اینکه آن
حضرت را در سـنین باال و در چنین حالتی دید آزرده شـد و به قصد نصیحت کردن امام،
خـود را به آن حضرت رسـاند و گفت:
خداوند کار شما را به سامان کند .پیرمردی از پیرمردان قریش در این ساعت از روز و
در چنین حالتی در طلب دنیا! (میبینم) اگر اجل شـما در این حال فرا رسـد چه خواهید
کرد؟
و امام حکیمانه پاسخ داد:
اگـر مـرگ مـن در این حال فرا رسـد ،در حال اطاعت خـدا خواهم بود که با این عمل،
خـود و خانـوادهام را از تـو واز مـردم بینیاز کـردهام .اگر مرگ من در حـال انجام نافرمانی
خداوند برسـد ،در آن صورت ترسـان و نگران خواهم بود .او بی آنکه پاسـخی برایی امام
داشته باشد ،گفت:
رحمت خدا بر شـما باد ،درسـت گفتید .من خواسـتم شـما را نصیحت کنم ،اما شما
2
مرا نصیحت کردید.
البتــه کار کــردن امامــان معصــوم تنهــا بـرای امـرار معــاش و تحصیــل درآمــد
ً
نبــوده اســت ،بلکــه اساســا از نظــر آن بزرگــواران ،کار کــردن و تحمــل رنــج و مشــقت
آن ،موضوعــی مطلــوب و عبادتــی بیبدیــل محســوب میشــود کــه بــدون توجــه بــه
نتیجــه اقتصــادی آن ،بــه تنهایــی از جملــه عبــادات و وســایل تقــرب بــه حــق تعالــی
محســوب میشــود .بــه ویــژه آنکــه وقتــی تالشهــای اقتصــادی از حــوزه نیازهــای
فــردی خــارج شــده و باعــث پیشــرفت جامعــه اســامی گــردد .کارهــای کشــاورزی،
مدیریتهــای اجتماعــی ،پزشــکی ،فعالیتهــای آموزشــی و ...نمونـهای از خدمــات
اجتماعــی اســت کــه در روایــات بدانهــا توصیــه شــده اســت.
َ ً
ُ
َ
سا َم َع َأ ْصحابه َذ َ
ات َیوم َف َن َظر إلی َش ٍّ
اب ِذی َجلد َو ق ّوه
 .1فیض کاشانی ،محجه البیضاء ،ج  ،3ص  :140ک َان  ج ِال
ِِ
ٍ
و… .

 .2همان ،ص  .... :19فقلت :اصلحک الله شیخ من اشیاخ قریش فی هذه الساعه… .
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سـیره امامـان معصـوم نیز مملـو از خدمات اقتصادی و اجتماعی به مردم اسـت.
حفر پانصد حلقه چشـمه و قنات و هدیه آن به نیازمندان و آزاد شـدن هزار برده بر اثر کار
1
کردن امام علی از این جمله اسـت.
متأسفانه برخی از افراد ،مسائل دینی را طوری مطرح میکنند که گویی کار اقتصادی،
نوعی دنیاطلبی است و نباید دنبال آن رفت.
 .2ندانستن احکام شرعی

یکی از روزنهها و آفتهای جدی که به فضای کار و تولید آسـیب میرسـاند جهل به
احکام شـرعی اسـت .فرد مسـلمان نباید فقط به فنون و اصول کار و تجارت ،توجه کند،
بلکـه بایـد همزمان به احکام شـرعی توجه نماید تا کسـبوکارش برکـت کند و از درآمد
حرام و شـبههناک دور بماند.
آشـنایی بـا احـکام شـرعی اقتصـادی الزمـه فعالیت اقتصادی سـالم و موفق اسـت،
ً
اصـوال اقتصـاد وقتـی رونـق میگیـرد که بـا معرفـت و آگاهی همهجانبه باشـد؛ چهبسـا
عـدم آگاهـی و آشـنایی بـا احکام فقهـی اقتصادی باعث ابتالی ناخواسـته افـراد به خطا
و گناه شـود.
در تاریـخ آمده اسـت :شـخصی بـه محضر امیر المؤمنین امـام علی آمد و عرض
کـرد :میخواهـم بـه کار تجارت بپـردازم .حضرت فرمـود :آیا احکام تجـارت را یاد
ً
گرفتـهای؟ آن شـخص گفت :بعـدا یاد میگیـرم ،حضرت فرمود:

َ َ
َ َْ
ََ
َ ْ َ َ ْ ْ َ ُ َّ ْ َ ْ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ ْ
اع َو اش َت َرى َو ل ْم َی ْسأل َع ْن َح َر ٍام َو ل َحل ٍل ْارتط َم
«و یحك ال ِفقه ثم المتجر ف ِإنه من ب
ُ ََ
2
ِفی ِّالر َبا ث َّم ْارتط»؛
وای بر تو ،اول احکام فقهی معامالت را یاد بگیر سپس به تجارت بپرداز؛ پس همانا کسی

که خرید و فروش کند و از حالل و حرام سؤال نکند ،در ورطه ربا افتاده است.

بنابرایـن اولیـن وظیفه هر مسـلمانی که به کسـب و کار و تجـارت و فعالیت اقتصادی
میپردازد ،آن است که احکام شرعی اقتصادی مورد نیاز را یاد بگیرد تا معامله به صورت
َ
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َْ

ُ

َ

َّ
ََْ َ َْ
ُ
وك ِم ْن َم ِال ِه َو ك ِّد َی ِد ِه.
 .1وسائل الشیعه ،ج  ،17ص  :37إن أمیر المؤمنین أعتق ألف ممل ٍ
 .2محدث نوری ،مستدرک الوسائل  ،ج  ،13ص .247

 .3رباخواری

ربـا از آفتهـای خانمانسـوز و عامل مهم هدررفت سـرمایه و آفـت تجارت و کار و
تولیـد اسـت .در قـرآن و روایـات از «ربا» با بدترین و شـدیدترین تعبیرات نام برده شـده
است.
امیـر مؤمنـان علـی در حدیثی خطاب به اهل بازار میفرمایند:ای مردم! نخسـت
مسـائل فقهی کسـب و تجارت را فرا گیرید و پس از آن به داد و سـتد بپردازید .سـوگند به
پـروردگار جهـان کـه افتـادن در ورطه رباخـواری از راه رفتن مورچه بر روی سـنگ صاف
پنهانتر اسـت 1.لذا اگر چه در بعضی موارد« ،ربا» خفی اسـت و به چشـم نمیآید ،اما
خداوند آن را با صدایی رسـا بیان فرموده اسـت که:
َ ْ َْ َْ َ ُ ََُْ َ
َ َّ َ َ ُ
وله»؛
«ف ِإن لم تفعلوا فأذنوا ِبح ْر ٍب ِمن الل ِه و رس ِ

موس شخب  :رو هرهب یقالخا یاه تفآ

صحیح انجام بگیرد و اموالی را که از این راه به دسـت میآید ،حالل باشـد و بتواند در آن
تصـرف کنـد ،همچنین در باتلاق ربا و دیگر محرمات الهی فرو نرود.

2

پس اگر این عمل را (ربا) ترک نکردید( ،معنایش) اعالن جنگ با خدا و رسول اوست.

قرآن درباره حرمت رباخواری میفرماید:

ْ
َّ َ َ ْ ُ ُ َ ِّ َ ُ ُ َ َّ َ َ ُ ُ َّ َ َ َ َّ ُ ُ َّ
َ
الش ْی ُ
طان ِم َن ال َم ِّس ِذلك
«الذین یأ كلون الر با ال یقومون ِإال كما یقوم الذی یتخبطه
َ َّ ُ ْ ُ َّ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ِّ َ َ َ َّ َّ
3
الل ُه ْال َب ْی َع َو َح َّر َم ِّ
الر با»؛
ِبأنهم قالوا ِإنما البیع ِمثل الر با و أحل
کسـانی که ربا میخورند ،در قیامت چون کسـانی از قبر برمیخیزند که به افسـون شیطان
دیوانه شـده باشـد و این ،به کیفر آن اسـت که گفتند :ربا نیز چون معامله است؛ درحالیکه
خداوند معامله را حالل و ربا را حرام کرده اسـت.

توضیح:

در آیه فوق شـخص رباخوار ،تشـبیه به آدم «مصروع» و «دیوانه» شـده که به هنگام راه
رفتن قادر نیسـت تعادل خود را حفظ کند و به طور صحیح گام بردارد .گویا مقصود آیه،
بیان چگونگی مشی اجتماعی رباخواران در دنیاست .زیرا آنها عملی همچون دیوانگان
 .1طبرسی ،مجمع البیان ،ج،3ص.63
 .2سوره بقره ،آیه .279
 .3سوره بقره ،آیه .275
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دارنـد کـه فاقد تفکر صحیح اجتماعی اسـت و حتـی منافع خود را هم در نظر نمیگیرند،
زیرا مسـائلی مانند تعاون ،همدردی ،عواطف انسـانی و نوع دوسـتی برای آنها مفهومی
ندارد ،و پرسـتش ثروت چنان عقل و چشـم آنان را کور کرده اسـت که نمیفهمند استثمار
کردن طبقات زیردسـت و غارت دسـترنج آنان ،بذر دشـمنی را در دلهای آنان به وجود
میآورد و در این صورت او هم نخواهد توانست در چنین اجتماعی زندگی راحتی داشته
باشـد .پس مشی او ،مانند دیوانگان است.
یا اینکه منظور از آیه ،قیام در رستاخیز و ورود در صحنه قیامت است؛ یعنی به هنگام
ورود در آن جهان ،به شکل دیوانگان محشور میشود .در روایتی در تفسیر آیه میخوانیم
که امام صادق فرمود:
َ َ َّ َ
ُ ِّ َ َ َ ْ ُ ُ َ ُّ ْ
الدن َیا َح َّتى َی َتخ َّبط ُه الش ْیط ُان؛
آكل الر با ل یخرج ِمن
ِ

1

رباخوار از دنیا بیرون نمیرود مگر اینکه به نوعی از جنون مبتال خواهد شد.

ّ
پیامبر اکرم| فرمود :هنگامی که به معراج رفتم ،دستهای را دیدم که به حدی شکم آنان
بزرگ بود که هرچه کوشش میکردند برخیزند تا راه روند ،ممکن نبود و پیدرپی به زمین
میخوردند .از جبرائیل سـؤال کردم اینها چه کسـانی هسـتند و جرمشان چیست؟ جواب
2
داد اینها رباخواران هستند.
خالصـه اینکـه در روایـت اول ،حالت جنـون را در دنیا و در دومی ،جنون را در آخرت
بیان میکند.
منطق رباخواران

همانگونه که در قرآن بیان شـده ،منطق رباخواران این اسـت که :بیع مانند رباسـت:
ْ
ُْ
« ِإ َّن َمـا ال َب ْی ُـع ِمثل ِّالر با» ،قرآن در جـواب اینها میفرماید:
َ َّ َّ ْ
«أ َحل الل ُه ال َب ْی َع َو َح َّر َم ِّالر َبا»؛

خداوند بیع را حالل و ربا را حرام کرده است:

پیداست که میان این دو فرق روشنی است ،چرا که:
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 .1حویزی ،تفسیر نورالثقلین  ،ج  ،1ص .291
 .2همان.
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ً
اوال :در خرید و فروش معمولی ،هر دو طرف به طور یکسـان در معرض سـود و زیان
هسـتند؛ درحالیکه در معامالت ربوی ،رباخوار هیچگاه ضرر نمیکند و تمام زیانهای
احتمالی بر دوش طرف مقابل سنگینی میکند و به همین دلیل است که مؤسسات ربوی
وسـیعتر و سرمایهدارتر میشوند .اما طرف مقابل آنها تحلیل میرود.
ً
ثانیـا :در تجـارت و خریـد و فـروش معمولـی ،طرفین در مسـیر تولیـد و توزیع گام بر
میدارنـد؛ در صورتـی کـه رباخوار هیچ عمـل مثتبی در ایـن زمینه ندارد.
ً
ثالثـا :با شـیوع رباخواری ،سـرمایهها در مسـیر ناسـالم میافتد و پایههـای اقتصادی
متزلـزل میگـردد؛ درحالیکـه تجارت صحیح ،موجب گردش سـالم ثروت اسـت.
ً
رابعا :رباخواری منشأ دشمنی و جنگها میشود.
علت حرمت ربا

اسـتاد مطهری در این باره مینویسـد« :حرمت ربا بر این اسـت که ماهیت ربا ،قرض
اسـت و قرض ـ از آن جهت که قرض اسـت ـ نمیتواند سـود داشـته باشـد؛ بلکه سرمایه
اسـت که میتواند در هنگام جریان داشـتن ،سـود داشـته باشـد؛ حال هر نوع جریانی که
باشـد ،بازرگانی یا غیر بازرگانی .یعنی وجود عینی سـرمایه که در جریان اسـت ،میتواند
سود داشته باشد و قاعده طبیعی  همین است که وقتی وجود عینی سرمایه در جریان باشد
سـودآور اسـت و ملک هر کسـی باشـد ،سود آن متعلق به اوسـت .در مضاربه ،سرمایه از
ملک صاحب سـرمایه خارج نمیشـود و ملک اوسـت و در جریان اسـت ،اگر سود دارد،
در سـود او سـهیم اسـت و اگر هم زیان دارد ،متوجه اوسـت و به عامل مربوط نیسـت .اما
طبیعت قرض این است که کسی مال خود را تملیک به دیگری میکند و عهده او را مدیون
خود قرار میدهد .و از همان سـاعتی که تملیک کرد ،وجود عینی آن مال ،ملک اوسـت
و بـه همیـن دلیـل زیانـی که بر این مال وارد میشـود بـر قرض گیرنده وارد اسـت و اگر به
ُمقرض (قرضدهنده) بگوید پولی را که به من دادی تلف شد و از بین رفت ،قرضدهنده
خواهد گفت به من مربوط نیست .مال از من نبوده و من از شما طلبکارم ،به همین دلیل
که ضمانتش بر عهده مقرض نیست ،سود هم ـ اگر داشته باشد ـ از مقرض نیست .یعنی
از ملک قرضدهنده خارج میشـود و در ملک قرضگیرنده وارد میشـود.
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پـس طبیعـت قرض ،اقتضـای عقیم بودن میکنـد .و اینکه اگر انسـان بخواهد قرض
بدهـد ،بایـد قرضالحسـنه باشـد .یعنـی یـا بایـد انسـان قـرض ندهـد و یا اگـر میدهد
قرضالحسـنه باشـد .اینکـه مـن هم پولی را به حالت قرض دربیـاورم و در ّذمه طرف قرار
ً
بدهـم و از آن پـول کـه وجـود عینـش مال من نیسـت ،سـود بگیرم ،اصلا از نظر طبیعت
1
حقوقـی ،کار ظالمانهای اسـت.
زیانهای ربا

