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چکيده
تقدير معيشت يا عقل معاش ،همان عقل زندگي ،عقل اقتصادي و عقل اجتماعي است که به فردي
که در جامعه زندگي ميکند و به نوعي درگير مسائل اقتصادي و اجتماعي است ،توانايي فعاليّت
موثر را ميدهد .پژوهش پيش رو با هدف تبيين چگونگي تأثير اين مهم در تعالي معنوي سازمان،
با شيوة توصيفي و تحليلي و با مراجعه به منابع کتابخانهاي و بهرهگيري از آيات و روايات ،ضمن
تعريف مفاهيم پژوهش ،ميزان اهتمام تعاليم اسالمي به تقدير معيشت را شرح داده و ضمن بيان
وظيفه حکومت در تأمين معاش جامعه ،اشارهاي کوتاه به وضعيّت معيشتي کارکنان دولت داشته و
در پايان تأثير عقل معاش بر تعالي معنوي فرد و سازمان را يادآور ميشود و به اين نتيجه رسيده
که يکي از وظايف سازمانها آن است که در جهت ارتقاء معنويّت افراد و به تبع آن ،معنويت سازمان،
آموزش تقدير معيشت و عقل معاش براي کارکنان را در اولويّت قرار دهد.

کليدواژهها:

عقل معاش ،تقدير معيشت ،معنويّت سازمان ،معيشت کارکنان.

 استاديار فقه و مباني حقوق مجتمع آموزش عالي شهيد محالتي (نويسنده مسئول)mahdishooshtari@chmail.ir :
 استاديار فقه و اصول مجتمع آموزش عالي شهيد محالتي
 استاديار فقه و مباني حقوق مجتمع آموزش عالي شهيد محالتي
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مقدمه
بر اساس نصوص ديني ،عقل معاش ،يکي از مراتب کمال انسان است و فرد مسلمان موظف است ثروت
و درآمدهاي خود را به گونهاي مديريّت و هزينه کند که دچار فقر و تنگدستي يا اسراف و تبذير نگردد،
لذا در احاديث مختلف ،تقدير معيشت مورد اهتمام پيشوايان ديني بوده و بر آن تأکيد شده است.
کارمندان دولت به عنوان يکي از اقشااار پرجمعيّت جامعه نقش مهمي در پيشاابرد اهداف
نظام ا سالمي دارند و معي شت اي شان يکي از دغدغههاي ا صلي کارگزاران نظام ا سالمي ا ست؛ با
اينحال به خاطر م شکالت اقت صادي ک شور همي شه اين ق شر از جامعه از و ضع معي شت خود
نارا ضي بوده و آيندة اقت صادي خود را تاريک و مبهم ميدانند و براي جبران آن به شغل دوم و
سوم ميپردازند که اين امر خانواده را تحت تأثير قرار داده و م شکالت تربيتي ،رواني ،اخالقي و
عاطفي فراواني بر ايشان ميگذارد.
از طرفي نظام اسالمي به عنوان نظامي که موظف به تأمين نيازهاي دنيوي و اخروي جامعه
است ،عالوه بر معيشت ،بر ارتقاء معنويّت کارکنان نيز اهتمام فراوان دارد و معنويت کارکنان نيز
نقش فراواني در کارآمدي نظام اسالمي و پيشبرد اهداف آن دارد و چه بسا ضعف معنوي کارمند
در سازمان ،مانعي براي رسيدن به جامعة مطلوب و آرماني مدّ نظر نظام اسالمي باشند.
پژوهش پيشرو با مدنظر قرار دادن اين مطالب درصاادد پاس ا به اين سااوال اساات که آيا
آموزش و تعليم تقدير معيشاات به کارکنان ميتواند تعالي معنوي ايشااان و بالتبع تعالي معنوي
سازمان را دربر داشته باشد يا نه؟
براي پاس به اين مسئله ،ضمن تعريف مفاهيم پژوهش ،ديدگاه اسالم دربارة تقدير معيشت
و وظيفة حکومت اسالمي در تامين معاش و معاد جامعه بررسي شده سپس ،وضعيّت معيشتي و
معنوي کارکنان دولت مورد مداقّه قرار گرفته و در نهايت چگونگي تأثير آموزش عقل معاش بر
تعالي سازمان مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

