
کارکردن فقط برای دستمزد
این شایع  ترین انگیزه کاری در هر مجموعه ای  است. یعنی کار 
برای گرفتن دستمزد. نه عالقه ای در کار است و نه انگیزه ای. 
فقط کار می کنی��م و عرق می ریزیم که در نهایت دس��تمزد 
کارمان را بگیریم و به زخم زندگی بزنیم. این بد نیست ولی 
برای کار با کیفیت کافی نیست. در این مدل فعالیت کیفیت خیلی حائز 
اهمیت نیست. افراد دوس��ت دارند در بازه زمانی کمتری به بیشترین 
کارایی و در نتیجه دستمزد بیشتری برسند. بیایید با یک مثال شروع 
کنیم.  دو کارگ��ر را در نظر بگیرید.آنها قرار اس��ت در باغ ش��ما کار و 
محصوالت را برداشت کنند . روزمزد هس��تند با تأمین صبحانه و ناهار 
توسط شما. این افراد سر موعد مشخص سر کار می آیند. مدت زیادی را 
صرف صبحانه می کنند. مدام به س��اعت نگاه می کنند کی وقت ناهار 
می شود. بعد هم جواب دادن به تلفن های غیرضروری و... به محض اینکه 
عقربه های ساعت به پنج برسد، بی توجه به آنکه کار در چه مرحله ای است 
دست از کار می کشند و سمت کارفرما می روند. چنین شخصی برایش 
باغ مهم نیست.  کیفیت محصول برداشت شده مهم نیست. او فقط به 
دستمزد می اندیشد و این قابل درک است. حاال بیایید این شرایط کارگر 
روزمرد را به کارگران واحدهای تولیدی تعمیم بدهیم.آنها کار می کنند 
برای دستمزد و هرگز اهداف شرکت برایشان مهم نیست. آنها یا طبق 
وزارت کار ساعت کاریشان را پر می کنند یا اگر تعداد کار تحویلی مهم 
باشد، انرژی شان را روی سرعت می گذارند و کیفیت را فدای کار بیشتر 
می کنند. در یک س��ازمان اگر کارکنان شرکتی کار می کنند نمی توان 
انتظار داشت به آن سازمان وفادار باشند یا در هر سطح سوادی که قرار 
دارند با جان و دل کار کنند .  آنها هیچ وابستگی میلی ندارند و فقط به 
خاطر دستمزد کنار شما هستند. یا فکر کنید کارگرهای معدن یا افرای 
که برای دستمزد بازیافت زباله ها را جمع آوری می کنند.آنهایی که هر 
روز سر چهارراه منتظر می مانند تا بخت با آنها یار باشد و کسی آنها را برای 
کار بپسندد. گاهی دیده ام برای جوان تر ها ترمز می کنند.آنها هم قوی ترند 
و هم سرعت عملشان باالتر است. ولی مسن تر ها کند کار می کنند و به 
نفع کارفرما نیست . پس در هر مجموعه دولتی و غیردولتی باید حساب 
افرادی را که در ازای دستمزد و فقط برای آن کار می کنند از دیگران جدا 
کرد. نمی شود از آنها توقع کار با کیفیت داش��ت، زیرا هدفشان با شما 

همسو نیست. 

کارکردن بر اساس الزام و قرارداد
گاهی ما در مقابل کسانی یا شرایطی متعهد می شویم 
کاری انج��ام بدهیم. نه پای عالقه در میان اس��ت و نه 
حس دلسوزی، فقط باید کار انجام شود. فکر کنید چرا 
این همه ساختمان ناایمن داریم؟چرا اینقدر تخلفات در 

ساخت و ساز داریم؟بله! عده ای تخصص ساخت و ساز دارند، بی آنکه 
وجدان کاری یا مسئولیت اجتماعی را در کارشان دخیل بدانند . آنها 
متعهد می شوند در ازای مفاد مش��خصی در قرارداد، ساختمان های 
چند طبقه را تحویل دهند. ما به کس��ی ق��ول می دهیم آخر هفته 
لوله کشی خانه اش را انجام دهیم. چیزی که این وسط ما را مجبور به 
فعالیت می کند، تعهد ایجاد شده اس��ت. پس از این مدل نمی توان 
چندان امید کیفیت و خالقیت داشت. در این طور کار ها زمان مهم 

