
  أ
 

 

 

 

 

  از منظر قرآن وعترتکار گروهی 

 



  ب
 

  بسمه تعالی

 

  قرآن وعترت از منظرکار گروهی 

  سید احمد احمدي: اثر 

  علمی کاربردي شهرداري ورامین آموزش مرکز مدیریت فرهنگی

  

1393بهار 



١ 
 

  مقدمه

اسالمی مقام معظم رهبري مد ظله العالی سبک زندگی  را بخش اساسی وحقیق پیشرفت وتمدن سازي نوین 

  بزاري تمدن اسالمی را شکلپیشرفت درعلم وصنعت واقتصاد وسیاست که بعدا « : دانسته اند و فرموده اند 

می دهد وسیله اي است براي دستیابی به سبک وفرهنگ صحیح زندگی ورسیدن به آرامش، امنیت، تعالی و 

  .  »پیشرفت حقیقی

  از جمله سواالتی که معظم له مطرح فرمودند  اینکه چرا فرهنگ  کارجمعی در ایران ضعیف است؟ 

تأکید شده پس چرا فرهنگ کار جمعی در جامعه ما ) مقارن(جمعی جود اینکه  درقرآن وروایات به کار با و-

  علت کارگریزي در جامعه ما چیست؟ . از کار می گریزند  -بعضی ها با داشتن توان کار. ضعیف است

به هرحال کار جمعی همانند بسیاري از مسائل دیگر فرهنگی، نیاز به فرهنگ سازي وآموزش آن درتمام بخش 

  . بتواند الگوي تمدن اسالمی به شمار آید هاي جامعه دارد تا
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  عامل فرهنگی- 1

وقتی  -امري فرهنگی است و ریشه در پیشینه تاریخی واجتماعی آن ملت دارد –میزان کار در پشتکار هرملت 

درجامعه اي که نگاه . تولید وایجاد ثروت در جامعه اي ارزش تلقی شود، به دنبالش فرهنگ کار نهادینه می شود 

فرهنگ  منفی ونادرست وجود داشته باشد روح کار وتالش وجدیت درآن جامعه می میرد و تن پروري وکم کاري

  . غالب می شود

  عامل تعهد ملی وعزم جدي - 2

درکشوري که منابع ملی ارزش تلقی شود، احساس مسؤولیت در قبال سرنوشت کشور، در فرد فرد آن جامعه 

  . امري درونی وارزشمند می شود

ی، مردم چنین کشوري براي توسعه وتعالی میهن خود، متعهدانه  می کوشند ومنافع ملی را بر منافع شخص

رسانه هاي گروهی ومراکز آموزشی، در  -ضروریاست مسؤوالن فرهنگی. گروهی وسازمانی  ترجیح می دهند

زیرا میان تعهد ملی وکار متراکم و جهادگونه رابطه معنا . تقویت مسؤولیت پذیري وتعهد ملی درجامعه بکوشند

  :ق آرمان ها فرموده اندرهبر فرزانه انقالب در تمجید از تعهد ملی براي تحق. داري وجود دارد

زمینه براي یک حرکت عظیم و . در این سی سال ملت وکشور درهمه زمینه ها پیشرفت کرده است! عزیزان من«

ما هم در زمینه  . یک حرکت محسوس که اثر آن را درزندگی مردم بشود مالحظه کرد فراهم است - بنیایی

رزمینه  زیرساخت هاي ارتباطی  ومواصالتی کارهاي د. زیرساخت هاي اقتصادي پیشرفت هاي زیادي کرده ایم

درزمینه  پیشرفت  علمی و فن آوري، یک روند پرشتابی از چندي پیش آغاز شده . بزرگی انجام گرفته است

  . است

  تعاون وهمکاري چگونه باید باشد؟
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  تعاونوا علی البر والتقوي . در سبک زندگی اسالمی به تعاون وهمکاري تأکید شده است

  ):مظاهري دامت برکاته.. به نظر حضرت آیت ا: ( اون و یاري رسانی به دیگران وهمنوعان به سه قسم استتع

مثال اگر بدانیم . قسم اول این است که همه باید از نظر مالی، به اندازه توان، به هم نوعان خود رسیدگی کنند

فراموش نمی کنم : مظاهري می فرمایند...ت اآی. شخصی شام ندارد، حتما باید شام خودمان را با او تقسیم کنیم

اگر به راستی بدانم کسی محتاج « : دردرس می فرمودند) قدس سره(که استاد بزرگوار ما حضرت امام خمینی 

. هرکس به اندازه وسعش باید کمک مالی داشته باشد»  .است، باید عباي خود را بفروشم واز وي دستگیري کنم

اختصاص به متمولین و افراد ثروتمند دارد،  بلکه  تصور نکنید دستور انفاق ، :حتی قرآن شریف می فرماید