 -1مفاهيم پژوهش
الف .عقل معاش و تقدير معيشت
عقل معاش به تعبيري همان قوّت تدبير زندگي (س اجّادي ،بيتا :ج ،)1271 :2عقل اقتصااادي و عقل
اجتماعي اسات ،که به فردي که در جامعه زندگي ميکند و به نوعي درگير مساائل اقتصاادي و
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اجتماعي ا ست توانايي فعاليّت مؤثّر را ميدهد .عقل معاش با شاخصهايي مانند الگوي م صرف،
کار و توليد ،شاايوة گذران اوقات فراغت؛ آداب معاشاارت؛ الگوهاي زندگي خانوادگي؛ بهداشاات؛
سالمت و بسياري از مسائلي که در متن زندگي مطرح است ،ارتباط دارد.
عالمة مجل سي عقل معاش را يکي از عقلهاي ششگانه و به معناي ا ستنباط صنايع و عقل
عملي ميداند (مجلساااي ،1404 ،ج .)27 :1عقل معاش يعني توانايي مصااارف معقول ،لذا اگر توانايي
کسب درآمد و توانايي مصرف معقول در کنار هم قرار بگيرد ،مي شود عقل معاش .کسي که بتواند
خرج را مطابق دخل خود قرار دهد و در مصرف ،اسراف و ولخرجي نکند ،اقتصاد و تقدير معي شت
دارد .تقدير معيشت و رعايت عقل معاش ،جزئي از کمال انسان تلقي شده است.
ابن سينا از معدود دان شمنداني ا ست که مو ضوع تقدير معي شت را مورد مداقّه قرار داده،
بابي را به مو ضوع تدبير منزل اخت صاص داده و به تبيين آن پرداخته ا ست .اي شان در اين باب
(ابن سينا )9 :1319 ،ضمن اشاره به اهميّت عقل معاش اشاره ميکند که مالِ به دست آمده را بايد
سه قسمت کرد :قسمتي را براي مخارج ضروري ،بخشي ذخيره براي احتياجات آينده و مصائب
و حوادث روزگار و قسمت ديگر را صرف زکات و صدقات و ابواب معروف و مصارف خيريه نمود.
انفاقات و زکات بايد بدون تأخير ،عاري از ريا ،پيو سته و م ستمر و در جاي صحيح مورد ر ضاي
خداوند انجام گيرد .حدّ مصااارف شااخص اي از يک طرف اسااراف و تض اييع مال و از طرف ديگر
خِ ّست و بخل ا ست؛ بلکه بايد در خرج ،تقدير و تدبير به کار رفته و به اعتدال و ميانهروي عمل
شااود .شااخص خردمند در عين اينکه از کفايت و حفظ خداوند متعال غافل نيساات ،براي روز
حاجت خود هم مقداري از مال را ذخيره ميکند تا با فقر و فالکت مواجه نشود.
ب .معنويّت و تعالي معنوي
معنوي و معنويت ،معرّب مينوي پارسااي ،به هرآنچه که شااامل يا مربوط به معني و روح باشااد
گفته مي شود و مقابل ظاهري و مادّي است .معنويت يعني وجود معنا و هر آنچه مادّي نباشد را
معنوي گويند ،از دين به معنويت ا ستعاره مي شود (وبگاه لغتنامه دهخدا ،ذيل کلمه معنوي) و م شتمل
ا ست بر معرفت ،توحيد ،يقين ،اطمينان به تقدير الهي و مقام ر ضايت به ق ضاي الهي و باألخره
اتصال به واليت الهي و نوراني شدن به نور خدا است و در تعريفي ديگر به معناي داشتن نگرشي
به عالم و آدم است که به انسان ،آرامش ،شادي و اميد بدهد (ملکيان.)376 :1380 ،
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برخي از مفاهيم و واژه هاي قرآني مانند :تدبّر ،تفکّر ،دانايي ،تعق ّل ،تذکّر ،بردباري ،اعمال
صالحه ،عقايد صحيح ،اخالق نيک ،برّ و نيکوکاري ،احسان ،تقوا ،مراقبه و محاسبة نفس ،استغفار
و توبه ،نوافل ،ندبه و محبّت به خدا (و لوازم آن مثل اطاعت از خدا و ر سولش و تولّي و تبرّي) و
شوق به لقاءاهلل ،همگي جزء زمينهها ،مقدّمات و ابزارهاي ر سيدن به مقام معنويّت و نورانيّت يا
جزء ذات و آثار «معنويّت باوري» و «معنويّتگرايي» ميباشند (گروهي از نويسندگان.)11 :1393 ،

 -2تقدير معيشت در تعاليم اسالمي
اعتقاد به قضاا و قدر ،يکي از عقايد اساالم اسات که مرتبط با تقدير معيشات اسات .لذا بايد آن
تفسير و بررس شود ،به نحوى که سر از جبر و سلب اختيار از انسان در نياورد ،زيرا در يک تفسير
نادرست ،معيشت انسان مقدّر است و تالش و تنبلي تأثيري در افزايش يا کاهش آن ندارد.
«قَدَر» در لغت به معن اندازه و مقدار يک چيز بوده ،و قضا نيز به معن حتميّت و قطعيّت
آن ا ست :لذا اراده و اختيار ان سان در ر سيدن کار به مرحلة ق ضا ،نقش دارد و ان سان با انتخاب
کارى از کارها سبب مي شود که چيزى بر او حتم و قطع گردد؛ به تعبير ديگر ،ق ضاى اله
جز اين نيساات که هرگاه انسااان از روى اختيار ،اسااباب فعل را پديد آورد ،تنفيذ اله از اين
طريق انجام گيرد (سبحاني ،بيتا ،ج.)84 :1
لذا در مو ضوع معي شت نيز اينگونه ا ست که خداوند رزق مقدّري براي ان سان معيّن نموده
ا ست که بايد از م سيرهاي شرعي و صحيح براي ر سيدن به آن تالش کند؛ لذا تقدير معي شت و
يادگيري آن منافاتي با رزق مقدّر نداشته و اگر کسي با سوءتدبير ،معيشتي را از دست بدهد ،در
قضا و قدر الهي محکوم است.
بر اساس رهنمود اسالم ،وظيفة هر فردي برنامهريزي براي هزينه کردن و ايجاد تعادل ميان
دخل و خرج زندگي ا ست .قرآن ميفرمايد« :لِينفِقْ ذُو َسعَهٍ مِِّن َسعَتِهِ وَ مَن قُدِرَ عَلَيهِ رِزْقُهُ فَلْينفِقْ مِمَِّآ

ءَاتَاهُ اللَِّهُ؛ بر توانگر ا ست که از دارايي خود هزينه کند و هر کس روزياش بر او تنگ شده با شد،
از آنچه خداوند به او داده است ،خرج کند» (طالق .)7 :اين سخن ،بدين معناست که هر کس بايد
به فراخور درآمد خود ،براي هزي نه هاي زندگي خويش برنامهريزي کند؛ زيرا درآمد همة مردم،
يکسان نيست .از اين رو ،هر کس براي رسيدن به توازن و تعادل ميان دخل و خرج زندگي ،بايد
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برنامة خاص خود را داشاته باشاد .رعايت اين توازن ،حتّي در شارايط مختلف اقتصاادي زندگي
يک فرد نيز ضروري است (محمّدي ريشهري ،1390 ،ج.)20 :1
ميانهروي نيز يکي از مصاديق بارز تدبير در امور معي شتي است که بيش از ثروت ،در رفاه و
آ سايش ان سان مؤثّر ا ست و در کنار دين شنا سي و مقاومت در سختيها ،به د ست آوردن آن،
براي اهل ايمان ،ضروري است و عدم برخورداري از اين ويژگي ،گاه موجب ميگردد که برخي از
بينوايان ،از ثروتمندان ،اسرافکارتر شمرده شوند .امام صادق( عليه السالم) ميفرمايند:
رُبَّ فقيرٍ أسرررر ُ مِن غنِي .فقُلتُ :کيف يکونُ الفقيرُ أسرررر مِن الغنِي؟ ف قال :إنَّ الغنِي ينفِقُ مِم َّا
اُوتِي ،والفقير ينفِقُ مِن غيرِ ما اُوتِي؛ بسااا فقيري که از توانگر ،اساارافکارتر باشااد .گفتم :چگونه
چنين چيزي ممکن است؟ فرمودند :توانگر از آنچه به وي عطا شده خرج ميکند ولي فقير بدون
آنکه به وي انفاق شده ،خرج ميکند (حر عاملي ،1409 ،ج.)243 :9

