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  چكيده
اي براي تداوم حيات و بقا به كار و فعاليت مردم و مسئوالن احتياج  هر جامعه

گـذرد بـر    است و هرچـه مـي    قرون باستان وجود داشتهنياز به كار از . دارد
تواند به رشد  كار، سرمايه و ذخيرة ملي است و مي. شود اهميت آن افزوده مي

اصـول و مـوازين كـار و تـالش را در گنجينـة      ) ع(  علـي . تمدن كمك كند
آبـاداني   ايشان در مسـير احيـا و  . اند بيان فرموده) البالغه نهج(گرانبهاي خود  

و در مدت خالفت خويش از ايـن امـر    كردند جامعه همواره كار و تالش مي
  .مهم غافل نشدند

 ،البالغـه  نهجويژه  هاي موجود، به پژوهش حاضر براساس اطالعات كتاب
اي توصيفي انجام شده است تا جايگاه كار و تقسيم كـار و جوانـب    به شيوه

ارائه كند و راهبردي براي ايجاد  البالغه نهجهاي  مختلف آن را براساس آموزه
آنچه در اين . كار سالم و مفيد درراستاي پيشرفت جوامع كنوني جهان باشد

شود، حاكي از اين است كـه كـار و تقسـيم كـار      گنجينة شگرف يافت مي
داراي جايگاه وااليي است و در استمرار، بقـا و تعـادل جامعـه، و پويـايي،     

عالوه، سـعي شـده    به. امع جهاني نقش مؤثري داردشكوفايي و پيشرفت جو
هـاي برخـي متفكـران،     و انديشه البالغه نهجهاي  گيري از آموزه است با بهره

دربارة تعريف و تبيين مفهوم كار، جايگاه كار، تقسيم كـار، فوايـد و علـل    
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  .و كار، جايگاه كار، تقسيم كار) ع( ، كار، عليالبالغه نهج :اه دواژهيكل
    مقدمه. 1

به عقيدة بسياري از متفكران اجتماعي و . شناسي است كار از مفاهيم مهم علم جامعه
ها قسمت اعظم نيازها و  انسان. انديشمندان اسالمي، انسان موجودي اجتماعي است

اگـر افـراد   . كننـد  اجتماعي تأمين مياحتياجات خود را ازطريق كارهاي گروهي و 
دسـت آورنـد و شـغل آنـان      طور نسبي بتوانند كار و شغل مناسب بـه  اي به جامعه

ها و عاليق آنها باشد، زمينه براي نـوآوري، ابتكـار و    متناسب با استعدادها، توانايي
. آيـد  وجـود مـي   رشد و پيشرفت در ابعاد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه بـه 

تقسيم كار . رود شمار مي تقسيم كار نيز از امور مهم در مديريت يك جامعه به مسئلة
ها و  در استمرار، بقا و تعادل جامعه نقش مؤثري دارد و در رشد استعدادها، توانايي

  .رفع نيازهاي فردي و اجتماعي نيز جايگاه وااليي دارد
كار توجه خاصي شـده   به كار و تقسيم ،البالغه نهج، )ع( در گنجينة گرانبهاي علي

اند و ضمن دفاع از اصول و  بينانه بيان كرده ايشان، كار و تالش را با درايتي واقع. است 
موازين دين مبين اسالم، از كار و تالش در مسير احيا و آباداني جامعه دريغ نكردند و 

باتوجـه بـه اهميـت ايـن موضـوع و      . هاي متعددي را احيا و آباد كردنـد  مزارع و باغ
هاي اندك و محدودي كه در اين زمينه انجام شده، ضروري است به ايـن امـر    پژوهش

هايي مانند تعريف و تبيين مفهوم كار، جايگاه كار، ارزش  مهم بيشتر توجه و به پرسش
  . دقت بررسي شود پاسخ داده و به... و اهميت آن، تقسيم كار، فوايد و نتايج آن، 

  
  تعريف و تبيين مفهوم كار. 2
 اصطالح، در و است انسان كردار و عمل و فعل معناي به لغوي، نظر از »ارك«

 آن به و انجامد مي خدمات يا كاال توليد به كه دائمي يتاحدود است فعاليتي
 نوع به كار، تعريف در نظران، صاحب از بعضي ةعقيد به. گيرد مي تعلق دستمزدي
 ثروت انباشت ةسرچشم عام، مفهوم در كار بلكه است؛  نشده توجه كار از خاصي

 افزايش و است منقول هاي ثروت ةسرچشم زين و مردم رشد درنهايت، و سرمايه و
 ازجمله ليبرال، اقتصاددانان برخي نظر از. شود مي ناشي آنها زحمت و كار از ثروت

 خود معنوي و مادي نيروهاي از انسان كه اي استفاده« از است عبارت كار كلسون،
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  ).22: 1358ميك، ( »كند مي خدمات ايجاد يا ثروت توليد راه در
سالم، بانشاط، پرتحرك و  ةو كار از عوامل موفقيت و پويايي جامع اشتغال

 راه هنگفت، زيرزميني و طبيعي هاي سرمايهكشورهايي كه باوجود . پرتالش است
 مستمر، تالش و كار با كه ديگري جوامع درمقابل ، نيافته را پيشرفت و كمال رشد،
. اند بخت نگون و مانده عقب اند، پيموده را ترقي هاي راه دقيق، ريزي برنامه كنار در

. است دين مبين اسالم بر كار و تالش و كسب روزي حالل تأكيد فراواني كرده 
اشتغال و فعاليت در احياي  ةنوعي از اهميت و نقش ويژ تمامي رهبران ديني، به

تنها در بيان، كه در مقام عمل نيز خود اهل  آنان نه. اند جامعه و مردم سخن رانده
 تجربه راهايي چون كشاورزي، دامداري و نجاري  ، و شغل كار و كسب بوده

 و كشاورزي زين) ع( امام مشاغل از يكي). 20: 1385 ، طوسيعطاران ( اند كرده
 و باشد داشته دراختيار خاكي و آب كه كسي: فرمايند مي شاناي. بود درختكاري
 شهري، ريمحمدي ( كند دور) خود رحمتاز ( را او خداوند شود، تنگدست

1421 :350.(  
 و كـار  از گـاه  هـيچ  خـويش،  معصوم امام به اقتدا در نيز دين ةبرجست عالمان

 كـه  جواني اوايل در وي: اند گفته مدرس شهيد ةدربار. كردند ينم فروگذار تالش
 روزهاي گذراند، مي اصفهان علمية ةمدرس در را خويش تحصيل و طلبگي دوران
ـ  صـرف  را روز دو ايـن  مـزد  و رفت مي كار به جمعه و شنبه پنج  روز پـنج  ةهزين

  ).20- 22: 1385 طوسي،عطاران ( كرد مي خود تحصيل
دوسـت   كار و توليد و خودكفايي همواره ارزشمند اسـت و خداونـد، كـارگر را   

