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 چکیده

 عتقادافرهنگ، بینش و  ناسب باتم هدایت تحوالت بنیادین جامعه، داشتن نظام اقتصادی مستقل وو شک برای کنترل بی     

های واالی دینی که ی آموزهبر پایهمشخص اقتصادی  دارای نظام مستقل و حکومت اسالمی بایدو  ضروری استامری جامعه 

را  اجتماعی خود حقوقی و ،نظامی ،، سیاسیهای فرهنگیمشیآن خط تکیه بر با باشد وسعادت هر دو جهان در گرو آن است، 

 های اعتقادی اوان است و تالش در این راه از ریشهمین معاش از وظایف هر فرد مسلماز دیگر سو تأ به اجرا بگذارد. ترسیم و

 شود. نیز شمرده می هاارزشمندترین عبادت و از «هلَ معادَ ه اللَ معاشَ ن المَ» که گیردمی سرچشمه

دیگر  ، زیربنایبینییا همان جهان بعد فلسفیشناختی و اقتصادی است. جامعه ،سه بعد فلسفیدارای  تولید شتغال وا کار،    

ریعت ی شی ابعاد اقتصادی و اجتماعی در آن نظام بر پایهاقتصادی شود که همهگذار نظامی تواند پایهابعاد است و توجّه به آن می

اثرات کار و تولید بر فرد و جامعه و اخالق کار  تولید، ،های اشتغالو دین استوار گردد. در این پژوهش با تأکید بر این بعد، مؤلّفه

 شود.میبررسی ی معصومین )ع( از دیدگاه قرآن، سنّت پیامبر )ص( و ائمّه

 .قرآن و سنت، جهان بینی اسالمی تولید، اشتغال، ،کار :واژگان کلیدی

                                                            
 نویسنده مسئول -1

mailto:mahmoodhaidari@yahoo.com
mailto:mahmoddarakhshande68@gmail.com


 

 مقدمه

هایی همچون کار، سرمایه و منابع طبیعی به تولید، فعالیتی است که با به کارگیری و سازماندهی سلسله عوامل و نهاده        

، این محصوالت تولید شده، اعم از کاال) محصوالت (111ش، ص 1731مجتبوی نایینی،  نگ: انجامد )ایجاد کاال و خدمات می

 (.95، 1711باشد ) ایروانی، ( میمحصوالت غیر فیزیکیفیزیکی ( و خدمات )

ابع های تولید، نامبردار است که منشود، به عوامل، منابع و نهادهعناصری که باعث ایجاد کاال و خدمات میمجموعه          

براین، کار و مدیریت، دو تالش جسمی و فکریِ بشری است گیرد. بنابر میطبیعی، سرمایه، تکنولوژی، نیروی کار و مدیریت را در

پردازان اقتصاد (، امروز، نظریه 01ش، ص1711دادگر، شود )که در فرایند تولید نقش دارد، و از آن به عنوان منابع انسانی یاد می

چه بیش از همه در مسیر تحوالت تمدن بشری، آنهای فیزیکی، تکنولوژی و انسانی، این باورند که از میان سرمایهو توسعه، بر 

کل ها را شپایه اصلی ثروت ملتباشد و منابع انسانی، وری درست از آن میمتغیّر کالن سرمایه انسانی و بهره مهم و موثر است،

 (.137، ص 1ش، ج1700دارو، : تو)نک دهدمی

بنایی در تحوالت صنعتی و اقتصادی، تغییر خصلت اخالقی و فرهنگی و وجود تصورات عمومی از سوی دیگر، عامل زیر        

های اسالم، بیش از هر ، آموزه(1ش، ص1711معید فر، نگ:  است )« زمان»و « کار»درست، از مفاهیم اساسی توسعه، همچون 

اخالق کار، اهتمام ورزیده  با ارائه صحیح و نهادینه ساختن آن در فرهنگ عمومی که خود  مکتب و اندیشه دیگری، به ارزش و

) ایروانی، ه استباشد، تحوالت ژرفی را در اعتال و تکامل اخالق کار در جامعه، پدید آوردقاتی ژرف و عالمانه میینیازمند تحق

 (.01، ص1711

حدود مقناعت و پرهیز از مصرف گرایی تأکید دارد. اقتصاد غربی نیازهای انسان را نااقتصاد اسالمی بر خالف اقتصاد غربی، بر        

