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م

 مقدمه
درعرصههـایخانوادگـی،خصوصیودولتی،آفتهـاوروزنههاییوجودداردکهاگر

شناساییواصالحنشوندبهکیانخانوادهوُملکوملت،لطمههایجبرانناپذیریمیزند.

خانوادههاودولتهاوفعاالناقتصادیوتولیدیوتالشگراندرعرصههایفرهنگی

ایـنآفتهاوروزنههاوتالشبرایمسـدود
ِ
واجتماعی،چـارهایجـزشـناخِتصحیح

کـردنآنندارنـد.مدیـرواعضـایهرخانوادهبایدباعقلوتدبیر،مسـیردرسـتیرابرای

رونقسـرمایهاقتصادیوانسـانیپیداکنند.دولتهمبااهمیتدادنبهسیاسـتگذاری

صحیح،سـرمایههایانسـانی،تجاریواقتصادیراحفاظتوازآنهادرجهتتوسـعه

وآبادانیکشـوراستفادهکند.

ین موفق«، بعدازانتشـارسـهکتابقبلیخودبانامهای»درس هایی از یک کارآفر

یت منابع انسـانی«کهباهمـکاریوهمفکری ینـی بـرای جوانـان«و»مدیر »کارآفر

آقایـان:ابوالفضـلطریقـهداروسـیدعلیناظمزاده،منتشـرشـد.درایـنگفتوگوهاو

بحثهـایجدیـدخـودرادربـارهآفتهـایبهـرهوری،درزندگـیفـردیواجتماعیرا

بررسـیمیکنیموآنهارادرخانوادههاوافرادفعالدرکسـبوکارهایکوچکوبزرگ

وتولیدگـران،پیگیـریمینماییـم.علـتاینکهمنبـهفکراینبحثافتـادماینبودکه

میدیـدمدراثـرغفلـتیـابیتوجهییـاتخصصنداشـتنآفتهاییدربدنـهخانوادهو

دولـتبـهوجودمیآیدوسـرمایههایانسـانیواقتصـادیضایعمیشـودوبهرهوریرا

دچارمشـکلمیکند.روالاینگفتوگوهابهسـبِکسهکتابهایقبلیاست،امیدوارم

کهموردقبولواقعشـود.

حسنآقاجانی/پاییز1400
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بخش اول

آفت هایبهرهوریدر
عرصه هایخانوادگیو
خصوصی
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نداشتِنپشتکار
یکیازآفتهادرخانوادهودولتونیزدرکسـبوکارهایکوچکوبزرگ،نداشـتن

پشتکاراست.

ماشاهدبودهایمکهافرادیباداشتناستعدادوامکانات،واردکارورشتهایشدهاند،

ولیچونپشتکارنداشتهاندنتوانستهاندموفقشوند.برعکس،افرادیباداشتنکمترین

اسـتعدادوسـرمایه،بهقلههایموفقیترسـیدهاند.دراینجاداسـتانیرانقلمیکنمتا

بحث،روشـنتروشیرینترشود.

اکی«
ّ

داستان»سک

 »سـكاکی مـرد آهنگـری بـود. زمانـی با آهـن، صندوقچه ای بسـیار کوچك و 
یافت پاداش و انعام  یـف سـاخت و آن را به دربار پادشـاه وقت برد و منتظـر در ظر

از سـوی شـاه شـد. در همین وقت، یكی از دانشـمندان وارد مجلس شـد و شاه و 

تمامی حاضران به احترام او از جای برخاستند. سكاکی به شدت تحت تأثیر قرار 

گرفت و پرسید این شخص کیست؟ در جواب وی گفتند: یكی از علمای معروف 

است. سكاکی به فكر فرو رفت و از این که عمر خود را در مسیری غیر از کسب علم 

 به 
ً
تلف کرده بود، اندوهگین شد. به همین خاطر، پس از خروج از دربار، مستقیما
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سـوی مدرسـه شهر شـتافت تا درس فقه بیاموزد، ولی به او گفتند که سن و سالش 

اجازه تحصیل را به او نمی دهد. سـكاکی دسـت بردار نبود. 

معلـم ناچار شـد،  حفظ کردن یك مسـئله بسـیار سـاده فقهی را بـه او تكلیف کند 

تـا فـردا در مدرسـه درس را پس بدهد. با وجودی که سـكاکی تـاش فراوانی کرد، 

ولی موفق نشـد و مورد تمسـخر دیگران قرار گرفت. ده سـال از این ماجرا گذشت. 

روزی از شدت اندوه و دل تنگی سر به کوه و صحرا نهاد و گذرش به جایی افتاد که 

قطره های آب از بلندی بر روی تخته سنگی می چكید و بر اثر مداومت، سوراخی 

در دل سنگ ایجاد شده بود. سكاکی با مشاهده آن منظره، با خود گفت: »نه ذهن 

و حافظه تو از این سـنگ سـخت تر اسـت و نه علم از این آب نرم تر. 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 کسب علم 

پرداخت و با توکل به خدا و جدیت در کار، به عنوان یكی از دانشمندان و فضای 

روزگار خود شـناخته شـد. حاصـل تاش های او در کتاب هـای گوناگونی جمع 

آوری شـده اسـت که از آن جمله می توان به کتاب »مفتاح العلوم« او اشـاره کرد.

اگرشـمامیخواهیدبههدفیبرسـیدبایدتمامتوانخودرابرایرسـیدنبهآنهدف

بهکاربگیریدونمیتوانیدباکمیتالشبههدفخودبرسـیدبایدتمامتالشخودرابه

کاربگیریدودراینراه،پشـتکارفراوانداشـتهباشید.

باصرِف
ً
اگرمیخواهیدکسبوکاریراهبیندازیدنمیتوانیدپیشخودبگوییدفعال

کمـیوقـتوهزینـهبـهاینکارمیپردازمتااگرنتیجهدادزمانوهزینهبیشـتریرابهکار

اختصاصدهم.

بایدبههدفخودایمانداشـتهباشـیدوبعدازآناسـتکهاصلمهمموفقیتبهکار

میافتدوبایدتمامتالشخودرابکنیدتابههدفبرسـید.

اگردردرسهایمدرسـهودانشـگاهمشـکلداریدیااگرهدفتانتربیتفرزندخوب

اسـتیااگرکسـبوکارموفقورونقتولیدخودرامیخواهیدبایددرراهرسـیدنبهآن

پشتکارداشتهباشید.دریککالممهمنیستمیخواهیددرچهزمینهایپیشرفتکنید،
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بایـدتمـامتـوانخـودرابهکاربگیریدوبـاتمامقواکارکنیدتابتوانیدبهموفقیتبرسـید،

پشـتکاریکیازمهمتریناصلهایموفقیتاسـت.

مبارزۀشماهرچهباشد،هرچقدرسختباشددرهرشرایطیکههستیدبایدسختی

راتحملکنیدامادستازسختکوشیوپشتکار،برندارید.

اگررقیبشماباهوشتر،توانمندتر،وباتجربهتراستبایدسهتاچهاربرابراوتالش

کنیدوبامداومتبتوانیدبهاهدافخودبرسید.

فراموشنکنیدخداونددرقرآنمیفرماید:
»ماآسمانهاوزمینرابهتسخیرشمادرآوردیم…«.1

داستانیازادیسون

 مدت ها بود که توماس ادیسون مخترع معروف، در حال آزمایش و تاش این 
بود که بتواند از برق روشنایی بگیرد. روزی خبرنگاری از او پرسید: آفای ادیسون، 

تـا کنـون تاش های بسـیاری برای این منظور کرده اید و تـا آنجا که می دانم حدود 

۹۰۰ آزمایش انجام داده اید اما همه آن ها با شكسـت مواجه شـده است.

همان طور که می دانید 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 

یكی ها را روشـن کند. اما با این وجود شـما باز هم دسـت از  با سـوخت طبیعی تار

ید؟ برنمی دار تاشتان 

ادیسـون درحالی که به آن جوان خبرنگار لبخند می زد پاسـخ داد: پسـرم، من ۹۰۰ 

بـار شكسـت نخـورده ام، بلكه ۹۰۰ بار راه هایـی را پیدا کردم که بـه اختراع المپ 

نمی شود! منجر 

یكی خـود را از نیروی  اندکـی بعـد  توماس ادیسـون موفق شـد اولین المپ الكتر

بسازد. برق 

1. سوره جاثیه، آیه 13.
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اینفقطیکداسـتاننیسـت،یکحقیقتاست،کسـانیکهبرایرسـیدنبهاهداف

خود،پشـتکارفوقالعادهبهخرجمیدهندسـرانجامبههدفخودمیرسـند.
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خودرأیی
یکـیازآفتهـاوروزنههایـیکههمخانوادهوهمدولتازطریقآنلطمهمیخورد،

خودرأییومشـورتنکردناسـت.درعمرخودشـاهدبودهایمکهبعضیازانسـانهابه

خاطراسـتبدادیبهرأییابیتفاوتیبهنظراتدیگراندچارخسـارتهایبزرگیشـدهو

فرصتهایزیادیراازدسـتدادهاند.

درمواقـعحسـاسوتصمیمگیریهـایمهم،مثلانتخابهمسـر،انتخاب
ً
معمـوال

شـغل،رشـتهتحصیلی،ایجادیکخطتولیدجدیدوبسـیاریازکارهایدیگر،انسـان

بـهمشـورتنیـازدارد،یعنـیبایدازدانـشوتجربههایدیگراناسـتفادهکند،چونهمۀ

تجربههاودانشهادراختیاریکنفرنیسـت،بلکهمیانهمۀآدمهاتوزیعشـدهاسـت.

پـسعقـلودوراندیشـی،حکـممیکنـدکـهبـادیگران،شـورومشـورتکنیـمواز

تجربههـایآنـانبهـرهببریم.

مـنمشـورتکـردنراازپدرممرحوممحمـدآقاجانیآموختهام.اودرشـهرقمیک

تولیدکنندهوکارآفرینموفقبود.ویژگیهایجالبودرسآموزیداشـت،یکیازآنها

مشـورتکـردنبـود.اودرعمـلبهمایـاددادکهدرکارهاباافرادصالحیتدارمشـورت

کنید.لذامنهمهمیشهدرزندگیامدرهرکاریبااووباآدمهایباصالحیتمشورت

میکردمومیکنمومعتقدمکهمشـورتباافرادشایسـتهبهانسـانهوشـیاریمیدهد،به

قولمولوی:

مشورت،ادراکوهشیاریدهدعقلها،عقلمرایاریدهد

گاهیانسانهنگاممشورتبادیگرانبایکحرف،راههایتازهایپیشپایشگشوده

میشود.

مشـورتکوههـایبلندوسـربهفلککشـیدهراهموارمیکنـد،پیغمبرگرامی
ً
واقعـا

اسـالمحضـرتمحمـدعقـلکلبـودولـیدرکارهـایکشـوریومهممشـورت

ازطرِفخدابهآنحضرتامرشدکهبایددرکارهامشورتکنی: »َو  میکردند،اساساً
َشـاِورهم ِفی األمِر«.منباالهامازهمیندسـتور،رشـدخودمرامدیونمشـورتمیدانم،



مدیرعاملیکشـرکتنمیتوانددرتمامزمینههااطالعاتداشـتهباشدبایدازمشاورها

بگیرد. مشورت

باالخـرهکارخانـه،یـککشـورکوچکاسـتوبهترینروشرشـددادناینکشـور

کوچک،اسـتفادهازمشـاورمتعهدوتوانمنداسـت،منمعتقدماگرانسانمشاورنداشته

موفقنیست!
ً
باشـداصال

شـایددربرخیازشـغلهامانندبعضیاززمینههایهنریبتوانبدونمشـاورآنهم

تاحدودیموفقبود،ولیدربیشـترکارهانیازبهمشـاورومشـورتهسـتبلکهگاهی

صددرصدمشـورتالزامیاست.

مـنخـودازراهتجربـهآموختهامکهاگرانسـانمشـاورنداشـتهباشـدنمیتواندبیش

ازشـشمـاهراهـشراادامـهدهـد؛ازایـنروتمـامشـرکتهایمبـهگونهایاسـتکهبا

مشاورهاگرهخوردهاندودرحالحاضردراینفکرهستمکهشرکتیتأسیسکنمتابتوانم

مخترعینونوابغرابیشـترواردصنعتکنموبامشـورتآنانکارهارابیشـترپیشببریم.
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ضررهایخودرأیی
انسـانهایمسـتبدوخـودرأی،هـمبهخودهـمبهخانوادهوهمبـهملتومملکت،

ضررهایجبرانناپذیـریمیزنند.

بهبعضیاززیانهایاینصفتناپسند،اشارهمیکنم:

1. جلوگیری از پپیشرفت

مشـورتنکردن،مانعترقیوپیشـرفتاسـت.انسـانهاییکهدرکارخود،شکست

میخورند،دلیلعمدهاشایناسـتکهخودراازسـرمایۀبزرگیبهنام»تجربهودانش«

دیگـران،محـرومکردهانـد.همیـنمحرومیـت،جلـویپیشـرفتاورامیگیـرد.دریک

بررسـیوآزمایـشکـهصورتگرفتمعلومشـدآندسـتهازافرادیکـهدرکارهایخود

مشـورتمیکنند،بسـیارسـریعترازافرادیکهبهمشـورتاهمیتنمیدهنددرکارها

ترقیکردهاند.امامکاظمفرمود:»مشـورتکردنباآدمخردمندوخیرخواه،باعث
خوشُیمنیوبرکتورشـدوتوفیقالهیاسـت«.1

2. ضعف روحی و نداشتن اعتماد به نفس

مشـورتنکـردندرکارهـانشـانۀآناسـتکهفرد،دچـارضعفروحیاسـت.این

واقعیتیاستکهاگرانساندرمسیرزندگیکسیرانداشتهباشدکهبااوتبادلنظرکند،

نشـانآناسـتکهدچاریکضعفروحیاسـتودرانجاموظایفوارتباطبادیگران،

اعتمادبهنفسندارد.روانشناسـانمیگویند:مشـورتگرفتنوگفتوگویسـازندهبا

دیگران،باعثتقویتاعتمادبهنفسونوعیاحترامبهخوداسـت.تجربههمنشـانداده

اسـتکهوقتیکاریرابامشـورتدیگرانانجاممیدهیم،اعتمادبهنفسبیشـتریداریم

ومطمئنهسـتیمکهدرآنکار،موفقخواهیمشـد.

مشـورتدرواقعبهماروحیهمیدهد،ازماپشـتیبانیمیکندودلگرمیمیدهد،به

1. »مشاَوَرُة العاقِل الناِصِح ُیمٌن َو َبَرکٌة َو رشٌد َو َتوفیٌق ِمن الّلِه« )تحفالعقول،ص420(.
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همینخاطراستکهپیامبراکرم فرمود:»هیچپشتیبانی،مورداعتمادترازمشورت
نیست.«1

افـرادیکـهمیترسـندبـهدیگـراننزدیکشـوندوازفکروتجربهودانـشآنها،بهره

ببرند،درواقعدچارضعفروحیهستندودرکارهاموفقنخواهندشد.رفتارهایچنین

افرادی،مثلآدمهایگوشـهگیر،افسـردهومنزویاست.

3. پشیمانی

گاه آفـتدیگرمشـورتنکردن،پشـیمانیاسـت.گاهیبـاآدمهایخـودرأیویاناآ

برخوردکردهایمکهکاریراانجامدادهانداماشکسـتخوردهاندولذاپشـیمانهسـتند.

افسـوسوپشـیمانیآنهـابـهخاطرایناسـتکهدائمبـهخودمیگویند:چرامشـورت

نکـردم؟چـراازعقـلوتجربهدیگرانبهرهنبـردم؟وچراچرا؟

انسـاِنخودرأی،نهتنهاخودشراسـرزنشمیکند،بلکهموردسـرزنشدیگرانهم

واقـعمیشـودغیعنـیدیگـرانهماورامالمـتمیکنندکهچـراازاندوختههایعلمیو

تجربـیدیگراناسـتفادهنکردی.امـامکاظمفرمود:

»کسـیکـهمشـورتکنـدوکاریراانجـامدهداگرآثـارمفیدبههمراهداشـتمورد

سـتایشدیگرانواقعمیشـود،امااگرشکسـتخورد،الاقلموردسـرزنشدیگرانواقع
نمیشود«.2

انساندرانتخابهمسر،رشته،شغلوهرکاردیگریانجاممیدهدوهرتصمیمی

کـهمیگیـرد،قصـدشایناسـتکهآیندهخودوخانوادهوجامعهاشرابهتربسـازدوهر

گامـیکـهبرمـیدارد،بـهطرفجلوباشـد،امااگرمشـورتنکندونسـنجیدهدسـتبه

اقداماتمهمبزند،شکسـتمیخوردوهمینشکسـتهابرایاوندامتوپشـیمانیبه

میآورد. بار

ریشـۀبسـیاریازطالقها،شکسـتها،افسـردگیهاوناامیدیهاازهمیناستبداد

بـهرأیومشـورتنکـردناسـت؛یعنـیانتخابهاینسـنجیدهایکهبدونمشـورتبا

1. »َل ُمَظاَهَرَة َکالَمشورِة« )نهجالبالغه،حکمت109(.

2. »َمِن استشاَر َلم ُیعدم ِعنَد الصواِب مادحًا و ِعنَد الَخطأ عاِذرًا« )بحاراالنوار،ج75،ص104(.
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افـرادصالحیـتدار،صـورتگرفتـهواکنونبایدیـکعمر،نتیجهتلخآنرابچشـدواز

تصمیمهـایخودپشـیمانباشـد.همینپشـیمانی،فشـارروحِیسـنگینیرابـراووارد

میکندوعامِلشکسـتهایدیگریهممیشـود.امامعلیفرمود:»مشورتکردن،

ازپشـیمانیجلوگیـریمیکند«.

4. فکر کوتاه

مشـورتنکردن،نشـانۀفکرکوتاهدرفرداسـت.یکیازآسیبهایدورکردنخوداز

مشاورهایناستکهآدمیدچارفکرکوتاهمیشودوازدوراندیشیبیبهرهمیماند.کسی

کهازرسولخداپرسید:دوراندیشیچیست؟فرمود:»مشورتباافراِدصالحیتدار
وعملکردنبهنظرآنان«.1

وقتـیکسـیبـاصاحبنظـران،مشـورتمیکنددرواقـعازانبوهـیازاطالعاتو

تجربیـاتآنـانبهرهمنـدمیشـودونظراتدیگـرانرابانظراتخود،پیونـدمیزندودیِد

وسـیعیدریکموضوعخاصپیدامیکندودورترهاراراحتترمیبیندوبهنقاطقوت

گاهمیشـودوبههمینوسـیله»دوراندیش«میشـودوبه آ
ً
وضعفیکموضوع،کامال

ادراکوهوشـیاریبیشـتریمیرسـد،بهقولمولوی:

دهـد2مشـورت،ادراکوهشـیاریدهـد یـاری مـرا عقـل عقلهـا

کسـیکهمشـورتمیکند،چراغفکرخودراروشنتروپرفروغترمیکندوبهاطراف

وجوانبیکموضوع،روشـناییمیبخشـدوهمینروشنایی،زمینهسازخیروبرکتدر

زندگیفردیواجتماعیمیشود.

خانوادههایموفق،خانوادههاییهسـتندکهمشـورتمثلیکجویبارزاللدرمیان

آنهـاجریانداردوهربار،تشـنگیخـودراباآنبرطرفمیکنند.

مدیـراندولتـیوخصوصیهمهرگاهبهاصِلمشـورتبـاافرادصالحیتداروخبره،

پایبندبودهاند،درکارخودموفقشـدهاند.چونپیشـرفتیککشـوریایکمجموعهبه

وجودآمدِناختراعاتواکتشـافات،محصولهمینمشـورتوبهرهگرفتنازتجربیات

باُعُهم« )المحاسن، ج 2، ص 435(. 1. »قیل ِلَرُسوِل الّلِه )ص(: »َما الَحزُم قاَل ُمشاَوَرُة َذوی الرأِی و اتَّ
2. مثنوی، دفتر اول.
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دیگـراناسـت.اگـربنـابـودهرفردیفقطبـهنظرخودعمـلکندوبهافـکاروتجربیات

بشـر،درهمانمراحلسـادهوابتدایـیزندگیمیماندو
ً
دیگـرانبیاعتنـاباشـد،مطمئنا

نمیکرد. پیشرفتی

پیامبـرانالهـی،کهعقلکلمحسـوبمیشـدند،موظفبودندکـهدرکارهابامردم

مشـورتکنندودرسـایههمینمشورت،مشکالتآنانرابرطرفنمایند.قرآن،خطاب
بهرسـولاکرم میفرماید:»وشـاورهمفیاالمر«.1

پیامبـر درجنگهـادرمـوردنحوۀاسـتقرارلشـکر،مکانفرودآمدنسـپاهیانو

کارهاییازاینقبیلبافرماندهانوافرادخبره،مشورتمیکرد.وحتیاگرنظرخودش،

حدراجعبهنبرد
ُ
مخالفنظرآنانبود،بهنظردیگرانعملمیکرد؛براینمونهدرجنگا

درداخلمدینهیاخارجازآن،مشورتکردونظراصحابراپذیرفت.یادرجنگخندق

بهمنظورمحافظتازشهربامسلمانانمشورتکردوسپسنظر»سلمانفارسی«رادر

مـوردحفـرگودالوخندقپذیرفتوبههمانعملکرد.

امامرضامیفرمود:

گاهــیپــدرمبــادیگــرانقابــلمقایســهنبــود،امــابســیاررخ »بــااینکــهدانــشوآ

ــن ــهمشــورتمیپرداخــتودرپاســخای ــهب ــاخدمــتکارخان ــیب مــیدادکــهحت

ــد ــاچنیــنفــردیمشــورتمیکنیــد؟میفرمــود:چــهبســاخداون ــاب ســوالکــه:آی
بــرزبــاناودریرابگشــاید.«2

حـرفمـندرایـنقسـمت،رویایـنموضـوعتمرکـزداردکـهمشـورتنکـردنو

خودمحوری،روزنهایبسـیارویرانگراسـتکهسرمایههایانسانیواقتصادیزیادیرا

درخانـوادهودولـتوهمـهبخشهایخصوصیوعمومی،میسـوزاندوازبینمیبرد.

بایـدباانجامدادِنمشـورتهایصحیحبـاافرادصاحبتجربهوصالحیت،جلویاین

روزنـهراگرفـتوخانـوادهوفرزنـدانوجامعـهراازخطـراتفراوانـیکـهدرجلویآنان

اسـت،حفظکرد.

مهمترینراهکاربیرونآمدنازخودمحوریواسـتبدادبهرأی،دوچیزاسـت:یکی

1. سورۀ آل عمران، آیه 159.
ما َفَتَح ِلَساَنُه« )حرعاملی، وسائلالشیعه، ج 2، ص 208(. 2. »ان الّلَه تبارَک َو َتعالی ُربَّ
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اینکـهعاقبـتکارآدمهـایخودمحـوروخودخـواهراببینیـم.دیگـراینکـه:درعاقبت

کاِرانسـاهایاهـلمشـورتفکـرکنیـم.عاقبتکارایندودسـتهازآدمهـایبدبختو

متوجهمیکندکـهخودمحوری،چهزیانهای
ً
خوشبخـت،مـارابیدارمیسـازدوعمال

شـندهایداردومشـورتکردنچهدسـتآوردهایشیرینوخوشگواریدرپیخواهد
ُ
ک

داشت.

ین  ین و موفق تر ین، معروف تر   شاید نام »وارن بافت« را شنیده باشید. بزرگ تر
یخ، او در حال حاضر همراه با »بیل گیتس« جزو سـه نفر ثروتمند  سـرمایه گذار تار

مشـهور دنیاسـت. همه به او لقب نابغه و باهوش می دهند. فرض ما این اسـت که 

وی یک استعداد فوق العاده داشته که از همان روز اول دست به هر چی می زده طا 

یع به موفقیت رسیده  می شده و بعد از دانشگاه آمده وارد بازار کار شده و خیلی سر

اسـت. خیر این ها نیسـت بلكه خودش،  علت موفقیت در زندگی را »مشـورت« 

کردن با دیگران در کارها و تاش و پشـتكار می داند.

ۀ جلوی 
ّ
او پنج ساله بود که اولین کسب و کار خود یعنی فروش آدامس در یک دک

ۀ دیگری جلوی خانۀ یكی از دوستان برای فروش 
ّ
خانه شان را شروع کرد. بعد، دک

»لیموناد« زد، چون متوجه شـد که آنجا رفت و آمد بیشـتری صورت می گیرد. در 

ید  شـش سـالگی بسته های شش تایی نوشابه را از مغازه به قیمت ۲۵ سنت می خر

و هر بطری را به قیمت پنج سـنت در درب منازل می فروخت.در حالی که کودکان 

هم سـن و سـال او بر روی چمن لی لی و بولینگ بازی می کردند.

یداری کرد. وی می گوید:  من در انتخاب  او اولین سهام خود را در یازده سالگی خر

و انجام کارهایم با افراد خبره و باتجربه، مشـورت می کردم و همین مشـورت ها به 

گاهی و بینایی می داد. من آ

در سـیزده سـالگی بـه اداره مالیـات بـه دلیـل گرفتـن مالیـات ۳۵ دالری بـرای 

دوچرخه اش، اعتراض کرد و سـرانجام موفق شـد مالیات ۳۵ دالری دوچرخه اش 

را حـذف کند.

درچهارده سـالگی روزنامه  فروشی می کرد. بعدها تصمیم گرفت همزمان با فروش 
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روزنامـه اشـتراک مجات نیـز به آنها بفروشـد. از دیگر فعالیت هـای تجاری او، 

جمـع آوری توپ هـای گلف گم شـده و فروش آن ها بود.

در هفده سـالگی مالک نیمی از یک اتومیل رولزرویس بود که خود از آن اسـتفاده 

نمی کـرد و ۳۵ دالر در روز آن را اجـاره می داد.

بـه گفتـه خـودش او بیـش از صد کتاب در زمینـه سـرمایه گذاری و تجارت خواند 

 هـر کتابی که آن زمان چاپ شـده بود و پیدا می شـد( و با صاحب نظران، 
ً
یبـا )تقر

یـن ثروتمنـدان و نیكوکاران  مشـورت می کـرد. او بعدهـا به عنـوان یكی از برگ تر

جهان ثبت شـد.
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عجلهوشتاب
روزنـهوآفـتدیگـرکهامروزموردبحثوگفتوگویماخواهدبود،عجلهوشـتاب

اسـت.درکارهـایزندگـیوعرصـۀخانـوادهوهمچنیـندرتجـارتوتولیدوکسـبو

کارهـایخصوصـی،عجلـه،آفتاسـتونمیگذارددرکارهاموفقشـویم.

یکضربالمثلقدیمیاستکهمیگوید:»عجله،کارشیطاناست«؛یعنیشیطان

دوسـتداردانسـانهاهمـۀکارهـایخودرابدونفرصتتعقـلوتفکرانجامدهندتادر


ً
ایـنعجلـهکردنهـانتوانندبهنتایجصحیح،پیشـرفتوعاقبتبهخیریبرسـندونهایتا

پشیمانیوندامتراتجربهکنندتااوپیروزشودواشرفمخلوقاتسرافکندهگردد.وقتی

انسـانعجلهمیکندنمیتوانددرسـتفکرکندوابعادیکاتفاقراببیند.

درداستانهاوحکایتهاآمدهاست:

  در روزگاران قدیـم، مـرد و زنـی زندگـی می کردنـد که خداونـد فرزندی به آن ها 
نداده بود و از این نعمت محروم بودند. تا این که روزی رحمت اللهی شامل حال 

آن هـا شـد و دارای یک فرزند شـدند. زمانی که همسـر این مـرد، دوران بارداری را 

سپری می کرد، شوهرش روزی نزد او آمده و گفت : »به دنیا آمدن پسرمان نزدیک 

اسـت و مـن می خواهـم نامـی نیكو برای او انتخـاب کنم و بعد از بـه دنیا آمدنش 

یعت را به او بیاموزم تا وقتی بزرگ شـد، نام او در  احكام دین و آداب و رسـوم شـر

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 می دانی که فرزند ما پسر خواهد 

بود؟ ممكن اسـت عمر من کفاف داشـتن نعمت فرزند را ندهد و یا ممكن اسـت 

فرزنـد ما پسـر نباشـد، چرا عجله می کنی؟! 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 می گذراند که روزی زن 

ید از خانه خارج شـد و فرزند را به همسـرش سـپرد. در مدتی که زن خارج  برای خر
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از خانـه بود، قاصد پادشـاه بـرای دعوت از مرد به درخانه آن هـا آمد. آمدن قاصد 

پادشـاه و دعـوت او چنان اتفاق خاصی بـرای مرد بود که با عجله تصمیم گرفت و 

یع حاضر شـد و فرزند خود را به  همسـایه ای که در خانه آن ها زندگی می کرد  سـر

سپرد و رفت.

از آن جایی که مرد و همسـرش سـال ها بچه دار نمی شـدند، 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 خون آلود 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 بایی سـر فرزندش آورده اسـت در نتیجه باز هم 

عجله کرد و پیش از تحقیق، عجوالنه عصایش را محكم بر سـر همسـایه فرو آورد 

و او را در دم کشـت.

یع به سـمت اتاق فرزندش رفت… اما فرزندش را سـالم و سـامت یافت  بعد سـر

و در نزدیكی فرزندش ماری قطعه  قطعه شـده دید و تازه حقیقت را متوجه شـد اما 

دیگر خیلی دیر شـده بود… .

زانوهـای مرد سسـت شـد و بـه دیوار تكیـه داد و گفت:  ای کاش ایـن کودک هرگز 

یختم…  یدم و خون بی گناهـی را نمی ر متولـد نمی شـد و مـن به او عشـق نمی ورز

خدایا! چه مصیبتی از این بیشـتر اسـت که همسایۀ خود را بی دلیل هاک کنی! در 

همین احوال همسر مرد از راه رسید و با فهمیدن ماجرا در غم و ناراحتی همسرش 

یک شـد و بعد از سـاعتی رو به او کرد و گفت: این مثل را به یاد داشـته باش که  شـر

هـر کـس در کارهـا عجله کند از متانـت، وقار و آرامش بی نصیـب می ماند چرا که 

عجله کار شـیطان است!

یککاسبخیلیفعالبهمنمیگفت:»دیدندقیقههاییکهبهسرعتمیگذرندمرا

مضطربمیکند.همیشـهاحسـاسمیکنموقتکافیندارم.بهجایراهرفتن،میدوم
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وبهجایجویدنغذا،آنرامیبلعم.«وایناحسـاسبیشازحدمراآزارمیدهد.

وقتیرویاطرافیانوبهخصوصبچههایمفشـارمیآورم،بهخوبیاحسـاسمیکنم

ازوجودشانلذتببرم،چونهمیشهدغدغه
ً
کهآنهارابهستوهمیآورمونمیتوانمکامال

کارهایباقیماندهوگذرزمانرادارم.

شـرایطموجـود،کارایـن»افرادشـتابزده«رادشـوارترمیسـازد.آنهامداموسوسـه

میشـوندومیخواهندبالفاصلهبههرچهبهآنهاعرضهشـوددسـتپیداکنند.امروزه

یافتـنهمسـردلخـواهدرچنـددقیقهویـاپیمودنعرضاقیانوساطلـسدرکمترازچند

سـاعتامکانپذیراست.

درجامعـهمـا،کنـدعمـلکـردنویژگیخوبـیبهحسـابنمیآید.»پاسـکالنوو«

روانشـناسمشـهورمیگوید:»مادردنیاییزندگیمیکنیمکهگویی»عجله«تحسـین

میشـودوآنهایـیکـهباآرامشوطمأنینههسـتندافرادیتنبلبهحسـابمیآیند!
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آسیبهایجدیعجله
عجلـهکـردنباعـثبـاالرفتنهیجانشـدهودرایـنصورتقدرتفکـرکردن،کم

میشـودوبـاکاهـشقـدرتفکردردرازمـدت،احسـاشخوشـایندیدرزندگیخود

نداریـم.شـتابزدگیدرانجـامکارهـاچهدرزندگیشـخصیوچهدرزندگیشـغلیآثار

منفـیوجبرانناپذیـریداردکـهدرهمیـنگفتوگوهاشـرحمیدهیم.

عجولبودنباعثمیشودکهبهدلیلعدمموفقیت،غمگینشویمواینحسمنفی

جایگزیـنشـادبودنشـود،بهعـالوه،تمرکزراپاییـنمیآورد.افرادعجـولبهدلیلعدم

تمرکزنمیتوانندمسـائلزندگی شـانراحلکنند.بیگداربهآبزدن،گرفتِنتصمیمات

نسـنجیدهوخام،ایجاداضطرابواسـترسازآثارمخّربعجلهکردناسـت.

راه کارهای مقابله با عجله کردن

راهحلهاییهمبرایبرطرفکردنآن
ً
مااگرروزنهوآفتیرامطرحمیکنیم،معموال

ارائهمیدهیم،دراینجلسهبعضیازراهکارهاراشرحمیدهیم:

1. آمـوزش مهـارت مدیریـت زمـان:بایـدبرنامهریـزیومدیریـتزمانرایـادبگیریم.
داشـتنبرنامهریزیروزانهبهمعنایداشـتنیکنظامسـفتوسـختبرایانجامکارها

نیسـت.بلکـهازهمریختگیروزشـماجلوگیـریمیکند.

مهارتمدیریتودرماناسـترسرابیاموزید.اسـترسجزءالینفکزندگیاسـت،

ولیمیتوانآنرامدیریتوکنترلکرد.راههایبسیارزیادیبرایکاهشاسترسوجود

دارد.ازجملهخودآرامسـازیوریلکسیشن.

2. پرهیـز از پراکنـده کاری:  بـرایاینکهعجلهراازخوددورکنیمنبایدچندینکاررادر
یکزمانانجامدهیم.قرارمالقاتهایپشتسرهم،جلسههایگوناگون،روحوروان

مارابهشـتابوعجلهوادارمیکند.

3. خواب و اسـتراحت کافی:خوابواسـتراحتکافیمیتواندسـرعتبیجهتمارا
کنترلکندوسـنجیدهترعملکنیم.
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4. مهـارت »نـه گفتـن«: درایـنبخـشازصحبتهایخوددرچندجـابهمهارت»نه
گفتن«اشارهکردهایم،دراینجاهممیگوییم»نهگفتن«مهارتیاستکهماراازعجله

نجاتمیدهد.

5. ورزش کردن: ورزشآثارجسـمیوروحیزیادیدارد.وقتیانسـانبدنخودرابا
ورزشبهتحرکوامیدارد،قوایمغزیوروحیاودرجهتمثبت،شـکلمیگیرند.

6. اسـتفاده سـنجیده از تلفن همراه: نبایدهمیشـهبهتلفنهمراهجوابداد،چوناین
وسـیله،بهمنظورانجامدادنکارهاورفاهبهترمورداسـتفادهقرارمیگیرد؛نهبرایانجام

کارهـایاضافـی.اجازهندهیدتلفنبهیکدردسـروعاملیبـرایایجادوقفهدرکارهای

روزمرهتبدیلشود.

7. دیـد مثبـت: مثبـتفکرکردن،عاملکنترلروانیماسـتوآرامشوخوشبختیرا
بـرایمـابـهارمغانمـیآورد.همۀروانشناسـانوادیان،تالشمیکنندکهدرانسـاندیِد

ازجملهعجله مثبتیبهزندگیوکار،پیداشودوباهمینخوشبینی،آفتهایروحیـ

ازمادورشـود. کردنـ



ری
هو
ــر
ـهـ
یب

ـــا
ته

آفـ

34

پراککندهکاری
یکـیازآفتهـایبهـرهوریدرعرصههـایگوناگـون،پراکنـدهکاریاسـت.مندر

گفتوگـویامـروز،تـالشمیکنـمکهدرمـورداینروزنهوآسـیب،مطالبـیرادرمیان

بگذارم.

اینآسیبیاستکههمدرخانوادهوهمدرمحیطکسبوکاروتولیدوهمدرتمامی

عرصههـایدیگـر،دیدهمیشـودومتأسـفانهگاهیبـهصورتیک»عادِت«ناپسـنددر

میآیدوخسـارتهایزیادیواردمیکند.

نقطهمقابلپراکندهکاری،»تمرکز«است،کهبسیارپسندیدهوقابلتحسینمیباشد.

تمرکـزیعنیتواناییدرنگهداشـتنتوجـه،رویموضعخاصوجلوگیریازهجومافکار

وایدههایگوناگون.

مـابـابعضـیافرادبرخوردداشـتهایمکهدرزندگـیوکار»تمرکز«نداشـتهوکارهارا

نیمهتمام،رهاکردهاند.وقتیکهاینپراکندهکاریهاراریشـهیابیمیکنیم،عواملزیررا

دربـروزاینصفِتناپسـند،مؤثرمیدانیم:

1.نداشتنبرنامه

2.ناآشناییباوظایفخود

3.خودکمبینی

همزمان
ِ
4.انجامفعالیتهایمتنّوع

5.کمالگرایی

6.تنبلیوتنپروری

7.دچارشکوتردیدشدن

8.اطالعاتناقصازکارها

دربارۀهرکدامازاینعواملبایدبهطورخیلیخالصه،بحثکرد.

1. نداشتن برنامه:
کسـیکهبدونبرنامهواردیککارمیشـودوهدفخاصیندارد،درنیمهراه،کارها
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رارهـامیکنـد.همیشـهکسـانیموفقاندکهبـرایکاروزندگیخود،یـکبرنامۀدقیقیا

اجمالـیداشـتهباشـند.مطالعۀزندگانیافرادموفق،نشـانمیدهدکهآنـانازابتدابرای

خود،برنامهوهدفداشـتهاند.

2. ناآشنایی با وظایف خود: 
هرانسـانیدرزندگیفردییادرجامعه،وظایفیدارد،آشـناییبااینوظایف،بهاو

»تمرکز«و»توجه«میدهدونمیگذاردکهاموررانیمهکاره،رهاکندودچارپراکندهکاری

شـود.اواگـروظایفـشرابداند،خودراناچـارمیبنیدکهدرهمانچارچوبحرکتکند

وهرماهوسـالیبهفکِرتغییرشـغلوکارورشتهنرود.

3. خودکم بینی: 
خودکمبینی،ناشیازنداشتِناعتمادبهنفساست.انسانیکهمشغولکارورشتهای

شـدهبایدبهتوانهاواسـتعدادهایخود،متکیباشـدوازموانعومشـکالتنهراسـد.

باالخـره،خداونـدمتعالدروجودهرکسـی،اسـتعدادهاییراقـرارداده،هرچندکهاین

استعدادهامتفاوتودارایدرجاتیاستولیکموبیش،ایناستعدادوجوددارد.فردی

کهبهکارورشـتهایمشـغولشـده،بایداسـتعدادهایخودرابهخوبیبشناسـدودرکار

مناسـبازآنهااستفادهکند.

هشدارماایناستکهخودکمبیننباشیم،تادچارپراکندهکارینشویم.درجوانان،

توانهایزیادیوجودداردکهگاهیدراثرغفلتوگاهیهمبهسـبب»خودکمبینی«،

بـروزوظهـورپیدانمیکنندوبهراحتیهدرمیرود.

4. انجام فعالیت های متنوع همزمان:  
شـکنیسـتکهانسـاندرزندگـی،فعالیتهایمتنوعـیدارد،اماایـنفعالیتهای

متنوعبایددرجهتیکرشـتهوکارخاصباشـد.قبولکردنانواعواقسـامکارها،باعث

نیمـهکارگذاشـتنآنهـاوبـهوجودآمدنپراکندگیمیشـود.عاملمهمسـردرگمیهاو

بروزبیماریهایجسـمیوروحی،همینبهدسـتگرفتنانواعکارهایمتنّوعمیباشد.

دریکزمینهاسـت،ولیبرخی
ً
بعضی،دویاسـهکاریارشـتهدارند،اماآنکارهاتقریبا

دیگـرازآدمهـاچنـدکارراکـههیچتناسـبیباهـمندارند،انجاممیدهنـدوآخرشجز

خسـتگیورهاکردنآنهانیسـت.
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5. کمال گرایی:
عامـلدیگـرپراکندگـیدرکارهـاکمالگراییاسـت؛یعنیفرد،خیلـیآرمانیوغیر

واقعـی،فکـرمیکنـد؛درذهنخـود،طرحهاوبرنامههاییمیریزدکـهباواقعیت،جور

درنمیآید.هرشـبوروز،بهدرآمِدکالنوشـغلورشـتۀپرپول،فکرمیکند.اینجور

آدمها،گوییرویزمیننیستندودائمدرآسمانودرمیانابرهایخیالی،پرسهمیزنند.

شـایدشـمابـاانسـانهاییبـااینطرزفکـر،برخوردداشـتهایدودیدهایـدکهچگونه

کارنکـرده،توقـعدرآمـددارندومیخواهندیکشـبه،راهیکسـالهراطـیکنند.اینها

»کمالگرا«هسـتند؛یعنیخیالیوسـردرهوا.همینویژگی،باعثمیشـودتابهسـوی

کاریحرکتکند،اماطولینمیکشـدکهواقعیتهاخودشـانرانشـانمیدهندواورا

سـرخوردهمیکننـدوکارهـارانیمهکارهبهحالخود،رهامیسـازد.

6. تنبلی و تن پروری:  
عاملدیگرپراکندهکاری،تنبلیاست.موفقیتدرزندگیفردیودرشغلوتحصیل

وتولیـد،بـهجدّیتنیازدارد.انسـانهاتنبـلوراحتطلب،توقعدارندکهبدونزحمت،

بهاهدافخوددسـتیابند.بههمینخاطرهرماهوسـالی،ازرشـتهبهرشـتهدیگرواز

کاریبـهکاردیگـر،میرونـدوبخـتخـودرادراینجاوآنجامیجوینـد،امابههدف

نمیرسـندوهمهچیزرارهامیکنند.

7. شک و تردید: 
یقین،نعمتیاستکهانسانرادرکارهادلگرموموفقمیکند،اماشکوتردیدمثل

خـورهایاسـتکـهازدروناورامیخوردوبهپراکندگیمیکشـاند.انسـانهایجدی،

کسـانیاندکهوقتیبرایکاری،برنامهمیریزندوعزمخودراجزممیکنند،دیگردچار

شـکنمیشـوند.قلههایبلندموفقیتبرایافرادیاسـتکهبهکارورشـتهوراهخود،

ایماندارندوهرلحظهچونَپرکاهیبهاینسـووآنسـونمیروند.

8. اطالعات ناقص از کارها: 
دستزدنبههرکاری،نیازمنداطالعاتاست،کسانیکهاخبارواطالعاتناقص

ازرشتهوکاریدارندیاازآنبیاطالعند،یهپراکندهکاریدچارمیشوند؛یعنیسرگشته

وحیرانازاینسوبهآنسومیروندتاخودراازشکستنجاتدهند.
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راهکارهایدورشدنازپراککندهکاری
وقتیمتوجهشـدیمپراکندهکاری،سـّممهلکیاسـتکهزندگیمارادچارشکستو

بیرونقیمیکند،بایدبهفکرراهحلبیفتیمتابدانیمچهبایدکردکهازاینمهلکهنجات

یابیم.امروزدراینگفتوگو،راهکارهاییرابرایدورشـدنازاینآسـیبطرحمیکنیم:

1. اولویت بندی کردن کارها: 
بـرایاینکـهدچـارپراکندهکارینشـویمبایـدکارهـارااولویتبندیکنیـم.زندگی

کارهـایمهـموغیرمهم،فوریوغیرفوری،اورژانسـیوغیراورژانسـیدارد،بایدآنها

رابشناسـیمواولویتهـارامشـخصکنیـم.کسـانیکهارزشهاهمهکارهـارایکجور

میبینند،موفقنمیشـوند.

2. در نظر گرفتن وقت اختصاصی: 
یک

ً
هرروز،مقداریازوقتخودرابرایکارهایعقبماندهاختصاصدهیم؛مثال

سـاعتازوقتخودرابهانجامدادنکارهاییکهبهتعویقانداختهایماختصاصدهیم.

همینیکساعت،میتواندبعضیپراکندهکاریهایماراجبرانکندوکارهاینیمهتمام

راظرفمدتمشخصیبهپایانبرساند.

3. عهد بستن با خود: 
انسـانهایجـدی،گاهـیباخـودعهدمیبندندکهتـافالنکارنیمهتمـامرابهپایان

نبرم،کارتازهایراشـروعنمیکنموبراینعهدوپیمانوخود،پایبندمیمانند.گاهی

نـذرهـممیکنندوقسـمهـممیخورند؛یعنیاگرپیمانخودراشکسـتمبرایتنبیهخود

بایدفـالنکارراانجامدهم.

4. در نظر گرفتن توان ها: 
یکراهدیگربرایغلبهبرپراکندهکاری،شـناختِننقاطقوتوضعفخوداسـت.بر

اسـاسهمینارزیابیبهسـراغکاریمیرویمکهتواِنانجامدادنآنراداریم.

5. تقسیم وقت: 
اگروقتهایخودرادرشبانهروز،تقسیمکنیم،دیگربهصورتبیهدفویاآرمانی
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وخیالـی،بـهدنبـالکارهـایمتعـددنیمـهکارهنمیرویم.تقسـیموقت،مـارامنظمواز

ایـنشـاخهبهآنشـاخهپریـدن،خالصمیکنـد.آدمهاییکهوقتشـناسنیسـتند،به

پراکنـدهکاریدچـارمیشـوندوبیهدفازاینسـوبهآنسـومیروند.

6. جلوگیری از ترس:
انسـانهاراپراکندهکارمیکند؛یعنیآنهاراوادارمیسـازدتابیشتربه

ً
  ترس،معموال

فرداودرآیندهرخدهد،فکرکننـدوباهمینافکار
ً
مشـکالتیکـهممکناسـتاحتمـاال

واحتمـاالتضعیـف،هـرروزخـودرابـهکاردیگریمشـغولنمایند.اگـرمیخواهیم

پراکنـدهکارنشـویمبایـدخودراازایـنترسهانجاتدهیم.چونبهقولروانشناسـان،

تـرستـاوقتـیمشـکلآفریناسـتکـهازآنفـرارمیکنیم،امـاآنزمانکهبـاآنمواجه

میشویم،قدرتخودراازدستمیدهد.نبایدازاحتماالِتضعیففرداترسیدوخود

رابـهاینطـرفوآنطرفزد.

7. مشغول نشدن به حواشی: 
درزندگـیهـرکسـیحاشـیهوجـوددارد،اینحاشـیهها،همـانطورکهازاسـِمآن

پیداسـت-حاشـیههسـتند،پسنبایدجـای»اصـل«رابگیرند.پراکنـدهکاریاززمانی

شـروعمیشـودکهماجای»اصل«رابا»حاشـیه«عوضکنیموبهکارهایغیرضروری

بپردازیم.

همدرزندگیفردیوهمدرمشاغلودرکارهایتولیدیوتجاریوامورتحصیلی،

اینحاشـیهها،بسـیارخطرناکونابودکنندهاندومارابهپراکندهکاری،وادارمیسـازند.

اینحاشـیههارامیشناسندونمیگذارندکهموریانۀزندگیو
ً
انسـانهایهوشـیار،دقیقا

شغلوکارشانشوند.

8. یاد گرفتِن کلمۀ طالیی »نه«: 
آدمهاییکهدچارپراکندهکاریمیشـوند،قدرتگفتِنکلمۀ»نه«راندارند،

ً
معموال

بههرکارومیهمانیوسـمیناروهمایشدعوتشـوند»نه«نمیگویند.روشـناستکه

وقتیاینکارهایمتعددیبهانسـانپیشـنهادمیشـود،امکاِنتقسـیموقتوانجامدادِن

همهآنهانیسـت،لذابهپراکندهکاریدچارمیشـودوایناتفاِقناخوشایندهیچمعنایی

جز»شکست«نمیدهد.
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رجوعمردمهستندباید
ّ
انسـانهاییکهدرجامعه،شـناختهشـدهاندوبهنوعی،محِل

قدرت»نه«گفتنراداشتهباشندتابهپراکندهکاریوبینظمیوخستگیوسرخوردگی،

دچارنشوند.

  آقای »استیوجابز« در یكی از سخنرانی های خود گفت: افراد و شرکت هایی که 
بـه طـور همزمان، روی چندین محصول کار می کنند، موفقیت برجسـته ای ندارند 

و نمی توانند برگ برندۀ شـرکت، محسـوب شـوند، چون روی هیچ کدام از آن ها 

»تمرکـز«  وجـود نـدارد. او در نهایـت می گوید: شـرکتی تمرکـز و موفقیت دارد که 

بـه هـر کاری »بلـه«  نگویـد، بلكـه بایـد بتواند به راحتی بـه هر آن چه که همسـو با 

یت و چشـم اندازش نیسـت »نه« بگوید و نتیجۀ این »نه گفتن ها« می شـود  مأمور

یـک محصول عالی.

تجربهخوِدماهمدرطوِلاینسالیاننشاندادهاستکهاگر»تمرکز«نباشدیککسب

وکارخـوبمیتوانـدظـرفمدتکوتاهیازبینبرود،یاکیفیتخودراازدسـتبدهد

واین،باعثتأسـفاسـت.کافیاسـتکهشـمانگاهیبهعللشکست»استارتاپها«

یعنیکسـبوکارهاینوپابیندازید،دراینصورتمتوجهخواهیدشـدکهیکیازعلل

مهمشکسـتآنهانبودِتمرکزاست؛یعنیپراکندهکاری.
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تنبلیوتنپروری
آفتهالککنندۀدیگر،درعرصۀخانواده،سازمان،دولتوهمهسطوحدیگرمردم

وجامعه،تنبلیوتنپروریاسـت.واژههاییمثلاهمالکاری،مسـامحه،سهلانگاری،

نزدیکبهمفهومتنبلیاسـت؛یعنیریشـۀهمۀاینها
ً
پشـتگوشانداختنکارها،تقریبا

ازتنبلیاست.

منطقآدمهایتنبلواهمالکاردراینضربالمثلهادیدهمیشود؛مثلاینکه:»هر

چهپیشآیدخوشآید«یا»چوفرداشودفکرفرداکنیم«.چنینآدمهاییبهعلتسستی

برایفردا،برنامهریزینمیکنند،بلکهفقطامروزرامیبینند،بهاندازهایکهامروزدارند

میخورندوپساندازیندارند.

درمـردمودولتهـاچنیـنروحیـۀاهمـالکاریوتنبلـی،بـهطورچشـمگیریدیده

میشـود.درواقع»تنبلیاجتماعی«یکیازمهمترینویژگیرفتاریماایرانیهاسـتت.

ایـنروحیـهناپسـندرامیتـواندرگرایشبهاسـتخداماداری،بهجـایکارکردندرغیر

ادارههـایـادرتماشـایتلویزیونبهجایخواندنکتاب،وجـودتعطیلیفراواندرتقویم

سـاالنه،فـرارکـردنازیادگیـریمهارتهاوفنـونومواردفراواندیگر،مشـاهدهکرد.

درطـولتاریـخ،همـۀانسـانهایعاقـلوحکیـمازتنبلـیوتنپروریبهزشـتییاد

 کردهاندوهمیشـهسـفارشکردهاندکهازاینصفت،دوریکنید.پیشـوایانمعصوم

کهدررأسانسـانهایعاقلهسـتند،سخنانعمیقیدراینبارهدارند،کهدرادامۀهمین

گفتوگوهـاآنهـاراطرحمیکنیم.

درروانشناسـیبحـثکردهانـدکهعلتتنبلِیآدمهایبیخیالوتنپرورایناسـت

کـهمهـمبـودِنچیزیرادرکنمیکننـد،یعنیمعنایمهمبودِنکاروپیشـرفتوترقیرا

نفهمیدهاند.دراینجامیخواهمحکایتینقلکنمتافضایجلسـۀماشـیرینترشـود:

یـر کار درمی رفـت و همه چیز را به شـوخی    مـردی پسـر تنبلـی داشـت کـه از ز
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می گرفت. روزی او را نزد حكیم آورد و گفت: “از شـما می خواهم به این پسـر من 

چیـزی بگویید که دسـت از ایـن تنبلی و بی تفاوتی اش بـردارد و مثل بقیه بچه های 

این مدرسـه بـه دنیای واقعیـت و کار و تاش برگردد. 