 خداوند بـزرگ روزي خطـاب بـه داوود   : فرمايند مي) ع( حضرت اميرالمؤمنين. دارد
خوردي و با خود كار  المال نمي اي بودي، اگر از بيت نيكو بنده! اي داوود: فرمود) ع(

چون حضرت داوود اين نداي الهي را شـنيد  . خوردي كردي و از دسترنج خود مي مي
ه آهن امر كرد تا در دستان حضرت او نرم شـود و  تا چهل روز گريست كه خداوند ب

بافـت و   هاي آهن، زره مـي  سازي را فرا گرفت و با دستان مبارك با رشته صنعت زره
  . المال استفاده نكرد فروخت و ديگر از بيت مي

 بـراي  ظهر داغ هواي در) ع(امام علي «: است آمده  زين الفقيه اليحضره منكتاب  در
 خواسـت  مـي  كـه  بـود  اين علتش نداشت؛ نياز كه درحالي رفت، مي بيرون كاركردن
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 آمـده  روايـت  در. »كشـد  مي زحمت حالل روزي كسب براي او ببيند متعال خداوند
 خـدا  راه در خـويش  دسـترنج  و كاركردن با را بنده هزار) ع( علي حضرت كه است 

هاي انسـاني   ارزش ، اگر در كار، مرزها و حدود)ع( امام ديدگاه از. است  فرموده آزاد
كريمـي،  ( اسـت  عبـادت  نوعي و الزم بلكه مباح،تنها  و الهي محترم شمرده شود، نه

  :نديفرما يم زين كارها نيبهتر ةدربار شانيا). 54- 50: 1389
  .هيعل نفسك أكرهت ما أألعمال أفضل

  ).487: 1389 ،يدشت. (يبكوش آن انجام در يخشنود با كه است آن كارها نيبهتر
هاي طبيعي انسان براي كار  ترين انگيزه تواند نيرومند مي البالغه نهجمباحث  ن،يبنابرا
  ).23: 1384نظري، . (باشد و تالش 
 شد، سخت اريبس) ع( علي بر زندگي مادي شرايط روزي كه است  آمده روايات در

 مدينه در. رفت كار دنبال به و آمد بيرون خانه از. آورد فشار او بر يگرسنگ كه يحد به
 كارگري منتظر و كرده الك خاك زني ديد. رفت مدينه حوالي به پس نكرد، پيدا كاري
 مـزد  پايان، در و شد ساختمان براي گل كردن آماده و چاه از كشيدن آب مشغول. است
: 1379كفـاش،  . (بازگشت مدينه به و گرفت زن آن از بود، خرما مقداري كه را كارش

80 -81(  
  

  )ع(ديدگاه امام علي جايگاه كار از . 3
پيشـوايان دينـي كـار     يتمـام . در آيين مقدس و آسماني اسالم جايگاه وااليي دارد كار
 و كار به نيز را پيروانشان آنان. شدند مي مند بهرهو با دسترنجشان از نعمات الهي   كردند مي

ـ  برحـذر  تنبلـي  و سسـتي  بيكاري، از و كردند يم تشويق و ترغيب تالش . داشـتند  يم
  )17: 1389كريمي، (

  :فرمايند مي) ع(حضرت علي
  .الزاد منزل في والتزود واالستعداد والتأهب واالجتهاد بالجد فعليكم
 ةتوشـ  و زاد آوري جمـع  و شـدن  آماده و آمادگي كوشش، و تالش به باد شما بر
  )10: 1375توسلي، . (زندگي دوران در آخرت

 و دادند مي قرار نظر مد را اقتصادي مفيد هاي فعاليت ةهم انجام) ع( حضرت آن
 هاي راه از )ع( امام. كردند مي تشويق و ترغيب  آن به را مردم عموم و كارگزاران
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 كه داشتند شتري جواني در شانيا: ازجمله داشتند، توجه توليد و كار به گوناگوني
 آب دور، هاي راه از شتر با و كردند، مي يآبيار را مردم هاي باغستان آن، با

 دوست را باغداري و درختكاري كشاورزي،) ع( امام. آوردند مي شهر به آشاميدني
 را آن آب و كند مي چاه آورد؛  وجود به مدينه اطراف در يزياد يها باغ و داشت، مي

  )147: 1386دشتي، . (كرد  مي مسافران وقف
، بر ايـن  )98: 1379 ،يلياسماع( نياسود كاركردن از اي لحظه كه) ع( علي حضرت

است كه كارها در سطح فردي و اجتماعي بايد مبناي علمي داشته باشد و از يك  عقيده 
 قـرين  كـار  آن صـورت،  اين غير در باشد، گرفته تئنششناخت و بينش عميق علمي 

  ).89: 1384عليخاني، ( شود گمراهي و ضاللت موجب بسا چه و ستين موفقيت
 آبـاداني  و عمـران  به توجه، )ع( امام نظر از تالش و كار در ياساس اصول از يكي
 عمران و آباداني را او وظايف از يكي اشتر، مالك به نامه ابتداي در شانيا. است كشور
  :فرمايند مي نامه همان از يديگر جاي در و، )402: 1389 ،يدشت( دانند مي

  ... الخراج تجالباس ينظرك ف من أبلغ االرض عماره يف ركنظ كنيول
 باشـد  خراج گردآوري در كوشش از بيش زمين آباداني در تو كوشش بايد... 

  )412: 1389 ،يدشت... (
  :فرمايند مي) ع( حضرت

  ).حسبه(به نسبه  سرعي لم عمله به ابطأمن 
 بـه  را وي اش فـاميلي  شـهرت  و خاندان نرساند، جايي به را وي كارش كه كسي

  )446 :همان( .رساند نخواهد جايي
  :فرمايند كيفيت كار مي دربارة) ع( آن حضرت
درسـتي كـه مـردم     دنبال سرعت انجام كار مباش، بلكه درپي كيفيت بـاش؛ بـه   به
بـودن كـار    پرسند كار در چند روز به انجام رسيده است، بلكه از خوبي و دقيـق  نمي
  )267: 1959الحديد،  ابي ابن( .پرسند مي

 رو همـين  از دارد؛ يخاصـ  احتـرام  و تقدس كار،، )ع( علي امام مرام و انديشه در
 فعاليـت  و كـار  براسـاس  صرفاً ديگر، برخي بر مردم از بعضي برتري كه داشتند مقرر
). 235: 1376جـرداق،  ( »دهـد  مي انجام كه است كاري قبال در هركس پاداش«: باشد
 رشد باعث زين و آدمي استقالل و شخصيت حفظ موجب »كار« گفت توان مي ن،يبنابرا
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 انسـان  تربيـت  مهـم  بسيار عوامل از يكي نكهيا تر مهم  همه از و شود يم او عقل و علم
  .است
  