است.
 یعنی ش��ما کاری که قول داده ای��د و در ازای آن پول��ی هم دریافت 
نمی کنید لزومی ندارد کش بدهید. بهتر می دانید آن را سرهم بندی و 
از سر خودتان باز کنید.  این مدل سرهم  بندی ها بیشتر برای کار هایی 
است که شما را متعهد کرده است و به عنوان مثال به دوستتان قول 
می دهید برایش خودروی ارزان قیمت پیدا کنی��د. ولی در واقعیت 
لزومی نمی بینید برایش وق��ت زیادی صرف کنید. در واقع س��ود و 
منفعت دوست شما دردی از شما دوا نمی کند.   بسیاری از شغل ها باید 
برای استخدام در مناطق روستایی فعالیت کنند یا اگر معلم هستند 

تدریس کنند. 
هرچند آنها اغلب افراد دلس��وزی هس��تند ولی آنها به اجبار متعهد 
شده اند و کارشان با فداکاری و مهربانی فرق دارد.  خیلی از کارمند ها 
تعهد کاری دارند و طبق شرح وظایف کار می کنند. به همین دلیل در 
سازمان ها با افرادی مواجه هستیم که حاضر نیستند خارج از حیطه 
کاریشان قدمی برای دیگران بردارند . تمام س��ال در یک حوزه کار 

می کنند و اغلب نیازی به تغییر مسیر نمی بینند. 

کار لذت بخش، مثل سازمان های مردم نهاد
این سبک کار لذت بخش اس��ت، زیرا با جان و دل انجام 
می شود،بر حسب دغدغه و عالقه شکل می گیرد ولی تعهد 
مالی برای کسی ایجاد نمی کند. امروزه فعالیت سازمان های 
مردم نهاد شتاب بیشتری گرفته و برخی افراد در یک یا دو 
سازمان مردمی عضو هستند. این پاالیش بر اساس عالقه شخصی موجب 
می شود همه در طول مسیر همسو باشند و به یک نقطه مشترک بیندیشند . 
اگر سازمان در هدف حفظ محیط زیست باشد، افراد در ایجاد خالقیت و 
کارهای بیشتر رقابت می کنند. هدف تمام آنها حفظ الیه ازن است و کسی 
بر دیگ��ری ارجحیت ندارد. اگر قرار اس��ت افراد س��ازمان مردم نهاد فکر 
فالمینگوهای دریاچه باشند، الزم نیست دست به اقدام اجباری بزنند یا اگر 
قرار است بشردوستانه در یک خیریه کار انجام دهند الزم نیست بر کسی 
منت بگذارند یا درخواست دستمزد کنند. فعالیت سازمان های مردم نهاد 
در مسیر پیشبرد دغدغه های عده ای خاص تدوین می شود. پس افرادی که 
با آگاهی کامل وارد این کارزار می شوند تمام ش��رایط آن را با جان و دل 

می پذیرند و از انجام کار خود لذت می برند. 

کار عاشقانه برای خیریه ها 
عده ای با پول صدقه می دهند و زکات مالشان را می پردازند 
ولی عده ای در عمل صدقه و زکات می دهند. عده ای خود را 
وقف کار خیر می کنند. داریم پزش��کان بیش��ماری که در 
مناطق محروم عمل های سنگین جراحی انجام می دهند یا 
معلم هایی که کامالً خودخواسته کودکان کم بضاعت را آموزش می دهند . یا 
افرادی که دانش خود را رایگان در اختیار دیگران قرار می دهند. فرقی هم 
ندارد فوتبال باشد ، آموزش ریاضی باشد یا هنر صنایع دستی. مهم این است 
که با هدف خیر صورت می گیرد و با جان و دل انجام می شود. انجام دهندگان 
این سبک از کارهای خیر، چشمداش��تی ندارند و وجدان و نوعدوستی را 
چاشنی کارشان می کنند. این طیف از افراد معتقدند باید به جای سیر کردن 
شکم ها با ماهی به افراد ماهی گیری یاد داد تا خودشان بتوانند با حفظ عزت 
نفس و کرامات انسانی کسب درآمد کنند.  امروزه پزشکان زیادی خدمات 
رایگان به نیازمندان رائه می دهند و مهندسان حاذقی در قالب گروه های 
جهادی به آبادی سرزمین ایران کمک می کنند. این دسته از افراد هم مملو 
از عشق هستند و هم دارای تخصص. مجموع آنها می شود یک کار درجه یک 
که ما نمونه اش را در سیل گلستان ، زلزله کرمانشاه و دهها جای دیگر شاهد 
بودیم. یا جهاد خدمت رس��انی که ما نمونه اش را بار ه��ا در همین صفحه 
می خوانیم. کار خیر، هم رضای پرودگار را جلب کرده و هم مردم را به بشر 