  . هرکسی به اندازه وسعش وبه هر اندازه که می تواند باید کمک مالی ورسیدگی داشته باشد

  .... لتنفق دوسعه من سعته ومن قدر علیه رزقه فلینفق مما اتا ا

  . صاحب وسعت باید از وسعت خود انفاق کند و هرکه تنگدست باشد باید از آنچه خدایش داده انفاق کند

  . قسم دوم  تعاون که آن هم مهم است ، رسیدن به فریاد دیگران و به خصوص مظلومان است

برخیزند وبه به راستی اگر کسی مظلوم واقع شده، همه باید . من اصبح الیهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم

  . فریاد مظلوم برسند

قسم سوم تعاون ودیگر خواهی  که کمر آدم را می شکند ودربیش از صدها روایت نقل شده، این است که ما باید 

وهمنوعان تأکید می ورزند، درکتب روایی شیعه روایاتی که برضرورت خدمت به دیگران . خادم یکدیگر باشیم

. المومنون  خدم بعضهم لبعض: از امام صادق علیه السالم چنین نقل شده استبه عنوان نمونه . وسنی فراوانند 

  ). 167، ص 2کافی ، ج ( یفیه بعضهم بعضا : قلت وکیف یکونون خدماا بعضهم لبعض؟ قال
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همه باید به هر اندازه  که می شود به . همه باید مفید براي همدیگر باشیم: امام صادق علیه السالم فرمودند 

خدمت به یکدیگر یعنی چه؟ در روایات دیگري خادم دیگران بودن، به صورت عملی معنا . همدیگر خدمت کنیم

بی علیه السالم رفته و به ایشان مثال راوي می گوید  من مشکلی داشتم خدمت امام حسن مجت.  شده است

درراه به مسجد النبی  . ایشان همانند یک خادم دنبال من راه افتادند. این گره به دست شما باز می شود. گفتم

چرا به : امام دوم به من فرمودند. نجا معتکف بودندامام حسین  علیه السالم درآ. صلی اهللا علیه وآله رسیدیم

ایشان معتکف بودند  ونخواستم مزاحم برنامه عبادي ایشان :ارت باز کند؟  عرض کردمبرادرم نگفتی تاگره از ک

). 198، ص 2اصول کافی ، ج (انه لواعانک کان خیر ا له من اعتکافه شهرا : امام حسن علیه السالم فرمودند. بشوم

  . همانا اگر او تورا یاري می کرد از اعتکاف یک ماهش بهتر بود

تواند  گرهی از کار دیگران باز کند، از عبادتی همانند اعتکاف، آن هم درمسجد رسول اهللا بنابراین اگر کسی ب

مقابل این تعاون و همکاري صفات رذیله اي است که خودخواهی وخودبینی . صلی اهللا علیه وآله باالتر است

ر اکرم صلی اهللا پیغمب. وخود محوري در فرهنگ قرآن وعترت جایگاهی ندارد و بلکه بسیار نکوهش شده است

علیه وآله  دروصایاي خود می فرمودند که چند چیز در امت من عملی نخواهد شد و یکی از آن موارد، قانون 

  ). 125، ص 1الخصال، ج ( مواسات است

  یکی از مواردي که حقیقت ومغز دین است و وجود مبارك حضرت مهدي عجل اهللا تعالی فرجه الشریف احیا 

  . ون مواسات استمی کنند عمل به قان

  :استاد فتحی در وبالگ خودشان آثار مثبت کارهاي گروهی را چنین مطرح کرده اند

کارهاي گروهی می تواند همکفري و تقویت اندیشه هاي گوناگون را درپی داشته باشد وهمچنین موجب  

  . بینجامد همدلی بیشتر وتقویت انگیزه  ونشاط بشود ودر نتیجه به هم افزایی درکمیت وکیفیت نیز
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ه ها وهسته هاي همفکر وهمکار موجب باال رفتن همت ها واراده براي انجام کارهاي بزرگتري .اگرچه تشکیل گرو

نیز خواهد شد  وبه عالوه این حرکت هاي دسته جمعی درالبالي خودنیروهاي متخصص بهتري را نیز تربیت 

درخود  ،وهمیار با تجربه  فایده رسانی به دیگران خواهد کرد و افراد تربیت شده وحاضر دراین گروه هاي همکار

احساس تعلق بیشتر از نفس را نیز خواهند نمود و اینکه من تنها به خودم متعلق نیستم بلکه می توانم  با 

  . مشارکت درامور به دیگران هم تعلقی داشته باشم

  پایه هاي اساسی کار گروهی 

کرد که پایه ها و ارکان آن استقرار یافته باشد و پایه هاي این  کار گروهی و جمعی درصورتی تحقق پیدا خواهد