يکي ديگر از ن کات مورد توج ّه در بارة ت قدير معيشااات ،در نظر گرفتن اولو يت هاسااات،
بيتوجّهي به اين امر در واقع هدردادن سرمايه و گونهاي اسرافکاري است و مشکالت گوناگوني
را درپي خواهد داشاات .در روايتي از امام علي آمده اساات« :مَنِ اش تتَلَ َ بِلَيرِ المُهِمِِّ ضَ تيعَ األهَمَِّ؛
هرکس به چيزي که مهم نيساات بپردازد ،آنچه را که اهميت بيشااتري دارد ،از دساات ميدهد»

(تميمي626 :1410 ،؛ محدثي.)11 :1388 ،
رعايت اولويت گاهي به صورت در نظر گرفتن اولويت در شخص م صرفکننده ا ست ،چنان
که در روايتي از پيامبر آمده است:
إذا کان أحدُکُم فقيرا فليبدأ بِنف ِسهِ ،فإن کان ف ضالً فعلي عِيالِهِ ،فإِن کان ف ضالً فعلي قرابتِهِ أو علي
ذي رحِمِهِ ،فإن کان فضالً فهاهُنا وهاهُنا؛ هريک از شما که فقير است ،نخستْ به خود بپردازد .اگر
مالي افزون آمد ،به خانواده اش بدهد ،اگر بي شينهاي ماند ،به خوي شاوندان يا ب ستگانش بپردازد،
و اگر باز هم ماند ،اين سو و آن سو هزينه کند (ابن ابي جمهور ،1405 ،ج.)308 :2

مطابق اين روايت ،انسان ،به طور طبيعي بايد در درجه اوّل ،نيازهاي خود را تأمين کند ،سپس
نزديکان و پس از آن ديگران .امّا گاه ،ضرورتْ ايجاب ميکند که نياز ديگران را مقدّم دارد که اين
معنا از نظر اخالقي در اسالم پسنديده است و ايثار ناميده ميشود (محمّدي ريشهري ،1390 ،ج.)24 :1
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يکي ديگر از معيارهاي تقدير معيشاات ،بهجا مصاارف کردن اساات .اين معيار در روايتي از
ُستتترِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا» (فرقان )67 :بدين گونه بيان شاااده
پيامبر و ذيل آيه« :وَ الَّذِينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ ي ْ
است« :مَن أعطي في غَيرِ حَقٍِّ فَقَد أسرَفَ ومَن مَنَعَ عَن حَقٍِّ فَقَد قَتَِّرَ؛ هر کس به ناحق (بي جا) ،بخشش
کند ،اسراف کرده است و هر کس به حق (به جا) ،خرج نکند ،سختگيري و خِسّتْ ورزيده است»

(قمي مشهدي ،1368 ،ج .)428 :9بر پاية اين معيار عقلي و شرعي ،تأمين همه مراتب نياز انسانها از
درآمد مشروع خود ،از مصاديق روشن مصرف بهجا محسوب ميگردد.
از ديگر نکات مهم در تقدير معيشاات اينکه بايد به گونهاي عمل شااود که داراي بيشااترين
بازدهي باشااد .از اين رو ،هزينه کردن در مواردي که زيانش براي انسااان ،بيش از سااودش براي
ديگران است ،نکوهيده شمرده شده است .چنانکه امام کاظم ميفرمايند« :التَبذُل لِاءخوانِکَ مِن

نَف ِسکَ ما َضرُِّهُ عَلَيکَ أکثَرُ مِن مَنفَعَتِهِ لَهُم؛ براي برادران [ايماني] خود ،چندان از خودت مايه مگذار که
زيان آن براي تو ،بي شتر از سودش براي آنهاست» (مجلسي1404 ،ق ،ج .)161 :16يعني ،وقتي کسي،
بدهکاري زيادي دارد ،شما نبايد همة ثروتتان را براي پرداخت بدهي چنين شخ صي بدهيد؛ چون
در اين صورت ،بدون آنکه بدهي او پرداخته شده باشد ،همة ثروت خود را از دست دادهايد.
تقدير معي شت ،بدون قناعت ،سادهزي ستي و دوري از تجمّلگرايي نيز امکانپذير ني ست ،از
اين رو در روايات اهل بيت کا ستن از هزينههاي زندگي و ساده زي ستي مکرّر تو صيه شده
ا ست .امام صادق ،ويژگيهاي شخص باايمان را اين گونه بيان ميکند« :المُؤمِنُ حَ سَ نُ المَعونَهِ

خَفيفُ المَؤونَهِ جَيدُ التَِّدبيرِ لِمَعيشَتِهِ؛ مؤمن ياريگري شايسته است ،کم خرج است و گذرانِ زندگياش
را خوب تدبير ميکند» (کليني1429 ،ق ،ج .)612 :3بر اين اسااااس ،برنامهريزي در جهت ارتقاي
فرهنگ سادهزيستي ،يکي از مصاديق تدبير زندگي و اصالح الگوي مصرف است.
در نظر گرفتن افراد ضعيفتر به لحاظ اقت صادي نيز از م صاديق تقدير معي شت ا ست .در اين
باره سفارش امام صادق اين گونه است که انسان در زندگي مادي ،بايد به تهيدستتر از خود
نگاه کند« :اُنظُرْ إلي مَن هُوَ دُون َکَ فِي المَقدُرَهِ وال تَنظُرْ إلي مَن هُوَ فَوق َکَ فِي المَقدُرَهِ ف َإِنَِّ ذل ِکَ أقنَعُ ل َکَ