 .1اگـر صـورت مـال از بین نـرود ،برکاتش از بین میرود؛ یعنی از آن اسـتفاده و لذت
بـرده نمیشـود و صاحـب مال آن را با هزار حسـرت میگذارد و مـیرود و وارث هم آن را
تضییـع میکند و باالخره محق و نابود میشـود.
ّ
 .2نابودکننده دین اسـت .چون مال حرام ،قلب را سـیاه و شـیطان را بر انسـان مسـلط
میکند .وقتی دل ّقسـی شـد ،موعظه در او تأثیر نمیکند و توفیق عبادت ،سـلب میگردد.
 .3ایمان ضعیف میشـود تا آنجا که ربا را حالل میداند و کافر میشـود و بیایمان
از دنیـا مـیرود و تنها وبـال و عقوبتش برای او باقی میماند.
ُ
 .4رباخواری انسان را از فیوضات و ثوابهای اخروی محروم میگرداند و به عذاب
و عقوبات گرفتار میکند.
لکـن صدقـات ،چـه واجب یا مسـتحب ،باعث زیـادی مال و برکـت و موجب قبولی
اعمـال و دفـع ّ
بلیـات و نورانیت قلب و قوه ایمان و دفع شـیطان و نجات از عذاب و نیل به
ثوابها و ارتقای درجات و حصول ملکه سـخاوت میشـود و باالخره انسـان را به بهشت
نائل میگرداند.
 .4لقمه حرام

یکـی از آفتهـای خانـواده و اجتماع ،خوردن لقمۀ حرام اسـت که دنیا و آخرت را تباه
میسـازد .امام علی به کمیل فرمودند:

َ ُ َ ْ ُ َّ ِّ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ
ُ َ ِّ َ ْ َ
وم ِبال ِغذ ِاء فانظ ْر ِف َیما تغذی قل َبك َو
یا كمیل ِإن اللسـان یبوح ِمن القل ِب و القلب یق

154

 .1استاد مطهری ،ربا ،بانک و بیمه ،ص .101

ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ ً َ ْ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ
یحك َو ل شـك َرك؛
ِجسـمك ف ِإن لم یكن ذ ِلك حلل لم یقب ِل الله تعالى تس ِـب

1

جسم خود را به آن تغذیه میکنی ،توجه کن که اگر حالل نباشد ،خداوند متعال نه تسبیح
تو را میپذیرد و نه شـکر تو را.

باری ،لقمۀ حرام ،ریشـۀ همۀ مشـکالت اسـت و همۀ گناهان از آن ،ناشـی میشـود،
حکایـت زیـر ،بهخوبی این معنا را روشـن میکند:
ّ
«شـریک بن عبدالله بن نخعی ،از دانشـمندان قرن دوم بود .مهدی عباسـی،
خلیفـۀ سـوم عباسـی از او خواسـت منصـب قضـاوت را قبـول کند .شـریک بن
ّ
عبدالله که میدانسـت قضاوت در دسـتگاه عباسـی ،گناه بزرگی است نپذیرفت.
ّ
خلیفه گفت :پس معلمی فرزندانم را به عهده بگیر ،او نپذیرفت .سـرانجام خلیفه
ِ
به او گفت :پس قبول کن که امروز مهمان من باشی و با هم غذا بخوریم .شریک
پذیرفت و بر سـر سـفرهای رنگین با خلیفه ،هم غذا شـد.
ّ
یکی از نزدیکان خلیفه ،وقتی شـریک بن عبدالله را بر سـر سـفره دید گفت :امروز،
شـریک هـم منصب قضـاوت را میپذیرد و هم منصب آمـوزگاری فرزندان خلیفه
ً
را .اتفاقا همین طور هم شـد.
آری ،عاقبـت لقمـۀ حـرام ایـن اسـت که قلب را تیـره میکند و هیـچ عبادتی قبول
نمیشـود و هیچ دعایی به اسـتجابت نمیرسـد:
بی روزی حالل ،دعا نیسـت مسـتجاب
از لقمـۀ حـرام ،شـکم را نـگاه دار
آه سـتم رسـیده ،محـال اسـت رد شـود
ای سـنگدل ،عنـان سـتم را نـگاه دار
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ای کمیل ،زبان از قلب سرچشـمه میگیرد و قلب نیز از غذای انسـان ،پس به آنچه قلب و

این خاطره را هم از پدرم مرحوم حاج محمد آقا جانی دارم که نقل میکنم:
روزی در مشـهد بـودم .کسـی زنـگ زد که فلان مسـئول میخواهد شـما را ببیند .به
 .1شیخ عباس قمی ،سفینة البحار  ،ج  ،1ص .299
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منـزل آمـد ،سـبدی از تـوت هم آورده بـود .گفت :من مسـئول فالن قسـمت از نهادهای
کشور هستم .آلبومی از امالک و ساختمانهای بزرگی از تهران را آورده بود ،میخواست
انتخـاب کنـم و هـر کـدام را که میپسـندم بخرم .با پدرم ،مشـورت کردم ،مـرا از این کار
منصرف کرد و گفت :خرید و فروش این سـاختمانها اشـکال دارد ،معلوم نیست چگونه
تصـرف کردهانـد ،دنبـال ایـن معاملههای شـبههانگیز نباش .من هم به حـرف پدر ،عمل
کـردم و از خرید ،منصرف شـدم.
 .5بهرهکشی و استثمار

آفـت دیگـری کـه سـرمایه و کار و تولیـد را درگیر میکند بهرهکشـی از دیگـران به نفع
خود اسـت؛ بدین معنا که افرادی ،کسـان دیگر را یا دولتی ،دولت دیگر را با قرار داد برای
یکسری کارها و خدمات به خدمت بگیرند ،ولی در قبال تالش و کار مفید آنها ،حقوق
و مزایای در خورشـان را نپردازند.
استثمار اقتصادی سبب پیدایش طاغوت اقتصادی میگردد.
راههای استثمار و بهرهکشی

استثمار و بهرهکشی از دیگران که موجب رکود اقتصادی است و خود موانعی برای رشد
اقتصادی هر جامعهای است ،راهها و شیوههای گوناگونی دارد که به برخی اشاره میکنیم:
الف :بیگاری گرفتن مردم

بیگاری گرفتن یعنی از مردم به صورت مفت یا بخور و نمیر کار کشیدن ،که در اسالم
به شـدت از این کار نهی شـده اسـت .پیامبر اکرم| در هنگام وفات خود به امیر المؤمنین
امـام علی وصیت کرد و فرمود:
ْ َ َ
یا علیُ ،سخ َرة َعلى ُم ْس ِل ٍم؛

1

ای علی! اجیر و بیگاری گرفتن از مسلمان روا نیست.
ب :کاستن از بهای کاال و کار مردم

یکـی از روشهـای اسـتثمار اقتصـادی آن اسـت که افـراد یا دولتهـا محصوالت و
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َ َ ُ َّ َ
َْ
ْ
َ َ
« َو ال ت ْبخسوا الن َ
اس أ ْش َ
یاء ُه ْم َو ال ت ْعث ْوا ِفی ال ْر ِض ُمف ِس ِدین»؛

1

از بهای کاالی مردم کم نکنید و در زمین فساد نکنید.

کم کردن قیمت کاال و کار مردم ،سبب نابسامانی اقتصادی و از هم گسیختگی نظام
اجتماعـی میگـردد .از ایـنرو قرآن دسـتور میدهد :در زمین فسـاد نکنیـد ،جامعه را به
تباهی نکشـانید و به هر گونه اسـتثمار و بهرهکشـی ظالمانه و تضییع حقوق دیگران پایان
دهید تا به رشـد و عدالت اقتصادی دسـت یابید.
امام صادق به اسماعیل بن عبدالله قرشی که قصد داشت شخصی را استثمار کند
و در امور معاش او فریب دهد ،فرمود:
«از خدا بترس ،تقوا داشته باش ،آن خدایی که تو را آفریده سپس میمیراند».
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تولیدات و کاالهای دیگران را به قیمت واقعی نخرند و از قیمت آن بکاهند و یا به کارگر،
دسـتمزد واقعـی را نپردازنـد و از قیمت کار مردم بکاهنـد ،قرآن میفرماید:

2

اسماعیل بن عبدالله تصمیم داشت ،ملک همسایه خود را با قیمت بسیار ارزان بخرد
و همسایهاش نیز خریداری غیر از او نداشت ،لذا او هم قیمت آن را کاهش داد و امام
3
او را از این کار نهی کرد.
نمونه روشن این روش استثمار اقتصادی ،آن چیزی است که در بسیاری از کشورهای
آفریقایی و دیگر ممالک فقیر اتفاق افتاده است .استعمار گران با بستن قراردادهای ارزان
دربـاره معـادن و ذخایـر زیر زمینی آنان ،سـرمایه این کشـورها را غارت کردند و از سـوی
دیگر با سوءاستفاده از کارگران ،قیمت دستمزد آنان را پایین آوردند ،در نتیجه اقتصاد آنان
رشد مستقلی ندارد.
 .6ویژهخواری (رانتخواری)

آفـت و روزنـۀ دیگـر ،رانتخواریـی اسـت؛ یعنـی یک یا چند نفـر با سوءاسـتفاده از
فرصتها و امکانات جامعه و بدون اینکه ارزش افزوده بیشتری تولید کنند ،درآمد خود
را افزایـش میدهند.
 .1سوره شعرا ،آیه .183
َ َّ ّ َ َّ َ َ َ َ ُ
ُ
ُ
َّ
 .2کلینی ،کافی ،ج  ،8ص« :293فات ِق الله ال ِذی خلقک ثم یمیتک».

 .3همان.
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رانتخواری همان سـود بادآورده ،درآمد بدون کار و تولید و بدون فعالیت اقتصادی
اسـت .افرادی با سوءاسـتفاده مالی ،بدون انجام کار مفید و حتی با انجام کارهای مضر
بـه حـال اقتصـاد کشـور بـه ازای پرداخـت رشـوه و پارتیبازی بـه امتیازهـای انحصاری
اقتصادی دسـت مییابند و ثروتهای بادآورده و افسـانهای کسب میکنند ،اینگونه افراد
را «رانتخـوار» گویند.
آثار منفی رانت

رانتخـواری ،آثـار بسـیار ّ
مخربـی بر فرد و اجتمـاع دارد؛ غفلتزدگـی ،دلمردگی،
تکبـرورزی ،فراموشـی و عاقبـت و آخرت ،فسـاد اخالقی و روحـی ،تباهی دین ،ضعف
یقیـن ،گسـتردگی فقـر و محرومیت از جملۀ آثار آن اسـت.
ّ
رانتخـواری موجـب گسـترش فسـاد اقتصـادی ماننـد :رشـوه ،تملق و چاپلوسـی،
زبانبـازی ،دور زدن قانـون و ...میگـردد و نیـز از عدالـت اقتصـادی جلوگیری میکند.
گسترش رانتخواری موجب میشود تا منابع اقتصادی از فعالیتهای تولیدی خارج
شـوند و به سـوی فعالیتهای غیر مولد ،سـوق داده شـود و رانتخوار به افزودنطلبی و
طغیانگری و سرکشـی روی آورد.
انواع رانت

البتـه بایـد توجه داشـت رانتخواری منحصـر در رانت اقتصادی نیسـت ،بلکه رانت
قضایـی ،رانـت اطالعاتی ،رانت آموزشـی و ...وجود دارد؛ لیکـن در میان انواع رانتها،
رانت اقتصادی بیشـتر شـایع و رایج است.
رانتخـواری از هـر نوعی که باشـد ،یکی از معضالت مهم جوامع بشـری اسـت که
گریبانگیر همه اسـت و در همه سـطوح چه کالن و چه خرد دیده میشـود و مبارزه با آن
یک کار سـخت پیچیده و دشـوار است.
 .7دروغ

دروغ کلیـد هـر کجـی و انحـراف و گنـاه اسـت .باید توجه داشـت که امـروزه «رانت
158

موس شخب  :رو هرهب یقالخا یاه تفآ

ً
اطالعاتـی» ،بسـیاری از ویژهخـواران را صاحـب ثـروت فـراوان کـرده اسـت .مثلا
مهندسـان و مسـئوالنی در شـهرداریها یـا وزارتخانههـا اطلاع دارنـد کـه خیابانهـا
و جادههـای آینـده کـدام اسـت و چـه خانههـا و امالکـی در مسـیر قـرار میگیرنـد ،امـا
مـردم عـادی و صاحبـان املاک ،خبـر ندارنـد ،لذا ایـن کارشناسـان پیشـاپیش خانهها
و منـازل مـردم را میخرنـد.
پیشـنهاد یک کار ُپرسـودی
روزی یکی از مسـئوالن شـهرداری پیش من آمد و گفت:
ِ
را برای شـما دارم .ما چند کارشـناس و مهندس هسـتیم و خانهها و امالکی که در طرح
خیابانکشـیهای جدیـد ،موقعیـت مرغوب پیـدا میکنند و صاحبانشـان اطالع ندارند،
پیشـاپیش میخریم .شـما بیایید در خرید این امالک ،سـرمایهگذاری کنید و با هم سـود
خوبی میبریم .من گفتم :چون صاحبان این سـاختمانها و امالک ،مطلع نیسـتند ،این
کار ،رانتخـواری اسـت و من نمیکنم.
از امام باقر نقل شـده اسـت :خداوند متعال برای ّ
شـر و بدی قفلهایی قرار داده
که کلید آن قفلها شـراب اسـت( .چون عقل ،مانع زشـتیها و فسادها است و مشروبات
الکلی عقل را از کار میاندازد) سـپس اضافه فرمودند :دروغ ،از شـراب بدتر اسـت.
در احادیث متعددی به ناسازگاری دروغ با ایمان اشاره شده است .از جمله در حدیثی
آمده است:
َ
َ
ُ َّ
َ ُ ُ ُْ ْ ُ َ َ ً َ َ ََ ْ َ َ َ ُ ُ ً َ َ َ
ون َب ِخیل قال ن َع ْم ِقیل
ُس ِئل َر ُسول الل ِه| یكون المؤ ِمن جبانا قال نعم ِقیل و یك
َ َ ُ ُ َ َّ ً َ َ َ 1
و یكون كذابا قال ل؛
از پیامبر اکرم  پرسیدند :آیا مؤمن ممکن است ترسو باشد؟ فرمود :آری؛ سپس پرسید:
ممکن است بخیل باشد؟ فرمود :آری؛ پرسید :ممکن است دروغگو باشد؟ فرمود :خیر.
صورتهای مختلف دروغ