حكیـم بـا لبخنـد به پسـر نـگاه کرد و گفت: “پسـرم اگـر تو همین باشـی که پدرت 

می گوید زندگی سـخت و دشـواری مقابلت هسـت. آیا این را می دانی؟پسـر تنبل 

ین به تو  شانه هایش را باال انداخت و گفت: مهم نیست؟حكیم با تبسم گفت: آفر

 همین جمله ای را  که می گویی درشـت روی این 
ً
که چیزی برای گفتن داری. لطفا

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 

یزد. طوری که فقط سر  حكیم به آشپز گفت که برای پسر تنبل غذای بسیار کمی بر

پایش نگه دارد. پسـر که از غذای کم خود به شـدت شـاکی شده بود نزد حكیم آمد 

یخت!  و به اعتراض گفت: این آشـپز مدرسـه شـما برای من غذای بسـیار کمی ر

حكیـم بـی آن کـه حرفی بزند به نوشـته ای که شـب قبل پسـر روی تخته نوشـته بود 

اشـاره کرد و گفت: “این نوشـته را با صدای بلند بخوان! حرفی اسـت که خودت 

نوشـته ای! 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 حكیم آمد و گفت: 

“مـن اگـر همین طوری کم غذا بخورم که خواهم مرد.حكیم دوباره به تخته اشـاره 

کرد و گفت: جواب تو همین اسـت که خودت همیشـه می گویی! روز سـوم پسـر 

 به مـن بگویید اگر بخواهم غذای 
ً
تنبـل زار و نحیـف نـزد حكیم آمد و گفت: لطفا

کافی به دسـت آورم چه کار کنم؟حكیم به آشـپزخانه رفت و گفت: هر چه را آشـپز 

می گوید تا ظهر انجام بده! پسـر تنبل تا ظهر در آشـپزخانه کار کرد و ظهر به اندازه 

کافـی غـذا خورد. او خوشـحال و خنـدان نزد حكیم 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.

پـدر پسـر تنبـل با تعجب بـه حكیم نگاه کرد و از او پرسـید: راِز فعال شـدن فرزندم 
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چه بود؟حكیم با خنده گفت: او حق داشـت بگوید مهم نیسـت! چون چیزی که 

بـرای شـما مهـم بود و برای حفـظ اهمیتش حاضر بودید تاش کنیـد، او به خاطر 

تنبلـی اش و این که همیشـه شـما بـار کار او را بر دوش می گرفتیـد دلیلی برای مهم 

نبودنـش پیـدا می کرد. امـا وقتی موضوع به گرسـنگی خودش برگشـت فهمید که 

اوضاع جدی است و این جا دیگر جای بازی نیست، معنای مهم بودن را فهمید و 

به خود تكانی داد. شما هم از این به بعد عواقب کار و نظر او را مستقیم به خودش 

برگردانیـد و بی جهـت بـار تنبلـی او را خودتان به تنهایی به دوش نكشـید. خواهید 

دید که وقتی ببیند نتیجه اعمال ناپسـندش مسـتقیم متوجه خودش می شود اعمال 

درسـت برای او مهم می شـوند و دیگر همه چیز عالم برایش کم اهمیت نمی شـوند.

همینجابایدبگویمکهعلتعقبافتادگیوفقِربرخیکشورها،نبودِنمعادِنغنی،

نیسـت،بلکهبهنبودِنتالشوکوشـشوبرنامهریزیو»مهمنبودِن«پیشـرفتوآسـایش

اسـت.درطولتاریخ،کشـورهاوملتهاییبودهاندکهمعادنزیرزمینینداشـتهاند،اما

بهسببسختکوشیودورشدنازتنبلی،بهپیشرفتهایخیرهکنندهایرسیدهاند،در

دورانکنونـیمـا،کشـورهاییمثلژاپن،مالزیوامثالاینهـا،نمونههایزندهوگویایی

هسـتندکهمعادِنآمادهوغنیندارند،امابامعدِنتالشوبرنامهریزیخود،بهتوسـعهو

پیشرفترسیدهاند.

کـفچـوخواهـیرسـیدنبهعّزوشـرف بـه آیـد مقصـود ُدّر را تـو

دمـی کوشـش و کار از آدمـی1میاسـای اسـتسـرمایه کـهسـعی
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نتایجناگواریتنبلی
تنبلـی،رویفـردواجتمـاع،آثارتلخوناخوشآینـدیدارد؛بعضیازآنهارادراین

جاشرحمیدهیم:

1. فقر و تنگدستی

یـکفـردیـادولت،وقتـیتنبلیواهمالکاری،کند،نتیجۀقطعـیآنفقربرایخودو

خانوادهوملتاست.ُجغِدشومفقروناداری،هنگامیبربامیکخانهیاکشورمینشیند

کهمسـئولخانوادهودولت،مسـامحهکاریوسـهلانگاریکندوکارهاراازامروزبهفدا

بیفکنـدوواقعیتهارانبیند.امیرمؤمنانعلیفرمود:

»وقتیهمهچیزباهمجفتشـدند،تنبلیودرماندگینیزباهمجفتشـدندوفقر،
محصولوثمرۀآنشد«.1

فقروناداری،پایههایاخالقودیانترابهشدتسستمیکندوراهکفروبیدینی

ُه«؛2کسـیکه
َ
َمعادل

َ
ُهال

َ
َمَعاَسل

َ
رادریکجامعهمیگشـاید،رسـولخدافرمود:»َمنال

قَر
َ
اَدالف

َ
معیشـِتدرسـتیندارد،اعتقادبهمعادهمندارد.دریکسـخندیگرفرمود:»ک

«؛3نزدیکاسـتکهفقربهکفروبیدینیبینجامد.
ً
فرا
ُ
أنَیکوُنک

2. سرباِر دیگران شدن

نتیجۀشومدیگرتنبلی،سرباِردیگرانشدناست.وقتیکسیاستعدادهاوتوانهای

خودرابهکارنیندازد،مجبوراسـتبرایزندهماندنوتأمیننیازهایضروریزندگیبه

دیگـرانرجـوعکنـدوازآنهاکمکبگیـردوبهجایاینکهبـارخویشراخودشحمل

کنـدآنرابـهدوِشدیگرانمیاندازدوزحمتوسـختیایجادمیکند.
هشدارحکیمانهامامصادقایناستکهفرمود:

»درفراهمآوردِنمعیشِتخود،تنبلمباشکهباردوشدیگریخواهیشد«.4

1. حرانی، تحفالعقول، ص 220.
2.همان.

3.کلینی،اصولکافی،ج2،ص307.
4.کلینی،اصولکافی،ج2،ص151.
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وقتـیاقتصـاِدیکخانوادهیادولتدراثرتنبلیواهمالکاری،رونقنداشـتهباشـد،

اعضایخانوادهیامردمجامعه،مجبورندکهسـرباِردیگرانشـوند.حکایِتسـربارشدن

کشـورهایفقیروعقبافتادهحکایِتغمانگیزتنبلیاسـت.سربارشدن،باعثخواری

وسـرافکندگیمیشـودوکمکمجوهرۀانسـانیترابهفراموشیمیبرد.

3. نرسیدن به آرزوهای صحیح

هرانسـانی،آرزوهاییداردوبهامیدرسـیدنبههمینآرزوهاتالشمیکند.دسـت

یافتنبهاینآرزوهاممکننیستمگرازراهتالشوکوشش.تنبلیواهمالکاری،اجازه

نمیدهدکهانسانبهاینخواستههایمشروعوطبیعیخود،دستپیداکند.امیرمؤمنان

علیفرمود:
»هرکسکهسستیوتنبلیکند،بهآرزویشنرسد.«1

رسـیدنبـهآرزوهـایصحیح،موتورمحرکۀزندگیاسـت،اگراینموتـور،باتنبلی،

خامـوششـود،نتیجهایجزافسـردگیوناامیدیندارد.

4. مستجاب نشدن دعاها

خداوندهمبهآدمهاتنبل،توجهاینمیکندواگردعاکنندبهاسـتجابتنمیرسـاند.

رسولخدا فرمود:

»گروههاییازامتمندعایشـانمسـتجابنمیشـود)یکیازاینگروهها(مردی

استکهدرخانهمینشیندومیگوید:پرودگارا،روزیمرابرساندرطلبروزی،بیرون

نمـیرود.خـدایبـزرگبـهاومیگوید:ایبندهمن،آیاراهرابـرایتوهموارنکردموبدِن
سـالمبهتوندادمتادنبالکاربرویوروزیخودرابهدسـتآوری.«2

5. دور شدن از کماالت معنوی

بایـدبدانیـمکـهعرصـۀمعنویتهم،عرصۀتالشوکوشـشاسـت؛یعنـیدرامور

معنویهمکسیبهجاییمیرسدکهازتنبلیدوریکند.سحرخیزی،رازونیاز،عبادت

وامورمعنویدیگرازکسـانیسـاختهاسـتکهتنپروروکسـلوتنبلنباشـند.عارفان،

همـتبلنـدیداشـتهودارندکهتنوبدِنخودرابهراحتیوسسـتیعـادتندادهاندواز

1.آمدی،غررالحکم،ص463.
2.شیخصدوق،الخصال،ص67.
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لذتهاینامشـروعگذشـتهاندوسـختترینگردنههاراپیمودهاندوبرنفِسسـرکش،

پیـروزشـدهاند.آنـانباتالِشخود،حِقخداونـدرااداکردند.

چونفقطکسانیکهتنپرورنیستندمیتوانندحقخداوندرااداکنند،موالیمتقیان

علیفرمود:
خداوندراانجامدهد«.1 »ازتنبلیدوریکنید،زیراهرکستنبلیکند،نمیتواندحِقّ

آدمهـایفّعـالوپرتـالشمیتوانندحقوقخود،مردموخداونـدرااداکندوباهمین

فعالیـتبـهپیشـرفتهایمـادیومعنویبرسـند،اماکسـانیکهتنبلیکننـد؛بهرهایاز

مادیـاتومعنویـاتندارنـد؛یعنیهمدنیایآنهاخراباسـتوهـمآخرتآنها،امام

فرمود: کاظم

»ازتنبلیومالمتبپرهیز؛زیراایندوصفِتناپسـند،تورادردنیاوآخرت،بیبهره
میسازد«.2

عواملتنبلی

خوباستکمیهماشارهکنیمکهچهعواملیباعثتنبلیمیشود؟اگراینعوامل

رابشناسـیممیتوانیمخودراازاینآفِتخانمانسـوزجداکنیم.مهمتریناینعواملبه

طورفهرستواراینهاهستند:

-نداشتِناعتمادبهنفس

-پایینبودنسطحتحمل

-بهدنباللذتجویِیکوتاهمدت

-نگرشمنفیبهکار

-احساسمسئولیتنکردن

-لجبازیبادیگران

-مسلطنبودنبهکار

-افسردگی)بیماری(

1.آمدی،غررالحکم،ص427.
2.حرانی،تحفالعقول،ص327.
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-دوستیباافرادتنبل

تالشوکار
ّ
-نچشیدِنلذِت

-بینظمی

راهکارهایمبارزهباتنبلی

گاهی،با هردردی،درمانیدارد،بایدراههایدرمانراشناختوباهمینشناختوآ

آنمقابلهکرد.تنبلیهمدردوآفتیاستکهبرایمقابلهباآن،راههاییدرنظرگرفتهشده

کهدراینجلسهدربارۀآنگفتوگومیکنیموبعضیراهحلهارادرمیانمیگذاریم:

1. فکر کردن به عاقبت تنبلی

آدمهـایتنبـلاگـرکمـیدربـارۀعاقبتکسـانیکـهدراثرتنپـروریبـهبیچارگیو

بدبختـیافتادنـد،فکرکنند،ازتنبلیدورخواهندشـد.تابلویزندگیاینآدمهایتنبل،

همهروزه،جلویچشـمماسـتاگربهآننگاهیکنیم،میبینیمکهچقدرتابلوِیزشـت

ونفرتانگیزیاسـت.پسبهاینعاقبِتتلخ،کمیفکرکنیمودرسبگیریم.بهلقمان

گفتند:ادبازکهآموختی؟گفت:ازبیادبان،گفتند:چگونه؟گفت:هرکارآنانکهدر

نظرمزشـتآمـدازآناجتنابکردم.

2. ارادۀ جّدی

یاسـت.ارادۀانسـان،معجزات
ّ
راههایاساسـیبرایدرمانتنبلی،داشـتِنارادۀجد

فراوانیمیکندکهیکیازآنها،درماِنتنپروریاست.تاریخ،ُپرازسرگذشتآدمهایی

استکهباارادۀخود،کارهایبزرگیانجامدادهاند.مطالعۀاینارادههامیتواندراهنمای

خوبیبرایمبارزهباتنبلیباشـد.امیرمؤمنانعلیفرمودهاست:
یباسستی،مبارزهکن«.1

ّ
»باعزموارادۀجد

رفاقتوهمنشـینیباانسـانهایبااراده،همیکیازراهکارهایمقابلهباتنبلیاست.

دوسـتخوبدر
ً
چوندوسـِتباارادهوموفق،الگویخوبیبرایانسـاناسـت.اصال

همهزمینههاسـازندهاسـتومیتواندسرنوشـتانسانرابهطرفموفقیتورستگاری،

پیشببرد.

1.آمدی،غررالحکم،ص212.
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3. ریشه یابی عامل تنبلی در وجود خود

اگـرآدمتنبـل،کمیدروجوِدخود،جسـتوجوکند؛بهترمیتوانـدبهعامِلتنبلیو

تنپـروری،پـیببـرد.هرکسـیدراوقاتیبایدبرایخودشاینامـکانرابهوجودبیاورد

کهبافکرواندیشـهدروجودخود،کاوشکندوریشـهدردهاراپیدانماید.تنبلی،عوامل

مختلفیداردوهرکسباجستوجودرخود،ببیندکهچهعاملیاعواملی،باعثتنبلی

گاهوروانشناسـانمیتواندافرادرادرریشـهیابِیعامل اوشـدهاسـت.مشـاورهباافرادآ

تنبلی،کمککند.

4. پرهیز از خیال پردازی

بعضیازآدمهایتنبلواهمالکار،خیالپردازهستندوهمینصفت،باعثسستی

آنهامیشود؛یعنیاینهاپیشازاینکهدرعملدستبهاقدامبزننددرعاملخیالسیر

میکنندوخودراباخیاالتدلخوشمیسـازند.اشـکالمهمدرخیالپردازیایناست

کهانسـانراازعملبازمیداردوباغخیاالتراهمیشـهسـبزنشـانمیدهد.درحالیکه

باِدسـردخیالپردازیاگربههرمزرعهوباغیبرسـدآنراخشـکوبیروحمیکند.

پـسیکـیازراههـایمبـارزهباتنبلیایناسـتکهازخیالپردازیدسـتبکشـیمو

واقعگـراباشـیموبدانیـمکـه»عمل«مـارانجاتمیدهدنـه»خیال«.
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ارزشندادنبهوقت
آفتسرمایهسـوزدیگر،ارزشندادنبهوقتاسـت.مندراینجلسه،سعیمیکنم

همهگفتوگوهایخودرابههمینموضوعاختصاصدهموازنتایجشومیکهازارزش

ندادنبهوقت،حاصلمیشـود،بحثکنیم.

انسانهادرزندگیخانوادگیوفردی،درتحصیالتوعلمآموزی،درصنعتوهنر،

درتولیـدوتجـارت،درعبـادتوبندگیخـدا،فرصتهایخوبیدراختیارشـاننهاده

شـدهکـهبایـدبهخوبیازآنهااسـتفادهکنند.همچنیندولتهابـرایخدمتبهمردمو

پیشـبردامورکشـور،زمانهایارزندهایبرایشـانفراهممیشودکهبایدبهبهترینوجه

وبابرنامهریزیازآنهابهرهببرندواموررابهسـامانبرسـانند.همدرزندگیخصوصی،

هـمدرتولیـدوتجـارت،همدرسیاسـتوادارۀاجتماع،گوهرارزنـدهایبهنام»وقت«

وجودداردکهارزشـیباالتراز»طال«دارد.بایدآنراقدردانسـت.

بهدلیلهمیناهمیتاستکهرسولخدافرمود:
»درموردحفظعمرخود،بخیلترازپولوثروتخودباش«.1

گاهیوجدیتاسـتفاده بهطورکلیهرکسبرایوقتارزشقائلباشـدوازآنباآ

کنـد،رشـدمیکنـدوهرکـسآنراعاطلوباطلنمود،خـودراتیرهبختکردهودرچاه

هالکتانداختهاسـت،ازاینرو،حضرتعلیفرمود:»وقتهایزندگیتو،جزء

بهجزءعمِرتوست،پسبکوشکههیچوقتوزمانیازعمرتوجزدراموریکهعامل

نجاتتوست،صرفنشود«2.

درزبانفارسیمااینضربالمثلراداریمکه»وقتطالست«.هرگاهپدریامادریا

چنینضربالمثلی
ً
معلمبخواهندفرزندودانشآموزرامتوجهارزشوقتکنند،معموال

رابهکارمیبرند.درزبانهایدیگرنیزتعبیرهایمتفاوتیهمچون»وقتالماساست«

یا»وقتزمّرداست«وجوددارد،ولیچراوقترابهطالیاالماسیازمّردتشبیهکردهاند؟

شحُّ ِمنَک َعلی ِدرَهَمَک َو ِدیناَرک«)مجلسی،بحاراالنوار،ج77،ص76(.
َ
1.»ُکن َعلی ُعمرَک أ

2.آمدی،غررالحکم،ص307.
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علـتایناسـتکـهاینگونهجواهراتبهجهـتکمیاببودن،ارزشبسـیارباالیی

دارند.وقتهمبهجهتگذرابودن،ارزشفراوانیدارد؛بااینتفاوتکهانسـاناگراین

جواهراتراازدسـتبدهد،میتواندباتالشکافی،ثروتازدسـترفتهخودراجبران

کنـد،ولـیاگـرگنجینهوقتوفرصتبهتاراجرفت،دیگربههیچروینمیتوانباردیگر

آنرابـهدسـتآورد.بنابرایـن،وقـتازطـالودیگرفلزهـایگرانبهابسـیارباارزشترو

است. کمیابتر

ممکناسـتثروتازدسـترفتهراباتالشوکوشـش،دوبارهبهدسـتآوردوعلم

فراموششـدهرابامطالعهبهخاطرآورد،ولی»وقت«کهازدسـترفت،هرگزدوبارهبه

دسـتنمیآیدوبرایهمیشـهازاختیارماخارجمیشـود.

یعنـیهمـهچیـز،عوضوجبراندارد،اماعمرانسـاناینگونهنیسـت،بهقولپروین

اعتصامی:

هوشـیار عـوضای نـدارد عمـرعزیـزاسـت،غنیمتشـمار1آنچـه

عطارنیشابوریهمگفتهاست:

بسخجالتکهازاینحاصلاوقاتبریم2قدروقتارنشناسددلوکارینکند

داستانیازاسککندرمقدونی

اسکندرمقدونیبهروایتتاریخ،فردبسیارجاهطلبوجهانگشاییبود.اودرآخر

عمرش،بیماریسـختیگرفت.روزیکهنشـانههایمرگاوبیشـترشدهبودآرزوداشت

کـهفقـطیـکروزدیگرزندهبمانـدتابتواندهمسـرشراببیند.اونیازمندبیسـتوچهار

ساعتزمانبودتابتواندفاصلهایراکهسفر،میاناووهمسرشایجادکردهبود،ازبین

ببـردوبـهنـزداوبازگـرددبهویژهاینکهبهاوقولدادهبـود،هنگامیکهتمامدنیاراتصرف

کـرد،بـهپیـشاوبازگـرددوهمهجهـانرابهاوهدیهکند.بنابراین،اسـکندرازپزشـکان

خواسـتتابیسـتوچهارساعتمهلتبرایاوفراهمکنندومرگشرابهتأخیربیندازند.

پزشـکانبـهویپاسـخدادنـدکهبیشازچنددقیقـهبهپایانعمرشباقینماندهاسـتو

1. دیوانپرویناعتصامی.
2. دیوانعطارنیشابوری.
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آنهـانمـیتواننـدکاریبرایشانجامدهند.اسـکندرگفت:»منحاضـرمنیمیازتمام

پادشـاهیخـودرایعنـینیمـیازدنیارادرازایفقطبیسـتوچهارسـاعتبدهم.آنها

گفتنـد:»اگـرهمـهدنیاراهمبهمـابدهید،نمیتوانیمکاریبرایتـانانجامدهیم.اینکار

است«. غیرممکن

درآنلحظه،اسـکندربهبیهودهبودنتمامیتالشهاوسـختیکشـیدنهایشپیبرد

وفهمیدباآنکهکلدنیارادردسـتداشـت،قادربهخریدبیسـتوچهارسـاعتوقت

برایزندگینیسـت.

سعدیهمسرودهاست:

م،َدمیاسـت
َ
میاسـتنگهدارفرصتکهعال

َ
َدمـیپیـشدانـابـهازعال

مگذاشـت1سـکندرکهبـرعالمیحکمداشـت
َ
درآندمکهمیرفتعال

پرویناعتصامیهمزیباسرودهاست:

گرانمایـه،بهایـیداردگوهروقت،بدینخیرگیازدستمده آخـرایـنُدِرّ

آنکهچونپیرخرد،راهنماییدارد2َصرفباطلنکندعمرگرامی،پروین

سفارشبزرگان،همیشههمینبودهاستکهارزشوقترابدانیم.آناناینمهمرادر

جملههایبسیارحکیمانهایبیانکردهاند،رسولخدافرمود:

»پنجچیزراقبلازفرارسیدنپنجچیزدیگرغنیمتبشمار:

زندگیراقبلازمرگ،سـالمتیراقبلازبیماری،فراغتراقبلازاشـتغال،جوانیرا
قبلازپیریوبینیازیراقبلازتهیدسـتی«3

امیرمؤمنـانعلـی،گذشـتنوقـترابهگذشـتنابرتشـبیهکردهوباایـنمثالزیبا

خواسـتهاسـتکـهآدمهاقدرتوقـترابدانند،ایشـانفرمود:

»فرصـت،همچـونابـرمیگـذرد،فرصتهـاینیـکراغنیمـتبشـماریدوقبلاز
گذشـتنازآنهـابهـرهبگیرید«4

1. سعدی،بوستان،بابنهم.
2. دیوانپرویناعتصامی.

َتَك َقْبَل ُسْقِمَك، َو َفَراَغَك َقْبَل ُشْغِلَك، َو َشَباَبَك َقْبَل َهَرِمَك،َو ِغَناَك  3.»اْغَتِنْم  َخْمسًا َقْبَل  َخْمٍس : َحَیاَتَك َقْبَل َمْوِتك  َو ِصحَّ
َقْبَل َفْقِرَك«)کنزالعمال،ح1245(.

َحاِب َفاْنَتِهُزوا ُفَرَص اْلَخْیر«)نهجالبالغه،حکمت21( 4.»اْلُفْرَصُة َتُمرُّ َمرَّ السَّ
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عوامِلهدررفتوقت

عواملـیباعـثمیشـودکـهمـاوقـتوزمـانراکـهارزشـیباالتـرازطـالدارد،از

دسـتبدهیـم.ایـنعوامـلچیسـت؟درگفتوگـویامـروز،ایـنعوامـلراتوضیـح

میدهیـم:

1.بیبرنامگی:

هنگامـیکـهدرکارهـایزندگـیبرنامـهایبـرایخـودنداشـتهباشـیم،گوییوقت

ارزشـمندخودرادراختیارراهزنانقراردادهایمتابهآندسـتبردبزنند.برایمثال،جوانی

کهبدونبرنامهوهدف،سـاعتهایزیادیازوقتروزانهخودرابهپرسـهزدندرکوچه

وخیابـانمیگذرانـد،سـرمایهعمرخودرابهراحتیازدسـتمیدهد؟

  می گوینـد روزی جوانـی جویای نام که در دربار انوشـیروان خدمت می کرد و 
 به مقام و مرتبه بزرگمهر رشک می برد، تصمیم گرفت تا توانایی های خود را به 

ً
دائما

شاه نشان دهد و به او ثابت کند که توانایی هایش 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 نمی شود؟ 

این افكار کم کم به شكل گفتار درآمد و به گوش شاه رسید. انوشیروان برای این که 

به این جوان حسود درس ارزنده ای بیاموزد، او و بزرگمهر را نزد خود فرا خواند و به 

آن ها گفت: امروز یک کشتی جدید به بندرگاه وارد شده است، از شما می خواهم 

کـه هـر کـدام جداگانـه در این بـاره تحقیـق کنید 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 کوتـاه شـتابان خود را بـه دربار رسـانید و به انوشـیروان گفت: آن 

کشـتی از هندوسـتان به ایران آمده است. شاه پرسـید: محموله آن چیست؟ جوان 

گفت: همین حاال به بندرگاه برمی گردم و تحقیق می کنم. رفت و سپس به سرعت 
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به دربار بازگشـت و گفت: محموله آن کشـتی ادویه اسـت. شـاه پرسـید: چه نوع 

ادویـه ای و از هر نوع چه میـزان در محموله وجود دارد؟ 

جـوان کـه این پرسـش برایـش غیرمنتظره بود، بـار دیگر به بندرگاه بازگشـت و پس 

از پرس وجـو، بـه شـتاب، خود را به دربار رسـاند و درحالی کـه از نفس افتاده بود، 

خواسـت تا پاسـخ شـاه را بدهد که بزرگمهر وارد شـد و پس از ادای احترام، گفت: 

یخ از بندر فان در هندوسـتان به سـوی  این کشـتی با این نام و نشـان و در فان تار

آب های ایران حرکت کرده اسـت و فهرسـت محموله آن از این قرار اسـت و در این 

هنـگام، فهرسـت کاملـی از کاالهایی را که محموله آن کشـتی را تشـكیل می داد، 

بـه انوشـیروان ارائـه کـرد. وی همچنین در مورد هـدف بازرگانان هندی از سـفر و 

برنامه های آنان در ایران گزارش کاملی را به گوش شاه رساند. شاه پس از آن، رو به 

یر  جوان حسود و جاه طلب کرد و گفت: حاال فهمیدی که دلیل احترام ما به این وز

یزی و  باکفایت چیسـت؟« از این حكایت می توان نتیجه گرفت که ضعف برنامه ر

نبود برنامه از قبل، سـبب دوباره کاری و بی نتیجه بودن فعالیت های انسـان می شـود. 

 2. توجه نکردن به اولویت ها:

یکـیازاصـولمهـممدیریتزمـان،درنظرگرفتناولویتهاسـتکهمحوراصلی

مدیریـتزمانبهشـمارمیرود.کسـیکهبدوناولویتبندیبهامـورمختلفبپردازد،

شایدبهاجرایامورسادهوپیشپاافتادهموفقشود،ولیازانجامدادنکارهاییکهارزش

واهمیـتباالتریدارند،غافلبماند.

3. تقسیم نکردن کارها:

ایـناصـلبـهویـژهدرموردکارخانهها،ادارههاوشـرکتهاودرارتباطباکارمدیران

بیشترمعنامیدهد؛ولیخواهناخواهدرزندگیشخصیهریکازمانیزبهگونهایخود

رانشانمیدهد.

تقسـیمکاریعنیاسـتفادهدرسـتاززماناگردرجاییمیتوانباتقسـیمکار،زودتر

بـهنتیجـهرسـیدوکاررابهتـرانجـامداد،بابیتوجهیبهآن،درواقـعزمانوفرصترااز

چنـگدادهایـموثمرهمطلوبیهمنصیبمانمیشـود.
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4. از این شاخه به آن شاخه پریدن:

هـرگاهکاریرانیمهتمـامرهـاکنیـموبهکاردیگریرویآوریم،وقتونیرویخودرا

هدردادهایم؛بااینکار،تمرکزخودراازدسـتمیدهیمواگربخواهیمدوبارهبهانجام

دادنآنکارمبادرتورزیم،مدتیازوقتوتوانمابههدررفتهاسـت،چونبرایشـروع

مؤثـرهـرکارجدیـد،مقداریوقتبرایکسـبآمادگیوبهاصطالح»گرمشـدن«نیاز

داریم.

نکتـهمهـمدرایـنبارهایناسـتکهنبایـداجازهدهیمبینکنارگذاشـتنیککاروبه

دستگرفتندوبارهآن،فاصلهزیادیبیفتد؛چوندراینصورت،وقتزیادیتلفمی

شـودوگاهاتفـاقمیافتـدکـهدیگرتوفیقادامـهکارتاحصولنتیجهمطلوبازدسـتمان

خارجمیشود.

تمرکـزفکـربهمـااینتواناییرامیدهدکهبهترودقیقترکارهاراانجامدهیم.بعضی

دانشـمندانعقیـدهدارنـدکـهفـرقبینیـکنابغهویکمـردعادیفقطدرایناسـتکه

نابغه،دقیقتروموشکافترازفردعادیاست.نابغهمیتواندبرایمدتیطوالنیدرباره

موضوعیبادقتناگسسـتیفکرکند،ولیفردعادیچونپراکندهکاراسـتوظرفیتش

کماسـت،ازعهـدهچنینعملبرنمیآید.

5. افسوس خوردن بر گذشته:

چهبسـیارندکسـانیکهدرگذشـتهزندگیمیکنندوتمامتالشوتوانخودراصرف

سیردرخاطراتگذشتهمیکنند.آنانفرصتهایحالراتباهمیکنندوبرگورآرزوهایی

کهدرگذشـتهداشـتهاند،اشـکحسـرتمیریزند،بدوناینکهمتوجهباشـندکهبهقول

معـروف،آبریختـهرانمیتـوانجمعکـرد.بنابراین،میتوانگفتکـهبخشبزرگیاز

توانوزمانعمراینافرادهدرمیرود،بدوناینکههیچسودیبرایآنهاداشتهباشد.

بافرورفتندرگردابگذشته،سرزندگیونشاطزمانحالازدستمیرود.گذشته

میتوانددرزندگیهریکازماتأثیرمناسبخودراداشتهباشد،بهشرطیکهبتوانیماز

آنعبـرتبگیریـموبـرمیزانتجربههایخودبیفزاییموگرنهپرسـهزدندرزمانیکهدیگر

وجـودنـدارد،جـز،وهموخیالچیزیبههمراهنخواهدداشـت.بنابراین،میتوانگفت

یکیازراهزنانحقیقیزمان،سـیرکردنبینتیجهدرزمانگذشـتهاست.
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6. کسالت و بی حوصلگی:

یکیازبزرگترینموانعدرمسـیرپیشـرفتبشـر،سستیوبیحوصلگیاستکهدر

سـوءمدیریتزمانبسـیارمؤثراسـتوباعثمیشـودکهاوقاتانسـان،هدررود.چه

وقتهایطالییوارزشمند،دراثرهمینکسالتوبیحوصلگیازدسترفتاست.

7. استفاده نادرست از اوقات فراغت

زمانماننداسبیچابکدرحرکتاستواوقاتفراغتهمچونستارههاییتابناک

درآسـمانعمرآدمیپدیدارمیشـوندوشهابآسـاازمقابلدیدگانمامیگذرند.دفتر

عمرهرانسـان،درحقیقتبزرگترینسـرمایهورهتوشـهزندگیاوسـت.بنابراین،الزم

استبابرنامهریزیدرستودقیق،نقشیطالییبرهرصفحهآنبنگاردوآنرادرجریده

زمانباافتخاربهثبترسـاند.

توصیهایبهجوانان

بسـیاریازغنیمتهـاوثروتهـایبـربـادرفتهرامیتواندرسـایهتالشوکوشـش

دوبارهبهدسـتآورد،ولیوقتوفرصتیراکهازدسـترفت،هرگزنمیتواندوبارهباز

یافت.عمومجوانانفکرمیکنندعمرشـانطوالنیوفرصتهابسـیارندبههمیندلیل،

قـدروقـترانمیداننـدوزمانیبهخودمیآیندکهیاپیری،چهرۀدرهمشکسـتهوخسـته

خودرابهآنهانشـانمیدهدیاناگاهعمرشـانبهسـرآمدهاسـت.

فرصتهـایعمـردرهـرمرحلـهبهویژهدرزمانجوانیبسـیارمحدوداسـتوباید

بینهایتازآناستفادهکرد.جوانی،یکفرصتناپایدارومحدودوگنجینهایارزشمند

استپستسلطبراینسرمایهگرانبها،هوشیاری،تدبیرومدیریتکارآمدرامیطلبد.

جـامعمـررابـهدسـتمادادهانـدتاآنرامطابقمیـلخودپرکنیم.اختیاردردسـت

ماسـت،مـامیتوانیـمجـامعمـرخـودرااززهرهالهللبریـزکنیموهمچنیـن،قادریم

گواراترینشربتهارادردرونشبریزیم.اگراوقاتخودرابهبطالتوشرارتوکسالت

بگذرانیم،جامعمرمارااززهرلبریزمیشـود،ولیاگرحیاتخودراباکرداروپندارو

گفتـارنیـکآرایـشبدهیم،جامعمرماازشـربتگواراپرمیگردد.

 



بخش دوم

آفت هایبهره وریدر
عرصۀمدیریتیوتولیدی
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ضعفدرتولید
یکـیدیگـرازآفتهاوروزنههاییکهازآنطریق،لطمهاساسـیمیخوریم،ضعف

درتولیداسـت.اینضعفراازجنبههایمختلفبهشـرحزیرمیتوانبررسـیکرد:

1.کمرنگبودننقشخانوادهدرتولید

بـهگـواهتاریـخ،خانوادههـادرایـرانهموارهنقشمهمـیدراقتصادجامعـهبرعهده

داشتهاند.بیشترخانوادههایایرانیدرفعالیتهایتولیدیشرکتوبسیاریازکاالهای

مـوردنیـازخـودرابـاخریدمواداولیـهآنتولیدمیکردنـد،ازتولیدلـوازمخانگیمانند:

فـرش،گلیـموجاجیمگرفتهتاپوشـاکومـوادغذاییمصرفیمانند:نان،ترشـی،رب،

مربـا،لبنیـاتو…ایـنمهمبهجزکمکبهاقتصادخانوادهوتولیدکشـور،تأثیرمطلوبی

درروابطعاطفیخانوادهداشـت.

دردهههایاخیربهدلیلتبلیغسیاسـتهایمصرفگرا،رشـدروابطسـرمایهداری

وتخصصیشـدنافراطیامور،اینعادتپسـندیدهدربرخیخانوادههاکمرنگشـده

اسـتوکمکمروبهفراموشـیمیرود؛چنانکهبرخیخانوادههابهتقلیدازکشـورهای

صنعتـی،نیازهـایمصرفـیرابـاکیفیـتپایینوقیمتبـاالازبازارتهیـهمیکنند.حتی

روسـتاییانکهمظهرخودکفاییبهشـمارمیآمدند،امروزکمترحاضرندآردیارانهایرا

کهدولتدراختیارشانقرارمیدهد،بگیرندوباآننانموردنیازخودراتهیهکنند.البته

هنوزکمنیسـتندخانوادههایشـهریوروسـتاییدرکشـورکهبرعادتگذشتههستندو
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بیشترنیازهایخودراتولیدمیکنند،ولیبیشک،کمرنگبودننقشخانوادهدرتولید،

درنهایـت،بـهکاهشتولیدوبهرهوریدرکشـورخواهدانجامید.

2.وجودظرفیتهایخالیدرتولید

درحالحاضرنمیتوانیمازامکاناتوظرفیتهاییکهدربخشتولیدداریم،درست

وکامـلبهرهبـرداریکنیـم.بـرایمثال،بخشکشـاورزی،یکیازاینبخشهاسـتکه

میتواندسهممهمیدرکارآفرینیبراینیروهایفعالوتحصیلکردهشهریوروستایی

ایفاکند.افزونبرآن،نقشمهمیدراسـتقاللکشـورازنظرتأمینموادغذاییوایجاد

امنیتغذاییداشتهباشد.

متأسـفانهآمارهانشـانمیدهد»حدودنیمیازپتانسـیلموجوددربخشآب،خاک

ومنابعطبیعیتجدیدشـوندهکهشـرطاصلیتوسـعهاقتصادیاسـت،مورداستفادهقرار

گرفتهونیمدیگربدوناسـتفادهماندهاسـت.

3.فراوانیضایعات

فراوانیضایعات،ازمشـکالتاصلیبخشتولیددرکشـوراسـت.امروزهجهانیان

بـرایبهرهگیـریازظرفیتهـایحداقلـیخـوددرتولیـد،ازپیشـرفتهترینتجهیـزاتو

فنآوریهابهرهمیگیرندتاسـطحتولیدرابهحداکثربرسـانندوبازارهایجهانیرابیشتر

تصاحبکنند.بااینحال،درکشورماهرسالهضایعاتفراوان،آسیبزیادیبهبخش

تولیدواردمیکندکهاینمسـئلهدرتولیداتکشـاورزیبیشـتردیدهمیشـود.

میزانضایعاتدرتولیدمحصوالتکشاورزی)باغی،زراعیودامها(درکشورمان

بیـن30تـا50درصـدتخمینزدهمیشـود.بسـیاریازمسـئوالنبراینباورنـدکهرتبۀ

نخسـِتهـدررفـِتضایعاتمحصوالتمیـوهوترهباردردنیابهایـراناختصاصدارد.

درحالیکـهاگـرمیـزانضایعاتبهکمتراز4درصدبرسـدغذای15تا20میلیوننفراز

اینمحلتأمینمیشـود.

بیشک،اینآمار،تالشبرایشناساییوکنترلضایعاترادرمقایسهباتالشبرای

افزایـشتولیـد،بااهمیتترجلوهمیدهد.کارشناسـان،عللفراوانیضایعاتدرکشـور
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رامحـدودبـودنناوگانحملونقل،مجهزنبودنآنبهسـاختارسرمایشـی،فرسـودگی

ماشـینآالتکشـاورزیوفسـادپذیریبیشـترمحصوالتکشـاورزیمیدانند،ولیبا

حذفبسـیاریازهزینههایاضافی،اسـتقرارامکاناتمناسـب،بهکارگیریتجهیزات

وماشـینآالتمناسـبدرحوزههـایتولیـد،کارآفرینـیوتولیدبیشـترمیتوانسـطح

قیمتهایموجودرابهویژهدرموادغذاییومیوهودیگرفرآوردههایکشـاورزیکاهش

دادوموجببهرهوریبیشـترشـد.

4.اهمالکاریدرتولید

متأســفانهتعــدادزیــادیازکاالهــابــاکیفیــتنامناســبدرجامعــهتولیدمیشــود،

بــهگونــهایکــهبســیاریازهموطنــانبــهاســتفادهازآنهــارغبتــینشــاننمیدهنــد.

ــای ــننیروه ــهکارنگرفت ــوزشوب ــودآم ــی،نب ــایپژوهش ــودنهزینهه ــیب ناکاف

کاردان،شــماریازعلــلکیفیــتنامناســببرخــیکاالهاســت،ولــیبرخــیدیگــر،

بــهدلیــلکمرنــگشــدنارزشهــایدینــیواهمــالکاریاســت.البتــهایــنروحیــه

ــازگاری ــردیس ــدانوجوانم ــرت،وج ــدغی ــانیمانن ــیوانس ــایدین ــاارزشه ب

نــدارد.افــرادهــمنبایــدبــاتوجیههــاینامعقــولوبهانههــایواهــی،ازجملــهکمــی

حقــوق،تبعیــضوتشــویقنشــدن،ازمســئولیتهاییکــهپذیرفتهانــد،شــانهخالــی

کننــد.ایــنکارموجــبخســارتبــهدیگــرانودرنهایــتکاهــشبهــرهوریدرجامعــه

میشــود.

5.بیمباالتیدرتولیدمواداولیهساختمان

بخشساختمانمتشکلازتأسیساتزیربنایی؛یعنیبناهایمسکونیوغیرمسکونی

نظیرشبکههایراهوترابریاعمازراهآهن،بزرگراهها،جادهها،شبکههایآب،برق،گاز،

تلفن،سـدها،بندرها،پلهاودیگرتأسیسـاتاسـت.بخشسـاختمانبهعنوانسرمایه

فیزیکیکشـور،بههمراهسـرمایههایطبیعیوانسـانی،دراقتصادوتوسعهملیورفاهو

باالبردنسطحکیفیزندگیمردم،نقشتعیینکنندهایدارد،بهگونهایکهتصورزندگی

وفعالیتاقتصادیبدونوجوداینتسـهیالتبسـیاردشـوارمینماید.ازاینرو،سـطح
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عمومیزندگی،باکیفیتاسـتحکاموکارآییمحصوالتنهاییبخشسـاختمانارتباط

مستقیمدارد.

بـاتمـامارزشواهمیـتبخشسـاختمان،کیفیتبهـرهوریآنبـهدالیلمختلف،

ازجملـهنبـودوجـدانکاریپیمـانکارانیـاتولیدکننـدگانمصالـحونظـارتناکافـی

دسـتگاههایمسـئول،مناسـبنبـودهونیسـت.فـروریختـنسـاختمانهاینوسـاز،

نشسـتجادههـا،تخریـبپلهـاوشـماریدیگـرازتأسیسـاتوبناهـا،قسـمتیاز

حـوادثمربـوطبـهایـنبخشاسـت.برخـیافـرادسـودجووتولیدکننـدگانغیرمجاز

نیـزبـاسوءاسـتفادهازگرانـیمصالحسـاختمانینظیرسـیمانوآهـن،مصالحیراتهیه

وتوزیـعمیکننـدکـهاسـتحکامالزمراندارنـد.تیرآهنهـا،پروفیلهـاومیلگردهـای

بیکیفیـت،نمونـهایازایـنکاالهاسـت.تعـدادیازایـنکارگاههـا،میلگردهـای

سـایزبـاالوشـمشهایتهیـهشـدهازضایعـاترابـادسـتگاههایمخصـوصآنقـدر

میکشـندوضربـهمیزننـدکـهبـهانـدازهدلخـواهبرسـندوآنوقـتبـادسـتگاهپـرس،

نقـشآجرویآنهـاحـکمیکننـدوبـهعنـوانمیلگـردآجداراسـتانداردواردبـازار

میکننـد.همینطـورتعـدادیازکارگاههـایغیرمجـاز،ضایعاتفلـزیرادرکورههای

دستسـازذوبوبـهانـواعآهـنآالتتبدیـلمیکننـد.ایـننـوعآهـنآنقـدرتـردو

شـکنندهاسـتکـهگاههنـگامجابهجایـیمیشـکند.ایـنآهـنآالتبـهطورگسـترده

وبـهدورازکنتـرلبـاظاهـرینـوواسـتاندارددربنگاههـاخریـدوفـروشمیشـوندو

گاهـیالزمدرمـوردآنهـاندارد. درنهایـتبـهدسـتمصرفکننـدهایمیرسـندکـهآ

اهمالکاریدربخشساختمان،تنهابهاینموردخالصهنمیشود.ازهمهعادیتر،

حوادثفراوانیاستکهدراثراهمالکاریسازمانهایینظیرآب،برق،گاز،مخابرات

وشـهرداریدرکوچههـاوخیابانهـایشـهرهاوروسـتاهارویمیدهـد.جالباینکه

ساالنهپنجاهدرصدازاعتباراتعمرانیشهرداریها،فقطصرفآسفالتوبهبودمعابر

میشـود.1نتیجـهایناهمـالکاریونبودوجـدانکاری،بههنگامبـروزحوادثطبیعی

مانندسـیلوزلزلهبهشـکلفاجعهایعظیمرخمینمایدوخسـارتهایمالیوجانی

فراونیبرکشـورومردمتحمیلمیکند.

1.همان.
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4.بیتوجهیدرتولیدنان

دربخـشتولیـدمـوادغذایـی،نانازبخشهاییاسـتکـهکیفیتمطلوبـیندارد.

بخشیازمشکالتنانبهآموزشندیدننانواهاوآردنامطلوبمربوطاست،ولیبیشتر

مشـکالتناشـیازنبـودوجدانکاریاسـت.بیشـترتولیدکنندگاننانبـهخودزحمت

نمیدهندخمیررابهشـیوهاصولیتهیهکنند.ازاینرو،نانپسازگذشـتاندکزمانی

ازپخـت،بیـاتمیشـودوقابـلمصـرفنیسـت.گاهیهمبـهدلیلبیدقتـیدرهنگام

پخـتمیسـوزدیاخمیرمیشـود.آنـانترجیحمیدهندچنیننانـیرادرگونیهاییکه

برایضایعاتنانتهیهکردهاند،قراردهند؛زیرایارانهایبودنقیمتآردموجبمیشود

حتـیفـروشنانبهصـورتضایعاتنیزبرایآنهاباصرفهباشـد.خریـدارانضایعات

نـاننیـزآنهـارادراختیاردامداریهاقـرارمیدهند.ایننانهاگاهبـهدلیلکپکزدگی،

موجـببیماریدامهامیشـودوحتیدربرخیموارد،ایـنبیماریهاازراهفرآوردههای

دامیبهانسـاننیزمنتقلمیگردد.ضایعاتناندرکشـور،حدوددویستمیلیاردتومان

میشود. گزارش
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ضعفارتباطمیانصنعتودانشگاه
منخودمچونسـالیانسـالاسـتکهدرصنعتوتولیدهسـتموازطرفدیگر،با

دانشگاهیانومتخصصانمختلف،همیشهسروکارداشتهودارم،نظرمایناستکهیکی

ازآفتهایسرمایهسـوز،رابطهیضعیفمیاندانشـگاهوصنعتاست.

دردنیایامروز،رابطهیمسـتقیمیبینتوسـعهصنعتوپیشـرفتدرابعادمختلف

اجتماعی،اقتصادیوسیاسیهرکشوربرقراراست.بهطوریکهمیتوانگفتتکنولوژی

عاملاساسیبرایایجادثروتداناییوتواناییکشورهابودهوابزاریقدرتمنددرتوسعه

ملیبهشمارمیآید.

دانشـگاهمحلتربیتنیرویانسـانیمتخصصوماهراستواگرایننیرویانسانی

متخصـصبتوانـددانـشومهـارتخودرادرعرصهتولیدوصنعتبـهکارببرد،موجب

پیشرفتخواهدشد.

بنابرایـنارتبـاطصنعـتودانشـگاهدرهـرکشـوریمیتوانـدتأثیـرمهمیدررشـد

اقتصـادیآنجـاداشـتهباشـد.درایـنمـوردوظیفـهعمدهدانشـگاههادوچیزاسـت:

1.آموزِشدانشجویانوآمادهکردنآنانبرایحضوردربازارکار؛

2.برطرفکردننیازهایتحقیقاتیبخشصنعتوبهروزنگهداشتنآن.

شکینیستکهبخشصنعتهموظایفیدارد،کهبهدونمونهازآناشارهمیکنم:

دانشگاهی
ِ
1.تولیدکنندهوصنعتگر،بایدبهنتایجتحقیقاتیکهیکفردیایکجمع

بهآنرسیدهاند،اهمیتدهدوآنرادرتولیدمحصولخود،بهکارگیرد.

2.فراهـمکـردنبـازارکاربـرایجـذبجوانانوافـرادیکهآموزشهـایالزمرادر

دیدهاند. دانشـگاهها

امـروزهمتأسـفانهفاصلهزیادیبینتوانهایعلمیکشـوربـانیازهایبخشصنعت

وجودداردکهبایدشـکافموجودباهمکاریبیشـترصنایعومراکزعلمیودانشـگاهی

کیددارند؛یعنی پرشود.درحالحاضر،دانشگاههایمابهطورعمدهبرانتقالدانشتأ

یکسریدانشهاییکهبومینیستندوباخصوصیاِتکشورماخیلی،تطابقندارند،در
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اختیـاردانشـجویانقرارمیدهند.آیاچنیندانشـجوییپـسازفارغالتحصیلیمیتواند

مورداسـتفادهبخشهایصنعتوخدماتجامعهقراربگیردوباعثپویاییوپیشـرفت

آنانگردد؟

هـرگاهمـاتوانسـتیمدریکزمینهعلمیکاریکنیـمکهآنعلمبهصورتکاربردیدر

خدمـتجامعـهقـراربگیردوگرهیازمشـکلیبازکندآنوقـتمیتوانیمبگوییمدانش

تولیدکردهایم.درکشـورهایپیشـرفته،ارتباطدائمیوسـازنده،میانصنعتودانشگاه،

روالمثبتیرابهوجودآوردهکهازطریقآن،ایندونهادبهتوسعهورشدهمدیگرکمک

میکنند،ولیدرکشـورهایتوسـعهنیافتهاینارتباطوجودنداردودانشـگاهبهطورعمده

بهانتقالعلمبهدانشـجویانمیپردازدوصنعتهمکارخودشراانجاممیدهد؛یعنی

هرکدامسـازخودشانرامیزنند.

صنعتودانشـگاهعالوهبراینکهازکلجامعهوسیسـتمجداهسـتندبینخودنیز

ارتباطیندارند.دراینکشـورهادولتبرایسـرپانگهداشتنصنایعمجبوربهدادنیارانه

اسـت.دانشـگاههانیـزنمیتواننـدکارشناسـانموردنیـازصنعتراتربیـتکنند.چنین

کشـورهاییاگـربخواهنـدبهیکسـازمانجهانیمثلسـازمانتجارتجهانـیبپیوندد

بسـیارآسـیبپذیرخواهندبود.اگردانشـگاهازصنعتیااینکهصنعتازدانشـگاهجدا

بیفتـد،همینوضعیتیمیشـودکهمادچارشهسـتیم.

مـااگـرتوانسـتیمیکارتبـاطغیراجبـاریوخودبهخودبیندانشـگاهوصنعتبرقرار

کنیـم،هـردونهـادازایجـادایـنرابطهسـودمیبرند.ایجـادرابطهبهصـورتاجباریو

دسـتورییـککارصوریوظاهریاسـتوچندانهممؤثرنیسـت؛بـراینمونهایجاد

»دفترارتباطدانشگاهباصنعت«دروزارتعلوم،هرچندکارخوبیاست،ولیتاکنون،

خیلیموفقنبودهاسـت.موفقیتماهنگامیاسـتکهاینرابطه،خودجوشباشـدوهر

یـکازدوبخـشصنعـتودانشـگاه،داوطلبانـه-نهبهصورتدسـتوری-چنـانباهم

همـکاریکننـدکهجداییآنهاامکانپذیرنباشـد.

متأسـفانهارتبـاطدوبخـشعلـوموفنـاوریبادانشـگاهوصنعتدرکشـورضعیف

اسـتوکمترمحصولتولیدیرادرکشـورمیتوانیمپیداکنیمکهازراهتحقیقوتوسـعه

بهدسـتآمدهباشـد.شـایدسـهمکمتولیددرآمدناخالصملیوپایینبودنصادرات
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غیرنفتیومنفیبودنترازتجاریماهمناشـیازهمینمسـائلباشـد.شـکنداریمکه

اکثـرواحدهـایتولیدی،امروزهبهنقشتحقیقاتدرپیشـرفتکاریخوداعتقاددارند،

امـابـهتنهایـینمیتواندتمامیمنابعمالـیوقابلیتهایعلمیموردنیـازراخودتأمین

کنند،لذاتشویقآنهابهسمتفعالیتهایتحقیقاتینیازبهحمایتوسیاستگذاری

دقیقدرسـطحملیدارد.

مـاقصـدنداریـمکهبهدانشـگاهایـرادبگیریموفقـطازایننهادعلمیانتظارداشـته

باشـیم،بلکهبیشـترصنعتگرانمانیزهمکاریقابلتوجهیبادانشـگاهندارند.صنعت

مادرانتظارافرادمدرکدارنیستبلکهنیازمندنیروهایکاربردیمتخصصوتحولگرا

اسـت،متخصصانـیکهبتوانندایدهبدهنـدوآنرابهیکمحصولورقابتیجدیدتبدیل

کنند.

مدیرانارشـدکشـوربایدبدانندنزدیککردندوتفکردانشـگاهوصنعتنیازبهزمان

دارد.بـرایاینکـهفرصتسـوزینشـودوبرایاینکهدیگـرفارغالتحصیـالندچاراین

مشـکلنشـوندبایـدبرنامـهمنسـجمیرابـهمرحلهاجرادرآورند.مسـئوالنتـاچهوقت

میخواهنـدگنـاهبیکاریفارغالتحصیالنرابهگردندوریدانشـگاهوصنعتبیندازند؟

متأسفانهبسیاریازبرنامههاییهمکهتدوینشدهفقطرویکاغذوداخلکتابخانههاو

کشـوهادرحالخاکخوردناسـت.علتاصلیکهباعثافزایشفاصلهمیاندانشـگاه

وصنعـتشـدهتفـاوتماهیـتایندونهاداسـتکهیکینهادیاسـتعلمیودیگری

نهادیاستاقتصادی.اینفاصلهدربعضیجاهاآنقدرزیاداستکهگاهیاوقات،این

دوبخش،زبـانیکدیگررانمیفهمند.

هرجامعهایبرایرسیدنبهعمرانوتوسعهواقعی،همکاریمیانسهنهادمهمنیاز

دارد:1.دولـت؛2.دانشـگاه؛3.صنعـت.ایـنسـهنهاد،بایدبهطـوریباهمهمآهنگ

باشـندکهگویییکسیسـتمواحدهستند.

یکـیازمشـکالتاصلـیوسـاختاریمـا،جـدابودنکارهایاینسـهنهاداسـت.

مداخلهدولتدرپیوندمراکزتحقیق،توسـعهودانشـگاهبایدبهصورتتسـهیلکنندهو

تثبیتکنندهباشـد؛یعنیدولتمثلروغن،حالتروانکنندگیداردوبعدازروانکردن

مثلچسـباینپیوندراتشـویقوحفظمیکند.نهاددانشـگاههمدرحالتربیتنیروی



ی  
ید

تول
ی و 

ریت
دی

  م
رص

ر ع
ی د

ور
ره 

به
ی 

ها
ت 

 آف
م : 

دو
ا 

بو

65

انسانیاستکهباصنعتونیازهایآنغریبهاستونهادصنعتهمبدونبهرهگیریاز

دانشروزبهدرتولیدنهچندانمطلوبخودمیباشد.تنهاراهخارجشدنازاینجریان

بافتحاکمبرصنعتچهدولتی
ً
ایجادیکپلمحکمبیناینسـهجزیرهاسـت.اصوال

وچهخصوصیمانعرشـدتحقیقاتدرصنعتاسـت.ماانکارنمیکنیمکهتالشهایی

برایپیوندمیاناینسـهنهادصورتگرفته،ولیمطلوبنیسـت.