ُستتتمَ لَکَ؛ به ناتوانتر از خودت بنگر و به توانگر از خويش منگر؛ زيرا اين کار ،تو را به آنچه
بِما ق ِ
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قسااامت تو شاااده ،قانعتر ميساااازد» (حرّاني .)652 :1376 ،رعايت اين رهنمود ،نقش مهمي در
پيشگيري از چشم و همچشمي و افراط در تجملگرايي دارد.
آنچه اشاره شد ،بيان قسمتي از اهميّت تقدير معي شت و عقل معاش در تعاليم اسالمي است و
تکميل آن مجال ديگري ميطلبد ،بيان مصااااديق تقدير معيشااات نيز موضاااوع پژوهش ما نبوده و
نيازمند پژوهش ديگري است ،اين پژوهش ضمن اشاره به اهميت تقدير معي شت ،بر ارتباط اين مهم
با معنويّت فردي و سازماني تأکيد دا شته و آموزش تقدير معي شت را با توجه به تنگناهاي اقت صادي
موجود يکي از راهکارهاي غلبه بر مشکالت و افزايش سطح رفاهي و معنوي جامعه ميداند.

 -3وظيفة حکومت در تأمين معاش و معاد جامعه
اسااالم به عنوان يک دين کامل و جامع که هم براى نيازهاى مادّى انسااان و هم براى نيازهاى
معنوى او برنامه دارد ،بساايارى از امور معاش و معاد مردم را با اعالن وجوب يا اسااتحباب جزء
وظايف همة افراد جامعه و حکومت قرار داده ا ست ،مثالً صدقه به فقرا را م ستحب نموده ،زکات
براي م ستمندان را واجب نموده ،خمس را بر ثروتمندان فرض دان سته ا ست و ...لذا در اندي شة
اسالم  ،الزمة زندگي طيّبه ،برخوردارى از سطح معيشت مناسب شأن افراد است.
از طرفي نيز فقرزدايي ،از برنامههاي اقت صادي در نظام ا سالمي ا ست زيرا پي شوايان دين ،رفع
فقر را وظيفة خود ميدانستند و چه بهعنوان يک فرد عادي و چه بهعنوان مسئول جامعة اسالمي،
ساااعي در ريشاااهکن کردن فقر و محرومي ّت داشاااتند .امام علي در ساااخني که در ابتداي
بهدسااتگرفتن زمامداري جامعه ايراد فرمودند ،يکي از داليل پذيرش آن را تعهّد گرفتن خداوند از
دانشاامندان بر عدم رضااايت به پرخوري عدهاي سااتمگر و گرساانگي و بيچارگي گروهي مظلوم
ميداند (نهجالبالغه :خطبه  .)3لذا واجب شدن زکات ،خمس و صدقات واجبِ ديگر براي آن ا ست که
فقرا زندگي بهتري پيدا کنند و از مواهب زندگي بهرهمند شوند .اين ن شانة آن ا ست که هدف دين
و مقصود از اين مقرّرات ،رسيدن به مواهب زندگي و بهرهمندشدن از معيشت مناسب است.
به عنوان نمونه ،حضرت امير پس از به دست گرفتن قدرت ،بياناتي دارند که تکليف نظام
اسالمي در تأمين معاش مردم را روشن م کند« :ما أصبَحَ بالكوفةِ أحَدٌ و إن أدناهُم منزلةً إال لِيأکُ َ

الْبُرَّ وَ يَجلسُ فِى الظِّ ِ و يَشرِبُ مِنْ ماءِ الْفُراتِ؛ احدى در کوفه نيست  -هرچند از پايينترين طبقة
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مردم باشد  -مگر اينکه گندم م خورد ،در سايه م نشيند و از آب فرات م

نوشد» (مجلسي،1403 ،

ج .)327 :40به عبارت ديگر ،حضرت تأمين معاش مردم را از دستاوردهاي نظام واليي ميداند.
همچنين مولي متقيان مسئله تأمين زندگي و بهبود وضعيّت معيشتي عامالن حکومت را از
وظايف حاکميّت دانسته و به کارگزاران گوشزد ميکنند که به طور جدي به اين امر توجّه کنند.
در خطابي به مالک اشتر ميفرمايند:
ن تناوُ ِل ما تحْت
ثُم أسْبِ ْغ عليهِمُ الْأرْزاق فإ َِّن ذلِک قُوَّهٌ ل ُهمْ علي اسْتِصْلاحِ أ ْنفُسِهِ ْم و ِغنًي لهُمْ ع ْ
أيدِيهِمْ و حُجَّهٌ عليهِمْ ِإنْ خالفُوا أمْرک أوْ ثلمُوا أمانتک؛ پس روزي کارکنانت را فراخ دار ،که فراخيِ
روزي ،نيرويشان دهد تا در پي اصالح خود برآيند و بينيازشان سازد ،تا به مالي که در اختيار
دارند ،دست نگشايند و حجّتي باشد بر آنان که فرمانت را نپذيرفتند ،يا در امانتت خيانت ورزيدند

(نهجالبالغه :نامه .)53
مالصدرا نيز در تشريح وظايف حکومت و مردم ميگويد :نظام دين و دنيا جز با وجود امامي که
مردمان به او اقتدا و از او پيروي کنند و راه هدايت و پرهيزکاري را از وي بياموزند ،درست نميآيد ،و
نياز به او در هر زمان مهمتر و باالتر از نياز به خوراک و پوشاک است و آنچه در روند اينها از منافع و
ضرور ّيات است (صدرالدين شيرازي .)477 :1376 ،لذا حکومت اسالمي به امر معيشت و رفاه مردم ميپردازد،
تا با فراغ بال بتوانند به عبادت خداي متعال بپردازند .فراهم کردن امکانات عبادت ،ازجمله تأمين
سالمتي جسم و روح ،از وظايف اصلي يکايک مسلمانان و حکومت اسالمي است.
از نظر ايشاااان ،اهم وظايف حکومت عبارتند از :تنظيم امور معيشاااتي مردم؛ تنظيم امور
معنوي ،به گونهاي که مردم را به جوار الهي بر ساند؛ يادآوري امور آخرت و قيامت؛ هدايت مردم
به صراط مستقيم؛ مجازات مجرمان و قانونشکنان و تأمين امنيت (صدرالدين شيرازي.)558 :1362 ،
مالصاادرا تأکيد ميکند که حکومت موظّف اساات به تنظيم امر معاش انسااانها به منظور
و صول به امر معاد اهتمام ورزد غايت همه اين وظايف « ،سعادت» ا ست و وظيفة ا صلي حکومت
به سعادت رساندن مردم ميباشد (صدرالدين شيرازي.)578 :1362 ،
اي شان سعادت را به دنيوي و اخروي تق سيم ميکند ،و باز سعادت دنيوي را دو نوع ميدانند:
سعادت ج سمي؛ از قبيل صحّت و سالمتي و نيروي فراوان و شهامت ،و سعادت خارجي؛ از قبيل
فراهم بودن لوازم زندگي و تأمين م سائل مادّي .سعادت اخروي را نيز بر دو بخش تق سيم ميکند:
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سااعادت علمي؛ از قبيل کسااب معارف و حقايق و سااعادت عملي؛ از قبيل اطاعت الهي .حُساان و
جمال جسمي در حيطة سعادت دنيوي و آراستگي به فضايل و اخالق زيبا در زمرة سعادت اخروي
است که حکومت موظّف به تأمين هر دونوع است (صدرالدين شيرازي ،1361 ،ج.)268 :6