هـر دروغ گویـی ،بـا نوعـی از دروغ سـر و کار دارد .اختالف دروغهـا در اثر اختالف
دروغ گوهاسـت کـه هـر یک بـا دیگری از نظر روحیـه ،یا موقعیت ،یا وضـع اقتصادی یا
جهـات خانوادگـی و ...تفاوت دارند.
 .1مجلسی ،بحاراالنوار ،ج  ،72ص .595
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دروغ در کار و تجارت

بعضـی بـه انگیزه سـود بیشـتر ،دروغ میگویند و بـا این گمان باطل ،خـود را آلوده به
گنـاه کـرده و مـال حلال را تبدیل به حـرام میکنند .دروغ در کسـبوکار و تجارت ،خود
انواعی دارد:
الف ـ دروغ قولی :مثل اینکه به دروغ بگوید این جنس را به فالن مقدار خریدهام.
ب ـ دروغ عملـی :گاهـی بـه صـورت «غـش در معاملـه» اسـت؛ یعنـی تقلـب در
جنـس ،بـه عبـارت دیگـر ،مخلـوط کـردن جنس عالی با جنسـی کـه در قیمت مسـاوی
بـا آن نیسـت .آنگاه مجمـوع را بـه نـام جنـس عالـی و به قیمـت آن فروختن .مثـل اینکه
در شـیر ،آب کـرده شـود و بـه جـای شـیر خالص فروخته شـود ،یـا طال با مـس مخلوط
شـود ،و بـه جـای طلای نـاب فروخته شـود و یا چـای بد در چـای خوب مخلوط شـود
و در روغـن ،پیـه داخل شـود و...
رسـول خدا| فرمود :هر کس در خرید و فروش با مسـلمانی غش کند از ما نیسـت و
در روز قیامت با یهود محشـور خواهد شـد ،زیرا یهودیان متقلبترین افراد با مسـلمانان
1
هستند.
امام محمد باقر فرمود :پیامبر خدا| در بازار مدینه به گندمفروشی برخورد کرد و به
او فرمود :غذای خوبی میبینم .از قیمت آن سـؤال کرد .در همین حال از طرف خداوند
متعـال وحـی آمد کهای رسـول من ،دسـت خـود را در درون آن جنس کن .پس حضرتش
چنین کرد و در آن گندمهای نامرغوب پیدا شد به فروشنده آن فرمود :کار تو با مسلمانان،
2
خیانت و غش و فریب اسـت.
حتـی اگـر مـکان یا زمان باعـث تغییر در جنس شـود و هویت آن بر مشـتری نامعلوم
گـردد ،نبایـد در آنجا معامله کرد تا مشـتری دچار غش شـود.
ِّ
ُك ْن ُت َأب ُ
وسـى ع َف َق َال لی َیا ه َش ُ
الظ َلل َف َم َّر بی َأ ُبو ْال َح َسـن ُم َ
السـابر َّ
یع َّ
ـام ِإ َّن
ی
ف
ی
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ ِ ِ
ِ
ْ ِ
ِّ
ال َب ْی َ
ٌّ َ َّ ْ َّ َ َ ُّ 3
ـع ِفی الظـل ِغش و ِإن ال ِغش ل ی ِحل؛
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 .1حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،12ص .210
 .2همان.
 .3مجلسی ،کافی ،ج  ،5ص .261

حضرت درحالیکه سواره بود ،دید من در سایه لباس میفروشم؛ فرمود:ای هشام معامله

گاهی دروغ عملی «تدلیس» اسـت؛ یعنی جنسـی که فاقد صفت ممتازی اسـت ،آن
را واجد صفت وانمود کردن و خالف واقع نشـان دادن اسـت .مثل اینکه خانه را سـفید و
رنگکاری کنند تا مشـتری از باطن آن اطالع پیدا نکند .در سـبد میوه میوههای درشـت را
روی آن قـرار دادن ،کیلومتـر اتومبیل را تغییر دادن و...
لذا اگر مغازهداری بداند با روشن کردن مهتابیها باعث تغییر رنگ در اجناس میشود
و مشـتری هـم بـه خاطر همان رنگ ظاهـری ،آن را میخرد ،تدلیس و فریب اسـت .البته
در همه این موارد ،اگر بر مشـتری خالف واقع معلوم شـود ،حق فسـخ را خواهد داشت.
ّ
بنابراین تدلیس ،خیانت و تقلب و کالهبرداری اسـت و مسـلمانان بایسـتی از این کار
ً
زشـت بپرهیزنـد .و اصـوال بهترین وسـیله برای پیشـرفت کسـب و کار ،همان درسـتی و
اخلاق نیک اسـت که مشـتری را جـذب و موجب برکـت خواهد گردید.
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کردن در سایه غش است و غش هم حالل نیست.

زیانهای اجتماعی دروغ

دروغ ،زیانهـای اجتماعـی و روانی دارد .امام علی فرمود :دروغگو بر لب پرتگاه
خواری و هالکت قرار دارد .زیرا دروغ ،ایمان را از قلب دروغگو بیرون میآورد ،و خودش
بـه جـای آن بر زبانش مینشـیند .وقتی چنین شـد ،خیانـت و دزدی میکند و حق مردم را
نمیدهـد و وجـودش برای جامعه زیانآور میشـود .نزد دوسـت و دشـمن احترام ندارد،
مسـلمان و غیر مسـلمان برای او ارزشـی قائل نیسـت و هیچ عاقلی به او اعتماد نمیکند
و سـرانجام ،نـزد همه منفور و خوار میشـود و در سراشـیبی نابودی قـرار میگیرد .پیامبر
ّ َ َ َ
الکـذب َف ّانه ُی َس ِّـو ُد َ
الوجـه»؛ 1از دروغ بپرهیز که آدم را روسـیاه
اسلام| فرمـود« :ایـاک و
میکند.
سعدی هم سروده است:
یکـی را کـه عـادت بـود راسـتی
خطـــایی در گـــذارند از او
2
دگـر راسـت بـاور ندارنـد از او
قـول دروغ
وگـر نامـور شـد بـه ِ
 .1مجلسی ،بحاراالنوار  ،ج  ،77ص .67
 .2گلستان سعدی ،باب هشتم.
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زیانهای اقتصادی دروغ

ّ
شـخصیت و ارزش تجار در بازار ،بر پایه اعتبار اسـتوار اسـت ،نه ثروت .در بازار ،اول
شـخص ،کسـی اسـت که از لحاظ اعتبار ،اول باشـد؛ هر چند ثروتی نداشـته باشـد .اگر
سرمایهداری در بازار اعتبار نداشته باشد ،موقعیتی نخواهد داشت .باید قول تاجر ،در بازار
از هر سند دولتی معتبرتر و محکمتر باشد .حال سرمایه این اعتبار غیر از راستی و صداقت،
چیز دیگری میتواند باشد؟ هرگز .اما دروغگویی باعث میشود که اگر فردی ،اعتبار مالی
هم پیش دیگران داشته باشد ،سلب شود و هر کسی به وعده با او معامله نکند و کسی هم از
او قبول ضمانت ننماید .زیرا به چنین کسی اعتماد کردن ،خالف عقل است ،دروغ ،دروغگو
را تنها قرار میدهد و دروغگو یار و غمخواری ندارد .چرا که یاری و همراهی کردن از عاطفه
انسان برمیخیزد و کسی به لحاظ عاطفی هم برای دروغگو دل نمیسوزاند.
سرنوشت دروغگو

روزی حضرت عیسـی در سـفری ،همراهی پیدا کرد .آن دو پس از مدتی راه
رفتن گرسـنه شـدند .به دهکدهای رسـیدند و حضرت به آن مرد همراه خود فرمود
باید نانی تهیه کنیم .آن مرد پذیرفت که تهیه نان با او باشـد .حضرت مشـغول نماز
ُ
بود که آن مرد سه قرص نان آورد و مقداری صبر کرد تا نماز حضرت به پایان رسد.
چـون مقـداری طول کشـید ،یکـی از نانها را خـورد .بعد حضرت پرسـید قرص
دیگر نان چه شد؟ او گفت :همین دو تا بود .پس از آن مقداری راه رفتند تا به چند
آهـو برخوردنـد ،حضـرت یکی از آنها را به نزد خـود فرا خواند و بعد ذبح کرد و با
یکدیگر خوردند .بعد از خوردن ،حضرت به آن آهو فرمود« :قم باذن الله» یعنی به
اذن خدا حرکت کن .آهو حرکت کرد ،آن مرد از آن جا که حضرت را نمیشناخت
بسیار تعجب کرد و «سبحان الله» گفت .حضرت فرمود تو را قسم میدهم به حق
آن کسی که این نشانه قدرت را برای تو آشکار نمود ،بگو نان سوم چه شد؟ جواب
داد دو تا نان بیشـتر نبود .دو مرتبه به راه افتادند ،نزدیک دهکده دیگری رسـیدند در
162
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آنجا سـه خشـت طال افتاده بود .همراه حضرت گفت این جا ثروت و مال فراوان
اسـت .حضرت فرمود :آری .یک خشـت طال از تو ،یکی از من و سـومی هم مال
کسـی اسـت که نان را برداشـته .مرد حریص که به دروغ میگفت نخوردهام ،چون
دیـد کـه مسـئله مال به میان آمده اسـت ،اقرار کـرد .آنگاه حضرت هر سـه را به او
واگذار کرد و از او جدا شـد و رفت.
آن مرد کنار خشتها نشسته بود و در حال فکر کردن بود که چگونه آنها را با خود
ببرد ،سه نفر از آنجا عبور نمودند و این مرد را با طالها دیدند .اینها که نتوانستند
از آن همه ثروت چشمپوشی کنند ،لذا همسفر و همراه حضرت عیسی را کشته
و طالها را برداشـتند .چون گرسـنه شـدند ،قرار بر این گذاشـتند که یکی از آن سـه
نفـر نـان تهیه کند تا بخورند .شـخصی که برای تهیه نـان رفته بود ،با خود گفت من
نانهـا را مسـموم میکنـم تا آن دو پس از خوردن بمیرنـد و خود ،همه را بردارم .آن
دو نفـر هـم قبـل از آوردن نـان با خود عهد بسـتند که رفیق خود را پس از بازگشـت
بکشند تا چیزی سهم او نباشد .لذا هنگامی که نان را آورد ،او را کشتند و با خیالی
راحت به خوردن نان مشـغول شـدند .طولی نکشید که همه آنها مردند .حضرت
عیسـی پس از مراجعت ،چهار کشـته را به خاطر دروغگویی و برای رسـیدن به
ُ
تفعـل ُّ
الدنیا باهلها»؛ این اسـت رفتار دنیا
مـال دنیـا مشـاهده کرد و فرمـود« :هکذا
1
نسبت به اهل آن.
ثمره دروغ

امام علی میفرماید:

َ ُ ْ ْ ْ ُ
2
هانة فی ّ
اآلخرة؛
الدنیا و العذاب ِفی
ثمرة ال ِكذب أل ِم ِ
ِ

نتیجه دروغگویی ،چیزی جز خواری و ضعف در دنیا و عذاب در آخرت نیست.

بنابراین اگر انسـان خود را امین و درسـتکار بداند ولی در باطن نادرسـت و خیانتکار
باشـد ،از زشتترین زشـتیها و از پلیدترین پلیدیهاست.
 .1جزایری ،انوار نعمانیه ،ص .353
 .2آمدی ،غررالحکم ،ج  ،3ص .333
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َ َ ُ
ََ َ َ
ُ
َ ُ
َّ ُ َ ُ ُ َ َ َ َ
َ
ود ِه ف ِإ َّن ذ ِلك ش ْی ٌء ْاع َت َاد ُه فل ْو ت َرك ُه ْاس َت ْو َحش
ول ُركوع الرج ِل و سج
ل ت ْنظ ُروا ِإلى ط
ِ
ِ
َ ِ
َ َ َ
ُْ
َ َ َ
1
ِلذ ِلك َو ل ِك ِن انظ ُروا ِإلى ِص ْد ِق َح ِد ِیث ِه َو أ َد ِاء أ َمان ِت ِه؛
نگاه به رکوع و سجود طوالنی افراد نکنید؛ چرا که ممکن است عادت آنها باشد ،به طوری
که اگر آن را ترک کنند ،ناراحت شوند؛ بلکه نگاه به راستگویی و امانتداری آنها کنید.