اند. نگاه اسالم به مسأله محدود معرفی شدهداند؛ در حالی که در اسالم منابع و امکانات ناو منابع و امکانات جهان را محدود می

ی تواند قسمتا به عنوان جزئی از مجموعه قوانین خود که تنها میو اصالح و سعادت انسان است و بشر رمحورانه اقتصاد نگاه خدا

از نواحی حیات انسانی را تنظیم کند، مورد توجه قرار داده و حل مشکالت اقتصادی را در اصالح مبانی عقیدتی و اخالقی مردم 

 ( 17، ص 1751داند ) اسحاقی، گذار میتأثیر

ها ها و ضد ارزشارزش و اخالق کار و تولید از دیدگاه قرآن و روایات، و نیز نقش ارزشاز این رو شایسته است به بررسی         

 در رشد و رکود اقتصادی بپردازیم.

 کار و تولید، و جايگاه آن در اسالم

 کنیم.ها بیان میاندازیم و مراد خود را از آنمی« کار و اخالق کار»در آغاز این بخش نگاهی به مفهوم          

 «کار»فهوم م

 «آنچه از شخص صادر گردد و شخص خود را بدان مشغول سازد»اند: را چنین تعریف کرده« کار » فرهنگ نویسان فارسی         

فعالیّتى که به وسیله آن انسانها از طبیعت بهره مى گیرند و بدین سان بقاى خود را تأمین مى  (،19113، ص 11ج ) دهخدا، 



 

کنند. در این مدخل کارهاى معنوى از قبیل اعمال صالح، زشت و افعال اختیارى انسان مورد نظر نیست. بلکه مقصود کار تولیدى 

و آنچه بر فعالیّتهاى تولیدى و اقتصادى و اجتماعى داللت « علف»، «کسب»، «سعى»و اجتماعى و اقتصادى است و از واژه هاى 

 .(11 ، ص11جلد  ،1717 ،رفسنجانیهاشمی ) مى کند، استفاده شده است

گفته شده است، که از تعاریف گوناگونی « کار»های مختلف، مفاهیم متعددی دارد. در حوزه اقتصاد نیز برای کار در حوزه       

کار مجموعه اعمالی است که انسان به کمک مغز، دست، ابزارها و » ز جامعیت بیشتری برخوردار است: میان آن، تعریف زیر ا

 دهد )ذارد و او را تغییر میگمال متعاقباً بر انسان تاثیر میدهد و این اعها، در راه تولید ثروت یا ایجاد خدمات، انجام میماشین

 (.01-01، ص1711ایروانی، 

قَالَتْ إِنَّ أَبِی یَدْعُوكَ لِیَجْزِیَکَ أَجْرَ َما  »: ای که برای کار در نظر گرفته شده است، اجر است مانند آیهقرآن واژهدر فرهنگ         

قصص، « )  دادی به تو بپردازد کند تا مزد آب دادن )به گوسفندان( را که برای ما انجامگفت: پدرم از تو دعوت می ؛سَقَیْتَ لَنَا

نشان دهنده این مهم است که در مقابل عمل آب کشیدن از چاه اجرت قرار گرفته است؛ بدین جهت کار از دیدگاه ؛ آیه فوق (19

 موضوع این طالق به 0 و کهف سوره 33 قصص، سوره 10 و 10) . آیاتگرددو در مقابل آن اجرت دریافت می  قرآن ارزش دارد

به کار « اعداد قوّه» و « ابتغاء فضل اهلل» و « ضرب فی االرض» های رتعبا چنینهم (،151، ص1751) کهنوجی،  .دارند( اشاره

 (91 ، ص11جلد  ،1717برده شده است ) نگ: رفسنجانی، 

های عمل، سعی، و کسب، گرچه به معنای کار و تالش است، مرادف با فعالیت اقتصادی نیست و مفهوم عامی دارد) واژه        

هر گونه فعالیتی که برای تولید کاال و » توان تعریف کرد: اقتصادی را از نگاه دینی، چنین می، کار (111، ص1711رجایی، 

) ایروانی،  پذیردهای دینی انجام میدر چارچوب قوانین و ارزش خدمات مورد نیاز یا باالبردن سطح اقتدار جامعه و رفاه غمومی و