لذا اميرالمومنين به عنوان رهبر يک جامعة اساااالمي در نهجالبالغه ميفرمايند« :اگر از
من اطاعت کنيد ،ان شاءاللَّه شما را به راه به شت خواهم برد» (نهجالبالغه :خطبه  )156و بر همين
اساس رهبر معظم انقالب ميفرمايند:
حاکم اسالمي ميخواهد کاري کند که مردم به بهشت برسند؛ به سعادت حقيقي و اُخروي و
عقبايي برسند؛ [لذا] راهها را بايد هموار کند .اينجا بحثِ زور و فشار و تحميل نيست؛ بحثِ کمک
کردن است .فطرت انسانها متمايل به سعادت است ،ما بايد راه را باز کنيم؛ ما بايد کار را تسهيل
کنيم براي مردم ،تا بتوانند خودشان را به بهشت برسانند؛ اين وظيفة ماست ،اين کاري است که
اميرالمؤمنين بار آن را بر دوش خود گرفته است و احساس وظيفه ميکند که مردم را به بهشت
برساند (.)http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26388

 -4وضعيّت معيشتي کارکنان دولت
کارمندان از با ارزشترين نيروهاي انساني در نظام اسالمي هستند و نيروي انساني ،کميابترين و
گرانترين سرمايه کاري هر جامعه ميبا شد اما چگونه ميتوان از اين دارايي با ارزش بهترين بهره
را برد؟ ا صوالً آنچه باعث پي شرفت و بهرهوري باالي کاري مي شود ايجاد انگيزة معنوي و مادي در
کارکنان مجموعه ميباشد که در يک کشور اسالمي مانند کشور ما يکي از مهمترين راههاي ايجاد
انگيزش معنوي ،پيروي از د ستورات جامع و ان سان ساز دين مبين ا سالم ميبا شد که کما بيش به
آن توجّه شده است اما در زمينة انگيزش مادّي به تعاليم ديني کمتوجّهي بيشتري شده است.
بايد توجّه نمود که انگيزههاي مادّي کارکنان در تأمين معاش ،حقوق ،دستمزد ،مزايا و امکانات
رفاهي متج ّلي است اما در شرايط موجود ،نظامِ حقوق و دستمزد عمدت ًا فارغ از جريان عمومي
قيمتها و شاخص بهاي کاالها و خدمات در بازارِ عرضه و تقاضا ميباشد و از اين جهت قدرت خريد
کارمندان همواره پايينتر از سطح و جريان عمومي قيمتهاست و همواره شکاف و فاصلة عميقي
بين دو جريان درآمد و قدرت خريد وجود دارد (ر.ک به )https://www.amar.org.ir :و همين عد ِم
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تعادلِ ميان درآمد و قيمتها ،نياز براي معيشت را تشديد نموده است و آثار سوء آن در کاهش
انگيزش و بهرهوري همة اقشار جامعه از جمله کارمندان مشهود است.
عدم تأمين معاش ،کارکنان را به سمت شغل د ّوم و ح ّتي سوم سوق ميدهد و اين مسئله عالوه
بر حاکميّت بخشيدن به نوعي روابط ناسالم و بعض ًا مشاغل کاذب و غيرتوليدي ،انرژي و توان
کارمندان را کاهش داده و بر عملکرد سازمان اثر منفي ميگذارد .لذا نميتوان تصور کرد که کارمند
در انديشة توليد يا عرضة خدمات بيشتر باشد در حالي که فشارهاي ناشي از نيازهاي اوليّه ،تفکّر
سازنده را از او سلب ميکند يا الاقل او را از انديشة خالق در جهت کار بهتر باز ميدارد.
بهعالوه ،کاهش قدرت خريد نهتنها موجب به خطر افتادن سالمت جسمي و روحي کارمندان
و تزلزل فرهنگ و تربيت و اخالق شده بلکه حتّي حفظ آبرو براي انسانهايي که براي رعايت
آداب و سنن اجتماعي و حفظ ظواهر با کار زياد و سخت فقر اقتصادي خود را پنهان مينمايند،
به صورت معضلي بزرگ درآيد.
آنچه بيان شد فقط خال صه و اندکي از و ضعيت معي شتي کارکنان و کارمنداني ا ست که با
مشکالت فراواني روبرو هستند و گرنه بيان اين مهم ،مجال بيش از اين ميطلبد.
 -5تأثير متقابل عقل معاش و تعالي معنوي فردي و سازماني
خال صه مطالب گذ شته آنکه ا سالم بر تقدير معي شت و عقل معاش تأکيد فراوان دارد .حکومت
اسالمي نيز موظف به تأمين معاش و معاد کارکنان است .با اينحال ،وضعيّت معي شتي کارکنان
در حال حا ضر ر ضايتبخش ني ست؛ شايد سادهترين راه حل آن با شد که حقوق و مزاياي اين
قشااار افزايش يافته و اين مهم برطرف شاااود که البته وضاااعيّت اقتصاااادي دولت ،تحريمهاي
اقتصااادي ،فساااد برخي کارگزاران و  ...اجازه چنين امري را نميدهد و البته در توان کارمندان
نيست که براي رفع آن اقدام نمايند.
از طرف ديگر بايد توجّه داشت کم بودن حقوق و مزايا ،علّت تامة وضع نامناسب معيشتي کارمندان
نيست ،و شايد الزم باشد در کنار رفع اين مشکل ،به شيوههاي ديگري نيز توجه داشت که بيشتر،
مناسب کارمندان با حقوق مکفي است که به دليل نداشتن بلوغ اقتصادي ،معيشت نامناسبي دارند و
البته براي کارمندان ديگر نيز باعث کاهش تأثيرات مکفي نبودن حقوق و مزايا است.