اینکه راستگویی و امانتداری همراه هم آمده ،به خاطر این است که ریشه مشترکی
دارنـد .زیـرا راسـتگویی چیزی جز امانت در سـخن نیسـت و امانـتداری نیز چیزی جز
راستی درعمل نیست.
ثمـرۀ طبیعـی دروغگویـی این اسـت که عـذاب وجـدان و بیاعتمادی مـیآورد ،اما
ً
راسـتگویی آرامشبخـش اسـت؛ داسـتان زیـر ایـن مهـم را کامال بیـان میکند:
پسـر و دختر کوچکی ،مشـغول بازی بودند .پسـرک چند تیله داشت و دخترک
چند شیرینی .پسر به دختر گفت :من همه تیلههایم را به تو میدهم ،در عوض ،تو
همۀ شـیرینیهایت را به من بده .دخترک قبول کرد ،اما پسـر ،بهترین و بزرگترین
تیله را پنهانی ،برای خود برداشت و بقیه را به دختر داد .اما دختر کوچولو در کمال
صداقت تمام شیرینیها را داد.
آن شـب ،دخترک با آرامش کامل خوابید ،ولی پسـر نمیتوانسـت بخوابد ،چون با
خود فکر میکرد همان طور که خودش بهترین تیلهاش را پنهان کرده ،شـاید دختر
هم مثل او مقداری از شـیرینیهایش را پنهان کرده اسـت.

در مقابل دروغگویی ،صداقت و راسـتی ،بسـیار نتیجهبخش اسـت .بهشـت ،نصیب
کاسـبها و تاجرهایی اسـت که منش و روش آنها بر راستگویی است ،رسول خدا
فرمود:
َ ُ
ُُ ْ َ
أ َّول َم ْن َی ْدخل ال َج َّنة التاجر الصدوق؛
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 .1شیخ عباس قمی ،سفینه البحار ،ج  ،2ص .18
 .2متقی هندی ،کنزالعمال ،ج ،7ص.125

2

اول کسی که وارد بهشت میگردد ،کاسب راستگو است.

یکی از موانع مهم رشد اقتصادی و روزنۀ هالککننده ،رشوهخواری و اختالس است.
رشـوهخواری و اختالس چه در مقیاس کوچک و چه در مقیاس بزرگ ،آسـیب فراوانی به
اقتصاد جامعه وارد میکند و موجب سقوط و زوال جامعه میشود.
شیوع رشوهخواری و اختالس در یک کشور ،عالوه بر اینکه امنیت اقتصادی ،حقوقی
و اختالقـی را از بیـن میبـرد ،مانع بزرگی برای جهاد اقتصادی اسـت .برای این که افراد و
اشـخاص به جای تالش و کوشـش ،ابتکار و خالقیت ،ارائه طرحهای مفید و سـازنده در
راسـتای تأمین معاش خود به رشوهخواری روی میآورند.
رشـوهخواری و اختالس ،انگیزه و اعتماد عمومی را از بین میبرد و جامعه را به سـوی
بداخالقی سوق میدهد.
رشـوهخواری و اختالس بالی خانمانسـوزی اسـت که تمام فعالیتهای اقتصادی و
تجـاری را مختـل میکنـد ،ثبـات اقتصـادی و مالی را از بین میبـرد ،در روند اصالحات
اقتصادی و مالی اختالل ایجاد میکند و در یک کالم ،اقتصاد کشـور را به شـدت متزلزل
میکند و فسـاد اقتصادی را گسـترش میدهد.
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 .8رشوهخواری و اختالس

معنای رشوه و اختالس

«رشـوه» چیزی اسـت که به کسـی داده میشـود تا کاری بر خالف وظیفه خود انجام
بدهـد؛ یعنـی حق کسـی را ضایع کند و یاحکمی بر خالف حـق و عدالت صادر کند.
«اختالس» نیز به معنای برداشـت و اسـتفاده غیر مجاز از اموال متعلق به دولت و یا
اشـخاص دیگر از طریق حیله و نیرنگ.
خداوند متعال در قرآن میفرماید:
َ ْ َّ ْ ُ ُ َ ً َ
ُ ُ
َ َْ ُُ َ ْ َ ُ ْ َْ َ ُ ْ ْ
باط ِل َو ت ْدلوا ِبها ِإلى ال ُحك ِام ِل َتأ كلوا فریقا ِم ْن أ ْمو ِال
ال
«و ال تأ كلوا أم َوالكم بینكم ِب ِ
ْ ْ ْ َ َ
َّ
1
الث ِم َو أن ُت ْم ت ْعل ُمون»؛
الن ِاس ِب ِ

 .1بقره ،آیه .88
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امـوال خـود را بـه باطـل و ناحق در میـان یکدیگر نخورید و برای خوردن بخشـی از اموال
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مـردم به گناه و دادن قسـمتی از آن به حکام دسـتاندازی نکنیـد ،درحالیکه میدانید این
کار گناه است.

گاهی اختالس و رشـوه در اموال شـخصی اسـت .گاهی در اموال عمومی و دولتی،
گاهـی در عیـن مـال اسـت گاهی در منفعت .گاهی در حقوق اسـت و گاهـی در انتفاع و
ّ
بهـرهوری از چیـزی .هـر کـدام از اینها دارای حکم ویژهاند و تعدی و تجاوز به هر یک از
آنها مشـمول نهی از اکل مال به باطل اسـت.

نکوهش و مذمت رشوه

از آنجا که «رشوه» عملی شنیع و زشت است احادیث فراوانی در نکوهش و مذمت
آن وارد شده است؛ در حدیثی پیامبر اکرم| فرمود:
ْ َ
َّالر ِاش َی َو ال ُم ْرت ِشی فی النار؛

1

رشوهدهنده و رشوهگیرنده هر دو در آتش جهنم هستند.

گاهـی بعضـی افـراد بـا نیرنـگ و خدعه ،به اسـم هدیه رشـوه میگیرنـد و آن را حالل
میشـمارند پیامبر اکـرم| فرمودند:
ِّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َّ َ ُّ ُ ْ
َ ْ َ َ َّ َ َ ٌ ُ ْ َ َ ُّ
الس ْحت ِبال َه ِد َّی ِة؛
یذ و
یأ ِتی على الن ِاس زمان یستحل ِف ِیه الر با ِبالبی ِع و الخمر ِبالن ِب ِ
برای مردم ،روزگاری میآید که مال حرام و رشوه را به عنوان هدیه حالل خواهند شمرد.

2

متأسـفانه یکـی از عوامل فسـاد ادرای ،همین رشـوهخواری اسـت .بعضـی مدیران و
کارکنان ،به سبب پست و منصبی که دارند با بهانههای مختلف به این کار دست میزنند.
مـواد اولیـه بـه یکی از گمرکهـا آورده بودیم ،کارشناسـان گفته بودند صاحب
کاال را معرفی کنید .من به آنجا رفتم ،مسـئول گمرک ،خیلی تحویلم گرفت و مرا
بـه ناهـار دعـوت کـرد .او در این مالقات ،پیشـنهاد داد که نـام کاال را عوض کنیم
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� .9گناه

یکی دیگر از موانع رشد اقتصادی و روزنۀ خطرناک هدررفت سرمایه ،گناه و دوری از
یاد خداسـت .گناه آثار فراوانی در زندگی انسـان میگذارد از بین رفتن نعمتهایی اسـت
که خداوند به ایشان عطا فرموده است .گناه ،مانع رشد انسان در تمام جنبهها به خصوص
مانع رشد اقتصادی است.
امیر المؤمنین فرمود:
«بـه خـدا قسـم هیچ ملتـی از آغوش ناز و نعمت زندگی گرفته نشـده ،مگر به واسـطه
1
گناهانـی کـه مرتکب شـدند؛ زیرا خداونـد هرگز به بندگانش سـتم روا نمیدارد».
خداونـد متعـال در قـرآن یک نمونـه عینی ذکر میکنـد که گناه ،مانع رشـد اقتصادی
اسـت و میفرماید:
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تـا تعرفـۀ گمرکـی آن کمتر شـود .در ایـن کار ،آن زمان ،پانصد میلیون ،سـهم بنده
میشد ،رئیس گمرک هم همین مبلغ ،نصیبش میشد .من نپذیرفتم ،خیلی حرف
زد و سـود کار را از جنبههای مختلف گفت ،ولی با قاطعیت رد کردم .پیشـنهاد او
از صداقت به دور بود و نوعی رشـوه هم محسـوب میشـد.

َ َ َ َ َّ ُ َ َ ً َ ْ َ ً َ ْ
ـن ُك ِّل َ
ـت آم َن ًـة ُم ْط َمئ َّن ًة َی ْأتیهـا ر ْز ُقها َر َغ ًدا م ْ
كان
م
«و ضـرب اللـه مثلا قر یـة كان
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ْ
ْ
َّ
َّ َ َ َ
َ ََ
َ
ُ
َْ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
2
فكف َـر ْت ِبأن ُع ِـم الل ِـه فأذاق َهـا الله ِلبـاس الجوع َو الخ ْـو ِف ِبما كانـوا یصنعون»؛
ِ
خداوند برای شما مثلی زده است به یک شهری که در نهایت امن و امان بوده و ساکنانش
با اطمینان در آن زندگی میکردند و هر گز مجبور به مهاجرت و کوچ کردن نبودند؛ عالوه
بـر نعمـت امنیـت انواع روزیهای مورد نیازشـان بـه طور وافر و از هر مکانی به سـوی آن
میآمـد؛ اما سـرانجام سـاکنان این آبادی ،کفـران نعمتهای خدا کردنـد ،خدا هم لباس

گرسـنگی و ترس را به خاطر اعمالشـان بر اندام آنها پوشـانید.

در این آیه شریفه نکات فراوان وجود دارد ،از جمله امام صادق فرمود:
«این شـهر ،مربوط به گروهی از بنی اسـرائیل بوده که زندگی مرفهی داشـتند؛ لیکن بر اثر
 .1نهج البالغه ،خطبه .178
 .2نحل ،آیه .112
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بخورند .خداوند این قریه را مثال زد تا درس عبرتی برای همگان باشـد».

1

از این آیه شـریفه اسـتفاده میشـود که سـاکنان این شـهر هم از امنیت پایدار بهرهمند
بودنـد و هـم از رشـد و وفور اقتصـادی؛ اما وقتی گناه کردند و کفـران نعمت نمودند ،هم
ناامنی به سراغشان آمد و هم دچار ترس شدند و هم به فقر و رکود اقتصادی مبتال گشتند.
روایـات فراوانـی داریـم کـه داللـت میکند که گنـاه و دوری از یاد خـدا موجب زوال
نعمت میشـود .بـرای نمونه امام صـادق فرمود:
َّ ْ َ ُ
َ َ ْ
ِإ َّن َّالر ُجل ل ُیذ ِن ُب الذن َب ف ُی ْد َرأ َع ْن ُه الرزق؛

2

همانـا انسـان گناهـی را مرتکب میشـود با آن گنـاه رزق و روزی او دفع میشـود (و دچار

رکود اقتصـادی میگردد).
َّ
ُّ
ْ
َ
ُ
ُ
ِّ
َ
َ
در دعای کمیل میخوانیم« :اغ ِف ْر ِل َی الذنوب ال ِتی تغ ِّی ُر النعم» یکی از سنتهای الهی

آن اسـت که رشـد اقتصادی ،مشـروط به دوری از گناه و رعایت ایمان و تقواسـت؛ خدای
متعالی میفرماید:
َْ
«و َل ْو َأ َّن َأ ْه َل ْال ُقرى َآم ُنوا َو َّات َق ْوا َل َف َت ْحنا َع َل ْیه ْم َب َركات م َن َّ
َ
ماء َو ال ْر ِض َو ِلك ْن
الس
ِ
ٍ ِ
ِ
َ
ُ ْ
َك َّذ ُبوا َفأ َخ ْذ ُ
3
ناه ْم ِبما كانوا َیك ِس ُبون»؛
ً
اگر مردم شـهرها ایمان بیاورند و تقوا پیشـه کنند ،قطعا برکاتی از آسـمان و زمین بر ایشـان
میگشـاییم؛ امـا آنها تکذیب کردنـد ،پس ما نیز به خاطرآنچه آنهـا کردند ،نعمتهای
خودمـان را از آنان گرفتیم.

قرآن ،ایمان و تقوا را عامل رشد اقتصادی میداند و در مقابل ،کفران نعمت و اعراض
از خدا ،طغیان ،ظلم و سـتم ،خوردن مال دیگران ،اسـراف ،کمکاری ،بداخالقی و ...را
مانع رشد اقتصادی میداند.
بر اساس این آیات ،یک رابطه عمیقی بین گناه و کفران نعمت با رکود اقتصادی و بین
ایمان و تقوا و یاد خدا با رشـد اقتصادی وجود دارد .اگر در جامعهای گناه صورت گیرد،
برکت از اقتصاد و زندگی آن جامعه برداشـته میشود.
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فقر اقتصادی و ناامنی اجتماعی ،از نشـانههای بیاعتنایی جامعه به ارزشهای دینی
است.
این آیه شـریفه ،درس عبرت و هشـداری اسـت برای همه افراد و ملتهایی که غرق
در نعمتهای الهی هسـتند ،لیکن با کفران نعمت و دوری از یاد خدا و با اسـراف و تبذیر
گرفتـار فقـر و فالکـت میشـوند .برای آنهایی که همیشـه نیمی از غـذای اضافی خود را
بـه زبالهدانهـا میریزنـد .برای آنها که برای سـفرهای که سـه یا چهار نفر میهمان بر سـر
آن دعوت شـده اسـت ،معادل غذای بیسـت نفر از غذاهای رنگین تهیه میبینند و حتی
باقیمانده آن را به مصرف انسـانهای گرسـنه نمیرسـانند .هشـداری است برای کسانی
کـه اسـراف میکننـد و ریختوپـاش مینمایند و این عمل را برای خـود فخری میدانند.
امام صادق فرمود:
«گاه پـدرم امـام باقـر غـذای کمـی که از سـفره بیـرون میافتـاد به جسـتوجوی آن
میپرداخـت ،بـه حـدی که خادم منزل میخندیـد که چرا به دنبال یـک ذره غذا میگردد.
آنگاه فرمود :پدرم این حدیث را فرمود :بدانید جمعیتی پیش از شما زندگی میکردند که
خداوند به آنها نعمت فراوان داد؛ اما آنها کفران نعمت کردند و مواد غذایی را بیجهت
از میـان بردنـد و خداونـد هم برکات خود را از آنها گرفت و به قحطی گرفتارشـان سـاخت.
 .10آزمندی و حرص