پژوهشهایدانشـگاهینتوانسـتهانددرجهترفعمعضالتصنعتیکشـور،خیلی

مؤثرباشند،دلیلآنهمبیتوجهیبهنیازهایتحقیقاتیصنایعاست.کمتراتفاقمیافتد

کـهیکاسـتادراهنمادریکدانشـکدهجهتپیشـنهادموضوعتحقیقاتییـاپایاننامهبه

گاهیازنیازهایتحقیقاتیآنهااستعالم دانشجویانخود،ابتداازصنعتگرانجهتآ

کند.بندهکهسالهاستدربخشتولیدوصنعتهستم،تاکنونبهچنینموردیبرخورد

نکردهام؛یعنییکدانشگاهیادانشجوبامندرموردپایاننامهیخودمشورتکند.یعنی

ببیندمشکالتمادرصنعتچیستوبراساسآن،پایاننامهیخودرابنویسد.درحال

حاضراگرازفارغالتحصیالنیکهدررشتههایمرتبطباصنعتتحصیلکردهاندبپرسید

کـهچنـدباردرطولدورانتحصیلخودبهبازدیدازکارخانجاتصنعتیبردهشـدهاند،

درخوشبینانهترینحالتازتعدادانگشتانیکدستبیشترنمیشود.

برایارتباطبهتردانشگاهباصنعتبایدابتدانیازهایبخشصنعتوتولیدشناسایی

شـدهوسـپس،اینموضوعاتبهصورتطرحهایآمادهایدرآیدکهاگردانشـجوییبه

دنبـالعنـوانپایاننامـهیـاکارتحقیقاتیبودبـاتوجهبهنیازهایصنعـتوموضوعمورد

عالقهخود،شـروعبهتحقیقاتکند.اینموضوعچندُحسـندارد:

1.برایبرطرفکردنآنمشکل،راهکاریارائهمیشود.

2.شـخصمحقـقبـهعنوانمتخصصدربرطرفکردنآنمشـکلخاصشـناخته

میشـودوبـهنوعیآیندهشـغلیخـودراتضمینمیکند.

خوشبختانهبیشـترینارتباطصنایعبادانشـگاههاکهشـکلدائمیومنظمپیداکرده

استبرنامهکارآموزیتابستانیدانشجویاندرواحدهایصنعتیاست.فارغالتحصیالن

جـواندانشـگاهیکهدررشـتههایمرتبـطباصنعتومعـدندرسخواندهاندمیتوانند

خوبیاسـت
ِ
مدتزمانمعینیدرواحدهایتولیدیمشـغولبهکارشـوند.این،طرح
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وباعثمیشـودکهنیروهایجوان،فرصتمناسـبیرابرایکسـبتجربهوشناسـایی

محیطهایصنعتیوبازارکاربهدسـتآورند.امامشـکلآن،مقطعیبودنشمیباشـد.

ایراددیگرشایناستخیلیازدانشجویانبهواحدهایکارآموزیخوداهمیتچندانی

اجرامیشـد.
ً
نمیدهنـد؛مثلطرح»کاد«درمدارسکهقبال

راهکاروپکیشنهادها:

بـهنظـربنده،بـرایاینکهرابطهدانشـگاهوصنعت،بهوضعمطلوبیبرسـدبایداین

کارهـاراانجامداد:

1.اجرایسیاستهایتشویقی،مثلمعافیتهاوتخفیفهایمالیاتیبرایصنایعی

کهبادانشگاههادررفعتنگناهایصنعتی،همکاریجدیدارند.

2.تشویقجدیدانشگاهیانیکهباتحقیقاتکاربردیخودوانجامفرصتمطالعاتی

درصنعتتوانستهاندمشکلیازپیشپایصنعتگرانبردارند.

3.برنامههـاوروشهـایتدریسوسـرفصلهایآموزشـیدانشـگاهها،متناسـببا

فناوریهـایروز،جدیتـروغنیترشـود.

4.ازتجربههایصنعتگراندردانشگاهبهصورتتدریسیاکنفرانساستفادهشود؛

بهمدرکعلمِییکصنعتگرموفق،توجهنشودتجربهاومهماست.

5.هـرسـال،یـکیادوبار،برایدانشـگاهیانیکـهدربخشصنعـت،کارمیکنند،

دورههایبازآموزیگذاشـتهشـود.

6.پایاننامههاییکهبهدانشـجویان،سـفارشدادهمیشـودبایدمتناسـببانیازهای

روزصنعتباشـدومشـکلیازمشـکالتراحلکند؛نهاینکهفقطدلخوشبهنگارش

باشند. پایاننامه

7.رسـانههایجمعـی،مثـلصداوسـیما،روزنامههـاومجالتوفضـایمجازیو

رسـانههایدیجیتال،میتوانندبرایارتباطمیانصنعتودانشـگاه،فعالیتهایمفیدی
دهند.1 انجام

1 .برایاطالعبیشتررجوعکنیدبه:ارتباطدانشگاهوصنعت،صمدبنیسی،نشردانشگاههرمزگان،پاییز1392و
کتابارتباطصنعتودانشگاه،مسعودشفیعی،نشردانشگاهصنعتیامیرکبیر،1383.
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بیبرنامگی
نقـشبرنامهریـزیدرموفقیـت،انکارناپذیراسـت.اگـرازهرانسـانموفقی،دالیل

یکیازکلیدهـایموفقیتخودرابرنامهریـزیمیداند.اگر
ً
موفقیتـشرابپرسـید،حتمـا

سـنجیدهبهبرنامهریزیاقدامکنیم،بهاینمعناسـتکهداراییکبرنامهخوبهسـتیم،

درغیـرایـنصورتچنـداننمیتوانبهآنبرنامهریـزیاعتمادکرد.

ویژگیهاییکبرنامهریزیخوب

بسیاریازصاحبنظرانمدیریتوبرنامهریزیمعتقدندکههرنوعبرنامهریزیباید

سهویژگیذیلراداشتهباشد:

بایـدمکتـوبشـود.دوم،دربرنامـهبایـدعددورقموجودداشـته
ً
اول،برنامـهحتمـا

باشـدوسـوماینکـهزمـاندارودارایمحـدودهزمانیباشـد.پساگراینسـهشـاخصه

دربرنامهریـزیوجـودداشـتهباشـد،برنامـهخوبـیخواهیـدداشـت.اگـرشـماامـروز

چنیـنبرنامـهایبـاایـنویژگیهـاداریـد،زندگیتـانبـرپایـهبرنامهریـزیبنـاشـده

اسـت،امـااگـرچنیـنچیـزینداریـدبـهصراحـتمیتـوانگفـتکـهنـهبرنامهریزی

داریـدونـهبرنامـه.وقتـیهـمکـهشـمابـرایزندگـیخودتـانبرنامـهنداریـد،چگونه

میتوانیـدبـرایدیگـرانبرنامهریـزیکنیـد.بابرنامهریزیمسـیرروشـنیپیـداخواهیم

کـرد.اگـرمـابرنامـهمکتوبـیکهدارایعـدد،رقموزماناسـت،راجعبهاهـداف،کار،

ازدواج،تحصیـل،پیشـرفتها،کارهایمـاندرایـنهفتـهوراجـعبـهخیلیازمسـائل

دیگـرداشـتهباشـیم،افـرادیهسـتیمکـهبرنامهریـزیدرزندگیمـانجریـاندارد.ولی

اگـرچنیـنچیـزینیسـتبرنامهریـزینداریم.

برنامهریزینداشتندرزندگی،همانقانونسکوناست.قانونسکونبهاینمعناست

کهجسمدرحالحرکتیاساکن،مایلبهحرکتیاسکوناست؛مگرآنکهاتفاقیآنرا

ازحرکتیاسـکونبازدارد.بهبیاندیگرجسـمیکهدرحالحرکتاسـتتمایلداردبه

حرکتخودادامهدهدوجسمیکهدرحالسکوناستنیزتمایلدارددرحالتسکون
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باقـیبمانـد.درزندگیچنیناسـت.مادرزندگیدرحـالحرکتیمپسحرکتمیکنیم؛

ولیبایکاتفاقممکناستازحرکتبایستیم.ایننوعزندگی،زندگیدوقدمبهجلو،


ً
یکقدمبهعقبنامدارد؛کهباعثمیشـودماازمسـیرهایمانمنحرفبشـویمودائما

برگردیمواصالحکنیم.میگویندهرآنچهازاولخلقتبشـرتاکنون،علمودانشوفن

تولیدشدهاست،سهسالونیمدیگر،اینحجمعلومشناختهشده،دوبرابرخواهدشد!

بهعبارتدیگرنرخرشدعلمانساندرسهسالونیمآینده،دوبرابرنرخرشدیاستکه

علمبشـرتاکنونداشـتهاسـت.پسعصرحاضرعصرسکونوثباتنیست،بلکهعصر

حرکتوپیشـرفتوموفقیتاسـت.اگرحرکتنکنیدوبرنامهنداشـتهباشـیدسـهمیاز

موفقیتنخواهیدداشت.

محاسنبرنامهریزی

بهآناشارهمیکنیم:
ً
برنامهریزی،محاسنفراوانیداردکهاجماال

احتمالرسـیدنبهاهداف
ً
1.افزایـشاحتمـالرسـیدنبهاهـداف:برنامهریزیصرفا

رازیـادمیکنـدورسـیدنبـهاهدافراتضمیـننمیکند.برخالفبسـیاریازافرادکهبا

فریـب،تضمیـنقبولـیدرکنکور،تضمینالغریو…رامیدهنـد،برنامهریزیوبرنامه

تضمینـیارائـهنمیکنند.بابرنامهریزیمیتوانیماحتمالرسـیدنبهموفقیتودسـتیابی

بهاهـدافراباالببریم.

2.صرفهجویـیدرهزینههـاواسـتفادهصحیـحازمنابـع:بابرنامهریـزیمیتواناز

سردرگمینجاتپیداکردومنابعرابههدرنداد.افرادیکهبرنامهندارند،مرتبکارهای

بیهودهوبینتیجهمیکنندومنابعونیروهایخودرادرجهاتمختلفوبدونانسـجام

هدرمیدهند.برنامهریزیباعثمیشـود،منابعمادریکراسـتاویکجهت،همسـو

شود.

3.انطبـاقبـاشـرایطمتغیـرمحیطی:بابرنامهریـزیمیتوانخودراباشـرایطمتغیر

محیطـیتطبیـقداد.اگرقدرتپیشبینیباالییداشـتهباشـیم،میتوانیـموقایعراقبلاز

وقـوعشناسـاییکنیموبهآنهاواکنشمناسـببدهیم.

4.فراهمشدنابزارهایکنترل:بابرنامهریزیدقیقمیتوان،فعالیتهایخودراکنترل
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کـرد.تنهـادرصورتداشـتنیکبرنامهدقیقوصحیحاسـتکـهمیتوانیمفعالیتهای

خودراطیزمانموردارزیابیقراردهیموباتوجهبهبرنامهازپیشتعیینشـده،آنهارا

کنترلواصالحکنیم.

5.امکانسـنجشمیزانپیشـرفت:براسـاسبرنامهمیتوانمیزانپیشرفتخودرادر

طـولدورهبرنامهریـزی،سـنجید.بهاینترتیبکهکارهـایخودوموفقیتهایخودرابا

آنچهازقبلدربرنامهپیشبینیکردهبودیم،مقایسهکنیمومیزانپیشرفتیاعدمپیشرفت

خودراشناساییمیکنیم.

یا برد،    شخصی به سقراط گفت: راه موفقیت چیست؟ سقراط مرد را به کنار در
همراه با او وارد آب شـد و تا جایی که آب به سـر شـانه مرد می رسـید او را پیش برد. 

یر آب فرو برد. مرد دسـت وپازنان، سـر خود را از آب بیرون  ایسـتاد و سـر مرد را به ز

آورد و گفت: من از تو راه موفقیت را پرسـیدم، این چه کاری اسـت؟

یر آب برد. ایـن کار را چند بار انجـام داد تا جایی که  سـقراط مجـدد سـر او را بـه ز

مـرد علـت کار سـقراط را پرسـید و گفت: مگـر روی آب چه چیـزی وجود دارد که 

یـر آب به من نشـان دهی؟  می خواهـی آن را ز

سـقراط گفـت: هوا. هر زمـان موفقیت همانند هوا برای تان ضروری باشـد، موفق 

خواهید شـد. به همین راحتی!

عصرحاضر،عصرطالییبرایموفقیت

بیتردیـدزمـانحاضـر،بهتریـنزمانوعصرطالییبشـربرایرسـیدنبـهموفقیت

اسـت،زیرامحدودیتهاییکهدرگذشـتهبرایبشـربودهازبینرفتهاسـت.اماممکن

اسـتایـنسـؤالرابپرسـیدکـهمحدودیتهـایدورانگذشـتهچهبودهاسـت؟یکیاز

ایـنمحدودیتهـا،ارتباطـاتدرحوزههـایمختلفبودکهامـروزهروشهایارتباطی

محدودیتیبرایارتباطاتنداریم.باوجودتلفنفکس،
ً
بسـیارتوسـعهیافتهودیگرتقریبا

هیـچمحدودیـتارتباطـیوجـودندارد.
ً
موبایـل،ماهـواره،اینترنـتو…دیگـرتقریبـا

اینترنـتوموبایـلکـهانقالبیعظیـمدرعرصهارتباطاتایجـادکردهاند.
ً
خصوصـا
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دوم،نظامهایاجتماعیاسـت.میدانیدکهدرسـالهایگذشـتهکهبردهداریوجود

داشـت،بـردهبـدوناجازهصاحبشحـقآبخوردنهمنداشـت.بنابراینامکانرشـد

وپیشـرفتهـمبـرایآنشـخصوجودنداشـت.مثالیدیگـرازسـایرمحدودیتهای

شمااگردرصدسالپیشدریکروستازادهمیشدید،
ً
نظامهایاجتماعیمیزنم؛مثال

تحتهیچشـرایطینمیتوانسـتیدبهعلوممختلفدسـتپیداکنید.چونامکانشنبود.

تنهابرخیافرادبودندکهمیتوانسـتندقرآنبخوانند،گلسـتانوبوسـتانسـعدیرا
ً
نهایتا

میرزاییدرروستابودو
ً
مطالعهکنندیادیواناشعارشاعراندیگررایادبگیرندکهمعموال

بهمردماینگونهکتابهارایادمیداد،امادیگرهیچامکانیبراییادگیریعلوممختلف

نبود.مگراینکهفردازروسـتایخود،فرسـنگهابایسـتیسـفرمیکردوباکلیمشقت

علوممختلفراازعلمایمختلفدرشـهرهایگوناگونکسـبمیکرد.

ولـیامـروزهدیگراینمحدودیتهـاوجودندارد.عصرامروز،عصرطالییاسـت.

افرادباهوش،زیرکوالبتهتوانمندمیتوانندطالیموجوددراینعصررااستخراجکنند.

اگرتعدادمیلیاردرهایجهانوآدمهایموفقرادرهرجاییبررسـیبکنیدازهرنژادی،

ازهـرطایفـهای،ازهـرگروهـیوباهرسـنی،موفقیـتهیچیکازآنهابهدلیلداشـتن

اکثرآنهادارایخانوادههایبسـیار
ً
پـدرومـادرپـولداریاشـانسوبخت،نبوده.اتفاقـا

فقیـریهـمبودنـد.نهبزرگمرداپل،اسـتیوجابزونـهبنیانگذارباهوشمایکروسـافت،

بیلگیتس،نهمایکلدل،مؤسـسشـرکتدلونهمارکزاکربرگجوان،بنیانگذارفیس

بوک،نهپروفسـورحسـابیپدرفیزیکایران،نهمحمودخیامیبنیانگذارایرانخودروو

بهقولبسـیاریپدرصنعتخودروسـازیایرانونهخیلیازافرادموفقدیگردرایرانو

سـایرکشـورهایدنیا،هیچیکدرخانوادهایثروتمندمتولدنشدهاند.اینافرادخودشان

خواسـتهاندوتالشکردهاندتابهخواستهشـانبرسند.

اگرکسـیبخواهدموفقشـود،اینزمانبهترینزمانممکنهسـت.امابهشرطیکه

بخواهدوازجانودلمایهبگذارد.البتهاینگفتهبندهبهاینمعنانیستکهدرعصر
ً
واقعا

حاضـرهیـچتهدیـدیهموجودندارد.بزرگترینتهدیـددرعصرحاضربعدازتنبلیو

عصرحاضرعصریاستکهرقبادر
ً
تنپروریوبیبرنامگی،وجودرقیباست.مطمئنا

هرزمینهایبسـیارزیادند.درصنعتوکسـبوکار،درتحصیل،دراسـتخدامو…رقبا
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زیادشـدهاند.اماهنرماایناسـتکهبتوانیماینتهدیدرابهفرصتتبدیلکنیم.بسـیاری

رقیب،پدیدهبدینیسـت.بهشـرط
ً
ازدانشـمنداِنبازاریابیومدیریتمعتقدندکهاتفاقا

اینکهرقیبخوبیهمباشـد.بهعبارتدیگررقیبخوب،خوباسـتورقیببدهم

بد.ازرقبایخودمیتواندرسگرفتوموجبپیشرفتخودشدوازرقبایبداجتناب

کرد.پسرقیبشناسـیوبهرهگیریازپدیدهرقابتخودهنریاسـتکهخیلیهاندارند

وتنهاانسـانهایباهوش،حرفهایوداناچنینهنریرادارند.اعتقادبهشـانسرابایدبر

اسـاسبرنامهریزیازبینبرد.

ید؟ گفت: »آری به بدشانسـی    از ناپلئـون پرسـیدند: آیـا به شـانس اعتقـاد دار
ین انسان روی کره زمین هستم و  اعتقاد دارم و همیشـه فكر می کنم که بدشـانس تر

یزی می کنم«. بر اسـاس همین بدشانسـی ها اهداف زندگی خـود را برنامه ر

گاندی هم گفته است: درد من تنهایی نیست، بلكه مرگ ملتی است که موفقیت را 

در شـانس، گدایی را قناعت، بی عرضگی را صبر و با تبسـمی بر لب، این حماقت 

را حكمت خداوند می نامند.

رموزموفقیت

بهنظرشـمارمزپیروزیآدمهایموفقچیسـت؟نظم،برنامهریزی،سختکوشـی،

هوش،جسـارت،خالقیت،هدفداشـتن،ناامیدنشـدنیا…شـایدبتوانگفتدرنگاه

اولهمهاینهاازجملهرموزموفقیتاسـت.امابهنظرمناینهارموزموفقیتنیسـتند

بلکهعواملدستیابیبهموفقیتهستند.دربموفقیت،یککلیدندارد،بلکهدستهکلید

وجوددارد.هنرفردموفقایناستکهمیداندکدامکلید،مناسِبکدامقفلاست.انسان

موفقاولکلیدهایمختلفرادرکمیکندواشـرافکافیبرآنهاپیدامیکند،سـپس

برایهرموقعیتیابهقولیبرایهرقفلازکلیدمناسـبآناسـتفادهمیکند.

بـرایموفـقبـودنیـکعاملدیگرهموجـودداردوآنتوکلبهخداسـت.باتوکلبه

گاهانه)نهکورکورانه( خدا،عزمراسـخوتالشوپشـتکارفراوان،بههمراهالگوبرداریآ

وبـاهـوشودرایـتمیتوانموفقیترادرچنگالخوداسـیرکنید.
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عاملمهمدیگر،عشقبهکاریاستکهانتخابکردهایم،باعشقوعالقه،همهچیز

بهدسـتمیآید.مطالبفراوانیازتأثیرعشـقدرپیشـبردکارهاگفتهاندوتیشۀ»فرهاد«

برایرسـیدنبه»شـیرین«وکندنکوهبزرگرامثالزدهاندبرایهمیناسـت:»بیستونرا

ندوشـهرتشفرهادبرد«.اگرعشـقوعالقهباشد،کارهاسریعترجلومیرود
َ
»عشـق«ک

وموفقیتهایدیگربهدنبالآنمیآید.بهاینداسـتانتوجهکنید:

  روزی زنی از خانه بیرون آمد. سه پیرمرد را جلوی خانه اش دید به آن ها گفت: 
من شـما را نمی شناسـم، ولی فكر می کنم که گرسـنه باشید، بفرمایید داخل. آن ها 

پرسـیدند: آیا شـوهرت خانه اسـت؟ زن جواب داد: خیر. یكی از پیرمردان گفت: 

پس ما منتظر می مانیم تا ایشـان برگردد. عصر وقتی همسـر زن به خانه برگشـت، زن 

یف کرد، شـوهرش گفت: برو، آن ها را به داخل دعوت کن. ماجـرا را بـرای او تعر

زن بیـرون رفـت و آن هـا را دعـوت کـرد، گفتند: ما بـا هم داخل نمی شـویم، زن با 

تعجب پرسید: چرا؟ یكی از پیرمردها به دیگری اشاره کرد و گفت: نام او موفقیت 

است، نام آن یكی ثروت و نام من هم »عشق« است، حاال انتخاب کنید که کدام 

یف کرد. یک از ما وارد خانه شـویم؟ زن، نزد شـوهر رفت و ماجرا را برای او تعر

شـوهر گفـت: چه خوب، ثـروت را دعوت کنیم تا خانه مان پر از ثروت شـود، ولی 

زن گفت: چرا »موفقیت« را دعوت نكنیم. 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 می آییـد؟ پیرمردها با هم گفتند: 

اگر شـما ثروت یا موفقیت را دعوت می کردید بقیه نمی آمدند، ولی هر جا عشـق 

هسـت، ثروت و موفقیت هم هسـت.

برنامهریزی هدفگذاریدر

دربرنامهریـزیبایـدمشـخصکنیـمکههدفماازبرنامهریزیچیسـت؟هرکسـی
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بـرایخـودشهدفـیدرزندگیداردکهاینهدفمیتواندمبنـایبرنامهریزیقرارگیرد.

هدفشـماازبرنامهریزیچیسـت؟رسـیدنبهموفقیت،زودرسـیدنبهموفقیت،ایمن

رسـیدنبهموفقیتیاهدفهایدیگردرهرصورتهرکسـیکهبرنامهریزیمیکنددر

انتهامیخواهدبهموفقیتبرسـد.پسمیتوانگفتهمهبهدنبالموفقیتهسـتند.البته

خـودموفقیـتنیزدربینآدمهایمختلـف،تعاریفگوناگونیدارد.برخیازدواجکردن

راموفقیـتمیداننـد،برخـیخریدنخانـهیایکخودروراموفقیـتمیدانند،عدهایبا


ً
راهاندازیشـرکتوکسـبوکارخود،موفقیترادردسـتانخودمیبینند،بعضیاصال

راحتوآرامداشـتهباشندخودراموفق
ً
بهدنبالمادیاتنیسـتندواینکهیکزندگینسـبتا

میدانندوگروهینیزهیچگاهازبهدسـتآوردنموفقیتسـیرنمیشـوند!وتشـنهکسب

موفقیتهایجدیدهسـتند.بههرحالهرهدف،آرزووخواسـتهایکهداشـتهباشـیم،
بـرایبرنامهریزیخـودبایدهدفگذاریکنیم.1

1.برایاطالعبیشتربهمنابعزیررجوعکنید:
ــمدیریتزمان،برایانتریسی،ترجمۀبنفشهعطرسایی،انتشاراتزرینکلکآفتاب،تهران1392.

ــقدرتعادت،چالرزداهیگ،ترجمۀعلیرضاغالمی،نشرآتیسا،تهران1389.
ــقورباغهاتراقورتبده،برایانتریسی،ترجمۀفریباسبزچمنی،نشرشادانپژواک،تهران1389.
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بیتوجهیبهاتاقفکر
دولـتوبخـشخصوصی،کمتربه»اتاقفکر«اهمیتمیدهند،لذایکیازآفتها

وروزنههایسرمایهسوز،همیناست.

بـهطـورکلـینقشاولیهاتاقهـایفکر،یافتـنایدههاوراهحلهاییبرایرشـدیک

مجموعهوسـازماناسـت.واژهاتاقفکر)Think tank(برایاولینباربهطوررسـمی

درایاالتمتحدهودرخاللجنگجهانیدوممطرحشـد،اماایناصطالحبرایاشـاره

بـهفضاهـایخـاصوایمنکهطراحـاننظامیبرایتبادلنظـردرآناجتماعمیکردند،

اسـتفادهمیشـد.باگذشـتزمانکاربردایناصطالحنیزگسـتردهترشدوحوزهمعنایی

وسـیعتریرادربرگرفت.

اکنـوناتـاقفکـربهجمعیگفتهمیشـودکهبهارائهپیشـنهادهایسـازندهوخالقانه

میپـردازدوبـانـوآوری،فضایکاروادارهوسـازمانرابهسـمتافقهایبهتریمیبرد،

بهعبارتدیگر،اتاقفکر،جاییبراییافتنراهحلهایبهتروپیداکردنمسـیرهایتازه

بهمنظورحرکتمطمئنوروبهجلوسـت.اتاقفکر،راهعبورازمشـکالترابهمدیران

نشانمیدهدوموانعراازپیشپایمؤسسهوسازمانوکارخانهومحیطکار،برمیدارد.

ضرورتوجوداتاقفکر

کارهـایمتعـددیدارنـد،لـذافرصـِتزیادیبـرایفکرکـردندر
ً
مدیـرانمعمـوال

اختیارشـاننیسـت،ازاینرویکیازآسـیبهایجدیدرحوزهمدیریتی،گرفتارشـدن

تصمیمگیرندگاندرگیرودارمسـائلاجراییروزمرهاسـت.تاوقتیمدیرانسـرگرمطی

کردنروالهایازپیشتعیینشده،شرکتدرجلسات،پاسخگوییبهمراسالتومانند

اینهاهسـتند،فرصتچندانیبرایتفکرواندیشـهنخواهندیافتودرخوشبینانهترین

حالت،اگرهمفرصتاینکاررابیابنددرتصمیمگیری،تکیهبرتفکرتکنفرهدستیابی

بـهموفقیـتراتضمیـننمیکند،بنابراینالزمهعبورازاینچالش،سـاختاریاسـتکه

بتـوانازطریقآنفکرراغنیوبارورسـاخت.
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پسمیتوانگفتکهاتاقفکر،مرکزیمطالعاتیپژوهشیاستکهدرآنمطالعات

وتحقیقـاتکاربردیانجاممیشـودوبرایحلمسـائل،خلـقایدههایجدیدوتدوین

ایدههـایکلـیشـکلگرفتهوپیشـنهادهایخامبهسیاسـتهاوبرنامههـایدقیقوقابل

اجراتبدیلمیشود.

نقشارزشـمنداتاقهایفکردرتعامالتسیاسـی،اقتصادی،اجتماعیوفرهنگیو

تأثیرمثبتآندرتوسـعهوارتقایسـازمانها،بهویژهسـازمانهایارائهدهندهخدماتبه

قشـرهایمتفاوتجامعه،باعثشـدهاسـتکهایناتاقهایفکر،امروزهجایگاهمهمی

درسـاختارسـازمانهاپیـداکنـد.دلیلواضحاشهمایناسـتکههرنظـروایدهایهر

چندکوچک،میتواندسرمنشـأخیربرایایجاداندیشـهایبزرگوبرداشتنموانعورشد

بیشترشود.

ویژگیهایاتاقهایفکر

اتاقهایفکردارایچهارویژگیعمدهبهشرحزیرند:

الف.گروهیفکرکردن؛

ب.تولیدفرآوردههایفکروانتقالبهمخاطب؛

ج.توجهبهمسائلروز؛

د.درگیرنشدندرمسائلاجراییوتشریفاترسمیسیاستگذاری.

قمیسازدومدیرانرادرجهتپیشبرِدسازمان
ّ
خال اینچهارویژگی،یکاتاقفکِرِ

وادارهخود،موفقمیسـازد.گاهیدرسـازمانهاییاتاقهایفکربهصورتشـکلیو

صوریبرگزارمیشـودوافرادشـرکتکننده،صالحیتعضویتراندارند،لذاکارهای

سـازماننـهتنهـاجلونمیرودبلکـهبهعقبمیافتد.متأسـفانهآفتبزرگسـازمانهاو

اداراتمـا،ظاهرسازیهاسـت.بـرایاینکهازاینآفتدورشـویم،شـرکتکنندگاندر

اتاقفکربایداینویژگیهاراداشـتهباشـند:

•افرادیباروحیهپژوهشگریوتحقیقباال.

•گروهیازنخبگانومشاورانمتخصصباسابقهوباهوش.

•دارایروحیهخالقونوآوروعالقمندبهکارگروهی.
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•بهرهگیریازتفکرجمعیدرتصمیمگیریامورعمومی.

•دارایتعهدوبهویژهمتعهدبهتصمیمهایحاصله.

•بازبینـیمسـتمرومنظـمجلسـاتومباحـثبـرایمصـونمانـدنازآسـیبهای

لی. احتما

•داشـتنروحیهصبروشـکیباییبهدلیلطوالنیبودنفرایندحصولنتیجهازاتاق

فکـرودارایاحسـاسمسـئولیتنسـبتبـهگروهخـودونتیجهآنتالحظهحلمشـکل

مطرحشده.

اتاقفکروتوفانمغزی

روشکاردراتاقهـایفکـربـراسـاس»توفـانفکری«اسـت.توفانفکـرییکیاز

روشهایمؤثربرایتفکرخالقوحلمسائلاست.توفانفکریبهافرادجلسه،انگیزه

وجرئـتمیدهـدتـاایدههـاونظریاتخودرابـهراحتیدرمیانبگذارنـد.توفانفکری

بـافراهـمکـردنمحیطیآزاد،همۀافرادرابهمشـارکت،تشـویقمیکند.درجلسـههای

توفانفکری،تمامنظراتبرایهمهافرادارزشـمندهسـتندوافرادشرکتکننده،احساس

میکننـدکهدرپیداکـردنراهحل،مؤثرند.

خوباستدراینجانمونهایازشیوۀفعالیتخودمرادرخصوصتوفانذهنیارائه

دهم.درکارخانۀماماهیانهجلسهایتشکیلمیشود،کهنمونهآندرکمترجاییوجود

دارد.دراینجلسـه،کارکنانکارخانه،هرطرحوپیشـنهادیدارندمیدهندومابهآنها

جایزهمیدهیم،بعضیوقتهادرهمینجلسات،طرحهاییارائهشدهکهدرسالدهها

وگاهیصدهامیلیونتومانبهنفعکارخانهتمامشدهاست.

درجلسـهاّوِل»توفانذهنی«،کارگرانوکارکنانخجالتمیکشـیدندحرفبزنند،

بـرایرفـعاینمشـکلبرایکسـانیکـهبهترحرفمیزدنـد،جایزهتعیینکـردم.بااین

روش،آنهاراراهانداختیموجسارتصحبتکردنپیداکردند.بدونتردیدجسارتدر

درامِرآموزشودرعرصۀدانشگاه
ً
امِرنظردادنیاپرسیدن،خیلیمهماست؛خصوصا

اهمیتدارد.متأسـفانهبچههایمادردانشـگاهمیترسـندحرفبزنند،فکرمیکننداگر

خوبحرفنزنندمسخرهشـانمیکنند،ولینبایدکسـیازاظهارنظرخجالتبکشـد.
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مدیرانهمبایدبرایحرفزدندیگرانارزشقائلباشـندتاهرکسجرئتپیداکنددر

جامعهحرفبزند.

مندرمقالهایخواندمکهدرشرکتتویوتادرژاپنماهیانهنزدیکبههشتصدپیشنهاد

ازطرفپرسنلاینکارخانهبهصورترایگانوبدونهیچچشمداشتیبرایمدیرمیآید

واینسیستمخیلیازمشکالتشانراحلمیکند،مندیدمدرفرهنگماهیچپیشنهادی

رایگاننمیآید،زیرااینجااگرکسـیپایشرویمارهمباشـدتاعاملتشـویقومادیات

نباشدپایشرابرنمیدارد.لذاگفتمهرکسهرطرحیداردبگویدوجایزهبگیرد.

روزهایاول،کارکنانمایکی-دوپیشنهاددادند،امااالنازمیانچهارصدتاپانصد

پرسنلدرماهدههاپیشنهادبرایمانمیآید،کهبیشترآنهاعالیاست،یعنیدرجلسهای

نیسـتکهمنافعخوبینصیبکارخانهنشـود.درموردبسته بندی،نحوۀتولید،ضایعات

وهرچهکهمربوطبهکارخانهباشدنظرمیدهندوهمیننظراتبرایمامدیران،کارگشا

وکاربردیاست.

درمجموعـۀمـامدیـرداخلـیکارخانهموظفاسـتطرحهاییراکهبهاودادهشـده

کارشناسیکندوآنهاییراکهقابلاجراستمطرحکندومابرمبنایآنطرحهاپاداشی

بهاومیدهیم.

پاداشهمبسـتگیبهاینداردکهارزشآنکارچقدرباشـد،بعضیمواقعحتییک

ماشـینپرایدهمجایزهدادهایم.

نمونه ایازتوفانذهنیدربهرهوری

جلسـاتتوفـانذهنـیبـاکارمنـدانوکارگرانومدیـرانبعضیوقتهـامعجزههم

میکند.یکیازپیشـنهادهاییکهدراینجلسـهدادهشـد11درصدمصرفکارتنرابه

سـودکارخانـه،پاییـنآورد.قضیـهبـهاینصورتبـود:کارتنیکهبسـتهبندیمیکنیمو

لوازمداخلشگذاشـتهمیشـودعرضبعضیآنهابهاندازهیکسـانتکوچکوبعضی

همبزرگبود،حسـابکردیمدیدیمکهروزانهپنجهزارکارتنمصرفداریموهرکارتن

هفتمیلیونو500هزارتومـانروزانههزینهکارتن
ً
هـزاروپانصـدتومـان،کهمجموعـا

اسـت،یازدهدرصدشرقمچشـمگیریمیشـد.گفتند:کارتنهاییکهمصرفمیکنیم
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یکیادوسـانتبزرگاسـت.کارتنوقتیبزرگباشـدچنداشکالپیدامیکند:اگر
ً
اکثرا

اتفاقیبیفتدهمهلهمیشـوند،اگرازبغلباشـدبههممالیدهمیشـودوبازیمیکندو

مشـکالتدیگریازاینقبیل.بااینپیشـنهادوتغییراتیکهایجادشـد،روزانهحدودیک

میلیونتومانودریکسالبیشازسیصدمیلیونتومانبهنفعکارخانهصرفهجوییشد.

نمونـهدیگـر:یکیازروزها،بهمهندسـیکهبهتازگیاسـتخدامشـدهبـودگفتم:فردا

جلسـهتوفانذهنیاسـتبرودرکارخانهدوریبزنوطرحیبهجلسـهبیاور.ایشـانآمد

وطرحیبهشرحزیربرایکفپوشداد:ماهمیشهبرایتولیدکفپوشاتومبیلیکورق

کامپانترادرقالبمیاندازیموتحتفشارقرارمیدهیموتزریقمیشودوزیادیاش

بیـرونمیآیـدوتحـتپختقـرارمیگیرد،چونغلتکیکهکارمیکنددرهوایسـردو

گـرمضخامتـشچنددهمباالوپایینمیشـود،لذامقداریدقتدسـتگاهپایینمیآمد

وچـونقبـالمـواداولیههـمارزانبودزیادبرایمـانمهمنبود.اینمهنـدسگفت:چراما

اینهـاراوزننمیکنیـم؟بیاییـمحسـابکنیمایـنقالببایدهفتصدگرمباشـدکهتمام

کفرابگیردوپرکندودورریزهمنداشتهباشیم.بااینپیشنهادحدود15تا20درصد

صرفهجوییدرهزینههاداشـتیم.

یکیازپرسـنلدرموردچسـبنواری،کهمادربسـتهبندیمصرفمیکنیم،
ً
یامثال

ایـدهایداد.ایشـانحسـابکـردهبودکهروزانـهصدوپنجاههزارتومانمصرفچسـب

نواریاسـتکهباآندِرکارتنهارامیبندیم،ماباچسـبهایشـشسـانتیمیبسـتیم،

ایشـانگفتباچسـبپنجسـانتیهمکارتنهایمانجوابمیدهد،بعدبررسـیکردیم

وبهایننتیجهرسـیدیمکهچهارسـانتونیمهمجوابمیدهدواجراکردیمومصرف

چسـبمانپایینآمد،اکنونکارهمبهخوبیانجاممیشـودودرکنارشهزینهمانکمتر

است. شده

یـکصرفهجویـیصدهـزارتومانیرادرسـیصدروزکاریسـال
ً
وقتـیشـمامثـال

محاسـبهکنیـد،میشـودسـیمیلیونتوماندرسـال.

اینهانمونههایبهرهوریاستکهمنباکمککارمندانوکارگراندرهمینجلسات

توفانذهنیتوانسـتهامبهآنهادسـتپیداکنمودرواقع،دسـتآورِدمشـورتورایزنیبا

افرادصاحبصالحیتاست.
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ضعفدرنظامآموزشوپرورش
یکیدیگرازروزنههایسرمایهسوز،ضعفدرنظامآموزشوپرورشاست.آموزش

گاهوبافرهنگدرآنمشغولبهکارند. وپرورش،سـازمانفرهنگیاسـتکهانسـانهایآ

عمومیاینوزارتخانهطوریاسـتکهسـالمترینو بدونشـکمیتوانگفتکهجِوّ

متدینترینآدمهادرآنبهفعالیتمشـغولند.ازقدیماینطوربودکههرانسـانشـریفی

میخواستجاییبرایخدمتسالمومؤثرپیداکند،بهآموزشوپرورش،پناهمیبرد.

چونیقینداشـتکهنتیجهیزحمتهایخودرامیبیند.

درونمدارسبایدفضایآزادکنترلشدهایوجودداشتهباشدتابچههاراحتحرف

بزنندوانتقادهاوسؤاالتشـانرامطرحکنندوبعدمربیهایمدرسـه،دلسـوزانهپاسـخ

آنهارابدهند.

درواقـع،دانشآمـوزیادمیگیردکهگاهـیدرنقشیکحامیوطرفدارحرفبزندو

گاهینقشیکمنتقدرابازیکند.متأسفانه،امروزهاینمهارتدربعضیازماایرانیها

زیاددیدهمیشـود.اینمسـئلهبایددرهمینمحیطمدرسـهحلشـود؛درواقعفضای

مـدارسبایـدآزادباشـدومدیـران،مربیـان،ناظمانودبیـرانمدارستحمـلاینآزادی

مدیریتشـدهراداشـتهباشندتاموضوعتربیتاتفاقبیفتد.متأسفانهاینفضادرمدارس

شـکلنگرفتـهاسـت.راهحلآنهمایناسـتکـهدربیرونآموزشوپـرورشنظامهای

ارزیابـیازعملکـردایـننهادوجودداشـتهباشـدتاآنهامجبورشـوندایناصالحاترا

کنند. اعمال

اهمیتجذبنخبههادرآموزشوپرورش

مـادرکشـورمانمشـکلصدسـالهداریـم؛یعنـیصدسـالاسـتکـهکشـورهای

غربـیرادیدهایـموفکـرکردهایـماگـرفقـطاتوبانیاسـاختمانبسـازیم،توسـعهاتفاق

میافتـد.بـههمیـندلیـل،صدسـالاسـتکـهافـرادبااسـتعدادکشـورمان،بـهجـای

اینکـهدررشـتههایعلـومانسـانیتحصیـلکننـد،دررشـتههایمهندسـییاپزشـکی
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درسمیخواننـد.بـهجـایاینکـهروحیـهیپژوهشـگریراتقویتکنیـم،محفوظات

راتوسـعهمیدهیـم.

بـههمیـنترتیـب،دانشآموختگانباسـواداولجذبشـرکتنفت،شـهرداریو…

میشـوندودرآخـراگـرکسـیباقیماند،بهآمـوزشوپرورشمیآید؛یعنـیافرادیکه

نتوانسـتهاندجـذبنیروهـایدیگرشـوندواردآمـوزشوپرورشمیشـوند.البتهازبین

صدنفـریکـهجـذبآمـوزشوپرورشمیشـونددهنفرتیزهوشهموجـوددارندکهبه

خاطرعشـقوعالقهوارداینمجموعهشـدهاند.اینهاهمانعزیزانیهسـتندکهجذب

مـدارسغیرانتفاعـیمیشـوند.اماغالبافرادیکهجذبآموزشوپرورشمیشـوند،

کسانیهستندکهدرتحصیالتشانچندانموفقنبودهاند)البتهحکمکلینمیکنم(.این

واقعیتتلخیاستکهآموزشوپرورشمابهخصوصبعدازانقالبباآندرگیراست.

البتـهبـاایـنحرفهانبایدزحماتمعلمانودبیـرانرانادیدهگرفت.

درمجمـوع،بـهواسـطهیاینکـهمـاحقوقخوبـیبهمعلمیـننمیدهیـموآنهااز

موقعیـتمناسـبیبرخـوردارنیسـتند،تعدادآدمهایکیفـیدرآموزشوپـرورشماکم

است.آنتعدادکمنیزترجیحمیدهنددبیربمانند،درصورتیکهمابایدازآنهادعوت

کنیمدرکرسـیمدیریتیاریاسـتمنطقـهفعالیتکنند.

خألپژوهشدرآموزشوپرورش

درآموزشوپرورش،خأل»پژوهش«محسـوساسـت.اهمیتپژوهشرااولباید

خـودرئیـسمنطقـهبفهمد.اوبایدبداندکهپژوهـشدرآموزشوپرورشمحدودبهیک

پژوهشـکدهوتعدادیدانشآموزودبیرنمیشـود؛بلکهپژوهش،همهیبدنهیآموزش

وپرورشرادرسـطوحمختلفدربرمیگیرد.پژوهشهایبسـیارسـادهایکهدرکالس

اتفـاقمیافتـدتـاپژوهشهایمدرسـهایومنطقـهایدراینمجموعهبایـدمدنظرقرار

گیرند.

امروزپسازسالهاشمااگرازرئیسآموزشوپرورشمنطقهبپرسید:کارکردتربیتی

کـداممدرسـهتانخـوباسـت،نامیکمدرسـهیغیرانتفاعـیرامیآوردکـهخانوادهی

دانشآموزانـشپولـدارومذهبیانـد.اگربپرسـیدکارکردتربیتیکداممدیربهتراسـت؟
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میگویـدنمیدانم،ولیاینمدرسـهدانشآمـوزانخوبراجذبمیکندوخروجیاش

هـمدانشآمـوزانخوبـیهسـتند،درحالیکهبعدازسـالها،انتظارایناسـتکهرئیس

آموزشوپرورشمنطقهیکمدلعلمیداشتهباشدوبگویدفالنمدرسهبهدلیلاینکه

نسبتبهپارسال35درجهبهبودپیداکردهبهترینمدرسهبهلحاظکارکردتربیتیاست.

بدترینمدرسـهمانهمفالنمدرسـهاسـت،چونبااینکهبهترینبچههاراگزینش

میکند،پنجدرجهدرموضوعتربیتعقبرفتهاست.درواقع،بسیاریازرؤساومدیران

آموزشوپرورشمعتقدندنمیتوانتقوارااندازهگیریکرد،چوناینافرادبرایریاسـت

منطقهسـاختهنشـدهاندوهیچدورهیآموزشیطینکردهاند.بنابراینتخصصهایالزم

راندارنـدونمیداننـدچگونـهیکامـرکیفیرابایدکّمیکنیمتاامکانمقایسـهیعلمی

ایجادشود.

درحـالحاضرماتعدادزیادیپژوهشـگاهراهانداختهایـم،ولیهنوزمفهومپژوهش

درآموزشوپرورشراهخودشرابازنکردهاسـت.باسـاختنپژوهشـگاهوجمعکردن

چنـدنفـردکتـرکهمسـئلهیپژوهـشدرآموزشوپـرورشماحلنمیشـود.آموزشو

پـرورشبـرایخـودشیککشـوراسـتوهرسـالبایدصدهـاکتـابومجلهحاصل

بخشمهمی
ً
پژوهشهایعزیزانماازداخلآموزشوپرورشواردجامعهشود.اساسا

ازکشفیاتعلمیبایدازبدنهیآموزشوپرورشبیرونبیاید،ماپیشفرضغلطیداریم

کهمیگوییمپژوهشمخصوصدانشگاههاستوکارآموزشوپرورشانتقالیکسری

مفاهیمخاصدرسـیاست.

اینتصورغلطماازآنجانشـئتمیگیردکهآموزشوپرورشکشـورهایپیشـرفته

رابررسـینکردهایـم.درایـنکشـورها،مدارستحقیقاتمیدانیانجـاممیدهندوبرای

مشـکالتپیرامـونخـودراهحـلپیـدامیکنندتایـادبگیرندوقتیدرجامعهبامشـکلی

روبهروشـدند،چگونـهآنرامرتفعکنند.

بههمیندلیل،نقشآموزشوپرورشدرجریانپیشرفتکشوربسیارضعیفاست.

البتـههمیـنمیزانازپیشـرفتدرعرصههایمختلفهـمحاصلفعالیتهایآموزشو

پرورشاسـت،امااگربپرسـند:چراسـرعترشدمانسـبتبهکرهیاژاپنپایینتراست؟

ناچاریمبگوییمیکیازمعضالتمهمماایناسـتکهبهجایرسـیدگیبهمشـکالت
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آمـوزشوپـرورشبهسـراغشـرکتنفتیاآبوفاضالبرفتهایـم،چونفعالیتدراین

بخشهادرکوتاهمدتنتیجهمیدهد،اماکاردرآموزشوپرورشدربلندمدتخودش

رانشانمیدهد.

علتاینکهگفتممدیریتآموزشوپرورشما،بایدازمجموعهیمردمساالریخارج

شـودایناسـتکهمردمازنمایندگانکارهایسـختافزاریومسـائلمربوطبهمعاش

خودرامطالبهمیکنند.بنابراینوقتینمایندههاواردمجلسمیشوند،اگربخواهندرأی

جمـعکننـد،بایدواردکمیسـیونبرنامهوبودجهشـوند،نهکمیسـیونآموزشوپرورش.

اینهامشـکالتسـاختارهایسیاسیماستکهامیدوارمدانشجوهایکارشناسیارشد

ودکتـرادرایـنزمینههاپژوهشکنندوراهحلارائهدهند.

البتـهدرچنـدسـالاخیـرکارهایبسـیارخوبیبرایشـروعاینحرکـتدرآموزش

وپـرورشآغـازشـدهاسـت،امـااگـرتکتـکاسـتاندارها،فرماندارهـاوهیئـتدولت

هفتـهاییـکروزتمـاموقـتخودشـانرابـهحلمسـائلآموزشوپـرورشاختصاص

ندهنـدوسیسـتمهایعلمـیبرایبررسـیعملکـردآموزشوپرورشنداشـتهباشـیم،

ایـنطـرحتحـولآمـوزشوپـرورشواردبدنـهیایـننهادنمیشـودودرحـدیککار

نمایشـیباقـیمیماند.

چـونآمـوزشوپـرورشدرایـنزمینهاسـتعدادداردکـهدرکنارمیلیونهـاکتابیکه

چاپمیکند،طرحتغییروتحولدرآموزشوپرورشراهمدرچندهزارنسـخهچاپ

کند؛درحالیکهاسـتاندارمحترمهراسـتانبایدبهتریناسـاتیددانشـگاهرادعوتکند،

پـولخوبـیهـمبـهآنهابدهد،چندروحانیباسـوادراهـمدرکنارآنهاقـراردهدواز

چنـدمدیـرباسـابقهیآمـوزشوپرورشهماسـتفادهکندویکهیئتنظـارتبرتحول

آموزشوپرورشتشـکیلدهدتااینهیئت،تغییراتتربیتیدانشآموزانرادرآناسـتان

بگویندعشـقبهوطنیاگرایشبـهمعنویتچنددرصد
ً
سـاالنهاندازهگیـریکننـدومثال

دانشآمـوزانافزایـشیافتـهاسـت.اگـرروزییکاسـتاندارچنیـنحرکتـیراآغازکند،

میتـوانامیـدواربـودکهدرآمـوزشوپرورشتحولیآغازشـود،امااگـرهمچنانبرای

معلمهـاسـخنرانیکنیم،هیچاتفـاقتازهایدرآموزشوپـرورشنمیافتد.

همانطورکهمیدانید،دانشآموزانمادرابتدابااشـتیاقواردمدرسـهمیشـوند،اما
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پسازمدتیبهتحصیلبیعالقهمیشـوند.بهنظرشـما،چرامدارسنمیتواننداشـتیاق

تحصیـلرادربچههاایجادکنند؟

وقتیخودمعلماشـتیاقنداشـتهباشـدومعنایاشتیاقرانداند،نمیتواندبهفرزندان

مااشتیاقرامنتقلکند.اگراواشتیاقداشت،دریکدانشگاهخوبقبولمیشدودیگر

بهمدرسهنمیآمد.

مشـکلدیگـرایناسـتکهخـودمعلمان،خیلیکـم،کتابمیخواننـدوبهزوردر

آموزشهـایضمـنخدمتشـرکتمیکنند.

اینکهدانشآموزاندرمدرسـهازعلمگریزانمیشـوند،بهایندلیلاستکهمعلمین

مامهارتندارنددربچههانسبتبهعلماشتیاقایجادکنندودانشآموزانسرکالساز

طریقکتابشـکنجهیروحیمیشـوند،چوندهبارآنهارامجبورمیکنندکهکتابشان

رابخوانند،درحالیکهاگریکفردباهوشمتوسـطسـهبارآنکتابرابخواند،مطالبش

رایادمیگیرد.درواقعبااینکاردانشآموزراازعلمزدهمیکنندوبههمیندلیلتابستان

کهمیرسـدهمهیدانشآموزانخوشحالهستند.

ایـنعالئـمبـرایآمـوزشوپـرورشیـککشـوربسـیارتلخاسـت،ولیمتأسـفانه

درکشـورمـابـهیـکامـرعـادیتبدیـلشـدهاسـت.میگوینـددرهمـهیدنیـابچهها

ازمدرسـهبدشـانمیآیـد،درحالیکـهاینگونـهنیسـت،دربعضـیکشـورهابچههـا

وقتـیمدرسهشـانتمـاممیشـودعـزامیگیرنـد،چـونازمحیـطدوسـتانهیمدرسـه

ودوستانشـاندورمیشـوند.درواقـعدرمحیـطمدرسـهآنقـدروسـیلهیورزش،

بـازیوتفریـحوامکانـاتهسـتکـهوقتـیمیگوینـدمدرسـهتعطیـلاسـت،همهی

ناراحـتمیشـوند. دانشآمـوزان

بعضـیازمـدارسمـابهواسـطهیچاردیواریهایکوچک،کالسهـایبدوننورو

نبودفضاسـازیمناسـب،مثلزندانهسـتند.همهیشـهرداریهایکشوربایدوظیفهی

خودبدانندکهحیاطمدرسـههاراسرسـبزوبانشـاطکنند.همهیشهرداریهابایدسالی

دوبـارمدرسـههارانقاشـیکننـد.امروزدرهمـهیخیابانهایتهرانوشـهرهایبزرگ

چمنمیکاریم،ولیحیاطمدرسههایمانخشکخشکاستوهیچکسصدایشدر

نمیآیـدکـهچرادانشآموزانمانبایددرمدارسـیزیباتحصیلکنند.
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ازمدرسهتادانشگاه

همـهیایـنمعضالتـیکـهدرآموزشوپـرورشوجوددارددرآمـوزشعالیامتداد

پیدامیکند.مدتهاستکهرابطهیآموزشعالیباتوسعهیکشورقطعشدهاست.به

همیندلیلصدهادانشـجوبهدانشـگاهمیآیند،درحالیکهمیدانندکاریبرایآنرشـته

وجودندارد.اینفرآیندادامهدارد،چونمانیرویانسـانیراسـرمایهنمیبینیم.

تعطیـلاسـت،چـون
ً
متأسـفانه،دردانشـگاههایمـاموضـوعکارفرهنگـیکامـال

میگویندکاررئیسدانشـگاهتوسـعهیعلماسـتومسـئولیتتربیتبرعهدهیدیگران

اسـت.تـازمانـیکـهاینگونهبهقضیهنـگاهکنیممعضالتآموزشوپـرورشخودشرا

نشـاننمیدهـد.هیـچوقـتآموزشعالیمایـککارعلمینکردهاسـتکهبگویدمن

ایـنفارغالتحصیلهـایآموزشوپرورشرابااینویژگیهاتحویلگرفتهام،درحالیکه

میلیاردهـاتومـاندرحوزهیپژوهشوتحقیقدانشـگاههاخرجمیشـود.

