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كار از منظر استاد شهيد مرتضي مطهري، نه فقط گذران 
معيش��ت كه يكي از عوامل تربيتي است كه كمتر بدان 
توجه مي شود. ايشان معتقد است كه نسبت كار و انسان 
نس��بت تقدم و تأخر نيس��ت كه يكي را عامل ديگري 
بدانيم و في المث��ال بپنداريم كه تنه��ا كار اثر و معلول 
انسان است، بلكه كار و انسان هم علت يكديگر هستند 
و هم معلوم يكديگر. به عبارت ديگر هم انسان سازنده و 
خالق و آفريننده كار خودش و هم كار )و نوع كار( خالق 

و آفريننده روح و چگونگي انسان است. 
 كار به عنوان وظيفه اي اجتماعي

شهيد مطهري اين منطق را كه بيكاري را نوعي پيروزي و 
ارزش و كار كردن را حاصل جبر احتياج دانسته، نادرست 
در مسئله كار بحث »نياز«  مي خواند و معتقد است اصال ً

اولويت اول نيست، بلكه اوالً »كار« يك وظيفه اجتماعي 
است و از همين باب پيامبر اكرم )ص( فرمودند: »معلعون 
من القي كله علي الناس.« در واقع اجتماع حقي بر گردن 
انسان دارد و يك فرد هر آنچه از كفش و لباس و غذا و... 
مصرف مي كند به نوعي محصول »كار« ديگران است و 
به همين جهت اگر كسي بخواهد از زير بار كار شانه خالي 
كند همان فرموده پيامبر است كه سنگيني او روي دوش 
ديگران قرار مي گيرد، بدون اينكه سنگيني از ديگران به 

دوش گرفته باشد. 
 كار از منظر سازندگي فردي

اما اين تنها منطق تقدس كار در اس��الم نيست و اسالم 
كار را تنها به جهت وظيفه اجتماعي مقدس نمي شمارد. 
شهيد مطهري معتقد است عالوه بر اين وظيفه اجتماعي، 

كار از نظر س��ازندگي فرد يك امر الزم است و به همين 
جهت مي توان و الزم است كه كار را از جنبه تربيتي نيز 
به بحث گذاشت. استاد شهيد خود بر اساس چند ساحتي 
بودن انسان، مسئله كار به عنوان عامل تربيتي را از شش 
ديدگاه »كار و تأثير بر جسم«، »كار و قوه خيال«، »كار و 
آزمودن خود«، »كار و فكر منطقي«، »كار و احساس«، 
»كار و شخصيت« به بحث مي گذارد. ايشان معتقد است: 
»انس��ان يك موجود، به يك اعتبار، چند كانوني است. 
انسان جسم دارد، انسان قوه خيال دارد، انسان عقل دارد، 
انسان دل دارد، انسان... كار براي جسم انسان ضروري 
است، براي خيال انسان ضروري است، براي عقل و فكر 
انسان ضروري است  و براي قلب و احساس و دل انسان 

هم ضروري است. «

 كار و تمركز بر قوه خيال
آنطور كه استاد شهيد مرتضي مطهري استدالل مي كند 
وقتي انس��ان پيرامون مس��ائل كلي به طور منظم فكر 
مي كند و از مقدمه اي به نتيجه اي مي رس��د، او در حال 
تفكر و تعقل است، اما وقتي كه ذهن انسان بدون اينكه 
نظمي داشته باشد و بخواهد نتيجه گيري كند و رابطه 
منطقي بين قضايا را كشف نمايد، همين طور بي نتيجه از 
مسئله اي به مسئله اي كشيده شود، يك حالت عارضي 
است كه اگر نتواند آن را در اختيار خودش بگيرد، انسان 
را به فساد مي كشاند. در نتيجه انسان نيازمند تمركز قوه 
خيال است و اگر اين قوه آزاد باشد، مي تواند منشأ فساد 
اخالقي شود. كمااينكه اميرالمؤمنين)ع( فرمودند: »اگر 
تو نفس را به كاري مشغول نكني، او تو را به خود مشغول 
مي كند. « به همين جهت همواره بايد نفس را به كاري 
مشغول داشت تا متمركز باشد و مجالي براي فكر و خيال 