 .(01، ص1711

 «اخالق کار»مفهوم 

گیرد و از قواعد کلی های مربوط به کار را در بر میرود که عقاید و ارزشخشی از فرهنگ جامعه به شمار میاخالق کار، ب       

های قواعد و زمینه» (، در تعریف آن گفته شده است: 0ش، ص 1711فر، کند ) معیدحاکم بر فرهنگ جامعه، پیروی می

باشد که به نحو کلی به انرژی متعهد فرد یا گروه جهت فرد یا گروه میانگیزاننده و فعال شده تعهد ذهنی، روانی و فیزیکی بر

 .(15-11ش، 1733فر، دهد و قابل انتقال و آموزش و یادگیری در نظام اجتماعی و فرهنگی جامعه است )معیدمی

کار و عالقه درونی افراد به شده بیشتر از نگاه جامعه شناختی بررسی شده و اغلب به وجدان   اخالق کار، در تعاریف ارائه       

تری از مفاهیم پیش گفته است که تمام آداب ، مفهوم بسیار گسترده«اخالق کار» انجام وظایف شغلی توجه دارد. خواست ما از 

 »از (، بنابراین، مراد ما 01، ص1711، گیرد ) ایروانیهای بازگو شده در متون دینی، در عرصه کار و تولید را در بر میو ارزش

شامل هر چیزی « ارزش اجتماعی»که در اصطالح جامعه شناسی، های دینی است، مثل ایندر این نوشتار، همان ارزش«  هاارزش

است که در جامعه دارای قدر و منزلت و پذیرش عموم افراد است، هر چند نا مطلوب باشد. تعاریف ارائه شده از اخالق کار نیز 

 .(101، ص 1701و مندارس و ژرژ،  111، ص 1731وثوقی و نیک خلق،نک:  ت )مبتنی بر همین رویکرد اسبیشتر 



 

 ارزش کار و تولید در اسالم

 های عبری، رمرفته است؛ در فرهنگهای بشریِ گذشته تاریخ، کار، امری سخت و سخیف به شمار میبرای بسیاری از نژاد        

های ها و انسانخاطر عصیان آدم در بهشت، محتمل آن شده است و ویژه برده و یونان باستان، کار، نفرین و لعنت الهی بوده که به

های میانه )قرون وسطی( تحت تأثیر دین مسیح، هر چند کار، تنبیه خدا به خاطر گناه . در طول دوران سدهباشدپست می

بودن به ا برای کسب ثروت و متکی نشد، این تلقی منفی، با تلقی مثبتی همراه بود؛ تلقّی مثبتی که کار رنخستین محسوب می

شمرد. به هر حال تا اواخر این دوران، هنوز کار ارزش ذاتی ندشت. از نگاه یهودیان نیز، کار، تنها دیگران، مثبت و اخالقی می

شت، زرد هاینماید که در ایران باستان و اثر گرفته از آموزهرفت. چنین میضروری برای جلوگیری از فقر به شمار می فعالیتی

ارزشی مثبت یافته است. با ظهور کلیسای پروتستان، کار مظهر اراده الهی به شمار رفت و همگان حتی ثروتمندان به آن  کار

ای برای تعیین جایگاه فرد در سلسله مراتب اجتماعی به شمار ها، کار ارزش ذاتی یافت و حتی وسیلهترغیب شدند. و پس از قرن

و همو،  30 -39، 11-15، صص1733داری شد )نک: معید فر، ای پیدایش دوران شکوفایی اقتصاد سرمایهرفت و این اندیشه، مبن

 .(17-11، صص1711

 کار و تولید از نگاه قرآن

های پنهان در دل زمین و استفاده ها و ثروتنشیند، و استخراج گنجینهداری و آبیاری به بار نمیدرخت علم بدون کار و نگه    

فعالیت تولیدی، عنصر اساسی در  .(151-151، ص1751قرضاوی،  الهی به تالش و کار نیازمند است ) هایهمه نعمتاز آن 

ها آفریده و کسب درآمد است. قرآن کریم در آیات فراوان، با یادآوری این نکته که خداوند، منابع و امکانات جهان را برای انسان

شتی های معیطرف ساختن نیازر تصرف در عوامل تولید، آدمی را به آباد کردن زمین و برآن را رام ایشان ساخته است، با تأکید ب