همهیاینهاذیلآنجملهقرارمیگیردکهدرکشورماهنوزتوجهنکردهاندسرمایهی

اصلیکشـور،نفتوگازنیسـت،بلکه،سرمایهیاصلیکشورانسانهاهستند.بنابراین

بایدانسانهاراتربیتکنیموآنهاراآموزشدهیمتابتوانیمبهتوسعهوپیشرفتبرسیم.

بایدبهاینمسئلهپاسخدهیمکهوقتیمیگوییمفرد،این12سالرادرمدرسهسپری

نکنـد،بایـدکجاباشـد.بنابراینبایدخانوادهراهمسـازماندهیکنیـم.درواقعاینهارا

بایددریکمجموعهدرکنارهمببینیم.آنچهمسلماستمااین12سالراازکشورهای

همهیکشـورهایدنیاهمینطورهسـتند.ممکناسـتمابا
ً
دیگرالگوگرفتهایموتقریبا

مطالعـاتبومـیخـودبهمدلدیگریبرسـیم،امادرحالحاضرمـننمیتوانمدربارهی

اینموضوعاظهارنظرکنمکهآیادوازدهسـالالزماسـتیاخیر.

آفتهایحافظهمحوری

بـهگروهیمیگویندشـما
ً
بسـیاریازمـواددرسـیجداگانـهتهیـهمیشـوندومثـال

محتـوایکتابهـایجغرافیـاراتهیـهکنیـدوازآنجایـیکهایـنافرادبـهجغرافیخیلی

اهمیتمیدهند،مطالبزیادیبرایدرسجغرافیاپیشنهادمیدهند.همیناتفاقبرای
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ریاضـی،تاریـخودروسدیگـرمیافتـدوبـهاینترتیـب،حجموسـیعیازکتابتولید

میشـودکـهدانشآمـوزانبایـدآنهارابخوانند.دراینشـرایط،دیگردرمحیطمدرسـه

جاییبرایفعالیتهایعلمیومدرنتربیتیباقینمیماند.بنابراینحتیاگریکمربی

تربیتیباانگیزههایشـخصیبخواهدبابچههاکارکند،دبیرهایدیگرمانعمیشـوندو

میگوینـدازمحتوایکتابهـاعقبمیافتیم.

ازطرفدیگرچونآزمونورودیدانشگاهتستیاست،هرکسیمعلوماتومحفوظات

بیشتریداشتهباشدموفقتراستوبههمیندلیلبعضیازمدارسغیرانتفاعی،عالوهبر

اینحجمدرسـی،مطالبدیگرراهمبهدانشآموزاندرسمیدهند.نتیجهاینمیشـود

کهاسـتعدادهایدرخشـانمافرصتکسبمهارتاجتماعیپیدانمیکنندونمیتوانند

درجامعـهارتبـاطبرقـرارکنندوآمادهیخروجازکشـورمیشـوند.اگـراینتیزهوشدر

تابسـتانوقتـشآزادنباشـدکهبادوسـتانشتعاملبرقـرارکندوفقطدنبـالکالسزبان،

فیزیکو…باشـد،درواقعفقطتبدیلبهیککامپیوترقویمیشـودکهپرازمحفوظات

نمیتوانـدباآدمهاحرفبزندوبههمیندلیلناموفقمیشـود.سـند
ً
اسـت،ولـیاصـال

تحـولآمـوزشوپـرورش،کهمتخصصانامرتهیـهکردهاندمطالببسـیارخوبیدارد،

چـونتکیهگاهـشمبانیدینیاسـتوجمعـیازنخبگانروزهایمتمـادیبرایتهیهی

مادرکشـورمانبرایاجرای
ً
آنزمانصرفکردهاند،امامهم،اجرایآناسـت،معموال

اینطرحهامشـکلداریم.اجرایاینحرفهایبسـیارخوب،کهماازآخریندینالهی

مبانیدینمادرستترینحرفهاییاستکه
ً
اسـتخراجمیکنیم،دشـواراسـت.طبیعتا

بشـرمیتوانـدبـهآنهابرسـد،امااجرایآنهایـکمعلمومدیرمتفاوتـیرامیطلبدکه

فضـایاحترامآمیزیدرمدارسایجادکنند.

ضرورتجذبمدیرانقویوبااستعداد

قویترینمدیرانجامعهیمابایددربدنهیآموزشوپرورشباشند،چونمیخواهیم

براسـاسمبانیقرآنیودینیمانانسـانبسـازیم.درواقعمیخواهیمانسـانیامروزی،

متکیبهوحی،قیامتباوروعاشـقخدمتبهمردمبسازیم.

وقتیمیخواهیمبهاینهدفبرسیم،بایدبهاینبیندیشیمکهباچهسازوکاری
ً
طبیعتا
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میتوانیـمبهتریـن،قویتریـنومتدینتریـننیروهـایجامعهرادرآمـوزشوپرورشبه

کارگیریـموهمـوارهانگیزههـایآنهارافعالنگهداریمتـاایناهدافرامحققکنند.در

واقعبایدمعیشت،موقعیتاجتماعی،آموزشوهمهیشرایطرابرایمعلمانومدیران

مدرسهفراهمکنیم.

تـازمانیکهاسـتعدادهایدرخشـانکشـورفقـطجذبصنعتنفتوپتروشـیمی،

بانکمرکزیوامثالاینهامیشوند،امکاننداردطرحتحولآموزشوپرورشدرکشور

ماموفقباشـد.برایاینکهبهتریننیروهایکشـوررابهسمتدنیایمادیاتمیفرستیم.

پیچیدهتریـنحرفههادراسـنادیهسـتندکهُبعدانسـانیدارند،اماافـرادیبهحوزههای

علومانسـانیواردمیشـوندکهنتوانستهاندواردرشـتههایریاضیوعلومتجربیشوند.

تازمانیکهاینمعادلهدرکشورماوجوددارد،قسمتبسیارناچیزیازایناسنادشکل

عملیبهخودشـانمیگیرند.

عـالوهبـرهمهیاینها،بخشـیازاینمشـکلمسـتلزمتحولدرآمـوزشوپرورش

استوبخشعظیمیازآنمستلزمتحولدرشیوهیادارهیکشوراست.مابایدفضایی

رادرکشـورایجادکنیمکههراسـتعداددرخشـانیآرزویشاینباشـدکهاجازهبدهنددر

آموزشوپرورشمعلمشـود.

معلمشدندردبستانبایدیکافتخارخیلیبزرگباشد.اینهابرایکشورماخندهدار

اسـت،چونچندینسـالاسـتکهمیگوییمدیپلمبرایمعلمدبسـتان،فوقدیپلمبرای

راهنماییولیسـانسبرایدبیرسـتانالزماسـت،درحالیکهتعلیموتربیتدردبسـتان

پیچیدهترازدبیرسـتاناسـت؛همانطورکهدرپزشکیافرادتیزهوشمتخصصکودکان

میشـوند،چونبچهنمیتواندبیماریاشرابگویدودکتربایدتیزهوشباشـد.

احساستانایناست
ً
اگربهشمابگویندفردیفوقتخصصقلبکودکاندارد،حتما

کهاوازیکفوقتخصصقلببزرگسـاالنبایدباسـوادترباشـد.ایندرحالیاسـتکه

روحبچـهخیلـیلطیفتروتربیتشپیچیدهتراسـت.البتهخوشـحالیمکهدرسـالهای

درفضای
ً
اخیرازلیسانسههاهمبرایتدریسدرمقطعابتداییاستفادهمیشود،امانوعا

آموزشوپرورشمعلمدبسـتانآرزویشایناسـتکهیکروزراهنماییدرسبدهدو

معلمراهنماییدوسـتدارددرمقطعدبیرسـتانتدریسکند.
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دلیـلایـنموضـوعایناسـتکـهماهنوزدرکشـورمانمفهومتوسـعهوپیشـرفترا

نفهمیدهایموتوسعهوپیشرفتراباساختمانسازیاشتباهگرفتهایم،درحالیکهتوسعه،

تحولدرمغزوبینشانسانهاست.درگذشتهیدور،تعدادزیادیازافرادبهمکتبخانهها

میرفتندوبعدواردحوزههایعلمیهمیشدندوتیزهوشترینوباتقواترینآنهاعالمان

ومراجعتقلیدمیشـدندواینافرادمیتوانسـتنددرجامعه،اثرگذارباشند.

ارتباطدانشآموزانباصنایعوکارخانهجات

بنابرایـنتحـولآموزشوپرورشخوب،مسـتلزمهمراهیپدرومادرها،مسـئولین،

شـهردار،اسـتاندار،مدیرکلصنایعوهمهیبخشهایکشـوراسـت.همهیاینهااگر

بخواهنـدبایـدکمـککنند؛بـرایمثال،مدیرکلصنایـعچگونهمیتواندبـهامرآموزش

کمککند؟وقتیامروزبهکشورهایتوسعهیافتهمیروید،میبینیدهمهیکارخانههای

بـزرگومدرنآنهامسـیریراطراحیکردهاندکـهدانشآموزانمدارسمختلفهرروز

بهنوبتازآنکارخانههابازدیدمیکنند.درواقع،آنهایکخطارتباطیبرقرارکردهاند

کـهدرعیـنحـالکـهبازدیـدانجاممیشـود،درروندتولیـدکارخانههماتفاقـینیفتدو

دانشآموزانکارخانههاراببینندتاکاربرایشـانتعریفشـود.

ایـندرحالـیاسـتکـهبـرایدانشآمـوزایرانـیکاردرخیابانهـا،مغازههـای

جواهرفروشـی،فرشفروشـی،بوتیکهـاوسـوپرمارکتهاتعریـفمیشـود.بههمین

دلیل،آنهابهدنبالمدرکهستدتایکمیزگیربیاورندواگرهمگیرنیاورند،میگویندبا

پسـرعمویمانمیخواهیمیکپیتزافروشـییابوتیکبازکنیم.دلیلاینضعفایناست

تعریفدرستیازکاردرذهنآنهاشکلنگرفتهاست.برایاینکهکارتعریف
ً
کهاساسا

شـود،درکشـورهایتوسـعهیافتهدانشآموزانرابهمزرعه،کارخانه،معدنو…میبرند.

همهیآنکارخانههاهممتعلقبهبخشخصوصیاست،امابهآنهافهماندهاندکهباید

ِدیـنخـودرابـهجامعهاداکنندودرمقابِلامکاناتیکهازجامعهمیگیرند،کمککنندتا

فرزنداناینمردمتربیتشـوند.اینجاسـتکهبرایمثال،مدیرکلصنایعبرایتحولدر

آمـوزشوپـرورشمسـئولیتپیدامیکندوبایدبهاجـرایاینطرحکمککند.

مسئوالنمحترمدرخودآموزشوپرورش
ً
چهوقتایناتفاقمیافتد؟زمانیکهاوال
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ایننگاهراداشتهباشندوبعدچنینچیزیراازسایروزارتخانهها،دستگاههاومسئولین

مطالبـهکننـد.همچنیـناگرپـدرومادرهابخواهنـددرآموزشوپـرورش،تحولایجاد

شودخیلیازرفتارهایدرونخانوادهشانرابایداصالحکنند،چونمیتواندرمدرسه،

دانشآمـوزیقیامتبـاورتربیـتکـرد،درحالیکـهپدرومـادراوبههیـچاصولیپایبند

نیسـتند.اینموضوعباعثمیشـودبینمدرسـهوخانوادهتضادبهوجودآید.

خداوندچهنگاهیبهانسـانبینمازدارد،
ً
تصـورکنیـدمعلمسـرکالسبگویدمثال

درحالیکهپدرآنبچهنمازنمیخواند.دراینحالت،اینبچهنسبتبهپدرشاحساس

بدیپیدامیکند.ایناتفاقاتدرحالحاضرمیافتند،ولیکسیبهآنهاتوجهنمیکند.

معلمینکارخودشانرامیکنندوپدرومادرهاهمکارخودشانرا.هیچوقتهمرسانه

بهپدرومادرهانمیگویدمادرکالسدرسچنینمباحثیرابهفرزندانشمامیآموزیم.

بـههمیـندلیـلخیلـیازروابطپـدرومادرهابافرزنـدانبههممیخـوردوبچههادیگر

احترامپدرومادرهاراندارند،چونازدومنبعتربیتمیشوند؛پدرومادرناخواستهدر

میهسـتندومحیطمدرسـهدرعالمدیگریاسـتواینکودکنمیتواندبهدرک
َ
یکعال

درسـتیازپدیدههاوزندگیخودشبرسد.1

1.برایاطالعبیشترکتابهایزیررامطالعهکنید:
ــتاریخآموزشوپرورشدرایران،حسنملک،انتشاراتالمهدی،تهران1388.

ــجایگاهمثبتآموزشوپرورشدرجامعه،شهالرضاییودیگران،نشرفرزانگان،تهران1398.
ــمدرسهایبرایزندگی،اسماعیلجمالی،نشرندایسینا،تهران1399.
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غفلتازمنابعطبیعی
ذخایـرومنابـعطبیعیماننـدآب،خاک،جنگلوانرژی،ارزشـمندترینثروتیک

کشـوراسـتوپشـتوانهعظیمیبرایاقتصادبهشـمارمیآید.باتماماهمیتیکهمنابعو

ذخایرطبیعیدارد،شیوهبهرهبرداریازمنابعوذخایرکشورما،وضعیتمطلوبیندارد.

دراینجـابهبعضیازاینموارداشـارهمیکنیم:

1.آب

هماکنونبرایمصارفشهریوروستایی،صنعتوکشاورزی،ازشیوههایمختلفی

بـرایبهرهبـرداریازمنابـعآبیکشـوربهرهگرفتهمیشـودکـهکمتردرجهـتبهرهوری

است.براساسبرخیارزیابیها،»متوسطبارندگیساالنهایرانحدود400میلیاردمتر

مکعـباسـتکـهازاینمقدار،270میلیاردمترمکعببـهصورتهایمختلفتبخیر
یاازدسـترسخارجمیشود«.1

بااینحال،از130میلیاردمترمکعبآبباقیماندهنیزاسـتفادهدرسـتینمیشـود؛

زیرافرهنگمصرفگراییچنانافسارگسـیختهپیشمیرودکهحتیازکشـورهایپرآب

جهان،مانندکشورهایاروپایینیزپیشیگرفتهاست؛بهگونهایکه»مصرفسرانهآب

لولهکشـیآشـامیدنیدرایران،حدود142مترمکعبدرسـالاستکهازمصرفسرانه

برخـیازکشـورهایپـرآبمثلاتریـش]108مترمکعبدرسـال[وبلژیک]105متر
مکعبدرسـال[بیشتراست«.2

گاهـیبیشـترازموضـوع،کافیاسـتمیانگینمصرفسـرانهآبکشـوررابا بـرایآ

میانگینمصرفسرانهآبدرجهانمقایسهکنیم.»میانگینمصرفسرانهآبدرجهان

دربخشهایصنعت،کشـاورزیوشـهریوروستایی،حدود580مترمکعببرایهر

نفردرسالاست،ولیاینرقمدرایرانکهکشوریکمآببهشمارمیآید،حدود1300 

1.مجموعهمقاالتوسخنرانیهایدومینکنگرهملیبهرهوریایران،ص312.
2.گروهجغرافیایبرنامهریزیوتألیفکتبدرسی،جغرافیایسالدوم،)کد225/1(،سال1399،ص54.
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مترمکعباسـت«؛1یعنیچیزیحدوددوبرابرسـطحمیانگینمصرفسـرانهجهانی.

برایمثال،»سـهمبخشکشـاورزیازآباسـتحصالکشـور،90درصداسـتکه35 

درصدآنمصرفوبقیهبهاشکالمختلفتبخیریاجذبزمینشده،ازچرخهمصرف

خارجمیشـود.«2ایندرحالیاسـتکهمیتوانبخشـیازایناتالفآبرادربخش

کشـاورزیبابهکارگیریروشهایپیشـرفتهآبیاریکاهشداد.آبیاریتحتفشـار،یکی

ازاینروشهاسـت،بهطوریکه»متوسـطآبمصرفیبرایهرهکتارازاراضیباغیو

زراعیدرطولیکدورهزراعی،12هزارمترمکعباست،ولیمیتوانباآبیاریتحت

فشـار،آنرابه6200مترمکعبکاهشداد«.

دربخـشصنعـتهـممصـرفآبدرحـالحاضرزیادنیسـت)حـدود2درصد(

ولیمقدارآبیکهمصرفمیشـود،بهدلیلآلودهشـدنبهموادشـیمیاییومیکروبیو

آلودهکنندههایخطرناکمانندجیوهوسـرب،درمجاریرودهارهایاازراهچاههاوارد

سفرههایزیرزمینیمیشود،آبآنراآلودهمیکندوبهمشکالتزیستمحیطیدامن

میزند.

بههرحال،مواردیادشـده،بیانگراتالفواسـرافبیشازاندازهمنابعآبدرکشـور

اسـتکهبااصالحفرهنگمصرف،میتوانانتظاربهرهوریبیشـتریازآبداشـت.

2.خاک

خاکیکیازمنابعارزشـمندحیاتبشـریاسـتکه»برایتشـکیلیکسـانتیمتر

آندررویزمیـن،بیـشازهـزارسـالزمـاننیازاسـت«.ازاینرو،بایدازآنبهدرسـتی

بهرهبـرداریکـرد؛زیـرابـابهرهبـردارینادرسـتازآن،فرسـایشخاکپیـشمیآیدکه

پیآمدهـایفراوانـیدارد.ازجملـه،فرسـایشخاکمیتواندزمینهایکشـاورزیرابه

بیابـانتبدیـلکند،راههایبیابانیرامسـدودسـازد،محصوالتغذایـیراکاهشدهد،

هوایشـهرهاوروسـتاهاراباگردوغبارآلودهکند،سـیلراهبیاندازد،سدها،دریاچههاو

منابعآبراازخاکانباشتهکندوخرجفراوانیبردوشملتودولتبگذارد.متأسفانه

1.همان،ص53.
2.ماهنامهجهاد)توسعهروستاییوترویجکشاورزی(،ش1399،264،ص116.



ی  
ید

تول
ی و 

ریت
دی

  م
رص

ر ع
ی د

ور
ره 

به
ی 

ها
ت 

 آف
م : 

دو
ا 

بو

91

هـرسـالهبـهدلیلفرسـایشهایآبیوبادیخـاکودخالتهایبیرویهانسـان،چرای

بیرویـهدام،بهرهبـرداریبیـشازحـدازخاک،شـخمزدننامناسـبوآبیـاریزمینبا

آبهایشوروکندنبوتههاودرختچههابرایسوخت،میلیونهاتنخاکازبینمیرود

وبرمناطقبیابانیکشـورافزودهمیشـود.
اهمیـتایـنمسـئلهرازمانـیبهتردرکمیکنیمکـهبدانیمبیشازنیمیازکشـوررا
مناطقکوهستانیوبیابانهایخشکفراگرفتهاستوهرسالهباافزایشجمعیت،نیاز
بهموادغذاییبیشترمیشود.1پسبهتراستبهفرمودهرسولگرامیاسالم6،حرمت
خاکوزمینراحفظوازآنبهتراسـتفادهکنیم:»حرمتزمینرانگهدارید؛زیرازمین

بهمنزلهمادرشماست«.2

3.جنگلومرتع
جنـگلومرتـع،ازباارزشترینمنابعملیکشـوربهشـمارمیآیدکهنقشمهمیدر
زندگیواقتصادافرادجامعهایفامیکند.جنگلهاباتعدیلهوا،فراهمآوردنفرآوردههای
صنعتـی،سـاختمانیوپزشـکیمـوردنیـازوازهمهمهمتر،حفظخـاکوپیشگیریاز
سـیالبوپیآمدهایناشـیازآن،شرایطمسـاعدیبرایزندگیانسانفراهممیآورند.
اگـردرمنطقـهوسـیعی،درختـانجنگلیقطعشـود،تعرقگیاهانکاهـشمییابدکهبه
کاهشبارندگیوخشـکشـدنخاکوگسـترشمناطقبیابانیمیانجامد.کارشناسان
میگوینـد:»اگـرجنگلـییکدالرچوببدهـد،میتواندبیـشاز110دالرآببدهد.
همیـنطـوربـراینباورندباازبینرفتنهر260هکتارجنگل،750نوعدرخت،500 
نوعگل،125نوعپسـتاندار،400نوعپرنده،100نوعپروانهوتعدادبیشـماریحشـره

ازبینمیرود«.3

پـسجنـگلازباارزشتریـنمنابـعطبیعـیاسـتکهبـاهیـچبهایینمیتـوانآنرا

قیمتگذاریکرد.البتهدرکشورمامتأسفانهروندتخریبجنگلباشدتادامهدارد،به

گونهایکهساالنهدرصدباالییازجنگلهایکشورنابودمیشود.گسترهتخریبجنگل

1.ر.ک:فرسایشخاک،سعیدقیاسوند،نشرسیمین،تهران1397.
2.ابوالقاسمپاینده،ترجمهنهجالفصاحه،ص380.

3.مجموعهمقاالتدومینکنگرهوسخنرانیهایبهرهوریملیایران،ص318.
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بهحدیاسـتدرطولچهلسـالاخیر،سـیدرصدجنگلهایکشورکمشدهاست.1

بدیـنترتیـب،سـاالنهمیلیونهـامترمکعبازذخیرهچوبومنابعملیکشـورکهبه

راحتیقابلتجدیدنیست،برداشتمیشود.بهاینمسئله،آتشسوزیهایمکرررانیز

بایداضافهکردکهموجبتخریبسـریعترآنشـدهاست.»درگذشتهاینهچنداندور،

حدودیازدهتاهجدهدرصدخاککشورراجنگلپوشاندهبودکهاینرقمدرحالحاضر

بـههفـتدرصـدکاهشیافتهاسـت«.2درسـالهایاخیر،اینامرازراهایجادسـیالب

خسـارتهایفراوانیبهکشورواردکردهاست.

دربارهمراتعهمبایدگفتباتماماهمیتیکهمراتعدرجلوگیریازجریانسیالبها

وهمینطـورتولیـدعلوفـهودرنتیجـهتولیدگوشـتقرمز،محصـوالتمتفرقهدارویی،

صنعتیوخوراکیدارد،سـرعتتخریبآنهاازجنگلهاهمسـریعتراسـت.
شـگفتآنکـهاینرونـدتخریبدرکشـوریرویمیدهدکهباورهـایدینیمردم،
درخـتودرخـتکاریرامقدسشـمردهاسـت.رسـولگرامیاسـالمدراینزمینه

میفرماید:
حتیاگررسـتاخیزبهپاشـودونهالیدردسـتیکیازشـماباشـد،اگرمیتواندآنرا

بکارد،بایدبکارد.3 
هـرکـهدرختیبنشـاند،خدابـهاندازهمیوهایکهازآندرختبرونمیشـود،پاداش

بـرایویثبتمیکند.4
هـرکـهدرختیبکارد،هربارانسـانیایکیازمخلوقـاتخداازآنبخورد،برایوی

صدقهایثبتمیشود.5

راهحل:

1.خـروجدامازجنـگل:رفـتوآمـدبیرویهدامدرجنگلباعثفشـردگیوخرابی

1.ر.ک:اهمیتجنگلهاومراتع،سمیهابراهیمی،نشرنگارشنوین،تهران1396.
2.همان.

3.ابوالقاسمپاینده،ترجمه نهجالفصاحه،ص267.
4.همان،ص707.
5.همان،ص571.
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خـاکمیشـودوآببـارانبـهجایاینکهدرخاکفروروددرسـطحزمیـنجریانپیدا

میکند.همچنیندانههاییکهبررویزمینریختهمیشودنمیتوانندرشدکنند.پوشش

گیاهـیراازعرصـهجنگلحذفمیکندوخاکجنگل،عریانوبدونمحافظمیماند.

دامهاباجویدنپوسـتوسـاقههایدرخت،آنهارازخمیمیکندوزمینهینفوذانواع

آفـتوبیماریهـایگیاهیرابهوجودمیآورد.

اگـربتـوانبـرایدامـداران،علوفـهالزمراتأمیـنکـردوازطرفدیگر،دامـدارانرابه

گاهنمـود،چـونآناناعتقادندارنـدکهدام،جنـگلراتخریبمیکند. اهمیـتجنـگلآ

:پروانـهچـرایدامدارانراجـدیگرفت.بعـدجریمههارا
ً
راهحـلآناسـتکـهاوال

سـنگینترکرد.سـوماینکهمردمرابهکمکطلبیدیعنیمردمدرتشـکلهاوانجمنهاو

سـازمانهایغیردولتـیوتعاونیهامتشـکلشـودودولتازآنهـاحمایتنماید.

بادوتوفانشـدید،گرمایشـدید،خشکسـالیها،بارانهایبسیارتند،سیالبها،

عواملطبیعیتخریبجنگلهسـتند.

چـرایدام،حریـق،قطعبیرویهدرختانوقاچاقچوب،ازعواملانسـانی،تخریب

جنگلمیباشد.

چرایدامراازطریقجرایمومجوزوپروانه،حریقراازراهآموزشبهمردمودامداران

وچوپانـانوقاچـاقراازطریـقوضـعقوانیـنسـختگیرانهبرایمقابلهبـاثروتمندانو

طمعکارانازیکطرفوایجاداشـتغالبرایفقیرانمحلیمیتواندرنظرداشـت.

اکنـوندردنیـاراهکاریموسـومبـهPES)پی.ایی.اس(بـرایمدیریتمنابعطبیعی

مطـرحاسـتبـهطوریکههرفردبایدهزینهایبـرایبهرهگیریازمنابعطبیعی)حتیبه

شکلتفریحی(بپردازد.درکشورنپالبرایگذرازرودخانهازهرنفرچهاردالرعوارض

میگیرند.

2.صرفهجوییدرکاغذ:دولت،درسیسـتماداریخود،هرروزهمیلیونهاتنکاغذ

راهـدرمیدهـدوضررهـایجبرانناپذیریبهمحیطزیسـتواردمیکند.یعنییکیاز

جیبهایسـوراخدولتکهبههدررفتسـرمایههایبزرگملیمنجرمیشـود،ازراه

مصرفکاغذفراواناسـت.یکمحاسـبهیسرانگشـتیبهمانشـانمیدهدکههرکاغذ

5گـرماسـتویکبسـتهکاغذA4وزنیمعـادل2/5کیلوگرمدارد.یکتن
ً
A4حـدودا
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کاغذ400بسـتهA4میشـودکهاگرمادرهرهفتهدرسـالفقط4بسـتهکاغذA4در

سـازمانخودمانمصرفکنیمدریکسـال15درختراقطعکردهایم؛یعنیبرایتولید

یـکتـنکاغـذ15درخـِتتنومندوکهنبایدقطعشـود.نیازکاغذدرکشـورماسـاالنه

نآن
ُ
نآندرداخلتولیدمیشـودو270هزارت

ُ
ناسـتکهتنهاهزارت

ُ
حدود370هزارت

ازراهوارداتاست.1

1.ر.ک:صرفهجوییدرمصرفچوبوکاغذ،محمدرضاهراتی،شرکتانتشاراتفنیایران،تهران1390.
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ضعفدرتوزیعوخدمات
اسـتفادهازیکسیسـتمکارآمددرتوزیعوانتقالموادوامکانات،کاالهاوخدمات

میتوانـدگامـیدرراهتحقـقعدالـتاجتماعـیوپیشگیـریازاتـالفوقتافـرادوبه

کارگیـریآندرجهـتسـازندگیباشـد.بـااینحـال،درحالحاضـردربخشتوزیعو

انتقالکشـور،شـیوههاییحاکماسـتکهکمتردرجهتبهرهوریجامعهوافرادآنقرار

دارد.بهبرخیازاینشـیوههااشـارهمیکنیم:

هایموادغذایی
ّ

الف(عرضهنامناسبوفل

کشــورهایپیشــرفته،امــروزهبــابرخــورداریازامکانــاتوتولیــدانبــوهکاالهــا،

درفکــرپیشگیــریوبــهکمتریــنحــدرســانهضایعــاتبــههنــگامعرضــههســتند.

ــدوکاال ــنبســتهبندیرویآوردهان ــهشــیوههاینوی ــنامــر،ب ــرایتحقــقای آنهــاب

ومــوادغذایــیتولیــدشــدهرابــهانــدازهنیــازهــرفــردیــاتعــدادافــرادیــکخانــواده

ــه ــهایب ــهصــورتعــددیودان ــاب ــزرگی دربســتهبندیهایکوچــک،متوســطوب

مصرفکننــدگانعرضــهمیدارنــد.درکشــورمــا،فرهنــگبســتهبندیمناســببــرای

عرضــهکاالبــهویــژهبــرایمــوادغذایــیکمتــردیــدهمیشــودوبیشــتربــهصــورت

فلــهای،جعبــهایوکیســهایاســت.نتیجــهایــننــوععرضــه،افزایــشمیــزانضایعــات

مــوادغذایــیخواهــدبــود.البتــهعرضــهنامناســبمــوادغذایــی،نــهتنهــادربخــش

ــه ــلمالحظــهاســت؛ب ــزقاب ــهدربخــشصــادراتکشــورنی ــی،ک مصــارفداخل

گونــهایکــهکشــورهایخریــدارمحصــوالتغذایــیایــرانماننــدپســتهوزعفــران،بــا

بســتهبندیمناســب،آنرابــاقیمــتباالتــروحتــیچندیــنبرابــرقیمــتمحصــوالت

ــهمیکننــد. ــهبازارهــایجهانــیروان ایــرانب

ب(عرضهنامناسبآببهداشتی

آب،هدیهمبارکالهیاسـتکهطراوتوتازگیطبیعترابهارمغانمیآورد.درباره
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اهمیتآنهمینبسکهقرآنکریمآنرامایهحیاتمیداند:)َوَجَعْلَنا ِمَن اْلَماء ُکلَّ َشـْیٍء 

؛وهرچیززندهایراازآبپدیدآوردیم(.)انبیاء:30(. َحیٍّ
بـاتوجـهبـهنقـشحیاتـیآبواهمیـتآندرتوسـعهوهزینههاییکهبرایکشـف،

جمـعآوری،تصفیـه،انتقـالومراقبـتازآنانجاممیشـود،متأسـفانهشـیوهعرضهآن،

بـهویـژهدرنقـاطشـهریبااسـرافواتالفهمراهاسـت.ایندرحالیاسـتکهامروزه

کشـورهایپیشـرفتهوپرآبجهان،بهدلیلاهمیتآبسـالموکمبودآن،ازشـیوههای

جدیـدیبهـرهمیگیرندکهازآنجملـه،عرضهآبدربطریهاییکلیتریوجداکردن

آبشـربازآبهایمصرفیاسـت.کشورهایپیشـرفته،انواعگوناگونیازسامانههای

توزیعآبرابرایشرب،شستوشو،آبیاریفضایسبزیاکارهایساختمانیدرشهرها

عرضـهمیکننـد.درمقابـل،درایـرانکهبامحدودیـتآبروبهروهسـتیم،فقطازیک

سـامانهعرضهآب،آنهمبهصورتلولهکشـیبهمنازلشـهریوروسـتاییبهرهگرفته

میشود.درنتیجه،85درصداینکاالیگرانبهادرسرویسوفضایسبزمنازلمصرف

یاازطریقشستوشـوبهفاضالبتبدیلمیشـود.

جایبسـیتأسـفاسـتکهاینگونهعرضهآبدرکشوریصورتمیگیردکهرهبر

فقیـدآنبـهاسـتفادهصحیـحازآبپایبنـدبـود.دراینجافقطبهذکریـکخاطرهازآن

بزرگواربسـندهمیکنم.آقایسـیدرحیـممیریاننقلمیکند:

روزیدرحالآبدادنبهباغچهبودمکهامامفرمود:»اینآِبخوردننباشد.«گفتم:

»نـهآقاجـان،اینآبیاسـتکـهازچاهمیآید.«گفتند:»آبچاهینباشـدکهمردمازآن

اسـتفادهمیکننـد.«گفتـم:»خیـر،آبچاهیاسـتومخصوصهمینجاسـتوبرای

درختـانهمینجـاکندهانـد.«روزدیگرآمدوفرمود:»حاجیخیلیازاینآباسـتفاده

میکنـی.«مـنتعجـبکـردمکهمیگویـدازآبیکهکسـیازآنمصـرفنمیکند،زیاد
نکنید.1 استفاده

ج(شیوهنامناسبعرضهخدمات

مشـکالتنظامتوزیعدرکشـور،تنهابهعرضهنامناسـبکاالمحدودنیسـت،بلکه

1.غالمعلیرجایی،برداشتهاییازسیرهامامخمینی)ره(،ج2،ص105.
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مشمولعرضهخدماتنیزمیشودوبخشیازآنبهناکارآییساختاراداریبازمیگردد.

هرسـالفرصتهایفراوانیازاوقاتمفیدوسـازندهمردمدرمراجعهبهادارههابههدر

میرود.درسـالهایاخیر،تالششـدهبابهرهگیریازپسـت،ازحجمرفتوآمدهای

اداریکاسـتهشـود،ولیخدمترسـانیبهدلیلگستردگیپسـتهایسازمانیادارهها،

کمبـودنیروهـایفنـیوتخصصـیوتعـددمراجعتصمیمگیـری،هنوزبهسـطحباالی

کارآییواثربخشـینرسیدهاست.

مشکلدیگردراینحیطه،بهتمرکزمراکزخدماتیدرمراکزاستانهایکشورمربوط

اسـت.دراینزمینههمتالشهایفراوانیصورتگرفتهاسـتتابسـیاریازاختیارات

بـهمسـئوالنمحلـیومنطقهایسـپردهشـود،ولیهنوزافـرادیکهدرمناطـقدورافتاده

زندگـیمیکننـد،بـرایدریافـتخدماتبهینـه،ازجملهخدماتبهداشـتی،درمانیو

فرهنگیمجبورمیشوندمسافتهایطوالنیراباهزینهگزافبپیمایندوبهمراکزاستان

وشـهرهایبزرگبروند.

درکنـارایـنمسـائل،بایـدبهتجمعافـرادتحصیلکردهومتخصصمانند:پزشـک،

مهندس،معلموپرسـتاردرمراکزاسـتانها،بهویژهپایتختاشـارهکرد.باعثتأسـف

اینکـهگاهایـنافـرادبهدالیلمتفاوتـی،بهحرفهایغیرازتخصصخوداشـتغالدارند.

جاذبههایـیهـمکـهبرایعزیمتاینافـرادبهمناطقمحرومایجادشـده،چندانرغبتی

درآنهابهوجودنیارودهاسـت.ایندرحالیاسـتکههموارهمسـئوالنمناطقمحرومو

دورافتادهازکمبودنیروهایمتخصصوتحصیلکردهدرمناطقخودگالیهمندهستندو

برایبرطرفساختننیازخود،مجبورندازنیروهایبومیبهرهبگیرند.ایناننیزبهدلیل

نداشـتنتخصصدرآنامور،سـطحبهرهوریرادرحوزهخدمتخودکاهشمیدهند.

د(عرضهنامناسبسوخت

عرضهارزانونامناسـبسـوخت،یکیدیگرازمشـکالتسـامانهتوزیعدرکشـور

اسـت.دراینمیان،مشـکلبنزینوگازوئیلشـدیداسـت،بهگونهایکهجهتعرضه

ارزانسـوختدرکشـور،هرسـالهچندمیلیونلیترسـوختازکشورقاچاقشدهوبرای

نمونهدرکشـوریمانندافغانسـتانبهقیمتباالترفروختهمیشـود«.
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ارزانیسوختدرکشور،همچنینسبباستفادهبیشازحدخودروهادرامورشهری

وآمدوشدهایآنشدهاست،چنانکهمردمبرایانجامدادنکوچکترینکارشانمانند

خریدنانومیوه،ترجیحمیدهندازخودروشـخصیاسـتفادهکنند.اینمسـئلهنهتنها

موجبمصرفبیشازحدبنزین،کهموجبآلودگیمحیطزیستنیزمیشود.

ازجملـهنمودهـایدیگـرعرضـهنامناسـبسـوختدرکشـور،هـدردادنسـاالنه

میلیونهـالیتـربنزیـنوگازوئیلبراثربیمباالتیوبیتعهدیبرخیکارکنانومسـئوالن

پمـپبنزینهاسـت.کـهدرنتیجـه،تبخیریـاآتشسـوزیرادرپیشدارد.

جالـباینکـهتمـامایـنحـوادث،درکشـوریرخمیدهـدکهتصمیـمداردجهت

بهـرهوریوتوسـعهگامبـرداردوسـاالنهمیلیونهـادالریارانـهبرایسـوختمیپردازد.

درکشـورهایاروپاییکهمنابعانرژیوسـوختمحدودیدارند،بخشسوخت،از

بخشهایدرآمدزاشـمردهمیشـود.چونمالیاتقابلتوجهیمیگیرند.همچنینژاپن

واتحادیهاروپانیزازاینبابتبهترتیبدووسـهبرابرکلدرآمداوپکازصادراتنفت

درآمـدداشـتهاند.درمقابـل،درایـران،روزانهچندمیلیونلیتربنزیـنفقطدرراهبندانها

مصرفمیشود.

هـ(شیوهنامناسبحملونقل

ازمشـکالتدیگـربخـشتوزیع،حملوانتقالکاالهایتولیدشـدهومـواداولیهاز

مراکزتولیدبهبازارهایمصرفاسـتکهگاهبهدلیلمحدودیتامکانات،کیفیتحمل

وانتقالنیزپاییناسـت.بهویژهاینمسـئلهدرانتقالآب،انرژی،مواداولیهومیوه،نموِد

بیشتریدارد؛فیالمثلدربخشکشاورزیآبدرنهرهایخاکیهدررفِتزیادیدارد.

درآبشـربهمبهدلیلفرسـودگیلولههاوتأسیسـاتآب،هدررفتزیاداست.
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بینظمی
بینظمی،روزنهوآفتدیگریاستکهسرمایههایفراوانیرابهنابودیمیکشاندو

اجازهنمیدهدکارهابهموفقیتبرسد.کسانیکهدرخانواده،رشتهتحصیلیوکسبو

کارخود،نظموانضباطندارندبهموفقیتنمیرسـندواسـتعدادهاوسرمایههایزیادی

راهدرمیدهند.

آسیبهایبینظمی،فراواناست،بعضیازآنهارایادآوریمیکنم:

1.بینظمی،باعثمیشودکاریراباوقتوسرمایهبیشترانجامدهیم؛یعنیکاری

راکـهافـرادمنظـمدریکروزوباکیفیت،انجاممیدهند،یکفردبینظمهمانکاررادر

چنـدروزوباکیفیتپایینتر،تمامکند.

2.بینظمی،اعتمادبهنفسراازانسـانمیگیردواجازهنمیدهدتامراحلدیگرکار

وزندگـیراباموفقیتومطمئنانجامدهیم.

3.لذتبردنازکار،اصلمهمیاستکهبهپیشرفتکمکمیکند،بینظمیباعث

میشودکهانسان،طعماینلذترانچشد.

4.بینظمـی،موجـبسسـتیدرارادههـممیشـودوقدرتوانرژیادامـهکاررااز

انسـانمیگیرد.

5.عجلهوهیجانزدگی،خوبنیست،بینظمیاینعجلهوشتابوهیجاِنبیهوده

رادرکارواردمیکند.

6.دراثربینظمی،کمکمدرروحیهیانسان،صفاتیمثلپرخاشگری،دروغگویی،

زودرنجیوبیارادگیبهوجودمیآید.

آثارناگواربینظمی،بیشترازاینهاست.هرکسمیتواندباتأّملدراینآثارزیانبار،

بـهاهمیـتنظـمپـیببردودرمسـیرموفقّیـتبیفتد.مطالعهیسرگذشـتدانشـمندان،

کارآفرینـان،تولیدکننـدگان،ورزشـکارانودیگـرافـرادموفقبهمانشـانمیدهدکهنظم

درزندگیوموفقیتآنان،نقشداشـتهاسـت.درسرگذشـتزندگی
ّ
وانضباطتاچهحد

بعضـیازافـرادموفـقآمدهاسـتکهآنهابهقدری،منظمبودهاندکهمردم،سـاعتهای
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هرگاهازمنزلخارجیاواردمیشدند،همه
ً
خودرابارفتارهایآنان،تنظیمکردهاند؛مثال

سـاعتچنداست.
ً
متوجهمیشـدندکهاکنوندقیقا

زماِنورودوخروجشانبهمنزل،غذاخوردن،استراحتوبقیهکارهابهقدریمنظم

استکهمثلیکساعت،دقیقکارمیکند.

نظـم،نشـاِنشـادیوامیـددروجـودیکفرداسـتوباعثمیشـودفشـارروانیو

سـردرگمیازاوبهدورباشـد؛بههمینسـبب،کارهاورفتارهایشاثربخشتروکارآمدتر

باشـدوافـکارگوناگونـشازیـکطبقهبنـدیخـاصبرخوردارگـرددوپلههایرشـدو

هرانسـانیکهبهکارها
ً
پیشـرفترابهراحتیطیکندوشـادمانیاوبیشـترشـود.اساسـا

ورفتارهـاییـکفـردمنظمنگاهمیکند،شـادمانمیشـودوبرعکس،یـکفردنامنظم،

روحیهماراافسـردهمیسـازد.

درمدیریــتخانــوادهوبــهصــورتکالنتــر،مدیریــتیــککشــورتوســطدولــت،

نظــم،نقــشکلیــدیدارد.اگــردولــتدرسیاســتگذاریهامنظــمنباشــدودردخــل

ــههیچوجــه،موفــقنخواهــدبــود. وخــرجوبودجهبنــدی،نظــمرارعایــتنکنــد،ب

ــد،حاکــی ــقوپیشــرفتهغیرمســلماندارن ــلتحســینیکــهدولتهــایموف نظــِمقاب

ــد. ــررعایــتکردهان ــاندســتورهایدینــیوعقلــیوقرآنــیرابهت ازآناســتکــهآن

امیرمؤمنــانعلــیدریکــیازرهنمودهــایخــوددرواپســینروزهــایعمــرش

میفرمایــد:
»نکندغیرمسلماناندرعملبهقرآنازشماپیشیبگیرند«.1

اکنونشـاهدیمکهاینپیشبینیمسـلمانان،محققشـدهوغیرمسـلماناندرعملبه

قرآن،ازماجلوزدهاند؛نمونهاشهمیننظموانضباطیاستکهآناندرهمهجنبههای

زندگـیفردیواجتماعیدارند.

بـراینمونـه،آنـاندربودجهریـزی،بـدوناینکـهتحـتتأثیـرافـرادخـاصقـرار

بگیرنـدوبـدونهیچگونـهمصلحتسـنجی،اولویتهـایکشـوررادرنظـرمیگیرنـد

وسـهمتولیـدوتجـارت،بهداشـتوامنیت،خدمـاتوکارمندانومسـتمریبگیرانو

همـهیجنبههـایدیگـررابـاواقعیتهـایخـودتطبیقمیدهنـدوفقطنظـموانضباط

م«.
ُ
یُرک

َ
مِبالَعَمِلِبِهغ

ُ
ک
ُ
الَیسِبق

َ
رآِنف

ُ
َهِفیالق

ّ
َهالل

ّ
1.نهجالبالغه،نامه47:»الل
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بودجـهایرادرنظـرمیگیرنـد.همیـننظـم،آنـانراازابعـاددیگـرهممنظـممیکندو

جهتگیریهایشـانراهـدفدارمینمایـد.

نظمچیست؟

نظمچیست؟بهمعنایترتیب،آراستگیوبابرنامهبودناست.

اگرکسـیدرامورخویشاسـتوارنباشد،گفتهمیشود:امورشنظامندارد.مجموعه

عالم،یکنظامبزرگتشـکیالتیاسـتکهتحتحاکمیتخداوندقرارداردوکمترین،

ازهمریختگـیونابسـامانیدرآنوجـودنـدارد.اگرمیزانوقانـونازعالمبزرگبرچیده

شـودراهفناونابودیپیشمیگیردواگرزندگیشـماهمفاقدنظمومیزانباشـدروبهفنا

خواهیدرفت.

وفاداریوعملبهقانونوبهدیگرعباراتنظممداری،راهدوریازتنشوبرخوردهای

بشریاست.

عواملمؤثردرنظم

چهعواملیرفتارهایفردی،شغلیواجتماعیمارابهنظمدرمیآورد؟بهمهمترین

آنهااشارهمیکنیم:

1. هدف:

میاننظموهدفارتباطمستقیمبرقراراستوبدونآننظمحاصلنمیشود،هدف،

اصلیترینعاملشـکلدهندهرفتار،گفتار،شـخصیتانسـاناسـت.ازاینروکارهای

بـزرگازهدفهایبلندبهجایمیماند.

افـرادوصاحبـانکسـبوکارهـاومدیرانـیکهبدونچشـماندازمشـخصیروزگار

میگذراننـدوبـدوندرنظـرگرفتنآرمانینیازهاراپاسـخمیگوینـدوامکاناترابهکار

میگیرنـد،عـالوهبرصـرفهزینههایفـراوانموفقیتیراتجربـهنمیکنند.

2. برنامه ریزی:

برنامهریزیشناسـاییمسـیرحرکتوتهیهنقشـهآناسـتوازشمارمؤلفههاینظم

میباشـد.بابرنامهریزیمیتوانگامهایبلند،اسـتواردرمسـیربرداشـت،زمانرسیدن
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بـههـدفراکوتـاهنمودوضریـبامنیتآنراباالبردوازسسـتی،لغزش،دوبارهکاری،

بینظمـیوغمواندوهدوریجسـت.

حضرتعلیمیفرمایند:»هرکسازبرنامهریزیدستکشید،دچارگرفتاری

میشود«.

هـرفعالیتبرنامهداربشـریازکوچکترینامورفـردیتاکالنتریناموراجتماعی

وکسـبوکارنیازمندشروطیاست:

الف-عملیاتینمودنکارهاوتقسیمآنمیانوظیفههایگوناگون

ب-ایجادسازگاریوسازماندهیبخشهایتقسیمشدهبهگونهایکهامکانانجام

صحیحکاررافراهمآورد.

ج-ژرفبینیودوراندیشی

ه-توکل

3. رهبری و مدیریت:

هیچجامعهوسازمانیوکسبوکاریبدوننظاممدیریتینمیتواندبهکمالخویش

دسـتیابـد.مدیـرجامعهویاهرمؤسسـهکوچکوبزرگیعامـلمهمنظموپایداریآن

میباشـد.تأثیرمدیرورهبربرجامعهآنسـاناسـتکهمیتوانتغییررفتارمردموزمانه

رابرآیندمدیریتحاکمدانسـت.

مدیـرشایسـتهنیازمنـدویژگیهاییاسـتکهازاینمیانمیتوانبـه:بصیرت،بینش

سیاسـی،وفقومدارا،شـرحصدر،حسـنخلق،قاطعیت،انتقادپذیری،تغافل،امیدو

اسـتقامتاشارهکرد.

فایدههاینظم:

رعایتنظمآثاروفوایدبسیارزیادیداردکهمیتوانبهچندموردآنهااشارهکرد:

الف- سرعت و اتقان:

بارعایتنظمآشفتگیودرهمریختگیبرچیدهمیشودودرنتیجهسرعتواتقانکار

باالمیرود.وقتیکارهامنظمنباشـد،انسـاندچارپراکندگی،عدمتمرکزودوبارهکاری

میشـود،همینهاجلویسـرعتکارواتقانومحکمیآنرامیگیرد.بنابراینیکیاز
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فایدههاینظمایناسـتکهبادادنتمرکزوتأنی،سـرعترابهارمغانمیآورد.

ب- آرامش:

نظـمبسـترهایفشـارروحـیراازبیـنمیبـردوزمینـهآرامـشفکـروروانرافراهم

درحالتپریشانیوسردرگمی
ً
میآورد.آدمهایبینظم،آرامشروانیندارندومعموال

بهسرمیبرندازکارخود،لذتنمیبرندواضطرابدارند.درمقابل،آدمهایمنظم،در

زندگیآرامشدارند،چونابتداوانتهایکار،اهدافوامکاناترابهخوبیمیشناسـند

وتـرسواضطرابوواهمهایندارند.

ج- باال رفتن روحیه و افزایش کیفیت:

نظمزمینهسـازتقویتروحیهودرنتیجهافزایشبهرهوریمیشـود.ازآنجاکهنظم،

دلپذیـرومـوردتأییـدفطرتآدمیاسـت،روحیهراباالمیبـردوموجبافزایشکیفیت

درهمـهعرصههایخصوصیواجتماعیمیشـود.انسـانهایمنظـم،کارهاراکیفیتر

ودقیقتـرانجـاممیدهنـد.درسـازمانها،مدیرانیکهبهکیفیتکارمیاندیشـندنظمرا

سـرلوحهخـودقـرارمیدهند،بهورودوخروجکارمنـدان،نظافت،نحوۀچینشکاالها،

مبـلوصندلیومیـزکاراهمیتمیدهند.
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مصرف بیمباالتیدر
مصـرفبیرویه،هماناسـرافاسـت؛امامعلـیمیفرماید:»مصرفبیرویه

شـاملهرمصرفیاسـتکهبیشازحدکفایتباشـد«.1

مصرفدرستوبهاندازه،پشتوانهبزرگیبرایاقتصادهرکشوروملتیاست.اینمهم

میتواندازکوچکترینهستهجامعه؛یعنیخانوادهآغازشودوبهکلجامعهتعمیمیابد.

متأسفانهدرکشورماباوجودتأکیدتعالیمدینیبرمصرفبهینهومزایایاقتصادیومعنوی

آن،درعمل،همدرخانوادهوهمدراجتماع،کمترشاهدنمونههایعملیآنهستیم.

دراینجابهبعضیازمواردمصرفهایبیرویهاشارهمیکنیم:

1.خریدفلهایوانبوهموادغذایی

برخـیازمـردم،عـادتکردهاندکـهنیازمندیهایخود،بهویـژهنیازهایخوراکیرا

ـهایوانبـوهبدونبسـتهبندیتهیهکنند.شـایداینمسـئلهازعرضهموادبه
ّ
بـهصـورتفل

هایوانبـوهرابرایتفاخرو
ّ
ـهایسرچشـمهبگیرد.حتـیبعضیهاخریدهایفل

ّ
شـکلفل

دسـتودلبازنشـاندادنخـودانجاممیدهنـدوخریدهایبهاندازهوکمرابهخسـیس

بـودنتعبیرمیکنند.

های،میتوانددسـتکمبهسـهشـکلبرایخانوادهمشکلسـاز
ّ
خریدهایانبوهوفل

باشد:نخستآنکهموجبراکدماندنسرمایهخانوادهمیشود.دوماینکهبهمرورزمان،

بسـیاریازموادخوراکی،کیفیتاولیهخودراازدسـتمیدهندوچهبسـافاسـدشـوند

کهپسازمصرف،موجببیماریمیشـوندوآنهارابایددورریخت.سـومآنکهفضای

خانـهرامیگیرنـدوافـرادبهفضاهاییهمچونزیرزمیـنوانبارینیازپیدامیکنند.

پذیراییهاوپختوپز 2.اسرافدر

نـوعدیگـرمصـرفنامناسـبدرجامعـه،اسـرافدرپذیراییهـاوپخـتوپـزدر

1.محمدرضاحکیمیودیگران،الحیاة،ج4،ص231.



ی  
ید

تول
ی و 

ریت
دی

  م
رص

ر ع
ی د

ور
ره 

به
ی 

ها
ت 

 آف
م : 

دو
ا 

بو

105

مهیمانیهاسـت.دربرخـیازایـنمجالـس،بـاغذاهـاومیوههایمتنـوعوگرانقیمت

درتاالرهـاورسـتورانهاازمیهمانـانپذیرایـیمیکننـد،درحالیکـهبـاهزینـهکمتـر

میتـوانایـنکاررادرخانـهانجـامداد.همچنیـنزمانیکهبعضـیازهموطناندرخانه

ازمیهمانـانپذیرایـیمیکننـد،عـادتدارنـدبـراینشـاندادندسـتودلبازیخـود،

بیـشازانـدازهوچنـدنـوعغـذابپزنـدکـهبـهانـدازهچندوعـدهغذایـیمیشـود.البته

بسـیاریازایـنغذاهـاکـهبـاهزینـهفـراوانتهیهشـدهاسـت،پـسازرفتـنمیهمانان،

بـدوناینکـهحتیدسـتیبهآنهاخوردهشـدهباشـد،روانهزبالهدانیمیشـوند.اسـالم

ایـنگونـهاسـتفادهازنعمتهایالهیرااسـرافمینامدوآنرابسـیارنکوهیدهاسـت.

ـُه َل ُیِحبُّ اْلُمْسـِرِفیَنو قـرآنمجیـددرایـنبـارهمیفرمایـد:وُکُلـوْا َواْشـَرُبوْا َوَل ُتْسـِرُفوْا ِإنَّ
بخوریـدوبیاشـامید،و]لـی[زیـادهرویمکنیـدکـهاواسـرافکارانرادوسـتنـدارد.