باطل نداشته باشد. 
 كار و جلوگيري از گناه

شهيد منش��أ بس��ياري از گناهان را بيكاري مي داند و 
انسان را به ديگ بخاري تشبيه مي كند كه اگر دائماً به 
آن حرارت داده شود و هيچ منفذي و دريچه اطميناني 
نداشته باش��د به انفجار خواهد رسيد و اين انفجار براي 
انسان گناه است، لذا وقتي انس��ان نيرو و انرژي اي را از 
طبيعت مي گيرد، اين نيرو بايد در جاي خود و به درستي 
مصرف ش��ود، در غير اين صورت كار انسان ها همچون 

ش�هيد مطه�ری ش�رط تأثي�ر كار به 
عنوان عاملی تربيت�ی را كه بتواند فرد 
را از گناه دور كند، عالقه انس�ان به كار 
انتخابی خود می داند، چرا ك�ه اگر كار 
مورد عالقه و منطبق با اس�تعدادهای 
فرد نباشد و فرد بخواهد تنها آن را برای 
مزد و درآمد انجام دهد، این اثر تربيتی 
نخواهد داشت و شاید تأثير عکس نيز 
بر روح گذاشته و آن را به فساد بکشاند

كار براي بس�ياري از انس�ان هاي امروز بيش از آنکه آنطور ك�ه حضرت علي)ع( 
مي فرمایند بزرگ ترین تفریح باشد، نوعي عذاب است كه از سر نيازهاي گذران 
معيش�ت مجبورند به آن تن دهند. نگاه به كار دیگر همچون گذش�ته یك نگاه 
ارزشي نيست و انسان ها به نوعي خودشان را بندگاني مي بينند كه مجبورند هر 
روز صبح رأس ساعتي مشخص به شركت، كارگاه یا كارخانه ورود كرده و تا سقف 
اضافه كار مجاز كار كرده و رأس ساعتي مشخص خروج خود را با گذاشتن انگشت 
بر دس�تگاه هایي كه لحظه به لحظه حضور افراد را مي س�نجند ت�ا مبادا ثانيه اي 
حقوق بيشتر داده ش�ود، ثبت كنند. این نگاه را باید دستاورد سيستمي دانست 

كه در آن كار معنایي جز خدمت به سرمایه داران ندارد و همه باید در ازاي مبلغي 
ثابت در ماه كار كنند تا س�رمایه دارهایي كه چيزي جز سرمایه  ندارند، روزبه روز 
و به ش�کلي تصاعدي پول روي پول بگذارند. این در حالي است كه در اسالم كار 
به عنوان امري مقدس، ش�ناخته ش�ده و بيکاري مردود و مطرود است؛ تا حدي 
كه در حدیث نبوي آمده اس�ت: »هر كس�ي كه بيکار بگردد و سنگيني ]معاش[ 
خود را بر دوش مردم بيندازد، ملعون اس�ت و لعنت خدا شامل اوست.« در ادامه 
با استناد به كتاب تعليم و تربيت ش�هيد مرتضي مطهري مفهوم كار در اسالم را 
وامي كاویم. این س�خنراني ذیل مجموعه »عوامل تربيت« ایراد گردیده اس�ت. 

»كار« نه فقط يك وظيفه اجتماعي كه عاملي تربيتي است
بازخواني جایگاه »كار« در اسالم از منظر استاد شهيد مرتضي مطهري

   کنکاش

ِجف دریسکل، استاد مددكاري اجتماعي در دانشگاه 
ایالتي ِسيلم، ماساچوست، طي مقاله اي به نظریات و 
مدل هاي سالمت عمومي پرداخته است. این مدل ها 
ما را در تفسير و پيش بيني تغيير یا عدم تغيير رفتار 
افراد و نيز علت آن یاري مي كنند. دریس�کل در این 
مقاله به س�ه مدل »باور س�المت«، »عمل منطقي« و 
»ش�ناخت اجتماعي« اشاره كرده اس�ت. ترجمه این 
مقاله به همت زینب نصيري در كانال تلگرامي پنجره 
منتش�ر ش�ده اس�ت كه در ادام�ه آن را مي خوانيد. 