  . کار پر ارزش می تواند شامل امورر ذیل باشد

) تعاون( مایه رشد و توسعه آن خواهد شد، توجه  به همکاري کند و  اولین پایه اي که کار گروهی را مقاوم می

آید و پایه هاي سوم آن  وانضباط در کار به شمار میوتقسیم کار است ودومین رکن عبارت از هماهنگی و نظم 

  . وجالب اینکه هرسه مورد را می توانیم  درقرآن وروایات بیابیم. پدیده پسندیده  همفکري و مشورت می باشد

  ). 5/2 مائده، . (شدید العقابوتعاونوا علی البر والتقوي والتعاونوا علی االثم والعدوان والتقواهللا ان اهللا ....تعاون  - 1

اوصیکما وجمیع ولدي واهلی ومن بلغه کتابی بتقوي اهللا ونظم ) ع(فی وصیه االمام علی  –نظم وانضباط  - 2

  ).نهج البالغه( امرکم 

  ). 38/ 42( وامر هم شوري بینهم وممارزقهم  ینفقون شوري   -مشورت  - 3

  شیطان مخالف تشکیل گروه هاي همفکر

) جامعه مسلمانان( اعت است و شیطان همراه کسی که با جماعت دست خدا برسر جم: رسول خدا فرمود

  . مخالف گروه وجماعت مسلمانان اسیر شیطان می شود. ناسازگاري کند می رود
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یداهللا علی  الجماعه  فاذا اشتذ الشاذ منهم اختطفه الشیطان کما یختطف الذئب  الشاء )  ص(قال رسو ال اهللا 

  ). 1028قم  کنز االعمال ،. الشاذه من الغنم

هرگاه فردي  از جماعت جدا شود  شیطان اورا می رباید  . دست خدا برسر جماعت است :پیامبر خدا فرمود

  . همچنان که گرگ گوسفند  جدا مانده از رمه را می رباید

. دسته بندي نمود) سازمانی( و محیطی ) فردي( آفت هاي کار جمعی را شاید بتوان در دو دسته ذاتی   

  :ترین موانع در کار جمعی عبارتند ازشایع 

  بی اعتمادي و سوء ظن

  خودرایی واستبداد

  بخل

  حسادت و پنهان کاري

  ضعف فرهنگ کارجمعی

  ضعف ساختار وسازمان وضعف مدیریت 

نیمی از این آفت ها ریشه در کاستی هاي اخالق فردي دارد ونیم دیگر به نارسائی هاي اداري یا سازمانی برمی 

  . ز وکارهاي سهولت  آن باید در قوانین پیش بینی شودکه سا. گردد

  .بخش نخست با تهذیب نفس وتعالی اخالق قابل رفع است

  برخی از راهکارهاي تقویت کار جمعی

  تهذیب و تعالی اخالق فردي از طریق تقویت باورهاي دینی-

  تقویت توان وقابلیت هاي فردي از طریق آموزش-
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  خودرأییاحترام متقابل و پرهیز از -

  دمیدن روح اعتماد به سازمان از طریق احترام به افراد-

  شفافیت درمدیریت و پاسخگویی-

  تفویض اختیارات و واگذاري نقش ها ووظایف-

  مشورت وباورداشتن نظام تصمیم گیري مشارکتی-

  نظم، انضباط ودقت -

  نهاد سازي وپرهیز از قائم بالفرد نمودن امور-

  مدیریت زمان-

  رهنگ سازيآموزش و ف-

  انتقاد پذیري، بردباري، نرمش وتساهل-

  یق وسالیقبه رسمیت شناختن تفاوت ها و اختالف عال-

  :اصولی را که باید در رسیدن به اهداف مورد توجه قرار داد-

  تقویت انگیزه هاي دینی وانقالبی-

توجه به آموزه  -کمک کندیکی از عوامل بسیار مهمی که می تواند به توسعه کار وافزایش کارآمدي در جامعه 

درقرآن کریم وسیره ائمه اطهار علیه السالم همواره انسان کوشا . هاي دینی وارزش هاي معنوي کار است

از این رو،ضروري است که سخنرانان در تریبون . ومحترم بوده و برتالش آحاد مختلف هرجامعه تاکید شده است

تقویت انگیزه هاي دینی  . ردازند وجامعه را به تحرك درآورندها به تبیین نقش کار از منظر قرآن وروایات بپ

. فرهنگ کار را درجامعه نهادینه می کند -درکنار تبیین مسائل اخروي - براي کارآفرینی و اهتمام به کار وتالش

  :مقام معظم رهبري دامت برکاته در ارتباط با تقویت انگیزه ها براي حرکت در مدار اقتصادي فرمودند
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باید ما آن را وجهه همت خودمان  1390ه درعرصه مجموعه مسائل کشور مشاهده می کنید که درسال آنچه ک