حرص یک حالت درونی است که انسان را به جمع مال و ثروت وامیدارد ،به طوری
که امور مالی همچون قطبی میشود و تمام افکار و تالشها و کوششها بر محور آن دور
میزند و پیوسـته رویای سـعادت خیالی ،حواسـش را به خود معطوف میدارد و به قدری
پایبند عشـق به مال میشـود که همه چیز را فراموش کرده و حتی حاضر اسـت فضایل
اخالقی و اصول انسانیت را در آستان آن قربانی کند و هرچه بیشتر دامنه فعالیت و سرعت
1
حرکت خود میافزاید ،احسـاس احتیاج در او عمیقتر میشود.
حرص برای انبات بیجای ثروت و دارایی ،اثر آب شـور را دارد .هرچه انسـان زیادتر
از آن بیاشـامد بیشـتر در خویشتن احساس تشنگی میکند.
 .1راغب در مفردات حرص را به معنای شدت تمایل به چیزی میداند .
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حریص را نکند نعمت دو عالم سـیر
همیشـه آتـش سـوزنده اشـتها دارد
البتـه بایـد به این نکته توجه داشـت که پیشـرفت اقتصادی و تالش بـرای تولید مثبت،
خودبهخـود ،سـرمایهای را برای انسـان فراهم میآورد ،ایـن فعالیتهای مثبت ،به معنای
حرص نیسـت و با پولپرسـتی تفاوت کلی دارد ،لذا باید حسـاب هر یک از دیگری جدا
ساخت.
آثار حرص

الف .اگر حرص بر روح ملتی حاکم شود ،صحنه حیات اجتماعی آنها به یک میدان
نبرد و تنازع تبدیل میشـود ،زیرا بسـیار میشـود که منافع افراد در تضاد با منافع دیگران
قـرار میگیـرد و چنیـن افرادی منافع خود را به بهای هالکت افراد دیگر تأمین میکنند و از
ّ
اینرو به رباخواری ،گرانفروشـی ،غش در معامله ،کمفروشـی ،احتکار و امثال آن روی
میآورند.
ب .حریص به حقیقت ،اسیر و بنده مال بوده ،زنجیر نامرئی را به گردن نهاده است .او
تسلیم افکار ناپخته خویش است و تصور میکند این ثروت هنگفت یک ذخیره احتیاطی
اسـت که برای روز مبادا تهیه دیده اما هنگامی به اشـتباه خود پی میبرد که سـاعت عمر،
زنـگ خطـر را مینـوازد و پایـان دقایـق زندگی دردنـاک را اعالم میکنـد .در آن لحظات
حسـاس بـا یـأس و ناامیـدی به اندوختههایی که محصول یک عمر رنج و مشـقت اسـت
نگریسـته و سـر انجام با یک دنیا حسـرت و ندامت آرزوها و رویاهای طالیی را با خود به
گـور میبـرد ،امام باقر حقیقت زندگی حریص را چنین تشـبیه میکند:
َّ ً َ َ َ
َ َ ُّ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َّ
َ َْ
ََُ َْ
ود ِة الق ِّز كل َما ْاز َد َاد ْت َعلى نف ِس َها لفا ك َان أ ْب َع َد ل َها
یص على الدنیا كمث ِل د
مثل الح ِر ِ
ُْ
َ ُ َ َ ّ 1
ِم َن الخ ُروج َح َّتى تموت غما؛
ِ
آزمنـد نسـبت به دنیا همچون کرم ابریشـم اسـت ،هرچه بیشـتر پیرامون خـود میتند ،راه
نجـات خویـش را دشـوارتر میسـازد تا آنگاه کـه از فرط اندوه در ان جان سـپارد.

ج .حرص به جمعآوری مال و ثروت ،انسان را از معنویات و ارزشها دور میسازد.
بسـیار هسـتند کسـانی که برای پول ارزشها را زیر پا گذاشته و تعهدی در معامله ندارند.
اگر به نفعشـان نباشـد معامله قطعی را به هم میزنند.
170

 .1کلینی ،کافی ،ج ،2ص.124

َ
ُ
الحریص فقیر و لو ملك الدنیا ِب َحذافیرها؛

موس شخب  :رو هرهب یقالخا یاه تفآ

د .حـرص سرچشـمه بخل میشـود ،زیرا حریـص میخواهد همه چیـز را برای خود
حفـظ کند و نیز حرص اسـت که گاه سـبب جزع و بیتابی میشـود ،زیـرا حریص هرگاه
بعضی امکانات را از دسـت داد ،پریشـان و بیتاب میشـود.
هـ  .حرص مایه رنج و زحمت ابدی اسـت .هرگاه در احوال حریصان دقیق میشـویم
و زندگی پردرد و رنج و مشـقت آنها را بررسـی میکنیم میبینیم شـب و روز میدوند و
اموالـی را گـرد آوری میکننـد بـدون آنکـه  آن را در راه فعالیت مثبـت اقتصادی به جریان
بیندازنـد و جامعـه را از آن ،بهرهمند کنند.
سعدی شیرین سخن ،زیبا سروده است که:
گفـت چشـم تنـگ دنیـا دوسـت را
یـا قناعـت پـر کنـد یـا خـاک گـور
ً
و .انسان حریص هرگز سیر نمیشود ،به همین دلیل دائما برای جمعآوری و اندوختن
ثروت تالش میکند و یک گام مثبت برای جامعه برنمیدارد و در هیچ امر خیری شرکت
نمیکند؛ حتی خودش از آن بهره نمیگیرد .حضرت علی میفرماید:
1

آدم حریص فقیر است هرچند تمام دنیا را مالک شود.

ز .حرص از اموری اسـت که سرچشـمه بسـیاری از گناهان میشـود .از جمله دروغ،
عـدم مراعـات حلال و حـرام ،تـرک احترام بـه حقوق مردم و آلوده شـدن به انـواع ظلم و
ستمها.
بدین ترتیب حرص پیامدهای بسـیار خطرناک و زیانباری دارد ،انسـان را از خدا دور
میکند ،شـخصیت انسـان را در هم میشـکند ،آرامش را از او میگیرد ،به گناهان بزرگی
2
آلوده میسـازد و در یک جمله ،دین و دنیای انسـان را تباه میکند.
 .11بداخالقی

بداخالقـی ،ضعـف بزرگـی در همـۀ عرصههـای زندگـی اجتماعـی و فردی اسـت.
در زمینـۀ اقتصـاد هـم روزنـۀ خانمانسـوزی اسـت .هیچ فعـال اقتصادی دوسـت ندارد
 .1آمدی ،غررالحکم ،ص .295
  .2مکارم شیرازی ،اخالق در قرآن ،ج  ،2ص .95
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بـا آدمهـای بداخلاق کار کنـد .اگـر بهتریـن کار و کیفیتریـن محصول بـا بداخالقی و
ً
ترشرویـی بـه مشـتری ارائـه شـود ،هیچ لذتـی از آن نخواهد بـرد .اساسـا بداخالقی در
درازمـدت بـه رونـد تجـارت و تولیـد ،آسـیب جدی وارد میکنـد ،از همین رو اسـت که
بایـد از آن بـر حـذر بود.
امام علی فرمود:
ُ ُ ْ ُ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ُ َّ ْ
النف ِس؛
سوء الخل ِق نكد العی ِش و عذاب

1

بداخالقی زندگی را تیره میکند و مایه عذاب نفس است.

 .12مالپرستی

آفت دیگر تولید و تجارت و سـرمایه ،مالپرسـتی اسـت .احسـاس وابستگی به مال و
ثـروت میتوانـد در افراد کوتهنظر و ضعیفالنفـس اثر نامطلوب بگذارد.
قرآن کریم در مذمت وابستگی به مال میفرماید:
َ ُ ُّ َ ْ َ
ون المال ُح ًّبا َج ًّما»؛
«و ت ِحب

2

مال را دوست میدارید دوست داشتنی بسیار.

مال و ثروت و سـرمایه ،نعمت بزرگ الهی اسـت ،اما به شـرطی که در مسـیر صحیح به
جریان بیفتد .جمع کردن مال و محروم کردن دیگران از آن ،در واقع همان مالپرستی است.
انباشت سرمایه هستند و پول را
فکر
ِ
من چند نفر از سرمایهداران قم را میشناسم که فقط به ِ
در جهت تولید مثبت به جریان نمیاندازند .کار آنها خریدن امالک و زمینهای مختلف
و یا اشیاء قیمتی به منظور گران شدن آنهاست .به تجربه دیدهایم که چنین اموالی ،بیبرکت
اسـت .برکت در این اسـت که پول و سـرمایه داشـته باشی و آن را در مسیر تولید و تجارت به
گردش درآوری .مطالعه و بررسـی زندگی افرادی که از سـرمایه خود ،برکت دیدهاند نشـان
میدهد که خیر واقعی کجاسـت؟ لذت زندگی به این اسـت که با به جریان انداختن پول و
امکانات ،مردم اشتغال مفید داشته باشند و بتوانند خانوادۀ خود را اداره کنند.
سـود و سـرمایهای کـه از ایـن راه میرسـد ،پـر از خیـر و برکت اسـت .داشـتن چنین
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 .1آمدی ،غررالحکم ،ج  ،7ص .96
 .2سوره فجر ،آیه .20

 .1حویزی ،نور الثقلین ،ج  ،2ص .246
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سـرمایهای ،نـه تنهـا قابـل ّ
مذمت نیسـت ،بلکـه عین «خیر» اسـت .سـرمایه و امکانات
داشـتن ،وقتـی نامبـارک اسـت کـه انسـان از خـدا غافـل شـود و در سـود خـود ،غـرق
گردد.
چیسـت دنیـا از خـدا غافـل ُبـدن
نـی قمـاش و نقـره و فرزنـد و زن
َ ٌ
مـال را چـون بهر دین گشـتی حمول
عـم مـال صالـح گفـت آن رسـول
ِن
آب در کشـتی هالک کشـتی اسـت
لیک در بیرون کشـتی ،پشتی است5
بنابراین تالش اقتصادی و فعالیتهای مثبت تولیدی و تجاری ،به معنای مالپرسـتی
نیسـت ،بلکه مالپرسـتی به این معناسـت که ثروت و مال ،انسان را از یاد خدا و رسیدگی
به مردم ،غافل کند.
کسانی که سرمایهای جمع کردهاند و آن را در راه صحیح و برای رونق اقتصادی به کار
میگیرند ،مالپرسـت نیسـتند ،ثروتاندوز ِان غافل از مردم و خدا ،مالپرسـت هستند .به
داستان زیر توجه کنید:
ثعلبـه یکـی از اصحـاب پیامبر بود که همـواره در نماز جماعـت حضور مییافت.
روزی بـه رسـول خـدا| فرمود :یا رسـول الله از خـدا تقاضا کن تا به من ثروتـی فراوان دهد.
پیامبر| فرمود :مال اندکی که بتوانی شکرگزاری آن را بهجا آوری بهتر است از ثروت فراوانی
که نتوانی شکر آن را ادا نمایی .او چندین بار دیگر تقاضای خود را تکرار کرد و پاسخ پیامبر|
همـان بـود .او گفـت اگـر ثـروت فراوانی در اختیارم قـرار گیرد حـق آن را ادا میکنم .پیامبر|
بـرای او دعـا فرمود .ثعلبه گوسـفندی خرید و این گوسـفند به قـدری زاد و ولد نمود که او را
بـه سـرعت بـه یکی از دامداران بزرگ تبدیل نمود .بـه طوری که اطراف مدینه ثعلبه را کفاف
نـداد و بـه بیابانهـای دوردسـت کوچ کرد و فقط آخر هفته در نماز جمعه شـرکت مینمود.
تـا اینکـه کثـرت دام حتی وی را از شـرکت در نماز جمعه هم باز داشـت .سـپس ماهی یک
بـار و کمکـم سـالی یک بار سـری بـه مدینه میزد .هنگامی کـه آیه زکات نازل شـد ،پیامبر|
هیئتـی را بـرای جمعآوری زکات نزد ثعلبه فرسـتاد .آنـان نامه پیامبر| را برای او قرائت کردند.
او گفـت :از دیگـران جمـعآوری کنیـد و در پایان سـری به من بزنید ،بار دوم که به سـراغ وی
1
آمدند از دادن زکات خودداری نمود .پیامبر| در مورد او فرمود :وای بر ثعلبه ،وای بر ثعلبه.

173

آفـتهـــای بـهـــرهوری

 .13غش در معامله

آفت و روزنۀ دیگر بر پیکرۀ اقتصاد و تولید ،غش در معامله اسـت .غش یعنی مخفی
کـردن عیـب کاال یـا قالـب کردن جنس بدل یا دسـت دوم به جای جنـس اصلی یا جنس
معیوب را با جنس خوب مخلوط کردن مانند مخلوط کردن شیر با آب ،گندم بد و خوب،
روغن حیوانی با روغن نباتی ،چای مرغوب با نامرغوب ،برنج ایرانی و خارجی ،استفاده
از برچسبهای تقلبی و....
رسـول خـدا از کنار مغازه خرمافروشـی میگذشـت ،نگاهش بـه ظرف خرمایی
افتاد ،وقتی دقت کرد ،دید خرمافروش جنس مرغوبش را در معرض دید مشتری قرار داده
و خرماهـای نامرغـوب را بـا آن مخلوط نموده و از آن به مشـتری میدهد .پیامبر| خطاب
به فروشنده فرمود:
«فالنـی میدانـی کسـی کـه در کسـب و کارش بـه مسـلمین خیانـت کنـد از مسـلمانان
نیسـت؟».

