
حسين امينيدرست كار

رشافت كارى
در هر كاري بايد به مجموعه اي از اصول اخالقي و نيز به آدابي 

خاص مقيد بود. واقعيت آن است كه حرفه و شغل نيز بدون 
چاشني اخالق راه به جايي نخواهد برد. در كار و حرفه نيز 

اصولي چون داشتن تقوا و تعهد، مسئوليت پذيري، صداقت و 
رعايت نظم مطرح است.

نمي كند. با گشاده رویي با او برخورد مي كند.گره گشاست. وقت خود را به 
بطالت نمي گذراند و ...

تعهد و تخصص
آري، اگر از زاویة درســتي به كار نگاه كنیم، یعني كار و مسئولیت را 
امانت بدانیم، حرمت آن را پاس خواهیم داشت. بدین معنا، هر كس در 
هر مرتبة شغلي، باید خود را امانت دار بداند و براساس عهد و پیماني كه 
پذیرفته اســت، از اموال و امكانات، حقوق و حیثیت دیگران پاسداري 
كند. البته براي این كار وجود دو عنصر مهم نیاز است: تعهد و تخصص.

تعهد و پاك دســتي و در كنار آن مهارت و تخصص، از عناصر الزم در 
هر شغل و حرفه است. این هر دو در جاي خود بسیار مهم و اساسي اند 
و هیچ كدام جاي دیگري را نمي گیرد. آن ها كه از سپردن مسئولیت به 
افراد، تنها به امانت و پاكي فرد مورد نظر تأكید دارند، به همان اندازه در 
اشــتباهند كه براي پذیرش یك مسئولیت تخصص را كافي بدانند. هر 
دوي این ها ضروري و به نوعي مكمل یكدیگرند. نباید آن دو را در تقابل 
با هم دید و با هم مقایســه كرد. تعهد در اخالقیات ریشه دارد و نوعي 
فضیلت دروني است، و تخصص ریشه در آگاهي هاي كسب شده دارد و 

مهارتي بیروني محسوب مي شود. مقایسة این دو اساسًا خطاست.
گفتیم كه شغل و مســئولیِت كاري كه بر عهده داریم، امانت  است و 
آشكار است كه براي انجام درست هر كار، جدا از تخصص و مهارت ویژة 
آن كار، شرط امانت داري آن، كه امروزه از آن به تعهد تعبیر مي شود نیز 
به همان اندازه الزم اســت كه گفته اند: چو دزدي با چراغ آید گزیده تر 

برد كاال.
از ایــن رو در آموزه هاي دیني نیز به موضوع تعهد و تخصص در كار و 

تقوا
انجام كار به شكل درست و دقیق و در هر شرایطي، حتي بدون وجود 
هر گونه نهاد نظارتي، یعني شــرایطي كه هیچ كس نفهمد و نبیند، به 
نوعي از تقوا نیازمند اســت؛ همان نیرویي كه سبب مي شود خود را در 
برابر كاري كه بر عهده داریم مسئول بدانیم و آن را به بهترین شكل انجام 
دهیم. همان »تقواي كاري« كه باعث مي شود خود را پیش از همه ملزم 
به پاســخگویي در قبال خداوند بدانیم و صرف نظر از قوانین و مقررات 
یا ناظر بیروني، به انجام كارها از روي مســئولیت همت گماریم و جلب 
رضایت خداوند بزرگ را سرلوحة فعالیت هاي خویش قرار دهیم. آنچه بر 
این رفتار تأكید مي كند، آن است كه شغل و اختیارات ناشي از آن امانت 
است و ما امانت دار. این نگاه درست، همان نگاهي است كه امام علي)ع( 
به ما آموخته است؛ آنجا كه به یكي از كارگزارانش مي فرماید: همانا كاري 
كه بر عهدة تو گذاشــته شده است، طعمه اي برایت نیست، بلكه امانتي 
است برگردنت. و آن كس كه تو را بدان كار گمارده، نگهباني امانت ها را 
بر عهده ات گذارده است: »اّن َعملَك َلیَس لَك بطَعمه و لكّنُه في ُعنِقَك 

اَماَنه و انت مسترعي لَِمن فوقك« )نهج البالغه، نامة پنجم(.

مسئولیت پذیری
همان طــور كه مي بینید، امام علي )ع( در این نامه ابتدا از كارگزارش 
مي خواهد نگاه خود را از مســئولیت كاري تصحیح كند. زیرا این تلقي 
غلط، خود زمینه را براي هر گونه سوءاستفاده فراهم مي كند. برعكس، 
این نگاِه درســت به كار است كه او را وادار خواهد ساخت حق امانت را 
آن گونه كه بایسته است به جا آورد. بكوشد از مرزهاي امانت ورزي فراتر 
نرود و از خیانت ورزي و هر نوع سوءاستفادة دیگر در امان بماند. چنین 
شــخصي، با چنین باوري، امروز و فردا نمي كنــد. ارباب رجوع را اذیت 
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حرفه به شــكل توأمان و در كنار هم توجه شده است. در قرآن كریم، 
آن گاه كه یوسف )علیه الســالم( به عزیز مصر مي گوید: »اجعلني علي 
خزائن االرض ...: مخازن خواربار این سرزمین را به من بسپار«، در ادامه 
مي گویــد: »اني حفیظ علیم: من در این كار نگاهباني )امین و متعهد( 
و كاردان و آگاهم«. مي بینید كه نه تنها از تخصص و آگاهي اش ســخن 

مي گوید، بلكه از تعهد و امانت داري خویش نیز یاد مي كند.