.)31 )اعراف:

ازدیگرجلوههایاسـرافدرموادغذایی،پرهیزازغذاهایماندهاسـت.برخیافراد

ازغذاهایتهیهشـدهتنهایکباراسـتفادهمیکنندواضافهآنرادورمیریزند.همچنین

اگرهمراهخانوادهبرایصرفغذابهرستورانمیروند،غذاهایاضافیرابدوناستفاده

رهامیکنند.متأسـفانههنوزاینفرهنگدرکشـورمافراگیرنشـدهاسـتکهدراینگونه

مـوارد،ازمهمانـداربخواهندظرفیمناسـببیـاوردتاباقیماندهغذارابهخانهببرندودر

فرصتمناسـبازآناسـتفادهکنند.ایندرحالیاسـتکهدراسـالم،حتیدورریختن

 آبزیادآمدهازمصرفیاهستهمیوه،اسرافشمردهشدهاست،چنانکهامامصادق

میفرماید:

»ملموستریـنمصـداقمصـرفبیرویـهایناسـتکـهانسـانازآبزیـادآمدهاز
نوشـیدن،اسـتفادهبهینـهنکنـد…وهسـتهمیوههـارادورافکند«.1

همینطـورآوردهانـد:»روزیامامرضادیدیکیازغالمانش،میوههاییراچید

برخیازآنهاراخوردوکمیرادورانداخت.آنحضرتفرمود:سـبحانالله،اگرشـما
مسـتغنیشـدهاید،دیگرانمستغنینیستند.آنرابهکسیکهمحتاجباشد،بخورانید«.2

1.محمدمحمدیریشهری،میزانالحکمه،ج2،ص1296.
2.محمدباقرمجلسی،حلیةالمتقین،ص95.
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بنابرایـن،بهتـراسـتخانوادههـایمحترمبهجایمصـرفبیرویه،اعتدالراپیشـه

سـازندوهزینههـایاضافـیراکریمانـهصـرفادارهنیازمندانکنند.

3.استفادهنادرستازپوشاک

استفادهنادرستازپوشاک،ازدیگرمشکالتبخشمصرفاست.بعضیازلباس

خـودبهینـهاسـتفادهنمیکنند.لباسمیهمانـی،خانهوکاربرایآنهـافرقیندارد.حتی

هنـگامخـوابحاضـرنیسـتندلبـاسگرانقیمتخـودراعـوضکنند.بهیقیـن،وقتیبا

لبـاسباکیفیتـیچنـدمدتیبخورند،بخوابنـدوکارونظافتکنند،جلوهظاهریخودرا

ازدسـتمیدهـدوغیرقابـلمصرفمیشـود.برایمثال،جوانیکهبـالباسفاخرخود

ماشـینبشـویدیاموتورتعمیرکند،لباسبهمحضتماسباروغنیاآبکثیف،لکهدار

میشـودوکیفیتخودراازدسـتمیدهد.اگرباآنورزشهمبکند،ممکناسـتدر

برخوردبهزمینپارهشودوکارآییخودراازدستبدهد.همینگونهاستوضعیتخانم

خانـهداریکـهبخواهـدبالباسارزشـمندخودبهکارپاکیزگیوآشـپزیودیگرکارهای

روزانهخانهبپردازداینگونهرفتارهامصداقاسـرافاسـت.درهرصورت،بنابهفرموده

امامصادق:»ملموسترینمصداقمصرفبیرویهایناسـتکه…لباسپذیرایی
راهمهجابپوشد«.1

جالـباینکـهخـودامامصـادقدراسـتفادهازپوشـاکدقتداشـت،داودرقی

میگوید:دریکیازسفرهاباامامصادقبهمحل»ینبع«درنزدیکیمدینهرسیدیم.

چونحضرتازخانهخارجشـد،کفشقرمزرنگیرابهپایایشـاندیدم.عرضکردم:

ایپسـررسـولخدا،اینچهکفشـیاسـتکهبهپاکردهاید؟فرمود:»اینکفشرابرای
اینسـفربرگزیدهام؛زیرادربرابرِگلوبارانبیشـتردوامدارد«.2

مسئلهدیگردرموردلباس،ایناستکهبرخیافرادبهپیرویازُمد،ازلباستنهادر

مدتزمانکوتاهیاستفادهمیکنندوممکناستدریکمجلِسجشٍن،پیدرپیلباس

عـوضکنند.بسـیارندکسـانیکهباتغییرمدل،جنسورنـگلباسهادرکوتاهمدت،از

1.محمدیریشهری،میزانالحکمه،ج2،ص1296.
2.مجلسی،بحاراالنوار،ج76،ص272.
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پوشیدنلباسهایپیشیناحساسشرممیکنند.اینمسئلهبهویژهدربارهخانمهابیشتر

صـدقمیکنـد؛بـهگونهایکهدربرخیمجالس،خانمهاچمدانیازلباسباخودحمل

میکنندتادرهرساعتلباسخاصیبپوشندوبهآنمباهاتکنند؛درحالیکهمباهات

بهلباسدراسـالمبهشـدتنهیشدهاست.رسولخدامیفرماید:
هرکسجامهایبپوشدکهبدانمباهاتکندومردمبدوبنگرند،خدابهاونگاهنکند

تاآنلباسرابکند.1
اینگونـهاسـتفادهازپوشـاک،مشـکالتاقتصـادیبـرایخانوادههابهبـارمیآورد،
موجبگسـترشمصرفگراییدرجامعهمیشـودوبرفقرومشـکالتاقتصادیجامعه
قِر

َ
میافزاید،چنانکهامامعلی،مصرفبیرویهراازعواملفقرمیداند:»َسبُبالف

؛یکیازعواملفقر،مصرفبیرویهاسـت«.2
ُ
االسـراف

بنابراین،بهتراستدراستفادهازپوشاک،میانهرویکنیمکهازنشانههایپرهیزکاری

شمردهشدهاست.امامعلیمیفرماید:

»پرهیزکاران،دردنیادارایفضیلتبرترند؛سخنانشـانراسـت،پوشـشآناندرحد
میانهوراهرفتنشـانبافروتنیاسـت«.3

4.مدگرایی
مدگراییدرآرایشلوازمخانه،یکیدیگرازجلوههایسـوءمصرفدرجامعهاسـت.
برخـیازمـردمکـهبهپیرویازُمدعالقهمندند،تمامیلوازمخانهراازاجناسـیانتخاب
میکنندکهبهاصطالحمدروزباشـد.متأسـفانهاینخرجهایکمرشـکن،تنهابهقشـر
خاصیمربوطنمیشود،بلکهدربینهمهاقشارجامعه،کموبیشوجوددارد.حتیگاه
دیدهمیشـودکهافرادمسـتضعف،تحتتأثیردیگران،برایعقبنماندنازقافلهُمد،به
طورقسـطیلوازمیمیخرندکههزینهفراوانیداردومشـکالتمالیفراوانیبرایآنان

پیشمیآورد.

بـههرحال،زیادهرویدراسـالم،نکوهیدهاسـت.رسـولخـدامیفرماید:»…

1.ابوالقاسمپاینده،ترجمه نهجالفصاحه)موضوعی(،ص567.
2.محمدرضاحکیمیودیگران،الحیاة،ج4،ص320.

3. نهجالبالغه،خطبه193.
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دأسـرف؛هرکسنابهجامالوامکاناتراهزینهکند،اسـراف
َ
ق
َ
ف یِرحقٍّ

َ
عطیفیغ

َ
َمنأ

کردهاست«.1

ایـنسـرمایهها،زمانهـاوافکار،میتوانـدبهجایهدررفتن،درراههایمناسـبتر

واهـدافمعقولتـربـهکارگرفتهشـودوروزیکهازنعمتهاپرسـیدهمیشـود،موجب

ِعیِم«؛پسدرهمانروزکهازنعمت]رویزمین[ ُلنَّ َیْوَمِئٍذ َعِن النَّ
َ
رستگارگردد: »ُثمَّ َلُتْسأ

پرسـیدهخواهدشد.)تکاثر:8(

5.مصرفبیرویهکاالهایبیگانه

مصـرفکاالهـایبیگانـهوترجیـحآنبـرفرآوردههـایداخلی،ازدیگرمشـکالت

بخـشمصـرفبـهشـمارمیآیـدوهماننـدیـکبیماری،فراگیرشـدهاسـت.بسـیاری

ازمـردمبـرایخریـدکاالهـایبیگانـه،حتـیکاالهـایُبنجـلوبـهدردنخـورآنها،با

یکدیگـررقابـتمیکننـد.جالـباینکه،ایـنخریدهـا،ازکوچکترینوسـایلزینتی

وآرایشـیگرفتـه،تـابزرگتریـنلـوازمصنعتـیرادربـرمیگیـرد.بـازارگـرمکاالهـای

خارجـیدرداخـل،موجـبشـدهاسـتحتـیعدهایبـهکارهـایغیرقانونـیوقاچاق

ایـنکاالهـابـهکشـوررویآورند.

توجـهبـهُمـد،تجمـلوبهترینهـایخارجـیدرمصـرفداخلـی،افزونبـراینکه

دهنکجـیوتوهیـنبـهتولیدداخلیاسـت،موجبرکـودبازاروتولیدداخلیمیشـود

وسـودسرشـاریرابهجیبشـرکتهایخارجیسـرازیرمیسـازدکهمیکوشندریشه

جامعهارزشـیماراازبیخوبنبرکنند.بهیقین،ادامهاینروند،موجبوابسـتگیبیشـتر

کشـوربهفرآوردههایبیگانهمیشـودونتیجهایجزسـلطهسیاسی،اقتصادیوفرهنگی

بیگانـهنخواهدداشـت.امامصـادقمیفرماید:

»جامعـهاسـالمیتـازمانـیکهالگـویمصـرفبیگانـگانراتقلیدنکند،درمسـیر

سعادتونیکبختیاست،ولیآنگاهکهبهشیوهبیدینانلباسبپوشدوخوراکخورد،

بهخـواریمیافتد«.2 

1.محمدرضاحکیمیودیگران،الحیاة،ج4،ص231.
2.همان،ص235.
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6.تولیدنامتعارفزباله

هرچندتولیدزبالهازسویانسانامریاجتنابناپذیراست،اماوجودالگوینامناسب

مصرفدرکشـور،موجبشـدهاسـتتاتولیدزبالهدرایرانبیشازحدمتعارفباشـد.بر

اساسآمارهایموجود»درایرانساالنهپنجاههزارتنزبالهتولیدمیشودومتأسفانهبهدلیل

ضعففرهنگبازیافتوتفکیکنشدنزبالهازمبدأ،بازیافتتماماقالمخشِکپسماند،
عملینیستوازپنجاههزارتنزباله،فقطحدود10درصدآنبازیافتمیشود.1

ازسـویدیگـر،بخـشعمـدهایاززبالههـابـهصورتنخالهسـاختمانیاسـتکه

بازیافتناپذیرنـدوفضـایزیـادیرااشـغالوچهـرهطبیعـترانازیبـامیکنند.

7.مصرفبیرویهدارو

مصـرفداروبرایدرماندردهاالزماسـت،ولیدرکشـورمـا،همانندمصرفمواد

غذایـیازالگـویخاصـیپیروینمیکندوبیرویهمصرفمیشـود.حتیشـایدبتوان

 گفـتخـودمصـرفبیرویـهدارو،موجـبایجاددرددیگریمیشـود.امـامعلی

میفرمایـد:»چـهبسـادارویـیکهدردیرابهبارآورد«؛2زیـرادربرخیموارد،افرادبرای

تسـکیندردهـایخود،بهطورسـرخود،انواعداروهـارامیخورند.

درحالحاضر،مصرفداروهایمجازدرایرانبیشاز1/5برابراسـتانداردجهانی

است.جالباینکهدراینبرآورد،درهرنسخهپزشکی،پنجقلمدارودرنظرگرفتهشده

اسـت،درحالیکهبسـیاریازپزشکانبیشازاینمقدارداروتجویزمیکنند.بررسیها

نیزنشـانمیدهدکهدربسـیاریازمناطقکشـور،بیمارانترجیحمیدهندنزدپزشـکی

کید برونـدکـهچندیـنقلمداروتجویزمیکند.آنهاحتیبرتجویـزداروهایتزریقیتأ

دارندومالکانتخابپزشـکبرایآنها،میزانتجویزداروسـت.ایندرحالیاستکه

دارو،سرمایهملیکشوراستوتجویزبیشازنیازآن،موجبمیشوداینسرمایهملی

درخانههاانباروسـپسدورریختهشود.

1. روزنامهاطالعات 4آبان1400.
2.سیدهاشمرسولیمحالتی،ترجمهوشرحغررالحکمودررالکلمآمدی)موضوعی(،ج1،ص410.
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ازایـنرو،بـرایحفـظایـنسـرمایهملـیبهتـراسـتسـازمانهایمسـئول،مانند

سـازمانهاینظامپزشـکیووزارتبهداشتودرمان،درپیشگیریازتجویزداروهای

غیرضـروریدرنسـخههایپزشـکی،اقداماساسـیانجامدهند.همچنیـنبایدبهمردم

آموزشدادهشـودبهطورکاملازداروهااسـتفادهکنندوداروهایاضافیخودراپیشاز

گذشتتاریخمصرفآن،بهسازمانهایمسئولتحویلدهندتادرنقاطمحرومکشور

دراختیـاربیماراننیازمندقراردادهشـود.

8.بیمباالتیدربهرهگیریازامکاناتواموالعمومی

وسـایل،امـوالوامکانـاتفراوانـیکـهدراختیارافـرادجامعه،سـازمانهاوادارهها

گذاشتهمیشود،متعلقبهعموممردماست.ازاینرو،همکارکنانسازمانهاوهمافراد

جامعهبایدبهصورتبهینهازآنهابهرهگیرند.الزماستهماندلسوزیراکهدرمورد

اموالشـخصیخوددارند،دربارهاموالعمومیبهکارگیرند،ولیمتأسـفانهکسـانیبه

گاهـیازمسـائلدینیوحقوقشـهروندی،بهآنتوجهـیندارند.آنهاحتیدر دلیـلناآ

موردحفظونگهداریاموالخصوصیدیگراناهتمامبیشـتریدارند،درحالیکهحفظ

اموالعمومی،ازاصلیترینوظایفمسـلمانمتعهدبهشـمارمیآید.

بیشـتریننموداینبیمباالتیها،دراسـتفادهنامطلوبازوسایلوامکاناتعمومی،

نظیـراتوبوسها،سـرویسهایبهداشـتی،امکانـاتمدارس،پارکهاوفضاهایسـبز

شـهریدیدهمیشـود.برایمثال،درداخلشـهرهاکمتراتوبوسنوییرامیتوانیافت

کهصندلیآننشکسـته،یاروکشـشپارهنشـده،یاواژهزشـتیرویآننوشتهنشدهباشد.

وضعیـتاتوبوسهـایکهنهوفرسـودههممعلوماسـت.اوجایـنبیمباالتیهادرپایان

بازیهـایفوتبـالباشـگاههایداخـلکشـور،بهویـژهدرتهراناسـتکهطرفـداراندو

تیـمپرطرفـدارپایتخـتدرپایـانبازی،عقدههایخودراباشکسـتنسـقف،شیشـهها

وصندلیهـایاتوبوسهـایشـرکتواحدخالـیمیکنند.بدینترتیـب،عمرمفیداین

وسایلعمومیراکهبادسترنجمردمتهیهمیشود،بهشدتکاهشمیدهندومیلیونها

تومانخسـارتبهبیتالمالواردمیسـازند.حالآنکهبرخیقطعاتایناتوبوسهابا

قیمـتباالازخارجواردمیشـود.
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9.مدیرانُمشِرف

مـنمعتقـدمکـهمدیربایدبـاتماموجودشبرایصرفهجوییآمادگیداشـتهباشـد؛

یعنـیخـودشرابـهصرفهجوییعادتدادهباشـد.اگرمدیردرمحاسـباتخودبگوید

هـزارتومـانچیـزینیسـتبـرایمدیـرشـدنمناسـبنیسـت،چـوناوممکناسـت

روزانـهصـدسـندراامضـاکنـد،کـهاگـردرهـریکهـزارتوماناسـرافکند،میشـود

صـدهـزارتومـان!همیـنبیمباالتیهـایکوچـکاوراعـادتمیدهـدکـهرفتهرفتـه،

رقمهـایبـزرگراهـمنادیـدهبگیـرد.دورشـدنازصرفهجویـی،افتادنبهچاهاسـراف

ههـایکوچـک
ّ
اسـت.مـنبارهـادرکارخانـهبـرایتربیـتبچههـاخـممیشـوموتک

السـتیکراازرویزمیـنبرمـیدارمودرالسـتیکهامیانـدازمتـایادبگیرند.شـایدده

برابـرآن،هزینـهمایـعدستشـوییاسـتکهبایددسـتهایمرابشـویم،ولـیاینیک

فرهنگسـازیاسـتوکارمنـدانبایـدبداننـداگـرایـنالسـتیکهادورریختـهشـوند

اسـرافاسـت.چقـدرکارشـدهاسـتتـایـکالسـتیکدرسـتشـدهاسـت،نفتیکه

ازهمـانابتـدامصـرفشـدهوشـماخودتـانمیدانیـدکـهبـرایبـهدسـتآوردنیک

قطـرهآن،چـهزحمتهایـیکشـیدهمیشـودوچقـدرطولمیکشـدکهآسـمانوزمین

دسـتبـهدسـتهـمدهنـدتـایکقطـرهنفـتبهوجـودآیـد.اینخیلـیمهماسـتو

نبایـدسـادهازکنـارشردشـد.ایـناسـتکهقـرآنمیفرمایـد:»خداوند،اسـرافکاررا

دوسـتنمـیدارد«.1مسـئلهسـرهـزارتومانوصـدهزارتوماننیسـت،یـکمدیرباید

بدانـدچقـدرطبیعـتزحمتکشـیدهتـابتواندبهاندکـیازکالهایمصرفیمادسـت

پیـداکند.

لـذایکـیازراههـایمهـِمموفقیتودرسهاییکـهمندرصنعتآموختـهاموازآن

خیلیبهرهمندشدهام،صرفهجوییاست.شایددرنگاهمخاطب،خندهداربهنظربرسد

کـهیـکصنعتگـربزرگوتاجـرموفقوکارآفرین،خودرادرگیرمسـائلجزئیکندوبه

صرفهجوییبیندیشـد،امارازموفقیتبسـیاریازکارآفرینانوافرادموفقدرطولتاریخ

همینصرفهجوییبودهاسـت.

ُه ل ُیِحُب الُمسِرفیَن)سورۀأعراف،آیۀ31(. 1.إنَّ
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اسرافدرسازمانها!

منبرایسـنجشمدیرانخود،یکمعیاردارم،کهدرواقعازشاهکلیدهاسـت،وآن

معیارایناستکهدقتمیکنمآیاکارمندمن،بهرقمهایکوچکمالیاهمیتمیدهد

ـکهشـایدبهچشـمکسـیهمنیایدــحسـاساسـتیا یانه،آیابهنگهداریاجناسریزـ

نه؟اگراهمیتبدهدمناورامدیرشایسـتهایمیدانموگرنهرویاوحسـابنمیکنم.

اگـریـکمدیـرگفت:بهحسـابآوردِناینحبهقندچیزینیسـت،بهنظرمن،
ً
مثـال

مدیرخوبینیست،چونمدیریکهمیگویدهزارتومانچیزینیستبهمرورمیلیونها

ومیلیاردهاراهمبهحسـابنمیآورد.
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بیتوجهیبهمنابعانسانی
یکـیازآفتهـاوروزنههـایسرمایهسـوزدرمدیریتهـایدولتـیوخصوصـی
بیتوجهیبهمنابعانسـانیاسـت.منابعانسانیمجموعهایازتوانهایانسانیاستکه
درقسمتهایمختلف،فعالیتمیکنند.دراینجامایلمبعضیازروزنههاییراکهدر

منابـعنیرویانسـانیبهوجودآمـدهتوضیحدهم:

1.پایکینبودنکارآییکارککنانادارهها
کارکنــانادارههــا،نیروهــایشــاغلوفعــالجامعــههســتندکــهدرتولیــدخدمــت
ــد: ــیمیفرمای ــامعل ــد.ام ــهنقــشحســاسومحــوریدارن ــرهوریجامع وبه
»کارهــابــهوســیلهکارمنــدان،راســتودرســتمیشــود.«1البتــهبــاتمــامفعالیــت
ــاندرحــد ــوزکارآییش ــد،هن ــاعدارن ــهاجتم ــراددرصحن ــناف ــهای وپشــتکاریک
مطلــوبنیســت.»میــزانبهــرهوریدرکشــورهایپیشــرفته،هفــتســاعتکارمفیــد
درروزاســت،درحالیکــهشــاغالنایــرانحداکثــریــکســاعتونیــمکارمفیــددر

ــد«.2 ــاممیدهن روزانج
»کارآییبرخیافراددرمحلکار،کمتراز20درصداستواکثرسازمانها،نیروی

مازادبرنیازدارند«.3
ایندرحالیاسـتکهپیشـرفتوتوسـعههرکشـور،دردرجهاولبهتوانوپشـتکار
مـردم،بـهویـژهنیرویفعـالوازجملهکارکنانمتکیاسـت.تمامپیشـرفتهایینیزکه

نصیبکشورهایتوسعهیافتهشده،درپرتوکاروفعالیتفراوانآنانبهدستآمدهاست.

کارآییضعیفکارمنداندرکشوربهدلیلکمکاریآناننیست،بلکهدالیلمختلفی

میتواندداشـتهباشـد.بخشعظیمیازآن،بهدلیلفراوانیتعطیالترسـمیکشـورو

بخـشدیگـربـهجهـتناتوانیآنانبـهعلتنداشـتنآموزشوتخصصالزماسـتکه

1.آمدی،غررالحکمودررالکلم)موضوعی(،ج2،ص273.
2. جامجم،ش1400/12/16،1385،ص5.

3.سازمانبهرهوریملیایران،مجموعهمقاالتوسخنرانیهایدومینکنگرهملیبهرهوریایران،ج1،ص325.
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بیشـک،ناتوانـیدرهـرفعالیتـی،آفتآنکاراسـت.امامعلـیمیفرماید:»آفت
کارها،ناتوانیکارمنداناسـت«.1

بـهاینموارد،ضعفمدیریت،تقسـیمنامناسـبکارونظـارتناکافیرابایدافزود.

درادارههـابارهـابهکارمندانیبرمیخوریمکهبهسـببفراوانیکار،بهاصطالحفرصت

سـرخاراندنندارند،ولیپشـتمیزدیگری،کارمندیرامیبینیمکهبیکارنشستهاست

یانـوعکارشچنیناقتضامیکند.

2.بیتوجهیبهسالمندانوبازنشستگان

سـالمندی،موهبتیالهیاسـتواتاقانتظارمرگنیست؛بلکهعمردیگریاستدر

زمانیدیگر.امامعلیمیفرماید:»بهراسـتیکهعمر)مفید(توهمانزمانیاسـت
کهدرآنهستی«.2

ایشـان،آدمیراازضایعکردنعمربازمیدارد:»ازضایعشـدنعمرهادرآنچهبرای
شـماباقینماند،بپرهیزید؛کهعمررفتهبازنمیگردد«.3

امروزهدرجهانتالشمیشودازوقت،تجربهونیرویسالمنداندربهرهوریجامعه

بیشـتربهرهگرفتهشـود.برایمثال،درکلیسـاهایاسـترالیا،محلویژهایبرایکمکبه

افرادنیازمنددرنظرگرفتهشـدهاسـتکهگردانندگانآنراسـالمندانتشـکیلمیدهند.4 

دربرخیکشورهابرایبهرهگیریازوقتونیرویسالمندان،دربیشترشوراهایمحلی،

دفترویژهسالمنداندرنظرگرفتهشدهاست.سالمندانیکهمایلنددرزمینههایگوناگون

داوطلبانـهخدمـتکننـد،بهاینمراکزمیروند.برخیازایـنخدماتداوطلبانهعبارت

اسـتازتدریسخصوصیدرخانهها،همصحبتیباافرادخانوادهها،نگهداریازخانه

وگیاهـاِنافـرادیکهبهمسـافرتمیرونـد،کمکبهامورخانه،خانـهداریودههانمونه
دیگر.5

1.سیدهاشمرسولیمحالتی،شرحغررالحکمودررالکلمآمدی)موضوعی(،ج3،ص109.
2.همان،ج2،ص199.

3.همان.
4.گروهبانواننیکوکار،مجموعهمقاالتسالمندی،گروهبانواننیکوکار،ص68و69.

5.همان.
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درکشورمابرخیسالمندانبهکاروفعالیتهاییمانندکشاورزیمشغولند،ولیاز

توانوتجربهگرانبهایبسیاریدیگرازبازنشستگان،باوجودآنکههنوزتواناییفعالیت

درامـورمختلـفرادارنـد،بهرهگرفتهنمیشـود.آنانبیشـتراوقاتخودرادربوسـتانبه

گـپزدنبـادوسـتانوهمسـاالنمیگذرانندوهیچنقشـیدرفعالیتهـایاقتصادیو

اجتماعیایفانمیکنند؛درحالیکهدراسـالم،نقشسـالمنددراجتماع،نقشپیامبری

اسـت؛چنانکهمیفرماید:»هرپیریدرمیانطایفهاشهمچونپیامبریاسـتدرمیان
قومش«.1

سـالمندی،دورهایسرشـارازپختگـی،تجربـهوکمالاسـتوبهیقیـن،بهرهگیری

ازتجربهسـالمندان،راهگشـایجامعهانسـانیخواهدبود.ارزشـمندیتجربهواندیشـه

سـالمندبهگونهایاسـتکهامیرسـخن،امامعلیمیفرماید:»اندیشـهسالمنددر
نظـرمـنازتالشجوانخوشآیندتراسـت«.2

بنابراین،بهتراسـتباحرمتگذاریبهشـخصیتسالمندان،بسترمشارکتهرچه

بیشـترآناندرجامعهفراهمآیدتاهمجامعهازتجربههایارزشـمندآنانبهرهمندشـودو

همخوددچارمشـکالتروحی-روانینشوند.

همیشهحاکمانومسئوالِنخردمند،رأیپیراِنعاقلوسنجیدهراارجمینهادندودر

کارهاازرأیومشورتآنان،بهرهمندمیشدند.بهداستانزیرتوجهکنید:

  جوانـی جویای نام در دربار خسـرو انوشـیروان خدمت می کـرد. این جوان از 
یری پیر و سـال خوره بود، اهمیت می داد،  این که پادشـاه به رأی »بزرگمهر« که وز

ید. حسـادت جوان به گوش شاه رسید، شاه برای این که جوان را  حسـادت می ورز

گاه کند، او و بزرگمهر را پیش خود فراخواند و گفت: شـنیده ام امروز یک کشـتی  آ

به بندرگاه ما وارد شـده اسـت از هر یک از شـما می خواهم به طور جداگانه در این 

بـاره تحقیـق کرده و نتیجۀ بررسـی خود را به ما گزارش کنید.

یت رفتند. جوان به سرعت و چاالکانه، راهی بندرگاه شد  هر دو، دنبال انجام مأمور

1. بحاراالنوار،ج75،ص137.
2. ترجمهنهجالبالغه،ص643،حکمت 86.
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و دیری نگذشـت که شـتابان و نفس زنان به دربار آمد و به انوشـیروان گفت: کشتِی 

مورد نظر، فوق العاده بزرگ بوده و از هندوسـتان آمده اسـت. شاه پرسید: محمولۀ 

کشـتی چیسـت؟ جـوان که فكر این سـؤال را نكرده بـود، پاسـخ داد: برمی گردم و 

تحقیـق می کنـم. جوان رفت و برای بار دوم برگشـت و گفت: محموله اش از انواع 

ادویـه اسـت. شـاه پرسـید: چه ادویـه ای 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 بی رمق بازمی گشـت، بزرگمهر، همزمان به دربار 

یخ و از فان  رسید و این گونه از کشتی گزارش داد: این کشتی با این نام و در این تار

بندر از هندوسـتان به ایران آمده و فهرسـت محمولۀ آن از این قرار اسـت )فهرست 

دقیق ادویه جات را گفت( قرار اسـت این کشـتی تا دو هفته دیگر در بندرگاه بماند 

و سـپس بـا بارگیـری چند قلم از فرآورده های صادراتی ایران به سـوی هندوسـتان 

بازگردد.

در ایـن هنـگام، پادشـاه رو به جـوان کرد و گفت: ارزش پیران عاقـل و باتجربه این 

است.

حافظهمسرودهاست:

پیـران پنـِد از متـاب سـر کـهرأیپیـر،ازبخـتجـوانبـه1جوانـا

3.بانوان

بانوان،نیمیازجمعیتفعالهرکشـورراتشـکیلمیدهندوازاینجهتمیتوانند

نقـشمهمـیدربهـرهوریجامعـهایفـاکنند.بنابـرفرمایشرسـولگرامیاسـالم6،

نخسـتینوظیفهآناندرجامعهاسـالمی،کاردرخانهومدیریتصحیحآناسـت:»]ای

زنـان[،هـریـکازشـماباکارکردندرخانهخویش،اگرخـدابخواهد،ثوابمجاهدان
یافت«.2 خواهد

1.دیوانحافظ،غزل419.
2. نهجالفصاحه)موضوعی(،ص357.
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بـهگـواهتاریـخ،بانوانایراناسـالمیهمیشـهدرکنـارمدیریتخانـهووظیفهخطیر

مـادری،درصحنههـایاجتمـاع،بهویژهدرروسـتاها،مناطقعشـایریوشـهرها،یارو

مـددکارهمسـرانخودبودهاند.یـکتحقیقاتمیگوید:»اگرمیخواسـتندبرایانجام

دادنکارهاییکهفقطزناندرخانهانجاممیدهند،کارگراستخدامکنند،هزینهآنچهار
برابرهزینهیکخانوادهمیشـد«.1

بـاتمـامنقشـیکـهزنـاندراجتمـاعدارنـد،هنوزبسـیاریازآنهـاازوقـتخودبه

درستی،استفادهنمیکنند.آنانمیتوانندباکارهایمناسبمانندمطالعه،تالوتقرآن،

فعالیتهـایهنـریودسـتیوقصهگوییبرایفرزندانسـرگرمشـوند.

4.کودکانونوجوانان

بهرهوریدرخانوادهرانبایدبهفعالیتپدرانومادرانمحدودکرد.همهیافرادخانواده،

گاهییابندتـاازامکاناتوفرصتهاییکه بـهویـژهفرزنـدان،بایدازموضوعبهرهوریآ

دراختیاردارند،مانند:دفتر،مداد،خودکار،پوشـاکوامکاناتخانه،مدرسـهوجامعه

بـهدرسـتیبهـرهگیرند.همچنیـناوقاتفراغتخودرابـهویژهدرتابسـتانهابهبطالت

نگذراننـدوبـااخـالقوروحیـهخوب،محیطزندگیشـادابیبرایدوسـتان،معلمانو

افـرادخانوادهفراهمآورند.
مـاومسـئوالن،دربخشآموزشبهرهوریبهکـودکانونوجوانانجامعهضعیفعمل
کردهایـم.آنـانآموزشهـایالزمرادرراهبهـرهورسـاختنخود،خانوادهوجامعهشناسـان
ندیدهاند.بهتراستبدانیمهرسالهبهدلیلتوجیهنبودنفرزندانوخانوادههادربارهبهرهوری

ومـردودیبرخیدانشآموزان،خسـارتبسـیارسـنگینیبـهخانوادههـاوبیتالمالوارد

میشـود.بیشـک،باتوجیهاینمهم،ازواردآمدناینگونهخسارتهامیتوانپیشگیری

کـردومنابـعمالـیرابرایافزایشبرنامههایآموزشوپرورشدرمدرسـههابهکارگرفت.

5.جوانانوافرادتحصیلکرده

یکـیدیگـرازآفتهـاوروزنههایسرمایهسـوزدربخـشنیرویانسـانی،بیکاری

1.مرکزترجمهمتونمدیریت،مجموعهمقاالتبهرهوری،ص17.
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روزافزونجوانانتحصیلکردهجامعهاسـت.سـاالنههزارانجوانمشتاقبهتحصیل،به

امیدزندگیبهتروارددانشگاههایسراسرکشورمیشوند.آنهاباصرفهزینههایکالن

مادیومعنوی،پسازچندسـالفارغالتحصیلمیشـوند،ولیمتأسـفانهحدودنیمیاز

اینتحصیلکردگانبهدلیلجذببیشازاندازهدانشـگاهها،نمیتوانندجذببازارکار

شـوندوازنتیجـهسـالهازحمـتوتالشخودبهرهگیرند.بهویـژهدرمناطقمحروم،به

دلیـلکمبـودامکاناتدرمحلخدمت،ممکناسـتپـسازچندیازتحصیالتخود

صرفنظرکنندودرکارهایغیرتخصصیمشـغولشـوندیابهشـغلهایکاذبدرآمدزا

بپردازند.اینجوانانکهسـالهادسـترنجخانوادههاوهمینطوراوقاتارزشمندجوانی

خـودراصـرفتحصیـلکردهانـد،گاهنقشکاخرؤیاییراکهدرذهنخودازدانشـگاهو

تحصیـلسـاختهبودنـد،یکبـارهبرآبمیبینند.بـههمیندلیل،دچارانواعمشـکالت

روحی-روانیمیشـوندواینسـرآغازمشـکالتخود،خانوادهوجامعهشناساناست.

بـابرنامهریـزیبهتـر،میتـوانازاسـتعدادوتواناییایـننیروهادرراهتولیدوسـازندگی

جامعهبهرهگرفت.

6.ضعفکاردانی

امروزهثابتشدهکهکمیتوکیفیتموردانتظار،دربهرهوریفعالیتهاتابعسرعت

ودرستیانجامکارهاست.هرچهفعالیتهاباسرعتودرستیمطلوبتریانجامگیرد،

بازدهمطلوبتریبههمراهخواهدداشت.البتهاینسرعتودرستی،تابعدانشوسطح

مهارتهاسـت.امامعلیمیفرماید:»هرگاهخواسـتیدبهدانش،سـودمندآراسـته
گردید،بدانعملکنید…«.1

بــاوجــودپیشــرفتهایکشــوروکوتــاهشــدندســتکارشناســانبیگانــهازاداره

ــد.بســیاری ــرادنامتخصــصادارهمیکنن ــوزبســیاریازامــورکشــوررااف امــور،هن

ــص ــد،متخص ــتهایازآنندارن ــچسررش ــههی ــوریک ــودرادرام ــزخ ــرادنی ازاف

میداننــدودرآناظهارنظــرمیکننــدیــامیکوشــندآنراانجــامدهنــد.همیــن

مســئلهموجــبکاهــشبهــرهوریدرامــورشــدهاســت.رســولخــدامیفرمایــد:

1.سیدهاشمرسولیمحالتی،شرحوترجمهغررالحکمودررالکلمآمدی)موضوعی(،ص209.
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»هــرکــهندانســته،کاریراانجــامدهــد،خــرابکردنــشازدرســتکردنــشبیشــتر

اســت.«1امــامعلــیهــمفرمــودهاســت:

»کسیکهازروینادانیکارکند،همچونکسیاستکهبهبیراههمیرودوهرچه
دررفتنبیشترتالشکند،ازهدفدورترمیشود«.2

7.کیفیتاشتغال

ازروزنههـایدیگـردربخـشنیـرویانسـانی،کیفیتاشـتغالاسـت؛یعنیبیشـتر

جمعیـت،مصرفکننـدهصـرفهسـتندودرتولیـدنقشـیندارند.آمـارجمعیتجوان

کشـور،مطلوبوقابلتوجهاسـت،ازاینجمعیتجوان،تعداداندکیدرفعالیتهای

اقتصادیواجتماعینقشدارندوبقیهبهدلیلاشتغالبهتحصیل،مصرفکنندههستند.

حالاگربیکاران،سـالمندانوازکارافتادگانرانیزبهحسـابآوریم،خواهیمدیدفقط

تعـدادکمـیازجمعیتدربهرهوریجامعهفعالهسـتند.

براسـاسیکآمار»ازجمعیتهشـتادوپنجمیلیوننفریایران،حدودبیسـتوپنج

میلیـوننفـرنیـرویکارفعـالوجـوددارد«.3برخـیازایـنفعاالنشـغلکاذبدارندو

برخیهممانندکارگران،کشـاورزانومعلمانبهاقتضایشـغل،درفصلهاییازسـال

فعالنیسـتندوبهرهوریالزمراندارند.اینمسـئله،شـکلدیگریازپایینبودنبهرهوری

 رادرجامعـهبـهنمایشمیگذارد.بهیقین،اینگونهکیفیتاشـتغالبرایکشـورمطلوب

نیست.

8.آفتتعطیالت

یکیدیگرازروزنههایسرمایهسوزدربخشمنابعنیرویانسانی،فراوانیتعطیالت

رسمیوغیررسمیدرمقایسهبادیگرکشورهاست.یکخانوادهچهارنفریدرایرانفقط

یکماهکارمفیدانجاممیدهند؛یعنیبااحتسابتعطیلیپنجشنبهوجمعهوتعطیالت

رسـمیسـاالنهومرخصییکماههاسـتحقاقیازنظرروزکاری)ونهسـاعتمفید(در

1.کلینی،اصولکافی،ج1،ص55.
2.رسولیمحالتی،همان.
3.سایتمرکزآمارایران.
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مقابلهر4روزکاری،3روزاستراحتوجوددارد.فرهنگپلزدنبینتعطیالتبرای

تفریحوسـفرراهمبایدبهاینمشـکلاضافهکرد.اینمسـئلهدرکاهشبهرهوریجامعه

بسیارمؤثراستوبابحثهاوانتقادهایفراوانیدرجامعهروبهروست.

اگرچهوجودتعطیالتفراواندرکشورماجنبهملی،مذهبیورسمیدارد،ولیاین

موضـوعنبایـدموجبکمتوجهیبهفرهنگکاروکوشـشوکاهـشبهرهوریدرجامعه

شود.ازاینرو،بهتراستبابهرهگیریازنظرکارشناسانواستادانفن،درپیراهکارهای

عملیبرایکاهشتعطیالتباشـیمتاجامعهبااسـتفادهازبرکاتآن،بهبهرهوریبرسـد.

9.فقرفرهنگمطالعه

توسـعهوبهرهوریهرجامعه،بهعواملمتعددیبسـتگیدارد.دراینمیان،مطالعه

کتابمفیدازجایگاهویژهایبرخورداراست.کتابکهجایگاهویژهایدرتوسعهداردو

تبیینکنندهتوسـعهدرجامعهاسـت،میتوانددرموفقیتمعنوینیرویانسانیهمبسیار

مؤثرومفیدشـمردهشـود.حضرتعلی،آنرابهترینتسـلیدهندهمعنویمیداند:

»کسـیکهخودراباکتابآرامشمیدهد،هیچامرخرسـندوراحتیراازدسـتنداده

است)نیازیبهتسلیدادنچیزدیگریندارد(«.1نیزازایشاناستکه:»َالُکُتُب بساتیُن 
الُعلماء؛کتابها،باغهاوبوسـتانهایدانشمندانهستند«.2

بـاتمـاماهمیتـیکـهفرهنگکتابوکتابخوانیدررشـدمعنویافـرادجامعهدارد،

متأسفانهعطشوانگیزه»دانستن«و»مطالعه«درجامعهمابسیارکماست.بررسیهای

مرکـزآمـارایرانوشـورایعالـیانقالبفرهنگیدرطـرحآمارگیـریازفرهنگرفتاری

خانـوارنشـانمیدهـدایرانیهـاحدود15دقیقـهدرروزکتـاِبغیردرسـیمیخوانند.

دادههـایآمـاری،آمارهـایدردآوِرمتفاوتـیازکتابخانـه،کتـابوکتابخوانـانارائه

میدهـدکـهبیانگـرزمانبسـیارکوتـاهمطالعهبرایهـرنفرایرانی،نبودیـکجلدکتاب

برایهرنفر،نبودحتییککتابخانهدربرخیشـهرها،نبودکارشـناسدربسـیاریاز

کتابخانههایدانشـگاهیومدارس،نبودکتابخانهونارسـاییدربسـیاریازمدارس

1.سیدهاشمرسولیمحالتی،شرحوترجمهغررالحکمودررالکلمآمدی)موضوعی(،ج2،ص365.
2.همان،ص264.
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کشـور،کمبودفضایمطالعهومانندآناسـت.تعدادکتابخانههایعمومیبهازایهر

صـدهـزارنفـردرایران،1/8درصدیعنی  میانگیناینرقمدرکشـورهایتوسـعهیافته

 اسـت.تعـدادکتابهـایموجـوددرکتابخانههـایعمومـیایـراننیـز1/7درصـد؛
میانگیناینرقمدرکشورهایتوسعهیافتهبودهاست.1 یعنی

اینارقامبیانگرکمبودکتابخانههایعمومیدرمقایسـهباجمعیتکشـوراسـت.

مسئوالنفرهنگیبایددراینزمینهبهوظایفخوددرموردرفعاینکاستیهاعملکنندو

ازسویدیگر،باایجادانگیزهمطالعه،روحیهتفکروتعقلودانستنرادرجامعهگسترش

دهند.درغیراینصورت،اگرآمارکتابخانههابهاستانداردهایجهانیهمبرسد،ولی

افرادکتابخواننداشتهباشیم،درکسبموفقیتهایمعنویموفقنشدهایم.

بـاعمومیکـردنفرهنگمطالعهکتابدربرنامهریزیآموزشـیمدارس،توجهدادن

اولیـاوخانوادههـابـهاهمیتمطالعهوترویجآنبینفرزندان،گسـترشبرنامهنقدکتاب

دررسـانههاومطبوعـاتوهمیـنطـورمعرفـیکتابهـایارزشـمندوایجـادتنـوعدر

موضوعهـاینشـرمیتـوانبهاینهدفمهمدسـتیافت.

10.ضعفدرتکریماربابرجوع

عاملدیگریکهبهمنابعانسـانیمربوطمیشـود»تکریماربابرجوع«است.یعنی

خدمـتبـهمـردم.ادارههایماگاهیبـهصورتموقتومقطعی،شـعار»تکریمارباب

رجوع«میدهند،ولیدرعمل،خیلیکارآییندارد.یکیازعلتهایضعفدرتکریم

اربابرجوعایناسـتکهمسـئوالنوکارکنانادارهها،منتظرراهکارهاییازمرکزهسـتند

تاخودراباآنهماهنگسـازند؛غافلازآنکهچنینرویهایبیشـتربرایآمارگیریاداری

مناسباستودرعمل،نمیتواندبهکندیحرکتقطارسنگیناداریکشورپایاندهد.

اگرکارمندانسازمانهایاداریدرامرخدماترسانیتوجیهشوندوبانیتخدمت

بههمنوعکارکنند،بسـیاریازگرفتاریهایمردمبهآسـانیبرطرفخواهدشـدوادارهو

محلکاربهعبادتگاهیبرایکارمندبدلمیشود.

تکریماربابرجوع،راههاییداردکهاگرهرکارمندیآنهارابهکارببندد،مشکالت

1.سایتکتابخانههایایران.



ری
هو
ــر
ـهـ
یب

ـــا
ته

آفـ

122

اداریماحلمیشود؛بهاینراههامیتواناینگونهاشارهکرد:

برخوردنیکوبامردم،کیفیتخدمت،دوستانهانجامدادنکار،حاضرودردسترس

بـودندرمحـلکار،سـادهوتمیزومرتببـودنومانندآن.همچنینکارمندنبایدبامردم

رفتـارطلبکارانهداشـتهباشـد،بلکـهبایدآنانراولّینعمتخودبپنـداردوجایگاهخودرا

نعمتـیازسـویخدابدانـدکهآنرابرایبرطرفسـاختننیازمندیهایمردموخدمت

بهآنهاقراردادهاسـت.

اینداستانکهدرمنابعآمدهجالباست:

  صفـوان در محضـر امام صادق نشسـته بـود. ناگهان مـردی از اهالی مكه 
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 

اصـاح 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 محبوب تر و 

است«. برتر 

ایشـان سـپس به نقل داسـتانی از امام حسن  پرداخت و فرمود: مردی گرفتاری 

داشت و از آن حضرت یاری طلبید. امام حسن کفش ها 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 اعتكاف کرده و معذور اسـت، خدمتشان 

نرفتم«. امام حسـن  فرمود: »اگر توفیق برآوردن حاجت تو برایش دسـت داده 
بـود، از یک ماه اعتكاف برایش بهتر بود«.1

1.کلینی،اصولکافی،ج3،ص284.
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راهکارهایکلیبرایحفظسرمایههاواستعدادها
راهکارهایکلیبرایحفظسرمایهرادرسهعرصهیخانواده،سازمانهایخصوصی

ودولت،ارائهمیکنیم.

اول:فردوخانواده

خانواده،اولینومهمترینجایگاهشکلگیریشخصیت،فرهنگ،اندیشهواعتقادفرد

است.خانواده،ابتداییترینآموزشگاهونهاداجتماعیاستکهانساندرآنچگونهزیستن

رادردامانپدرومادرمیآموزد.کودکونوجواندربسیاریازرفتارهاوگرایشهایخود،از

قبیلگرایشبهشرکتدرکارهایخیرواهمیتدادنبهکاروتالش،وظایفوتکالیفدینی

وبرنامهریزیبرایزندگی،ازتجربههایخوشایندتربیتیدرخانهوخانوادهاثرمیپذیرد.از

اینرو،بهتراستزاویهتوجهبهرهوریدرابتدابهخانوادهمعطوفباشد.بهیقین،اگرهمهی

افرادخانوادهبامفهومبهرهوریوشـیوهزندگیبهترومتعالیترآشـناشـوند،درآنمسیرگام

مینهندودربهبودفعالیتهایفردیواجتماعیخواهندکوشید؛زیراهوشیارکسیاست

کههموارهدرفکربهبودوضعیتموجودباشد.امامعلیدراینبارهمیفرماید:»زیرک
کسیاستکهامروزشبهترازدیروزاوست«.1

درایـنبخـشبهمهمترینمسـائلیمیپردازیمکهمیتواندافـرادخانوادهوجامعهرا

بهبهرهوریبرسـاند.

1. والدین و فراگیری دانش بهره وری

بهرهوری،ازعلومیاسـتکهبرایدنیاوآخرتهرفردبسـیارسـودمنداست؛زیرابا

فراگیـریآن،امـکانبهرهبـرداریبهینهازامکانات،فرصتهـاولحظههایزودگذرعمر

فراهـممیشـود.ازایـنرو،برایبهبودبهرهوریدرخانـواده،پیشازهرچیزبایدوالدین

ودیگربزرگسـاالنبااصولبهرهوریومنابعآنآشـناشـوند.سـپسروشهایمختلف

1.سیدهاشمرسولیمحالتی،شرحوترجمهغررالحکمودررالکلمآمدی)موضوعی(،ج2،ص393.
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آمـوزشایـنامـوررابهدیگرانبیاموزنـد.دراینصورت،والدینمیتوانندبااسـتفادهاز

داشتههایخود،ازراهرفتار،گفتاروابزارآموزشیوتربیتی،اصولبهرهوریاسالمیرابر

حِسُنوا
َ
مَوأ

ُ
والَدک

َ
کِرُمواا

َ
اسـاسسفارشرسولگرامیاسـالمبهفرزندانبیاموزند:»أ

آداَبُهـم؛فرزندانراگرامـیبداریدوبهآنانآدابنیکوبیاموزید«.1

فرزندانـیکـهاینگونهتربیتشـوند،بهبهرهوریخانـوادهوجامعهکمکخواهندکرد.

خوشبختانـهدرفرهنـگغنیاسـالم،دسـتورهایدقیقیدرموردبهـرهوریوجودداردکه

توفیـقعینـیوعملـیدرگروتوجهوعملبهآنهاسـت؛معیارهایارزشـمندیهمچون:

ناظردانستنخدابررفتار،دقتدرکارها،اتقانومحکمکاری،حسنانجامعمل،تعاون،

تقسـیم،اولویتبنـدیوتـداومکار،قدردانیازفرصتهاونعمتهـاونگهداریازاموال.

غاندینی،اینمعیارهارابهصورتصحیح
ّ
اگردستگاههایفرهنگیکشوروهمینطورمبل

واصولـیبـهافـرادخانوادهوبهویژهوالدینوبزرگسـاالنآموزشدهند،میتوانندهدایت

اقشـارجامعهرادردسـتگیرند.بدینترتیب،شاهدبازدهیباال،کارآییمطلوب،کاهش

هزینههـاودرنهایـتافزایشبهـرهوریدرخانوادهوجامعهخواهیمبود.

2. تالش برای ایجاد فرهنگ تولید در خانواده

درگذشته،فرهنگتولیدوبازدهیدرخانوادهایرانیپررنگبودوبخشچشمگیریاز

تولیدملیراتشکیلمیداد.درحالحاضرهمبهتراستبهگونهایعملشودتاهرخانواده

ایرانیبتواندبرایبرطرفسـاختننیازهاازتولیدخودبهرهگیرد.البتهبیشـترخانوادههای

شـهریبـهدلیلویژگیشهرنشـینیومحدودیتهایشـاننمیتوانندهماننـدخانوادههای

روسـتایی،گوشـت،لبنیات،حبوباتوغالتراتولیدوبسـیاریازنیازمندیهایخودرا

تأمینکنند.دراینمیان،دولتمیتواندباتقویتبیشترامکاناتدرروستاها،خانوادههایی

راکههیچگونهفعالیتتولیدیندارند،بهتولیدبیشـترتشـویقکند.

افزونبرآن،درجوامعشهریهممیتوانزمینههایآموزشرشتههایخاصهنری،

فنـی،صنایـعکوچـکومونتاژوسـایلرابـرایافرادخانـواده،بهویژهبـیکاران،بانوانو

سـالمندانفراهمآوردتادرفرصتهایمناسـببهآنبپردازند.

1.ابوالقاسمپاینده،ترجمهنهجالفصاحه،ص29.
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پـساگـرمیخواهیـمدرجامعـهبهبهرهوریبرسـیم،بایدهرایرانیکـهتواناییکارو

تولیـددارد،درایـنجهـتگامبـرداردومحیطخانهرابارعایـتاصولوحقدیگران،به

کارگاهـیکوچکبرایتولیدبدلسـازد.

3. استفاده بهینه از اوقات فراغت

ارزشوقتدراسـالمبهاندازهایاسـتکهرسـولگرامیاسـالمدرسـفارشبه

ابـوذر)ره(میفرمایـد:»ایابـوذر،درموردعمرخود)اوقاتخـود(حریصترازپولو
ثـروتخودباش«.1

امروزهشـتابدربهرهگیریازفرصت،بیشازگذشـتهاهمیتدارد؛زیرابهبودشـرایط

کار،کمشدنمدتکار،مصرفوسایلرفاهیواختصاصیافتنروزهاییبهتعطیالت،

اوقاتفراغتفراوانیرابرایخانوادههافراهممیآورد.بهویژهاینموضوعدرفصلهاییاز

سالازجملهدرتابستانکهباتعطیلیمراکزآموزشیهمراهاست،اهمیتیدوچندانمییابد

وبرنامهریزیمناسـبراضروریمیسـازدکهشکوفاکنندهاستعدادهایانسانیباکمترین

هزینهباشد.متأسفانهاوقاتفراغتبسیاریازخانوادههابهعلتهایمختلفبهبیهودگی

میگـذردونمیتـوانآنراتفریـحواسـتراحتیاتولیدوخدمتنامیـد.باآموزشفرهنگ

بهرهوریومدیریتزمانازطریقدسـتگاههایفرهنگی،بهویژهرسـانهملیبهخانوادهها

میتوانآنهاراتشـویقکردکهبرایلحظاتشـیرینزندگیخودبرنامهمناسبیبریزند.

غافلمنشینکهزندگییکنفساستامروزکهبرعملتورادسترساست

را مـا کشـاند عمـر قافلـه وینضربهقلبتوصدایجرساست4خـود

4. تغییر الگوی مصرف

درحـالحاضـر،الگویمصرفخانوادهبههیچوجهبـامنافعملی،امکاناتداخلی

تولیدودرآمدومنافعبیشـترخانوادههایایرانیمتناسـبنیسـت.ازاینرو،انتخابدر

الگویمصرفیکهمناسبباوضعیتکشوروتأمینکنندهمنافعخانوادهباشد،ضروری

بهنظرمیرسد.

1.شیخمفید،االمالی،ص527.
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الف( مصرف نکردن کاالهای خارجی

اگربهفکربهرهوریجامعهوخانوادههستیم،ناگزیریمعادتغلطمصرفکاالهای

خارجیراترکوتولیدداخلیرامصرفکنیم؛هرچنددربرخیمواردممکناستتولید

داخلی،کیفیتکاالهایخارجیرانداشتهباشد.