ماسئل  -قرار دهیم این است که از جمله اساسی ترین کارهاي دشمنان ملت ما وکشور ما درمقابله با کشور ما

  . اقتصادي است

  

  سبک زندگی 

هرکه درکار « :سفارش وتوصیه شده است که حضرت امیرالمومنین علی علیه السالم می فرمایندکار با کیفیت 

ودرست وخوب  -درهر کار ومسئولیتی، آنچه اساس است توجه به کیفیت ودقت» کوتاهی ورزد، دچار اندوه گردد

ت دارد هرکس کاري خداوند دوس:  اگرچه  رسول خدا صلی اهللا علیه وآله که فرموده است. انجام شدن آن است

نه به مقدار و  - اسالم عزیز توجه خاصی به کیفیت کار دارد. آن را به نحو احسن انجام دهد –انجام می دهد 

  :د می فرمایدسوره مبارکه هو 7قرآن کریم در آیه  - کمیت آن

وب انجام کیفیت کار وخ -پس آنچه در انجام دادن کار باید سخت مورد توجه قرار گیرد» ایکم احسن عمال« 

  . دادن آن است

  :حضرت علی علیه السالم به مغازه خیاطی رسید فرمود

نخ ها را محکم و کوك ها را ظریف ونزدیک هم قرارده زیرا من از پیامبر خدا  -زنان داغدار بر سوگت بنشینند« 

از آنچه دوخته در روز قیامت دوزنده خائن می آید با پیراهن وردایی : صلی اهللا علیه وآله شنیدم که فرمود

مبادا از آنها . زیرا صاحب جامه سزاوارتر به آنهاست) سرقیچی ها(و بپرهیزید از تکه پارچه ها . وخیانت کرده است

  در متون کهن آمده که شخصی شیر »  جامعه و پوشش براي خود تهیه کنید که کیفر وعقوبت در پی دارد

به پسر خود . بی بیامد وگوسفندان واموالش را ببردپس از چندین سال سیال. وآب در آن می ریختمی فروخت 



٩ 
 

اندك اندك جمع شد . این آبی است که به شیر داخل می کردي: پسر گفت! نمی دانم این سیل ازچه آمد: گفت

  :مگر نخوانده اي که. و هرچه داشتیم ببرد

  .ست که انجام داده ایدهرمصیبتی به شمار سد به خاطر اعمالی ا» وما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدکم« 

  ). 30سوره مبارکه شوري ، آیه ( 

  نظارت وکنترل

. انگیزه را در افراد زیاد می کند ،داشتن سازمان و تشکیالت وبه ویژه به حضور وغیاب افراد ونظارت و پیگیري

ی خواندند با نگاهشان جمعیت را حضور وغیاب می کرد و اگر پیامبر اکرم صلی اهللا علیه وآله هرگاه نماز صبح م

  اگر مسافرت بود برایش دعا می کرد و اگر بیمار بود به عیادتش . کسی غایب بود، دلیلش را جویا می شد

  . می رفت

براي حضور در نماز جماعت انگیزه بیشتري  -ر استبه هر حال همین که مردم می دانستند توجه ونظارتی در کا

سلیمان بر تمام افرادي که تحت فرمانش بودند نظارت : قرآن در قصه حضرت سلیمان می فرماید. پیدا می کردند

سوره ( هدهد کجاست؟ چرا هدهد را نمی بینم؟ : روزي هد هد غایب بود فرمود. حتی بر پرندگان. دقیق داشت

  . ارت وکنترل عامل مهمی در حفظ انگیزه وتعهد در افراد و جامعه استاین نظ) 20نمل آیه 

  دوستان هم سلیقه 

همکاري برادرش حضرت موسی علیه السالم . انگیزه هاي یکدیگر را تقویت می کنند -رفقاي همفکر وهم سلیقه

ه  میان افرادي که باهم پیامبر اکرم صلی اهللا علیه وال). 30سوره طه آیه . ( هارون را از خداوند درخواست کرد

امام علی علیه السالم وخودش وهمچنین بین بانوان  -مانند سلمان وابوذر - سنخیت داشتند عقد برادري خواندند

  . افراد هم سلیقه باهم شریک می شدند -عقد خواهري خواندند لذا در پیشامدها و کارها -همفکر و هم سلیقه
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  . همفکري و همکاري همسران وخانواده آنان است بخش مهمی از توفیقات فرهیختگان به خاطر

سزاوار است یک دکتراي افتخاري هم به همسر  -راستی اگر مدرك دکتري و یا اجتهاد را به مردي می دهند

  . همدل و همفکر و زمینه ساز او داده شود

براهیم و هاجر حضرت ا –امام علی وحضرت فاطمه  –پیامبر اکرم وحضرت خدیجه : نمونه همفکري در کار خیر