دوستی و مهر و انسانیت امیدوار می کند.

و اما کار عمیق ! 
کار عمیق! کاری که هر کسی از پس آن برنمی آید. مخالف 
کار عمیق می ش��ود، کار هردمبیل یا بی نظم که هر کجا 
ممکن اس��ت رخ بدهد. بعضی ها کار را با جان و دل انجام 
می دهند. مهم  ترین چیز برایشان کیفیت است. زمانی را که 
برای کار می گذارند عمیق کار می کنند و حواسشان را با مسائل دیگر پرت 
نمی کنند. آنها شاید یک ساعت کار کنند ولی عمیق و کارگشاست و اغلب 
اختراعات و اتفاقات بزرگ را در همین کارهای عمیق شکل می دهند. با کار 
سرسری و ساده انگاری نمی شود کار بزرگ ارائه داد. نمی شود هم کار هنری 
خلق کرد هم فضای مجازی را مدام چک کرد و هم موسیقی همزمان گوش 

داد. شاید بشود همه این قابلیت ها را با هم به کار برد ولی قطعاً کیفیتش را 
از دست می دهد. درس��ت مثل این است که از یک گوشی هوشمند توقع 
کیفیت دستگاه پخش و دوربین در حد عالی داشته باشند. شاید آپشن هایی 
که به شما ارائه می دهد جذاب تر باشد ولی لزوماً همه آنها بهترین نیست و 

روی کارکرد سایر قسمت ها تأثیر می گذارد. 
فکر کنید یک موسیقیدان ماه ها و شاید یک سال تمام روی آلبوم جدیدش 
وقت می گذارد. بار ها بازبینی می کند و عیوب کار را مرتفع می کند. وقتی 
خیالش که از کیفیت کار راحت ش��د، آن را روانه بازار می کند. حال آنکه 
چنین کار هایی می شود ش��اهکار هنری و همه پس��ند. در مقابل زیادند 
خواننده هایی که می خواهند یک ش��به ره صد س��اله طی کنند. به طرز 
عجیبی ش��بانه روز کار می کنند و در نهایت کاری ضعیف ارائه می دهند. 
به ظن خودشان وقت زیادی گذاش��ته و کار زیادی کرده اند ولی در واقع 
آنها تمرکز کمتری به خرج داده اند و کیفیت را فدای س��رعت کرده اند. یا 
داریم نویسنده هایی که می خواهند یک شبه جالل آل احمد بشوند. بازار 
کتاب پر از نویسنده هایی است که سالی چند کتاب منتشر می کنند و این 
یعنی نبود کار عمیق و متأسفانه هر روز بر آمار این افراد افزوده می شود . 
در بخشی از کتاب » کار عمیق « نوشته کال نیوپورت آمده است :  »تأکید 
بر فراگیر بودن کار عمیق در بین افراد تأثیر گذار مهم است؛ زیرا این امر در 
تقابل با رفتار دانش ورزان امروزی است که روز به روز از ارزش کار عمیق 
بیشتر غافل می شوند. دلیل کاهش انس و عالقه این دانش آموزان به کار 
عمیق بسیار واضح است؛ ابزارهای شبکه ای. همان ابزارهای گسترده ارائه 
خدمات ارتباطی مانند ایمیل و پیام، رسانه های اجتماعی مثل فیسبوک و 