  البالغه نهجارزش و اهميت كار از منظر . 4
كند؛ براي مثال، گرسنگي  اي كه در راستاي نياز انسان قرار گيرد، ارزش پيدا مي هر پديده

كنـد، ارزش و مطلوبيـت ابـزاري     يك نياز است و غذا كه اين نياز اساسي را اشباع مي
دارد؛ كار و اشتغال نيز وسيله تأمين نيازهاي گوناگون مادي انسان است و ارزش ابزاري 

در ) ع( امام علـي . شود ار اين است كه مانع از فقر و تهيدستي ميحداقل ارزش ك. دارد
  :فرمايند باره مي اين 

  .الفقر منهما فنتج والعجز، الكسل ازدوج ازدوجت، لما االشياء ان
ها با يكديگر جفت شدند، تنبلي و ناتواني كنار هم قـرار گرفتنـد،    آنگاه كه پديده

  .پس فقر و تنگدستي را پديد آوردند
درمقابل، كار و تالش داراي ارزش ابزاري . داند وايت، فقر را پديدة منفي مياين ر

بنابراين نبايد ايـن  . هاي اجتماعي نيز ارزش ابزاري دارد كار در ديگر نظام. مثبت است
  .عنوان رافع نيازهاي مادي به آن نگريست امر را از روي ناچاري پذيرفت و تنها به

  :اند خوبي مطرح فرموده رزش كار را بها البالغه نهجدر ) ع( امام علي
  .صلحهميما عياله و لولده يطلب غدوة من باعظم اهللا سبيل في احدكم غدوة ما

 فرزند آسايش و رفاه جهت در هنگام، صبح كار از خدا راه در بامدادي تالش هيچ
  )169: 1421 شهري، ريمحمدي ( .نيست باالتر خانواده، و

 و نوع شكل، به توجه جوامع، سعادت و پيشرفت براي مهم معيارهاي از يكي
 فكري و يدي كار اشكال بين جوامع، از برخي در. است فعاليت و كار كيفيت

 اين اغلب و بوده ارزش فاقد فيزيكي و يدي كارهاي است،  داشته وجود تمايزاتي
 يونان هاي شهر در مثال، براي. است  شده مي واگذار جامعه پايين ةطبق به ها فعاليت
 و جوامع از برخي كه درحالي است، بوده گونه نيا وسطا قرون اروپاي در و باستان
 فراوان توجه فيزيكي كارهاي ويژه به و فعاليت و كار به شتريب آسماني، و الهي اديان

 تأكيد فعاليت و كار بر الهي، پيامبران ديگر مانند، )ع( ابراهيم حضرت. داشتند
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 و احترام ةزمين در. بودند مشغول بنايي و چوپاني چون كارهايي به خود و داشتند
 تعريف و تمجيد صرفاً) ص( پيامبر سودمند، و مفيد تالش و كار بزرگداشت

: فرمودند  و دنديبوس را بود بسته پينه و كرده ورم كار از كه دستي بلكه كردند، ينم
  )172: 1376جرداق، . (دارند دوست را آن پيامبرش و خدا كه است دستي اين

كرد و در مزرعه  در امور خانه به همسر خود كمك مي) ع( اميرالمؤمنين علي
او . كرد كند و آن را شيار و آبياري مي كرد، با كلنگ زمين را مي كار و تالش مي

داد و درآمد آن را صرف فقرا و يتيمان  كارهايي مانند زراعت و باغباني انجام مي
  .كرد و اقشار پايين جامعه مي

  :فرمايند دربارة اهميت و ارزش كار و تالش مي) ع( حضرت
 گـران يد منـت  كشـيدن  از تر محبوب من نزد كوه، هاي قله از گران هاي سنگ كشيدن
 كـه  اسـت  آن عيب، آنكه  حال و است عيب تو براي كار: گويند مي من به مردم. است
  )172: همان. (كند دراز مردم نزد ازين دست انسان

  :فرمايند ارزش تداوم كار نيز ميايشان دربارة 
  .مملول منه ريكث من ريخ هيعل ممدو ليقل

. باشـد  آور رنج كه است فراوان از بهتر ابد،ي تداوم اقياشت با كه اندك زيچ
  )527: 1389 ،يدشت(

 كسي ظاهر، در شايد دارد، بستگي فرد آن نيت خلوص به هركس كار ارزش
 اما دارد، اي ويژه جايگاه مردم ميان و جامعه در كه باشد شغلي و مقام و پست داراي
 خدا رضاي براي و شايسته نحو به نتواند خود مقام و پست در اگر فرد، همان

 نخواهد بيش وبالي مقام، و مسئوليت آن دهد، انجام درست را اش وظيفه و مسئوليت
 نيت خلوص و صادقانه تالش به  مقام و  پست و  شغل منزلت و ارزش بنابراين،. بود
 مالك آنچه نيست؛ انسان ارزش و برتري معيار مقام، و پست. دارد بستگي افراد
 هاي ارزش به كار ارزش نيبنابرا. است الهي تقواي است، خدا نزد ها انسان برتري
  )32- 30: 1389كريمي، . (گردد برمي انساني و اخالقي و ديني

 و خويش مخارج براي حالل روزي دنبال به كه كسي: فرمايند مي) ع( علي امام
 جنگ، از بازگشت از پس ايشان. است خدا راه در مجاهدي مانند باشد، خانواده

 و داشت اشتغال آنها ميان در داوري و قضاوت و مردم پرورش و آموزش امر به
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 مباركش دستان با خويش منزل در را ديواري شد، مي فارغ كارها اين از كه وقتي
: نديفرما يم گريد يجا در) ع( حضرت). 40: 1385 طوسي،عطاران ( نهاد مي بنا

  ).1343: 1387 ،يآمد( اش ييدارا به نه است، او همت به يآدم ارزش
: پرسيد و ديد مرا) ع( امام روزي: كند مي نقل زين) ع( امام عصر بانوان از يكي

 و كرد تشويق مرا شانيا. هستم سندگيير مشغول: كردم عرض كني؟ مي چه
) ع( علي امام دگاهيد از تالش و كار بنابراين،. است كارها ترين حالل از: فرمود
 جامعه از تا شود مي شامل را كارها انواع ةهم و دارد خاصي اهميت و ارزش
  )84- 80: 1384جبرئيلي، ( .شود زدايي فقر
  البالغه نهجتقسيم كار از منظر . 5

يكي از انديشمندان اجتماعي كه . اند كردهاز عهد باستان، متفكران به تقسيم كار توجه 
وي معتقـد اسـت وجـود جامعـة     . نظر كرده، افالطون اسـت  دربارة تقسيم كار اظهار

. طبقاتي الزامي است و علت تمايز ميان افـراد، تفـاوت در اسـتعدادهاي آنـان اسـت     
است كه تقسيم كار بـراي حيـات جامعـه الزم     ارسطو، شاگرد افالطون، اظهار داشته 