ظهور غيرمنتظره و ناگهاني بحران وي��روس كرونا تأثير 
چشمگيري بر س��المت و به زيس��تي افراد، خانواده ها و 
جوامع داشته است. ما مددكاران اجتماعي در جايگاهي 
ويژه براي حمايت از افراد دچار بحران قرار داريم؛ چراكه 
بدين منظور تحصيل كرده و آموزش ديده ايم تا مداخالتي 
درجهت حمايت از سالمت و تندرستي افراد انجام دهيم. 
تمركز بر سالمت و تندرستي در حوزه مددكاري اجتماعي 
موضوع جديدي نيس��ت. مركز كنترل و پيش��گيري از 
بيم��اري )CDC( راهبردهاي��ي مقرر ك��رده كه براي 
پيش��گيري از انتقال يا ابتال به ويروس كوويد۱۹ مؤثرند. 
يكي از اين راهبردها حفظ فاصله  فيزيكي با ديگران است. 
اين عمل ن��اِم فاصله گذاري فيزيكي )و ي��ا فاصله  گذاري 
اجتماعي( به خود گرفته است. حفظ فاصله  فيزيكي به نظر 
امر ساده اي  است، اما در عمل عكس آن به اثبات رسيده 
است.  همانطور كه از س��اير رفتارهاي مرتبط با سالمت 
مانند استعمال سيگار و مواد مخدر مي دانيم، تغيير رفتار 
و اختياركردن رفتارهاي س��الم تر مي تواند دشوار باشد. 
حكومت هاي محلي، ايالتي و كش��ورها محدوديت هايي 
را به منظ��ور حماي��ت از فاصله گذاري فيزيك��ي اعمال 
كرده اند. برخي از اين استراتژي ها عبارتند از: محدودكردن 
رس��توران ها به ارائه  غ��ذاي بيرون بر، تعطيل��ي تمامي 
كس��ب وكارهاي غيرضروري )مانند آرايشگاه ها و مراكز 
خريد(، تشويق به پرهيز از گردهمايي هاي بزرگ و انتقال 

كالس درس مدارس و دانشگاه ها به پلتفرم مجازي. 
بس��ياري از افراد اس��تراتژي هاي اعمال ش��ده را توسط 
حكومت هاي محل��ي، ايالت��ي و كش��ورها پذيرفته اند، 
اما متأس��فانه، هن��وز افرادي هس��تند ك��ه در پيروي از 
پروتكل ه��اي فاصله گي��ري فيزيكي با چال��ش روبه رو 
هس��تند و ما روزانه ش��اهد نمونه هاي بس��ياري از عدم 
رعايت پروتكل ه��اي فاصله گيري فيزيكي در رس��انه ها 
هستيم؛ مثاًل دانشجويان جواني كه تعطيالت بهاره  خود 
را به صورت دسته جمعي جشن مي گيرند و نيز نوجواناني 

كه مشغول بازي بسكتبالند )كه ورزشي پربرخورد است و 
امكان رعايت فاصله گذاري در آن ميسر نيست.(

حال چطور اس��ت كه برخي افراد پروتكل فاصله گذاري 
فيزيكي را رعاي��ت مي كنند و برخي نه؟ هرچه باش��د، 
فرض ما اين اس��ت كه مردم مايلند از پخ��ش يا ابتال به 
اين ويروس كشنده اجتناب كنند. سال هاست كه علوم 
اجتماعي به تحقيق و مطالع��ه  عوامل مؤثر بر رفتارهاي 
مرتبط با س��المت و تغيير رفتار مي پ��ردازد و در نتيجه 
اين تالش ها، گنجينه اي از دانش جمع آوري ش��ده كه 
ما را در درك بهتر رفتارهاي سالمت محور و تغيير رفتار 

ياري مي رساند. 
مددكاران اجتماعي و دانش��جويان مددكاري اجتماعي 
با مفهوم تغيير رفتار ناآشنا نيستند؛ چراكه در تحصيل و 
كارورزي خود، با نظريات و مدل هاي مربوط آشنا شده  اند. 
با اين وجود، چيزي كه عموماً جاي خالي آن حس مي شود، 
نگاه بين رشته اي سالمت همگاني به مبحث تغيير رفتار 
است.   دهه هاس��ت كه متخصصان س��المت عمومي به 
مطالعه و بررس��ي رفتار از منظر پيش��گيري مي پردازند. 
در نتيجه م��ا هم اكنون، به دركي برت��ر از عوامل مؤثر در 
رفتارهاي سالمت محور و تغيير رفتار رسيده ايم. آگاهي 
از اين عوامل باعث توس��عه و تكامل نظريات و مدل هاي 
سالمت عمومي شده كه ما را در تفسير و پيش بيني تغيير 
يا عدم تغيير رفت��ار افراد و نيز علت آن ي��اري مي كنند. 
در اينجا من س��ه نظريه و مدل را كه ب��ه ويروس كرونا و 
فاصله گذاري فيزيكي مربوط مي ش��وند، معرفي خواهم 
كرد. اين سه عبارتند از مدل باور س��المت، نظريه  عمل 