سایت های سرگرمی_اطالعاتی. 
در مجموع ظهور این ابزار ها و دسترسی فراگیر به آنها از طریق گوشی های 
هوشمند و کامپیوترهای متصل به اینترنت در محل کار، توجه و تمرکز 
دانش ورزان را منحرف کرده است. شرکت مک کنزی در یکی از مطالعاتش 
در سال 2012 نشان داد که امروزه دانش ورزان به طور متوسط بیش از 
60درصد ساعات کاریش��ان را در ارتباطات الکترونیکی و گشت و گذار 
در اینترنت سپری می کنند و نزدیک به 30درصد وقت آنها فقط صرف 
خواندن و پاسخ دادن به ایمیل ها می شود. این توجه نصفه و نیمه، با کار 
عمیق که نیازمند دوره های طوالنی تفکر مداوم است سازگار نیست. در 
عین حال دانش ورزان مدرن در حال وقت گذرانی هم نیستند. در حقیقت 
آنها همیشه می گویند سرشان خیلی شلوغ است. چه چیزی این تناقض 
را توضیح می دهد؟ می توان از طریق کاری که تعریف آن نقطه مقابل ایده 
کار عمیق است،توضیحات زیادی در مورد این موضوع داد : کار کم عمق 
)سطحی(: کارهای غیرشناختی و غیرمهارتی که اغلب نیاز به تمرکز کامل 
و حذف موارد حواس پرت کن ندارد. این تالش ها تکرارشان آسان است 
و اثر خالقانه ای در جهان ایجاد نمی کنن��د . به عبارت دیگر دانش ورزان 
در عصر ابزارهای ش��بکه ای، به طور فزاینده ای کار کم عمق و سطحی 
را جایگزین کار عمیق می کنند. به طور مداوم در حال ارسال و دریافت 
پیام و ایمیل هستند و مانند روترهای شبکه انسانی ای عمل می کنند که 
به دلیل آسیب های سریع ناشی از حواس پرتی، با وقفه های مکرر مواجه 
می شوند . تالش های مهم تری که باید به خوبی از تفکر عمیق بهره ببرند . 
مانند ایجاد یک استراتژی جدید کسب و کار یا نوشتن درخواست برای 
یک بورس تحصیلی مهم در اثر حواس پرتی به بخش های تکه تکه تقسیم 
و با کیفیت پایینی ارائه می شوند. شواهد فزایند ه ای وجود دارد که نشان 
می دهد این حرکت به سوی کارهای کم عمق انتخابی نیست که بتوان به 
راحتی آن را معکوس کرد. در واقع شما زمان زیادی را در حالت کم عمقی 
و آشفتگی سپری می کنید و به این ترتیب توانایی تان برای انجام کارهای 

عمیق به طور دائم کاهش می یابد.
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آیاازکاریکهمیکنیدلذتمیبرید؟

عمیق و عاشقانه کار کنید!
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خدا بی نیازت می کند 
اگر همت کنی

عصر پیامبر بود. یکی از اصحاب، از نظر معاش زندگی 
در فشار بس��یار س��ختی قرار گرفت، همسرش به او 
گفت:» کاش به حض��ور پیامبر می رفتی و از او چیزی 

می خواستی.« 
 او به حض��ور پیامبر آم��د، وقتی حض��رت او را دید، 
فرمود:»  هرکس از ما س��ؤال کند، به او عطا می کنیم 
و هرک��س بی نی��ازی جوی��د، خداون��د او را بی نیاز 

می سازد.« 
 صحابی با خود گفت: مقصود پیامبر از این سخن، جز 
من کسی نیست و به سوی همسرش بازگشت و سخن 

پیامبر را به او خبر داد.
 زن گفت: رس��ول خدا بشر اس��ت )از حال تو اطالع 

ندارد( نزد او برو و وضع خود را بیان کن. 
 صحابی، بار دیگر به حضور پیامبر آمد. در این هنگام 
نیز وقتی که پیامبر او را دید، همان جمله را تکرار کرد. 