خاصـي    كند كه هريك كار و فعاليت وي افراد جوامع را به سه طبقه تقسيم مي. تاس
از . است خلدون تقسيم كار را علت عمدة پيدايش جوامع دانسته  ابن. دهند را انجام مي

هـا بسـياري از نيازهـاي خـود را      انسـان . نظر فارابي، انسان موجودي اجتماعي است
تقسـيم  : گويد هانري فايول مي. انند برآورده سازندتو تنهايي و بدون تقسيم كار نمي به

آوردن نتيجة بهتر و زيـادتر   دست كار، يكي از قوانين طبيعي است كه منظور از آن، به
در تقسيم كار بايد به عاليق افراد و استعدادشان توجـه كـرد؛ چراكـه ايـن دو     . است

تقسـيم كـار   . گيرد م ميتري بر كار انجا افزايد و نظارت دقيق عامل بر كارآيي فرد مي
شود هر شخص كار خويش را به درستي انجام دهـد و مسـئوليت خـود را     سبب مي

  .عهدة ديگران نگذارد به
تقسيم كار، علت عمدة پيدايش اجتماعات و جوامع است و در پرتو آن، جوامـع  

به تقسيم كار ازنظر فـردي و تـأثير آن بـر زنـدگي     ) ع( امام علي. كنند پيشرفت مي
ايشان اهميت خودشناسي و احساس . اند خانوادگي و شخصي افراد نيز سفارش كرده

 داننـد؛ تـا ديگـران درمقابـل     موفقيت انسان در اجتماع را از لوازم زندگي انسان مي
  . شخصيت او تسليم شوند
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اش را خـود   كرد و امور شخصـي  در كار منزل به خانوادة خود كمك مي) ع( امام
روزي به كنار نهر فرات رفـت  . شست خود را با دست مبارك ميداد؛ لباس  انجام مي
هاي خود را بشويد، وقتي پيراهن خود را درآورد و سرگرم شستن شد، مـوج   تا لباس

امـام علـي محـزون شـد و در آن حـال،      . را برد) ع( شديدي آمد و پيراهن حضرت
اه كـرد،  وقتـي نگـ  ! به طرف راست خود نگـاه كـن  ! يا اباالحسن: سروشي ندا درداد

ديد كه در جيـب پيـراهن، ورقـة    ... اي ديد كه پيراهن زيبايي در آن جاي دارد  بسته
  : اي قرار دارد كه در آن درج شده است شده نوشته

  . عمران بن ابيطالب، هذا قميص هارون بن الحكيم الي علي العزيز اهللا هديه من... 
 و عزيـز  خـداي  طـرف  از اي هديه پيراهن، اين! مهربان ةبخشند خداوند نام به... 
  )153: 1386دشتي، ... ( است ابيطالب بن علي به حكيم،

ـ  كـه  كـاري  نـوع  هر به اشتغال در را مردم آنكه عين در شانيا  آزاد خواسـتند،  يم
 شـان يا امـا ؛ )40- 38: 1379 الهيجـي، قربـاني  ( كـرد  مـي  حمايـت  آنان از گذارد، مي

 محـدود  را مسـلّم  حـقّ  اين باشد، مضر عمومي مصالح يبرا آنان آزادي كه درصورتي
  :فرمايد مي تصريح چنين ها محدوديت اين از برخي به تاريخي فرمان همان در و كند مي

مـن   فـامنع ...  منـافع، لل واحتكـارا  حـا، يقب وشـحا  ـ  فاحشا غايض هممن ريكث يأنّ ف ــذلك  مع
  ... منه منع وسلّم وآله هيعل اهللا يصلّ اهللا رسول فإنّ حتكار،اإل

 آنـان  بـراي  كـه  نيكي صفات و كرديم بازرگانان حقّ در كه ها سفارش اين همة با
 از بنـابراين ...  و انـد  بخيل و گير سخت ستد و داد در آنان از برخي كه بدان برشمرديم،

 ،يدشـت ( ... اسـت   كـرده  جلوگيري آن از) ص( خدا رسول كه كن جلوگيري احتكار
1389 :414(  

 پيشـگاه  در بايد كه كني فراموش مبادا دهي، مي انجام اجتماع به خدمتي اگر! مالك
 درستي و دقت كمال با را خود واجبات ساير و نماز ،يآور فرود تسليم سر پروردگار

 و آوري دسـت  به كاملي موفقيت پروردگار، مدد با ديگر كارهاي در بتواني تا ده انجام
 كمبـودي  و ريـا  ،يده انجام كامل نحو به روز و شب در را عباداتت باش متوجه حتماً

  )269: 1403 ،يسعيد. (دارم يتر مهم كارهاي من كه نگردي مغرور و باشد؛ نداشته
گيرنـد و   عهـده مـي   هاي حساسي به بنابراين افرادي كه در كارهاي اجتماعي، پست

رنـج   اند، و در اين راه بر خود اولياي امور در ادارة كشور و برآوردن نيازهاي اجتماعي
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كنند، در پيشگاه خداي متعال بسيار ارزشمندند و درمقابل  و زحمت فراواني هموار مي
  ...كنند  هاي گرانبها دريافت مي ها، پاداش اين فعاليت

  
  البالغه نهجتفكيك كار بين زن و مرد از منظر . 6

 حضرت علي. يكي از وجوه تقسيم كار در جوامع، تفكيك كار بين زنان و مردان است
انـد؛ امـور خانـه را     در زمينة تقسيم كار به تفكيك كار بين زن و مرد توجه داشته) ع(
عالوه، معتقد است كـه   به. دانند عهدة مرد مي عهدة زن و كارهاي خارج از منزل را به به

بايد كارهايي به زنان واگذار شود كه با روحيه و جسم آنها انطباق و سازگاري داشـته  
  :دينفرما ايشان مي. باشد

  .بقهرمان ليست و ريحانة المراة فان نفسها، جاوز ما امرها في المراة التملك
 نه است، بهاري گل زن كه ديوامگذار او به است، زن توانايي از باالتر كه را كاري
  )382: 1389 ،يدشت( .كوش سخت پهلواني
خواستند كارهاي روزانة ) ص( از رسول خدا) س( و فاطمه زهرا) ع( حضرت علي
كارهاي داخل منزل با فاطمـه و كارهـاي   : فرمود) ص(ا رسول خد. آنها را تقسيم كند

گرچه كارهاي داخل منزل به زن و كارهاي خارج از منزل . خارج از منزل با علي باشد
مربوط به مرد است، اين هرگز به آن معني نيست كه مرد در منزل انتظار داشـته باشـد   

  ...ه گاهي زن احتياج به همكاري و همفكري دارد همسرش همه چيز را مهيا كند، بلك
  از من بشنو و من جز آنچه خـدايم فرمـان داده  ! اي علي: فرمود ) ص( رسول خدا

