سنت استحکام و بـﻬرهوری :قاعدۀ اخالقی در اسالم
حسین عزیزی

چکیده
مسئلۀ این مقاله ،سنت استحکام همچون اصلی اخالقی در اسالم است  .ایـن مفهـوم چـه رابطـهای بـا
مفهوم نوپدید بهرهوری دارد و ملزومات آن چیست؟ منابع حدیثی و تاریخی کهن و معتبر شیعه و سـنی
موافقاند که سنت اتقان و استحکام ،ریشه در تعالیم پیامبر و خاندانش دارد .این تعالیم در روایـات
اسالمی با عنوانهای«اتقان ،اِحکام ،اثبات و احسانالعم » ،بارها گوشزد شده است .تحلی این مفـاهیم
نشان میدهد که به واژۀ «بهرهوری» ،نزدیکی معنایی بسیاری دارند؛ زیرا یکی از تعریفهای بهـرهوری،
برآیند دو عنصر «کارایی و اثربخشی» است .اثربخشی به مفهوم انجام دادن کار نیک است و کارایی ،کـار
ال در معنای عناوین باال مـیتـوان درک کـرد؛ افزونبـر
نیک را نیک انجام دادن است .این عناصر را کام ا
ِ
آندو ،مفهوم پایداری و دوام عم نیز عنصر سوم در تعریف بهرهوری است که بـاز در مـدلول عنـاوین
چهارگانۀ باال وجود دارد؛ عنصری که در جای خود ،سنتی از سنتهای انسانساز پیامبر خدا ص است.
در این روایات ،روایات کسبوکار و تجربههای سودمند بشری ،موضوعاتی به چشم میخورند کـه از
آنها میتوان به زمینهها و عناصر مکم بهرهوری و محکمکاری یاد کرد .این عناصر عبارتاند از :احیـا
و نهادینه کردن سنت بهرهوری؛ ت ییر نگر به جایگاه قدسی کار و درآمـد در اسـالم؛ دوراندیشـی در
معیشت و کار؛ بهرهمندی از تجربۀ خود و دیگران؛ مشورت ،کاردانی ،تخص و دانشوری .نتیجۀ مهـم
بحث دربارۀ استحکام و رابطۀ آن با بهرهوری ،آن است که استحکام و اتقـان عمـ  ،یکـی از آموزههـای
مهم اخالق کاربردی در اسالم است و بهداللت روایات اسالمی بایـد آن را همچـون فرهنـر و سـنت
فراگیر پذیرفت و مطالعه کرد.
کلیدواژهها :اسالم ،بهرهوری ،محکمکاری ،سنت ،اص اخالقی.
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مقدمه

در قرآن کریم کلماتی چون حاکم ،حکیمِ ،حکمـت ،اُحکمـت و  ...فـراوان بـهکار رفتـه
است .در همۀ این مشتقات ،مفهوم سنجیدگی و استواری بهخوبی مشهود است .این مفـاهیم
را هم در ساحت آفرینش کتاب تکوین و تشریع میتوان یافت و هم در قلمرو فرمـانروایی و
داوری؛ یعنی حاکمیت و حکمیت .اینگونه مشتقات در ابـواب فقـه سیاسـی ،فقـه مـدنی و
قضاوت نیـز فـراوان دیـده میشـود؛ امـا سـاختارهایی چـون «اِحکـام ،اتقـان ،اسـتحکام و
احسانالعم » را کمتر می توان یافت و اگر بیابیم ،جزئی و محدود؛ برای مثال ،برخی فقهـا بـا
ِ
خشـت لَحـد (گـور،
استناد به حدیث نبوی ،که در آن به اتقان و اِحکام عم هنگـام چیـدن
خشت) 1در قبر فرزند خود و سعدبن ُمعاذ گفتهاند که شایسته است لَحد با اتقـان و اسـتحکام
چیده شود یا آنجا که دربارۀ خواندن نماز و برخی فروعات جزئی فتوا دادهانـد ،بـر اتقـان و
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۹۴

استحکام عم تأکیده کردهاند (شاهروردی ۱۷۰-۱۷۱/۰ :۱۴۱۰؛ شربینی ،م نی المحتاج/۱ ،
 )۰۶۴قاضینعمان نیز به طالبان علم گوشزد میکند که از هرگونه شتابزدگی و تنبلی بپرهیزند
و هر کتاب و علم و بابی را با اتقان و استواری تمام کنند و پسازآن ،گـام در یـادگیری بـاب،
کتاب و دانش بعدی بگذارند(قاضی نعمـان .)۰۱۰ :۱۷۷۶شـهید ثـانی ذیـ آداب و ترتیـب
دانشآموزی ،بارها از اتقان و استحکام تحصی دانش و خواندن بابها و کتابها یـاد کـرده
است (شهید ثانی.)۱۶۰،۰۹۴ :۱۰۶۹ ،
ِ
احادیث دال بر لـزوم و شایسـتگی اتقـان و اسـتحکام
این چند نمونه نشان میدهد که انبوه
عم  ،هرگز در میراث علمی مسلمانان مقبولیت عام نیافته ،از گـودال قبـر و دیگـر موضـوعات
جزئــی فراتــر نرفتــه و بــه قاعــدۀ فقهــی و اخالقــی تبــدی نشــده اســت .در آثــاری همچــون

تهذیباالخالق ُمسکویه ،کیمیای سعادت و احیا العلوم ابوحامـد غزالـی ،ادب الـدین و الـدنیا
ماوردی ،اخالق ناصری خواجهنصیر ،جامعالسعادات نراقی و  ...هی اثـری از ایـن روایـات و
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3لحد به فتح الم و سکون حا :شکاف قبر(فراهیدی« ،لحد»)

این اص محبوب الهی و مطلوب انسانی نمیبینیم .آنان هی گاه مستق این موضـوع را بررسـی
نکرده و هی اصلی را دربارۀ اتقان و اِحکام عم تأسیس نکردهاند .هاشمی شـاهرودی پـس از
بحث ل تشناختی تصریح میکند که فقها هی باب و اصطالح خاصی را برای این مبحـث بـاز
نکرده و پراکنده در برخی موارد به اتقان عم اشاره کردهاند ( شاهرودی.)۱۷۱/۰: ۱۴۱۰،
تفصیلی خود از سیرۀ پیامبر

 ،بـه

شهیدمطهری از نخستین محققانی است که در گزار
ِ
سنت اتقان و استحکام عم در زندگی آن حضرت اشاره میکند؛ اما سخنی از قاعـدۀ اخالقـی
نمیگوید (مطهری .)۱۶۱/۱ :۱۰۹۰،ریشهری زیر عنوان اتقان و اِحکـام ،شـماری از روایـات
شیعه و سنی را آورده است(ری شهری .)۱۱۰۱-۱۱۰۱ /۱۴۱۶:۰ ،نویسندگان کتـاب الحیـاه بـه
این اص توجه کرده و ذی کار وگارگری و نیز اخالق کـارگر و کارمنـد ،فقـط بـه دو حـدیث
کوتاه بسنده کردهاند .سنت محکمکاری برای اولین بار در ایـن کتـاب همچـون اخـالق کـار و
کارگری مطرح شده است ( همان۴۰۵ /۷:؛  .)۴۱ /۱۱پیشتر عالمهطباطبایی ذی فص اخـالق
بیکاری آورده است ،هرچند او نیز به سنت استحکام عمـ اشـاره نمیکنـد (طباطبـائی:۱۰۹۵ ،
 .)۱۷۳-۱۴۷در کتاب مفاتیحالحیاه آیت هَاّللجوادی آملی در مباحـث مربـوط بـه کـار ،کـارگر و
اقتصاد نیز هی عنوانی دربارۀ اتقان عم نمیبینیم؛ بنابراین ،تنها مقاله دربارۀ اتقـان و اسـتحکام
عم « ،محکمکاری در اسالم» از محمدمهدی قجری (قجری )۷۰-۹۳: ۱۰۹۹،است .این مقالـه
عمومی و ترویجی است و در تتبع ،تحلی  ،اسـتیفای موضـوع و طـرح مسـئله همچـون اصـ
اخالقی و پیوند آن با بهرهوری ،قوت الزم را ندارد .اثری نیز با عنوان «بهرهوری در پرتو اسـالم»
دربارۀ بهرهوری است؛ اما آنجا نیز هی اشارهای به روایات استحکام نشده است.
اما آنچه مایه خرسندی است ،وجود کتاب خدا و میراث مکتوب از سـنت پیـامبر و عتـرت
اوست و نیز فتح باب پژوهش .پیامبر خدا نیز در سخنرانی معروفش در موسم حـج تأکیـد
کرد که راه فقاهت همواره گشوده است؛ نه هر محدثی ،فقیه است و نه هر ِ
فقیه محدثی ،برتـرین
فقیه (کلینی .)۴۳۰ /۱ :۱۰۶۰ ،آیت هَاّللخامنهای نخستین فقیهی است که بـاب چنـین فقـاهتی را
برای اولین بار گشوده است .وی در سخنرانی سالیانۀ خـود در مشهدالرضـا

در ،۱۰۷۰ /۱/۱

سنت استحکام و بـﻬرهوری :قاعدۀ اخالقی در اسالم

در کتاب تعالیم اسالم بحث به نسبت گستردهای دربـارۀ ارز

کـار و کشـاورزی و نکـوهش

۹۷

سنت استحکام را به مفهوم بهرهوری پیوند زدند و گفتند:
«بهرهوری یعنی از امکاناتی که وجـود دارد ،اسـتفاده بهینـه شـود؛ کـارگر کـه کـار
میکند ،کار را بادقت انجام بدهد .این معنای بهرهوری است .از پی مبر خدا ص نق
شده است رحمت خدا بر کسی که کاری را که انجام میدهد ،محکـم انجـام دهـد،
متقن انجام دهد».