 (.07، ص1711نمایان ساخته است ) ایروانی،  های مختلف، اهمیت آن راخود، تشویق فرموده و به گونه

 پردازیم: که به کار و تولید اشاره دارند میی در این بخش از مقاله به تقسیم بندی آیات

 الف( طلب از فضل خدا

باران و به حرکت در  و ، فرستادن بادبرای انسان، آفرینش شب و روز ای از آیات، هدف از تسخیر آسمان و زمینمجموعه    

های داند. این آیات آدمی را به کسب روزی با فعالیتها در دریا را، جستجوی روزی و طلب از فضل خداوند میآوردن کشتی

رَبِّکُم؛  مِنْ  ضاْلًفَ لِتَبْتَغُوا مُبْصِرَةً النَّهارِ  آیَةَ جَعَلْنا وَ اللَّیْلِ آیَةَ فَمَحَوْنا آیَتَیْنِ النَّهارَ وَ اللَّیْلَ جَعَلْنَا وَ» کند. مانند: میتولیدی، تشویق 

 ات ساختیم بخشروشنى را روز نشانه و کرده، محو را شب نشانه سپس دادیم قرار خود عظمت و توحید نشانه دو را روز و شب ما

 لِتَجْرِیَ الْبَحْرَ لَکُمُ سَخَّرَ الَّذی اللَّهُ»  آیه: و (11) اسراء،  « (برخیزید زندگى تالش به و) بطلبید را پروردگارتان فضل( آن، پرتو در)

 فرمانشه ب اهکشتی تا کرد شما مسخّر را دریا که است کسى همان تَشْکُرُون؛ خداوند لَعَلَّکُمْ وَ فَضْلِهِ مِنْ لِتَبْتَغُوا وَ بِأَمْرِهِ فیهِ الْفُلْکُ

(، آیات دیگری نیز بر 11جاثیه، « ) آورید جا هب را هایشنعمت شکر شاید و گیرید، بهره او فضل از بتوانند و کنند حرکت آن در

 .(11؛ فاطر، 10و 17؛ روم، 37صص، ،؛ ق00؛ اسراء، 11؛ نحل، 151این معنا تأکید دارند مانند) بقره، 



 

ویی . تو گشود که بر بخشنده آن، الزامی نیستاست و به عطایی گفته می« زیاده از حد میانه » اصل به معنای  رد« فضل »   

 »(، رزق و روزی را از آن رو 075، ص 1713) راغب، بخشد که فراتر از حد الزامات و وظایف اوست صاحب فضل، چیزی را می

 .دارد، که از سر لطف و احسان به موجودات، آن را ارزانی میبندگان د، نه بر اساس الزام و حقی از سویگویند که خداون« فضل

همان فعالیت تولیدی است. از سوی دیگر، تصرف  -به قرینه صدر و ذیل و سیاق آن در این آیات، « ابتغاء فضل»بارز مصداق 

های نوین، شدنی های الزم، وسایل مدرن و فناوریبیشتر بدون تولید ابزار های آن،مندی از نعمتانسان در آسمان و زمین، و بهره

نیست. بنابراین، تشویق به تولید، ترغیب به فراهم سازی زمینه و ابزار تولید نیز خواهد بود. بر این اساس، خداوند امکانات تولید 

، ص 1711) ایروانی،  مندی از آن ترغیب نموده استهرهکاال و خدمات مورد نیاز آدمی را به دست او نهاده و وی را به تصرف و ب

01) . 

 ب( توصیه به آبادانی زمین

 وَ الْأَرْضِ مِنَ أَنْشَأَکُمْ هُوَ» فرماید: آباد ساختن زمین، خواسته الهی است که بر دوش انسان نهاده شده است. خداوند می    

در « اعمار و استعمار زمین»  .(01هود، « ) واگذاشت  شما به را آن آبادى و آفرید، زمین از را شما که فیها؛ اوست اسْتَعْمَرَکُمْ

، بنابراین، زمین به (115، ص 17ق،  ج 1115لغت، به معنای واگذاری آن، برای عمران و آبادی است ) نک: حسینی زیبدی، 

ز امکانات گیری اکه باید با کار و تالش و بهرههای آماده برای انسان، آفریده نشده است بلکه این انسان است صورت آباد و با نعمت