نکتهمهمایناستکهاصالحانگیزهمصرفوجهتدهیگرایشمردمبهسویکاالهای

ساختداخل،باصدوربخشنامهانجامنخواهدشد.اینکارباارتقایفرهنگمصرفو

تولیدواعتقادبهاینباوردینیکهترکعادتهایغلط،فضیلتاست،امکانپذیرترخواهد
بود.امامعلیمیفرماید:»برترینعبادتها،چیرهشدنبرعاداتاست.«1

درواقـع،مردمبایداحسـاسکنندکهترکعـادتمصرفکاالهایخارجیوگرایش

بهمصرف،بهنفعخودشـاناسـت.همینطوربایدفرهنگاعتمادبهکاالهایداخلیدر

جامعهتقویتونهادینهشود.دراینزمینهباتقویتباورعمومیبهکاالهاییکهآزموده

شـدهاند،میتـوانالگویمصرفداخلیرابهبودبخشـید؛بهگونـهایکهمردم،مصرف

کاالهـایداخلـیراافتخـاریبزرگبرایخودوکوشـشدرراهقطعوابسـتگیبدانند.با

برجسـتهنماییسـیرهعلماومشـاهیرمیتوانبهاینهدفدسـتیافت.یکنمونهرانقل

میکنیم:حاجشـیخعبدالکریمحائری،مؤسـسحوزهعلمیهقمهیچگاهلباسازپارچه

خارجـینمیپوشـید.درتابسـتانپیراهن،شـلواروقبایایشـانهمهازکربـاسبود.در

زمسـتاننیـزلباسـشراازپارچهایرانبهنـام»َبَرک«تهیهمیکـرد.پارچههایلباسهای

آقازادههایایشان،حاجآقامرتضیوآقامهدیازپارچههایکازرونیاصفهانبود.آیت
اللـهحائریهموارهمیگفتند:ایرانیبایدپارچهایرانیبپوشـد«.2

دربـارهگانـدی،پدراسـتقاللهندنوشـتهاند:»درزندانوسـفر،چرخنخریسـیبه

همـراهداشـتکـهآنرابـهعنواننمادصنایـعکوچکوغیرمتمرکزهنـدمعرفیمیکردو

بـرتـنپیروانش]وخودش[بهجاییونیفرمهـایپرزرقوبرقیامدالهایجورواجور،

لباسهایُزمختنخیبافتخانگیمیپوشاند.آنلباسهابههمانسرعتکهپیروانش

1.سیدهاشمرسولیمحالتی،شرحوترجمهغررالحکمودررالکلمآمدی)موضوعی(،ج2،ص220.
هالعظمیحاجشیخعبدالکریمحائری،ص127.

ّ
2.عمادالدینفیاضی،زندگینامهوشخصیتآیتالل
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رامشـخصمینمود،ازلحاظروانینیزدربههمپیوستنشـانمؤثربود…ویمیگفت

برایمنبسیارتأسفآورودردناکاستکهببینممردمباشتابزدگیودیوانهواربهتقلید
هرچیزتازهبپردازند«.1

جواهرلعلنهرو،نخسـتوزیرفقیدهندنیزهمینگونهعملمیکرد.»وقتیدرسـال

1961بهفرانسـهمسـافرتکرد،برعکستمامسـفارتخانههاکهدراینگونهسـفرهای

مقامات،تماموسواسشـاناینبودکهدرسـتمثلفرانسـویهاازمهمانانخودپذیرایی

کنند،دستوردادازهماناولمهمانیتاآخرپذیراییودکورومراسم،همههندیباشدو

بهجایشراب،بادوغوشیرهازهنرمندان،وزرایفرانسویومهماناندیگرپذیراییشود.

وقتیکهمهمانانمشـاهدهکردندهمهچیزهندیاسـتوهندمثلکوهایسـتادهاست،در
برابرآنهمهعظمت،احسـاسحقارتکردند«.2

بـااتـکابـهمصرفتولیدداخلـی،میتوانخانـوادهوجامعهرابهرهورسـاختوازقید

وابستگیرهانید.البتهبهتراستاینشیوهازخانوادههایمسئوالنارشدکشورآغازشود.

ب( حفاظت از وسایل زندگی

گفتاریحکیمانهدربینمردمرواجداردکه:»خریدکردن،هنرنیسـت،بلکههنردر

نگهداریاست.«اینسخنارزشمندوپرمحتوا،میتوانددربهرهوریاثرگذارباشد؛زیرا

دراینزمان،مردموخانوادههابهاندازهکوششـیکهبرایخریدوسـایلانجاممیدهند،

کیدشـده براینگهداریآنتالشنمیکنند،درحالیکهدراسـالمبرنگهداریوسـایلتأ

اسـت.حضرترسـولاکرم میفرماید:»هرکهچیزینصیبشکردهاند،درحفظآن

بکوشد.«3امیرمؤمنانعلیهممیفرماید:»نگهداشتنآنچهدردستتوست،برای
توبهتراستازدرخواستچیزیکهدردستدیگراناست«.4

متأسـفانهاینموضوعدرفرهنگمصرفکشـور،کمترجایگاهیدارد.باآموزشهای

رسـمیوغیررسـمی،ازراهرسـانههاومطبوعات،خانوادههاراباشیوههایاصولیحفظو

، خودباوریفرهنگی، ص 106. 1. نک: علیرضا شفیعی مطهر
2.همان.

3.ابوالقاسمپاینده،ترجمهنهجالفصاحه)موضوعی(،ص202.
4.سیدهاشمرسولیمحالتی،شرحوترجمهغررالحکمودررالکلم)موضوعی(،ج1،ص268.
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نگهداریوسایلوامکاناتمیتوانآشناکردتاهمدرهزینههایآنهاصرفهجوییشودو

همموجببهبودبهرهوریدرجامعهگردد.برایمثال،باآموزشنگهداریوسایلشخصی

مدرسـه)ماننددفتروکتاب(بهدانشآموزان،میتوانسـاالنهمیلیاردهاریالصرفهجویی

وازقطـعهـزاراندرخـتدرطبیعتپیشگیریکـرد.البتهاینآموزشهانبایدتنهابهحفظ
ونگهداریاموالووسـایلخانوادهمحدودباشـد،بلکهبایدبهوسـایلوامکاناتجامعه

گسـترشیابدتاآنرامتعلقبهخودبدانندوبهصورتبهینهازآناسـتفادهکنند.

دوم:نهادهایاجتماعیوخصوصی
موفقیتدردستیابیبهاهدافبهرهوریدرهرجامعه،تاحدودزیادیبههمکاری
سازمانهاونهادهایاجتماعیوهمکاریکارکنانآنهابستگیدارد؛زیرابخشبزرگی
ازامکانـات،منابـع،سـرمایههاونیروهـایانسـانیرادراختیاردارندکههمینمسـئله،
گاه،شـجاعو بیانگـرسـهمآنـاندربهرهوریجامعهاسـت.درایـنمیان،نقشمدیرانآ
دلسـوزدرپیـشگرفتنشـیوههایاصولیومنطقیبرایرسـیدنبهبهـرهوریمطلوب،

نقشـیاساسـیاسـتکهدراینمبحثبهآنمیپردازیم.

1. تدبیر مناسب

چارهجوییمناسـببرایرسـیدنبهبهرهوریسـازمان،ازنخسـتینوظایفمدیران
سازمانهاونهادهاست؛زیرابهفرمودهامامعلی:»اساساصالحدرزندگی،تدبیر

اسـت«.1درپرتوتدبیرمناسـباسـتکهازاشـتباههاولغزشهادراموروبهباورآمدن

پشـیمانیپیشگیـریمیشـود:»تدبیروچارهجوییدرکارپیـشازانجامآن،آدمیرااز
لغـزشدرامانمیدارد«.2

همچنیـنتدبیـرمناسـبمیتوانـدسـازمانرابهبهرهوریوشـکوفاییبرسـاند.امام
علیدراینبارهمیفرماید:»تدبیرخوب،ثروتومالاندکرازیادکرده،تدبیربد،
مالبسـیاررانابودمیکند«.3بهیقین،برایرسـیدنبهتدبیریمناسـببرایبرنامهریزی

1.همان،ج1،ص356.
2.همان،ص355.

3.همان.
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گاهیازوضعیتفعلیسازمان،منابع، دردورههایکوتاه،متوسطوبلندمدت،نیازمندآ
امکانات،اولویتهاوقابلیتهاینیرویانسـانی،امریالزمواجتنابناپذیراسـت.

2. آموزش دانش کاری

دربهرهوری،الزماسـتآموزشهدفمند،بههنگام،متناسـببانیازهایشـغلیو
تخصصیفراگیرانباشـدتابتواندازحجممشـکالتسـازمانبکاهدوآنرابهبهرهوری
مطلوببرساند.بهعبارتی،آموزشبایدسودمندباشد؛زیراآموزشیکهسودمندنباشد،
نهتنهادرجهتبهرهورینخواهدبود،بلکهازبهرهوریسـازمانبهجهتصرفانرژی
وقتوهزینهفراوانخواهدکاسـت.بیجهتنیسـتکهرسـولخدا میفرماید:»از

خدا،دانشسـودمندبخواهیدوازدانشـیکهسـودندهد،بهخداپناهبرید«.1
درسـالهایاخیر،بهامرآموزشنیرویانسـانیدرسـازمانهاونهادهایدولتیتوجه
ویـژهایشـدهاسـت،ولـیکافـینیسـتوبهدقتبیشـتریدراجـرانیـازدارد؛زیرابرخی
آموزشهابانیازهایشغلیکارکنانهیچارتباطیندارد.بههمیندلیل،بازدهیوبهرهوری

کمتریداشـتهاسـتوازاینرو،برخیشـرکتهایخصوصیازآنگریزانبودهاند.
بهتراسـتبدانیمکهشـرکتهاوسازمانهایکشورهایتوسعهیافته،هموارهآموزش
رابهعنوانیکاصلوسرمایهگذاریبلندمدتپذیرفتهاندوساالنهمیلیاردهادالرصرف

هزینهآموزشنیروهایخودمیکنند.
نکتهدیگراینکهازراهآموزشمیتوانبسـیاریازروشهایکاریرادرراهبهرهوری
اصـالحکـرد.بـرایمثال،باحذفکارهایزایدوانجامکارالزم،میتوانبهطورمؤثرتر،
بـاکوشـشوزمـانوهزینـهکمتـربـهبهـرهوریبهتررسـید.درایـنزمینهبـهتالشهاو
تکنیکهایـیکـهدکترگیلبرتوهمسـرروانشـناساوبرایرسـیدنبهبهـرهوریانجام
دادند،میتواناشـارهکرد.»آنانباآموزشواصالحروشکارتوانسـتندحرکتکارگران
آجرسازراازهجدهحرکتبهپنجحرکت]کاهش[دهندوبااینکاربهجایتولید120 
آجردرساعت،350آجردرساعتتولیدکردند.اینتکنیکشاملچیدنمرتبآجرها،
حذف]حرکتهای[بیحاصلوموارددیگربودکهدرتولیدآجرهابهکارگرفتهشـد«.2

1.ابوالقاسمپاینده،ترجمهوشرحنهجالفصاحه)موضوعی(،ص471.
2.سازماناموراداریواستخدامی،فصلنامهمدیریتدولتی،مرکزآموزشنیرویانسانی،ش12،ص65.
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3.حقوق و پاداش بر اساس عملکرد

حقوقوپاداشمناسبهموارهازعواملانگیزهآفریندرمحیطهایکاریبودهاست.

برایبهبودبهرهوریدرسـازمان،بهتراسـتمقرراتحقوقوپاداشکارکنانبهگونهای

تدوینشودکهمبنایپرداختهابهجایحضورفیزیکیدرمحلکار،ارزشکارباشد.

بنابرفرمودهامامعلی،نیکوکاروبدکارنبایدیکسانباشند:

»هرگزنیکوکاروبدکاردرنظرتیکساننباشند؛زیرانیکوکاراندرنیکوکاریبیرغبت

وبدکاراندربدکاریتشویقمیشوند.پسهرکدامازآنانرابراساسکردارشانپاداش
ده«.1

بهتراستبدانیمدربرخیکشورهایتوسعهیافتهجهان،اینگونهعملمیکنند.»ابتدا

حداقلیرابهعنوانحقوقتعیینمیکنند.سپسبقیهدستمزدهارابرمبنایبهرهوریوارزش

کارمیپردازند.«2همینطورالزماستپاداشهاتحتتأثیرالقابوبزرگیخدمتنباشد

وارزشکارهیچکسکوچکشمردهنشود.امامعلیدراینبارهمیفرماید:

»رنـجوزحمـتهـریـکازآنـانرابشـناسوهرگزتالشورنجکسـیرابهحسـاب

دیگـریمگـذاروارزشخدمـتاوراناچیـزمشـمارتـاشـرافتوبزرگیکسـیموجب

نشـودکارکوچکـشرابـزرگبشـمارییـاگمنامـیکسـیباعـثشـودکاربـزرگاورا
ناچیـزبدانی«.3

بهیقین،اگرکارکناناحساسکنندحقوقآنهابراساسارزشکاراستوپاداششان
تحـتتأثیـرالقاببزرگنیسـتودرصورتفعالیتبیشـتروبهینهتـر،میتواننددرآمد
بیشتریبهدستآورند،انگیزهشانبیشترمیشودودرراهارتقایبهرهوریسازمانتالش
خواهندکرد.البتهدراسـالم،انجامکارباکیفیتبهدلیلناظردانسـتنخداوندبررفتار،
هموارهبایدمدنظرکارکنانمسـلمانباشـد؛چنانکهامامجوادمیفرماید:»بدانکه

دربرابـردیدهخداییومواظبباشکهچگونهای«.4

1. نهجالبالغه،نامه53.
2.مجموعهسخنرانیهایدومینسمیناربهرهوری،ص10.

3. نهجالبالغه،نامه53.
4.ابنشعبهحرانی،تحفالعقول،ص478.
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4. سازمان دهی مناسب با بهره گیری از عناصر کیفی

دنیـایامـروز،دنیـایسـازمانهایبزرگوپیچیدهاسـت.باسـازماندهیمناسـب
اسـتکهاینسـازمانهایبزرگوکارکنانآنهاوظایفواختیاراتخودرامیشناسندو

میتواننـدبهبهرهوریوپویاییبرسـند.
ازسـویدیگـر،امـروزهثابـتشـدهاسـتهراندازهتشـکیالتوسـاختارسـازمان
کوچکتـرباشـدوبـهجـایگروههـایکّمـیانسـانی،ازگروههـایکیفـیبـراسـاس
اعتقـاد،عالقههـاوتخصصشـانبهـرهگرفتـهشـود،نتیجـهمطلوبتـریدربـرخواهد
داشـت.منظورازگروههایکیفیانسـانی،افرادکاردان،باتجربهودارایصالحیتهای
اخالقـیاسـتکـهدربـهکارگیـریآنهـانبایـدتردیدکـرد.امـامعلـیدرگفتاری
دلنشـین،بـهگزینـشعناصـرکیفـی،تحـتعنـواندومعیارشایسـتگیودرسـتکاری

اشـارهداردومیفرمایـد:
»دراسـتخدامکارمنـدانوفرمانروایـان،شـفاعتووسـاطتکسـیرامپذیـر،مگر

شـفاعتشایسـتگیوامیـنبودن)درسـتکاری(آنـانرا«.1
بدیهیاسـتهراندازهسـازماندهیبراسـاسشایسـتگیهایاخالقیوتخصصی
افرادصورتگیرد،سببافزایشکارآییواثربخشیبیشتردردرونسازمانخواهدشد.
بههمیندلیل،وجودنیروهایکیفیدرهرسازمان،ارزشمنداستودراسالمنیزعزیز

مین؛همانا
َ
وگرامیداشـتهمیشـود.امامعلیمیفرماید:»ِإنَّ اللَه ُیِحبُّ الُمحَتِرُف األ

خداوند،انسـانکاردانامینرادوستدارد«.2

اینافراددرهرجابهکارگرفتهشـوند،موجببهرهوریبیشـترمیگردند.نمونهاین

مهم،کارتیلور)Taylor(،مهندسآمریکاییاسـتکهدریککارخانهذوبفوالدکار

میکرد.ویبااستفادهازگزینشبهترینافراد،باتوجهبهعالیقآناندرمشاغلمختلف

وآموزشآنانبهگونهایکهبهصورتویژهانجاموظیفهکنند،توانستمیزانتولیدفوالد
راروزانهاز16تنبه59تنبرسـاند.3

1.ابنابیالحدید،شرحنهجالبالغه،ص286.
2.حرعاملی،وسائلالشیعه،ج17،صص23و134.

3. فصلنامهمدیریتدولتی،ش12،ص65.
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5. بهره گیری از مفاهیم دینی

برایافزایشبهرهوریدریکسازمان،تنهاتقویتانگیزههایمادیافرادکافینیست.

افزونبرآن،بایدافرادسـازمانازنظرروحیومعنویتقویتشـوند.درواقع،بهرهوری

بیشازهرچیزبهروحیهافرادسـازمانبسـتگیدارد.خوشبختانهدرفرهنگمذهبیو

ملیما،عناصرانگیزهسـازمعنویفراوانیدیدهمیشـود؛عناصریمانند:عبادتدانستن

کار،دقـتواتقـاندرکار،نظـمدرامور،ناظردانسـتنخداوندبررفتاروپاداشاخروی

کارخوب.باتشـکیلجلسـههایهفتگیوماهانهونیزدعوتازکارشناسـاندینی،این

معیارهارامیتوانبهکارکنانسـازمانهامنتقلکرد.

شــرکتهاوســازمانهایخارجــیبــاتحریــکاحساســاتملیگرایانــهافــرادموفــق

میشــوندیــککارگــرآلمانــییــاژاپنــیراتشــویقکننــدبــهجــایکاربــرایحقــوق،

کارفرمــا،کارخانــهیــاســازمان،بــرایآلمــانیــاژاپــنبــزرگکارکنــد.پــسمــانیــزبایــد

ــاتغنــیکشــورکــهسرشــارازموضوعهــای ــابهرهگیــریازآموزههــایدینــیوادبی ب

انگیزهآفریــناســت،ایــنبــاوررادرکارکنــانســازمانبــهوجــودآوریــمکــهانجــامکار

ــرایآخــرتاســت. ــرهایب ــادتوکوشــشدرراهبهــرهوریکشــور،ذخی درســت،عب

شــایددرایــنزمینــه،تهیــهمنشــوریاخالقــی،اثربخــشباشــد.بــراینمونــه،بهمنشــور

اخالقــیکارحضــرترســولاکــرمکــهدربخــشپیامهــایمجــریدرفصــلهمــراه

بــابرنامهســازانآمــدهاســت،مراجعــهکنیــد.

6. تقویت روحیه کار گروهی

اسالمهموارهکارگروهیراتشویقمیکند.قرآنکریممیفرماید:»َوَتَعاَوُنوْا َعَلی اْلبرِّ 
ْقَوی«؛ودرنیکوکاریوپرهیزکاریبایکدیگرهمکاریکنید.)مائده:2( َوالتَّ

بـدونفرهنـگتعـاونوکارگروهـیویگانگـیاجتماعـیدرسـازمان،ازبهرهوری

خبـرینخواهـدبـود.بـهعکـس،پـاداشبهکارمشـترکوهمیـاریوکوشـشجمعی،

کارایـیراافزایـشمیدهـد.تعـاوندربرخـیکشـورهایصنعتـیماننـدژاپـن،رمـز

پیروزیهـایاجتماعـیواقتصادیشـناختهشـدهاسـت.آنانبرایرسـیدنبـهحداکثر
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بهـرهوری،ژاپـنراچـونخانـوادهبزرگـیترسـیمکردهاندتاهمـهمردمبـرایژاپنبزرگ

تـالشکنند.

ایـنحـسزیبادرهرسـازمانوقتیایجادخواهدشـدکهافـرادازفرآیندکارخوددر

گاهباشـند؛زیراهرچهافرادبهنتیجهکارخودومجموعهکاروحرکتجمعی سـازمانآ

گاهتـرباشـند،بـهطورطبیعـیدرقبالوظایفوفعالیتهایخوداحسـاسمسـئولیت آ

گاهیازامور،محدودباشد،بهراحتیاینتوهم بیشتریخواهندکرد.برعکس،هرچهآ

ایجادخواهدشـدکهفرددرسـازمانکارهاینیست.ازاینرو،بهاهدافسازمانبیاعتنا

خواهدبود.

بـرایناسـاس،بهتراسـتباشـرکتدادنافـراددرتصمیمگیریها،برقـراریروابط

صمیمانـهودوسـتانه،توجـهبهشـخصیتآنانوبرپاییگردشهـایگروهی،زمینههای

تقویتکارگروهیدرسـازمانهایکشـوریفراهمشـود.بهیقین،ایناحساسوادراک

مشترکهمدرفرآیندوبازدهکاروهمبرشخصیتافراداثرمثبتیبرجاخواهدگذاشت.

7. استفاده بهینه از نعمت ها و امکانات

کید درآموزههایآسمانیاسالم،براستفادهبهجاوشایستهازنعمتهاوامکاناتتأ

شدهاست.امامعلیمیفرماید:

»ازنعمتهایـیکـهدراختیاردارید،خوباسـتفادهکنید،پیشازآنکهشـماراترک

گوینـد«.1همچنیـنمیفرمایـد:»هرنعمتیراکهخداوندبهتوعنایتفرمودهاسـت،به
اصـالحوشایسـتگیدرآوروهیـچیکازنعمتهـایخداوندراتباهمکن«.2

ازایـنرو،بـرمدیـرانمتعهدسازمانهاسـتکهبادرپیشگرفتنشـیوههایعلمیو

منطقیدرتعمیرونگهداریوسـایلوامکانات،بهحداکثررسـاندنظرفیتها،حفاظت

ازانـرژیومـواد،میـداندادنبـهعناصـرنـوآوروپرهیـزازحیـفومیلمنابـعوذخایر

طبیعی؛یعنیجنگل،مرتع،آب،خاکوانرژیبکوشند.دراینحیطه،دادنپاداشهای

بهرهوریبسیارکارسازخواهدبود؛چنانکه»کشورهندبرایقدردانیازکارکردمطلوب

1.طبرسی،مکارماالخالق،ص77.
2.سیدهاشمرسولیمحالتی،ترجمهوشرحغررالحکمودررالکلم)موضوعی(،ج2،ص482.
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بخشهـایمختلـفصنعـت،پاداشهـایبهـرهوریدرنظرگرفتهاسـت.معیاراعطای

جایـزه،بهـرهوریازظرفیـتیـاارزشافزوده،حفاظـتازانرژی،بهرهبـرداریازمواد،
نگهداریازکارخانهوتجهیزاتوبهرهبرداریازنیرویانسـانیبودهاسـت«.1

8. بررسی و نظارت

بررسـیونظارت،اصلمهمیدرفرهنگبهرهوریاسـتکهدرتولیدکاالهایاتولید
خدماتکارکنانیادرهرامردیگریکهنیازبهنظارتدارد،بایداعمالشـود.امامعلی

7دربـارهنظارتبرامورکارکنانمیفرماید:
»رفتـارکارمندانـترابررسـیکن.مراقبانیراسـتگوووفاپیشـهبرآنـانبگمار،که
مراقبـتوبازرسـیپنهانـیتوازکارآنان،سـببامانـتداریومهربانیبارعیتخواهد

بود.سـختمراقبهمـکاراننزدیکتباش«.2
ایشـانبررسـیونظـارتدرامـورکارکنـانراموجـبخدمترسـانیبهتـرآنـانو
درنتیجـه،بهـرهورشـدنبیشـترایشـانمیدانـد.تجربـههـمنشـانمیدهـدکهبیشـتر
بازرسـیضعیفـیصـورت پیـشمیآیـدکـه تخلفهـاواشـتباههادرحوزههایـی
کیـدیاسـتبـرایـننکتـهکـهبـرایبهـرهوریبیشـتر،باید میگیـرد.ایـنواقعیـت،تأ
نظـامنظارتـیدرهـرسـازمانیبازبینـیوتقویـتشـود.بهتـراسـتبدانیـمدرحـال
حاضـر،دههـاسـازمانکنترلکننـدهکیفیـتتولیـدکاالهـاوخدمـاتدرجهـانوجود

داردکـهاهمیـتایـنموضـوعرامیرسـاند.
نظـارت،شـیوههایگوناگونـیداردوهموارهبهصورتنظارتمخفینیسـت،بلکه
میتواندشاملنظارتآشکار،ازجملهفرستادنبازرسان،کنترلوبازرسیاسنادودفاتر
یانظارتهمگانیباشـدکهدراسـالم،بهامربهمعروفونهیازمنکرشـناختهمیشـود.

براسـاسایناصل،همگانمیتواننددرصورتداشـتنصالحیت،برعملکرددیگران

نظـارتکنند.امامعلـیدراینبارهمیفرماید:

»بهمعروفامروازمنکرنهیکن.بهکارخیرعملکنومردمراازکاربدبازدار3… 

1.غالمرضاخاکی،مدیریتبهرهوری،ص393.
2. نهجالبالغه،نامه53،ص579.

3.سیدهاشمرسولیمحالتی،ترجمهوشرحغررالحکمودررالکلم)موضوعی(،ج1،ص100.
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آدمبدکاررابهوسـیلهکارنیکخوداصالحکنوباسـخنزیبایت،دیگرانرابهکارخیر
رهنمونباش«.1

نظـارتهمگانـی،میتوانـدجایـگاهواهمیـتویـژهایدربهـرهوریهرسـازمانی

داشـتهباشـد.ازاینرو،برمدیرانمحترمسازمانهاسـتکهبابسترسازیمناسب،زمینه

همـکاریعمومـیرافراهمآورند.

9. بهره گیری از فن آوری مناسب

ازاصلیتریـنشـاخصهایرشـدکشـورهاشـمردهمیشـود فـنآوری امـروزه
کـهمیتوانـددرتمـامابعـادبهـرهورینقـشمهمـیایفـاکنـد.البتـهدربهرهگیـریاز
فـنآوریبایـددقـتکـردکـهبـافرهنـگاسـالمیجامعـههماهنـگباشـد.ازاینرو،
بایـدکوشـیدبـدونوابسـتگیبـهبیگانـگان،بـااتـکابـهخداونـد،بـابرطرفسـاختن
کمبودهـاومقدمهچینـیالزم،ازجملـهراهانـدازیمؤسسـههایپژوهشـی،میداندهی
بـهنیروهـایخوشفکـر،نـوآور،متعهـدومتخصـص،بسـترفـنآوریمناسـبرادر
کشـورفراهـمآورد.درایـنمـورد،میتـوانازیافتههـاوروشهـایدیگرانهماسـتفاده
کـرد؛چنانکـهرسـولگرامیاسـالممیفرماید:»دانشـمندترینمردمکسـیاسـت

کـهدانـشدیگـرانرابـهدانـشخـودبیفزاید«.2
هرچنداستفادهازیافتههایدیگرانکاریدرخورتحسیناست،ولیبایددانستکه
همهیافتههاوشیوههایعملکردیآنانرابهطورکاملنمیتواندربهرهگیریازفنآوری
بهکاربسـت؛زیرابسـیاریازروشهایآنان،بافرهنگوارزشهایجامعهماناهمگون
اسـت.ازاینرو،تنهابایدبهیافتههایمفید،هماهنگوهمگونبافرهنگوارزشهای

کشوربسندهکرد.

سوم:دولت

وزارتخانههـا، شـرکتها، سـازمانها، ادارهکننـده و سیاسـتگذار کـه دولـت

مؤسسـههاوجامعـهاسـت،درتوسـعهوبهبـودبهـرهوری،نقشـیبیبدیـلدارد.در

1.همان،ص99.
2.ابوالقاسمپاینده،ترجمهنهجالفصاحه)موضوعی(،ص260.
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واقـع،انتظـاربهـرهوریازجامعـهودرسـطحکالن،بـدوندرنظرگرفتـننقشدولت،

انتظـاریبیهـودهاسـت.بـااذعـانبـهایـنمهـم،درایـنمبحـثبـهمهمتریـنوظایف

دولـتدرمـوردبهـرهوریمیپردازیـم.

1. تهیه طرح جامع

نخسـتینومهمتریـنوظیفـهدولـتدرراهرشـدوبهبودبهـرهوریجامعـه،پرهیزاز

سیاسـتهایگـذراواهتمـامبـرتدوینطرحیجامعبراسـاسمنابعموجوددرکشـور

اسـت.درتهیـهایـنطرحبایدبـههمهابعادفرهنگـی،معنویواقتصـادیتوجهکرد.در

اینصورت،بهترینوهماهنگتریننتیجهبرایکشـوربهدسـتمیآید.برایناسـاس،

هـرموضوعـیکهباطرحجامعدولتهماهنگباشـد،حمایتمیشـودوموضوعهای

دیگریکهازاهدافوسیاسـتهایاصولیخارجاسـت،کمترموردتوجهقرارمیگیرد.

ایـنطـرحمیتوانـدبیـنسیاسـتوفعالیـتاجراییدربخشهـایمختلـف،ازجمله

بخشهـایاقتصادی،اجتماعی،فرهنگیوسیاسـیهماهنگیبـهوجودآورد.بنابراین،

همهبخشهامکملیکدیگرخواهندبود،ازسیاسـتهایسـلیقهایپیشگیریبهعمل

میآیـدودرنهایـتبهبهبودبهـرهوریمیانجامد.

2. پرداختن به اصول و سپردن کار به افراد با کفایت

ازوظایفدولتبرایبهبودبهرهوریدرجامعه،اولویتبندیاموربراساساهمیت

وسپردنآنبهدستافرادباکفایتوکارداناست.امامعلیمیفرماید:

»انحطـاطدولتهـاازچهـارچیـزفهمیدهمیشـود:رهاکردناصـول،چنگزدنبه
فـروع،رویکارآمـدنانسـانهایفرومایهوکنارگذاشـتنافـرادبافضیلت«.1

پرداختندولتبهکارهایکماهمیت،رهاکردنکارهایاساسیونیزرویکارآوردن

گاه،وقت،انرژی،سـرمایه،امکاناتونیروهارابههدرمیدهدودر افرادبیلیاقتوناآ

راهرشـدوبهرهوریجامعهنخواهدبود.اینکارمانعپیشـرفتجامعهمیشـودوانتظار

مردمراهمبرآوردهنمیسـازد.

1.سیدهاشمرسولیمحالتی،ترجمهوشرحغررالحکمودررالکلم)موضوعی(،ج6،ص450.



ی  
ید

تول
ی و 

ریت
دی

  م
رص

ر ع
ی د

ور
ره 

به
ی 

ها
ت 

 آف
م : 

دو
ا 

بو

137

پـساگـرکارهـابـهترتیباهمیـت،اولویتبندیشـودوابتـدابهکارهـایبااهمیتو

اصولـیبـهدسـتافـرادمتعهد،متخصصوبـالیاقتبپردازیـم،میتـوانازدولتانتظار

بهـرهوریداشـت.ازایـنرو،بهتـراسـتادارهاموربهافرادباکفایتسـپردهشـود؛چنانکه

امـامعلـیمیفرماید:»کسـیکهکاردانیاشنیکوباشـد،سـزاوارحکومتووالیت

اسـت.«1همچنیـندرادامـه،بایـداولویتهـایکاریرابـهاوگوشـزدکردتابـهانجامآن

ترغیبشـود.

3. توجه به منابع انسانی
افزایـشبهـرهوریدرتمامـیعرصههـایزندگـی،ازجملـهخانـهوخانـواده،مراکز
تولیـدی،سـازمانها،واحدهایخدماتیوبخشهـایمختلفاجتماع،امریضروری
اسـتومطلوبترینراهبردتوسـعهاقتصادیبهشـمارمیآید.البتهشاهبیتغزلشیوای
پیشـرفتوبالندگیجامعه،نیرویانسـانیآناسـت.نیرویانسانیتربیتشده،متعهد،
آموزشدیـده،ماهـر،کارآمـدودارایانگیزهمثبتوسـازنده،میتواندباترکیبمطلوب
منابـعمـادیواسـتفادهبهینهازآنهامعجزهبیافرینـد.گاهمنابعمادیبهدلیلنبودتربیت
وآموزشصحیح،بیدانشـی،نداشـتنتخصصونبودنانگیزهبرایتالشوفعالیتبه

میرود. هدر
درتمـامجهـان،نیـرویانسـانیواجدشـرایطوباصالحیت،بزرگترینسـرمایههر
کشـوربـهشـمارمیآیـد.ایـنهنردولتومسـئوالنکشـوراسـتکـهبتوانندبـاحاکم
سـاختنفرهنـگبهـرهوریدرجامعـه،زمینـهبهـرهوریرادرهمهابعادفراهـمآورند.در
ایـنزمینـه،تجربـهکشـورهایتوسـعهیافتهوبـابهـرهوریباالماننـدژاپنوسـوئیسکه
زمیـن،انـرژیومنابـعمعدنیمناسـبیندارند،بسـیارجالباسـت.آنـاندریافتهاندکه
مهمتریـنمنبـعرشـد،تعلیـموتربیـتصحیح،نگـرشمثبتبـهکاروایجـادبالندگی
درنیـرویانسـانیاسـت.ازایـنرو،بیشـترینهزینـهرادربخـشمنابـعانسـانیانجام
میدهنـد.2بیجهـتنیسـتکـهرسـولخـدامیفرمایـد:»جـزانسـان،هیچچیز

بهتـرازهـزارنفـرمثلخودنیسـت«.3

1.همان،ج2،ص391.
2.غالمرضاخاکی،مدیریتبهرهوری،ص147.

3.ابوالقاسمپاینده،ترجمهنهجالفصاحه)موضوعی(،ص66.
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بنابرایـن،بـرایبهـرهوریبهینهدرجامعه،دولتبایدبهنیرویانسـانیوعواملمؤثر

وانگیزهسـازدربهـرهورینیـرویانسـانیتوجـهکند؛عواملـیمانند:تجربـه،کاردانی،

تحصیالت،آموزشهایکاربردی،محتوایکار،خشنودیشغلیو…کهموجببهبود

بهرهوریمیشـود.دراینزمینه،تشـویقمدیرانوکارکنانالیقوفعالوارزیابیدقیقو

واقعـیازفعالیتآنانبسـیاراهمیتدارد.

4. فراهم ساختن رشد کیفی جمعیت

ازدیگروظایفدولتبرایارتقایبهرهوریدرکشور،اهتمامبهرشدکیفیجمعیت

اسـت؛زیرادولتافزونبراینکهدرراهتأمیننیازهایاولیهزندگیمردممانندخوراکو

گاهی،آسـایشورفاهمردمتالشکند.1  امنیتمیکوشـد،بایدبیشازآن،برایافزایشآ

حضرتعلیبهمردممیفرماید:

»ایمردم،…شـمارابرمنحقیواجبشـدهاسـت؛اینکهازخیرخواهیبرایشـما

دریغنورزموبیتالمالرامیانتانعادالنهتقسـیمکنموشـماراآموزشدهمتابیسـوادو
ناداننباشـیدوشـماراتربیتکنمتاراهورسـمزندگیرابدانید«.2

فراگیریراهورسـمزندگیصحیح،همانرشـدکیفیوبهرهگیریمطلوباززندگی

اسـتکهدولتمردانبایدبرایمردمفراهمکنند.حالکهدولترشـدکمیجمعیترا

کنترلکردهاست،بهتراستدرادامهسیاستهایاصولیخود،هزینههایصرفهجویی

شـدهدراینزمینهرابهرشـدوارتقایکیفیجمعیتاختصاصدهد.

5. توسعه امکانات زیربنایی

وجودتأسیساتزیربنایی،همچونفرودگاه،پاالیشگاه،بندر،راهآهن،بزرگراه،سد،

ذوبآهن،پتروشـیمیوسـیلو،هموارهازنشـانههایتوسـعهوپیشرفتکشورهابهشمار

میآیدومیتوانددربهرهورسـاختنامکاناتجامعهنقشمهمیایفاکند.بدینترتیب،

اگرجامعهایتأسیسـاتزیربنایینداشـتهباشـد،درکسـببهرهوریکمترموفقخواهد

1.مرتضیهاشمپور،اقتصادوفرهنگایرانیــاسالمی،ص127.
2.نهجالبالغه،خطبه34،ص88.
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بود.خوشبختانهباپیروزیشـکوهمندانقالباسـالمیوکوتاهشدندستکارشناسان

بیگانه،کارشناسـانمؤمنومتعهد،باتالشکمنظیری،جنبشنوینیدراینزمینهآغاز

کردنـدوموفـقشـدنددرفرصتاندکی،تأسیسـاتزیربناییفراوانـیراراهاندازیکنند.

ازآنجملـهمیتـوانبـهاحداثدههاسـدبزرگوکوچک،سـاختانواعسـیلو،توسـعه

فرودگاهها،راهاندازیشـبکهگازشـهریوروستاییوکارخانههایپتروشیمیاشارهکرد.

حتیدربرخیازاینموارد،مانندسدسازی،اعتبارجهانییافتهوتوانستهایمبهبازارهای

بینالمللیراهیابیم.

بـاایـنحـال،دربرخیبخشهاچندانموفقیتینداشـتهایمکهازآنجملهمیتوانبه

توسـعهراههایعمومیوراهآهناشـارهکرد.همینامرموجبشـدهاسـتهرسـالهآمار

حـوادثوتصـادفجادهایدرکشـورافزایشیابدوخسـارتهایمالی،جانیوروانی

فراوانیبهبارآورد.ایننارسـاییازسـویدیگر،سـببمیشـودبسـیاریازفرآوردههای

کشـاورزیبهدلیلدسترسـینداشـتنبهراهمناسـب،درمزرعههاوباغهاازبینبرودواز

فرآیندبهرهوریدرجامعهکاسـتهشود.

بنابراین،درتوسـعهامکاناتزیربنایی،بایدبهبخشراهتوجهبیشـتریشـود؛زیراراه،

شاهرگحیاتیکشوراستوتوسعهامکاناتزیربناییباکمتوجهیبهاینبخشسازگار

نیسـت.نکتهدیگراینکهدرتوسـعهاینبخشمیتوانازبخشخصوصیوسـپردههای

مردمنیزکمکگرفت.

6. سازمان دهی تشکیالت

درحالحاضر،تشـکیالتفعلیحکومت،کمتربهسـویبهبودبهرهوریدرجامعه

حرکتمیکند.بسـیاریازسـازمانهاودسـتگاههابرایشرایطخاصیبهوجودآمدهاند

کهدرحالحاضراضافیبهنظرمیرسندیابهصورتموازیعملمیکنندودرنتیجه،به

اندازهکافیارزشآفریننیستند.درسالهایاخیراقداماتیبرایحذفیاادغامبرخیاز

آنهاصورتگرفتهاست.برایمثال،ادغاموزارتجهادسازندگیباوزارتکشاورزی،

سـازمانمیـراثفرهنگـیباسـازمانایرانگـردیوجهانگـردی،کمیتههـایانقالببا

ژاندارمریوشـهربانیوتشـکیلنیرویانتظامیازاینمواردبهشـمارمیآید.البتهاین
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مقـدارکافـینیسـتوبهتحوالتبیشـترینیازاسـت.حتیبسـیاریازصاحبنظران،

تحولدرساختاراداریکشوررااجتنابناپذیرمیدانندومعتقدند»کهنگی،]پاسخگو

نبـودندربرابـر[نیازهـایموجود،ظهورسیسـتمهایجدیدوپیشـرفته،مهمتریندالیل

اینتحولهستند…ازدیدگاهبهرهوری،هرارگانوستادیبرایزندهماندننیازبهتحول

بهمعنایبههمریختنکلسیسـتمنیسـت،بلکهمیتواندبه
ً
دارد،ولـیایـنتحـوللزوما

معنایآموزشمداوموآشـناییباتکنولوژیبرترواهمیتدادنبهنیازهایاساسـیمردم
باشد«.1

بیشـک،اگـرایـنتغییـروتحولها،بـاپژوهشومطالعهکارشناسـانهانجـامگیرد،

میتواندنتایجمطلوبتریبهدسـتآوردوبهرهوریرادرسـازمانهاونهادهایدولتی

بخشد. ارتقا

7. گزینش مدیران کارآمد و مدّبر

براسـتوهرگونه
ّ
کلیدموفقیتدربهرهوریجامعه،دردسـتانمدیرانکارآمدومد

 اهمالوسسـتیدراینکار،آثارمنفیفراوانیخواهدداشـت؛چنانکهرسـولخدا
فرمودهاسـت:»منبرامتخودازفقرنمیترسـم،ولیازسـوءمدیریتهراسـانم«.2

برانه،فعالیـتواهداف
ّ
علـتایـناسـتکـههمـوارهدرپرتومدیریـتکارآمـدومد

سـازمانهاوجوامعوتواناییواسـتعدادبالقوهانسـانهاشـناختهوشـکوفامیشـود.در
اینصورت،ازحداقلامکانات،بیشـترینبهرهبرداریبهدسـتمیآید.درواقع،جامعه
برخـوردارازمنابـع،امکانـات،فـنآوریونیـرویانسـانیفراوان،بامدیریـتاصولیو
منطقیبهبهرهوریمیرسد؛زیرامدیریتصحیح،حلقهاتصالزنجیرهمنابع،امکانات،
فنآوریونیرویانسـانیاسـتومیکوشـدبابهبودمسـتمرکارهاوتالشهمهجانبهو
آیندهنگـر،بهـرهوریراافزایـشوهزینههـاراکاهـشدهـدوکیفیتهـاراباالببـرد.امام

علـیمیفرماید:
»تدبیـرخـوبثـروتومالاندکرازیادمیکندوبارورسـازدوتدبیربد،مالبسـیار

1.حسینبهمنی،آشناییبابهرهوریسازمانی،ص78.
2.ابنابیجمهوراحسائی،عوالیاللئالی،ج4،ص132.
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رانابودمیسازد«.1
بنابراین،مدیرمسـلمانبایدتواناییآنراداشـتهباشـدکهنقشخودرادراینفرآیند
ملیباتحکیممبانیارزشـیودرپیشگرفتنشـیوههایمناسـبایفاکند.وظیفهدولت
خدمتگزاراستکهباتشکیلبانکاطالعات،بهشناسایی،گزینشوانتصابمدیران
کارآمـدوبـاتدبیردرتمامسـطوحملـی،منطقهایومحلیاقدامکندتاسـطحبهرهوری
درپرتـومدیریـتمدبرانـهآنـانبهبودیابد.بهتجربههمثابتشـدهاسـتهرسـازمانو
مؤسسـهایکـهمسـئولیتشازمدیـرانناالیقومحافظـهکارگرفتهوبهمدیـرانکارآمد،با
تدبیروشـجاعسـپردهشدهاست،درراهبهرهوریگامبرمیدارد.نمونهآن،کارخانهذوب
آهناصفهاناسـتکه:»پیشازسـال1375حدود30هزارنیروبرایتولید900هزار
تندرآنفعالیتداشـتند،ولیبعدازآنتاریخ،وقتیمسـئولیتبهمدیرانکارآمدسـپرده

شـد،با10هزارنیرو،به2/4میلیونتنتولیدرسـیدند«.2

8. تولید کاالهای اساسی و بادوام

رسـولخدادرگفتاریدلنشـینمیفرماید:»محبوبترینکارهادرپیشخدا،

کاریاسـتکهدوامآنبیشـترباشـد«.3البتهبایداذعانکردکهاینگفتارارزشـمنددر

تولیـداتکمتـررخمیدهـد؛زیراامروزهتنوعوسـرعتدگرگونـیکاالهاومحصوالت

تولیدی،بهپیرویازنظامسـرمایهداریکهبهتولیدکاالهایلوکسوکمدواممیپردازد،

بیشترشدهاست.امروزهدربسیاریازخانهها،چندینوسیلهرامیتوانیافتکهبهعلت

تغییرمدیاگمشـدنیکپیچیاقطعهایکوچک،کنارنهادهشـدهاسـت.

بـهیقیـن،ایـنشـیوهتولیـدبرایکشـوریکهبسـیاریازمـردمآنبامشـکالتینظیر

فقر،سـوءتغذیه،بیکاریوگرانیروبهروهسـتند،مناسـبنیست.ازاینرو،بهتراست

سیاسـتدولتهـا،ابتـداتولیدضروریاتوهمینطوردوامکاالهاباشـد.سـپستاحد

امکانازمیزانتولیدکاالهایغیرضروریوکمدوامبکاهدوازتبلیغاتتجاریکهافراد

رابـهخریـدکاالهـاینووکنارنهادنکاالهایقدیمیتشـویقمیکنـد،جلوگیریکند.

1.سیدهاشمرسولیمحالتی،ترجمهوشرحغررالحکمودررالکلم)موضوعی(،ص355.
2.نک:مجموعهمقاالتوسخنرانیهایدومینکنگرهملیبهرهوریایران،ص61.

3.ابوالقاسمپاینده،نهجالفصاحه)موضوعی(،ص487.
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9. بازنگری و تسهیل در مقررات

هدفازوضعقوانینومقرراتاداری،آسانکردناموروپیشگیریازسوءاستفادههای

احتمالی،پاسخگوبودنمسئوالنوکارکناندربرابرعملکردهاست.البتهگاهاینمقررات

گاهیازضرورتهاوبهطـورکلی،بدونهماهنگی بـدونجامعنگـری،نیازسـنجیوآ

بادسـتگاههایدولتیوضعمیشـودوبهجایاینکهتسـهیلکنندهباشـند،مشکلآفرین

میشـوند.متأسـفانهدرحالحاضر،بسـیاریازقوانینومقرراتهستندکهجامعنگری

الزمراندارندونیازمندبازنگریهستند.

نکتهدیگر،انعطافناپذیربودنقوانیناسـت؛بهگونهایکهدرشـرایطوفرصتهای

مناسـب،کارکنانسـازمانهانمیتواننددرراسـتایارتقایبهرهوریسـازمانازآنبهره

گیرنـد.امـروزهیکـیازعوامـلپیشـرفتوتوسـعه،زدودنقوانیـنومقـرراتاضافـیو

دسـتوپاگیراست.

بیشـک،ایـنتعـدادقوانیـنومقـررات،چیزیجزسـردرگمیواتالفمنابـعبهبار

نمیآورد.بنابراین،یکیازوظایفاساسیدولتبرایبهبودبهرهوری،بازنگریواصالح

قوانینومقرراتموجوداسـتتاازویژگیانعطافپذیریبرخوردارشـوند.دراینزمینه

میتـوانازافـرادباتجربـههـرسـازمانوادارهکهبهتجربه،بااینقوانیـنکارکردهاندوبه

گاههسـتند،مددگرفـتوبهاصالحآنپرداخت. نقـاطضعـفوقّوتآنآ

10. اعالم فرهنگ بهره وری به عنوان طرح ملی

عدالتاجتماعی،فقرزدایی،پیشگیریازاسراف،حاکمیتوجدانکاریوانضباط

اجتماعـیواقتصـادیدرجامعـه،ازراهتـالشهمـگانبرایافزایشبهرهوریبهدسـت

میآیـد.ازایـنرو،بهتراسـتدولـت،فرهنگبهـرهوریرادرقالبطـرحملی»جنبش

بهرهوری«درجامعهمطرحکند.تمامدستگاههایدولتیوغیردولتینیزبهگسترشآندر

سطحسازمانهایتحتنظارتخودملزمشوندوبههمکاریباسازمانملیبهرهوری

بپردازندکهوظیفهسازماندهی،آموزشوارتقایبهرهوریرادرهمهابعادبهعهدهدارد.

همچنینهرسـالهبایدازدسـتگاههاوسـازمانهایموفقدرامربهرهوریقدردانیشود.
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بیشک،درزمینهارتقایبهرهوریدرجامعه،همکاریدستگاههایفرهنگیکشور،

بهویژهصداوسیما،آموزشوپرورش،مطبوعات،وزارتفرهنگوارشاداسالمیودیگر

نهادهایفرهنگیاهمیتدارد.ازسـویدیگر،بهبودبهرهوریدرتشـکیالتدولتی،بر

افرادجامعهاثرمیگذاردوعزمملیرابرایبهرهورسـاختنجامعهتقویتمیکند.
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بخش سوم

آفت هایاخالقی
بهره وری
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درفضایفعالیتهایاقتصادِیدولتیابخشخصوصیویادرمحیطخانه،یکی

ازروزنههاوآفتهایبهرهوریهدررفتسرمایه،مربوطبهاخالقوشیوۀرفتاراست.

نبایـدگفـتکهتولیدیکعلماسـتومطابقهمانضوابـطعلمی،تولیدوتجارت،

کیفیت
ً
رونـقمیگیـردودیگـراخالق،معنایـیندارد.هرگزچنیننیسـت،بلکهاساسـا

تولیدومرغوبیتکاالهابهرعایتاصولاخالقیاسـت.کشـورهایپیشرفتۀصنعتیهم

کـهمسـلماننیسـتندبارعایتضوابـطاخالقی،کاالهایکیفیتولیـدمیکنند.پرهیزاز

دروغوفریبکاری،دوریازرشوهخواریوکمفروشی؛ازجملۀاینضوابطمهماست.

شـماکدامشـرکتاقتصادیوتولیدیرامیشناسـیدکهبدوناینضوابط،موفقبهتولید

کاالهایمرغوبشـدهباشـد.بهداستانزیرتوجهکنید:

مدیریکیازشـرکتهایاقتصادی،عوضشـد.مدیرقبلی،عالوهبررعایتضوابط

فنـیوعلمـی،بـهمسـائلاخالقیمقّیدبود.شـرکت،رشـدخوبیکردهبودومشـتریان

اعتمـادکردهبودندکه:راسـتگویی،صداقت،محکـمکاری،کیفیتووجدانکاریبر

اینشـرکت،حاکماست.

چنـدسـالگذشـت،مدیرشـرکتبازنشسـتهشـدوفرددیگـریجایاوآمـد.مدیر

جدیـد،اوضـاعرابـامعیارهـایاخالقـی،کنتـرلنمیکـرد،اوفقـطبـهباالرفتـنمیزان

تولیـدفکـرمیکـرد.حـرصزیادیداشـتکـهشـرکتشازنظرکمّیـتوفراوانـیتولید

درردۀباالباشـد.
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طولینکشـیدکهکیفیتکارپایینآمدوآفتهاییچون:رشـوه،فریبکاری،دروغ

وامثالاینهاچونموریانهایپایههایشـرکتراخورد.مشـتریانبهتدریج،کمشـدند

وکارخانـهازرونقافتاد.

هردولتییاهرتالشگراقتصادیوتولیدیویاهرخانوادهایبایدبهضوابطاخالقی،

پایبندباشـدوآفتهاییراکهممکناسـتدامنگیرشـانشـود،بشناسد.دراینجااین

آفتهاراشرحمیدهیم:

1.برداشتنادرستازمفاهیمدینی

برخیگمانبردهاندتوصیههایمعنویبهمعنایدوریازدنیاوپرداختنبهآخرتو

یاتشویقبهزندگیسادهوزاهدانهبهمعنایدوریازکاروتالش،خانهنشینیوپرداختن

بهعبادتهایخاصاست.

ایـنتلقینادرسـتدرادیاندیگر،سـابقهایدیرینهداردوحتـیبهدورانمردمصدر

کیدقرآن،پیامبرمکرم3اسـالم اسـالمهمرسـیدهبود؛بهاینمعناکهباظهوراسـالموتأ

وامامـانمعصـوم بـردوریازدنیا،برخیازمسـلمانانباقطعارتباطخودباخانوادهو

اجتمـاع،بـهانجـامعباداتظاهریپرداختندوبههرگونـهفعالیتاجتماعیواقتصادی

پشـتکردند.پیامبروامامانمعصومبامشـاهدهاینبرداشـتیکسـویهازآموزههای

دینـی،بـهشـیوههایمتفاوتینادرسـتیاینبینـشرااعالمکردند.گاهبـاگفتاروگاهیبا

رفتـارخـوداهمیـتوارزشتالشاقتصادیرابرایتعالیفردوجامعهگوشـزدنمودندو

تفسـیردرسـتآموزههایدینیرابیانکردند:

»روزیرسولاکرم|بااصحابخودنشستهبود،جوانتواناونیرومندیرادیدکهاول

صبحبهکاروکوششمشغولشدهاست.کسانیکهدرمحضرآنحضرتبودندگفتند:

اگـرایـنجـوان،جوانیونیرومنـدیخودرادرراهخدابهکارمیگرفت،شایسـتهمدحو

تمجیـدبـود.رسـولاکـرم|فرمود:اینسـخنرانگویید،اگراینجوانبـرایمعاشخود

کارمیکنددرزندگیمحتاجدیگراننباشـدوازمردممسـتغنیگردداوبااینعملدرراه

خداقدمبرمیدارد،همچنیناگرکارمیکندبهنفعوالدینضعیفتاکودکانناتوانخود

زندگیآنانراتأمینکندوازمردمبی نیازشـانسـازدبازهمدرراهخداکوشـشمیکند،
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ولیاگرکارمیکندتابادرآمدخودبهتهیدستانمباهاتنمایدوبرثروتوداراییخود
بیفزاید،اوبهراهشـیطانرفتهوازصراطحقمنحرفشـدهاست«.1

محمـدبـنمنکـدر،یکـیازمعاصرانامـاممحمدباقردرسـاعاتگـرمروزآن

حضـرترادرحـالکارکـردنوعـرقریختندرحوالیمدینهمشـاهدهکرد.ازاینکهآن

حضرترادرسـنینباالودرچنینحالتیدیدآزردهشـدوبهقصدنصیحتکردنامام،

خـودرابهآنحضرترسـاندوگفت:

خداوندکارشمارابهسامانکند.پیرمردیازپیرمردانقریشدراینساعتازروزو

درچنینحالتیدرطلبدنیا!)میبینم(اگراجلشـمادراینحالفرارسـدچهخواهید

کرد؟
وامامحکیمانهپاسخداد:

اگـرمـرگمـندراینحالفرارسـد،درحالاطاعتخـداخواهمبودکهبااینعمل،
خـودوخانـوادهامراازتـووازمـردمبینیازکـردهام.اگرمرگمندرحـالانجامنافرمانی
خداوندبرسـد،درآنصورتترسـانونگرانخواهمبود.اوبیآنکهپاسـخیبراییامام

داشتهباشد،گفت:
رحمتخدابرشـماباد،درسـتگفتید.منخواسـتمشـمارانصیحتکنم،اماشما

مرانصیحتکردید.2
البتــهکارکــردنامامــانمعصــومتنهــابــرایامــرارمعــاشوتحصیــلدرآمــد
ازنظــرآنبزرگــواران،کارکــردنوتحمــلرنــجومشــقت

ً
نبــودهاســت،بلکــهاساســا

آن،موضوعــیمطلــوبوعبادتــیبیبدیــلمحســوبمیشــودکــهبــدونتوجــهبــه
نتیجــهاقتصــادیآن،بــهتنهایــیازجملــهعبــاداتووســایلتقــرببــهحــقتعالــی
ــژهآنکــهوقتــیتالشهــایاقتصــادیازحــوزهنیازهــای ــهوی محســوبمیشــود.ب
فــردیخــارجشــدهوباعــثپیشــرفتجامعــهاســالمیگــردد.کارهــایکشــاورزی،
مدیریتهــایاجتماعــی،پزشــکی،فعالیتهــایآموزشــیو...نمونــهایازخدمــات

اجتماعــیاســتکــهدرروایــاتبدانهــاتوصیــهشــدهاســت.