منطقي و نظريه  شناخت اجتماعي. 
  نظریات و مدل ها

1- مدل باور به س�المت )HBM(: اين مدل يكي از 
رايج ترين و پركاربردترين مدل ها براي درك و پيش بيني 
تغيي��ر رفتار اس��ت. از اين م��دل در ان��واع كمپين هاي 
پيش��گيري، همچ��ون پيش��گيري از اچ آي وي، اي��دز، 
كمپين ه��اي اس��تفاده از كمربند ايمن��ي و نيز كمپين 
آزمايش ماموگرام استفاده شده است. تمركز اين مدل بر 
باورها و نگرش )شناخت( فرد در رابطه با پذيرش يك رفتار 
مربوط به سالمت است. س��ازه هاي مدِل باور به سالمت 
عبارتند از حساسيت درك شده، شدت درك شده، منافع 

درك شده، موانع درك شده و خودكارآمدي. 

حساسيت و شدت درك شده در كنار هم به عنوان تهديد 
درك شده ش��ناخته مي ش��وند. حال ارتباط اين سازه ها 
با ويروس كرونا چيس��ت؟ حساسيت درك ش��ده با باور 
فرد درب��اره احتمال ابتال به ويروس ارتباط دارد. ش��دت 
درك شده نيز برپايه باور فرد درباره ميزان خطر ويروس 
و نيز عواقب ابتال به آن اس��توار اس��ت. منافع درك شده 
بر تفس��ير فرد از جنبه هاي مثبت پذي��رش رفتار جديد 
فاصله گيري فيزيكي تمركز دارد. موانع درك شده نيز به 
جنبه هاي منفي پذيرش فاصله گذاري فيزيكي نگاه دارد 
كه شامل ارزيابي هزينه هاي رواني و احساسي نيز مي شود 
و در نهايت خودكارآمدي به سطح اعتمادبه نفس فرد در 
پذيرش و پياده سازي موفقيت آميز فاصله گذاري فيزيكي 

اشاره مي كند. 
خالص��ه بگوييم، ب��راي آنكه تغيي��ر رفت��ار رخ بدهد و 
موفقيت آميز باش��د، افراد بايد ويروس كرونا را به عنوان 
تهديدي براي سالمت خود ببينند، درك كنند كه پذيرش 
رفتار جديد )فاصله گذاري فيزيكي( منافع و نتايج مثبتي 
دارد و نيز به توانايي خود براي غلبه بر موانع درك شده كه 
ممكن اس��ت راِه عمل را بر آنها ببندند، اطمينان داشته 

باشند. 
2-  نظریه عمل منطقي )TRA(: اين نظريه  نيز مانند 
نظريه  يپ باور به س��المت، براي تعبير و پيش بيني انواع 

رفتارهاي سالمت محور به كار مي رود؛ رفتارهايي مانند 
استفاده از وسايل پيشگيري از بارداري، استعمال سيگار 
و تنباكو و نيز استعمال مواد مخدر. اين نظريه مي گويد كه 
مهم ترين تعيين كننده تغيير رفتار، مفهوم »داشتن قصد 
رفتاري« است. قصد رفتاري به آمادگي فرد براي شركت 

در يك رفتار سالمت محور اشاره دارد. 
مفاهيم اصلي نظريه  عمل منطقي كه مايه  پرورش قصد 
هستند، مشتمل بر نگرش نس��بت به رفتار و هنجارهاي 
ذهني فرد اس��ت. نگرش ف��رد برپايه  ارزياب��ي مثبت يا 
منف��ي وي از رفتار موردنظر اس��توار اس��ت. در رابطه با 
ويروس كرونا، فرد ممكن است، بپرسد »براي من رعايت 
فاصله گيري فيزيكي چقدر اهميت دارد؟« يا »آيا به نظر 
من، فاصله گيري فيزيكي واقع��اً تفاوتي در محافظت در 
برابر ويروس ايجاد مي كن��د؟« بدين ترتيب، اگر فردي با 
قاطعيت باور داشته باشد كه نتايج مثبت بر نتايج منفي 
غالب هس��تند، به احتمال بيش��تري نگرش��ي مثبت به 