1

اگـر گنـدم نمـا و جـو فروشـی
شـراب از سـاقی کوثـر ننوشـی
بیتردید غش از دیدگاه قرآن و آموزههای اسلامی کاری حرام و غیرمشـروع اسـت.
پیامبر| فرمود:

َ
َ
َّ
َ
َ
َّ
غش َا ُ
خاه المسـلم ن َز َع الله عنه َب َرکه ِرزقه و افسـد علیه َمعیشـه و َوک ُله الی
و من
2

نفسه؛
َ
هـر کـس بـا برادر مسـلمانش غش و خیانت کند خداوند برکـت را از روزی او بر میدارد و
زندگـی او را تبـاه میسـازد و او را به خودش واگذار میکند.

 .14تدلیس و فریبکاری

تدلیـس یعنـی این که فروشـنده ،کاال را به صورتی بیاراید کـه خریدار را گول بزند و او
را بـه خریـد تشـویق کنـد .و یا پول جنس مرغـوب را بگیرد و به جـای آن جنس نامرغوب
ُ
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َ َ

ُ َ َ َ
مت أ َّن ُه ل َ
یس ِمن المسلمین َمن غش ُهم».
 .1کلینی ،کافی ،ج  ،5ص َ « :160یا فالن أ ما ع ِل
 .2حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،17ص .373

ّ
بنایـی ،خانـه میسـاخت و به مـردم میفروخت .اما در ساختوسـازها دقت
نمیکـرد و مصالـح نامرغـوب ،اسـتفاده میکـرد ،اما به مشـتری میگفت :آهن و
مصالـح مناسـب و مرغـوب بـه کار بـردهام ،آهـن هم که پیـدا نبود .پـول مصالح
مرغـوب هم با مشـتری حسـاب میکرد.
ّ
روزی یکـی از مشـتریان ،خانـهای را کـه خریـده بـود ،با ضـرر زیاد ،پـس داد .بنا
خوشحـال بـود کـه خانه را از او ارزان خریده اسـت .چندی گذشـت و مشـتری
دیگری برای خانه پیدا شد ،دیروقت بود که رفت تا خانه را به او نشان دهد .فاصلۀ
ایـن خانـه تـا منزل خودش زیـاد بود ،گفت :امشـب را همینجـا میخوابم و فردا
صبح به منزل میروم .نیمههای شب بود که زلزلۀ بسیار مختصری آمد و گوشهای
ّ
از سقف اتاقی که در آن خوابیده بود فروریخت و بنا درجا ُمرد .در آن منطقه ،هیچ
کس ،آسـیب ندیده بود.
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تحویل دهد و یا جنس خوب و بد را به شـکلی در هم آمیزد که مشـتری گمان کند خوب
اسـت و متوجه آمیختگی آن با بد نشـود.
چنین کاری ،عالوه بر اینکه از نظر اخالقی ،پسـندیده نیسـت ،خیر و برکت را هم از
کاسـبی و زندگی میبرد .هیچ آدم فریبکاری ،پیروز نبوده اسـت.

 .15کمفروشی

یکی از آفتهای کار و تولید ،کمفروشـی اسـت که به تناسـب موقعیتهای شـغلی
مصادیـق مختلفـی همچـون از کار کم گذاشـتن ،به اندازه پول جنـس تحویل ندادن و...
وجود دارد .قرآن در آیات متعدد مسلمان را از بالی مصیبتبار کمفروشی بر حذر داشته
و سـورهای را بـه همین موضوع اختصـاص داده و میفرماید:
ُ
َ ْ ٌ ْ ُ َ ِّ َ َّ َ َ ْ ُ
ُ
وه ْم َأ ْو َو َز ُن ُ
كال ُ
تالوا َع َلى َّ
وه ْم
الن ِاس َی ْس َت ْوفو ن * َو ِإذا
«و یل ِللمطففین * الذین ِإذا اك
ْ
ُ َ 1
ُیخ ِسرون»؛

 .1مطففین ،آیات .3 - 1
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وای بر حال کمفروشـان که به هنگام تحویل گرفتن جنس ،کامل تحویل میگیرند ولی به
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هنگام تحویل دادن ،ناقص تحویل میدهند.

ّ
پیآمدهای این انحراف به حدی اسـت که هیچ تعبیری به جز ویل و فریاد توان بیان آن
را ندارد .آیاتی در قرآن از زبان حضرت شـعیب حکایت از این دارند که یکی از مفاسـد
شایع در میان قوم شعیب کمفروشی بوده است .حضرت شعیب تأکید بسیاری بر دقت
در مبـادالت از جهـت وزن میکـرد .قـرآن نیز بر ترک این گناه تأکید فراوان دارد .از اینرو در
آیات متعدد از زبان حضرت شعیب این مسئله را با تعبیرهای مختلف بازگو میکند.
نمونههای کمفروشی

اجناسـی کـه بـه صورت بسـتهبندی عرضه میشـوند ،بـدون در نظر گرفتـن وزن آن؛
حبوبات ،لبنیات (شیر ،ماست ،خامه و )...ترشیجات و ...که به صورت عددی فروخته
ً
میشـوند درحالیکه وزن آنها دائما سـیر نزولی دارد.
در آب گذاشتن مرغ یا سبزیجات برای اینکه وزن آنها بیشتر شود.
بیشتر گذاشتن چربی و استخوان همراه گوشت .سبک کشیدن کاالها .کم گذاشتن از
کیفیت کاال همچون :رنگ ،بو ،شـیرینی ،دوخت و ....دسـتکاری کردن ترازو یا تنظیم
نبودن ترازو.
آثار کمفروشی

کمفروشی ،آثار ناگواری دارد ،که به بعضی از آنها اشاره میکینم:
 .1بیاعتمادی :باید بدانیم که اساس زندگی اجتماعی بر مبادله و داد و ستد است بدین
جهت افراد جامعه در شئون اقتصادی زندگی به ناچار باید دارای تعاون و روحیه همکاری
باشـند .حال اگر در معاملهای از راه کمفروشـی و ندادن حق مردم به کسـی خیانت شـود،
اعتماد عمومی از میان میرود و جامعه از نظر اخالقی و اجتماعی دچار تزلزل میگردد.
 .2خشکسـالی و قحطـی :کمفروشـی ،برکـت را از جامعـه میبـرد و درهـای زمیـن و
آسـمان ،بسـته میشـود .حضرت علـی میفرماید:
َ َ ُ ِّ َ ْ َ ُ َ ْ ْ َ ُ َ َ َ ُ ُ َّ ُ ِّ َ َ َّ ْ
النقص؛
و ِإذا طفف ال ِمیزان و ال ِمكیال أخذهم الله ِبالس ِنین و
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 .1محمدرضا حکیمی و دیگران ،الحیاه ،ج  ،3ص  528و آمدی ،غرر الحکم ،ج  ،1ص .324

هر زمان که مردم کمفروشـی کنند ،خداوند آنان را به خشکسـالی و قحطی و کم شـدن

خود
 .3ضـرر دیـدن خـود :یکـی دیگر از آثار کمفروشـی
بازگشـت ضرر و زیـان آن ،به ِ
ِ
آدم کمفـروش به خودش برمیگردد .به داسـتان زیـر توجه کنید
انسـان اسـت.
عمـل ِ
ِ
زن و شـوهری بودند که تمام ثروت آنها یک ُبز بود ،که با شـیر آن ماسـت و کره
درسـت میکردند و به بازار میفروختند و چیزهایی را که الزم داشـتند میخریدند.
روزی ،مقـداری کـره بـه بـازار بردند و به مرد بقالی فروختنـد و به جایش یک کیلو قند
خریدند .مرد بقال از آنها خواست تا همیشه کرههای خود را به او بفروشند و سفارش
کرد که کرهها را به شـکل گلولههای یک کیلویی درسـت کنند و برایش بیاورند.
آن زن و مـرد ،همیـن کار را کردنـد و بـرای آنکه مطمئن باشـند کـه وزن هر کدام از
گلولهها یک کیلوست ،آنها را در ترازویی میگذاشتند و چون سنگ یک کیلویی
ّ
مـرد بقال به آنها فروختـه بود ،به جای
نداشـتند از همـان کله ِ
قنـد یـک کیلویی که ِ
سـنگ ترازو استفاده میکردند.
چند هفته گذشت .روزی مرد بقال با خودش گفت :نکند کرهها از یک کیلو کمتر
ً
باشـد ،بهتر اسـت آنها را وزن کنم .وقتی گلولههای کرهای را کشـید دید دقیقا هر
کـدام نهصـد گرم اسـت .عصبانی شـد و خطـاب به زن و شـوهر گفت :خجالت
نمیکشـید کمفروشـی میکنید؟! زن و شـوهر با تعجب به هم نگاه کردند و به مرد
ّ
بقـال گفتنـد :ما سـنگ یک کیلویی نداریم ،لـذا از همان کلهقندی کـه به ما دادی
به جای سـنگ یک کیلویی اسـتفاده میکنیم ،پس تو خودت به ما کم فروختی که
اکنون نتیجۀ آن به خودت برگشـته اسـت ،ما غرضی نداشـتیم.
خود انسـان برمیگردد؛ عالوه بر آنکه در
باری ،نتیجۀ کمفروشـی در همین دنیا به ِ
آخرت نیز متوجه رفتار خود میشـود:
َ
تـو کم دهی و بیش سـتانی بـه کیل و وزن
روزی بـود کـه از کم و بیشـت خبر دهند
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محصول گرفتار میسـازد.
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 .16احتکار

جان مردم و آفت بزرگ جریان سالم اقتصادی است .هر مقدار پولی که
احتکار ،بالی ِ
عادالنه و مشروع در اختیار فردی باشد ،در سیستم اقتصادی صحیح ،و دور از سودجویی
و اسـتثمار ،به معنای آن اسـت که به نسـبت آن وجه ،حق استفاده از کاالهای جامعه را در
رابطه با نیاز خود دارد .ولی احتکار این حق را از او سلب مینماید .در واقع احتکار نه تنها
پایمالکننده حقی از حقوق افراد است ،بلکه بر اثر وجود پول ،یعنی وسیله مبادله کاال در
دسـت مردم ،با نبودن کاال در بازار یا کمبود آن ،موجب تورم میشـود که از مفاسـد بسیار
خطرنـاک اجتمـاع اسـت و در صورت ادامه آن ،آثار ناهنجار معنـوی نیز به دنبال خواهد
ً
داشـت و در نهایـت در زنجیـره نظام جامعه اختالل ایجـاد خواهد کرد و نتیجتا جامعهای
فاسد خواهد ساخت.

عاقبت احتکار

امام باقر از پیامبر اکرم نقل فرمودهاند:
هر شخصی ،خوراکی بخرد و آن را تا چهل روز حبس نموده و به مسلمانان به قیمت گران
عرضـه کنـد ،بدانـد که پس از فروش اگر قیمـت آن را صدقه دهد ،کفاره آن چه انجام داده،
نخواهد شد.

1

همچنین رسول خدا| فرمود:
جبرئیـل بـه مـن خبـر داد کـه بـه دوزخ نظری کـردم و دیـدم درهای در آن میان میجوشـد.
پرسـیدم:ای مالـک دوزخ ،ایـن دره جایـگاه چـه کسـانی اسـت؟ گفـت از ِآن سـه گـروه
اسـت :محتکرین ،دائمالخمر و آنانکه واسـطه برای زن و مرد اجنبی جهت کار نامشـروع
هستند.

2

فرد محتکر در همین دنیا نیز بسـیار وخیم اسـت و سـرمایۀ او بیبرکت میشود
عاقبت ِ
و چیزی برایش باقی نمیماند.
در کربال ،عطار مشـهوری زندگی میکرد .روزگاری مریض شـد و بیمار یاش

178

 .1حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،12ص .314
 .2همان.

موس شخب  :رو هرهب یقالخا یاه تفآ

طوالنی گردید .یکی از دوسـتان به عیادتش رفت ،دید که از وسـایل زندگی چیزی
برایش باقی نمانده اسـت .در همین حال ،پسـر تاجر وارد شـد و گفت :پدر ،برای
نسـخۀ امروز ،پول نداریم تا دارو بخریم.
پدر ،اشارهای به یکی از ظروف مسی کرد و گفت :امروز هم این را بفروش! دوست
تاجر از او پرسید :جریان چیست؟
تاجر گفت :من در کربال نمایندگی فروش آبلیموی شـیراز را داشـتم .آبلیمو وارد
میکردم و میفروختم .ناگهان در شهر ،بیماری حصبه شایع شد و پزشکان اعالم
کردند که آبلیمو برای درمان این بیماری سـودمند اسـت .روز اول ،کاری نکردم،
ولـی روز بعـد به خـودم گفتم :چرا آبلیموها را راحت در دسـترس مردم میگذارم،
خـوب اسـت کـه چنـد روزی در انبـار نگه دارم تا گرانتر شـود .ایـن کار را کردم و
آبلیمو گران شـد ،مردم هم از روی ناچاری میخریدند ،بعد هم که دیدم اسـتقبال
ّ
زیاد شـده ،آبلیموی تقلبی درست کردم.
ّ
کار من شـده بود .اما ناگهان بیمار شـدم ،این بیماری
ب،
تقل
خالصه ،احتکار و
ِ
مـرا از پـا انداخت و برای مداوای خود ،هرچه داشـتم هزینه کـردم ،تا اینکه امروز
هم دیدی کـه ظروف را فروختم.
داسـتان دیگر اینکه :حسـابدار یک شـرکت تعریـف میکرد:
ایـن یـک داسـتان،
ِ
مسـئوالن شـرکت متوجـه شـدند محصـوالت کارخانـه ،در بازار بسـیار کـم و در
حـال گران شـدن اسـت ،لذا تمـام محصوالت باقـی مانده را از بـازار جمع کردند
ِ
ً
و انبـار نمودنـد تـا گرانتـر شـود .اتفاقـا آن انبـار آتـش گرفت و همـۀ محصوالت
سوخت.