هایش را بر طرف سازد. بدین سان، هرگونه کار و فعالیت تولیدی که به آبادی زمین بینجامد، زمین را آباد نماید و نیازمندیتولید، 

 ده و ضد ارزش برشمردتوان آن را نکوهیدر راستای تحقق اراده الهی و مظهری از مظاهر عبودیت حق است و به هیچ روی نمی

 (.09، ص 1711) ایروانی، 

، 1ق، ج1710قطب، ؛ 10، ص0تا[ ج) نک: طوسی، ]بی دانندرا به معنای عمر طوالنی دادن می« استعمار » برخی از مفسران      

 أَکْثَرَ َعمَرُوها وَ الْأَرْضَ أَثارُوا وَ  »ولی با توجه به آیه   (.191، ص5، ج1701؛ مکارم ، 101، ص0-9، ج1110؛ طبرسی، 951ص 

و نیز مفهوم لغوی  .(5 روم،)  « کردند آباد و ساختند دگرگون اینان از بیش( آبادى و زراعت براى) را زمین و عَمَرُوها؛  مِمَّا

، ص 1711نی، اند ) ایروارسد. از این رو، بیشتر مفسران، این معنا را برگزیدهتر به نظر میمعنای نخست صحیح به ،«استعمار»

09) . 

  فراهم سازی زمینه تولیدج( 

 ههای تولید اشاره دارد، بآماده کردن زمینه یک فعالیت، بیانگر مطلوبیت آن است. از این رو، آیاتی که به فراهم سازی زمینه    

 ما قَلیالً شَمَعایِ  فیها لَکُمْ  جَعَلْنا وَ الْأَرْضِ فِی مَکَّنَّاکُمْ  لَقَدْ وَ »نماید. مانند: ترغیب به آن را باز میگونه التزامی، مطلوبیت تولید و 

 ماا ساختیم فراهم شما براى را زندگى وسایل انواع و دادیم قرار شما براى را زمین بر حکومت و مالکیّت و تسلّط تَشْکُرُون؛ ما

معنای در اختیار گذاردن ابزار و وسایل کار و توانایی  در این آیه به« تمکین»(، واژه 11) اعراف، «   کنیدمى شکرگزارى کمتر

)  های زندگی استبه معنی وسایل و نیازمندی« معیشت»نیز جمع « معایش(. »59، ص0ش، ج 1701دادن است ) نک: مکارم، 

قدرت تصرف در  را در اختیار بشر نهاده و به او  سان، خداوند هرگونه عوامل تولید(. بدین950، ص 1713نک: راغب اصفهانی، 



 

های دیگری وجود (، در قرآن نمونه00، ص1711هایش همت گمارد )ایروانی، آن را ارزانی داشته است تا به تولید و تأمین خواسته

 .و ...( 37-31؛ یس، 11-11؛ نحل، 10؛ احقاف، 11دارد مانند: ) حجر، 

 امر به مطلق تصرفد( 

در « اکل»گوید مراد از دهد. راغب میتصرف در منابع زمین و استفاده از آن، فرمان میبه «  کلوا »ای از آیات، با واژه دسته   

صیغه امر در این موارد مفید اباحه  اشاره دارد کهطبرسی  (،11ص، 1713) راغب،  برداری استاین آیات، هرگونه تصرف و بهره

حقیقت، مطلوبیت این کار از نظر شارع و نکوهش تحریم : در کند(، عالمه بیان می 195-109، صص 1-1رسی، جاست) نک: طب

(، از سوی دیگر، کاالهای مصرف شدنی، بیشتر به صورت عوامل 170، ص 1ق، ج1113باشد )طباطبایی، اعتقادی یا عملی آن می

ر واقع تشویق درف، گیرد و برای نهایی شدن نیازمند فعالیت تولیدی است، بنابراین، سفارش به تصتولید در اختیار بشر قرار می

، پس از بیان عوامل و امکانات تولیدی، امر خداوند متعالاز این رو   ،(00، ص 1711رود ) ایروانی، نیز به شمار میبه تولید و کار 

 را نزمی که است کسى زْقِه؛ اورِ مِنْ کُلُوا وَ مَناکِبِها فی فَامْشُوا ذَلُوالً الْأَرْضَ لَکُمُ جَعَلَ الَّذی هُوَ: » فرموده است« اکل و تصرف»به 