فاصله گذاري فيزيكي خواهد داشت. 
هنجارهاي ذهني به شبكه  ارتباطي اجتماعي/ همساالن 
فرد به لحاظ تأيي��د يا عدم تأييد انج��ام يك رفتار خاص 
مربوط مي ش��وند. براي مثال، سطح انگيزه  يك فرد براي 
رعايت فاصله گذاري فيزيكي ممكن است تأثيرگرفته از 
اين باشد كه گروه اجتماعي/همساالن تا چه  حد به آن ارج 

مي نهد. اگر گروه اجتماعي/همساالن فرد عقيده  محكمي 
داشته باش��د كه رعايت فاصله گيري فيزيكي براي حفظ 
سالمت در برابر كرونا ويروس مهم است، فرد به احتمال 

بيشتري انگيزه پذيرش رفتار را خواهد داشت. 
رس��انه هاي اجتماع��ي تاكن��ون نق��ش مؤث��ري در 
متقاعدس��اختن افراد به مان��دن در خانه ايف��ا كرده اند. 
براي مثال، بس��ياري تصاوير پروفايل فيسبوك ش��ان را 
تغيير داده و عبارت #در_خانه_بمانيم را به آن ضميمه 
كرده اند. اين مثالي از هنجار ذهني است كه توسط گروه 
اجتماعي/همس��االن فرد تشويق ش��ده و روي قصد فرد 

تأثير مي گذارد. 
به طور خالصه، براي آنكه فردي عمل رعايت فاصله گذاري 
فيزيكي را بپذيرد، الزم است كه قصد محكمي بدين منظور 
داشته باش��د. عناصري كه اين قصد را تقويت مي كنند، 
نگرش فرد به رفتار جديد و ني��ز تأثير هنجارهاي ذهني  

هستند. 
3- نظریه شناخت اجتماعي )SCT(: عناصر سازنده  
اين نظريه نمايانگر تأكيد مددكاري اجتماعي بر چشم انداز 
زيست محيطي هستند. نظريه  شناخت اجتماعي مي گويد 
كه تغيير رفتار، تحت تأثير تعامل دوسويه فرد، محيط فرد 
و رفتار است. اين نظريه مشتمل بر تقريباً ۹ مفهوم است. 
در اين مقاله، من به س��ه مفهوم مرتبط تر، اكتفا مي كنم 
كه به درك ما از تغيير رفتار وس��عت مي بخش��ند. لطفاً 

توجه داشته باشيد كه خودكارآمدي در نظريه شناخت 
اجتماعي نيز مفهومي كليدي  اس��ت، اما پيش تر درباره 
آن در نظريه  باور به سالمت صحبت كرديم. اين مفاهيم 
عبارتند از: يادگيري مبتني بر مش��اهده، انتظار نتيجه و 

سازگاري احساسي. 
پذيرش ي��ا عدم پذيرش ي��ك رفتار مربوط به س��المت 
توس��ط فرد )مثاًل فاصله گ��ذاري فيزيكي(، بس��ياري از 
اوقات تأثيرگرفته از مشاهده ديگران در شبكه  اجتماعي/ 
همساالِن فرد است )يادگيري مبتني بر مشاهده(. براي 
مثال، اگر فرد مرتباً در پس��ت هاي گروه همساالن خود 
در ش��بكه هاي اجتماعي ببين��د كه آنه��ا از گزينه هاي 
جايگزين )مانند اس��تفاده از زوم براي تماس و دورهمي 
تصويري مجازي( استفاده مي كنند و از اين جايگزين ها 
راضي هستند، محتمل تر است كه خود نيز رفتار جديد را 
بپذيرد.  مفهوم انتظار نتيجه به س��نجش ارزش و عواقب 
احتمال��ي پذيرش يك رفت��ار جديد مرتبط با س��المت 
مي پردازد. به عنوان مثال، رس��انه ها گاه داستان افرادي 
را نش��ان مي دهند كه علت رعايت نكردن فاصله گذاري 
براي آنها، ترس از افس��ردگي يا ايزوله ش��دن است. اين 
افراد در س��نجيدن منافع و پيامدهاي احتمالي پذيرش 
فاصله گيري فيزيكي، حس مي كنند كه هزينه  احساسي 
چنين كاري برايش��ان سنگين اس��ت و در نتيجه، رفتار 