  . ابولهب و همسرش می باشد): نمونه همفکري در کار شر( واسماعیل صلوات اهللا علیهم  

ده نفر ده نفر شوید وشروع کنید به حفر خندق و هرکدام : رسول خدا خواست دور مدینه را خندق بکند، فرمود

  . بروید و ده نفر مثل خودتان را پیدا کنید

من اگر او بیست آورد،. اشتن دوست بهتر و باالتر از خود استانسان را زیاد می کند داز چیزهایی که انگیزه نیک 

اما اگر رفیقش از خودش پایین تر . یعنی ایجاد مسابقه و رقابت مثبت ورشد وترقی در کماالت. هم بیست بیاورم 

نها هم فعال تر می دربسیاري از موارد افراد وقتی دیدند دوست ورقیب شان فعال است آ. باشد سست می شود

  . شوند

  مقبولیت مدیر

ایمانی ورفتاري برخوردار است خود به خود در قلب آنان جایی پیدا  -مدیري که نزد کارکنانش از مقبولیت علمی

زیردستان فطرتاً  ازکسی متابعت می کنند که . کرده  وانگیزه  کارمندانش را براي کار حفظ و تقویت می کند

ی ندارد  کم کاري، مسامحه وسستی درآن اما مدیري که درذهن زیردستانش جایگاه.وي را قبول داشته باشند

  . محیط دور از انتظار نیست

  محیط وفضاي عاطفی

افراد صمیمت و رفاقت برقرار باشد، همه افراد هنر وتوان اگر میان  -در محیط هخاي کار گروهی واجتماعی

در . پیشی بگیرندخستگی احساس نکرده و سعی دارند در انجام وظیفه از یکدیگر . واقعی شان را عرضه می کنند
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حتی درمسافرت انگیزه همکاري بیشتر شده وخوشی . غیر این صورت انگیزه چندانی براي سعی وتالش ندارند

  . ولذتشان زیادتر می شود

اعضاي خانواده براي  - همچنین در محیط هاي خانوادگی که میان خانواده روابط عاطفی بیشتري حاکم باشد

اما اگر جمعی که با یکدیگر کار . ند واز خیر رسانی به یکدیگر لذت می برندکمک به یکدیگر تالش دوچندان دار

می کنند بدون عاطفه وصمیمیت و تنها براساس وظایف مشخص شده قراردادي کار کنند حتی در حد انجام 

  . وظایف هم آن گونه که شایسته است موفق نخواهند بود

  :ز علل وموانع عدم کارهاي جمعی را چنین بیان داشته انداستاد فروتن در گفتگو با خبرنگاران جوان  بعضی ا

: ایشان گفت. یکی از مشخصه هاي تغییر سبک زندگی مورد تاکید مقام معظم رهبري فرهنگ کار جمعی است

این فرهنگ که هرکس به فکر خودش باشد تا بتواند کارش را پیش  -در گذشته به خاطر عقبه استبدادي ایران

ودرکشورهاي درحال توسعه نیز عموما از نیروي انسانی به عنوان سپردفاعی استفاده شده  ترویج می شد -ببرد

کاري از آنها می خواهند، ومردم نیز همیشه  -است وتفکر رایج بر این است که هروقت مردم را فرا می خوانند

  . خود را از جمع گرایی جدا کرده اند

در ورزش دیده می شود آن است که ایران در مسابقات بین یکی از نمونه هایی که عدم کارجمعی : وي افزود

  . المللی  در ورزش هاي فردي همیشه موفق تر از ورزش هاي جمعی عمل کرده است

  :ایشان یکی از عوامل اصلی عدم تمایل به کار جمعی را سوء مدیریت دانسته واظهار می دارد

وي . یازمند یک گروه هستیم تا حرف آخر را بزندبازهم ن - هرچقدر یک گروه با اعضاي قدرتمند تشکیل دهیم

انتصاب افرادي که شایستگی آن منصب را  نداشته و قدرت تصدي اجرا ندارند باعث ازهم پاشیدگی و : ادامه داد

  . دلزدگی گروه ها می شود
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ه خوبی دیده درکارهاي پروژه اي این افراد از کار جمعی ب: فروتن با اشاره به عوامل اقتصادي برکار جمعی گفت

می شود و افراد تا جایی که ممکن است به جهت منفعت هاي اقتصادي در تالشند تا کار را به تنهایی انجام 

  . دهند

  این بحرانی زمانی بوجود : وي یکی دیگر از عوامل تمایل به کار جمعی را بحران سیاسی عنوان کرد و افزود

از عرصه سیاسی حذف ، همه اعضاي آن با بسته شدن آن می آید که کسانی که وابسته به تشکل هایی هستند