نقــل اســت کــه روزی رســول خــدا  بــر مــردی در بــازار میگذشــت کــه غذایــی
ارزانتــر از قیمــت بــازار بــه فــروش میرســاند .فرمــود :آیــا آن را بــه ارزانتــر از قیمــت
معمــول بــازار میفروشــی؟ گفــت :آری پیامبــر اکــرم فرمــود :ب ـرای چــه ایــن کار
را میکنــی؟ آیــا بـرای رضــای خداســت؟ گفــت :آری .فرمــود :بشــارت میدهــم تــو
را ،زی ـرا کســی کــه بــازار مســلمین را رونــق دهــد ،ماننــد مجاهــد در راه خداســت و
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محتکــر در بــازار مســلمین ،ماننــد کافــر و ملحــد بــه کتــاب خداســت.
امام صادق فرمودند:

1

ْ ْ َْ َ ُ َ ً
َ
ْ َ ََ َ ُ َ َ
ِّ
ْ ْ ُ
ـون َی ْوما َو ِفی الش َّـد ِة َو ال َبلا ِء ثلثة أ َّی ٍام ف َمـا َز َاد َعلى
ـب أر بع
ال ُحك َـرة ِفـی ال ِخص
ِ
َ َ ََ َ َ
ْ
َْ َ َ َْ ً
مـا فـی ْالخ ْصـب َف َصاح ُب ُه َم ْل ُع ٌ
ـون َو َما َز َاد ِفی ال ُع ْس َـر ِة ف ْـوق ثلث ِة أ َّی ٍام
أر ب ِعیـن یو ِ
ِ
ِ
ِ
َ َ
ُ ُ َ ْ ُ ٌ 2
احبـه ملعون؛
فص ِ
احتکار در موقع فراوانی اجناس چهل روز ،و در سـختی و کمبود سـه روز اسـت .در ایام
فراوانی هرچه از چهل روز بگذرد محتکر ملعون اسـت و در ایام سـختی هرچه از سـه روز
بگذرد محتکر مورد لعن پروردگار اسـت.

حکومت اسالمی و احتکار

ً
احتـکار از مسـائلی اسـت کـه مسـتقیما بـا مصالح جامعه مسـلمین مربوط اسـت و
جلوگیـری از آن از وظایـف حکومـت اسلامی اسـت و کسـی کـه در ایـن منصـب قرار
گرفتـه ،موظـف اسـت از احتـکار جلوگیـری کند و افـراد محتکر را تحـت تعقیب قانونی
قـرار دهـد و بـه مجازات رسـاند .چنانکـه در نامه حضـرت علی به مالک اشـتر آمده
است:
«بازرگانـان در عیـن آنکه نقش اساسـی در تأمیـن ارزاق و نیازمندیهای جامعه دارند و
باید احترام آنان محفوظ باشد ،ولی نباید غافل بود که گاهی حرص و آز ،آنان را به احتکار
و ایجاد بازار سیاه وادار میکند ،لذا همواره آنان را از احتکار منع کن و اگر پس از ممنوع
کـرن اقدام به احتکار نمودند ،آنها را مجازات نما».
بنابراین از آنجا که جلوگیری از احتکار وظیفه دولت اسـت ،تعیین اجناسـی که شامل
احتکار میشود ،یعنی کاالهایی که مورد نیاز جامعه است و بازار سیاه آن موجب آشفتگی
زندگی مردم میگردد ،منوط به تشخیص حکومت است.
 .17انحصار ثروت

ثـروت هـر جامعـه باید همچون خونی سـالم در رگهای اجتماع جریـان یابد و همه
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الف ـ انحصار شخصی

منظـور از انحصـار شـخصی ثـروت ایـن نیسـت که افـرادی از راه صحیـح ،ثروتمند
نشـوند ،بلکه به این معناسـت که مال اندوزانی سـرمایه خود را در یکجا راکد نگه دارند
و نگذارند دیگران از آن بهرهمند شـوند .همچنان که نرسـیدن خون به تمام اعضای بدن بر
اثر انباشـت آن در بعضی از بافتها ،موجب مرگ بافت بدون خون و فسـاد بافت پرخون
میشـود؛ متورم شـدن ثروت در بخشـی از اجتماع و به کار نینداختن آن در مسـیر تولید و
رونق کار و  کسـب مردم ،موجب مرگ اقتصادی اقشـار فقیر و فسـاد ثروتمندان اسـرافگر
میگـردد .قـرآن کریـم با لحنی شـدید ثروتاندوزانی را که فقط بـه منافع مادی خود فکر
میکنند و از گردش و چرخش آن در اجتماع جلوگیری میکنند ،به شـدت سـرزنش کرده
و بـه آنان وعـده عذابی دردناک میدهد:
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اقشـار و انـدام اجتماع را از حیات اقتصـادی برخوردار کند .موضوع انحصار ثروت را در
دو بخش میتـوان مطرح کرد:

َ
َّ
َ َّ َ َ ْ ُ َ َّ َ َ َ ْ َّ َ َ ُ ْ ُ َ
الله َف َب ِّش ْر ُه ْم ب َ
یَ
لیم
أ
ذاب
ع
بیل
س

ف
ها
ون
«و الذین یك ِنزون الذهب و ال ِفضة و ال ین ِفق
ِ
ِ ٍ ٍ
ِ
َی ْـو َم ُی ْحمـى َع َل ْیهـا فـی نار َج َه َّن َم َف ُت ْكوى بهـا ج ُ
باه ُه ْم َو ُج ُن ُ
وب ُه ْـم َو ُظ ُه ُ
ور ُه ْم هذا ما
ِ ِ
ِ
َ ُ َُْ ُ َ ُ ُ
ُْ ُ ْ َ ْ
ُ
ك َن ْزت ْم ِلنف ِسـك ْم فذوقوا ما كنتم تك ِنزون»؛
و کسـانی را کـه زر و سـیم میاندوزنـد و در راه خـدا انفـاق نمیکننـد بـه عذابـی دردناک
نویدشـان ده .روزی کـه آن (زر و سـیم) را در آتـش دوزخ سـرخ کننـد و پیشـانی و پهلـو و
پشتشـان را با آن داغ نهند (و گویند) این اسـت آنچه برای خود میاندوختید ،پس بچشـید
آنچـه را کـه میاندوختید.

1

پیـام مهـم این آیه شـریفه به جریـان افتادن ثروت در اجتماع و پرهیز از انباشـت آن در
دسـت عدهای از افراد جامعه اسـت .عالمه طباطبایی در تفسـیر این آیه معتقد اسـت:
« مقصود ما این اسـت که نباید پول را در گنجینه حبس کرد و از جریانش در مجرای
معاملات و اصلاح گوشـهای از شـئون زندگـی و رفـع نیازهای ضروری جامعـه از قبیل
سـیر کردن گرسـنگان ،سـیراب ساختن تشنگان ،پوشـاندن برهنگان ،سود بردن کاسبان و
کارکردن و زیاد شـدن خود سـرمایه ،مصالح مریضان ،آزاد سـاختن اسـیران ،نجات دادن
 .1توبه ،آیات .35 – 34
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بدهکاران ،رفع پریشـانی از بیچارگان و دفاع از حریم کشـور و اصالح مفاسـد اجتماعی
و ...دریغ ورزید.
اگـر بهخوبـی ایـن مطلب را بررسـی کنید و بـه زندگی روزمره خود نگاهـی بیندازید،
خواهید دید ترک انفاقهای مستحب در شئون مختلف زندگی از قبیل زناشویی ،خوراک
و پوشـاک و اکتفـا کـردن بـه قدر واجب شـرعی و عقلی آن ،چه اختاللـی در نظام زندگی
1
ایجـاد میکنـد؛ اختاللی که به هیچ قیمتی نمیتـوان آن را جبران نمود».
نتیجه طبیعی انباشـت ثروت در دسـتان انسـانهای کمظرفیت و به جریان نینداختن آن
برای رونق کار و کسـب ،سرکشـی و از حد به در شـدن آنهاسـت .انسان تهی از عقالنیت و
عدالت ،وقتی دستانی پر از پول و مکنت مییابد و مانعی بر سر راه خود نمیبیند از حد خود
بیرون میرود و به حدود دیگران تجاوز میکند و سـرانجام به ظلم و طغیانگری میپردازد:
ب ـ انحصار دولتی

مهمتریـن کانـون قـدرت و ثـروت در هر جامعـه ،دولت و حکومت اسـت .دولتها
بـه دلیـل حاکمیـت خود بر منابـع ،اطالعات و در اختیار داشـتن گلوگاههـای اقتصادی،
اهرمهـای قانونـی و ...میتواننـد بیشـترین انحصار اقتصـادی را ایجاد کننـد .حاکمان و
زمامـداران خودسـر ،بـه ثروتهای عمومی به چشـم ملک طلق خـود مینگرند و تا حد
امکان اطرافیان خود را از خوان گسترده ثروت عمومی بهرهمند میکنند ،نبض بنگاههای
بزرگ اقتصادی را در دستان خود دارند ،صادرات و واردات و فعالیتهای کالن اقتصادی
را خـود عهده دارند و...
در چنیـن جامعـهای بیشـتر ثروت ملی ،به جیب اقلیت جامعـه فرو میرود و اکثریت
جامعـه ریزهخـوار بخش اندکـی از ثروت عمومیاند .امام علی در منشـور حکومتی
همیشـه جاوید خود به مالک اشـتر ،توصیه مینماید که از ویژهسـازی و انحصار ثروت
جلوگیری کند:
«در چیزهایـی کـه مـردم در (نیـاز بـه) آنهـا برابرنـد ،از ویژهسـازی و انحصارطلبی
2
پرهیزکن».
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آن حضرت در مورد سوءاستفاده اطرافیان فرصتطلب نیز توصیه میفرماید:
«بدان برای زمامدار ،خاصان و صاحبان اسراری است که انحصارطلب و دستدرازند،
در داد و ستد با مردم عدالت و انصاف را رعایت نمیکنند ،ستم آنان را با قطع وسایل آن،
از ریشـه برکن .به هیچ یک از اطرافیان و بسـتگان خود زمینی از اراضی مسـلمانان واگذار
مکن .آنان نباید طمع کنند که تو قراردادی به سـود آنان منعقد سـازی که مایه ضرر سـایر
مردم باشد ،خواه در آبرسانی یا هر عمل مشترک دیگر ،به طوری که هزینههای آن را بر
1
دوش دیگران تحمیل کنند».
 .18بازار سیاه

بازار سـیاه و ایجاد گرانی کاذب ،آفت دیگر اقتصاد و تولید و تجارت اسـت .کسـانی
کـه دسـت به چنین کاری میزننـد به اقتصاد و مملکت خیانت میکننـد ،پیامبر| فرمود:
الناجش خائن؛

2

کسی که قیمت را افزایش میدهد خائن است.

منظور از بازار سیاه ،تبانی بر گرانفروشی است؛ به این معنا که فروشندگان کاالیی با
هم متحد شوند و قیمت کاال را به اتفاق باال ببرند و چون مشتری هر جا رجوع کند قیمت
را یکسـان میبیند ناگزیر در برابر گرانی ،تسـلیم شـده و آن را میخرد .متأسفانه این پدیده
ناهنجار در میان تجار و کسبه زمان ما نیز کم و بیش مشاهده میشود.
امـام صـادق به یکـی از خدمتگزارانش به نام مصادف هزار دینار پرداخت و به او
فرمود :آماده سفر تجاری به مصر شو ،مصادف با پول امام کاالیی تهیه و همراه گروهی از
تجار رهسپار مصر شد .این گروه وقتی به نزدیکی مصر رسیدند با کاروانی برخورد کردند
که به تازگی از مصر خارج شـده بود .از آنان درباره وضعیت بازار مصر و موقعیت کاالی
خود در آن پرسـیدند و معلوم شـد کاالی تجاری ایشـان که از نیازهای عمومی مردم بود،
در بازار مصر نایاب اسـت و مشـتری فراوان دارد .مصادف و همراهانش با درک موقعیت
َ
ُ
 .1همانُ :ث َّم إ َّن ل ْل َوالی َخ َّ ً َ َ َ ً ُ ْ ْ َ َ َ َ ُ ٌ َ َّ ُ ْ َ
َ َ َْ َْ
اب
اصة و ِبطانة ِف ِیهم اس ِتئث ٌار و تطاول و ِقلة ِإنص ٍ
ِ ِ ِ
اف فی معامله ،فاحسم ماده أول ِئك ِبقط ِع أسب ِ
ْ َ َْ
ْ
َ
اصت َك َو َح َّامت َك َقط َیع ًة َو َل َی ْط َم َع َّن م ْن َك فی ْاعتقاد ُعق َدة َت ُض ُّر ب َم ْن َیل َیها م َن َّ
ال ْح َوال َو َل ُت َق ِّط َع َّن َل َحد م ْن َخ َّ
الن ِاس
ِتلك
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
َِ
ْ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ ََ ُ َ َ َ
ْ
ِفی ِشر ٍب أو عم ٍل مشتر ٍك یح ِملون مئونته على غی ِر ِهم.