مسئلۀ این تحقیق این است که  )۱استحکام چه جایگـاهی در تعـالیم اسـالم دارد؟  )۱معنـی و
مفهوم آن و مترادفات آن در ل ت و روایات چیست؟  )۰ارتبـاط مفهـومی اسـتحکام بـا بهـرهوری
چیست؟  )۴زمینههای مکم اخالق استحکام و بهرهوری کدام است؟ از روایات شروع میکنیم.
سنت استحکام و بهرهوری در روایات اسالمی

سنت معانی ل وی گوناگونی دارد .یکی از معانی مشهور ،راه ،رو و سـیرۀ جـاری و پایـدار
است (جوهری« ،سن»؛ فیومی« ،سن») .این سنت ممکن است سنت و رو تکوینی باشد کـه در
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۹۶

هستی جاری است؛ چنانکه برخی آیات قرآن بـه آن اشـاره کردهانـد (غـافر .)۹۷ /ممکـن اسـت
رو تشریعی و اعتباری باشد که برخی آیات قرآن 1و روایات به آن اشـاره کردهانـد کـه در ادامـه
میآوریم (راغب«، ،سن»؛ زبیدی«،سن») .سنت تشریعی گاهی بهمعنی همۀ اوامر و نـواهی پیـامبر
بهکار میرود که در قرآن کریم نیامده است؛ ازایـنرو بـه حـدیث نبـوی ،کـه تعـالیم او را بـازگو
میکند ،سنت میگویند (ابن منظور« ،سن») .سنتها و روایتهایی که در ادامه میآیند ،بهروشـنی
داللت میکنند که استحکام و اتقان ،رویۀ مشـروع و مطلـوب اسـالمی و سـیرۀ محبـوب خـدا و
پیامبر

است:

 .۱عایشه از پیامبر

روایت میکند که فرمود« :همانا خداوند دوست دارد هرگاه یکـی از

شما کاری را برعهده گرفت ،آن را متقن و استوار کند» ( ابویعلی)۰۴/۵ :۱۷۹۹ ،؛
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3آیات دیگر نیز از دو رفتار خوب و بد مردمان پیشین یاد کردهاند؛ برای مثالَ « ،و یَهدیکُم ُسنَ َن الذین مِن قَبلکم» (نسـا )۱۶ /
سنن جمع سنت بهمفهوم رویه های نیکوست؛ اما سنت در «ال یؤمنون به و قد خلت سنة االولین» (حجر )۱۰ /بـهمعنای رو
کافرماجرایی اقوام پیشین است (قرشی.)۰۴۱/۰ :۱۰۵۱ ،

ِ
نوجـوان چیزفهمـی بـودم ،بـا پـدرم بـرای
 .۱عاصم پسر کُلَیب روایت میکند درحالیکه
تشییعجنازهای حاضر شدیم که پیامبر
دوست دارد کارگر را؛ اینکه کار
 .۰پیامبر

نیز در آن حاضر بود .پیامبر

فرمـود« :و خداونـد

را متقن و استوار انجام دهد» (الهیثمی)۷۹ /۴ :۱۴۳۹ ،؛

پس از دفن فرزنـد

ابـراهیم و چیـده شـدن لحـد در قبـر ،سـوراخی را در

البهالی خشتها دید .فرمود« :آن را مسدود کنید که این کار دلنشینتر است و خداوند دوست
دارد هرگاه بنده کاری را انجام داد ،آن را استوار و متقن کند ».در روایت دیگـر آمـده اسـت کـه
پیامبر

مشتی گ گرفت ،به دست مردی داد و فرمـود« :شـکاف را پـرکن ».سـپس فرمـود:

«چنین کاری نه زیان میرساند و نه سود؛ اما چشمروشنی زندگان و بسـتگان اسـت و خداونـد
دوست دارد هرگاه بنده کاری را انجام داد ،آن را متقن کند» (ابنشبه .)۷۹/۱ :۱۴۱۳،و ابنسـعد،
بی تا)۱۴۰/۱ :؛
 .۴ابوهریره نق میکند که رسول خدا ص فرمود« :ایمان به خودنمایی و آرزو کردن نیست؛
اوست ،بندهای به بهشت درنیاید؛ مگر به عم متقن .گفتند یا رسول هَاّلل ،عمـ مـتقن چیسـت؟
فرمود عم محکم» (ابنعدی)۱۹۹ /۶ :۱۷۹۹ ،؛
 .۷در روایت دیگر آمده است که پیامبر

فرمود« :خدای بلندمرتبه دوست دارد کـارگر

را هرگاه کاری کرد ،نیکو کند( ».سیوطی )۱۹۴/۱ :۱۷۹۱ ،ابنعبدالبَ َر قرطبی در روایت دیگـر
از امامعلی

نق میکند که پیامبر

فرمود« :در بهای کفن مردگان زیـادهروی نکنیـد کـه

بهزودی خواهد پوسید ».آنگاه قرطبی توضیح میدهد که ایـن سـخن هی گـاه در تضـاد بـا
سخن دیگر آن حضرت نیست که فرمود« :هرگاه یکی از شما برادر

را کفن کرد ،کـار

را

نیکو کند»؛ زیرا این سخن پیامبر ناظر بر هیئت و فع تکفین اسـت ،نـه جـنس کفـن؛ چـون
پیامبر فرموده است« :خدای عزیز و با جاللـت از بنـدها

دوسـت دارد کـاری را کـه انجـام

میدهد آن را متقن و نیکو کند( ».ابنعبـدالبر )۱۷ –۱۹/ ۰ :۱۳۳۳ ،از امامصـادق
کردهاند که مؤمن هرگاه کار

نیـز نقـ

را بهنیکی و درستی انجام دهد ،خداوند برای هـر کـار نیـک،

هفتصد نیکی بیفزاید .پرسیدند کار را بهنیکی انجام دادن بـه چیسـت؟ فرمـود« :اگـر نمـاز
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اما آن چیزی است که در دل استوار و با اعمال تصدیق شود .سـوگند بـه آنکـه جـانم در دسـت

۹۵

کردی ،رکوع و سجود

را به نیکی بگزار و هرگاه روزه بودی ،خود را از هرچـه روزهات را

تباه میکند ،نگه دار و هرگاه حج گزاردی ،خود را از آنچه در حج و عمـره نارواسـت ،حفـظ
کن( ».البرقی)۱۷۷ /۱ :۱۰۵۱ ،
پس میتوان گفت احسان در آیات و روایات ،به هر دو ِ
معنی نیکی کردن یا کا ِر نیک کـردن
ِ
طرف کار نیک گاهی انسانها هستند و گـاهی حیوانـات و نباتـات و گـاهی
است؛ بهبیاندیگر،
حتی ِ
خود رفتار و اعمال ما .مفهوم نیکی به دیگران روشن است؛ اما نیکی به اعمال چیـزی جـز
آن نیست که عم ِ نیک بهدرستی و استواری انجام شود؛ بنابراین اتقان و اسـتحکام عمـ نیـز از
مصادیق عام احسانالعم است؛ یعنی اعمال ما نیز مانند دیگر موجـودات ،بـر گـردن مـا حـق
احسان دارند و حق احسان به عم آن است کـه بهدرسـتی و کمـال انجـام شـود؛ ازایـنرو َو
سنُوا ِإنَّ هاّلل ی ِحب الْمح ِ
َأح ِ
سن ِی َن (قص  )۵۵ /به همـۀ مصـادیق احسـان ،ازجملـه احسـان و
ُ ْ
ْ
ََ ُ
استحکام عم دعوت میکند .پیام آیه این است که خداوند هر احسـانی را دوسـت دارد؛ پـس
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۹۹

خدا دوست دارد کار نیک بهنیکی انجام شود؛
 .۶شیخصــدوق و شیخطوســی از محــدثان و فقیهــان بــزرک شــیعه ،بــا ســند خــود از
امامصادق
پیامبر

چنین روایت کردهاند« :به پیامبر

خبر دادند که سعدبنمعاذ درگذشـته اسـت.