این رفت وآمد سه بار تکرار شد. 
سرانجام صحابی تصمیم گرفت دنبال کار برود. از خانه 
بیرون آمد و کلنگی از یک نفر عاریه گرفت و به طرف 
کوهستان رفت، مقداری هیزم جمع کرد و به مدینه 
آورد و آن را به پنج سیر آرد فروخت و آن آرد را به خانه 

برد و نان پخت و خورد.
 فردای آن روز به کوهس��تان رفت و هیزم بیش��تری 
فراهم کرد و به شهر آورد و فروخت کم کم از پس انداز 
کارش، یک کلنگ و کم کم از اندوخته اش دو ش��تر و 

یک غالم خرید تا اینکه ثروتمند و بی نیاز شد. 
 آنگاه به حضور پیامبر آمد و ماجرای کار و درآمد خود 
را به عرض آن حضرت رساند و رفت وآمد قبل خود را 

به حضور پیامبر و جواب آن حضرت را یادآور شد. 
پیامبر فرمود: » من که به تو گفتم هر کس از ما سؤال 
کند، ب��ه او عطا می کنیم و اگر از م��ا بی نیازی جوید، 

خداوند او را بی نیاز می کند.« 

  
امام کاظم)ع( در زمینی که متعلق به شخص خودش 
بود، مشغول کار و اصالح زمین بود. فعالیت زیاد، عرق 

امام را از تمام بدنش جاری ساخته بود.
 علی بن ابی حمزه بطائنی در این وقت رسید و عرض 
کرد: » قربانت گردم، چرا ای��ن کار را به عهده دیگران 

نمی گذاری؟«
 - » چرا به عه��ده دیگران بگذارم؟  اف��راد از من بهتر، 

همواره از این کار ها می کرده اند.« 
 � » مثاًل چه کسانی؟«

 - » رس��ول خدا)ص( و امیرالمؤمنین علی)ع( و همه 
پدران و اجدادم.

 اساس��اً کار و فعالی��ت در زمی��ن از س��نن پیامبران

 

شایس��ته بن��دگان  و  پیغمب��ران  اوصی��ای   و 
خداوند است.« 

  
علی بن ابی طالب)ع( از خانه بی��رون آمده بود و طبق 
معمول به طرف صحرا و باغستان  ها - که با کار کردن 

در آنجا ها آشنا بود - می رفت. 
ضمناً باری نیز همراه داشت. شخصی پرسید:» یاعلی! 

چه چیز همراه داری؟«
 � » درخت خرما، ان شاءاهلل«

 � درخت خرما؟!
 تعجب آن شخص وقتی زایل شد که بعد از مدتی، او 
و دیگران دیدند تمام هسته های خرمایی که آن روز 
علی همراه می برد که کش��ت کند و آرزو داش��ت در 
آینده، هر یک درخت خرمای تناوری شود، به صورت 
یک نخلس��تان درآمد و تمام آن هس��ته  ها سبز و هر 

کدام درختی شد. 

  
کارگری به حضور امام ص��ادق)ع( آمد و عرض کرد: 
» من نمی توانم با دس��ت خود کار کنم و به تجارت و 
روش داد و ستد نیز آگاهی ندارم و سخت تهیدست و 

محتاج هستم.« 
 امام صادق)ع( فرمود:»  با سِر خود کار کن )مثاًل چیزی 
را با سر و دوش حمل کن( و از مردم، بی نیازی بجوی.

 این را بدان که رسول خدا سنگ بر دوش خود می نهاد 
و آن را به باغچه ای از باغچه های خ��ود می گذارد )و 

دیوار آن را می ساخت.(
 و ابوعم��رو می گوید: امام صادق را دی��دم که بیل در 
دس��ت دارد و لباس خش��ن پوش��یده و در باغی کار 
کش��اورزی می کند. ب��ه گونه ای که قط��رات عرق از 

گردنش می ریخت. 
عرض کردم: فدایت شوم، بیل را به من بده، من به جای 
شما این کار را انجام می دهم. فرمود:»  من دوست دارم 
که انسان در کس��ب روزی، از حرارت تابش خورشید 