 (. 19ملک، « ) بخورید  خداوند روزیهاى از و بروید راه آن هاىشانه بر کرد، رام شما براى

 دستور به آمادگی کامله( 

 لَهُمْ  أَعِدُّوا وَ» فرماید: خداوند متعال در قرآن کریم می .ای است که در اوج قدرت و اقتدار باشدجامعه مطلوب قرآنی، جامعه     

 ،[دشمنان] آنها با مقابله براى دارید، قدرت در نیرویى هرعَدُوَّکُم؛  وَ اللَّهِ عَدُوَّ بِهِ تُرْهِبُونَ الْخَیْلِ رِباطِ مِنْ وَ قُوَّةٍ مِنْ  اسْتَطَعْتُمْ  مَا

 داداع » .« بترسانید را خویش دشمن و خدا دشمن آن، وسیله به تا ،(نبرد میدان براى) ورزیده اسبهاى( همچنین) و! سازید آماده

 »به معنای فراهم ساختن چیزی برای دستیابی به چیز دیگر، و ایجاد لوازم مورد نیاز برای تحقق امری مطلوب است، و تعبیر « 

ازد ) ممکن س نیز به هر چیزی گویند که فعالیتی را«  قوه »گیرد. تمامی امکانات تحت اختیار آدمی را در بر می«  ما استطعتم

 .(111، ص 5ق، ج1111ابن عاشور، 

گستره مفهومی این تعابیر، هرگونه وسایل و امکانات مورد نیاز برای دفاع و ایجاد ترس و وحشت در میان دشمنان را شامل     

شدنی  انبی آناست. تردیدی نیست که تحقق این مهم، جز با کار و تالش، و تولید تجهیزات پیشرفته نظامی و دفاعی و لوازم ج

نیست. از سوی دیگر، در جهان امروز، قدرت یک ملت، بیشتر بر توان اقتصادی و دانش فنی آنان استوار است، و در بیشتر موارد 

رو، تحقق عینی بخشیدن به گستره آیه، در گرو توسعه  جنگ نظامی جای خود را به جنگ فرهنگی و اقتصادی داده است. از این

 .(03، ص 1711صادی است که به بخش تولید توجه دارد ) ایروانی، دانش فنی و رشد اقت

و...(،  13؛ یوسف، 111، مانند کشاورزی ) نک: انعام، . به مشاغل تولیدی خاصاست در قرآن عالوه بر آیاتی که درباره تولید

 (،11کشتیرانی) فاطر، (، 17سبا،  (، معماری،11و ...(، صنعت ) انبیاء،  35؛ کهف، 11(، صیادی ) نحل، 91دامپروری ) نک: طه، 

 ( نیز اشاره شده است.11( و ذوب فلزات) سبا، 13سازی) یونس، مسکن و شهر

 



 

 کار و تولید در سنت

ای برخوردار است، و از لحاظ محتوا روایاتی که دیدگاه اسالم را درباره کار و تولید روشن داشته است، از تنوع و گستردگی ویژه

 کنیم: می بندیرا دستهها آن

 های تولیدیارزش گذاری معنوی فعالیت -1

های تولیدی را آشکارا بیان داشته است. برای نمونه پیامبر اسالم )ص( روایات بسیاری، جایگاه معنوی و واالی فعالیت    

ه صدقه؛ هر مسلمانی ما من مسلم یغرس غرساً او یزرع زرعاً، فیاکل منه إنسان او طیر او بهیمه إال کانت له ب» فرماید: می

نک:  ) «ای یا چارپایی از آن استفاده کند، برایش پاداش داردکه درختی بنشاند یا زراعتی کشت نماید و انسانی یا پرنده

باید گفت  .( 00، ص 7ق، ج1113بخاری، ؛ 117و 113، صص 7، ج[تا؛ حنبل، ]بی101، ص 17، ج1111 النوری الطبرسی،

ونه گهای صنعتی است و تشویق به ایندامداری و مانند آن در عصر حاضر، نیازمند ادوات و ماشینهای کشاورزی و که فعالیت

 .(01، ص1711کارها، ترغیب به تولید وسایل مورد نیاز آن را نیز به دنبال دارد ) ایروانی، 