ْصحاِبِه َذاَت َیوٍم َفَنَظر إلی َشابٍّ ِذی َجلد َو ُقّوه 
َ
1.فیضکاشانی،محجهالبیضاء،ج3،ص140: َکاَن  َجاِلسًا َمَع أ

و… .
2.همان،ص19:.... فقلت: اصلحک الله شیخ من اشیاخ قریش فی هذه الساعه… .
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سـیرهامامـانمعصـوم  نیزمملـوازخدماتاقتصادیواجتماعیبهمردماسـت.

حفرپانصدحلقهچشـمهوقناتوهدیهآنبهنیازمندانوآزادشـدنهزاربردهبراثرکار
کردنامامعلیازاینجملهاسـت.1

متأسفانهبرخیازافراد،مسائلدینیراطوریمطرحمیکنندکهگوییکاراقتصادی،

نوعیدنیاطلبیاستونبایددنبالآنرفت.

2.ندانستناحکامشرعی

یکیازروزنههاوآفتهایجدیکهبهفضایکاروتولیدآسـیبمیرسـاندجهلبه

احکامشـرعیاسـت.فردمسـلماننبایدفقطبهفنونواصولکاروتجارت،توجهکند،

بلکـهبایـدهمزمانبهاحکامشـرعیتوجهنمایدتاکسـبوکارشبرکـتکندوازدرآمد

حراموشـبههناکدوربماند.

آشـناییبـااحـکامشـرعیاقتصـادیالزمـهفعالیتاقتصادیسـالموموفقاسـت،

گاهیهمهجانبهباشـد؛چهبسـا اقتصـادوقتـیرونـقمیگیـردکهبـامعرفـتوآ
ً
اصـوال

گاهـیوآشـناییبـااحکامفقهـیاقتصادیباعثابتالیناخواسـتهافـرادبهخطا عـدمآ

وگناهشـود.

درتاریـخآمدهاسـت:شـخصیبـهمحضرامیرالمؤمنینامـامعلیآمدوعرض

کـرد:میخواهـمبـهکارتجارتبپـردازم.حضرتفرمـود:آیااحکامتجـارترایاد

یادمیگیـرم،حضرتفرمود:
ً
گرفتـهای؟آنشـخصگفت:بعـدا

ْل َعْن َحَراٍم َو َل َحَلٍل اْرَتَطَم 
َ
ُه َمْن َباَع َو اْشَتَری َو َلْم َیْسأ ْیَحَك اْلِفْقَه ُثمَّ اْلَمْتَجَر َفِإنَّ »َو

َبا ُثمَّ اْرَتَط«؛2  ِفی الرِّ
وایبرتو،اولاحکامفقهیمعامالترایادبگیرسپسبهتجارتبپرداز؛پسهماناکسی

کهخریدوفروشکندوازحاللوحرامسؤالنکند،درورطهرباافتادهاست.

بنابرایـناولیـنوظیفههرمسـلمانیکهبهکسـبوکاروتجـارتوفعالیتاقتصادی

میپردازد،آناستکهاحکامشرعیاقتصادیموردنیازرایادبگیردتامعاملهبهصورت

ْلَف َمْمُلوٍك ِمْن َماِلِه َو َکدِّ َیِدِه.
َ
ْعَتَق أ

َ
1. وسائلالشیعه،ج17،ص37:إنَّ أمیر الُمؤمنین أ

2.محدثنوری،مستدرکالوسائل،ج13،ص247.
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صحیحانجامبگیردواموالیراکهازاینراهبهدسـتمیآید،حاللباشـدوبتوانددرآن

تصـرفکنـد،همچنیندرباتـالقرباودیگرمحرماتالهیفرونرود.

3.رباخواری
ربـاازآفتهـایخانمانسـوزوعاملمهمهدررفتسـرمایهوآفـتتجارتوکارو
تولیـداسـت.درقـرآنوروایـاتاز»ربا«بابدترینوشـدیدترینتعبیراتنامبردهشـده

است.
امیـرمؤمنـانعلـیدرحدیثیخطاببهاهلبازارمیفرمایند:ایمردم!نخسـت
مسـائلفقهیکسـبوتجارترافراگیریدوپسازآنبهدادوسـتدبپردازید.سـوگندبه
پـروردگارجهـانکـهافتـادندرورطهرباخـواریازراهرفتنمورچهبررویسـنگصاف
پنهانتراسـت.1لذااگرچهدربعضیموارد،»ربا«خفیاسـتوبهچشـمنمیآید،اما

خداوندآنراباصداییرسـابیانفرمودهاسـتکه:
ِه َو َرُسوِله «؛2 َذُنوا ِبَحْرٍب ِمَن اللَّ

ْ
»َفِإْن َلْم َتْفَعُلوا َفأ

پساگراینعملرا)ربا(ترکنکردید،)معنایش(اعالنجنگباخداورسولاوست.

قرآندربارهحرمترباخواریمیفرماید:

ْیطاُن ِمَن اْلَمسِّ ذِلَك  ُطُه الشَّ ذی َیَتَخبَّ با ل َیُقوُموَن ِإلَّ َکما َیُقوُم الَّ ُکُلوَن الرِّ
ْ
ذیَن َیأ »الَّ

با«؛3 َم الرِّ ُه اْلَبْیَع َو َحرَّ َحلَّ اللَّ
َ
با َو أ َما اْلَبْیُع ِمْثُل الرِّ ُهْم قاُلوا ِإنَّ نَّ

َ
ِبأ

کسـانیکهربامیخورند،درقیامتچونکسـانیازقبربرمیخیزندکهبهافسـونشیطان

دیوانهشـدهباشـدواین،بهکیفرآناسـتکهگفتند:ربانیزچونمعاملهاست؛درحالیکه

خداوندمعاملهراحاللورباراحرامکردهاسـت.

توضیح:

درآیهفوقشـخصرباخوار،تشـبیهبهآدم»مصروع«و»دیوانه«شـدهکهبههنگامراه

رفتنقادرنیسـتتعادلخودراحفظکندوبهطورصحیحگامبردارد.گویامقصودآیه،

بیانچگونگیمشیاجتماعیرباخواراندردنیاست.زیراآنهاعملیهمچوندیوانگان

1.طبرسی،مجمعالبیان،ج3،ص63.
2.سورهبقره،آیه279.
3.سورهبقره،آیه275.
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دارنـدکـهفاقدتفکرصحیحاجتماعیاسـتوحتـیمنافعخودراهمدرنظرنمیگیرند،

زیرامسـائلیمانندتعاون،همدردی،عواطفانسـانیونوعدوسـتیبرایآنهامفهومی

ندارد،وپرسـتشثروتچنانعقلوچشـمآنانراکورکردهاسـتکهنمیفهمنداستثمار

کردنطبقاتزیردسـتوغارتدسـترنجآنان،بذردشـمنیرادردلهایآنانبهوجود

میآوردودراینصورتاوهمنخواهدتوانستدرچنیناجتماعیزندگیراحتیداشته

باشـد.پسمشیاو،ماننددیوانگاناست.

یااینکهمنظورازآیه،قیامدررستاخیزووروددرصحنهقیامتاست؛یعنیبههنگام

وروددرآنجهان،بهشکلدیوانگانمحشورمیشود.درروایتیدرتفسیرآیهمیخوانیم

کهامامصادقفرمود:
ْیَطاُن؛1 َطُه الشَّ ی َیَتَخبَّ ْنَیا َحتَّ َبا َل َیْخُرُج ِمَن الدُّ ِکُل الرِّ آ

رباخوارازدنیابیروننمیرودمگراینکهبهنوعیازجنونمبتالخواهدشد.

یشکمآنان
ّ
پیامبراکرم|فرمود:هنگامیکهبهمعراجرفتم،دستهایرادیدمکهبهحد

بزرگبودکههرچهکوششمیکردندبرخیزندتاراهروند،ممکننبودوپیدرپیبهزمین

میخوردند.ازجبرائیلسـؤالکردماینهاچهکسـانیهسـتندوجرمشانچیست؟جواب
داداینهارباخوارانهستند.2

خالصـهاینکـهدرروایـتاول،حالتجنـونرادردنیاودردومی،جنونرادرآخرت

بیانمیکند.

منطقرباخواران

همانگونهکهدرقرآنبیانشـده،منطقرباخوارانایناسـتکه:بیعمانندرباسـت:

با«،قرآندرجـواباینهامیفرماید: َمـا اْلَبْیـُع ِمْثُل الرِّ »ِإنَّ
َبا«؛ َم الرِّ ُه اْلَبْیَع َو َحرَّ َحلَّ اللَّ

َ
»أ

خداوندبیعراحاللورباراحرامکردهاست:

پیداستکهمیانایندوفرقروشنیاست،چراکه:

1.حویزی،تفسیرنورالثقلین،ج1،ص291.
2.همان.
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:درخریدوفروشمعمولی،هردوطرفبهطوریکسـاندرمعرضسـودوزیان
ً
اوال

هسـتند؛درحالیکهدرمعامالتربوی،رباخوارهیچگاهضررنمیکندوتمامزیانهای

احتمالیبردوشطرفمقابلسنگینیمیکندوبههمیندلیلاستکهمؤسساتربوی

وسـیعتروسرمایهدارترمیشوند.اماطرفمقابلآنهاتحلیلمیرود.

:درتجـارتوخریـدوفـروشمعمولـی،طرفیندرمسـیرتولیـدوتوزیعگامبر
ً
ثانیـا

میدارنـد؛درصورتـیکـهرباخوارهیچعمـلمثتبیدرایـنزمینهندارد.

:باشـیوعرباخواری،سـرمایههادرمسـیرناسـالممیافتدوپایههـایاقتصادی
ً
ثالثـا

متزلـزلمیگـردد؛درحالیکـهتجارتصحیح،موجبگردشسـالمثروتاسـت.

:رباخواریمنشأدشمنیوجنگهامیشود.
ً
رابعا

علتحرمتربا

اسـتادمطهریدراینبارهمینویسـد:»حرمتربابرایناسـتکهماهیتربا،قرض

نمیتواندسـودداشـتهباشـد؛بلکهسرمایه ازآنجهتکهقرضاسـتـ اسـتوقرضـ

اسـتکهمیتوانددرهنگامجریانداشـتن،سـودداشـتهباشـد؛حالهرنوعجریانیکه

باشـد،بازرگانییاغیربازرگانی.یعنیوجودعینیسـرمایهکهدرجریاناسـت،میتواند

سودداشتهباشدوقاعدهطبیعیهمیناستکهوقتیوجودعینیسرمایهدرجریانباشد

سـودآوراسـتوملکهرکسـیباشـد،سودآنمتعلقبهاوسـت.درمضاربه،سرمایهاز

ملکصاحبسـرمایهخارجنمیشـودوملکاوسـتودرجریاناسـت،اگرسوددارد،

درسـوداوسـهیماسـتواگرهمزیاندارد،متوجهاوسـتوبهعاملمربوطنیسـت.اما

طبیعتقرضایناستکهکسیمالخودراتملیکبهدیگریمیکندوعهدهاورامدیون

خودقرارمیدهد.وازهمانسـاعتیکهتملیککرد،وجودعینیآنمال،ملکاوسـت

وبـههمیـندلیـلزیانـیکهبراینمالواردمیشـودبـرقرضگیرندهوارداسـتواگربه

ُمقرض)قرضدهنده(بگویدپولیراکهبهمندادیتلفشدوازبینرفت،قرضدهنده

خواهدگفتبهمنمربوطنیست.مالازمننبودهومنازشماطلبکارم،بههمیندلیل

ازمقرضنیست.یعنی اگرداشتهباشدـ کهضمانتشبرعهدهمقرضنیست،سودهمـ

ازملکقرضدهندهخارجمیشـودودرملکقرضگیرندهواردمیشـود.
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پـسطبیعـتقرض،اقتضـایعقیمبودنمیکنـد.واینکهاگرانسـانبخواهدقرض

بدهـد،بایـدقرضالحسـنهباشـد.یعنـییـابایـدانسـانقـرضندهـدویااگـرمیدهد

قرضالحسـنهباشـد.اینکـهمـنهمپولیرابهحالتقرضدربیـاورمودرذّمهطرفقرار

ازنظرطبیعت
ً
بدهـموازآنپـولکـهوجـودعینـشمالمننیسـت،سـودبگیرم،اصـال

حقوقـی،کارظالمانهایاسـت.1

زیانهایربا

1.اگـرصـورتمـالازبیننـرود،برکاتشازبینمیرود؛یعنیازآناسـتفادهولذت

بـردهنمیشـودوصاحـبمالآنراباهزارحسـرتمیگذاردومـیرودووارثهمآنرا

تضییـعمیکندوباالخرهمحقونابودمیشـود.

ط
ّ
2.نابودکنندهدیناسـت.چونمالحرام،قلبراسـیاهوشـیطانرابرانسـانمسـل

میکند.وقتیدلقّسـیشـد،موعظهدراوتأثیرنمیکندوتوفیقعبادت،سـلبمیگردد.

3.ایمانضعیفمیشـودتاآنجاکهرباراحاللمیداندوکافرمیشـودوبیایمان

ازدنیـامـیرودوتنهاوبـالوعقوبتشبرایاوباقیمیماند.

خرویمحروممیگرداندوبهعذاب
ُ
4.رباخواریانسانراازفیوضاتوثوابهایا

وعقوباتگرفتارمیکند.

لکـنصدقـات،چـهواجبیامسـتحب،باعثزیـادیمالوبرکـتوموجبقبولی

اعمـالودفـعبلّیـاتونورانیتقلبوقوهایمانودفعشـیطانونجاتازعذابونیلبه

ثوابهاوارتقایدرجاتوحصولملکهسـخاوتمیشـودوباالخرهانسـانرابهبهشت

میگرداند. نائل

4.لقمهحرام

یکـیازآفتهـایخانـوادهواجتماع،خوردنلقمۀحراماسـتکهدنیاوآخرتراتباه

میسـازد.امامعلیبهکمیلفرمودند:

ی َقْلَبَك َو  َسـاَن َیُبوُح ِمَن اْلَقْلِب َو اْلَقْلُب َیُقوُم ِباْلِغَذاِء َفاْنُظْر ِفیَما ُتَغذِّ َیا ُکَمْیُل ِإنَّ اللِّ

1.استادمطهری،ربا،بانکوبیمه،ص101.
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ُه َتَعاَلی َتْسـِبیَحَك َو َل ُشـْکَرك ؛1 ِجْسـَمَك َفِإْن َلْم َیُکْن َذِلَك َحَلًل َلْم َیْقَبِل اللَّ
ایکمیل،زبانازقلبسرچشـمهمیگیردوقلبنیزازغذایانسـان،پسبهآنچهقلبو

جسمخودرابهآنتغذیهمیکنی،توجهکنکهاگرحاللنباشد،خداوندمتعالنهتسبیح

تورامیپذیردونهشـکرتورا.

باری،لقمۀحرام،ریشـۀهمۀمشـکالتاسـتوهمۀگناهانازآن،ناشـیمیشـود،

حکایـتزیـر،بهخوبیاینمعناراروشـنمیکند:

ه بن نخعی، از دانشـمندان قرن دوم بود. مهدی عباسـی، 
ّ
یک بن عبدالل  »شـر

یک بن  خلیفـۀ سـوم عباسـی از او خواسـت منصـب قضـاوت را قبـول کند. شـر

ه که می دانسـت قضاوت در دسـتگاه عباسـی، گناه بزرگی است نپذیرفت. 
ّ
عبدالل

مِی فرزندانم را به عهده بگیر، او نپذیرفت. سـرانجام خلیفه 
ّ
خلیفه گفت: پس معل

یک  یم. شر به او گفت: پس قبول کن که امروز مهمان من باشی و با هم غذا بخور

پذیرفت و بر سـر سـفره ای رنگین با خلیفه، هم غذا شـد.

ه را بر سـر سـفره دید گفت: امروز، 
ّ
یک بن عبدالل یكی از نزدیكان خلیفه، وقتی شـر

یک هـم منصب قضـاوت را می پذیرد و هم منصب آمـوزگاری فرزندان خلیفه  شـر

 همین طور هم شـد.
ً
را. اتفاقا

آری، عاقبـت لقمـۀ حـرام ایـن اسـت که قلب را تیـره می کند و هیـچ عبادتی قبول 

نمی شـود و هیچ دعایی به اسـتجابت نمی ر سـد:

بی روزی حال، دعا نیسـت مسـتجاب

دار نـگاه  را  شـكم  حـرام،  لقمـۀ  از 

آه سـتم رسـیده، محـال اسـت رد شـود

دار نـگاه  را  سـتم  عنـان  سـنگدل،  ای 

اینخاطرهراهمازپدرممرحومحاجمحمدآقاجانیدارمکهنقلمیکنم:

روزیدرمشـهدبـودم.کسـیزنـگزدکهفـالنمسـئولمیخواهدشـماراببیند.به

1.شیخعباسقمی،سفینةالبحار،ج1،ص299.
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منـزلآمـد،سـبدیازتـوتهمآوردهبـود.گفت:منمسـئولفالنقسـمتازنهادهای

کشورهستم.آلبومیازامالکوساختمانهایبزرگیازتهرانراآوردهبود،میخواست

انتخـابکنـموهـرکـدامراکهمیپسـندمبخرم.باپدرم،مشـورتکردم،مـراازاینکار

منصرفکردوگفت:خریدوفروشاینسـاختمانهااشـکالدارد،معلومنیستچگونه

تصـرفکردهانـد،دنبـالایـنمعاملههایشـبههانگیزنباش.منهمبهحـرفپدر،عمل

کـردموازخرید،منصرفشـدم.

5.بهرهکشیواستثمار

آفـتدیگـریکـهسـرمایهوکاروتولیـدرادرگیرمیکندبهرهکشـیازدیگـرانبهنفع

خوداسـت؛بدینمعناکهافرادی،کسـاندیگررایادولتی،دولتدیگرراباقراردادبرای

یکسریکارهاوخدماتبهخدمتبگیرند،ولیدرقبالتالشوکارمفیدآنها،حقوق

ومزایایدرخورشـانرانپردازند.

استثماراقتصادیسببپیدایشطاغوتاقتصادیمیگردد.

راههایاستثماروبهرهکشی

استثماروبهرهکشیازدیگرانکهموجبرکوداقتصادیاستوخودموانعیبرایرشد

اقتصادیهرجامعهایاست،راههاوشیوههایگوناگونیداردکهبهبرخیاشارهمیکنیم:

الف: بیگاری گرفتن مردم 

بیگاریگرفتنیعنیازمردمبهصورتمفتیابخورونمیرکارکشیدن،کهدراسالم

بهشـدتازاینکارنهیشـدهاسـت.پیامبراکرم|درهنگاموفاتخودبهامیرالمؤمنین

امـامعلیوصیتکردوفرمود:
یا علی، ُسْخَرَة َعَلی ُمْسِلٍم؛1

ایعلی!اجیروبیگاریگرفتنازمسلمانروانیست.

ب: کاستن از بهای کاال و کار مردم 

یکـیازروشهـایاسـتثماراقتصـادیآناسـتکهافـرادیادولتهـامحصوالتو

1.شیخطوسی،التهذیب،ج7،ص154.
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تولیداتوکاالهایدیگرانرابهقیمتواقعینخرندوازقیمتآنبکاهندویابهکارگر،

دسـتمزدواقعـیرانپردازنـدوازقیمتکارمردمبکاهنـد،قرآنمیفرماید:
ْرِض ُمْفِسِدین«؛ 1

َ
ْشیاَءُهْم َو ل َتْعَثْوا ِفی اأْل

َ
اَس أ »َو ل َتْبَخُسوا النَّ

ازبهایکاالیمردمکمنکنیدودرزمینفسادنکنید.

کمکردنقیمتکاالوکارمردم،سببنابسامانیاقتصادیوازهمگسیختگینظام

اجتماعـیمیگـردد.ازایـنروقرآندسـتورمیدهد:درزمینفسـادنکنیـد،جامعهرابه

تباهینکشـانیدوبههرگونهاسـتثماروبهرهکشـیظالمانهوتضییعحقوقدیگرانپایان

دهیدتابهرشـدوعدالتاقتصادیدسـتیابید.

امامصادقبهاسماعیلبنعبداللهقرشیکهقصدداشتشخصیرااستثمارکند

ودرامورمعاشاوفریبدهد،فرمود:
»ازخدابترس،تقواداشتهباش،آنخداییکهتوراآفریدهسپسمیمیراند«.2

اسماعیلبنعبداللهتصمیمداشت،ملکهمسایهخودراباقیمتبسیارارزانبخرد

 وهمسایهاشنیزخریداریغیرازاونداشت،لذااوهمقیمتآنراکاهشدادوامام
اوراازاینکارنهیکرد.3

نمونهروشناینروشاستثماراقتصادی،آنچیزیاستکهدربسیاریازکشورهای

آفریقاییودیگرممالکفقیراتفاقافتادهاست.استعمارگرانبابستنقراردادهایارزان

دربـارهمعـادنوذخایـرزیرزمینیآنان،سـرمایهاینکشـورهاراغارتکردندوازسـوی

دیگرباسوءاستفادهازکارگران،قیمتدستمزدآنانراپایینآوردند،درنتیجهاقتصادآنان

رشدمستقلیندارد.

6.ویژهخواری)رانتخواری(

آفـتوروزنـۀدیگـر،رانتخواریـیاسـت؛یعنـییکیاچندنفـرباسوءاسـتفادهاز

فرصتهاوامکاناتجامعهوبدوناینکهارزشافزودهبیشتریتولیدکنند،درآمدخود

راافزایـشمیدهند.

1.سورهشعرا،آیه183.
ِذی َخَلَقَک ُثمَّ ُیمیُتک«. ِق الّلَه الَّ 2.کلینی،کافی،ج8،ص293:»َفاتَّ

3.همان.



ری
هو
ــر
ـهـ
یب

ـــا
ته

آفـ

158

رانتخواریهمانسـودبادآورده،درآمدبدونکاروتولیدوبدونفعالیتاقتصادی

اسـت.افرادیباسوءاسـتفادهمالی،بدونانجامکارمفیدوحتیباانجامکارهایمضر

بـهحـالاقتصـادکشـوربـهازایپرداخـترشـوهوپارتیبازیبـهامتیازهـایانحصاری

اقتصادیدسـتمییابندوثروتهایبادآوردهوافسـانهایکسبمیکنند،اینگونهافراد

را»رانتخـوار«گویند.

آثار منفی رانت

رانتخـواری،آثـاربسـیارمخّربـیبرفردواجتمـاعدارد؛غفلتزدگـی،دلمردگی،

تکبـرورزی،فراموشـیوعاقبـتوآخرت،فسـاداخالقیوروحـی،تباهیدین،ضعف

یقیـن،گسـتردگیفقـرومحرومیتازجملۀآثارآناسـت.

قوچاپلوسـی،
ّ
رانتخـواریموجـبگسـترشفسـاداقتصـادیماننـد:رشـوه،تمل

زبانبـازی،دورزدنقانـونو...میگـرددونیـزازعدالـتاقتصـادیجلوگیریمیکند.

گسترشرانتخواریموجبمیشودتامنابعاقتصادیازفعالیتهایتولیدیخارج

شـوندوبهسـویفعالیتهایغیرمولد،سـوقدادهشـودورانتخواربهافزودنطلبیو

طغیانگریوسرکشـیرویآورد.

انواع رانت

البتـهبایـدتوجهداشـترانتخواریمنحصـردررانتاقتصادینیسـت،بلکهرانت

قضایـی،رانـتاطالعاتی،رانتآموزشـیو...وجوددارد؛لیکـندرمیانانواعرانتها،

رانتاقتصادیبیشـترشـایعورایجاست.

رانتخـواریازهـرنوعیکهباشـد،یکیازمعضالتمهمجوامعبشـریاسـتکه

گریبانگیرهمهاسـتودرهمهسـطوحچهکالنوچهخرددیدهمیشـودومبارزهباآن

یککارسـختپیچیدهودشـواراست.

7.دروغ

دروغکلیـدهـرکجـیوانحـرافوگنـاهاسـت.بایدتوجهداشـتکهامـروزه»رانت
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ً
اطالعاتـی«،بسـیاریازویژهخـوارانراصاحـبثـروتفـراوانکـردهاسـت.مثـال

مهندسـانومسـئوالنیدرشـهرداریهایـاوزارتخانههـااطـالعدارنـدکـهخیابانهـا

وجادههـایآینـدهکـداماسـتوچـهخانههـاوامالکـیدرمسـیرقـرارمیگیرنـد،امـا

مـردمعـادیوصاحبـانامـالک،خبـرندارنـد،لذاایـنکارشناسـانپیشـاپیشخانهها

ومنـازلمـردمرامیخرنـد.

روزییکیازمسـئوالنشـهرداریپیشمنآمدوگفت:پیشـنهاِدیککارُپرسـودی

رابرایشـمادارم.ماچندکارشـناسومهندسهسـتیموخانههاوامالکیکهدرطرح

خیابانکشـیهایجدیـد،موقعیـتمرغوبپیـدامیکنندوصاحبانشـاناطالعندارند،

پیشـاپیشمیخریم.شـمابیاییددرخریداینامالک،سـرمایهگذاریکنیدوباهمسـود

خوبیمیبریم.منگفتم:چونصاحباناینسـاختمانهاوامالک،مطلعنیسـتند،این

کار،رانتخـواریاسـتومننمیکنم.

ازامامباقرنقلشـدهاسـت:خداوندمتعالبرایشـّروبدیقفلهاییقرارداده

کهکلیدآنقفلهاشـراباسـت.)چونعقل،مانعزشـتیهاوفسادهااستومشروبات

الکلیعقلراازکارمیاندازد(سـپساضافهفرمودند:دروغ،ازشـراببدتراسـت.

دراحادیثمتعددیبهناسازگاریدروغباایماناشارهشدهاست.ازجملهدرحدیثی

آمدهاست:

ِه| َیُکوُن اْلُمْؤِمُن َجَبانًا َقاَل َنَعْم ِقیَل َو َیُکوُن َبِخیًل َقاَل َنَعْم ِقیَل  ُسِئَل َرُسوُل اللَّ
ابًا َقاَل َل؛1 َو َیُکوُن َکذَّ

ازپیامبراکرمپرسیدند:آیامؤمنممکناستترسوباشد؟فرمود:آری؛سپسپرسید:

ممکناستبخیلباشد؟فرمود:آری؛پرسید:ممکناستدروغگوباشد؟فرمود:خیر.

صورت های مختلف دروغ 

هـردروغگویـی،بـانوعـیازدروغسـروکاردارد.اختالفدروغهـادراثراختالف

دروغگوهاسـتکـههـریکبـادیگریازنظرروحیـه،یاموقعیت،یاوضـعاقتصادییا

جهـاتخانوادگـیو...تفاوتدارند.

1.مجلسی،بحاراالنوار،ج72،ص595.
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دروغ در کار و تجارت 

بعضـیبـهانگیزهسـودبیشـتر،دروغمیگویندوبـااینگمانباطل،خـودراآلودهبه

گنـاهکـردهومـالحـاللراتبدیلبهحـراممیکنند.دروغدرکسـبوکاروتجارت،خود

دارد: انواعی
دروغقولی:مثلاینکهبهدروغبگویداینجنسرابهفالنمقدارخریدهام. الفـ

دروغعملـی:گاهـیبـهصـورت»غـشدرمعاملـه«اسـت؛یعنـیتقلـبدر بـ
جنـس،بـهعبـارتدیگـر،مخلـوطکـردنجنسعالیباجنسـیکـهدرقیمتمسـاوی
بـاآننیسـت.آنگاهمجمـوعرابـهنـامجنـسعالـیوبهقیمـتآنفروختن.مثـلاینکه
درشـیر،آبکـردهشـودوبـهجـایشـیرخالصفروختهشـود،یـاطالبامـسمخلوط
شـود،وبـهجـایطـالینـابفروختهشـودویاچـایبددرچـایخوبمخلوطشـود

ودرروغـن،پیـهداخلشـودو...
رسـولخدا|فرمود:هرکسدرخریدوفروشبامسـلمانیغشکندازمانیسـتو
درروزقیامتبایهودمحشـورخواهدشـد،زیرایهودیانمتقلبترینافرادبامسـلمانان

هستند.1

اماممحمدباقرفرمود:پیامبرخدا|دربازارمدینهبهگندمفروشیبرخوردکردوبه

اوفرمود:غذایخوبیمیبینم.ازقیمتآنسـؤالکرد.درهمینحالازطرفخداوند

متعـالوحـیآمدکهایرسـولمن،دسـتخـودرادردرونآنجنسکن.پسحضرتش

چنینکردودرآنگندمهاینامرغوبپیداشدبهفروشندهآنفرمود:کارتوبامسلمانان،
خیانتوغشوفریباسـت.2

حتـیاگـرمـکانیازمانباعـثتغییردرجنسشـودوهویتآنبرمشـترینامعلوم

گـردد،نبایـددرآنجامعاملهکردتامشـتریدچارغششـود.

ُبو اْلَحَسـِن ُموَسـی ع َفَقاَل ِلی َیا ِهَشـاُم ِإنَّ 
َ
َلِل َفَمرَّ ِبی أ ـاِبِریَّ ِفی الظِّ ِبیُع السَّ

َ
ُکْنُت أ

؛3 ـلِّ ِغشٌّ َو ِإنَّ اْلِغشَّ َل َیِحلُّ اْلَبْیـَع ِفی الظِّ

1.حرعاملی،وسائلالشیعه،ج12،ص210.
2.همان.

3.مجلسی،کافی،ج5،ص261.
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حضرتدرحالیکهسوارهبود،دیدمندرسایهلباسمیفروشم؛فرمود:ایهشاممعامله

کردندرسایهغشاستوغشهمحاللنیست.

گاهیدروغعملی»تدلیس«اسـت؛یعنیجنسـیکهفاقدصفتممتازیاسـت،آن

راواجدصفتوانمودکردنوخالفواقعنشـاندادناسـت.مثلاینکهخانهراسـفیدو

رنگکاریکنندتامشـتریازباطنآناطالعپیدانکند.درسـبدمیوهمیوههایدرشـترا

رویآنقـراردادن،کیلومتـراتومبیلراتغییردادنو...

لذااگرمغازهداریبداندباروشنکردنمهتابیهاباعثتغییررنگدراجناسمیشود

ومشـتریهـمبـهخاطرهمانرنگظاهـری،آنرامیخرد،تدلیسوفریباسـت.البته

درهمهاینموارد،اگربرمشـتریخالفواقعمعلومشـود،حقفسـخراخواهدداشت.

بوکالهبرداریاسـتومسـلمانانبایسـتیازاینکار
ّ
بنابراینتدلیس،خیانتوتقل

بهترینوسـیلهبرایپیشـرفتکسـبوکار،هماندرسـتیو
ً
زشـتبپرهیزنـد.واصـوال

اخـالقنیکاسـتکهمشـتریراجـذبوموجببرکـتخواهدگردید.

زیان های اجتماعی دروغ 

دروغ،زیانهـایاجتماعـیوروانیدارد.امامعلیفرمود:دروغگوبرلبپرتگاه
خواریوهالکتقراردارد.زیرادروغ،ایمانراازقلبدروغگوبیرونمیآورد،وخودش
بـهجـایآنبرزبانشمینشـیند.وقتیچنینشـد،خیانـتودزدیمیکندوحقمردمرا
نمیدهـدووجـودشبرایجامعهزیانآورمیشـود.نزددوسـتودشـمناحترامندارد،
مسـلمانوغیرمسـلمانبرایاوارزشـیقائلنیسـتوهیچعاقلیبهاواعتمادنمیکند
وسـرانجام،نـزدهمهمنفوروخوارمیشـودودرسراشـیبینابودیقـرارمیگیرد.پیامبر
ُدالَوجـه«؛1ازدروغبپرهیزکهآدمراروسـیاه اّنهُیَسـوِّ

َ
ـذبف

َ
اسـالم|فرمـود:»اّیـاَکَوالک

میکند.

سعدیهمسرودهاست:

راسـتی بـود عـادت کـه را اویکـی از گـــذارند در خطـــایی

دروغ قـوِل بـه شـد نامـور او2وگـر از ندارنـد بـاور راسـت دگـر

1.مجلسی،بحاراالنوار،ج77،ص67.
2. گلستانسعدی،بابهشتم.
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زیان های اقتصادی دروغ

شـخصیتوارزشتّجاردربازار،برپایهاعتباراسـتواراسـت،نهثروت.دربازار،اول

شـخص،کسـیاسـتکهازلحاظاعتبار،اولباشـد؛هرچندثروتینداشـتهباشـد.اگر

سرمایهداریدربازاراعتبارنداشتهباشد،موقعیتینخواهدداشت.بایدقولتاجر،دربازار

ازهرسنددولتیمعتبرترومحکمترباشد.حالسرمایهایناعتبارغیرازراستیوصداقت،

چیزدیگریمیتواندباشد؟هرگز.امادروغگوییباعثمیشودکهاگرفردی،اعتبارمالی

همپیشدیگرانداشتهباشد،سلبشودوهرکسیبهوعدهبااومعاملهنکندوکسیهماز

اوقبولضمانتننماید.زیرابهچنینکسیاعتمادکردن،خالفعقلاست،دروغ،دروغگو

راتنهاقرارمیدهدودروغگویاروغمخواریندارد.چراکهیاریوهمراهیکردنازعاطفه

انسانبرمیخیزدوکسیبهلحاظعاطفیهمبرایدروغگودلنمیسوزاند.

سرنوشت دروغگو

 روزی حضرت عیسـی در سـفری، همراهی پیدا کرد. آن دو پس از مدتی راه 
رفتن گرسـنه شـدند. به دهكده ای 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 

رص نان آورد و مقداری صبر کرد تا نماز حضرت به پایان رسد. 
ُ
بود که آن مرد سه ق

چـون مقـداری طول کشـید، یكـی از نان ها 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 یكی از آن ها را به نزد خـود فرا خواند و بعد ذبح کرد و با 

یكدیگر 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 نمی شناخت 

بسیار تعجب کرد و »سبحان الله« گفت. حضرت فرمود تو را قسم می دهم به حق 

آن کسی که این نشانه قدرت را برای تو آشكار نمود، بگو نان سوم چه شد؟ جواب 

داد دو تا نان بیشـتر نبود. دو مرتبه به راه افتادند، نزدیک دهكده دیگری رسـیدند در 
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آن جا سـه خشـت طا افتاده بود. همراه حضرت گفت این جا ثروت و مال فراوان 

اسـت. حضرت فرمود: آری. یک خشـت طا از تو، یكی از من و سـومی هم مال 

یص که به دروغ می گفت نخورده ام، چون  کسـی اسـت که نان را برداشـته. مرد حر

دیـد کـه مسـئله مال به میان آمده اسـت، اقرار کـرد. آن گاه حضرت هر سـه را به او 

واگذار کرد و از او جدا شـد و رفت. 

آن مرد کنار خشت ها نشسته بود و در حال فكر کردن بود که چگونه آن ها را با خود 

ببرد، سه نفر از آن جا عبور نمودند و این مرد را با طاها دیدند. این ها که نتوانستند 

از آن همه ثروت چشم پوشی کنند، لذا همسفر و همراه حضرت عیسی را کشته 

و طا ها را برداشـتند. چون گرسـنه شـدند، قرار بر این گذاشـتند که یكی از آن سـه 

نفـر نـان تهیه کند تا بخورند. شـخصی که برای تهیه نـان رفته بود، با خود گفت من 

نان هـا را مسـموم می کنـم 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 

بكشند تا چیزی سهم او نباشد. لذا هنگامی که نان را آورد، او را کشتند و با خیالی 

راحت به خوردن نان مشـغول شـدند. طولی نكشید که همه آن ها مردند. حضرت 

عیسـی پس از مراجعت، چهار کشـته را به خاطر دروغگویی و برای رسـیدن به 

نیا باهلها«؛ این اسـت رفتار دنیا  مـال دنیـا مشـاهده کرد و فرمـود: »هکذا تفعـُل الُدّ
نسبت به اهل آن.1

ثمره دروغ

امامعلیمیفرماید:
َثمرُة اْلِکْذب أْلِمهاُنة ِفی الدنّیا و العذاب ِفی اآلخرِة؛2

نتیجهدروغگویی،چیزیجزخواریوضعفدردنیاوعذابدرآخرتنیست.

بنابرایناگرانسـانخودراامینودرسـتکاربداندولیدرباطننادرسـتوخیانتکار

باشـد،اززشتترینزشـتیهاوازپلیدترینپلیدیهاست.

1.جزایری،انوارنعمانیه،ص353.
2.آمدی،غررالحکم،ج3،ص333.
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امامصادقفرمودند:

ُجِل َو ُسُجوِدِه َفِإنَّ َذِلَك َشْی ٌء اْعَتاَدُه َفَلْو َتَرَکُه اْسَتْوَحَش  َل َتْنُظُروا ِإَلی ُطوِل ُرُکوِع الرَّ
َماَنِتِه؛1

َ
َداِء أ

َ
ِلَذِلَك َو َلِکِن اْنُظُروا ِإَلی ِصْدِق َحِدیِثِه َو أ

نگاهبهرکوعوسجودطوالنیافرادنکنید؛چراکهممکناستعادتآنهاباشد،بهطوری

کهاگرآنراترککنند،ناراحتشوند؛بلکهنگاهبهراستگوییوامانتداریآنهاکنید.

اینکهراستگوییوامانتداریهمراههمآمده،بهخاطرایناستکهریشهمشترکی

دارنـد.زیـراراسـتگوییچیزیجزامانتدرسـخننیسـتوامانـتدارینیزچیزیجز

راستیدرعملنیست.

ثمـرۀطبیعـیدروغگویـیایناسـتکهعـذابوجـدانوبیاعتمادیمـیآورد،اما

بیـانمیکند:
ً
راسـتگوییآرامشبخـشاسـت؛داسـتانزیـرایـنمهـمراکامال

  پسـر و دختر کوچكی، مشـغول بازی بودند. پسـرک چند تیله داشت و دخترک 
ینی. پسر به دختر گفت: من همه تیله هایم را به تو می دهم، در عوض، تو  چند شیر

ین  ین و بزرگ تر ینی هایت را به من بده. دخترک قبول کرد، اما پسـر، بهتر همۀ شـیر

تیله را پنهانی، برای خود برداشت و بقیه را به دختر داد. اما دختر کوچولو در کمال 

ینی ها را داد. صداقت تمام شیر

آن شـب، دخترک با آرامش کامل خوابید، ولی پسـر نمی توانسـت بخوابد، چون با 

ین تیله اش را پنهان کرده، شـاید دختر  خود فكر می کرد همان طور که خودش بهتر

ینی هایش را پنهان کرده اسـت. هم مثل او مقداری از شـیر

درمقابلدروغگویی،صداقتوراسـتی،بسـیارنتیجهبخشاسـت.بهشـت،نصیب

 کاسـبهاوتاجرهاییاسـتکهمنشوروشآنهابرراستگوییاست،رسولخدا

فرمود:
َة التاجر الصدوق؛2 ُل َمْن َیْدُخُل اْلَجنَّ وَّ

َ
أ

1.شیخعباسقمی،سفینهالبحار،ج2،ص18.
2.متقیهندی،کنزالعمال،ج7،ص125.
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اولکسیکهواردبهشتمیگردد،کاسبراستگواست.

8.رشوهخواریواختالس

یکیازموانعمهمرشداقتصادیوروزنۀهالککننده،رشوهخواریواختالساست.

رشـوهخواریواختالسچهدرمقیاسکوچکوچهدرمقیاسبزرگ،آسـیبفراوانیبه

اقتصادجامعهواردمیکندوموجبسقوطوزوالجامعهمیشود.

شیوعرشوهخواریواختالسدریککشور،عالوهبراینکهامنیتاقتصادی،حقوقی

واختالقـیراازبیـنمیبـرد،مانعبزرگیبرایجهاداقتصادیاسـت.برایاینکهافرادو

اشـخاصبهجایتالشوکوشـش،ابتکاروخالقیت،ارائهطرحهایمفیدوسـازندهدر

راسـتایتأمینمعاشخودبهرشوهخواریرویمیآورند.

رشـوهخواریواختالس،انگیزهواعتمادعمومیراازبینمیبردوجامعهرابهسـوی

بداخالقیسوقمیدهد.

رشـوهخواریواختالسبالیخانمانسـوزیاسـتکهتمامفعالیتهایاقتصادیو

تجـاریرامختـلمیکنـد،ثبـاتاقتصـادیومالیراازبینمیبـرد،دررونداصالحات

اقتصادیومالیاختاللایجادمیکندودریککالم،اقتصادکشـوررابهشـدتمتزلزل

میکندوفسـاداقتصادیراگسـترشمیدهد.

معنای رشوه و اختالس 

»رشـوه«چیزیاسـتکهبهکسـیدادهمیشـودتاکاریبرخالفوظیفهخودانجام

بدهـد؛یعنـیحقکسـیراضایعکندویاحکمیبرخالفحـقوعدالتصادرکند.

»اختالس«نیزبهمعنایبرداشـتواسـتفادهغیرمجازازاموالمتعلقبهدولتویا

اشـخاصدیگرازطریقحیلهونیرنگ.

خداوندمتعالدرقرآنمیفرماید:

ْمواِل 
َ
ُکُلوا َفریقًا ِمْن أ

ْ
اِم ِلَتأ ْمواَلُکْم َبْیَنُکْم ِباْلباِطِل َو ُتْدُلوا ِبها ِإَلی اْلُحکَّ

َ
ُکُلوا أ

ْ
»َو ل َتأ

ْنُتْم َتْعَلُمون«؛ 1
َ
ْثِم َو أ اِس ِباْلِ النَّ

1.بقره،آیه88.
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امـوالخـودرابـهباطـلوناحقدرمیـانیکدیگرنخوریدوبرایخوردنبخشـیازاموال

مـردمبهگناهودادنقسـمتیازآنبهحکامدسـتاندازینکنیـد،درحالیکهمیدانیداین

کارگناهاست.

گاهیاختالسورشـوهدراموالشـخصیاسـت.گاهیدراموالعمومیودولتی،

گاهـیدرعیـنمـالاسـتگاهیدرمنفعت.گاهیدرحقوقاسـتوگاهـیدرانتفاعو

یوتجاوزبههریکاز
ّ
بهـرهوریازچیـزی.هـرکـدامازاینهادارایحکمویژهاندوتعد

آنهامشـمولنهیازاکلمالبهباطلاسـت.

نکوهشومذمترشوه

ازآنجاکه»رشوه«عملیشنیعوزشتاستاحادیثفراوانیدرنکوهشومذمت

آنواردشدهاست؛درحدیثیپیامبراکرم|فرمود:
اِشَی َو اْلُمْرَتِشی  فی النار؛1 الرَّ

رشوهدهندهورشوهگیرندههردودرآتشجهنمهستند.

گاهـیبعضـیافـرادبـانیرنـگوخدعه،بهاسـمهدیهرشـوهمیگیرنـدوآنراحالل

میشـمارندپیامبراکـرم|فرمودند:
ِة؛2 ْحُت ِباْلَهِدیَّ ِبیِذ َو السُّ َبا ِباْلَبْیِع َو اْلَخْمُر ِبالنَّ اِس َزَماٌن ُیْسَتَحلُّ ِفیِه الرِّ ِتی َعَلی النَّ

ْ
َیأ

برایمردم،روزگاریمیآیدکهمالحرامورشوهرابهعنوانهدیهحاللخواهندشمرد.

متأسـفانهیکـیازعواملفسـادادرای،همینرشـوهخواریاسـت.بعضـیمدیرانو

کارکنان،بهسببپستومنصبیکهدارندبابهانههایمختلفبهاینکاردستمیزنند.

  مـواد اولیـه بـه یكی از گمرک هـا آورده بودیم، کارشناسـان گفته بودند صاحب 
کاال را معرفی کنید. من به آن جا رفتم، مسـئول گمرک، خیلی تحویلم گرفت و مرا 

بـه ناهـار دعـوت کـرد. او در این ماقات، پیشـنهاد داد که نـام کاال را عوض کنیم 

1.ابوالقاسمپاینده،ترجمۀنهجالفصاحه،ص320.
2.محدثنوری،مستدرکالوسائل،ج13،ص322.
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تـا تعرفـۀ گمرکـی آن کمتر شـود. در ایـن کار، آن زمان، پانصد میلیون، سـهم بنده 

می شد، رئیس گمرک هم همین مبلغ، نصیبش می شد. من نپذیرفتم، خیلی حرف 

زد و سـود کار را از جنبه های مختلف گفت، ولی با قاطعیت رد کردم. پیشـنهاد او 

از صداقت به دور بود و نوعی رشـوه هم محسـوب می شـد.

9.گکناه

یکیدیگرازموانعرشداقتصادیوروزنۀخطرناکهدررفتسرمایه،گناهودوریاز

یادخداسـت.گناهآثارفراوانیدرزندگیانسـانمیگذاردازبینرفتننعمتهاییاسـت

کهخداوندبهایشانعطافرمودهاست.گناه،مانعرشدانساندرتمامجنبههابهخصوص

مانعرشداقتصادیاست.

امیرالمؤمنینفرمود:

»بـهخـداقسـمهیچملتـیازآغوشنازونعمتزندگیگرفتهنشـده،مگربهواسـطه
گناهانـیکـهمرتکبشـدند؛زیراخداونـدهرگزبهبندگانشسـتمروانمیدارد«.1

خداونـدمتعـالدرقـرآنیکنمونـهعینیذکرمیکنـدکهگناه،مانعرشـداقتصادی

اسـتومیفرماید:

تیهـا ِرْزُقها َرَغدًا ِمـْن ُکلِّ َمکاٍن 
ْ
ًة َیأ َیـًة کاَنـْت آِمَنـًة ُمْطَمِئنَّ ـُه َمَثـًل َقْر »َو َضـَرَب اللَّ

ُه ِلبـاَس اْلُجوِع َو اْلَخـْوِف ِبما کاُنـوا َیْصَنُعون« ؛2 ذاَقَهـا اللَّ
َ
ـِه َفأ ْنُعـِم اللَّ

َ
َفَکَفـَرْت ِبأ

خداوندبرایشمامثلیزدهاستبهیکشهریکهدرنهایتامنوامانبودهوساکنانش

بااطمیناندرآنزندگیمیکردندوهرگزمجبوربهمهاجرتوکوچکردننبودند؛عالوه

بـرنعمـتامنیـتانواعروزیهایموردنیازشـانبـهطوروافروازهرمکانیبهسـویآن

میآمـد؛اماسـرانجامسـاکناناینآبادی،کفـراننعمتهایخداکردنـد،خداهملباس

گرسـنگیوترسرابهخاطراعمالشـانبراندامآنهاپوشـانید.

دراینآیهشریفهنکاتفراوانوجوددارد،ازجملهامامصادقفرمود:

»اینشـهر،مربوطبهگروهیازبنیاسـرائیلبودهکهزندگیمرفهیداشـتند؛لیکنبراثر

1. نهجالبالغه،خطبه178.
2.نحل،آیه112.
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گناهوکفراننعمتدچاررکوداقتصادیشدندتاجاییکهمجبورشدندغذاهایآلودهرا
بخورند.خداونداینقریهرامثالزدتادرسعبرتیبرایهمگانباشـد«.1

ازاینآیهشـریفهاسـتفادهمیشـودکهسـاکناناینشـهرهمازامنیتپایداربهرهمند

بودنـدوهـمازرشـدووفوراقتصـادی؛اماوقتیگناهکردندوکفـراننعمتنمودند،هم

ناامنیبهسراغشانآمدوهمدچارترسشدندوهمبهفقرورکوداقتصادیمبتالگشتند.

روایـاتفراوانـیداریـمکـهداللـتمیکندکهگنـاهودوریازیادخـداموجبزوال

نعمتمیشـود.بـراینمونهامامصـادق فرمود:
 َعْنُه الرزق؛2

ُ
ْنَب َفُیْدَرأ ُجَل َلُیْذِنُب الذَّ ِإنَّ الرَّ

همانـاانسـانگناهـیرامرتکبمیشـودباآنگنـاهرزقوروزیاودفعمیشـود)ودچار

رکوداقتصـادیمیگردد(.

َعم « یکیازسنتهایالهی ُر النِّ ِتی ُتَغیِّ ُنوَب الَّ دردعایکمیلمیخوانیم: »اْغِفْر ِلَی الذُّ
آناسـتکهرشـداقتصادی،مشـروطبهدوریازگناهورعایتایمانوتقواسـت؛خدای

متعالیمیفرماید:

ْرِض َو لِکْن 
َ
ماِء َو اأْل َقْوا َلَفَتْحنا َعَلْیِهْم َبَرکاٍت ِمَن السَّ ْهَل اْلُقری  آَمُنوا َو اتَّ

َ
نَّ أ

َ
»َو َلْو أ

َخْذناُهْم ِبما کاُنوا َیْکِسُبون «؛3  
َ
ُبوا َفأ َکذَّ

برکاتیازآسـمانوزمینبرایشـان
ً
اگرمردمشـهرهاایمانبیاورندوتقواپیشـهکنند،قطعا

میگشـاییم؛امـاآنهاتکذیبکردنـد،پسمانیزبهخاطرآنچهآنهـاکردند،نعمتهای

خودمـانراازآنانگرفتیم.

قرآن،ایمانوتقواراعاملرشداقتصادیمیداندودرمقابل،کفراننعمتواعراض
ازخدا،طغیان،ظلموسـتم،خوردنمالدیگران،اسـراف،کمکاری،بداخالقیو...را

مانعرشداقتصادیمیداند.
براساساینآیات،یکرابطهعمیقیبینگناهوکفراننعمتبارکوداقتصادیوبین
ایمانوتقواویادخدابارشـداقتصادیوجوددارد.اگردرجامعهایگناهصورتگیرد،

برکتازاقتصادوزندگیآنجامعهبرداشـتهمیشود.

1.حویزی،تفسیرنورالثقلین،ج3،ص91.
2.کلینی،کافی،ج2،ص271.

3.اعراف،آیه96.
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فقراقتصادیوناامنیاجتماعی،ازنشـانههایبیاعتناییجامعهبهارزشهایدینی

است.

اینآیهشـریفه،درسعبرتوهشـداریاسـتبرایهمهافرادوملتهاییکهغرق

درنعمتهایالهیهسـتند،لیکنباکفراننعمتودوریازیادخداوبااسـرافوتبذیر

گرفتـارفقـروفالکـتمیشـوند.برایآنهاییکههمیشـهنیمیازغـذایاضافیخودرا

بـهزبالهدانهـامیریزنـد.برایآنهاکهبرایسـفرهایکهسـهیاچهارنفرمیهمانبرسـر

آندعوتشـدهاسـت،معادلغذایبیسـتنفرازغذاهایرنگینتهیهمیبینندوحتی

باقیماندهآنرابهمصرفانسـانهایگرسـنهنمیرسـانند.هشـداریاستبرایکسانی

کـهاسـرافمیکننـدوریختوپـاشمینمایندواینعملرابرایخـودفخریمیدانند.

امامصادقفرمود:

»گاهپـدرمامـامباقـرغـذایکمـیکهازسـفرهبیـرونمیافتـادبهجسـتوجویآن

میپرداخـت،بـهحـدیکهخادممنزلمیخندیـدکهچرابهدنبالیـکذرهغذامیگردد.

آنگاهفرمود:پدرماینحدیثرافرمود:بدانیدجمعیتیپیشازشمازندگیمیکردندکه

خداوندبهآنهانعمتفراوانداد؛اماآنهاکفراننعمتکردندوموادغذاییرابیجهت

ازمیـانبردنـدوخداونـدهمبرکاتخودراازآنهاگرفتوبهقحطیگرفتارشـانسـاخت.