خانه كمك كند، به تعداد موهـاي  ) كار(هر مردي كه همسرش را در . گويم است، نمي
ـ   شمار مي اندامش، يك سال عبادت برايش به وده و آورند؛ سالي كه روزهـايش روزه ب

اش در خانه باشد   كسي كه در خدمت خانواده! اي علي. پا خاسته باشد هايش را به شب
نگارد و براي هر قدمش،  و خودخواهي نورزد، آفريدگار، نامش را در ديوان شهيدان مي

  .دهد يك حج و يك عمره پاداش مي
 زاره و پرستش سال هزار از است برتر بودن، همسر خدمت در را ساعتي! علي اي
 بيمار هزار عيادت و جهاد هزار در شركت و برده هزار كردن آزاد و عمره هزار و حج
 و گرسنه هزار سيركردن و جنازه تشييع هزار در شركت و جمعه نماز هزار در حضور و
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 جايگاهش آنكه جز بست، نخواهد فرو جهان از چشم كسي چنين. اسير هزار آزادكردن
  )81: 1389اسحاقي، (. ديد خواهيد بهشت در را

 كرد، مي تهيه آب آورد، مي هيزم منزل براي) ع( منينؤاميرالم: فرمود) ع(صادق  امام
 جو و گندم هم) س( فاطمه كرد، مي كمك عدس كردن پاك در كرد، مي جارو را منزل
  .پخت مي نان و كرد مي درست خمير كرد، مي آرد

  
  البالغه نهجطبقات، اقشار و تقسيم كار از منظر . 7

در عهدنامة معروف خود به مالك اشتر، به وجـود طبقـات و اقشـار در    ) ع( امام علي
  :فرمايد كند؛ و مي جوامع انساني اشاره مي

 بـه  قـوون ي يالذّ من الخراج لهم اهللا خرجي بما الّا للجنود القوام ثم بهم، ألّا الرّعيه تقوم سيول
ويوتمنـون  ... مـن وراء حـاجتهم    كـون يو  صلحهمي مايف هيعل عتهدوني عدوهم جهاد يعل
ار و ذو  عايجم لهم القوام و غواصها و موراأل خواص من هيعل ناعات،  يإلّا بالتّجـ مـا يف الصـ 
  ...مرافقهم  من هيعل جتمعوني

 رعيت ماليات خراج به جز سپاهيان پايداري و نگردد استوار سپاهيان با جز مردم امور
 خويش امور اصالح براي و شوند تقويت دشمن با جهاد براي آن، با كه شود نمي انجام

 و عمـومي  كارهـاي  در و...  سـازند  برطرف را خود هاي نيازمندي و كنند تكيه آن به
 صـنايع  صـاحبان  و بازرگانـان  بـدون  مـذكور،  هاي گروه و اعتمادند مورد خصوصي

 عرضه بازارها در و آورند مي فراهم را زندگي وسايل آنان زيرا بياورند؛ دوام توانند نمي
 خـارج  ديگـران  توان از كه سازند مي دست با را زندگي وسايل از بسياري و كنند مي

. كـرد   بخشـش  آنهـا  به بايد كه مستمندان و نيازمندان از پايين ةطبق ديگر، قشر. است
  )408: 1389 ،يدشت(

كنـد   وجود نيازها و احتياجات مختلف در طول زندگي افراد در جامعه، ايجاب مي
كه طبقات و اقشار متعددي وجود داشته باشد تا براسـاس همكـاري و تعـاون نيازهـا     

هريـك از  . انجامـد  مـي » تقسيم كـار «اين تعاون و همكاري به گسترش . برطرف شود
هاي جسماني و روحي و عاليق فردي،  گيها، ويژ ها، براساس استعدادها، توانايي انسان

طبقات و اقشار در تعارض و تضاد با يكديگر نيستند، بلكـه  . شوند به كاري مشغول مي
  . كنند به تداوم و بقاي حيات اجتماعي و افزايش انسجام اجتماعي كمك مي



 البالغه نهج كار در ميتقس كار وگاه جاي   110

  

نيازهاي مختلف انسان از طرفي و عجز و ناتواني آدمي در برآوردن همة آنها از 
شود و عوامل مختلفـي، ماننـد    ها را موجب مي گر، همكاري مشترك انسانطرف دي

كند و تقسيم كـار بـه تشـكيل     ها، تقسيم كار را ايجاب مي استعدادهاي مختلف انسان
 هـاي  انجامد و از رهگذر آن، نيازهاي انسـان، برطـرف و جامعـه    طبقات اجتماعي مي

  . شود انساني از نابودي حفظ مي
 زماني توليدات، و كارها انجام جامعه، در كار تقسيم بر عالوه است معتقد) ع( علي

 خالفكاران و آيد وجود به جامعه در نسبي امنيت كه شود انجام مطلوب طور به تواند مي
  )478: همان. (باشند نداشته را خالف اعمال انجام توانايي جامعه، در اوباش و

  
  البالغه نهجفوايد تقسيم كار از منظر . 8

  :شود كار فوايد بسيار زيادي دربر دارد كه در اينجا به ذكر چند مورد اشاره ميتقسيم 
  
  افراد زندگي ضروريات و احتياجات از بسياري تأمين 1.8

 هاي شرور از حضـرت علـي   اي از مردم دربارة منفعت پراكندگي انسان زماني كه عده
  : پرسيدند، ايشان در پاسخ فرمودند) ع(

ع أصحاب المهن مهنتهم، فينتفع الناس بهـم،  جإجتمعوا ضرّوا، و إذا تفرّقوا نفعوا، يرهم ألّذين إذا 
  .اء إلي بنائه و النّساجبنكرجوع ال
چـون  [ نگردند شناخته شوند، پراكنده چون و شوند، روزيپ نديآ هم گرد چون آنان
 از مـردم  آنگـاه  گردنـد،  برمـي  خـود  ةپيش و كار به وران پيشه؛ ]شوند پراكنده اوباش

 بافندگي كارگاه به بافنده ساختمان، ساختن به بنّا كه چنان شوند، مي مند بهره وجودشان
  )همان. (گردد برمي نانوايي به نانوا و

  
  شكوفايي و موفقيت فرد در جامعه 2.8

تنها توفيقي دربر ندارد، بلكـه   روشن است عدم تقسيم كار و اشتغال به كارهاي گوناگون، نه
شـود و درعـوض، تقسـيم      منابع و امكانات و وقت و عدم كارآيي الزم ميسبب هدررفتن 

. كار، باعث افزايش مهارت و ابتكار خواهد شد و شكوفايي فـرد و جامعـه را درپـي دارد   
  :فرمودند) ع( علي
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  .ليالح خذلته متفاوت الي اومأمن 
 :همـان ( .شـود  ينم روزيپ شده، خوار ورزد، اشتغال گوناگون يكارها به كه يكس