ارزش کار اقتصادی در دین چنین است که بنابر متون دینی، برترین انسان ها به آن پرداختند، آیات و احادیث از آدم تا خاتم     

(. امام صادق )ع( فرمود: آن 111، ص 1751را این گونه معرفی می کند که برای تامین زندگی، کار اقتصادی داشتند )اسحاقی، 

ط کرد، نیازمند به غذا و آشامیدنی شد، مشکل را با جبرئیل طرح کرد، جبرئیل گفت که کشاورزی گاه که آدم )ع( به زمین هبو

، 9ق، ج  1711کن و فرمود: خداوند روزی پیامبران را در کشت و زراعت قرار داد تا هیچ گاه از باران ناخرسند نباشند )کلینی، 

 (. 11، ص 1،ج 1115ها را بیاموزند )هندی،  (. همه انبیا شغل شبانی داشتند تا چگونگی رهبری انسان11ص

 تبیین فلسفه و آثار مثبت کار -2

شماری در ابعاد ها و فواید بیراز ارزشمندی و اهمیت بسیار کار، از جمله کارهای تولیدی، در بینش اسالمی، وجود حکمت    

 اند از:د عبارتگوناگون است که به آن نیز، در روایات اشاره شده است. مهمترین این فوای

 الف( اثرات اقتصادی

شیده نیست. وبارزترین اثر کار، اثر اقتصادی آن است. نقش تعیین کننده کار در رشد و توسعه اقتصادی و فقرزدایی، بر کسی پ    

د، گذارمی، افزون بر آثار فردی منفی همچون فقر و کاهش درآمد، پیامدهای ناگواری بر اقتصاد ملی بر جای کاریبیکاری و کم

ادی های اقتصد فعالیتوکاهش تولید، کاهش تقاضا و حاکمیت نوعی کسادی در نتیجه کاهش درآمد افراد بیکار، و در پایان، رک

(. امیرالمومنین )ع( در بیانی تشبیه 31ص  ،1711) ایروانی برای دوره های بعد، از جمله این پیامدهاست. گذاریو کاهش سرمایه

ان االشیاء لمّا ازدوجت ازدوج الکسل و العجز، فتنجا » : انی را عاملی برای فقر و عقب ماندگی برشمرده اندگونه، تنبلی و ناتو

 (.10، ص9، ج1711کلینی، )« و از آن دو، فقر زاده شودگاه که اشیاء به هم درآمیزد، تنبلی و ناتوانی به هم درآید بینهما الفقر؛ آن

 



 

 اخالقی -ب( اثرات روحی

فعالیت سالم، نقش مؤثری در تکامل اخالقی فرد و جامعه، و پیشگیری از مفاسد اجتماعی بازی می کند. این از آن کار و     

ی دست زدن به کارهای ناشایست و غیراخالقی را فراهم نیاز، به طور طبیعی، فرصت و زمینه روست که فراغت بیش از حدّ

ساز رشد فضایل اخالقی، و فقدان آن، خرسندی درونی ناشی از آن، زمینه سازد. افزون بر آن، کار و تالش و نشاط روحی ومی

پیامدهای  گردد. حال اگر مفاسد اخالقی و اجتماعی ناشی از فقر را که خود ازموجب تیرگی جان و منتهی به سقوط اخالقی می

 و، به طور معمول، در جوامعی که بیکاریگردد. از این ربیکاری است بر آن بیفزائیم، رابطه ی بیکاری و فساد، بیشتر روشن می

 .(701، ص1711)دادگر، قانونی افزایش می یابدشدید حاکم است، جرم و جنایت، مفاسد اخالقی و اجتماعی، و فعالیت های غیر

کار شرافت است، شرافت انسانی در مفت خوری، بی عاری و بیکاری نیست، شرافت این است که انسان سربار دیگران نباشد، 

هیزم با آن بر پشت بکشد بهتر از آن است که دست گدایی  اگر انسان طنابی بردارد و سر به کوه بگذارد، و»یامبر )ص( فرمود: پ

 (. 117، ص 1731)سبحانی،  «به سوی دیگران دراز کند

سته تم کمر به عبادت بامام ششم از من پرسید که عمر بن مسلم چه می کند، در پاسخ امام گف» علی بن عبدالعزیر می گوید:     