نقش آموزش تقدير معيشت به کارکنان در ارتقاء معنويّت فرد و سازمان

81

آموزش تقدير معيشت و عقل معاش به کارمندان و خانوادههاي ايشان يکي از روشهاست و
تأثير آموزش تقدير معيشت بر معنويت سازمان نيز غير قابل انکار است تا جايي که ساماندهي
ثروت ،بخشي از ايمان شمرده شده است« :اصالح المال من االيمان؛ نگاهداري نيکو از مال ،نشانة
ايمان است» (کليني ،1367 ،ج )87 :5و وقتي سازمان اين آموزشها را برگزار ميکند ،عالوه بر آنکه
به قسمتي از وظيفة خود در تأمين معاش کارمندان عمل ميکند ،به دليل تأثيرات معنوي تدبير
معيشت ،تعالي معنوي سازمان را نيز به ثمر ميرساند.
از جمله مختصات اسالم اين است که نقش مؤثر امر معاش را به دقّت مورد توجّه قرار داده
ا ست تا آنجا که برخي پندا شتهاند اسالم ،نظريّة زيربنا بودن اقت صاد را گردن نهاده ا ست .مکتب
واقعبين و واقعگراي اسالم ،اقتصاد را زيربنا نميداند ،اما نقش اساسي آن را نيز ناديده نميگيرد.
ا سالم ،ا صالح امر معاش را در همة سازمانهاي بزرگ و کوچک اجتماعي شرط الزم مي شمارد
نه شرط کافي .اين ا ست که گفته شده يک رکن از ارکان ا سا سي حيات ،معي شت ا ست ،که
نميتوان آن را ساده گرفت .اگر مختل باشد ،در ساير شئون زندگي اثر ميگذارد.
حضرت امام باقر فرمودند« :مَا خَيْرٌ فِي رَجُ ٍ لَا يَقْتَصِدُ فِي مَعِيشَتِهِ مَا يَصْلُحُ لَا لِدُنْيَاهُ وَ لَا آلِخِرَتِهِ؛
مردي که در معيشتش مقتصد نيست ،خير ندارد و دنيا و آخرت او اصالح نخواهد شد» (حر عاملي،

 ،1409ج .)66 :17همچنين در روايتي ديگر از آن حضرت ،کمال انسان در گرو تقدير معيشت ذکر
شده است:

« الْكَمَالُ کُ ُِّ الْكَمَالِ التَِّفَقُِّهُ فِي الدِِّينِ وَ الصَِّبْرُ عَلَى النَِّائِبَةِ وَ تَقْدِيرُ الْمَعِيشَةِ» (کليني ،1407 ،ج:1

 )32که اين دو روايت نشاندهنده تأثير تقدير معيشت بر کمال معنوي و اخروي انسان است.
در آيات و روايات نيز دربارة رزق و روزي و علل و عوامل تنگ شدن آن و راههاي گسترش
آن زياد سخن گفته شده است ،قرآن کريم ميفرمايد« :وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْري فَإِنَّ لَهُ مَعيشَةً ضَنْكاً وَ

نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمي؛ و هرکس از ياد من روى برتابد ،قطع ًا زندگ تنگ و دشوارى خواهد داشت
و روز قيامت او را نابينا محشور م کنيم» (طه.)124 :
شايد اين آيه بهترين دليل بر ارتباط معنويت با معي شت با شد زيرا براي ک ساني که از ياد
خدا روي ميگردانند ،دو مجازات تعيين شده ا ست :يکي تنگي معي شت در اين جهان ،ديگري
نابينايي در جهان ديگر.
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گاه ميشود درهاي زندگي به روي انسان به کلّي بسته ميشود ،و دست به هر کاري ميزند،
با درهاي بسته روبهرو ميگردد ،و گاهي به عکس به هرجا روي ميآورد ،خود را در برابر درهاي
گشوده ميبيند ،مقدّمات هر کار فراهم است و بنبست و گره در برابر او نيست که از اين حال
تعبير به وسعت زندگي و از اوّلي به ضيق يا تنگي معيشت تعبير ميشود .منظور از «معيشتاً ضنكا»

که در آيات باال آمده نيز همين است« .ضنک» به معني سختي و تنگي است.
البته بايد توجه داشت ،گاهي تنگيِ معيشت به خاطر اين نيست که درآمد کمي دارد ،اي
بسا پول و درآمدش هنگفت است ،ولي بخل ،حرص و آز و عدم قناعت ،زندگي را بر او تنگ
ميکند نه تنها ميل ندارد به ديگران کمک مالي کند ،بلکه گويي نميخواهد آن را به روي خويش
بگشايد ،به فرموده علي:
ل يسْتعْ ِجلُ الْفقْر الَّذِى ِمنْهُ هرب ويفُوتُ ُه الْغِنى الَّذِى اِيَّاهُ طلب فيعِيشُ فِى الدُّنْيا عيْش
ت لِلْبخِي ِ
عجِبْ ُ
الْفُقراءِ ويُحاسبُ فِى الْآخِرةِ حِساب الْاغْنِياءِ؛ از بخيل در تعجّبم که فقري که از آن گريزان است در
پي اوست و بينيازي که آن را طلب ميکند از دست ميدهد ،همچون فقيران زندگي ميکند و