520(  
  
  ها تفكيك كار بين زن و مرد براساس تفاوت توانايي 3.8
  :فرمايد مي) ع( امام

  .نفسها ماجاوز رهاام من المراه والتملّك
  )382 :همان( .كاري كه برتر از توانايي زن است، به او وامگذار

  
ريـزي و درنتيجـه،    و برنامه) نظارت و كنترل(پيشبرد امور براساس مديريت  4.8

  كارآيي بهتر
  ، افزون بر بعد اجتماعي تقسيم كار، به بعد فردي آن نيز اشاره شـده )ع( در گفتار علي

سزايي در زندگي شخصي و خـانوادگي افـراد    تقسيم كار در بعد فردي، تأثير به. است
  .دارد

  :يندفرما مي) ع(امام 
 نيب و نفسه نيب يخلي ساعه و معاشه رمي وساعه ربه هايف يناجي فساعه ساعات، ثالث للمومن
ـ  كوني ان للعاقل سيل و حملي و حلّي كل مايف لذّتها ه لمعـاش، أو     يشاخصا الّا ف ثـالث مرمـ

  .محرّمغير يمعاد أو لذّه ف يخطوه ف
 پروردگار، با نياز و راز براي را زماني: كند مي تقسيم بخش سه به را روزش شبانه مؤمن
 هـاي  لـذت  از اسـتفاده  بـراي  را ديگر زماني و زندگي هاي هزينه تأمين براي را زماني
ـ  تـأمين : كنـد  حركـت  چيز سه درپي آنكه جز نشايد را خردمند. نيكو و حالل  ةهزين

  )518: همان. (حالل هاي لذت آوردن دست به يا آخرت، راه در نهادن  گام يا زندگي،
شده به فرماندار خود،  ريزي عالوه، تقسيم كار را در يك چارچوب برنامه به) ع( علي

  .كند مالك اشتر نخعي، توصيه مي
  

  البالغه نهجنظارت بر تقسيم كار از منظر . 9
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اگر . هاي كارگزاران جامعه است يكي از امور مهم، نظارت و كنترل بر كارها و فعاليت
كاركنان،   ها و افزايش كارآيي نجام شود، كاهش آسيبنحو مطلوب ا نظارت مسئولين به

  .آورد دنبال مي مديران و زمامداران و درنهايت، رشد و رونق اقتصادي و اجتماعي را به
  :فرمايند مي) ع( حضرت علي

»الك أمور في أنظر ثمايشـان  بـه  را كارهـا  كـه  خـود  عامالن ةدربار كن نظر پس »عم 
 از كـن  رجـوع  آنها به كارها در »أختبـارا  فأستعملهم«: فرمود خواهي و فرموده تفويض
 امتحان را كسي تا و. باشند درآمده درست تو امتحان بوتة از ايشان كه آزمايش، روي

و چنان نباشد كه هـر كـه را    »ةًمحابا والتولّهم« مكن رجوع او به عملي باشي، نفرموده
 بـار  اين تحمل تاب و نباشد افكار اهل او اگرچه بفرمايي،دوست داشتي، او را عملي 

  )410 :همان( .است مترتب عظيم مفاسد صورت، اين در كه نيارد
هـا   رسد كه نظارت بر فعاليت نظر مي شود؛ اما به تلقي مي  نظارت در اقشار مختلف، مهم

) ع( كـه علـي   چنـان . تر است ضروري) از مأموران(و كارهاي دو قشر بازرگانان و مديران 
  :فرمايد مي

از خدا بترسيد، به خريداران نزديك شويد، با بردباري و حوصـله  ! گروه بازرگاناناي 
خود را از سوگندخوردن دور كنيد و از دروغ بپرهيزيـد و از سـتم بركنـار باشـيد و     
ستمديدگان را ياري كنيد و پيمانه و ترازو را به صالح آوريد، در كـار مـردم تقلـب    

  .دنكنيد و در روي زمين فساد برپا نكني
رفت و از وضع خريداران و فروشـندگان   ، خود، هر روز به بازار كوفه مي)ع( علي

  :فرمايند ايشان مي. كرد تحقيق مي
منها اصدار حاجات الناس يوم ورودها عليك بما ... من امورك البد لك من مباشرتها  اثم امور

  ...رج به صدور أعوانك خت
 بايد و دهند انجام توانند نمي او مأموران را كارها ةهم كه بداند بايد اسالم هفرماند
 ةحـوز  اطـراف  از كـه  ييهـا  نامـه  و باشد داشته كامل مراقبت امور، در والي شخص

 هسـتند،  عـاجز  و نـاتوان  هـا  نامه آن جواب از مربوط مأموران و رسد مي او مأموريت
. دارند حاجت عرض نيازمنداني اگر زين و بدهد را الزم دستور و كند رسيدگي شخصاً

  )416: همان(
 و دهـي  انجام بايد كه داري، اي وظيفه روز، آن ديدارهاي در پيشامدها براثر تو و
 كنـد  بـازي  چه فردا كه داني نمي چه نكن، محول فردا به را خود امروز ةوظيف گاه هيچ
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  )268: 1403سعيدي، . (هستي شرايطي چه در تو و روزگار
إ اركيتاخ كنيال ثمفـإنّ ...  منـك  الظّـنّ  حسن و تنامتكفراستك و اس يعل اهمي 
مـن امـورك رأسـا     أمر كلّ سلرا واجعل امره، تيهللا ولمن ولّ حتكينص يعل ليدل ذلك
  )412: 1389 ،يدشت( ... هممن

از ... شناسايي دبيران و كارگردانان دفتر هرگز بر هوش خود تكيـه مكـن و    براي
كارمندان كسي را بايد برگزيد كه در ميان اجتماع به خوبي معـروف باشـد و در    ةهم

جمعيت، شهرت به نيكي داشته و به او ابراز عالقه كنند؛ زيـرا امانـت الهـي را نيكـو     
اند، وقتي انتخاب  خوبي برآمده امتحان به ةچنين مردمي كه از عهد. است نگهداري كرده 

و مـأموريتي كـه    ،يا به خدا و خلق خدا انجام داده خود را نسبت ةشوند، تو وظيف مي
 را كارهـا  بايـد  كـه  مالـك  بدان و اي برآمده آن ةعهد ازاي، به ياري پروردگار  داشته
 و سرپرست قسمتي هر در و بگماري كاري سر بر هريك را كارمندان و كني بندي دسته
  )253: 1403 ،يسعيد( !نما معين سييرئ

  
  البالغه نهجعلل تقسيم كار از منظر . 10

، انسان موجودي اجتماعي است و بـراي حيـات و اسـتمرار و    )ع( از ديدگاه امام علي
ثبات جامعه، الزم است كه هر فرد متناسب با استعداد و توانايي و مهارت خـويش بـه   
 كاري مشغول باشد؛ زيرا بسياري از احتياجات و نيازهاي مردم ازطريق تقسـيم كـار و  