به همراه اصحاب برخاست و درحالیکه خود در آستانۀ در ایستاده بـود ،دسـتور داد

بدن سعد را غس دادند .بدن سعد را پس از حنوط و کفن ،روی تخته نهادند و پیامبر

بـدون

کفش و ِردا ،جنازه را همراهی کرد تا به قبر رسید .جنازه را در قبر نهادنـد .پیـامبر بـرای چیـدن
خشت لحن پایین رفت و فرمود" :به من سنر و گ بدهید تا میانۀ خشتها را بپوشانم ".وقتی
کار

تمام شد و خاک روی قبر ریختند و همـوار کردنـد ،فرمـود" :مـن مـیدانم او بـهزودی

خواهد پوسید؛ اما خداوند دوست دارد بنده را کـه هرگـاه کـاری انجـام داد ،محکـم و اسـتوار
کند"» (الصدوق.)۴۶۷ :۱۰۵۶ ،
 .۵در روایت دیگری از عایشه نق شده است« :اینچنین بود پیـامبر؛ هرگـاه کـاری انجـام
میداد پایدار و استوار میساخت( ».النسائی )۱۵۴ /۱ :۱۷۷۱ ،در روایتی از سـعید مقبـری ،ایـن
نیز به سخن قب افزوده شده است« :پیامبر

اینچنین نبود که کاری را یک بار انجـام دهـد و

بار دیگر آن را رها کند( ».ابنسعد ،بی تا)۱۹۶/۱ :
عبدالرؤوف ُمناوی در کتاب فیضالقدیر ذی یکی از احادیث یادشده ،کلمۀ «اَثبَتـه» را برابـر
با «اَحکمه» میگیرد و توضیح میدهد که رسول خدا هر کـاری را بهگونـهای انجـام مـیداد کـه
نتیجها دوام میآورد ،بهگونهایکه انتظار میرفت؛ چـون خداونـد چنـین کـاری را دوسـت
ِ
ال اَن یُتقِنه( ».المناوی )۱۷۳/۷ :۱۷۷۴ ،در ایـن تفسـیر،
حب اِذا َعم ِ ا ََح ُدکم َعم ا
داشت« :انَ هَاّلل یُ ُ
واژههای «اثبته ،احکمه و اتقنـه» مترادفانـد و مفهومشـان نـاظر بـه دوام نتیجـۀ عمـ اسـت.
 ،تـدوام

مهمترین نکته در این تفسیر آن است که اص ثابت در سیرۀ قـولی و عملـی پیـامبر

سیره بود؛ پس آن حضرت اص اتقان و استحکام را پیوسته در همۀ کارهایش رعایت مـیکـرد؛
حتی در نازلترین کار ،یعنی در کفنودفن و چیدن خشت لَحد.
ِ
روایات ماجرای دفن و کفن فقـط بـه نـازلترین سـطح کارهـای
از اینجا میتوان فهمید که
روزمره اشاره میکنند که رسول خدا

حتی در آن سطح نیز به اص اتقان عم پایبنـد بـود و

اصحاب بااینکه با اصول سیرۀ پیامبر ،ازجمله اتقان عم آشنا بودند ،از دقت پیامبر
و دفن مردگان تعجب کردند و پیامبر

در کفـن

آنجا نیز گوشزد کرد کـه خداونـد چنـین اخالقـی را

حتــی در گــور مردگــان دوســت دارد؛ افزونبــرآن ،کــار نیــک و محکــم ،مایــۀ خرســندی و
چشمروشنی بازماندگان ،زندگان و مردم است.
آنچه مهم بهنظر میرسد و نقش اساسی در ت ییر نگـر

انسـان بـه حیـات و معـا

دارد،

جایگاه و نقش معرفت و محبت خدا و خلق خداست .ازنظر اسالم ،خرمـی جهـان و انسـان از
خداست و عشق و عالقه به خرمی جهان ،ریشـه در عشـق بـه مبـدأ خرمیهـا دارد .مهمتـرین
عنصر این روایات ،آن است که خداوند خرمی ،سرزندگی ،نشـاط ،اسـتواری و پایـداری را در
معا

و حیات دوست دارد .چشم و دل بندگان خدا نیز با چنین رویهای شاد و روشن میشود؛

ازاینرو ،میگویند برای مثال ،وظیفۀ هر صنعتگر ،که خداونـد دانـش اسـتفاده از ابـزار ،عـدد و
اشکال را به او داده ،آن است که بهاقتضای دانش عم کند .او این رویه را فقط باید برای سـپاس
از نعمت خدا و سود رساندن به بندگان ،که به او کار داهاند و آنگونه انجام دهد که هـر صـنعتی

سنت استحکام و بـﻬرهوری :قاعدۀ اخالقی در اسالم

از این اص ِ برین نمیگذشت .گواه این برداشت آن است که این روایات گـزار

کردهانـد کـه

۹۷

اقتضا میکند .نیت او هی گاه نباید این باشد که کار را فقط بهاندازۀ مزد

انجام دهـد( ُمنـاوی،

.)۰۶۰ /۱ :۱۷۷۴
معناشناسی

چهار واژه در متن روایات ،مکرر و با پیام مشترک بهکار رفته بودند :اثبات ،اتقـان ،احسـان و
اِحکام عم  .هرچند مفهوم این واژگان را از سیاق روایات میتوان فهمید ،شناخت دقیق آنهـا
در زبان عربی نیازمند توضیح بیشتر است.
اثبات :چنانکه در روایات گذشت ،در مفهوم ثبت ،داوم و پایداری نیز خوابیده اسـت .ایـن
ِ
فعلـی ثابَتَـه و
مفهوم را در معانی ل وی و اصطالحی ثبت میتوان فهمید .در بـارۀ سـاختارهای
بـود.

اَثبَته این تعاریف به چشم می خورد :ثابته و اَثبَتَه؛ یعنی آن را چنان شناخت که سـزاوار
ثِبات ،مترادف با ِشمام ،بهمعنی دو رشته ریسمان روبند زنان نیز آمده که به مفهـوم مهـار کـردن
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ـوک
ُـوک َأ ْو یُ ْخ ِر ُج َ
ـوک َأ ْو یَقْتُل َ
َـروا ل ِیُثْبِتُ َ
است .کلمه لیُثبِتوک در آیه َو ِإ ْذ یَ ْمک ُُر ب ِ َ
ک الَّذی َن کَف ُ

معادن .به مایۀ ساخت و صالح هرچیز تِقن میگویند .اتقان نیز بهاصطالح شناخت دقیق دالیـ

۷۳

و ضبط قواعد کلی با همۀ جزئیات است ( ».الزبیدی« ،تقن»)

(انفال )۰۳ /بهمعنای زخم مهلک یا حبس کردن است .در دانش رجال نیـز بـه محـدثان موثـق و
منضبط اثبات میگویند؛ چنانکه به سوارۀ شجاع ،ثَبیت و به مـرد عاقـ خویشـتندار کمخطـا،
ثَبت و ثَبیت میگویند(فیروزآبادی« ،ثبت»؛ الزبیدی« ،ثبت»).
اتقان :تِقن بهمعنی سرشت و طبیعت است .ساختار فعلی «أتقن» را نیـز متـرادف بـا اَحکـم
گرفتهاند .به مرد حاذق و تیرانداز ماهر ،تِقن میگویند (فیروزآبادی«،تقن») .زبیـدی میافزایـد:
«تِقن هرچیزی است که اساس معیشت انسانها بر آن نهـاده شـده اسـت؛ ماننـد آهـن و دیگـر

احسان :معنی ُحسن و احسان (نیکی و نیکوکاری) برای همگان روشن اسـت .در احادیـث نیـز
کلماتی چون احسان ،اَحسنَه و ی ِ
حسنه بهمعنی معرفت داشـتن و کـار را بهدرسـتی انجـام دادن آمـده
ُ
َ
است که با مفهوم نیکی و نیکوکاری بیارتباط نیست؛ چنانکه به مفهوم اتقان و استحکام نیـز نزدیـک
است .گفتیم برخی فقیهان احسان را برابر اِحکـام میگیرنـد (ابنعبـدالبر .)۱۷ /۰ :۱۳۳۳ ،گویـا فقهـا
اصطالح خاصی جز معنی ل وی در معنی احسان ندارند؛ پس گاهی از احسـان ،انجـام دادن نیکیهـا

و انواع طاعات را اراده میکنند و گاهی دانش ،معرفت و اتقان در کارها؛ برهمیناساس ،کلمۀ احسـن
ِ
اإلنْس ِ
ِ
ان م ِ ْن ط ِین (سجده )۵ /مترادف اتقان و اِحکـام
را در الَّذی احسن کُ َّ شَ ْی َخلَقَ ُه َوبَ َد َأ َخل َْق ْ َ
میدانند ( شاهرودی .)۱۳-۷ /۵: ۱۴۱۰ ،شیخطوسـی نیـز ُحسـن خلقـت را بـهمعنی سـنجیدگی و
آفرینش بهمقتضای حکمت میداند (طوسی ،بی تا.)۱۷۶ / ۹ :
اِحكام :فیروزآبادی اِحکام را مترادف اتقان و استحکام میداند .کـار را محکـم کـرد؛ یعنـی
بهگونهای انجام داد که فساد و تباهی نمیپذیرد (الفیروزآبادی«،حکـم») .اَصـمعی حکومـت را
برابر داوری میداند« :معنای اصلی حکومت ،جلوگیری از ستم ستمگر است .ازاینرو لجـام را
َحک ََمه مینامند؛ زیرا حیوان را از رویههای نادرست بازمیدارد .مرد حکیم را نیز ازآنرو حکـیم
مینامند که تجارب روزگار او را محکم و خل ناپذیر کرده است( ».الزبیدی« ،حکم»)
از تحلی و جمعبندی تعاریف یادشده و باتوجهبه سیاق روایات گذشـته میتـوان بـه ایـن
تعریف جامع رسید که منظور از اتقان ،اِحکام  ،اثبات و احسان عم این است« :اصول طبیعـی و
هماهنر و سازگار با هدف کار ،با شناخت و دوراندیشی ،اطمینانبخش و پیوسته انجام دادن».
استحکام یا بهرهوری