رنج بکشد.«
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سبککاروشغل

1( وجدان کاری و وقت شناس��ی در یک جامعه، بسیار مهم است. 
مثاًل وقتی ساعت هشت با کسی قرار گذاشتیم، اینکه 8:10 یا 8:30  
یا پیش از ظهر برویم، با اینکه سر ساعت8  آنجا حاضر شویم، یکی 
و تأثیرش یکسان است؟ وجدان کاری هم جزئی از فرهنگ عمومی 

است که بسیار پسندیده است. 
وجدان کاری، یعنی افراد یک جامعه خ��ود را در قبال آن کاری که 
پذیرفته اند متعهد بدانند و نوعی احساس وجدان نسبت به آن داشته 

باشند و سرهم بندی و رفع تکلیف نکنند و آن کار را به صورت کامل 
انجام دهند. اینها از جمله  خلقیات یک ملت اس��ت که تأثیرش در 

زندگی و سرنوشت آنها خیلی زیاد است. 

2( کس��انی که اهل برنامه ریزی هس��تند، برای دمیدن دو روحیه  
وجدان کاری و انضباط اجتماعی در مردم برنامه ریزی کنند. کسانی 
که اهل کار و تالش��ند این دو روحیه را در خودشان به وجود آورند. 
هر کس��ی این کار و تالش را برای خود بکند. آن کسانی هم که به 
مردم تذکر می دهند و برای مردم تبلیغ می کنند، در این باره برای 

مردم حرف بزنند. 
3( در اسالم که کار، عبادت و ارزش ش��مرده شده است، الزمه اش 
این است که هرکس کاری را قبول کرد و تعهد نمود، آن را به بهترین 
وجه انجام دهد. این حرف، سر کالس درس و پای خط تولید و داخل 

مزرعه و پای چرخ خیاطی و کار داخل خانه هم هست.
 در هر نوع کاری که به این حساب، معلمی و تربیت و تعلیم هم یک 
کار اس��ت؛ آن هم یک کار بسیار ارزش��مند اگر کننده  کار، وجدان 
کاری داشته باشد، آن کار به بهترین شکل انجام خواهد یافت. این، 

آن چیزی است که کلید مشکالت کشور است.
 اگر ش��ما فالن جنس را می خری��د و به منزل می برید و مش��اهده 
می کنید که بعد از مدت کوتاهی خراب شد و کاری که روی آن شده، 

کار درستی نبوده است یعنی بی اعتمادی به کاری که انجام می شود 
در صورت وجود وجدان کاری، این دیگر برخواهد افتاد. 

4(کاری کنیم که کار و عمل سازنده؛ چه عمل فرهنگی و چه عمل 
اقتص��ادی و چه عمل اجتماعی  و چه عمل سیاس��ی، برای کس��ی 
که کننده  آن است یک عمل مقدس به حس��اب آید. از یک کارگر 
ساده بگیرید، تا یک مأمور س��اده  اداری، تا یک مدیر عالی رتبه، تا 
یک صاحب صنعت مهم و بزرگ در کش��ور، تا یک مأمور عالی رتبه  
دولتی، تا یک معلم، تا یک دانش��جو، تا یک مبلغ و روحانی، همه و 
همه احساس کنند این کاری که انجام می دهند یک عبادت و یک 
عمل خیر و صالح اس��ت. همه باید کارش��ان را با جدیت و به نیکی 

انجام دهند.
 از نبی اکرم)ص( علیه نقل شده است که فرمود:»رحم اهلل امرأ عمل 
عماًل فاتقنه«؛ رحمت خدا بر انس��انی ک��ه کاری را انجام دهد و آن 
را نیکو و محکم و متقن و صحیح انجام دهد. از س��رهم بندی و کار 
را به امان و حال خود ر ها ک��ردن و به کار نپرداختن و بی اعتنایی به 

استحکام یک کار به شدت پرهیز شود. 

کاردرستووجدانکاری
درکامرهبری

سرهم بندی 
و رفع تکلیف نکنید!

راهنما

ما
سی
او
صد

د| 
فر
ده
لزا

ما
یک

اد
ه