همانند اغنياء و ثروتمندان حساب پس ميدهد (نهجالبالغه :حکمت .)126
گاهي تنگي زندگي به خاطر کمبودهاي معنوي و نبودن غناي روحي و معنوي ،عدم اطمينان
به آينده و ترس از نابود شدن امکانات موجود و يا وابستگي بيش از حدّ به جهان مادّه و به عبارتي
عدم تقدير معيشت است .و آن کس که ايمان به خدا دارد ،با قناعت ،ميانهروي ،عدم اسراف و
سادهزيستي که از مصاديق تقدير معيشت است ،آشناست و از بسياري از اين نگرانيها در امان است.
در بينش اسالمي ،خدا روزي همه موجودات را تأمين ميکند« .وَ ما مِن دَابَّهٍ فِي االرضِ اِالَّعَلَي
اهللِ رِزقُها؛ روزي رسان جز او نيست و ديگران تنها واسطه انتقال روزي ميباشند» (هود« .)6 :قُ مَن

يرزِقُكُم مِنَ السَّماواتِ و االرضِ قُ ِ اهلل؛ بگو کيست که شما را از آسمان و زمين رزق مي رساند؟ بگو
خدا» (سبا.)24 :
بر ا ساس تلقّي صحيح از تقدير روزي ،ان سان تالشهاي خود را در م سير صحيح خويش و
متناسااب با اسااتعدادها و توانمنديهايش به کار ميگيرد و بر آن مداومت ميورزد و بدينسااان
عاملي در رشد معيشتي و معنوي خود بهشمار ميآورد و تلقّي ناصحيح از رزق و روزي ،انسان را
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به هر کاري واميدارد ،ا ستعدادهايش را م صروف م سيرهاي نادر ست نموده و توانمنديهايش را
مي سوزاند ،زيرا با تقدير معي شت آ شنا ني ست و معاش خود را در م سيرهايي ميداند که خداوند
مقدر نکرده است.
يکي از مهمترين پيآمد منفي فقر که در بساياري از موارد نتيجه نبود عقل معاش اساات ،از
ديدگاه دين آن که فقر بسااتر مناساابي براي کفر و بيديني و ضااعف اعتقادي اساات لذا تقدير
معاش تأثير مهمي اسااات بر معنوي ّت جامعه و افراد آن دارد ،در روايت مشاااهوري از پيامبر
اکرم و نيز از امام صادق نقل شده ا ست« :کاد الفقر أن يكون کفراً؛ نزديک ا ست فقر به کفر
منجر شود» (کليني ،1407 ،ج.)307 :2
شايد منظور اين آيه آن با شد که فقر و ندا شتن عقل معاش ،ان سان را در پرتگاه کفر قرار
ميدهد؛ زيرا ميتواند موجب حسادت به توانگران باشد که حسد ،حسنات و خوبيهاي انسان را
از بين ميبرد .بهعالوه ،فقر موجب مي شود که فقير در برابر ثروتمندان اظهار ذلّت و خواري کند
و به آبرو و دينش لطمه وارد شود؛ سبب ناخ شنودي به ق ضا و قدر الهي و نار ضايتي از روزي
ميشود و اين امر ،اگر هم کفر نباشد ،تضعيف معنويت شمرده ميشود.
در واقع ،پيشااوايان معصااوم به حاکمان و برنامهريزان اقتصااادي جامعه ،فقرزدايي را
يادآوري ميکنند و به آنان هشدار ميدهند که بايد با اجراي عدالت و رفع تبعيض و برنامهريزي
براي ا ستفادة بي شتر و بهتر از مواهب الهي و تقدير معي شت ،موجبات تأمين معي شت منا سب را
براي عموم مردم فراهم کنند تا به کفر و بيديني کشاايده نشااوند .با توجه به اينکه متوليان امر
جامعه بيشااتر ميتوانند مأمور از بين بردن فقر مادي باشااند تا فقر رواني و با توجه به اينکه در
حديث از رابطة فقر و کفر سخن گفته شده ا ست ،ميتوانيم بگوييم که به احتمال قوي مق صود
از فقر در «کاد الفقر أن يكون کفراً» ،فقر مادي است.
در بيان ديگري امام علي فقر را کاستي در دين توصيف ميکنند «فَإنَّ الْفَقْرَ مَنْقَصَةٌ لِلدِّينِ»

(نهجالبالغه :حکمت  ،)319اينکه فقر جاي کمبود نقصان دين است ،به چه معناست؟ فقر اگر حاصل
تنبلي و س ستي فرد نبا شد ،گناه و جرم ني ست و ننگي براي فرد به ح ساب نميآيد .پس منظور
از اين رابطه آن اساات که فقر که معموالً ناش اي از نداشااتن عقل معاش اساات ،موجب ميشااود
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کسااااني که ايمان قوي ندارند ،زودتر به گناه بيفتند؛ زيرا برخي گناهان از فقر و احتياج ناشاااي
ميشوند.