ال
نویسنده معتقد است مفهوم و ماهیت مفردات یادشده در روایات ،در دنیـای جدیـد کـام ا
شناخته شده و صاحبنظران به آن توجه کردهانـد .واژۀ بهـرهوری 1یکـی از ایـن اصـطالحات
نوپدید در دانش مدیریت ،مهندسی و اقتصاد است .بهـرهوری ،در یکـی از تعریفهـا ،نسـبت
مقدار کاال و خدمات (برونداد) و میزان منابع را برای تولید (درونداد) بررسی میکنـد .در ایـن
تعریف ،منابع شام همۀ ِ
منابع در دسترس مدیران است؛ بهبیاندیگر ،بهـرهوری حاصـ جمـع
یا ضرب دو مؤلفۀ کارایی 2و اثربخشی 3اسـت .اثربخشـی ،تحقـق اهـداف مشـروع و منطقـی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Productivity
2. Efficiency
3. Effectiveness
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معقول هر کاری را بهدقت رعایت کردن ،از آفتها و آسیبها پرهیز کردن و همۀ اجزای کـار را

۷۱

سازمان و کارایی ،استفادۀ درست از منابع است؛ پس میتوان بهـرهوری را درسـت انجـام ِ
دادن
کار درست تعریف کرد ( مبینـی۵ :۱۰۹۵،؛ جاسـبی و همکـاران .)۶۴ : ۱۰۵۴ ،ایـن تعریـف در
تارنمای رسمی سازمان ملی بهرهوری ایران نیز آمده است (سازمان ملـی بهـره وری ایـران۱۳ ،
خرداد  .)۱۰۷۵بند ب از مادۀ  ۱برنامۀ جامع بهرهوری کشـور مصـوب  ۷۴/۶/۱۱هیئـتوزیران
دولت جمهوری اسالمی ایران نیز بهرهوری را حاصـ ترکیـب کـارایی و اثربخشـی میدانـد؛
ازسویدیگر ،کارایی ،درست انجام دادن کار و اثربخشی ،انجام دادن کار درست تعریـف شـده
است (جاسبی و همکاران :ص۶۹-۶۵؛ ایرانزاده.)۶۳- ۷۹ :۱۰۹۵،
اکنون اگر بهرهوری را دیدگاه فکری و فرهنگی بدانیم کـه همـواره مـیکوشـد چیـزی را
بهبود ببخشد که اکنون موجود است و معتقد است انسان میتواند کارها و وظایفش را بهتر از
روز قب انجام دهد (بافکار ،)۷ :۱۰۹۴،میتوانیم از فرهنر بهرهوری در اسالم سخن بگوییم و
باتوجهبــه تاریخچــۀ بهــرهوری در جهــان شــاید بتــوانیم تعــالیم پیــامبر اســالم را نخســتین
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۷۱

سرچشمههای فرهنر و اخالق بهرهوری بدانیم .این ادعا هرچند نیازمند مطالعۀ بیشـتر اسـت،
دور از انتظار نیست.

1

باوجوداین ،نباید فرامو
وظیفۀ ذاتیا

کرد که آن حضرت مربی الهی و مصلح بزرک اجتماعی اسـت و

هدایتگری است ،نه تعلـیم اقتصـاد و مهندسـی مـدیریت .او هی گـاه درصـدد

ِ
مهندسی سنجش کـم و کیـف رفتارهـای اقتصـادی و مـدیریتی ،ازجملـه تعیـین
طراحی نظام
شــاخ

های فرابخشــی و درونبخشــی بهــرهوری نبــوده اســت؛ 2امــا در تعــالیمش عناصــر

ارزشمندی از زمینههای اخالقی اتقان عم را میتـوان یافـت کـه بسـتر معنـوی بهـرهوری را
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3دیگران در برخی مقولهها و موضوعات اجتماعی به چنین نتـایجی رسـیدهاند .بِنِـدیکت کـوهلر ،نویسـنده و اقتصـاد دان
معاصر ،پیامبر اسالم ص را نخستین بنیانگذار اقتصاد بازار در جهان میداند .بنـدیکت کـوهلر ،دانشآموختـه دانشـگاههای
یی و توبینگن و مشاور اقتصادی دولت انگلستان ،در کتاب صدر اسـالم و زایـش سـرمایهداری نظریـۀ نـو و شـگفتآوری
مطرح میکند :سرمایهداری نخسـتین بـار در شـبهجزیرۀ عربسـتان پدیـدار شـد؛ نـه آنطورکـه معمـوالا فـر

میکننـد در

دولتشهرهای اواخر قرون وسطی در ایتالیا ( ۱۷ ، tccim،خرداد )۱۰۷۷؛ ماشین چیان ،سایت بورژوا.۱۰۷۶ ،

 .2هرچند امروز نیز نمیتوان از رو مقبول و روشنی دربارۀ سنجش و مدیریت بهرهوری سخن گفت (ایرانزاده) ۷۷-۷۴ :۱۰۹۵

تسهی میکند .روایات یادشده تصویر زیبایی را از اندیشۀ بهرهوری در تعالیم پیامبر

نشـان

دادند؛ اما چنانکه اشاره کردیم ،این اندیشه و فرهنر نیازمند زمینهها ،احکام و عناصـر اخالقـی
دیگر است .اجرایی کردن چنین اندیشهای بدون این عناصر ،دشـوار یـا نـاممکن اسـت .شـاید
بتوان با کنجکاوی در متون دینی بـه طیـف بسـیاری از عناصـر تأثیرگـذار در فرهنرسـازی و
احیای اخالق بهرهوری و استحکام دست یافت؛ برای مثـال ،میتـوان بـه ارز هـای اخالقـی
همچون پرهیزگاری ،خویشتنداری ،پارسایی ،ازخودگذشتگی ،اعتدال در هزینه ،زیـادهروی و
 ...اشاره کرد؛ اما در این مجال محدود ،فقط به دو گام اساسی در فرهنرسازی اخالق بهرهوری
و چهار عنصر تأثیرگذار در تحقق بهرهوری اشاره میکنیم .نهادینه کردن سنت استحکام یا احیـا
و عملیاتی کردن آن ،نخستین گام اخالقی در تحقق سنت استحکام و بهرهوری اسـت .توجـه و
اعتقاد به جایگـاه قدسـی کـار و کوشـش در تعـالیم اسـالم ،دومـین گـام در نهادینـه کـردن و
فرهنرسازی اخالق بهرهوری است .تدبیر و برنامـهریزی ازنظـر قـرآن و روایـات ،جایگـاه و
بهرهوری بدون آنها ناممکن است.
مبانی و مقدمات بهرهوری
 .1احیا و نهادینه کردن سنت استحکام و بهرهوری

از پیامبر

نق کردیم هرگاه کار و سنتی را انجام مـیداد ،پایـدار و اسـتوار میسـاخت و

هی گاه آن را رها نمیکرد؛ یعنی پایداری عم نیز مانند اتقان عم  ،سنت نیکوی او بوده اسـت
(طوسی۹ /۱ :۱۴۳۵ ،؛ آمدی)۴۷۹ :۱۴۱۳،؛ اما پایداری سنت درست اجتماعی چگونـه ممکـن
است؟ بهنظر میرسد وقتی پایداری رفتار و سنتی ممکـن اسـت کـه جامعـه آن را بـه فرهنـر
ِ
گذاران سنت اجتماعی ،جایگاه مهمـی دارنـد.
عمومی تبدی کرده باشد .نخستین اقدامها و پایه
روایات از این جایگاه با عنوان اجرا ،احیا و دعوت به سنت حسنه یاد کردهاند .ازنظـر روایـات،
پیشگامان و احیاگران ،راهنمای مردماند و دیگران در مسیر آنـان گـام مینهنـد .اینـان پیشـوای
هدایت جوامع خویشاند (نووی)۱۴۱ :۱۷۷۱ ،؛ ازاینرو آنان پـادا
برخی روایات اشاره میکنیم.

مضـاعف میگیرنـد .بـه

سنت استحکام و بـﻬرهوری :قاعدۀ اخالقی در اسالم

اهمیت تجربۀ خود و دیگران ،کاردانی و مشورت ،چهـار عنصـری هسـتند کـه اصـالح نظـام

۷۰

پیامبر خدا
کنند ،مانند پادا

فرمود« :هرکس سنتی از سنتهای مرا احیا کنـد ،سـپس مـردم بـدان عمـ
همۀ آنها ِ
ازآن او خواهد بود ،بدونآنکه چیزی از پادا عامالن کاسته شـود.