  .شود تر برطرف مي كار جمعي و گروهي، بهتر و سهل
 توجـه  افـراد  هـاي  قابليت و ها شايستگي و استعداد و عالقه به بايد شغل تقسيم در
 عالقه مورد كه مسيري در نها آ كاربستن به و دروني استعدادهاي از آگاهي با افراد. كرد
 دروني استعدادهاي و كنند استفاده خود نهاني ةذخير از توانند مي است، آنها توان در و

 سـبب  كـار،  در توانايي و استعداد و عالقه به توجه عدم. برسانند فعليت به را خويش
  )53: 1389كريمي، ( .شود ملول و خسته و نيابد دست الزم موفقيت به فرد شود مي

  :فرمايند در نامة خود به مالك اشتر مي) ع( امام
  .كثيرها عليه تشتّتي وال كبيرها، اليقهره هم،من أمورك رأسا من رلرأس كلّ أم واجعل
 چيرگي او بر كار بزرگي كه برگزين سرپرستي كارهايت از هريك براي!] مالكاي [
  )412: 1389 ،يدشت. (نسازد درمانده را او كار فراواني و نيابد،

 همزمـان  طور به را گوناگون كارهاي تواند نمي يانسان هر كه آنجا از ديگر، سوي از
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 كيفيـت  بـاالرفتن  و هزينـه  و وقت در جويي صرفه براي دهد، انجام شكل بهترين به و
 و اسـتعداد  و عالقـه  تخصـص،  براسـاس  فـرد  هر كه است بهتر جامعه، امور و كارها
 تمـدن  و فرهنـگ  پيشرفت و شكوفايي ةزمين در و گيرد برعهده را كاري خود توانايي
 و هـا  شايسـتگي  براساس و درست ةشيو به كار تقسيم نيازمند اين و. كند تالش جامعه

 دست از را كار انجام وقت نبايد افراد كار، تقسيم در. است جامعه افراد هاي صالحيت
 بـاره   نيا در) ع( امام). 45: 1366 ،ينيالد مشكوة( بسپارند فردا به را امروز كار يا بدهند

  :نديفرما يم
  .موضعه، و أوقع كلّ أمر موقعه أمر لّك فضع

 .يده انجام خود به مخصوص زمان در و خود، يجا در را يكار هر تا كن تالش
  )520: 1389 ،يدشت(

  :فرمايند در نامة خود به مالك نيز مي) ع( آن حضرت
 بـه  را روز شبانه حتماً بايد برسي، موقع به خويش كارهاي ةهم به خواهي مي اگر! مالك

 لنفسك واجعل... «: اند گفته كه دهي انجام خاص وقتي در را كاري هر و تقسيم ساعات،
 شود، استفاده حداكثر وقت از خواهيد مي اگر؛ »... تيالمواق تلك أفضل اللّه نيب و نكيب مايف

 را وقـت  آزادترين و بهترين تا ديبكوش بسيار بندي تقسيم اين در و كنيد قسمت را آن
تا بتوانيد با خيالي آسوده  ديعالم قرار ده مبدأ با نياز و راز و پروردگار با مناجات براي

بال از پيشگاه مقدس پروردگار كسب فيض كنيد و درنتيجه، با نيروي خدادادي  و فراغ
  )416 :همان( .دست آوريد ها موفقيت چشمگيري به قسمت ةدر هم

  
  البالغه نهجنتايج تقسيم كار از منظر . 11

  شود؛ راد ميباعث افزايش مهارت اف. 1
  كاهد؛ از اتالف وقت و منابع مي. 2
  .شود سبب ابداع و نوآوري و اختراع مي. 3

، تقسيم كار در جامعه آثار مفيد و مناسبي به شـرح  )ع( از ديدگاه اميرالمؤمنين علي
  :كند زير ايجاد مي

 و احتياجات از بسياري كه شود مي سبب كار تقسيم شد، اشاره قبالً طوركه همان. 1
  )478: همان. (شود تأمين افراد زندگي ضروريات

شدن كارها و تقسيم كار، زمينه براي موفقيت و شـكوفايي افـراد و    با تخصصي. 2
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  .شود جامعه فراهم مي
يكي از وجوه تقسيم كار در جوامع، تفكيك كار بين زنان و مردان است كـه آن  . 3

  .نامند را تقسيم كار اوليه مي
 تقسيم كار، به تفكيك كار بين زن و مرد توجه داشتند و در زمينة) ع( حضرت علي

  .دانستند زن و كارهاي خارج از منزل را برعهدة مرد ميبرعهدة امور خانه را 
كار، جلوگيري از اتالف وقت و منابع و انجام امور براساس   يكي از نتايج تقسيم. 4

ها و افزايش كـار   اليتتقسيم كار، به سرعت در انجام فع. ريزي است مديريت و برنامه
  :فرمايد مي) ع( اي به حضرت امام حسن طي نامه) ع( باره، علي در اين. انجامد مي

   .خدمتك في يتواكلوا اال احري فانه به، تأخذه عمال خدمك من انسان لكل واجعل
 مسـئول  كـار  آن دربرابـر  را او كه كن معين يكار خدمتكارانت از هركدام براي
 در و وانگذارنـد،  يكـديگر  بـه  را كارهـا  شود مي سبب درست كار تقسيم كه بداني،
  )382 :همان( .نكنند سستي خدمت

  :شود از اين مطلب استنباط مي
  انجامد؛  ها و افزايش توليد مي تقسيم كار صحيح، به بهبود امور و فعاليت )الف
شود و هر فرد بـر انجـام    هاي افراد مي شدن مسئوليت تقسيم كار سبب مشخص )ب

  كار، براساس مسئوليت و سمت خويش موظف است؛
كند و وجدان كـاري   تقسيم كار از سستي و تنبلي افراد در كارها جلوگيري مي )ج

  .هد د را افزايش مي
ي كلـي و سـطح   را به تقسيم كـار در معنـا  ) ع( مطالب مذكور، توجه امام علي. 5

به تقسيم كار از نظر خود و تأثير آن بـر زنـدگي   ) ع( آن حضرت. دهد جامعه نشان مي
  .است  خانوادگي و شخصي افراد نيز سفارش كرده

  :ريزي و روزانه انجام شود ايشان توصيه كردند كه كار و تالش برطبق برنامه
  .هيمأف ومي لكن فانّ عمله وميلكلّ  مضا و

. دارد خود به مخصوص كار روزي هر زيرا ده؛ انجام روز همان در را روز هر كار
  )416 :همان(

تقسيم كار، نقش مؤثري در استمرار، بقا و تعادل جامعه دارد؛ از آثـار مهـم آن،   
هاي موفقيت  تأمين احتياجات و نيازهاي زندگي فردي و اجتماعي، هموارشدن زمينه



 البالغه نهج كار در ميتقس كار وگاه جاي   116

  