تخصص و آگاهی
پس تنها متعهد بودن كافي نیست. تخصص و آگاهي نیز الزم است و 

بدون آن هیچ كاري، آن چنان كه باید، به سامان نمي رسد.
پیامبر )ص( فرموده است: هر كس بدون علِم به كار )مهارت و تخصص( 
كاري انجام دهد، بیش از آنكه آباد كند، خراب مي كند )الحیائ، جلد 5: 
538(. این تأكید تا جایي اســت كه امام صادق )ع( در بیاني شــگفت 
مي فرماید: از نظر من فرقي نمي كند كه كار را به خائن واگذار كنم یا به 

انساني ناشي )و ناوارد و بدون مهارت( )همان، ص 540(.
در این تعلیم، نابود كردن و خراب كردن كار به دلیل ناآگاهي، در ردیف 
خیانت در كار ذكر شده است. چرا كه خراب كردن كار در دو حالت اتفاق 
مي افتد: یا از روي ناآگاهي و ناشــیگري در انجام آن و یا از نبود تعهد و 
نبود وجدان كار. پس هر دو وجهة كاري، یعني تعهد و تخصص را باید با 

هم داشت و هیچ كدام را فداي دیگري نباید كرد.
از این رو، آگاهي از دانش روز و افزایش تخصص در كنار پاكي و تعهد، 
از وظایف هر نیروي كار اســت. اگر این گونه باشــد، اصاًل تعهد وي از 
همان ابتدا او را از پذیرش كار و حرفه اي كه تخصص و توان آن را ندارد، 

بازمي دارد.

روز دوازدهم بهمن 1357 امام خمینی )ره( پس ازچهارده ســال 
تبعید، به کشور بازگشت.

امام)ره( در حالی در ساعت 9:27 دقیقة صبح به ایران بازگشت 
که صف اســتقبال کنندگان از وی به 33 کیلومتر می رســید. در 
ســاعت یک بعد از ظهر وارد قطعة 17 بهشــت زهرا)س( شد که 
مدفن شهداي انقالب اسالمي بود. امام)ره( اولین سخنرانی خود را 

در آنجا انجام داد.
پس از پیروزی انقالب اســالمي، فاصلة روزهای 12 بهمن )روز 
ورود امام)ره( به ایران( تا 22 بهمن )پیروزی انقالب اســالمی( با 
عنوان »هفتة جشن های سالگرد انقالب« گرامی داشته شد و هر 
ســال به مدت یک هفته در سراسر کشور جشن برگزار گردید. تا 
اینکه در سال 1360 وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسالمی پیشنهاد 

کرد این ایام »دهة فجر« نامیده شود. 
22 بهمن، سالروز پيروزی انقالب اسالمی

یک روز قبل از پیروزی انقالب اســالمی، مردم چندین کالنتری 
را اشــغال کردند و به این ترتیب تعداد زیادی اســلحه در اختیار 
نیروهــای انقالبی قرار گرفت. با وجود آنکه تقریبًا همة مردم ایران 
به انقالب پیوسته بودند، اما هنوز ارتش ایران موضع خود را اعالم 
نکرده بود. شاهپور بختیار، نخست وزیر وقت، امیدوار بود با استفاده 
از همین نیرو، سرانجام نیروهای انقالبی را پشت میز مذاکره بنشاند 
و امتیازهایی از آن ها بگیرد. فرمانداری نظامی اســتان تهران نیز 
مقررات حکومت نظامی اعالم کرده بود. مطابق این مقررات، رفت 
و آمد مردم در خیابان ها از ساعت 16:30 تا 5 بامداد ممنوع اعالم 

شد. اما به فرمان امام، مردم به دستور حكومت توجهی نکردند.
در ساعت 10 صبح روز 22 بهمن با حضور مقامات بلندپایة ارتشی 
در ســتاد مشترک ارتش ایران جلسه ای برگزار شد. این جلسه در 
حالی آغاز شد که نیروهای انقالبی نمادهای حکومت پهلوی را یکی 
پس از دیگری تصرف می کردند؛ از جمله زندان اوین، مجلس سنا 
و شورای ملی، شهربانی، ساواک، پادگان باغ شاه و دانشگاه افسری، 

پادگان عشرت آباد و پادگان عباس آباد.
سرانجام مقامات بلندپایة ارتش بی طرفی خود را اعالم کردند. با 
اعالم بی طرفی ارتش، انقالب اسالمی ایران پیروز شد. حوالی ساعت 
13 نیروهای انقالبی وارد محوطة صدا و سیما شدند و خبر سقوط 

حکومت پهلوی از رادیو پخش شد.

والفجر جوااننه

همانا كاري كه بر عهدة تو گذاشته شده است، طعمه اي 
برايت نيست، بلكه امانتي است برگردنت. و آن كس كه 
تو را بدان كار گمارده، نگهباني امانت ها را بر عهده ات 

گذارده است. 
نهج البالغه، نامة 5، ترجمة مرحوم دشتی )ره(

حكمت
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