جديد را نمي پذيرند. 
حال به مفهوم آخر مي رس��يم، كه س��ازگاري احساسي 
اس��ت. اگر فردي فاصله گيري فيزيكي را بپذيرد، آيا اين 
فرد ظرفيت و مهارت هاي الزم ب��راي كنارآمدن با تأثير 
رواني احتمالي را خواهد داش��ت؟ اگر فردي مهارت الزم 
براي كنارآمدن با حالت رواني منفي مربوط به فاصله گيري 
فيزيكي را نداشته باش��د، ممكن است وارونه عمل كند و 
از پذيرش چنين رفتاري س��رباز بزن��د و در نتيجه خود 
و ديگران را در معرض خطر ابتال ي��ا انتقال ويروس قرار 

دهد. 
 نتيجه گيري

بحران كووي��د۱۹ و پيامدهاي آن اهمي��ت درك رفتار و 
تغيير رفتار را برجسته كرده است. ما مي دانيم كه تغيير 
رفتار، كار دشواري اس��ت و از اين بحران آموخته ايم كه 
فاصله گذاري فيزيكي يكي از هم��ان رفتارهاي پيچيده 

است كه افراد در پذيرش آن، با چالش روبه رو هستند. 
در اين شرايط جديد و دشوار، داشتن دركي از نظريات و 
مدل هاي اجتماعي كه روي تغيير رفتار تأثير مي گذارند، 
براي رس��يدن به ارزيابي درست و نيز توس��عه و اجراي 

اقدامات پيشگيرانه مان بسيار حياتي است. 

پادشاهاني كه دست به هر جنايت و خيانتي مي زدند، به 
انفجار و گناه كشيده مي شود؛ چراكه انرژي خود را در راه 

صحيح خرج نكرده است. 
اس��تاد مطهري براي اثبات مدعاي خود داس��تاني را از 
روزنامه ه��اي وقت نقل مي كند: »در يكي از ش��هرهاي 
كوچك ايالت فيالدلفي��اي امري��كا در خانواده ها قمار 
آنقدر رايج شده بود كه زن ها به آن عادت كرده بودند و 
در خانه ها به صورت يك بيماري رواج يافته بود و شكايت 
همه اين بود كه زن ها ديگر كاري غير از قمار ندارند. اول 
اين را به عهده واعظ ها گذاشتند كه آنها اين بيماري را 
از سر مردم بيرون ببرند، ولي آخر بيماري علت دارد؛ تا 
علتش از ميان نرود كه بيماري از بين نمي رود. واعظ ها 
شروع كردند به موعظه در زيان هاي قمار و آثار اخروي 
آن، ولي اثر نداشت. يك شهردار پيدا شد و گفت كه من 
اين بيماري را معالجه مي كنم. آمد كارهاي دس��تي از 
قبيل بافتني را تش��ويق كرد و براي زن ها مسابقه هاي 
خوب گذاش��ت و جايزه هاي خوب تعيي��ن كرد. طولي 
نكش��يد كه زن ها دست از قمار كش��يده و به اين كارها 

پرداختند. آن مرد علت را تشخيص داده و فهميده بود 
كه علت پرداختن زن ها به قم��ار، بيكاري و احتياج آنها 
به سرگرمي است. كار ديگري برايشان به وجود آورد تا 
توانست قمار را از ميان ببرد. يعني در واقع يك خأل روحي 
در ميان آنها وجود داش��ت و آن خأل منشأ اين گناه بود. 
آن آدم فهميد كه اين خأل را بايد پر كرد تا بشود قمار را 
از بين برد و تا آن خأل به وسيله ديگري پر نشود نمي توان 
آن را از ميان برداش��ت. اين اس��ت كه يكي از آثار كار، 

جلوگيري از گناه است. «
شهيد شرط تأثير كار به عنوان عاملي تربيتي را كه بتواند 
فرد را از گناه دور كند، عالقه انسان به كار انتخابي خود 
مي داند و از همين رو اعتقاد دارد كه هر كس بايد كاري را 
انتخاب كند كه در آن استعداد دارد، تا آن كار عالقه او را 
به خود جذب كند؛ چراكه اگر كار مورد عالقه و منطبق با 
استعدادهاي فرد نباشد و فرد بخواهد تنها آن را براي مزد 
و درآمد انجام دهد، اين اثر تربيتي نخواهد داشت و شايد 
تأثير عكس نيز بر روح گذاشته و آن را به فساد بكشاند. 