  . لذا افراد ترجیح می دهند به صورت تکی وغیر تشکیالتی فعالیت کنند. می شوند  وکنار گذاشته می شوند

ایشان نا امیدي و بی اعتمادي را از نخستین نشانه هاي برخورد با موانع ومشکالت دریک حرکت جمعی است  

بسیاري مواقع وقتی یک حرکت جمعی با مسائلی مواجه می شود که سرعت حرکت آن را : برشمردند وگفتند 

  . کند می کند یا به خطر می اندازد وقتی است که ماهیت جمعی بودن آن را زیر سوال ببرد

خداوند در قرآن کریم و مجموعه معارف اسالمی ودینی برتالش هاي جمعی ودست در دست هم قرار دادن براي 

رد فراوانی اعم از کارهاي اقتصادي و معنوي وعلمی مورد تر بسیار توصیه فرموده و جماعت را درموانتیجه به

  :تاکید قرار داده است که برخی از مصادیق آن عبارتند از

  همکاري  گروهی براي اصالح جامعه  -1

از میدان هایی که خداوند برکار گروهی وجمعی تأکید ورزیده است میدان امر به معروف و نهی از منکر براي 

چرا که دراین عرصه، کارهاي . اصالح  جامعه و تغییر روند نادرست آن به سوي خوبی ها وشایستگی ها است

یامرون بالمعروف و ینهون عن ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و. (فردي کمتر می تواند پاسخگو باشد

  ). 104آل عمران، آیه ) ( المنکر واولئک  هم المفلحون
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ومردم را به نیکو . خلق را به خیر وصالح دعوت کنند) که دانا و با تقوي ترند( وباید از شما مسلمانان برخی 

درکمال ) عالم دردو( کاري امر واز بدکاري نهی کنند و اینان که به حقیقت واسطه هدایت خلق هستند 

  . فیروز بختی و رستگاري خواهند بود

امر به معروف و نهی از منکر واجب کفایی می باشد  ودرصورتی که بعضی از :  در رساله عملیه آمده است

مکلفین  قیام به آن کنند از دیگران ساقط است واگر اقامه معروف وجلوگیري از منکر موقوف  بر اجتماع 

  . اجب است اجتماع کنندجمعی از مکلفین باشد و

  همکاري گروهی براي برقراري اتحاد وانسجام - 2

قرآن  واسالم وهرگونه وسیله ارتباط (گی به ریسمان خدا هم: سوره آل عمران می فرماید 103قرآن در آیه 

 چنگ زنید و پراکنده نشوید ونعمت بزرگ خدا را به خود به یاد آرید که چگونه  دشمن یکدیگر بودید ) دیگر

واو درمیان دل هاي شما الفت  ایجاد کرد وبه برکت نعمت او برادر شدید وشما بر لب حفره اي از آتش 

این چنین خداوند آیات خود را بر شما آشکار سازد شاید  -خدا شما را از آنجا برگرفت ونجات داد - بودید

  . هدایت شوید

ما رسیده به لزوم واهمیت این موضوع با عبارات در احادیث فراوانی که از پیامبر وپیشوایان بزرگ اسالم به 

  . مختلفی اشاره شده است

افراد با  -المومن للموس کالبنیان یشید بعضه بعضا: در یک مورد پیغمبر اکرم صلی اهللا علیه واله می فرماید

  . ردایمان نسبت به یکدیگر همانند اجزاي یک ساختمانند که هرجزئی ازآن جزء دیگر را محکم نگاه می دا

  . مومنان همچون یک روح اند –المومنون کالنفس الواحده : ونیز فرمود
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مثل افراد با ایمان در دوستی ونیکی به یکدیگر همچون اعضاي یک پیکر است که چون : ونیز می فرماید

  . بعضی ازآن رنجور شود و به درد آید اعضاي دیگر را قرار و آرامش نخواهد بود

  

  استجابت دعاهمکاري جمعی براي  - 3

پروردگار فرموده که مرا . وقال ربکم ادعونی استجب لکم: سوره  مومن می فرماید 60قرآن  کریم درآیه 

دعا کردن محبوب الهی وخواست خود اوست وبعد از دعا وعده اجابت .  بخوانید تا دعاي شما را اجابت کنم

ی دارد و به تالش وکوشش دعا به انسان اعتماد به نفس می دهد واز یأس ونومیدي باز م. داده شده است

  . بیشتر دعوت می کند

گرچه از برخی جهات  شاید . دعاي گروهی  ودسته جمعی از آداب دعا ودراجابت  دعا بسیار موثر است

ارزشی فوق  -ولی وحدت وهماهنگی و اجتماع در کار وتعاون از نظر اسالم   ،دعاي فردي وتنهایی بهتر باشد