و هرکس بدعتی را تأسیس و بدان عم کنـد ،کیفـر همـۀ عم کننـدگان بـه حسـان او نوشـته
میشود ،بدونآنکه از کیفر خود آنان کاسته شـود( ».ابنماجـه،بی تـا  )۵۶ – ۵۴ :۱ :در روایـت
دیگر آمده است که گروهی نیازمند نزد پیامبر آمدند .او از دیدن نشانۀ تنگدستی آنان متـأثر شـد.
یاران را به دادن صدقه دعوت کـرد؛ امـا درنـر کردنـد .ناگهـان یکـی از آنـان

رسول خدا

پیشگام شد و سرانجام دیگران نیز به پیروی از وی صدقه دادنـد .پیـامبر

فرمـود« :هـرکس

سنت نیکی را جاری و تقویت کند و آنان که پس از وی میآیند ،بـه آن عمـ کننـد ،پـادا

آن

رفتار و دیگر عم کنندگان را به وی میدهند ،بدونآنکـه چیـزی از آن کـم کننـد( ».ابنحنبـ ،
بیتا۰۶۱ /۴ :؛ نووی ۱۴۱ :۱۷۷۱ ،ـ )۱۴۴
فرمود:

امامباقر
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«هرکس رویه عادالنهای را پایهگذاری و اجرایی کند ،سپس الگـوی عمـ دیگـران
قرار گیرد ،از پاداشی مانند پادا آنان بهرهمند خواهـد شـد ،بدونآنکـه چیـزی از
پادا خود آنان کاسته شود .و هرکس رویۀ ظالمانهای را تأسیس کند و دیگران بـه
آن عم کنند ،به کیفر و وبال آنان دچار خواهد شد ،بدونآنکـه از کیفـر خـود آنـان
چیزی کاسته شود( ».مفید :۱۴۱۰ ،ص )۱۷۱

امامصادق

۷۴

جهاد مقدس میداند:

امامصادق

فرمود« :هر مؤمنی که برای خود سنت نیکو یا چیزی از خوبیها را مقرر کرده

باشد و حتی نتواند ادامه دهد ،تا پایان جهـان پـادا

خواهـد گرفـت( ».برقـی)۱۹/ ۱ :۱۰۵۱ ،

در روایت دیگر ،احیا ،نهادینهسازی و اجرای سنتهای خوب را قسم چهـارم از
«هرکس سنتی را برپا کند و در پایـداری ،نتیجهبخشـی و احیـای آن کوشـش کنـد،
فرمود هرکس سنت نیکـویی
برترین اعمال را انجام داده است؛ زیرا پیامبر خدا
را پایهگذاری و احیا کند ،پادا آن و پادا هرکسی را که به آن عم کنـد تـا روز
رستاخیر به حساب او مینویسند ،بیآنکه از پـادا
۷/۷؛ مفید ،همان)

او کـم کننـد( ».کلینـی:۱۰۶۰،

اکنون ،میتوان از سازمان ملی بهرهوری ایران در کنار سازمانهای درونبخشی دیگر ،مانند
ِ
تأسیس انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی بـرق سـخن گفـت 1.خـود ایـن
سازمان تازه
سازمانها میتوانند نمونههایی از احیای سنت اخالقی بهرهوری باشند؛ اما مهمتـرین وظـایف
آنها ،احیا و ترویج فرهنر بهرهوری و نیز سیاستگذاری ،برنامـهریزی و نظـارت بـر فراینـد
بهره در طیف گستردۀ مدیریتها و سازمانهاست.
این اجرا و احیای دیرهنگـام سـنت بهـرهوری در قالـب شـک گیری دو سـازمان یادشـده
میتواند در ردیف احیای سنتهای دیگر دینی باشد .جهاد سـازندگی ،نهضـت سـوادآموزی،
بسیج دفاع مردمی ،کمیتۀ امداد و  ...نمونههایی از عم به این حـدیث نورانیانـد؛ امـا وظـایف
ذاتی این نهادها نیز دقیقاا فلسفۀ وجودی آنهاست ،یعنی احیای سـنت اقتـدار و جهـاد علمـی،
عملی و دستگیری از نیازمندان و . ...
 .2قداست کار و درآمد

دانستهاند که سبب می شود تا صاحب یا صاحبان آن ،برای رسیدن به بهبود تولیـد ،تال کنـد و
به آن دست یابد .همچنین ،سازوکارها و مجموعـهای از فعالیتهـا کـه آن نگـر
تبدی میکند (ایرانزاده .)۶ :۱۰۹۰،هیئت ملی بهرهوری سنگاپور در گزار

را بـه عمـ

خود برای بهبـود

بهرهوری ،پنج پیشنهاد داد که «طر ِزفکر مثبت دربارۀ کـار» مهمتـرین و نخسـتین پیشـنهاد بـود
(ایران زاده.)۹۳ :۱۰۹۰ ،
همهچیز گواهی میدهد که وجود نگر
پیامبر اسالم

ِ
درسـت حیـاتی را نمیتـوان در تعـالیم آسـمانی

نادیده گرفت .مهم آن است که کار و کوشش و طلـب روزی حـالل در تعـالیم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3براساس ماده  ۹قانون اصالح الگوی مصرف انرژی و در راستای ارتقای بهرهوری و استفادۀ هرچهبیشـتر از منـابع تجدیدپـذیر،
هیئتوزیران الیحۀ تأسیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی برق (ساتبا) را به مجلس شـورای اسـالمی داد .ایـن
سازمان ،ادغام سازمان انرژیهای نو ایران (سانا) و سازمان بهرهوری انرژی ایران (سابا) است .ایـن الیحـه در جلسـۀ ۱۰۷۷/۷/۱۴
در صحن علنی مجلس تصویب شد و شورای نگهبان آن را در  ۱۰۷۷/۱۳/۱۷تأیید کرد(ساتبا ،دسترسی  ۱۳ژوئن )۱۳۱۹
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صاحبنظران ژاپن و سنگاپور در آخرین مطالعاتشان بهـرهوری را نـوعی نگـر

فکـری

۷۷

او ،مهمترین جز عبادت ،مصداق کامـ اطاعـت خـدا و همچـون جهـاد در راه اوسـت .ایـن
عبادت بزرک را خدا دوست دارد ،آنگاهکه به نیکوترین و محکمترین شک باشد .این آموزههـا
نخستین سرچشمههای اندیشۀ بهرهوری در تعالیم آسمانی پیامبرند؛ درعینحال ،بـا قداسـت و
حرمت الهی که به کار و محکمکاری میدهنـد ،از مهمتـرین عناصـر و عوامـ بهـرهوری نیـز
ِ
ِ
روایـات ارز و عبـادت
روایات ارز اتقان عم را بهتفصی آوردیم .اکنون برخـی
هستند.
کار و درآمد را مرور میکنیم .باید یادآوری کنیم که روایات هریک از امامان ،روایت امـام دیگـر
است و روایت هر امام ،روایت پیامبر

است .این نکته را در برخی روایات گوشـزد کردهانـد

(کلینی .)۷۰ /۱ :۱۰۶۰ ،به برخی از این روایات اشاره میکنیم:
از رسول خدا

روایت است« :کوشـش بـرای درآمـد حـالل ،فریضـۀ مضـاعف اسـت»

(هیثمی)۱۷۱ /۱۳ :۱۷۹۹،؛
از رسول خدا و امامباقر
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۷۶

روایت است« :آنکس که دنیا را بجوید برایآنکه دست بهسـوی

مردم دراز نکند و برای سربلندی خانوادها

بکوشد و دست همسـایها

عزوج را در روز رستاخیر زیارت میکنـد؛ درحالیکـه چهـرها
میدرخشد( ».طوسی )۰۱۴ /۶ :۱۴۳۵ ،در روایت پیامبر
معا

را بگیـرد ،خداونـد

ماننـد مـاه شـب چهـارده

ایـن نیـز آمـده اسـت« :و هـرکس

حالل دنیا را برای زیادهطلبی و تفاخر بخواهد ،خدا را در حـالی دیـدار میکنـد کـه از او

خشمگین است» (صنعانی،بی تا)۱۷۹ /۷ :؛
علیبنعبدالعزیز نق میکند که امامصادق

از مـن پرسـید« :عمربنمسـلم مشـ ول چـه

کاری است؟» گفتم« :فدایت شوم ،به عبادت پرداخته و تجـارت را رهـا کـرده اسـت ».فرمـود:
«وای بر او! آیا نمیداند دعای کسی که کار و درآمد را رها کند ،مستجاب نمیشود؟ گروهـی
ث
اّلل یَ ْج َع ْ لَ ُه َم ْخ َرجااَ .و یَ ْر ُزقْ ُه م ِ ْن َحیْ ُ
از یاران پیامبر خدا پس از نازل شدن آیۀ َو َم ْن یَتَّ ِق هَ َ
ِ
ب درهای خانه را بستند و به عبادت پرداختند و گفتند خداوند روزیمان را کفایـت
ال یَ ْحتَس ُ
کرده است .خبر به پیامبر

رسید و کسی را بهدنبال آنان فرسـتاد و آمدنـد .حضـرت پرسـید:

"چه چیزی شـما را بـه ایـن تصـمیم وادار کـرد؟" گفتنـد" :یـا رسـول هَاّلل! خداونـد خـود

روزیرسانی ما را برعهده گرفته است ".فرمود" :هرکس چنین کند دعایش مسـتجاب نیسـت.