 .2مجلسی ،بحار االنوار ،ج  ،103ص 81.
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خـاص کـه در آن قرار گرفته بودند ،همسـوگند شـدند که هیچکس کاالیـش را کمتر از دو
برابر قیمت خرید نفروشد ،آنها پس از فروش کاالی تجاری و جمعآوری سود و سرمایه
به مدینه بازگشـتند .مصادف خدمت امام صادق رسـید و دو کیسـه پولی را که همراه
داشت خدمت حضرت نهاد و عرض کرد ،فدایت شوم یکی اصل سرمایه و دیگری سود
آن اسـت .حضرت فرمود :این سـود بسـیار است ،چگونه آن را به دست آوردی؟ مصادف
تمام ماجرا را برای حضرت شـرح داد که چگونه با یکدیگر ،همسـوگند شـدند و به آسانی
سـود سرشـاری به دسـت آوردند .حضرت با ناراحتی فرمود :سـبحان الله به زیان مردمی
مسـلمان با هم ،همسـوگند میشـوید که متاع خویش را جز به دو برابر خرید نفروشـید؟
آنگاه یکی از دو کیسـه را برداشـت و فرمود :این سـرمایه من و ما را به چنین سـودی نیاز
1
نیست.
 .19سختگیری در معامله

در قیامت ،حساب برخی سخت ،دقیق و بدون کمترین گذشت است 2و برخی آسان
و دلیل آن روشن است ،زیرا برخی از مردم در زندگی دنیا فوقالعاده سختگیری میکردند
و به اصطالح ،مو را از ماسـت میکشـیدند .آدمهای سـختگیر ،سـعی دارند حق خود را
تا آخرین حد ممکن بسـتانند .اینها کسـانی هسـتند که در زندگی کمترین گذشـت را به
دیگـران ندارنـد و از آنجـا که زندگی جهان آخرت ،بازتاب و انعـکاس زندگی این جهان
است خداوند نیز در حساب آنها سختگیری میکند و کسانی که آسانگیر و پرگذشت
و بزرگوارنـد و خطاهـای دیگـران را نادیده میگیرند ،خداوند در مورد اینگونه اشـخاص
4
آسـان میگیرد و آنها را مشـمول عف و رحمت خود قرار می دهد.
امام صادق به یکی از شیعیانش فرمود :چرا برادرت از تو شکایت دارد؟
عـرض کـرد :چـون تمـام حقـم را از او مطالبـه کـردهام ،حضـرت با خشـم نشسـت
ّ
و فرمـود :مثـل اینکـه اگـر تمـام حقـت را از او بسـتانی بـد نکـردهای .بگـو بدانـم خـدا
3
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 .20مصرفگرایی (اسراف)

یکی از آسیبهای جدی بر پیکره نظام اقتصادی هر ملت ،مصرفگرایی بیش از حد
یا اسراف است .اسراف موجب هدر رفتن منابع ملی و کند شدن چرخ پیشرفت اقتصادی
کشور میشود.
«اسـراف» بـه معنای تجـاوز از اندازه و حد اعتدال؛ و در نقطـه مقابل آن «اقتصاد» به
معنـای اعتـدال و میانهروی اسـت« .مسـرف» در اعمـال و رفتار خود تنـدروی میکند و
مقتصـد ،میانهرو و معتدل اسـت.
اسـراف معنای عامی اسـت که شـامل هر رفتار بیش از حد معقول میشـود ،خواه در
اموال مالی باشـد یا غیر مالی؛ خواه در کمیت باشـد یا در کیفیت .به تعبیر دیگر هر رفتار
بیش از حد معقول ،تندروی و رفتاری مسـرفانه اسـت؛ رفتار «بیش از اندازه الزم» از نوع
اسـراف در کمیت اسـت و رفتار «بیجا» از نوع اسـراف در کیفیت.
افـراط و تفریـط نـه تنها در امور مباح ،غیر عاقالنه و غیر شـرعی اسـت ،بلکه حتی در
امور نیک و پسـندیده نیز امری مذموم محسـوب میشـود .اسراف و تندروی ،جامه زشتی
اسـت که قامت هر عمل پسـندیدهای را ناپسـند جلوه میدهد .اسـراف در انفاق یکی از
همین امور اسـت ،قرآن میفرماید:
«از مال خود در راه خدا انفاق کنید ،لکن نه به حد اسـراف و خود را به مهلکه و خطر
2
نیفکنید».
به تعبیر امام سجاد:
«چهبسا کسی در راه حق مال خود را انفاق کند حال آنکه اسرافکار شمرده میشود».
َ َ

ُ َ

موس شخب  :رو هرهب یقالخا یاه تفآ

کـه دربـاره جمعـی کـه میفرمایـد :از بـدی حسـاب بیمناکانـد» ،اینها میترسـند خدا
بـر آنهـا سـتم کنـد؟ یـا میترسـند همـه حقـش را مطالعـه کنـد و خدا نـام ایـن را بدی
حسـاب نهـاده ،پـس هـر کـه تمـام حقـش را مطالبه کنـد و هیچ گذشـت در مـوارد الزم
1
نداشـته باشـد بـد کرده اسـت.

3

ْ ُ َ ََ َ ْ ُ

َ
یك َیشكوك فقال َیشكو ِنی… .
َ .1و قال ِل َب ْع ِض ِش َیع ِت ِه َما َبال أ ِخ
َّ َ ُ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ َّ ْ ُ َ
 .2بقره ،آیه «َ :195و َأ ْنف ُقوا فی َ
بیل الل ِه و ال تلقوا ِبأیدیكم ِإلى التهلكه».
س
ِ
ِ
 .3حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج ،17ص  :65ان الرجل لینفق ماله فی حق و انه لمسرف.
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چنانچه فردی بر اثر انفاق نابهجا ،دچار فقر و نداری شـود و دعا کند که خدایا به من
روزی برسـان ،به فرموده پیامبر مکرم اسلام| دعای او مستجاب نخواهد شد:
« ...گروههایـی از امـت مـن دعایشـان متسـجاب نمیشـود ...و مردی کـه خدا مال
فراوانـی روزی او سـازد ،و او آن مـال را خـرج (ولخرجـی) کنـد ،سـپس رو بـه دعا آورد و
روزی
بگوید :پرودگارا به من روزی بده! خداوند بزرگ به چنین کسی میگوید :مگر به تو ِ
گسترده ندادم ،چرا ـ چنانکه به تو امر کرده بودم ـ میانهروی نکردی و به اسراف پرداختی،
1
در صورتـی کـه من تو را از اسـراف نهی کرده بودم؟»
انواع اسراف

مصرف بیش از حد و مصرف بیجا هر دو اسراف است .امام صادق در جملهای
کوتاه ،مصداقهایی از هر دو نوع اسراف را بیان کردهاند:
«کمترین اسراف ،دور ریختن زیادی آب ظرف ،لباس نو و آبرومندانه را بهجای لباس
2
کار پوشیدن و به دور انداختن هسته خرما (در جایی که میتوان آن را کاشت) است».
از نظر پیامبر مکرم اسالم| کسی که بر اساس هوا و هوس خود ،هرچه بخواهد بخورد
و بپوشد و سوار شود ،از رحمت خاص خداوند به دور است:
«هـر کـس هـر گونه خوارکی که دلـش میخواهد بخورد و هر گونـه جامهای که دلش
میخواهد بپوشـد ،و هر گونه مرکبی که دلش میخواهد سـوار شـود (و برده امیال خودش
باشـد) خداونـد بـه او نـگاه (رحمت) نمیکند مگر آنگاه که روش خـود را تغییر دهد و از
3
آن دست بردارد».
معیار اسـراف ،برخورداری مالی یا ثروتمندی نیسـت ،بلکه مالک آن ،مصرف بیش
ازحد یا نابهجاسـت .فردی که در عین برخوداری و تمکن فراوان ،از اموال خود اسـتفاده
بهینـه کنـد و آنهـا را در جـای خود به مقدار مورد نیاز مصرف نماید ،اسـرافکار شـمرده
نمیشـود ،امـا برعکـس فرد که در عیـن دارایی اندک ،از اموال خود اسـتفاده نابهجا کند،
اسرافکار است.
َ
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 .1کلینی ،کافی ،ج  ،5ص  :67إ َّن أ ْص َنافا م ْن أ َّمتی ل ُی ْس َت َج ُ
اب ل ُه ْم ُد َع ُاؤ ُهم. ...
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
 .2طبرسی ،مکارم االخالق ،ص َ :117أ ْد َنى ْال ْس َراف ه َر َاق ُة َف ْضل ال َناء َو ْابتذال ث ْوب َّ
الص ْو ِن َو ِإلق ُاء َّالن َوى.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َ ُ َّ َ
َ
َ ََ
ْ
ْ
ْ
 .3حرانی ،تحف العقول ،ص َ :33م ْن أ كل َما َیش َت ِهی َو ل ِب َس َما َیش َت ِهی َو َر ِك َب َما َیش َت ِهی ل ْم َی ْنظ ِر الل ُه ِإل ْی ِه َح َّتى َی ْن ِز َع
َ
َ
أ ْو َی ْت ُرك.

موس شخب  :رو هرهب یقالخا یاه تفآ

اسـحاق بن عمار میگوید :به امام موسـی کاظم گفتم :مردی ده پیراهن دارد ،آیا
این اسـراف اسـت؟ فرمود« :نه ،چون باعث دوام بیشـتر جامههای او میشود؛ اسراف آن
1
اسـت که لباس پاکیزهات را در جای کثیف بپوشـی».
از نظر امام علی اسـرافکار را با این عالئم میتوان شـناخت :آنچه مال او نیسـت
2
میخورد ،آنچه مال او نیسـت میخرد ،و آنچه مال او نیسـت میپوشـد.
در مقابـل اسـراف؛ اعتـدال یـا میانـهروی قـرار دارد .قـرآن کریـم در دسـتوری کلی و
اساسی ،همگان را به «مشی معتدل» در زندگی (واقصد فی مشیک) 3در همه زمینههای
اجتماعـی ،سیاسـی ،اقتصـادی و ...فرمان میدهد.
میانهروی در امور اقتصادی ،به معنای به اندازه نیاز و بهجا مصرف کردن است .انسان
مقتصد کسـی نیسـت که مصرف نکند یا کمتر از نیاز مصرف کند ،بلکه کسـی اسـت که
بـه اندازه و بهجا مصرف کند.
انسانی که در خرج کردن و مصرف نمودن معتدل است ،از رفاه نسبی برخوردار است
و چرخ زندگیاش همیشـه در حال گردش اسـت .به فرموده پیامبر گرامی اسلام| :کسـی
که در زندگی خود میانهروی پیشه کند ،خداوند روزی او را تأمین میکند و کسی که تبذیر
4
(ریخت و پاش) کند ،خود را از نعمتها محروم نماید.
بیتردید ،اسـراف باعث فقر و بیچارگی میشـود .مطالعه در زندگی افرادی که دچار
فقـر شـدهاند نشـان میدهد که عالوه بر تنبلی و بیبرنامگی ،اسـراف عامـل مهم این فقر
اسـت .یک حکایـت را نقل میکنم:
مـرد عاقلـی بـود کـه در زندگیاش نظـم و برنامـه داشـت و از راه کار و تولید و
تجـارت ،سـرمایۀ قابل توجهی داشـت.
ُْ ُ َ ْ َ ْ َ
ُ ُ َ ُ ُ َُ َ َ ُ َْ َ َ َ ُ ُ
ون َذل َك م َن َّ
الس َر ِف
 .1طبرسی ،مکارم َاالخالق ،ص  :112قلت ِ َل ِبی ِإب َر ِاهیم الك ِ
اظ ِم َّالرجل یكون له عش َرة أق ِمص ٍة أ یك ِ ِ
َ
ْ
ْ َ َْ
َف َق َال َل َو َلك َّن َذل َك أ ْب َقى لث َیابه َو َلك َّن َّ
الس َر َف أ ْن َتل َب َس ث ْو َب َص ْو ِن َك ِفی ال َمك ِان الق ِذ ِر.
ِِ ِ ِ ِ
ِ ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
ُُ
ْ
ْ
 .2حر عاملی ،وسائل الشیعه ،ج  ،12ص  :41ل ْل ُم ْسرف َث َل ُث َع َل َ
ات َیأ كل َما ل ْی َس ل ُه َو َیش َت ِری َما ل ْی َس ل ُه َو َیل َب ُس َما
م
ِ ِ ِ
ٍ
َ
َ
ل ْی َس له.

 .3سوره لقمان ،آیه .19
َّ
َّ
َ َّ
ْ
َ
 .4کلینی ،کافی ،ج  ،2ص َ :122م ِن اق َت َص َد ِفی َم ِعیش ِت ِه َر َزق ُه الل ُه َو َم ْن َبذ َر َح َر َم ُه الله.
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وقتی آخر عمرش رسـید به فرزند جوانش وصیت کرد :ای فرزندم ،خداوند متعال
بـه مـن توفیـق داد کـه از راه رنج و زحمت مال و سـرمایهای به دسـت آورم ،اکنون
همه را به تو میسـپارم ،ولی وصیتم این اسـت که اسـراف نکنی .من ترس آن دارم
که نااهالن ،گرد تو جمع شـوند و تو را به سـمت اسـراف و ریختوپاش ،ببرند،
ولی هرچه شـد خانه را نفروش.
پسـر ،بعـد از وفـات پدر ،مال را خرج و اسـراف کرد و دوسـتان نااهـل ،اموالش را
خوردنـد و بعد از تمام شـدن مالش ،دشـمن او شـدند .اما خانـه را نفروخته بود.
روزی در خانه نشسـته بود و از همه کس و همه چیز ،افسـرده و دلگیر شـده بود،
تصمیـم گرفـت خودکشـی کنـد .طنابی به سـقف آویـزان بود ،آن را بـه گردن خود
انداخـت ،امـا ناگهـان بر اثر سـنگینی ،تیر سـقف افتاد و ده هزار دینـار ،همراه یک
نامـه از آنجـا فرو ریخت.
وقتـی جـوان چنین دید ،خوشحال شـد ،پولهـا و نامهها را برداشـت ،پدرش در
نامـه ،نوشـته بود :پسـرم ،دوبـاره میگویم که از اسـراف ،دوری کـن .من احتمال
میدادم که به چنین روزی بیفتی لذا این طناب و دینارها را از قبل آماده کرده بودم.
رفقایی که تو را به اسـراف ،فرامیخوانند دوسـت تو نیسـتند.
از آن پـس بـود کـه جوان ،بیدار شـد و زندگی متعادلی را در پیش گرفت .هر کسـی
بایـد بکوشـد کـه تا به مرحلـۀ هالکت و طناب دار ،نرسـیده از غفلت به درآید و از
اسـراف ،دوری کند.

آنچه در این قسمت ،مورد گفتوگو قرار دادیم ،مهمترین آفتها و نقاط آسیبپذیری
بود که فضای کار و تجارت و تولید و زندگی شـخصی و برنامهریزیهای دولتی را تهدید
میکند .هر یک از این آفتها میتواند سیالبهای سنگینی را به راه اندزد و کیان خانواده
و دولت و ملت را ویران سـازد .باید مراقب بود و از مسـیر خودسـازیهای اخالقی ،این
روزنهها را بسـت و اقتصاد و فرهنگ خانواده و اجتماع را به طرف سلامت برد.
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