ا طبيعت متفاوت زنان و مردان، و شكوفايي فردي و شخصي و اجتماعي، همراهي ب
ها و رفع نيازهاي فردي و  كاستن از اتالف زمان و منابع و رشد استعدادها و توانايي

  .اجتماعي است
شدن كارها و تقسيم كار، زمينـه بـراي موفقيـت و شـكوفايي افـراد و       با تخصصي
شود و هـر   هاي افراد مي شدن مسئوليت تقسيم كار سبب مشخص. شود جامعه فراهم مي

عالوه، اين امر بـه   به. فرد به انجام كار براساس مسئوليت و سمت خويش موظف است
انجامد و از سستي و تنبلي افـراد در كارهـا    ها و افزايش توليد مي بهبود امور و فعاليت

  . دهد كند و وجدان كاري را افزايش مي جلوگيري مي
  
  گيري نتيجه. 12

در سورة مباركة نجم، آية . كار در آيين مقدس و آسماني اسالم جايگاه وااليي دارد
كار، جوهر آدمي اسـت  . »اي نيست آدمي را جز حاصل كارش بهره«: است آمده  39

  .شود هاي وجودي آدمي شكوفا مي كاركردن، استعدادها و ظرفيتو با 
اند و پيروانشان را نيز به كار و تالش، تشويق و  كرده تمامي پيشوايان ديني كار مي

فعاليـت سـالم و   . داشـتند  كردند و از بيكاري و سستي و تنبلي برحذر مي ترغيب مي
آن هم در پرتو آشنايي  شود، مگر با تالش مضاعف، كه كسب روزي حالل ميسر نمي

در انديشـه و سـيرة   . شـود  با فرهنگ كار و تالش در آيين مقدس اسالم فـراهم مـي  
يكي از حقوق اولية . شود ، كار و تالش از مباحث مهم محسوب مي)ع( حضرت علي

مردم، آن است كه همه حق دارند شاغل باشند و دربرابر كار و كوشش خـود مـزد و   
  .پاداش مناسب دريافت كنند

انگيز خويش به كار و تـالش بسـيار توجـه     در كتاب شگفت) ع( حضرت علي
كنندة آن حضـرت، زمـاني بيشـتر آشـكار      ارزش سخنان علمي و هدايت. اند داشته
در ايـن  . شود كه بعد از آميزش گفتاري و رفتاري ايشان مورد توجه قرار گيـرد  مي

كار، فوايد، علل و نتـايج   ويژه تقسيم هاي كار و كوشش و به گنجينة گرانبها تئوري
توان گفت تقسيم كار، موجـب افـزايش    طور خالصه مي به. است بيان شده ... آن و 

مهارت، شكوفايي و موفقيت فرد در جامعه، جلوگيري از اتالف وقت و منابع، ابداع 
كه درك اين مفاهيم نيازمنـد  . شود مي... و نوآوري، اختراع، تأمين نيازهاي مردم و 
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زين گرانبهـاي ايـن   اهـا و مـو   اميد است دستورالعمل. اي عميق است نديشهنگاه و ا
و  مـدنيت گنجينة گرانبها در جوامع جهان به اجرا درآيـد و پيشـرفت، شـكوفايي،    

  .دنبال داشته باشد استمرار در تعادل و بقا را در جوامع جهان به
 

  منابع
  .قرآن

  .نا بي: ، تهران2 ، جدررالكلم و غررالحكم). ش1387( آمدي، عبدالواحد
  .نا بي: الحبلي، القاهره ، محمد ابوالفضل ابراهيم، عيسيالبالغه نهج شرح). م1959( الحديد ابي ابن

، كار و تـالش  ةكليدي دربار ةنكت 89 ،اسالمي فرهنگ در تالش و كار). ش1389( اسحاقي، سيدحسن
  .هاي اسالمي مركز پژوهش: چاپ اول، تهران
: ، چاپ اول، تهـران )البالغه نهج به گذرا و نو نگاهي( ماندگار هاي درس). ش1379( اسماعيلي، محسن

  .انتشارات صدا و سيماي جمهوري اسالمي ايران
  .نا بي: ، چاپ اول، تهرانشغل و كار شناسي جامعه). ش1375( عباس توسلي، غالم

  . كانون انديشمندان: ، چاپ دوم، تهرانكشورداري آيين). ش1384( جبرئيلي، محمدصفر
، ترجمة سـيدهادي خسروشـاهي،   1، ج انساني عدالت صداي، )ع( علي امام). ش1376( جرداق، جرج

  .خرم: چاپ سوم، قم
  .انتشارات مشكور: ، چاپ اول، قماسالمي اقتصاد و) ع( علي امام). ش1386( دشتي، محمد
  .اتقان: ، چاپ اول، قم)ع( نيرالمؤمنيام حضرت البالغه نهج ةترجم). ش1389( دشتي، محمد
انتشـارات هـزارمين سـال    : ، چاپ اول، تهران)ع( علي حكومت از نموداري). ق1403( سعيدي، حسن
  .البالغه تأليف نهج

، )ع( ها از ديدگاه امـام علـي   نقش و حقوق كاركنان در سازمان). ش1385( اصغر عطاران طوسي، علي
  .كتاببوستان : چاپ دوم، قم

چاپ و نشـر  : ، چاپ سوم، تهران)ع( توسعة سياسي از ديدگاه امام علي). ش1384( اكبر عليخاني، علي
  .الملل، وابسته به مؤسسة انتشارات اميركبير بين

انتشـارات  : ، چـاپ اول، تهـران  البالغـه  نهج ديدگاه از حقوق). ش1379( العابدين قرباني الهيجي، زين
  .البالغه نهج

  .نسيم حيات: ، قماسالم در تالش و كار فرهنگ). ش1389( كريمي، رضا
، چـاپ چهـارم،   )ع( علي حضرت عملي ةسير از زندگي درس 110). ش1379( كفاش، حميدرضا

  .عابد: تهران
  .دارالحديث: ، قمطالب ابي ابن علي االمام ةموسوع). ق1421( شهري، محمد محمدي ري

آسـتان قـدس   : ، مشـهد البالغـه  نهـج  از اي رساله ةترجم و شرح). ش1366( ، عبدالمحسنالديني مشكوة
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  .رضوي
  .سلسله: ، چاپ اول، قماسالمي حكومت اصولي وظايف و اهداف). ش1380( موحد، علي
تحقيقـات   ةسسـ ؤم :سوداگر، تهـران . پژوهش در نظرية ارزش كار، ترجمة م). ش1358( ميك، رونالد

  .اقتصادي و اجتماعي پازند
: ، چاپ سوم، تهران))ع( علي امام ياندازها چشم از يا مجموعه( توليد و كار). ش1384( نظري، حسن

  . انديشة جوان
  .دليل ما: ، چاپ اول، قمللحكام الهدايات عجائب في الحسام هدايات). ش1381( همداني، محمدحسين

  





 

  