بهدنبال درآمد و روزی باشید( »".صدوق ،۱۱۳-۱۱۷ /۰ :۱۴۱۰،طوسی)۰۱۰ /۶ :۱۴۳۵،؛
امامصادق

از حال مردی پرسید .گفتند سخت نیازمنـد اسـت .فرمـود« :اکنـون چـه کـار

میکند؟» گفتند در خانها

مش ول عبادت خدای عزوج اسـت .فرمـود« :پـس روزیا

کجا میآید؟» گفتند از برخی برادرانش .آنگاه امامصادق

از

فرمـود« :سـوگند بـه خـدا ،آنکـه

روزی وی را تأمین میکند ،بهمراتب از او عابدتر است» (حلی)۱۱۶ /۱۱ :۱۴۱۴،؛
مردی به امامصادق گفت« :به خدا سوگند ،ما سخت بهدنبال دنیا و درآمد هستیم و دارایی را
دوست داریم ».امام فرمود« :دوست دارید با آن دارایی چه کنید؟» گفت« :بـه خـود و خـانوادهام
احسان کنم ،صلۀ رحم کنم ،صدقه بدهم و حج و عمره بـهجای آورم ».امـام فرمـود« :ایـن کـار
دنیاطلبی نیسـت ،آخرتطلبـی اسـت( ».طوسـی ۶۱۹ /۶ :۱۴۱۰ ،دنیـاطلبی و نیـکخو بـودن
براساس تفسیر امامصادق ع ،رکن اول حسنه در آیۀ شریف َر َّبنـا آتِنـا فِـی الـدنْیا َح َسـنَ اة َو فِـی
ْاآل ِخ َر ِة َح َسنَ اة است .رکن دوم ،خشنودی خدا و بهشت آخرت است (طوسی)۰۱۵ /۶ :۱۴۱۰،؛
درآمدی که بتواند با آن آبرویش را نگهدارد ،وامش را پسدهـد و از بسـتگان دسـتگیری کنـد».
(کلینی )۷۱۴/۷ :۱۰۶۰،آن حضرت به هشام فرمود« :اگر شـاهد جنـر و رودررویـی دو سـپاه
بودی ،کوشش را برای درآمد حالل رها نکن( ».حلی.)۱۱۵ /۱۱ :۱۴۱۴ ،

سنت استحکام و بـﻬرهوری :قاعدۀ اخالقی در اسالم

امامصادق

فرمود« :بیخیر است آنکس کـه درآمـد و ثـروت حـالل را دوسـت نـدارد؛

۷۵

عناصر بهرهوری
 .1تدبیر و برنامهریزی

ـدبر اندیشــیدن در فرجــام کارهاســت
تــدبیر بــهمعنی مــدیریت ،دوراندیشــی اســت .تـ ْ
(فراهیــدی«،دبــر»؛ زبیــدی« ،دبــر») .نقــش تفکــر در تــدبیر چنــان پررنــر اســت کــه
علیبنابیطالب

تدبیر را شاخ

ترین مصداق عقالنیت میداند« :ال عق کالتدبیر» (شریف

رضی .)۴۹۹ :۱۴۱۴ ،این مفهوم چیزی جز برنامهریزی پیش از هر کاری نیسـت؛ ازاینروسـت
که در زبان فارسی نیز تدبیر را برنامهریزی معنی کردهانـد .در روایـات اسـالمی ،آینـدهنگری و
حسن تدبیر از نشانههای مـؤمن اسـت (کلینـی ،الکـافی،ج،۱ص ) ۱۴۱و هشـدار دادهانـد کـه
دوراندیشی راه پشیمانی را میبنـدد (صـدوق )۷۴/۱ :۱۰۵۹،و کـار شـتابزده و نیندیشـیدن بـه
فرجام کارها ،پیامدهای دشوار ،ناروا و پیشمانکننده خواهد داشت (صـدوق.)۰۹۹ /۴ :۱۴۱۰ ،
در این روایات ،حسن تدبیر نیز برابر اتقان عم اسـت (کلینـی)۱۷۳ /۹ :۱۰۶۰ ،؛ چنانکـه امیـر
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ِ
مـتقن خداونـد را در آفـرینش جهـان نـام
در شرح صفات فعلی خداوند ،آثار تدبیر

مشورت در برنامهریزی و مهندسی بهرهوری پوشیده نیست .این نقشهای سهگانه را نیز اسالم

۷۹

درنظر گرفته است:

مؤمنان

میبرد (شریف رضی.) ۱۶۱ :۱۴۱۴،
مضمون روایات بهروشنی داللت میکند که میان اسـتحکام عمـ و تـدبیر ،دوراندیشـی و
برنامهریزی ،تالزم منطقی وجود دارد .اکنون باید دید دوراندیشی چیسـت و چگونـه بهدسـت
میآید .دوراندیشی چیزی جز بررسی احتماالت ،برنامهریزی و سیاستگذاری دقیـق نیسـت.
تأم در لوازم و مؤلفههای دوراندیشی معلوم میکند که نقـش سـه عنصـر کـاردانی ،تجربـه و

 .2کاردانی

ِ
دانش کار است .منظور از دانش ،اعم از اطالعـات عمـومی و اطالعـات
منظور از کاردانی،
نظامیافته و دانش اصطالحی است .مهم آن است که تعلیمات اسـالمی هـی کـار بیدانشـی را
نمیپذیرد .رسول خدا

فرمود« :هرکس ندانسته کاری کند ،بیشازآنکـه اصـالح کنـد ،تبـاه

میکند( ».ابنابیشیبه ۱۴۱/ ۹ :۱۷۹۹،؛ الکافی )۴۴/۱ :۱۰۶۰ ،مهمتـر آنکـه بـهقول امـامعلی

بهای هر مردی به احسان ،عملکرد و دانش نیکـوی اوسـت (ابنعبـدالبر )۱۰۷ :۱۳۳۳،و مـردم
فرزند کارهای نیک خویشاند (مـاوردی)۰۴ :۱۳۳۳،؛ یعنـی مـردم همانگونهکـه بـه پـدران و
منزلت آنان شناخته میشوند و منزلت مییابند ،به کار و مهارت خود نیز نسبت داده میشـوند و
منزلت اجتماعی مییابند؛ پس مـردم فرزنـدان هنرهـا و تخصـ

های خویشانـد و بهانـدازۀ

کاردانی در آنها ارج مییابند (حکیمـی و دیگـران .)۴۴۳/۷ :۱۰۹۴ ،سـخن امامصـادق

نیـز

تأکید میکند «آنکه بدونشناخت کاری کند ،مانند کسی است که بیراهه میرود و سرعتش جـز
دوری نمیافزاید .خداوند هی عملی را بدوندانش نمیپذیرد و هـی معرفتـی را بـدونعم ».
(کلینی)۴۴/۱ :۱۰۶۰ ،
 .3تجربه

ِ
شناخت حاص از آزمودن است است (فراهیـدی« ،جـرب») و در
تجربه در ل ت به معنای
اصطالح بهمعنای مشاهدۀ مکر ِر توالی دو چیز است تا ذهن یقـین کنـد آندو رابطـۀ علیـت یـا
فنی و مهندسی و برخی رشتههای علوم انسانی ،مانند اقتصاد و مـدیریت ،بـهترتیب تجربـی یـا
نیمهتجربیاند؛ یعنی بنیاد ایـن دانشهـا تجربـه و مشـاهدۀ روشـمند اسـت؛ بنـابراین ،تجربـه
بهمعنایعامش هم رو شناسی علوم است و هم رکن اساسی بسیاری از مهارتهـای زنـدگی
و پایۀ ثابت دانشهای تخصصی و عمومی.
ازاینرو در روایات اسالمی این تأکیدها را میبینیم« :در تجارب ،دانشهـای نوبـهنو پدیـد
ِ
دانـش نـو و عقـ ِ ُمکتَسـب ،جـز بـا تجربـه و
میآید»؛ «تجربهها واعظ خیرخـواه عاق انـد و
آزمونهای مکرر بهدست نمیآید» (صدوق ،الفقیه ،ج ،۴ص )۰۹۹؛ «عاقـ کسـی اسـت کـه از
یک سوراخ دو بار گزیده نشود( ».ترمذی۱۷۷ /۰ :۱۷۹۰،؛ کلینی)۱۴۱ /۱ :۱۰۶۰،
این تجربه گاهی حاصـ کوشـشهای ماسـت و گـاهی نتیجـۀ تـال

دیگـران و هـر دو

ســودمندند .اســتفاده از تجربــۀ دیگــران هــم پرســش از نادانستههاســت و کلیــد گــنج دانــش
(صدوق ،)۱۹/۱ :۱۰۵۹،هم مصداق همافزایی و برتری علمی است (برقی )۱۰ /۱ :۱۰۵۱،و هـم
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تالزم دارند (مظفر،بی تا)۰۰۱ :؛ برایناساس ،بسیاری از شاخهها مانند علـوم پایـه و رشـتههای

۷۷

عام پیشرفت و کاستن از خطاهای احتمالی (صدوق .)۰۹۹ /۴ :۱۴۱۰،همافزایی علمی گـاهی
به دانشجویی ،مطالعه و پژوهش است و گاهی به تواضع و مشورت .اسالم معا انسانها را به
عق فردی و جمعی آنان واگذاشته استُ :ه َو ال َِّذی َج َع َ لَک ُُم ْاْلَ ْر َ َذل ا
ُوال ف َْامشُ وا ف ِی َمنَاکِب ِ َها
ور ( ُملک)۱۷/
َوکُلُوا مِن رِّ ْزق ِ ِه َو ِإلَیْ ِه النشُ ُ
 .4مشورت