10.آزمندیوحرص

حرصیکحالتدرونیاستکهانسانرابهجمعمالوثروتوامیدارد،بهطوری

کهامورمالیهمچونقطبیمیشودوتمامافکاروتالشهاوکوششهابرمحورآندور

میزندوپیوسـتهرویایسـعادتخیالی،حواسـشرابهخودمعطوفمیداردوبهقدری

پایبندعشـقبهمالمیشـودکههمهچیزرافراموشکردهوحتیحاضراسـتفضایل

اخالقیواصولانسانیترادرآستانآنقربانیکندوهرچهبیشتردامنهفعالیتوسرعت
حرکتخودمیافزاید،احسـاساحتیاجدراوعمیقترمیشود.1

حرصبرایانباتبیجایثروتودارایی،اثرآبشـوررادارد.هرچهانسـانزیادتر

ازآنبیاشـامدبیشـتردرخویشتناحساستشنگیمیکند.

1.راغبدرمفرداتحرصرابهمعنایشدتتمایلبهچیزیمیداند.
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همیشـهآتـشسـوزندهاشـتهاداردحریصرانکندنعمتدوعالمسـیر

البتـهبایـدبهایننکتهتوجهداشـتکهپیشـرفتاقتصادیوتالشبـرایتولیدمثبت،

خودبهخـود،سـرمایهایرابرایانسـانفراهممیآورد،ایـنفعالیتهایمثبت،بهمعنای

حرصنیسـتوباپولپرسـتیتفاوتکلیدارد،لذابایدحسـابهریکازدیگریجدا

ساخت.

آثار حرص 

الف.اگرحرصبرروحملتیحاکمشود،صحنهحیاتاجتماعیآنهابهیکمیدان
نبردوتنازعتبدیلمیشـود،زیرابسـیارمیشـودکهمنافعافراددرتضادبامنافعدیگران

قـرارمیگیـردوچنیـنافرادیمنافعخودرابهبهایهالکتافراددیگرتأمینمیکنندواز

درمعامله،کمفروشـی،احتکاروامثالآنروی
ّ

اینروبهرباخواری،گرانفروشـی،غش

میآورند.

ب.حریصبهحقیقت،اسیروبندهمالبوده،زنجیرنامرئیرابهگردننهادهاست.او
تسلیمافکارناپختهخویشاستوتصورمیکنداینثروتهنگفتیکذخیرهاحتیاطی

اسـتکهبرایروزمباداتهیهدیدهاماهنگامیبهاشـتباهخودپیمیبردکهسـاعتعمر،

زنـگخطـررامینـوازدوپایـاندقایـقزندگیدردنـاکرااعالممیکنـد.درآنلحظات

حسـاسبـایـأسوناامیـدیبهاندوختههاییکهمحصولیکعمررنجومشـقتاسـت

نگریسـتهوسـرانجامبایکدنیاحسـرتوندامتآرزوهاورویاهایطالییراباخودبه

گـورمیبـرد،امامباقرحقیقتزندگیحریصراچنینتشـبیهمیکند:

ْبَعَد َلَها 
َ
َما اْزَداَدْت َعَلی َنْفِسَها َلّفًا َکاَن أ ْنَیا َکَمَثِل ُدوَدِة اْلَقزِّ ُکلَّ یِص َعَلی الدُّ َمَثُل اْلَحِر

ی َتُموَت َغّما؛1 ِمَن اْلُخُروِج َحتَّ
آزمنـدنسـبتبهدنیاهمچونکرمابریشـماسـت،هرچهبیشـترپیرامونخـودمیتند،راه

نجـاتخویـشرادشـوارترمیسـازدتاآنگاهکـهازفرطاندوهدرانجانسـپارد.

ج.حرصبهجمعآوریمالوثروت،انسانراازمعنویاتوارزشهادورمیسازد.
بسـیارهسـتندکسـانیکهبرایپولارزشهارازیرپاگذاشتهوتعهدیدرمعاملهندارند.

اگربهنفعشـاننباشـدمعاملهقطعیرابههممیزنند.

1.کلینی،کافی،ج2،ص124.
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د.حـرصسرچشـمهبخلمیشـود،زیراحریـصمیخواهدهمهچیـزرابرایخود
حفـظکندونیزحرصاسـتکهگاهسـببجزعوبیتابیمیشـود،زیـراحریصهرگاه

بعضیامکاناتراازدسـتداد،پریشـانوبیتابمیشـود.

هـ .حرصمایهرنجوزحمتابدیاسـت.هرگاهدراحوالحریصاندقیقمیشـویم
وزندگیپردردورنجومشـقتآنهارابررسـیمیکنیممیبینیمشـبوروزمیدوندو

اموالـیراگـردآوریمیکننـدبـدونآنکـهآنرادرراهفعالیتمثبـتاقتصادیبهجریان

بیندازنـدوجامعـهراازآن،بهرهمندکنند.

سعدیشیرینسخن،زیباسرودهاستکه:

یـاقناعـتپـرکنـدیـاخـاکگـورگفـتچشـمتنـگدنیـادوسـترا

برایجمعآوریواندوختن
ً
و.انسانحریصهرگزسیرنمیشود،بههمیندلیلدائما

ثروتتالشمیکندویکگاممثبتبرایجامعهبرنمیداردودرهیچامرخیریشرکت

نمیکند؛حتیخودشازآنبهرهنمیگیرد.حضرتعلیمیفرماید:
الحریُص فقیر و َلو ملك الدنیا ِبَحذافیرها؛1

آدمحریصفقیراستهرچندتمامدنیارامالکشود.

ز. حرصازاموریاسـتکهسرچشـمهبسـیاریازگناهانمیشـود.ازجملهدروغ،
عـدممراعـاتحـاللوحـرام،تـرکاحترامبـهحقوقمردموآلودهشـدنبهانـواعظلمو

ستمها.

بدینترتیبحرصپیامدهایبسـیارخطرناکوزیانباریدارد،انسـانراازخدادور

میکند،شـخصیتانسـانرادرهممیشـکند،آرامشراازاومیگیرد،بهگناهانبزرگی

آلودهمیسـازدودریکجمله،دینودنیایانسـانراتباهمیکند.2 

11.بداخالقی

بداخالقـی،ضعـفبزرگـیدرهمـۀعرصههـایزندگـیاجتماعـیوفردیاسـت.

درزمینـۀاقتصـادهـمروزنـۀخانمانسـوزیاسـت.هیچفعـالاقتصادیدوسـتندارد

1.آمدی،غررالحکم،ص295.
2.مکارمشیرازی،اخالقدرقرآن،ج2،ص95.
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بـاآدمهـایبداخـالقکارکنـد.اگـربهتریـنکاروکیفیتریـنمحصولبـابداخالقیو

بداخالقیدر
ً
ترشرویـیبـهمشـتریارائـهشـود،هیچلذتـیازآننخواهدبـرد.اساسـا

درازمـدتبـهرونـدتجـارتوتولیـد،آسـیبجدیواردمیکنـد،ازهمینرواسـتکه

بایـدازآنبـرحـذربود.

امامعلیفرمود:
ْفِس؛1 ُسوُء اْلُخُلِق َنَکُد اْلَعْیِش َو َعَذاُب النَّ

بداخالقیزندگیراتیرهمیکندومایهعذابنفساست.

12.مالپرستی

آفتدیگرتولیدوتجارتوسـرمایه،مالپرسـتیاسـت.احسـاسوابستگیبهمالو

ثـروتمیتوانـددرافرادکوتهنظروضعیفالنفـساثرنامطلوببگذارد.

قرآنکریمدرمذمتوابستگیبهمالمیفرماید:

ا«؛2  ا َجمًّ وَن اْلماَل ُحبًّ »َو ُتِحبُّ
مالرادوستمیداریددوستداشتنیبسیار.

مالوثروتوسـرمایه،نعمتبزرگالهیاسـت،امابهشـرطیکهدرمسـیرصحیحبه

جریانبیفتد.جمعکردنمالومحرومکردندیگرانازآن،درواقعهمانمالپرستیاست.

منچندنفرازسرمایهدارانقمرامیشناسمکهفقطبهفکِرانباشِتسرمایههستندوپولرا

درجهتتولیدمثبتبهجریاننمیاندازند.کارآنهاخریدنامالکوزمینهایمختلف

ویااشیاءقیمتیبهمنظورگرانشدنآنهاست.بهتجربهدیدهایمکهچنیناموالی،بیبرکت

اسـت.برکتدرایناسـتکهپولوسـرمایهداشـتهباشیوآنرادرمسیرتولیدوتجارتبه

گردشدرآوری.مطالعهوبررسـیزندگیافرادیکهازسـرمایهخود،برکتدیدهاندنشـان

میدهدکهخیرواقعیکجاسـت؟لذتزندگیبهایناسـتکهبابهجریانانداختنپولو

امکانات،مردماشتغالمفیدداشتهباشندوبتوانندخانوادۀخودراادارهکنند.

سـودوسـرمایهایکـهازایـنراهمیرسـد،پـرازخیـروبرکتاسـت.داشـتنچنین

1.آمدی،غررالحکم،ج7،ص96.
2.سورهفجر،آیه20.
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سـرمایهای،نـهتنهـاقابـلمذّمتنیسـت،بلکـهعین»خیر«اسـت.سـرمایهوامکانات

 داشـتن،وقتـینامبـارکاسـتکـهانسـانازخـداغافـلشـودودرسـودخـود،غـرق

گردد.

وزنچیسـتدنیـاازخـداغافـلُبـدن فرزنـد و نقـره و قمـاش نـی

صالـحگفـتآنرسـولمـالراچـونبهردینگشـتیحمول
ٌ
ِنعـَممـال

لیکدربیرونکشـتی،پشتیاست5آبدرکشـتیهالککشـتیاسـت

بنابراینتالشاقتصادیوفعالیتهایمثبتتولیدیوتجاری،بهمعنایمالپرسـتی

نیسـت،بلکهمالپرسـتیبهاینمعناسـتکهثروتومال،انسانراازیادخداورسیدگی

بهمردم،غافلکند.

کسانیکهسرمایهایجمعکردهاندوآنرادرراهصحیحوبرایرونقاقتصادیبهکار

میگیرند،مالپرسـتنیسـتند،ثروتاندوزاِنغافلازمردموخدا،مالپرسـتهستند.به

داستانزیرتوجهکنید:

ثعلبـهیکـیازاصحـابپیامبربودکههمـوارهدرنمازجماعـتحضورمییافت.

روزیبـهرسـولخـدا|فرمود:یارسـولاللهازخـداتقاضاکنتابهمنثروتـیفراواندهد.

پیامبر|فرمود:مالاندکیکهبتوانیشکرگزاریآنرابهجاآوریبهتراستازثروتفراوانی

کهنتوانیشکرآنراادانمایی.اوچندینباردیگرتقاضایخودراتکرارکردوپاسخپیامبر|

همـانبـود.اوگفـتاگـرثـروتفراوانیدراختیارمقـرارگیردحـقآنراادامیکنم.پیامبر|

بـرایاودعـافرمود.ثعلبهگوسـفندیخریدواینگوسـفندبهقـدریزادوولدنمودکهاورا

بـهسـرعتبـهیکیازدامدارانبزرگتبدیلنمود.بـهطوریکهاطرافمدینهثعلبهراکفاف

نـدادوبـهبیابانهـایدوردسـتکوچکردوفقطآخرهفتهدرنمازجمعهشـرکتمینمود.

تـااینکـهکثـرتدامحتیویراازشـرکتدرنمازجمعههمبازداشـت.سـپسماهییک

بـاروکمکـمسـالییکبارسـریبـهمدینهمیزد.هنگامیکـهآیهزکاتنازلشـد،پیامبر|

هیئتـیرابـرایجمعآوریزکاتنزدثعلبهفرسـتاد.آنـاننامهپیامبر|رابرایاوقرائتکردند.

 اوگفـت:ازدیگـرانجمـعآوریکنیـدودرپایانسـریبهمنبزنید،باردومکهبهسـراغوی
آمدندازدادنزکاتخوددارینمود.پیامبر|درمورداوفرمود:وایبرثعلبه،وایبرثعلبه.1

1.حویزی،نورالثقلین،ج2،ص246.
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13.غشدرمعامله

آفتوروزنۀدیگربرپیکرۀاقتصادوتولید،غشدرمعاملهاسـت.غشیعنیمخفی

کـردنعیـبکاالیـاقالـبکردنجنسبدلیادسـتدومبهجایجنـساصلییاجنس

معیوبراباجنسخوبمخلوطکردنمانندمخلوطکردنشیرباآب،گندمبدوخوب،

روغنحیوانیباروغننباتی،چایمرغوببانامرغوب،برنجایرانیوخارجی،استفاده

ازبرچسبهایتقلبیو....

رسـولخـداازکنارمغازهخرمافروشـیمیگذشـت،نگاهشبـهظرفخرمایی

افتاد،وقتیدقتکرد،دیدخرمافروشجنسمرغوبشرادرمعرضدیدمشتریقرارداده

وخرماهـاینامرغـوبرابـاآنمخلوطنمودهوازآنبهمشـتریمیدهد.پیامبر|خطاب

بهفروشندهفرمود:

»فالنـیمیدانـیکسـیکـهدرکسـبوکارشبـهمسـلمینخیانـتکنـدازمسـلمانان
نیسـت؟«.1

فروشـی جـو و نمـا گنـدم ننوشـیاگـر کوثـر سـاقی از شـراب

بیتردیدغشازدیدگاهقرآنوآموزههایاسـالمیکاریحراموغیرمشـروعاسـت.

فرمود: پیامبر|

لُه الی  و من غشَّ َاخاُه المسـلم َنَزَع الله عنه َبَرَکه ِرزقه و َافسـد علیه َمعیَشـه و َوکَّ
نفسه؛2

وخیانتکندخداوندبرکـتراازروزیاوبرمیداردو
َ

هـرکـسبـابرادرمسـلمانشغش

زندگـیاوراتبـاهمیسـازدواورابهخودشواگذارمیکند.

14.تدلیسوفریبکاری

تدلیـسیعنـیاینکهفروشـنده،کاالرابهصورتیبیارایدکـهخریدارراگولبزندواو

رابـهخریـدتشـویقکنـد.ویاپولجنسمرغـوبرابگیردوبهجـایآنجنسنامرغوب

ُه َلیَس ِمن المسلمین َمن َغَشُهم«. نَّ
َ
1.کلینی،کافی،ج5،ص160:»َیا ُفلُن أ َما َعِلمَت أ

2.حرعاملی،وسائلالشیعه،ج17،ص373.
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تحویلدهدویاجنسخوبوبدرابهشـکلیدرهمآمیزدکهمشـتریگمانکندخوب

اسـتومتوجهآمیختگیآنبابدنشـود.

چنینکاری،عالوهبراینکهازنظراخالقی،پسـندیدهنیسـت،خیروبرکتراهماز

کاسـبیوزندگیمیبرد.هیچآدمفریبکاری،پیروزنبودهاسـت.

  بّنایـی، خانـه می سـاخت و به مـردم می فروخت. اما در ساخت وسـازها دقت 
نمی کـرد و مصالـح نامرغـوب، اسـتفاده می کـرد، اما به مشـتری می گفت: آهن و 

مصالـح مناسـب و مرغـوب بـه کار بـرده ام، آهـن هم که پیـدا نبود. پـول مصالح 

مرغـوب هم با مشـتری حسـاب می کرد.

یاد، پـس داد. بّنا  یـده بـود، با ضـرر ز یان، خانـه ای را کـه خر روزی یكـی از مشـتر

یده اسـت. چندی گذشـت و مشـتری  خوش حـال بـود کـه خانه را از او ارزان خر

دیگری برای خانه پیدا شد، دیروقت بود که رفت تا خانه را به او نشان دهد. فاصلۀ 

یـاد بود، گفت: امشـب را همین جـا می خوابم و فردا  ایـن خانـه تـا منزل خودش ز

صبح به منزل می روم. نیمه های شب بود که زلزلۀ بسیار مختصری آمد و گوشه ای 

یخت و بّنا درجا ُمرد. در آن منطقه، هیچ  از سقف اتاقی که در آن خوابیده بود فرور

کس، آسـیب ندیده بود.

15.کمفروشی

یکیازآفتهایکاروتولید،کمفروشـیاسـتکهبهتناسـبموقعیتهایشـغلی

مصادیـقمختلفـیهمچـونازکارکمگذاشـتن،بهاندازهپولجنـستحویلندادنو...

وجوددارد.قرآندرآیاتمتعددمسلمانراازبالیمصیبتبارکمفروشیبرحذرداشته

وسـورهایرابـههمینموضوعاختصـاصدادهومیفرماید:

ْو َوَزُنوُهْم 
َ
اِس َیْسَتْوُفون  * َو ِإذا کاُلوُهْم أ ذیَن ِإَذا اْکتاُلوا َعَلی النَّ فیَن * الَّ ْیٌل ِلْلُمَطفِّ »َو

ُیْخِسُروَن«؛1

1.مطففین،آیات3-1.
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وایبرحالکمفروشـانکهبههنگامتحویلگرفتنجنس،کاملتحویلمیگیرندولیبه

هنگامتحویلدادن،ناقصتحویلمیدهند.

یاسـتکههیچتعبیریبهجزویلوفریادتوانبیانآن
ّ
پیآمدهایاینانحرافبهحد

راندارد.آیاتیدرقرآناززبانحضرتشـعیبحکایتازایندارندکهیکیازمفاسـد

شایعدرمیانقومشعیبکمفروشیبودهاست.حضرتشعیبتأکیدبسیاریبردقت

درمبـادالتازجهـتوزنمیکـرد.قـرآننیزبرترکاینگناهتأکیدفراواندارد.ازاینرودر

آیاتمتعدداززبانحضرتشعیباینمسئلهراباتعبیرهایمختلفبازگومیکند.

نمونه های کم فروشی 

اجناسـیکـهبـهصورتبسـتهبندیعرضهمیشـوند،بـدوندرنظرگرفتـنوزنآن؛

حبوبات،لبنیات)شیر،ماست،خامهو...(ترشیجاتو...کهبهصورتعددیفروخته

سـیرنزولیدارد.
ً
میشـونددرحالیکهوزنآنهادائما

درآبگذاشتنمرغیاسبزیجاتبرایاینکهوزنآنهابیشترشود.

بیشترگذاشتنچربیواستخوانهمراهگوشت.سبککشیدنکاالها.کمگذاشتناز

کیفیتکاالهمچون:رنگ،بو،شـیرینی،دوختو....دسـتکاریکردنترازویاتنظیم

نبودنترازو.

آثار کم فروشی 

کمفروشی،آثارناگواریدارد،کهبهبعضیازآنهااشارهمیکینم:

1. بی اعتمادی:بایدبدانیمکهاساسزندگیاجتماعیبرمبادلهودادوستداستبدین
جهتافرادجامعهدرشئوناقتصادیزندگیبهناچاربایددارایتعاونوروحیههمکاری

باشـند.حالاگردرمعاملهایازراهکمفروشـیوندادنحقمردمبهکسـیخیانتشـود،

اعتمادعمومیازمیانمیرودوجامعهازنظراخالقیواجتماعیدچارتزلزلمیگردد.

2. خشک سـالی و قحطـی:کمفروشـی،برکـتراازجامعـهمیبـردودرهـایزمیـنو
آسـمان،بسـتهمیشـود.حضرتعلـیمیفرماید:

ْقص ؛1 ِنیَن َو النَّ ُه ِبالسِّ َخَذُهُم اللَّ
َ
َف اْلِمیَزاُن َو اْلِمْکَیاُل أ َو ِإَذا ُطفِّ

1.محمدرضاحکیمیودیگران،الحیاه،ج3،ص528وآمدی،غررالحکم،ج1،ص324.
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هرزمانکهمردمکمفروشـیکنند،خداوندآنانرابهخشکسـالیوقحطیوکمشـدن

محصولگرفتارمیسـازد.

3. ضـرر دیـدن خـود:یکـیدیگرازآثارکمفروشـیبازگشـِتضرروزیـانآن،بهخوِد
انسـاناسـت.عمـِلآدِمکمفـروشبهخودشبرمیگردد.بهداسـتانزیـرتوجهکنید

  زن و شـوهری بودند که تمام ثروت آن ها یک ُبز بود، که با شـیر آن ماسـت و کره 
یدند. درسـت می کردند و به بازار می فروختند و چیزهایی را که الزم داشـتند می خر

روزی، مقـداری کـره بـه بـازار بردند و به مرد بقالی فروختنـد و به جایش یک کیلو قند 

خریدند. مرد بقال از آن ها خواست تا همیشه کره های خود را به او بفروشند و سفارش 

کرد که کره ها را به شـكل گلوله های یک کیلویی درسـت کنند و برایش بیاورند.

آن زن و مـرد، همیـن کار را کردنـد و بـرای آن که مطمئن باشـند کـه وزن هر کدام از 

گلوله ها یک کیلوست، آن ها را در ترازویی می گذاشتند و چون سنگ یک کیلویی 

ه قنـِد یـک کیلویی که مـرِد بقال به آن ها فروختـه بود، به جای 
ّ
نداشـتند از همـان کل

سـنگ ترازو استفاده می کردند.

چند هفته گذشت. روزی مرد بقال با خودش گفت: نكند کره ها از یک کیلو کمتر 

 هر 
ً
باشـد، بهتر اسـت آن ها را وزن کنم. وقتی گلوله های کره ای را کشـید دید دقیقا

کـدام نهصـد گرم اسـت. عصبانی شـد و خطـاب به زن و شـوهر گفت: خجالت 

نمی کشـید کم فروشـی می کنید؟! زن و شـوهر با تعجب به هم نگاه کردند و به مرد 

ه قندی کـه به ما دادی 
ّ
یم، لـذا از همان کل بقـال گفتنـد: ما سـنگ یک کیلویی ندار

به جای سـنگ یک کیلویی اسـتفاده می کنیم، پس تو خودت به ما کم فروختی که 

اکنون نتیجۀ آن به خودت برگشـته اسـت، ما غرضی نداشـتیم.

باری، نتیجۀ کم فروشـی در همین دنیا به خوِد انسـان برمی گردد؛ عاوه بر آن که در 

آخرت نیز متوجه رفتار خود می شـود:

یل و وزن
َ
تـو کم دهی و بیش سـتانی بـه ک

روزی بـود کـه از کم و بیشـت خبر دهند
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16.احتکار
احتکار،بالیجاِنمردموآفتبزرگجریانسالماقتصادیاست.هرمقدارپولیکه
عادالنهومشروعدراختیارفردیباشد،درسیستماقتصادیصحیح،ودورازسودجویی
واسـتثمار،بهمعنایآناسـتکهبهنسـبتآنوجه،حقاستفادهازکاالهایجامعهرادر
رابطهبانیازخوددارد.ولیاحتکاراینحقراازاوسلبمینماید.درواقعاحتکارنهتنها
پایمالکنندهحقیازحقوقافراداست،بلکهبراثروجودپول،یعنیوسیلهمبادلهکاالدر
دسـتمردم،بانبودنکاالدربازاریاکمبودآن،موجبتورممیشـودکهازمفاسـدبسیار
خطرنـاکاجتمـاعاسـتودرصورتادامهآن،آثارناهنجارمعنـوینیزبهدنبالخواهد
جامعهای

ً
داشـتودرنهایـتدرزنجیـرهنظامجامعهاختاللایجـادخواهدکردونتیجتا

فاسدخواهدساخت.

عاقبت احتکار 

امامباقرازپیامبراکرمنقلفرمودهاند:
هرشخصی،خوراکیبخردوآنراتاچهلروزحبسنمودهوبهمسلمانانبهقیمتگران

عرضـهکنـد،بدانـدکهپسازفروشاگرقیمـتآنراصدقهدهد،کفارهآنچهانجامداده،
نخواهدشد.1

همچنینرسولخدا|فرمود:
جبرئیـلبـهمـنخبـردادکـهبـهدوزخنظریکـردمودیـدمدرهایدرآنمیانمیجوشـد.

پرسـیدم:ایمالـکدوزخ،ایـندرهجایـگاهچـهکسـانیاسـت؟گفـتازآِنسـهگـروه

 اسـت:محتکرین،دائمالخمروآنانکهواسـطهبرایزنومرداجنبیجهتکارنامشـروع
هستند.2

عاقبتفرِدمحتکردرهمیندنیانیزبسـیاروخیماسـتوسـرمایۀاوبیبرکتمیشود

وچیزیبرایشباقینمیماند.

یض شـد و بیماری اش    در کربا، عطار مشـهوری زندگی می کرد. روزگاری مر

1.حرعاملی،وسائلالشیعه،ج12،ص314.
2.همان.
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طوالنی گردید. یكی 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 

یم. یم تا دارو بخر نسـخۀ امروز، پول ندار

پدر، اشاره ای به یكی از ظروف مسی کرد و گفت: امروز هم این را بفروش! دوست 

یان چیست؟ تاجر از او پرسید: جر

تاجر گفت: من در کربا نمایندگی فروش آبلیموی شـیراز را داشـتم. آبلیمو وارد 

می کردم و می فروختم. ناگهان در شهر، بیماری حصبه شایع شد و پزشكان اعام 

کردند که آبلیمو برای درمان این بیماری سـودمند اسـت. روز اول، کاری نكردم، 

ولـی روز بعـد به خـودم گفتم: چرا آبلیموها را راحت در دسـترس مردم می گذارم، 

خـوب اسـت کـه چنـد روزی در انبـار نگه دارم تا گران تر شـود. ایـن کار را کردم و 

یدند، بعد هم که دیدم اسـتقبال  آبلیمو گران شـد، مردم هم از روی ناچاری می خر

بی درست کردم.
ّ
یاد شـده، آبلیموی تقل ز

ب، کاِر من شـده بود. اما ناگهان بیمار شـدم، این بیماری 
ّ
خاصه، احتكار و تقل

مـرا از پـا انداخت و برای مداوای خود، هرچه داشـتم هزینه کـردم، تا این که امروز 

هم دیدی کـه ظروف را فروختم.

یـف می کرد:  ایـن یـک داسـتان، داسـتاِن دیگر این که: حسـابدار یک شـرکت تعر

مسـئوالن شـرکت متوجـه شـدند محصـوالت کارخانـه، در بازار بسـیار کـم و در 

حـاِل گران شـدن اسـت، لذا تمـام محصوالت باقـی مانده را از بـازار جمع کردند 

 آن انبـار آتـش گرفت و همـۀ محصوالت 
ً
و انبـار نمودنـد تـا گران تـر شـود. اتفاقـا

. سوخت

نقــلاســتکــهروزیرســولخــدابــرمــردیدربــازارمیگذشــتکــهغذایــی

ارزانتــرازقیمــتبــازاربــهفــروشمیرســاند.فرمــود:آیــاآنرابــهارزانتــرازقیمــت

معمــولبــازارمیفروشــی؟گفــت:آریپیامبــراکــرمفرمــود:بــرایچــهایــنکار

رامیکنــی؟آیــابــرایرضــایخداســت؟گفــت:آری.فرمــود:بشــارتمیدهــمتــو

ــازارمســلمینرارونــقدهــد،ماننــدمجاهــددرراهخداســتو را،زیــراکســیکــهب
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محتکــردربــازارمســلمین،ماننــدکافــروملحــدبــهکتــابخداســت.1

امامصادقفرمودند:

اٍم َفَمـا َزاَد َعَلی  یَّ
َ
ِة َو اْلَبـَلِء َثَلَثُة أ ـدَّ ْرَبُعـوَن َیْومًا َو ِفی الشِّ

َ
اْلُحْکـَرُة ِفـی اْلِخْصـِب أ

اٍم  یَّ
َ
ْرَبِعیـَن َیْومـًا ِفـی اْلِخْصـِب َفَصاِحُبُه َمْلُعـوٌن َو َما َزاَد ِفی اْلُعْسـَرِة َفـْوَق َثَلَثِة أ

َ
أ

َفَصاِحُبـُه َمْلُعوٌن؛2
احتکاردرموقعفراوانیاجناسچهلروز،ودرسـختیوکمبودسـهروزاسـت.درایام

فراوانیهرچهازچهلروزبگذردمحتکرملعوناسـتودرایامسـختیهرچهازسـهروز

بگذردمحتکرموردلعنپروردگاراسـت.

حکومت اسالمی و احتکار 

بـامصالحجامعهمسـلمینمربوطاسـتو
ً
احتـکارازمسـائلیاسـتکـهمسـتقیما

جلوگیـریازآنازوظایـفحکومـتاسـالمیاسـتوکسـیکـهدرایـنمنصـبقرار

گرفتـه،موظـفاسـتازاحتـکارجلوگیـریکندوافـرادمحتکرراتحـتتعقیبقانونی

قـراردهـدوبـهمجازاترسـاند.چنانکـهدرنامهحضـرتعلیبهمالکاشـترآمده

است:

»بازرگانـاندرعیـنآنکهنقشاساسـیدرتأمیـنارزاقونیازمندیهایجامعهدارندو

بایداحترامآنانمحفوظباشد،ولینبایدغافلبودکهگاهیحرصوآز،آنانرابهاحتکار

وایجادبازارسیاهوادارمیکند،لذاهموارهآنانراازاحتکارمنعکنواگرپسازممنوع

کـرناقدامبهاحتکارنمودند،آنهارامجازاتنما«.

بنابراینازآنجاکهجلوگیریازاحتکاروظیفهدولتاسـت،تعییناجناسـیکهشامل

احتکارمیشود،یعنیکاالهاییکهموردنیازجامعهاستوبازارسیاهآنموجبآشفتگی

زندگیمردممیگردد،منوطبهتشخیصحکومتاست.

17.انحصارثروت

ثـروتهـرجامعـهبایدهمچونخونیسـالمدررگهایاجتماعجریـانیابدوهمه

1.ابناثیر،جامعاالصول،ج1؛596.
2.شیخطوسی،استبصار،ج3،ص114.
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اقشـاروانـداماجتماعراازحیاتاقتصـادیبرخوردارکند.موضوعانحصارثروترادر

دوبخشمیتـوانمطرحکرد:

الف ـ انحصار شخصی 

منظـورازانحصـارشـخصیثـروتایـننیسـتکهافـرادیازراهصحیـح،ثروتمند

نشـوند،بلکهبهاینمعناسـتکهمالاندوزانیسـرمایهخودرادریکجاراکدنگهدارند

ونگذارنددیگرانازآنبهرهمندشـوند.همچنانکهنرسـیدنخونبهتماماعضایبدنبر

اثرانباشـتآندربعضیازبافتها،موجبمرگبافتبدونخونوفسـادبافتپرخون

میشـود؛متورمشـدنثروتدربخشـیازاجتماعوبهکارنینداختنآندرمسـیرتولیدو

رونقکاروکسـبمردم،موجبمرگاقتصادیاقشـارفقیروفسـادثروتمنداناسـرافگر

میگـردد.قـرآنکریـمبالحنیشـدیدثروتاندوزانیراکهفقطبـهمنافعمادیخودفکر

میکنندوازگردشوچرخشآندراجتماعجلوگیریمیکنند،بهشـدتسـرزنشکرده

وبـهآنانوعـدهعذابیدردناکمیدهد:

لیٍم 
َ
ْرُهْم ِبَعذاٍب أ ِه َفَبشِّ َة َو ل ُیْنِفُقوَنها فی  َسبیِل اللَّ َهَب َو اْلِفضَّ ذیَن َیْکِنُزوَن الذَّ »َو الَّ

َم َفُتْکوی  ِبهـا ِجباُهُهْم َو ُجُنوُبُهـْم َو ُظُهوُرُهْم هذا ما  َیـْوَم ُیْحمـی  َعَلْیهـا فـی  ناِر َجَهنَّ
ْنُفِسـُکْم َفُذوُقوا ما ُکْنُتْم َتْکِنُزون «؛ 

َ
َکَنْزُتْم أِل

وکسـانیراکـهزروسـیممیاندوزنـدودرراهخـداانفـاقنمیکننـدبـهعذابـیدردناک

نویدشـانده.روزیکـهآن)زروسـیم(رادرآتـشدوزخسـرخکننـدوپیشـانیوپهلـوو

پشتشـانراباآنداغنهند)وگویند(ایناسـتآنچهبرایخودمیاندوختید،پسبچشـید
آنچـهراکـهمیاندوختید. 1

پیـاممهـماینآیهشـریفهبهجریـانافتادنثروتدراجتماعوپرهیزازانباشـتآندر

دسـتعدهایازافرادجامعهاسـت.عالمهطباطباییدرتفسـیراینآیهمعتقداسـت:

»مقصودماایناسـتکهنبایدپولرادرگنجینهحبسکردوازجریانشدرمجرای

معامـالتواصـالحگوشـهایازشـئونزندگـیورفـعنیازهایضروریجامعـهازقبیل

سـیرکردنگرسـنگان،سـیرابساختنتشنگان،پوشـاندنبرهنگان،سودبردنکاسبانو

کارکردنوزیادشـدنخودسـرمایه،مصالحمریضان،آزادسـاختناسـیران،نجاتدادن

1.توبه،آیات34 – 35.
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بدهکاران،رفعپریشـانیازبیچارگانودفاعازحریمکشـورواصالحمفاسـداجتماعی

و...دریغورزید.

اگـربهخوبـیایـنمطلبرابررسـیکنیدوبـهزندگیروزمرهخودنگاهـیبیندازید،

خواهیددیدترکانفاقهایمستحبدرشئونمختلفزندگیازقبیلزناشویی،خوراک

وپوشـاکواکتفـاکـردنبـهقدرواجبشـرعیوعقلیآن،چهاختاللـیدرنظامزندگی
ایجـادمیکنـد؛اختاللیکهبههیچقیمتینمیتـوانآنراجبراننمود.«1

نتیجهطبیعیانباشـتثروتدردسـتانانسـانهایکمظرفیتوبهجریاننینداختنآن

برایرونقکاروکسـب،سرکشـیوازحدبهدرشـدنآنهاسـت.انسانتهیازعقالنیتو

عدالت،وقتیدستانیپرازپولومکنتمییابدومانعیبرسرراهخودنمیبیندازحدخود

بیرونمیرودوبهحدوددیگرانتجاوزمیکندوسـرانجامبهظلموطغیانگریمیپردازد:

ب ـ انحصار دولتی 

مهمتریـنکانـونقـدرتوثـروتدرهرجامعـه،دولتوحکومتاسـت.دولتها

بـهدلیـلحاکمیـتخودبرمنابـع،اطالعاتودراختیارداشـتنگلوگاههـایاقتصادی،

اهرمهـایقانونـیو...میتواننـدبیشـترینانحصاراقتصـادیراایجادکننـد.حاکمانو

زمامـدارانخودسـر،بـهثروتهایعمومیبهچشـمملکطلقخـودمینگرندوتاحد

امکاناطرافیانخودراازخوانگستردهثروتعمومیبهرهمندمیکنند،نبضبنگاههای

بزرگاقتصادیرادردستانخوددارند،صادراتووارداتوفعالیتهایکالناقتصادی

راخـودعهدهدارندو...

درچنیـنجامعـهایبیشـترثروتملی،بهجیباقلیتجامعـهفرومیرودواکثریت

جامعـهریزهخـواربخشاندکـیازثروتعمومیاند.امامعلیدرمنشـورحکومتی

همیشـهجاویدخودبهمالکاشـتر،توصیهمینمایدکهازویژهسـازیوانحصارثروت

کند: جلوگیری

»درچیزهایـیکـهمـردمدر)نیـازبـه(آنهـابرابرنـد،ازویژهسـازیوانحصارطلبی
2 پرهیزکن«.

1.عالمهطباطبائی،المیزان،ترجمهمحمدباقرموسوی،ج9،ص351.
اُس ِفیِه ُاْسَوةٌ . 2. نهجالبالغه،نامه53:إّیاَک ُو اْلْسِتئثاَر ِبَما النَّ
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آنحضرتدرموردسوءاستفادهاطرافیانفرصتطلبنیزتوصیهمیفرماید:

»بدانبرایزمامدار،خاصانوصاحباناسراریاستکهانحصارطلبودستدرازند،

دردادوستدبامردمعدالتوانصافرارعایتنمیکنند،ستمآنانراباقطعوسایلآن،

ازریشـهبرکن.بههیچیکازاطرافیانوبسـتگانخودزمینیازاراضیمسـلمانانواگذار

مکن.آناننبایدطمعکنندکهتوقراردادیبهسـودآنانمنعقدسـازیکهمایهضررسـایر

مردمباشد،خواهدرآبرسانییاهرعملمشترکدیگر،بهطوریکههزینههایآنرابر
دوشدیگرانتحمیلکنند«.1

18.بازارسیاه

بازارسـیاهوایجادگرانیکاذب،آفتدیگراقتصادوتولیدوتجارتاسـت.کسـانی

کـهدسـتبهچنینکاریمیزننـدبهاقتصادومملکتخیانتمیکننـد،پیامبر|فرمود:
الناجش خائن؛2

کسیکهقیمتراافزایشمیدهدخائناست.

منظورازبازارسیاه،تبانیبرگرانفروشیاست؛بهاینمعناکهفروشندگانکاالییبا

هممتحدشوندوقیمتکاالرابهاتفاقباالببرندوچونمشتریهرجارجوعکندقیمت

رایکسـانمیبیندناگزیردربرابرگرانی،تسـلیمشـدهوآنرامیخرد.متأسفانهاینپدیده

ناهنجاردرمیانتجاروکسبهزمانمانیزکموبیشمشاهدهمیشود.

امـامصـادقبهیکـیازخدمتگزارانشبهناممصادفهزاردینارپرداختوبهاو

فرمود:آمادهسفرتجاریبهمصرشو،مصادفباپولامامکاالییتهیهوهمراهگروهیاز

تجاررهسپارمصرشد.اینگروهوقتیبهنزدیکیمصررسیدندباکاروانیبرخوردکردند

کهبهتازگیازمصرخارجشـدهبود.ازآناندربارهوضعیتبازارمصروموقعیتکاالی

خوددرآنپرسـیدندومعلومشـدکاالیتجاریایشـانکهازنیازهایعمومیمردمبود،

دربازارمصرنایاباسـتومشـتریفراواندارد.مصادفوهمراهانشبادرکموقعیت

ْسَباِب 
َ
وَلِئَك ِبَقْطِع أ

ُ
ُة ِإْنَصاٍف فی معامله، فاحسم ماده أ ًة َو ِبَطاَنًة ِفیِهُم اْسِتْئَثاٌر َو َتَطاُوٌل َو ِقلَّ 1.همان: ُثمَّ ِإنَّ ِلْلَواِلی َخاصَّ

اِس  ِتَك َقِطیَعًة َو َل َیْطَمَعنَّ ِمْنَك ِفی اْعِتَقاِد ُعْقَدٍة َتُضرُّ ِبَمْن َیِلیَها ِمَن النَّ ِتَك َو َحامَّ َحٍد ِمْن َخاصَّ
َ
َعنَّ أِل ْحَواِل َو َل ُتَقطِّ

َ
ِتْلَك اأْل

ْو َعَمٍل ُمْشَتَرٍك َیْحِمُلوَن َمُئوَنَتُه َعَلی َغْیِرِهم .
َ
ِفی ِشْرٍب أ

2.مجلسی،بحاراالنوار،ج103،ص81 .
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خـاصکـهدرآنقرارگرفتهبودند،همسـوگندشـدندکههیچکسکاالیـشراکمترازدو

برابرقیمتخریدنفروشد،آنهاپسازفروشکاالیتجاریوجمعآوریسودوسرمایه

بهمدینهبازگشـتند.مصادفخدمتامامصادقرسـیدودوکیسـهپولیراکههمراه

داشتخدمتحضرتنهادوعرضکرد،فدایتشومیکیاصلسرمایهودیگریسود

آناسـت.حضرتفرمود:اینسـودبسـیاراست،چگونهآنرابهدستآوردی؟مصادف

تمامماجرارابرایحضرتشـرحدادکهچگونهبایکدیگر،همسـوگندشـدندوبهآسانی

سـودسرشـاریبهدسـتآوردند.حضرتباناراحتیفرمود:سـبحاناللهبهزیانمردمی

مسـلمانباهم،همسـوگندمیشـویدکهمتاعخویشراجزبهدوبرابرخریدنفروشـید؟

آنگاهیکیازدوکیسـهرابرداشـتوفرمود:اینسـرمایهمنومارابهچنینسـودینیاز
نیست.1

19.سختگیریدرمعامله

درقیامت،حساببرخیسخت،دقیقوبدونکمترینگذشتاست2وبرخیآسان3 

ودلیلآنروشناست،زیرابرخیازمردمدرزندگیدنیافوقالعادهسختگیریمیکردند

وبهاصطالح،موراازماسـتمیکشـیدند.آدمهایسـختگیر،سـعیدارندحقخودرا

تاآخرینحدممکنبسـتانند.اینهاکسـانیهسـتندکهدرزندگیکمترینگذشـترابه

دیگـرانندارنـدوازآنجـاکهزندگیجهانآخرت،بازتابوانعـکاسزندگیاینجهان

استخداوندنیزدرحسابآنهاسختگیریمیکندوکسانیکهآسانگیروپرگذشت

وبزرگوارنـدوخطاهـایدیگـرانرانادیدهمیگیرند،خداونددرمورداینگونهاشـخاص
آسـانمیگیردوآنهارامشـمولعفورحمتخودقرارمیدهد.4

امامصادقبهیکیازشیعیانشفرمود:چرابرادرتازتوشکایتدارد؟

عـرضکـرد:چـونتمـامحقـمراازاومطالبـهکـردهام،حضـرتباخشـمنشسـت

ـتراازاوبسـتانیبـدنکـردهای.بگـوبدانـمخـدا
ّ
وفرمـود:مثـلاینکـهاگـرتمـامحق

1.مجلسی،بحاراالنوار،ج47،ص59  .
2.سورهرعد،آیه18وطالق،آیه8.

3.سورهانشقاق،آیه8.
4. تفسیرنمونه،ج10،ص179.
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کـهدربـارهجمعـیکـهمیفرمایـد:ازبـدیحسـاببیمناکانـد«،اینهامیترسـندخدا

بـرآنهـاسـتمکنـد؟یـامیترسـندهمـهحقـشرامطالعـهکنـدوخدانـامایـنرابدی

حسـابنهـاده،پـسهـرکـهتمـامحقـشرامطالبهکنـدوهیچگذشـتدرمـواردالزم
نداشـتهباشـدبـدکردهاسـت.1

20.مصرفگرایی)اسراف(

یکیازآسیبهایجدیبرپیکرهنظاماقتصادیهرملت،مصرفگراییبیشازحد

یااسرافاست.اسرافموجبهدررفتنمنابعملیوکندشدنچرخپیشرفتاقتصادی

کشورمیشود.

»اسـراف«بـهمعنایتجـاوزازاندازهوحداعتدال؛ودرنقطـهمقابلآن»اقتصاد«به

معنـایاعتـدالومیانهرویاسـت.»مسـرف«دراعمـالورفتارخودتنـدرویمیکندو

مقتصـد،میانهروومعتدلاسـت.

اسـرافمعنایعامیاسـتکهشـاملهررفتاربیشازحدمعقولمیشـود،خواهدر

اموالمالیباشـدیاغیرمالی؛خواهدرکمیتباشـدیادرکیفیت.بهتعبیردیگرهررفتار

بیشازحدمعقول،تندرویورفتاریمسـرفانهاسـت؛رفتار»بیشازاندازهالزم«ازنوع

اسـرافدرکمیتاسـتورفتار»بیجا«ازنوعاسـرافدرکیفیت.

افـراطوتفریـطنـهتنهادرامورمباح،غیرعاقالنهوغیرشـرعیاسـت،بلکهحتیدر

امورنیکوپسـندیدهنیزامریمذموممحسـوبمیشـود.اسرافوتندروی،جامهزشتی

اسـتکهقامتهرعملپسـندیدهایراناپسـندجلوهمیدهد.اسـرافدرانفاقیکیاز

همیناموراسـت،قرآنمیفرماید:

»ازمالخوددرراهخداانفاقکنید،لکننهبهحداسـرافوخودرابهمهلکهوخطر
نیفکنید«.2

:بهتعبیرامامسجاد
»چهبساکسیدرراهحقمالخودراانفاقکندحالآنکهاسرافکارشمردهمیشود«.3

ِخیَك َیْشُکوَك َفَقاَل َیْشُکوِنی…  .
َ
1. َو َقاَل ِلَبْعِض ِشیَعِتِه َما َباُل أ

ْهُلَکه«. ْیدیُکْم ِإَلی التَّ
َ
ِه َو ل ُتْلُقوا ِبأ ْنِفُقوا فی  َسبیِل اللَّ

َ
2.بقره،آیه195:»َو أ

3.حرعاملی،وسائلالشیعه،ج17،ص65:ان الرجل لینفق ماله فی حق و انه لمسرف.
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چنانچهفردیبراثرانفاقنابهجا،دچارفقرونداریشـودودعاکندکهخدایابهمن

روزیبرسـان،بهفرمودهپیامبرمکرماسـالم|دعایاومستجابنخواهدشد:

»...گروههایـیازامـتمـندعایشـانمتسـجابنمیشـود...ومردیکـهخدامال

فراوانـیروزیاوسـازد،واوآنمـالراخـرج)ولخرجـی(کنـد،سـپسروبـهدعاآوردو

بگوید:پرودگارابهمنروزیبده!خداوندبزرگبهچنینکسیمیگوید:مگربهتوروزِی

میانهروینکردیوبهاسرافپرداختی، چنانکهبهتوامرکردهبودمـ گستردهندادم،چراـ
درصورتـیکـهمنتوراازاسـرافنهیکردهبودم؟«1

انواع اسراف 

مصرفبیشازحدومصرفبیجاهردواسرافاست.امامصادقدرجملهای

کوتاه،مصداقهاییازهردونوعاسرافرابیانکردهاند:

»کمتریناسراف،دورریختنزیادیآبظرف،لباسنووآبرومندانهرابهجایلباس
کارپوشیدنوبهدورانداختنهستهخرما)درجاییکهمیتوانآنراکاشت(است«.2

ازنظرپیامبرمکرماسالم|کسیکهبراساسهواوهوسخود،هرچهبخواهدبخورد

وبپوشدوسوارشود،ازرحمتخاصخداوندبهدوراست:

»هـرکـسهـرگونهخوارکیکهدلـشمیخواهدبخوردوهرگونـهجامهایکهدلش

میخواهدبپوشـد،وهرگونهمرکبیکهدلشمیخواهدسـوارشـود)وبردهامیالخودش

باشـد(خداونـدبـهاونـگاه)رحمت(نمیکندمگرآنگاهکهروشخـودراتغییردهدواز
آندستبردارد«.3

معیاراسـراف،برخورداریمالییاثروتمندینیسـت،بلکهمالکآن،مصرفبیش

ازحدیانابهجاسـت.فردیکهدرعینبرخوداریوتمکنفراوان،ازاموالخوداسـتفاده

بهینـهکنـدوآنهـارادرجـایخودبهمقدارموردنیازمصرفنماید،اسـرافکارشـمرده

نمیشـود،امـابرعکـسفردکهدرعیـنداراییاندک،ازاموالخوداسـتفادهنابهجاکند،

است. اسرافکار

ِتی َل ُیْسَتَجاُب َلُهْم ُدَعاُؤُهم ... . مَّ
ُ
ْصَنافًا ِمْن أ

َ
1.کلینی،کافی،ج5،ص67:ِإنَّ أ

َوی.   ْوِن َو ِإْلَقاُء النَّ َناِء َو اْبِتَذاُل َثْوِب الصَّ ْسَراِف ِهَراَقُة َفْضِل اْلِ ْدَنی اْلِ
َ
2.طبرسی،مکارماالخالق،ص117:أ

ی َیْنِزَع  ُه ِإَلْیِه َحتَّ َکَل َما َیْشَتِهی َو َلِبَس َما َیْشَتِهی َو َرِکَب َما َیْشَتِهی َلْم َیْنُظِر اللَّ
َ
3.حرانی،تحفالعقول،ص33:َمْن أ

ْو َیْتُرَك.  
َ
أ
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اسـحاقبنعمارمیگوید:بهامامموسـیکاظمگفتم:مردیدهپیراهندارد،آیا

ایناسـرافاسـت؟فرمود:»نه،چونباعثدوامبیشـترجامههایاومیشود؛اسرافآن
اسـتکهلباسپاکیزهاترادرجایکثیفبپوشـی«.1

ازنظرامامعلیاسـرافکاررابااینعالئممیتوانشـناخت:آنچهمالاونیسـت
میخورد،آنچهمالاونیسـتمیخرد،وآنچهمالاونیسـتمیپوشـد.2

درمقابـلاسـراف؛اعتـدالیـامیانـهرویقـراردارد.قـرآنکریـمدردسـتوریکلیو

اساسی،همگانرابه»مشیمعتدل«درزندگی)واقصدفیمشیک(3درهمهزمینههای

اجتماعـی،سیاسـی،اقتصـادیو...فرمانمیدهد.

میانهرویدراموراقتصادی،بهمعنایبهاندازهنیازوبهجامصرفکردناست.انسان

مقتصدکسـینیسـتکهمصرفنکندیاکمترازنیازمصرفکند،بلکهکسـیاسـتکه

بـهاندازهوبهجامصرفکند.

انسانیکهدرخرجکردنومصرفنمودنمعتدلاست،ازرفاهنسبیبرخورداراست

وچرخزندگیاشهمیشـهدرحالگردشاسـت.بهفرمودهپیامبرگرامیاسـالم|:کسـی

کهدرزندگیخودمیانهرویپیشهکند،خداوندروزیاوراتأمینمیکندوکسیکهتبذیر
)ریختوپاش(کند،خودراازنعمتهامحرومنماید.4 

بیتردید،اسـرافباعثفقروبیچارگیمیشـود.مطالعهدرزندگیافرادیکهدچار

فقـرشـدهاندنشـانمیدهدکهعالوهبرتنبلیوبیبرنامگی،اسـرافعامـلمهماینفقر

اسـت.یکحکایـترانقلمیکنم:

  مـرد عاقلـی بـود کـه در زندگی اش نظـم و برنامـه داشـت و از راه کار و تولید و 
تجـارت، سـرمایۀ قابل توجهی داشـت.

َرِف   َیُکوُن َذِلَك ِمَن السَّ
َ
ْقِمَصٍة أ

َ
ُجُل َیُکوُن َلُه َعَشَرُة أ ِبی ِإْبَراِهیَم اْلَکاِظِم الرَّ

َ
1.طبرسی،مکارماالخالق،ص112:ُقْلُت أِل

ْن َتْلَبَس َثْوَب َصْوِنَك ِفی اْلَمَکاِن اْلَقِذِر.  
َ
َرَف أ ْبَقی ِلِثَیاِبِه َو َلِکنَّ السَّ

َ
َفَقاَل َل َو َلِکنَّ َذِلَك أ

ُکُل َما َلْیَس َلُه َو َیْشَتِری َما َلْیَس َلُه َو َیْلَبُس َما 
ْ
2.حرعاملی،وسائلالشیعه،ج12،ص41:ِلْلُمْسِرِف َثَلُث َعَلَماٍت َیأ

َلْیَس َله.  
3.سورهلقمان،آیه19.  

ه.   َر َحَرَمُه اللَّ ُه َو َمْن َبذَّ 4.کلینی،کافی،ج2،ص122:َمِن اْقَتَصَد ِفی َمِعیَشِتِه َرَزَقُه اللَّ
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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 سـرمایه ای به دسـت آورم، اکنون 

همه را به تو می سـپارم، ولی وصیتم این اسـت که اسـراف نكنی. من ترس آن دارم 

یخت  وپاش، ببرند،  که نااهان، گرد تو جمع شـوند و تو را به سـمت اسـراف و ر

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 دل گیر 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 

یخت. نامـه از آن جـا فرو ر

وقتـی جـوان چنین دید، خوش حال شـد، پول هـا و نامه ها را برداشـت، پدرش در 

نامـه، نوشـته بود: پسـرم، دوبـاره می گویم که از اسـراف، دوری کـن. من احتمال 

می دادم که به چنین روزی بیفتی لذا این طناب و دینارها را از قبل آماده کرده بودم. 

رفقایی که تو را به اسـراف، فرامی خوانند دوسـت تو نیسـتند.

از آن پـس بـود کـه جوان، بیدار شـد و زندگی متعادلی را در پیش گرفت. هر کسـی 

بایـد بكوشـد کـه تا به مرحلـۀ هاکت و طناب دار، نرسـیده از غفلت به درآید و از 

اسـراف، دوری کند.

آنچهدراینقسمت،موردگفتوگوقراردادیم،مهمترینآفتهاونقاطآسیبپذیری

بودکهفضایکاروتجارتوتولیدوزندگیشـخصیوبرنامهریزیهایدولتیراتهدید

میکند.هریکازاینآفتهامیتواندسیالبهایسنگینیرابهراهاندزدوکیانخانواده

ودولتوملتراویرانسـازد.بایدمراقببودوازمسـیرخودسـازیهایاخالقی،این

روزنههارابسـتواقتصادوفرهنگخانوادهواجتماعرابهطرفسـالمتبرد.
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