 كار و آزمودن خود
اس��تاد مطهري همچنين كار را وسيله اي براي شناخت 
خود و اس��تعدادهاي خود مي داند. شهيد معتقد است 
انس��ان از طريق كارهايي كه انتخاب مي كند به تدريج 
عاليق و اس��تعدادهاي مختلفش را در معرض آزمايش 
و س��نجش قرار مي دهد تا آنها را كش��ف كند. در واقع 
انسان با كار، خود را كشف مي كند و اين كشف بهترين 

كشف هاست؛ چراكه با كشف عاليق و تالش در آن زمينه، 
شاهكارهايي به وجود مي آيد، چون شاهكارها به اعتقاد 
اس��تاد  مطهري برآمده از عشق و عالقه اس��ت نه پول و 
درآمد و انسان هنگامي با عشق به كاري مي پردازد، ديگر 

مباحث مالي برايش اهميت كمتري خواهد داشت. 
 كار و فکر منطقي

از نظر استاد ش��هيد مطهري همانطوري كه انس��ان با 
كار تجربه پيدا كرده و علم به دس��ت آورده است، كار 
روي عقل و فكر انس��ان نيز تأثير مي گ��ذارد. در واقع 
انساني كه كار مي كند، مي داند حساب، منطق و قانوني 
وجود دارد، فلذا اگ��ر مي خواهد پول دربياورد از طريق 
قرعه كش��ي يا پيدا كردن گنج محقق شدني نيست و 
بايد بر اس��اس قانون عالم كار كند. بدين طريق انسان 
وقتي كه در عمل وارد كار باشد، فكرش منطقي شده و 
رابطه علي و معلولي و سببي و مسببي را لمس مي كند 
و اين مقدمه اي بر انطباق فكرش با قوانين عالم خواهد 
شد و او مي آموزد كه منطق و افكار خيالي و رؤيايي راه 

به جايي نمي برد. 

 تأثير كار بر احساس انسان
يكي ديگر از آثار كار تأثيرگذاري آن بر احس��اس انسان 
است كه شهيد اين احساس را تعبير به »دل« مي كند و 
استدالل مي كند كه كار از جمله آثارش اين است كه به 
قلب انسان خضوع و خشوع مي دهد، يعني جلو قساوت 

قلب را مي گيرد؛ چراكه بيكاري قساوت قلب مي آورد. 
 كار و احساس شخصيت

يكي ديگر از فوايد كار از نظر ش��هيد مطهري، مس��ئله 
حفظ شخصيت و حيثيت و استقالل است كه تعبيرهاي 
مختلفي همچون آبرو دارد. مطالعات امروز نش��ان داده 
است كه كار در مس��ئله هويت بخشي به فرد بسيار مهم 
است. انس��ان در اثر كار و مخصوصاً اگر مقرون به ابتكار 
باش��د، به حكم اينكه نيازش را از ديگران برطرف كرده 
است، در مقابل ديگران احساس شخصيت مي كند. اين 
مسئله از نظر اسالم آنقدر مهم است كه حضرت علي)ع( 
در قصيده اي مي فرمايند: »از مردم خواستن از هر چيزي 
بيش��تر ذلت مي آورد. وقتي كه از ديگران بي نياز باشي، 

هركاري داشته باشي از همه مردم بلندقدرتر هستي.«
 نتيجه گيري

در مجموع با توجه به آنچه ذكر شد مي توان نتيجه گرفت 
كه از منظر استاد شهيد مرتضي مطهري)ره( كار در عين 
اينكه معلول فكر و روح و خيال و دل و جسم آدمي است، 
سازنده خيال، عقل و فكر، دل و قلب و به طور كلي سازنده 

و تربيت كننده انسان است. 

چرامردمفاصلهگذاريفيزيكيرارعايتنميكنند؟
   چالش

مفاهيم اصلي نظریه  عمل منطقي كه مایه  
پرورش قصد هس�تند، مشتمل بر نگرش 
نس�بت به رفتار و هنجاره�اي ذهني فرد 
اس�ت. نگرش فرد برپایه  ارزیابي مثبت یا 
منفي وي از رفتار موردنظر اس�توار است. 
در رابطه با ویروس كرونا، فرد ممکن است، 
بپرس�د »براي م�ن رعای�ت فاصله گيري 
فيزیکي چقدر اهميت دارد؟« یا »آیا به نظر 
من، فاصله گيري فيزیکي واقعاً تفاوتي در 
محافظت در برابر ویروس ایجاد مي كند؟«