در گذشته و حال ،بهویژه در سیاستمداران ،کسانی بوده و هستند که از رایزنی دلخورنـد و
ِ
مدیریت خودشیفته دلخو ترند تا تدبیر مشورتی .ابنابیالحدید گزار کوتـاهی از
در کار به
مخالفان و موافقان مشورت میکند و طیـف موافقـان را بیشـتر از مخالفـان میدانـد (ابـن ابـی
الحدید)۰۹۱ /۱۹ :۱۴۳۴ ،؛ اما قرآن کریم با قصههای تاریخی و تعالیم خود نشـان میدهـد کـه
سنت اخالقی مشورت در رهبران سیاسی جهان سابقۀ دیرین دارد و حتی بـرای رهبـران الهـی،
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۱۳۳

حیاتی است .در داستان یوسف به مشورت پادشـاه مصـر بـا کاردانـان صاحبمنصـب اشـاره
ونی ِ
میکند :یَ َأیها ال َْم َ ُ َأفْتُ ِ
اى ِإن کُنتُ ْم لِلر ْ یَا تَ ْع ُبرونَ (یوسف .)۴۰/در مـاجرای نامـۀ
فی ُر ْ یَ َ
سلیمان به بلقیس ،از رایزنی این ِ
َـت
زن عاق  1با مشاوران و کارگزاران دربار یـاد میکنـد :قَال ْ
شـه ُد ِ
فی َأ ْم ِرى َما ک ُ ِ َ
ونی ِ
یَ َأیها ال َْمل َُؤاْ َأفْتُ ِ
ون (النمـ  .)۰۱/از همـه مهمتـر،
تی تَ َ
ُنت قَاط َع اة أ ْم ارا َح َ
ِ
سنت اخالقی پایدار در جامعـۀ مؤمنـان یـاد میکنـد:
کتاب خدا در جملهای خبری ،از شورا به
فرمان میدهـد کـه از نظـر یـاران

أمرهم شُ وری بینهم» (شوری)۰۹/؛ حتی به پیامبر
«[ ]...و ُ
رهم ف ِی اْلَم ِر (آل عمـران )۱۷۷/در سـنت پیـامبر
بهره بگیردَ :وشا ِو ُ

و عتـرت نیـز روایـات

پرشماری آمده است .این روایات  )۱از خودرأیی و خطر استبداد برحذر کرده؛  )۱بـه رایزنـی و
ِ
پیامد مفید آن فراخواندهاند .علی فرمود« :هرکس به رأی خود دل بست ،خویشتن را به خطر
انــداخت و هــرکس بــه اســتقبال انــواع رأی بــرود ،کانونهــای خطــر را میشناســد و رایزنــی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .3مولوی در دفتر دوم بخش  ،۰۰از بلقیس چنین یاد کرده است:
صدمرده بداد
رحمت صد تو برآن بلقیس باد که خدایش عق
َ

مطمئنترین پشتیبان است( ».صدوق )۰۹۹ /۴ :۱۴۱۰،همچنین آن حضـرت فرمـود« :هـرکس
شیفتۀ نظ ِر خود شد ،تباه میشود و هرکس بـا مـردان مشـورت کـرد ،در اندیشـۀ آنـان شـریک
میشود( ».شریف رضی )۷۳۳ :۱۴۱۰،از رسول خـدا

و علـی

نقـ کردهانـد« :دانـاترین

کسی است که دانش دیگران را بر دانش خود بیفزاید( ».برقی)۱۰۳ /۱ :۱۰۵۱،

ِ
گرایی آخرتمدار اسـت .ایـن رویکـرد را
رویکرد بنیادی روایات و آیات یادشده ،معیشت
میتوان «کلتا الحسنینی» دانست که الهامگرفته از آیۀ «ربنا آتنـا فـی الـدنیا حسـنه و فـی االخـره
حسنه» است؛ اما باید اعتراف کرد که فقه و اخالق دستکم برای بیشتر دینداران ،چیز دیگـری
را به ارم ان آورده است :آخرتگرایی و معیشتگریزی .ادبیات دینی ما چنانکه فرمان خـدا را
به نماز ،روزه ،مناسک و شعائر جدی گرفتـه ،دسـتور خـدا را بـه سـیر در زمـین ،درآمـدزایی،
کسبوکار و بهرهمندی از مواهب زمین جدی نگرفته است .فقه و اخالق ما مزرعۀ زندگی ایـن
جهانی را رها کرده و مستقیم بهدنبال بذر آخرت رفته است؛ یعنی چیزی که ذاتاا ناممکن اسـت.
ِ
دنیاگرایان آخرتگریز واگذاشته است .نتیجۀ ایـن بیتـوجهی
از همه مصیبتبارتر ،مزرعه را به
آن است که در سدههای طوالنی ،هم مزرعه به غارت رفته و هم بذر آخـرت بـه چنـر نیامـده
است .اما از آنچه گفتیم معلوم شد هم مزرعۀ بهشت را باید بهرسمیت شناخت و هم دانست کـه
بهشت و آرمانشهر ،دو دلو آبکش نیستند که باال آمدن یکی ،فرورفتن دیگری باشد .آرمانشـهر
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نتیجهگیری

۱۳۱

در اسالم ،گذرگاه بهشت است ،نه مقاب آن .همچنـین روشـن شـد کـه سـنت محکمکـاری و
ِ
محبوب کار و کوشش بـرای درآمـد
بهرهوری ،مانند سنت الهی دانشوری و دانشجویی یا سنت
حالل ،از تعالیم حیاتبخش اسالم است .تحقق این سـنت خداپسـند ،ماننـد همـۀ سـنتهای
دیگر ،مشروط به عوام خاصی است که مهمترین آنها عبارت است از :ت ییر نگر

کارمنـد و

کارفرما و کارگر به قداست کار ،احیا و نهادینهسازی سنت استحکام و بهـرهوری ،برنامـهریزی،
تجربهاندوزی و رایزنی.
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۱۳۱

منابع
الف.عربی
 .1قرآن کریم.

عبداّلل بن محمد ( ،)۱۷۹۹المصنف ،ضبطه و علق علیه االستاد سعید
 .۱ابن ابی شیبه ،ابوبکر
هَ
لحام ،دارالفکر ،بیروت.
 .۰ابن ابی الحدید ،عبد الحمید بن هبة هَاّلل( ،)۱۴۳۴شرح نهجالبالغه ،مصحح ،محقق ابراهیم
محمد ابوالفض  ،مکتبه آیه هَاّلل المرعشی النجفی ،قم.
 .۴ابن حنب  ،احمد(بی تا) ،المسند ،دارصادر ،بیروت.
 .۷ابن سعد ،محمد(بی تا) ،الطبقات الكبرى ،دار صادر ،بیروت.
 .۶ابن عبدالبر ،ابوعمر یوسف القرطبی( ،)۱۳۳۳االستذکار ،تحقیق سالم محمد عطا ،محمد
علی معو

 ،دار الکتب العلمیة ،بیروت.

عبدالطیف ،دارالفکر ،بیروت.
 .۹الهیثمی ،علی بن ابی بکر( )۱۷۹۹مجمع الزوائد ،دار الکتب العلمیه ،بیروت.
 .۷ــــــ ( ،)۱۴۱۱جامع بیان العلم وفضله ،تصحیح مسعد عبدالمجید السعدی ،دار الکتب
العلمیه ،بیروت.
عبداّلل( ،)۱۷۹۹الكامل فی ضعفاء الرجال ،تحقیق سهی زکار ،دار الفکر
 .۱۳ابن عدی،
هَ
للطباعة والنشر والتوزیع ،بیروت.
 .۱۱ابن عساکر( ،)۱۴۱۷تاریخ مدینة دمشق ،تحقیق علی شیری،دارالفکر ،بیروت.
 .۱۱ابن ماجه ،محمد بن یزید القزوینی(بی تا) ،السنن ،تحقیق وترقیم وتعلیق محمد فؤاد عبد
الباقی ،دار الفکر ،بیروت.
 .۱۰ابن منظورابن منظور ،محمد بن مکرم ،۱۴۱۴ ،لسان العرب ،دار صادر ،بیروت .
 .۱۴أبو داود ،ابن اْلشعث السجستانی( ،)۱۷۷۳السنن ،تحقیق وتعلیق سعید محمد اللحامدار،
دار الفکر للطباعة والنشر ،بیروت.
 .۱۷ابویعلی ،الموصلی( ،)۱۷۹۹المسند ،تحقیق حسین سلیم أسد ،دار المأمون للتراث ،بی جا.
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 .۵الترمذی ،ابوعیسی محمد بن عیسی )۱۷۹۰(،السنن ،حققه و صححه عبدالوهاب

۱۳۰

 .۱۶االمدی ،عبد الواحد بن محمد التمیمی( ،)۱۴۱۳غررالحكم ودرر الكلم ،تحقییق و تصحیح
سید مهدی رجائی ،دار الکتاب االسالمی ،قم.
 .۱۵البرقی ،احمد بن محمد بن خالد( ،)۱۰۵۱المحاسن ،دار الکتب اإلسالمیة ،قم.
 .۱۹التمیمی آمدى ،عبد الواحد بن محمد( ،)۱۴۱۳غرر الحكم و درر الكلم ،دار الکتاب
اإلسالمی ،قم.
 .۱۷الجوهری ،اسماعی بن حماد( ،)۱۷۵۹الصحاح ،تحقیق احمد عبدال فور عطار ،دارالعلم
للمالیین ،بیروت.
 .۱۳الحطاب الرعینی( ،)۱۷۷۷مواهب الجلیل ،ضبطه وخرج آیاته وأحادیثه الشیخ زکریا
عمیرات ،دار الکتب العلمیة ،بیروت.
 .۱۱الحلی ،جمال الدین حسن بن یوسف( ،)۱۴۱۴تذکره الفقهاء ،موسسه ال البیت ،قم.
عبداّلل بن بهرام( ،)۱۰۴۷السنن ،بعنایة محمد أحمد دهمان ،مطبعة االعتدال،
 .۱۱الدارمی،
هَ
بیروت و دمشق.
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۱۳۴