ه السالم فرموده که پدرم چنین بود زمانی که حادثه اي که امام صادق علی  در روایت داریم. العاده دارد 

بحارا النوار، . ( زن وفرزندانش را جمع وسپس دعا می کرد وآنها آمین می گفتند - ناگوار وتلخ پیش می آمد

  ). 394، ص 93ج 

دعا مستجاب می شود  در ارتباط  با دعاي گروهی  روایات فراوانی  وارد شده است که اصال قبل از تفرق 

واین نشانگر توجه جدي پروردگار متعال  به اجتماع مردم براي خواندن  او دارد که شاید یک نفر از دعا 

  . کنندگان  مقرب درگاه اوب اشند وبه برکت او دعا مستجاب شود

  همکاري گروه  براي یادگیري و آموختن -4

چرا  از پس . همه مومنان به جهاد رهسپار شوند سزاوار نیست که: سوره توبه آمده است 122در آیه  

هرگروهی از ایشان دسته اي کوچ نمی کنند تا دردین فقیه شوند وهنگامی که به سوي قوم خویش 

  . بازگشتند  آنان را بیم دهند تا شاید آنان از گناه و طغیان حذر کنند
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  :به نوشته مفسر تفسیر نور

به او  - هللا علیه وآله  دربدرقه ي حضرت علی علیه السالم به یمنفقه آنچنان مهم است که رسول خدا صلی ا

با آنکه وي ) اللهم فقهه فی الدین: ( واو را چنین دعا کرد ) فقهم فی الدین ( فرمان آموزش فقه مردم را داد 

تفقه فی الدین فان ( چنان که حضرت امیر علیه السالم به فرزندش سفارش می کند . فقیرترین مردم بود

حمد : امام حسین علیه السالم نیز شب عاشورا درجمالتی خداوند را چنین ستود)  فقهاء ورثه االنبیاءال

  . خدایی که مارا فقیه در دین قرار داد

اگر براي امام حادثه اي اتفاق افتاد تکلیف مردم چیست؟ امام این آیه : از امام صادق علیه السالم پرسیدند

  . وطایفه اي باید براي شناخت امام حرکت کنندازهرشهر ت فرمود  که را تالو) سوره توبه  122آیه (

همکاري گروهی  درعرصه هاي سرمایه گذاري ومسایل اقتصادي و تولیدي یکی از بارز ترین امتیازهاي  - 5

جوامع ایده ال د اشتن  اقتصادي سالم، پویا همراه با مجریان فعال، متعهد وکاردان در عرصه هاي اقتصادي 

. برترین انسان ها به آن می پرداختند –ن است که بنابرمتون دینی ارزش کار اقتصادي در دین چنا .است

  . آیات واحادیث  از آدم تا خاتم را این گونه معرفی می کند که براي تامین زندگی کار اقتصادي داشتند

آن گونه که ازآن . رسول اکرم  صلی اهللا علیه وآله فعالیت هاي اقتصادي را بسیار ارزشمند می دانست

هیچ فرقه و مذهبی   -درطول تاریخ جوامع بشري -کارگران وتولیدکنندگان را تشویق می کرد 0حضرت 

  . ئل نشده اندچنان جایگاهی براي اساسی ترین رکن جامعه یعنی تامین کنندگان کاالهاي اقتصادي قا

درفقه واحکام به ویژه در ابواب ... بنابراین عاوینی همانند مشارکت، مضاربه، مزارعه، معامالت شرعی و

اقتصادي  فقه  آمده که گویاي اهمیت کارهاي مشارکتی وگروهی در جذب سرمایه ها و همچنین نیروي 

  . فرهنگ کار جمعی باشدانسانی است و می تواند مشوق خوبی براي جامعه امروزي در ترویج 
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  نتیجه گیري

  )بقره  189آیه ( واتوالبیوت من ابوابها: قرآن می فرماید

  . یعنی هر کاري را از راهش وارد شوید. براي ورود به خانه ها از درب آن وارد شوید

  :کار جمعی در سه قالب می تواند به ثمر برسد

  )تقسیم کار( همکاري  - 1

  )در کارنظم وانضباط ( هماهنگی  - 2

  )مشورت با یکدیگر( همفکري  - 3

  . استارت آن باید در خانواده و مدرسه زده شود –براي رسیدن به اهداف عالیه کار گروهی 

هرچند در فرهنگ سازي ونهادینه کردن فعالیت هاي گروهی و جمعی ، تریبون هاي عمومی، مساجد وتکایا، 

  . شند ائمه محترم جمع وجماعات می توانندتأثیر گذار با

  . خانواده و مدرسه نقش اول را درفرهنگ سازي این مقوله دارند- 1

  