تفسااير ديگري نيز براي اين جمله متصااور اساات؛ فقرا به دليل فقر مالي از انجامدادن برخي
اعمال عبادي نظير حج ،صدقه و د ستگيري از نيازمندان محروم ه ستند .هرچند اين امر به اختيار
آنان صااورت نگرفته اساات و شاارايط تکليف براي آنها فراهم نيساات ،امّا در هرحال محروميت از
برخي منافع دينداري و اعمال عبادي اساات .به همين جهت ،آموزههاي ديني تأکيد دارند که فقرا
از لحاظ مالي بايد بهنحوي تأمين شوند که عالوه بر نيازهاي ضروري و فيزيولوژيک ،نظير خوراک،
پوشاک ،مسکن و ازدواج ،بتوانند نيازهاي عبادي و معنوي خود را نيز ارضا کنند.
لذا امام صادق در روايتي ميفرمايند« :به مؤمن از زکات آنقدر داده مي شود که بخورد،
بياشاااامد ،لباس تهيه کند ،ازدواج نمايد ،حج بهجا آورد ،صااادقه دهد و قرض خود را ادا کند»
(مجلسي ،1403 ،ج .)70 :96شايد بتوان گفت جمع بين اين دو تفسير دربارة رابطة فقر و کاستي در
دين هم بدين صورت باشد که فقرا اگر ايمان قوي نداشتند ،زودتر به گناه ميافتادند و درنتيجه،
دينداري و ايمان شان کا ستي پذيرفت ،اما اگر صبر و تحمل کرده و در مقابل و سو سة گناه و
آلودگي مقاومت کنند ،ظاهراً از برخي مزاياي دينداري و کارهاي عبادي محروم ميشوند.
همچنين دين براي برآوردن نيازهاي عاليترِ رواني و سااعادت انسااان برنامه دارد ،امّا ارضااا
ن شدن نيازهاي سطح پايينتر و فيزيولوژيک و در واقع وجود فقر در جامعه ميتواند مانعي براي
د ستيافتن به آنها با شد؛ به عبارت ديگر ،برآوردن نيازهاي مادي و سطح پايين ،زمينه و ب ستر
منا سبي ا ست براي اينکه فرد به فکر نيازهاي واالتر بيفتد و بهدنبال ار ضاي آنها برود ،لذا غنا و
تأمين معاش ،کمک خوبي براي تقواي الهي است.
بهعالوه ،اگر دين براي انسجام اجتماعي ،تديّن و وجود فضايل اخالقي ،علمآموزي و باالبودن
سطح فرهنگ و امثال آنها ارزش قائل است ،پس عدالت و نزديکبودن سطح زندگي در ميان
افراد جامعه و محو فقر و نابرابري را نيز مطلوب و ماية ثبات اجتماعي و تأمينکنندة اهداف واالي
ديني ميداند.
البته در برخي روايات نيز از فقر تمجيد شده که ،يکي از مقا صد اي شان ،مدح فقراي صابر
است ،نه خود فقر که غالباً ناشي از بيعدالتي در جامعه است .بنابراين ،گرچه خود فقر ،پديدهاي
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ا ست مذموم و بايد از آن به خدا پناه برد ،اما گاهي در نتيجة علل طبيعي از قبيل خ شک سالي يا
امتحان و آزمون الهي و امثال آنها انسان مبتال به آن مي شود .اگر در اين راه استقامت به خرج
داد و فقر ،در اعتقادات و اخالقيّاتش خللي ايجاد نکرد ،چنين فردي م ستحق مدح ا ست البته به
دليل صبر و ا ستقامت ،که موجب تعالي معنوي فرد ا ست ،نه نفس فقر ،لذا گاهي فقر هم سبب
تعالي معنوي فرد و سازمان ا ست اما نه به دليل خود فقر بلکه به دليل صبر و ا ستقامت که از
شاخصههاي ايمان است.

نتيجه
در ا سالم ،ا صل ،تعالي ان سان و ر شد معنوي او ست ،و م سائل مالي و اقت صادي به عنوان ابزار
مطرح ا ست؛ اگر اين م سئله در خانواده لحاظ شود ،مفهوم آن اين ا ست که بايد به ديد ابزار به
اقتصاد خانواده نگاه کرد؛ يعني اقتصاد و مسائل مالي را در خانواده بايد به گونهاي مديريّت نمود
که در خدمت رشد و تعالي معنوي انسان قرار بگيرد.
از مجموع آيات و روايات برداشت مي شود که تأمين معاش ميتواند باعث تقويت معنوي افراد
شود ،لذا اگر در سازمانهاي دولتي در کنار تأمين معاش ،تقدير معيشت و عقل معاش که استفاده
بهينه از امکانات و مزاياي کارکنان اسات ،به ايشاان آموزش داده شاود ،قطعاً باعث تعالي ساازمان
شده و تأثيرات مطلوبي نيز در کارآمدي و بهرهوري ايشان خواهد داشت؛ لذا آموزش تقدير معيشت
ميتواند راهگشاي مهمي در مشکالت اقتصادي جامعه براي کارمندان دولت باشد.
ساااازمان ميتواند در کنار تالش براي افزايش ساااطح حقوق و مزايا ،چگونگي هزي نه کرد
درآمدها در زندگي ،تبيين اولويتهاي اقتصااادي خانواده ،معرفي ساابک زندگي ايراني اسااالمي،
چگونگي پرهيز از هدر رفت درآمدها ،چگونگي کاساااتن از هزينههاي زندگي ،معرفي مصااااديق
تجمل در زندگي ،آموزش تدبير منزل با نگاه اقتصااااد مقاومتي و افزايش آگاهيهاي اقتصاااادي
همسااران ،معرفي جايگزينهاي مناسااب براي هزينههاي ساانگين و بهطور کلي آنچه در تعاليم
ديني با عنوان تقدير معي شت ياد مي شود ،عالوه بر بهبود ن سبي معي شت کارکنان باعث تقويت
معنوي فرد و به طبع آن تعالي سازمان گردد.
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-

اااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)1376شرح اصول کافي ،ترجمه :محمّد خواجوي،

تهران :مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي.
-

قمي مشهدي ،محمّد بن محمّدرضا ( ،)1368تفسير کنز الدقائق و بحر الغرائب ،تهران :وزارت

ارشاد.
-

کليني ،محمّدبن يعقوب ( ،)1367الکافي ،تهران :دارالکتب االسالميه.

-

ااااااااااااااااااااااا ( ،)1429الکافي ،قم :دارالحديث.

-

گروه نويسندگان (« ،)1393معنويت» ،مجموعة مقاالت دومين همايش ملّي سيره و معارف

رضوي ،مشهد :دانشگاه فردوسي مشهد.
-

مجلسي ،محمّدباقر (1403ق) ،بحاراالنوار ،قم :نشر مؤسّسه الوفاء.

-

اااااااااااااااااا (1404ق) ،مرآت العقول ،تهران :دارالکتب االسالميّه.

-

محدّثي ،جواد ( ،)1388راه زندگي ،مشهد :انتشارات آستان قدس رضوي ،چاپ چهارم.

نقش آموزش تقدير معيشت به کارکنان در ارتقاء معنويّت فرد و سازمان

-
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محمّدي ريشهري ،محمّد ( ،)1390اصالح الگوي مصرف از نگاه قرآن و حديث ،تهران:

دارالحديث.
-

ملکيان ،مصطفي ( ،)1383راهي به رهايي (جستارهايي در باب عقالنيّت و معنويت) ،تهران:

نگاه معاصر.