 .۱۰الراغب ااالصفهانی،حسین بن محمد ،۱۰۵۴ ،مفردات الفاظ القران،مرتضوی ،تهران.
 .۱۴الری شهری ،محمد( ،)۱۴۱۶میزان الحكمة ،دار الحدیث  ،قم.
 .۱۷الزبیدی ،محب الدین السید مرتضی الحسین( ،)۱۴۱۴تاج العروس ،تحقیق علی شیری،
دارالفکر ،بیروت.
 .۱۶السیوطی ،جالل الدین ،الجامع الصغیر ،دار الفکر۱۷۹۱ ،م ،بیروت.
 .۱۵الشاهرودی ،محمود( ،)۱۴۱۰موسوعة الفقه اإلسالمی طبقا لمذهب أهل البیت علیهم

السالم ،با همکاری جمعی از پژوهشگران ،قم.
 .۱۹الشربینی ،خطیب محمد بن احمد(بی تا) ،مغنی المحتاج ،علی متن المنهاج ،دار إحیا
التراث العربی ،بیروت.
 .۱۷الشریف الرضی ،محمد بن حسین( ،)۱۴۱۴نهج البالغه ،تحقیق صبحی صالح ،هجرت،
قم.
 .۰۳الشهید الثانی ،زین الدین بن علی بن احمد( ،)۱۰۶۹منیة المرید ،تحقیق رضا المختاری،
مکتب اإلعالم اإلسالمی،قم.
 .۰۱الصدوق ،الشیخ محمد بن علی بن بابویه( ،)۱۰۶۱الخصال ،جامعه مدرسین ،قم.

 .۰۱ــــــ ( ،)۱۰۵۶االمالی ،انتشارات کتابچی ،تهران.
 .۰۰ــــــ ( ،)۱۴۳۶ثواب األعمال و عقاب األعمال ،دار الشریف الرضی ،قم.
 .۰۴ــــــ ( ،)۱۰۵۹عیون أخبار الرضا علیه السالم ،نشر جهان ،تهران.
 .۰۷ــــــ ( ،)۱۴۱۰من ال یحضره الفقیه ،دفتر انتشارات اسالمی،قم.
 .۰۶الصنعانی ،عبد الرزاق(بی تا) ،المصنف ،تحقیق وتخریج وتعلیق حبیب الرحمن اْلعظمی،
منشورات المجلس العلمی ،بی جا.
 .۰۵الطبرانی ،سلیمان بن احمد( ،)۱۷۷۷المعجم األوسط ،دار الحرمین للطباعة والنشر
والتوزیع ،القاهره.
 .۰۹ــــــ (بی تا) ،المعجم الكبیر ،تحقیق وتخریج حمدی عبد المجید السلفی ،دار إحیا
التراث العربی ،القاهره.
 .۰۷الطبری ،محمد بن جریر(بی تا) ،المنتخب من ذیل المذیل ،مؤسسة اْلعلمی للمطبوعات،
بیروت.
اإلسالمیه ،تهران.
 .۴۱ــــــ (بی تا) ،التبیان فی تفسیر القرآن ،دار إحیا التراث العربی ،بیروت.
 .۴۱العاملی ،محمد بن حسن الحر( ،)۱۴۳۷تفصیل وسائل الشیعه ،مؤسسة آل البیت ،قم.
 .۴۰الفراهیدی:خلی بن احمد،۱۴۳۶،،کتاب العین ،هجرت ،قم.
 .۴۴الفیروزآبادی ،مجدالدین محمد بن یعقوب(۱۴۱۷ا) ،القاموس المحیط ،دار الکتب العلمیه،
بیروت.
 .۴۷الفیومی ،احمد بن محمد بن علی( ،)۱۷۱۹المصباح المنیر ،المطبعه االمیریه ،القاهره.
 .۴۶قاضی نعمان بن محمد تمیمی م ربی( ،)۱۷۷۶المجالس و المسایرات ،تحقیق حبیب
الفقی و همکاران،دارالمنتظر ،بیروت.
 .۴۵الکلینی ،محمد بن یعقوب( ،)۱۰۶۰الكافی ،تصحیح و تعلیق ،علی أکبر ال فاری ،دار
الکتب اإلسالمیه ،تهران.
 .۴۹الماوردی ،أبو الحسن علی بن محمد بن حبیب الماوردی( ،)۱۳۳۳ادب الدین و الدنیا،
تصحیح محمد کریم الراجح ،دار و مکتبه الهالل ،بیروت.
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 .۴۳الطوسی ،محمد بن الحسن( ،)۱۴۳۵تهذیب األحكام ،تحقیق خرسان ،دار الکتب

۱۳۷

 .۴۷المظفر ،محمد رضا(بی تا) ،المنطق ،موسسه النشر االسالمی ،قم.
 .۷۳مفید ،محمد بن محمد( ،)۱۴۱۰األمالی ،کنگره شیخ مفید،قم.
 .۷۱المناوی ،عبدالرؤوف( ،)۱۷۷۴فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ،تصحیح أحمد عبد
السالم ،دار الکتب العلمیة ،بیروت.
 .۷۱النسائی ،احمد بن علی بن شعیب( ،)۱۷۷۱السنن الكبرى ،تحقیق عبد ال فار سلیمان
البنداری ،الکتب العلمیة ،بیروت.
 .۷۰النووی ،یحیی بن شرف( ،)۱۷۷۱ریاض الصالحین ،دار الفکر المعاصر ،دار الفکر
المعاصر ،بیروت.
 .۷۴ــــــ ( ،)۱۷۹۵شرح مسلم ،دار الکتاب العربی ،بیروت ،دارالکتاب العربی ،بیروت
 .۷۷النیسابوری ،مسلم بن حجاج(بی تا)  ،الصحیح ،دار الفکر ،بیروت.
 .۷۶الهیثمی ،نور الدین علی بن ابی بکر( ،)۱۴۳۹مجمع الزوائد ،بیروت ،دار الکتب العلمیة،
بیروت.
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۱۳۶

ب .فارسی

نصراّلل منشی ،تحقیق و تصحیح
عبداّلل بن دادویه( ،)۱۰۹۰کلیله و دمنه ،ترجمه
 .۱ابنمقفع،
هَ
هَ
مجتبی مینوی  ،انتشارات امیر کبیر ،تهران.
 .۱بافکار ،حسین( ،)۱۰۹۴بهرهوری در پرتو اسالم ،مرکز پژوهشهای صداوسیما ،قم.
عبداّلل و همکاران( «،)۱۰۵۴نگرش نظام گرا به مفاهیم بهرهوری و بهکارگیری آن
 .۰جاسبی،
هَ

در اندازه گیری بهرهوری سیستم ها» ،مجله آینده پژوهی مدیریت،

 ،۱۶ص .۷۱-۶۰

عبداّلل( ،)۱۰۷۴مفاتیح الحیاة ،موسسه إسرا  ،قم.
 .۴جوادی آملی،
هَ
 .۷ایران زاده،سلیمان ،محمد خلیلی( ،)۱۰۹۵مدیریت بهرهوری وکیفیت ،دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تبریز ،تبریز.
 .۶حکیمی ،محمدرضا و همکاران( ،)۱۰۹۴الحیاة ،ج ، ۷ترجمه احمد آرام ،إنتشارات دلی
ما ،قم.
 .۵ــــــ ( ،)۱۰۷۴الحیاة ،ج ،۱۱إنتشارات دلی ما ،قم.
 .۹دورانت ،ویلیام جیمز و آری ( ،)۱۰۵۹تاریخ تمدن ،ترجمه گروهی از مترجمان،
انتشارات علمی وفرهنگی ،تهران.

 .۷طباطبائی ،محمد حسین عالمه( ،)۱۰۹۵تعالیم اسالمی ،به کوشش سید هادی
خسروشاهی  ،بوستان کتاب ،قم.
 .۱۳مطهری ،مرتضی( ،)۱۰۹۰مجموعه آثار ،انتشارات صدرا ،تهران.
 .۱۱قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران (برگرفته از)/http://www.parliran.ir:
 .۱۱قجری ،محمد مهدی(« ،)،۱۰۹۹محكم کاری در اسالم» ،مجله مبل ان،

 ،۱۱۴ص -۹۳

.۷۰
 .۱۰قرشی ،علی اکبر( ،)۱۰۵۱قاموس قرآن ،دار الکتب االسالمیه ،تهران .
 .۱۴ماشین چیان ،محمد« ،۱۰۷۶ ،نخستین جلوۀ سرمایهداری در صدر اسالم» ،مجله
الکترونیکی حوزه اندیشه،

.۴۷

 .۱۷مبینی ،مهدی(« ،)۱۰۹۵نگاهی به مفهوم بهرهوری» ،مجله حدیث زندگی ،پیاپی،۴۳
ص.۱۱-۶
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