  نقش رسانه  هاي جمعی - 2

به فرموده استاد .  امروز نقش رسانه ها از نقش ارتش ها بیشتر وجنگ سرد از جنگ نظامی کارآمدتر است

ابزار تبلیغ، راههاي ناهموار را به با . با صدا وسیما ومطبوعات می توان ملتی را اصالح یا فاسد کرد: قرائتی 

بسیاري از ناهنجاري ها وعادات غلطی که درجامعه وجود دارد با فرهنگ سازي . راحتی هموار می سازند

صدا وسیما می تواند با نمایش تاتر یا فیلم، ازدواج هاي ساده را به یک ارزش . توسط رسانه ها قابل رفع است

عنوان یک ارزش اجتماعی گسترش دهد، اشتیاق به تولید را درآحاد جامعه ساده زیستی را به  . تبدیل نماید

  ).فرهنگ کار گروهی را نهادینه سازد. ( پدید آورد

  . بنابراین قدرت ونقش رسانه ها در ایجاد وتقویت انگیزه ها نباید دست کم گرفته شود
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  خالصه مقاله 

هرکه این . تیابی به اهداف وآرزوهاي بلنداستکار وکوشش قانون عام آفرینش براي شکوفایی اقتصادي و دس

. اگرچه  بر آئینی جز آئین اسالم باشد. قانون را به درستی به کارگیرد، دنیاي او رونق می گیرد  و شکوفا می شود

هرکه ازاین قانون مهم، غفلت کند وآن را نادیده انگارد ووانهد، دچار تنگنا، عقب ماندگی  وتهی دستی  -درمقابل

شد؛ اگرچه مسلمانی شیعی وداراي مکتب اثنی عشري باشد وشب  و روز خویش را به دعا وتوکل وعبادت خواهد 

  . سپري کند

. ان الذي  یطلب من فضل یکف به عیاله اعظم اجرا من المجاهد فی سبیل اهللا: امام رضا علیه السالم می فرماید

انواده خویش است، پاداشی بزرگ تر از آن که با کار وکوشش درجست وجوي مواهب زندگی  براي تامین خ

تنها تن :  به قول استاد محمد حکیمی  درکتاب معیارهاي اقتصادي تعالیم رضوي. مجاهدان راه خدا را دارد

آدمی نیست  که به کار نیاز دارد، بلکه رشد روح وقواي معنوي و فکر و فرهنگ وتربیت او نیز بستگی به کار دارد 

  . ی گذارددمی نیز آثار زیان بار مو بی کاري، بر معنویت آ

 -اگر آدمی، هرچه راکه نیاز دارد، در اختیار داشت وطبیعت،  آماده وساخته و پرداخته به اومی دارد ودر نتیجه

اوقات خود را  پیوسته به بی کاري وفراغت می گذراند،  به فساد وتباهی کشیده می شد وناگزیر نیرو وانرژي  

  . می کرد که به نابودي خود وهمنوعانش می انجامیدخودرا در راه هایی صرف 

اصوال . کار درفرهنگ بشري به دو صورت فردي وگروهی قابل تصور است که هرکدام داراي مزایایی می باشد

انسان در مرحله اولیه باکار فردي آشنا گردید وبراي رفع نیازهاي خویش به طور مستقیم دست به کار شد تا بر 

انسان هاي اولیه پس از اینکه بامشکالتی فراتر از حدوتوان خود مواجه شدند . ود فایق آیدمشکالت پیش روي خ

این احساس نیاز، اولین جرقه اي بود براي گرایش به  - وفهمیدند دررفع آنها به همکاري دیگران نیز نیازمندند
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که انسان در طبع خود  از روحیه  چرا. کار جمعی و گروهی واز آنجا آرام آرام به این نوع دوم از کار روي آوردند

. مدنی واجتماعی  برخوردار است و زندگی به تنهایی براي او بسیار دشوار و دربرخی موارد غیر قابل ممکن است

پس توجه  به کار جمعی وزندگی جمعی و رفتارهاي جمعی  وتدوین قوانین جمعی وبسیاري از موارد دیگر، از 

  . کار گروهی داراي مزایاي فراوانی است. به شمار می آید امور تفکیک ناپذیر  از طبع آدمی

  . انجام کار به صورت گروهی، انگیزه و نشاط  بیشتري  از انجام آن به شکل انفرادي دارد:  به فرموده استاد قرائتی

  ) . یداهللا مع الجماعه( اسالم نیز همواره بر اجتماع تاکید ورزیده است از جمله می فرماید

  . انگیزه  را چندین برابر می کند –معی در بخش تحقیق ویا تولید و یا خدمات کار دسته ج

به نام فرهنگ واقتصاد با عزم ملی ومدیریت جهادي  دوعامل را باید درفرهنگ کار  93با توجه به نامگذاري سال 
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