و کار و تجارت را ترك کرده است، امام از شنیدن این سخن ناراحت شد وگفت: آیا او نمی داند که اگر کسی دنبال کار نرود، 

 جَعَلَ  دْقَ  أَمْرِهِ بَالِغُ اللَّهَ إِنَّ  حَسْبُهُ فَهُوَ اللَّهِ عَلىَ یَتَوَکلَ مَن وَ یحتسب لَا حَیْثُ مِنْ یَرْزُقْهُ وَ» دعای او مستجاب نمی شود وقتی آیه 

 خداوند کندمى را امرش کفایت کند، توکّل خدا بر کس هر و دهدمى روزى ،ندارد گمان که جایى از را او و  ؛قَدْرًا ءٍشىَ  لِکلُ اللَّهُ

. گروهی از یاران پیامبر (7) طالق، « نازل گردید است داده قرار اىاندازه چیزى هر براى خدا و رساندمى انجام به را خود فرمان

به عبادت و با خود اندیشیدند که دیگر نیاز به کار وکوشش نیست، خبر به گوش پیامبر  مشغول )ص( در به روی خود بستند و

 وزی ما شده)ص( رسید و از آنان پرسید، چه شده که دست از کار و کوشش کشیدند، گفتند: خداوند از طریق این آیه، ضامن ر

است پیامبر آنان را سرزنش کرد، فرمود: هر کس چنین کند دعای او مستجاب نمی شود، بر شما است که کار کنید و روزی 

(. از این جهت اسالم به شدیدترین نحو با تنبلی و بیکاری و زندگی انگلی مبارزه 19، ص 11ش، ج  1701)حر عاملی،  «بجوید

خواب خداوند بنده پر« إنّ اهلل لیُغبض العبدَ النّوم، و اِنّ اهلل لیبغض العبد الفارغ » می فرماید:  و امام موسی بن جعفر است کرده

 (.11، ص 1731و بیکار را دشمن می دارد )سبحانی، 

 ج( شخصیت و اعتبار اجتماعی

 ولید، ضمن مشارکتانسان با کار و ت. فراد جامعه استاز آثار مهم و مثبت کار، اعتبار و شخصیت اجتماعی و تعامل مثبت با ا    

سان، شخصیت کند و سربار جامعه نخواهد بود و بدیناش را نیز تأمین میی خود و خانوادههای جامعه، زندگدر تأمین نیازمندی

ود شیابد. این درحالی است که شخص بیکار، سربار جامعه شناخته میاجتماعی او نشان از شخصیتی مسؤل، متعهّد و سرافراز می

و به دلیل تزلزل موقعیت اجتماعی خود، در تعامل با دیگران دجار مشکالت متعددی خواهد بود. در بینش اسالمی، مرد توانمندی 

 .(31، ص 1711دهد ) ایروانی، که تن به کار ندهد، افزون بر سقوط معنوی، جایکاه اجتماعی خود را نیز از دست می

بر و اندام قوی آنان، موجب خورد و بازوی ستبه جوانان سالم و نیرومندی برمی ( گاهیدر روایت است، رسول اکرم )ص       

د پرسید، اگر در پاسخ می گفتنرد و از وضعیت زندگی و شغلشان میک، آن حضرت با آنها احوال پرسی میگردیداش میشگفتی



 

یدند: پرسرافیان میاز چشمم افتاد. اط« سقط من عینی » فرمود: شد و میغلی ندارند، آن بزرگوار نارحت میکه بیکارند و هیچ ش

یا رسول اهلل چرا این افراد را دوست نمی دارید؟ پیامبر )ص( فرمود: برای اینکه اگر مومن شغلی نداشته باشد که با آن امرار معاش 

 (.11، ص 111، ج 1117کند، برای امرار معاش، از دین خود خرج خواهد کرد )مجلسی، 

 لذت زندگینشاط و د( 

فلسفه دیگر کار و تالش در زندگی بشر، کسب نشاط و لذت و رهایی از خستگی و مالمت روحی و ضعف جسمانی است. کار     

من  »فرماید: امیرالمومنین )ع( میبخشد، رساند و به اعضای بدن قوت و استحکام میجسمی را به فعلیت میهای از یک سو نیرو

ش اکس در آن کوتاهی نماید، سستیر فی العمل یزدد فتره؛ هرکه کار کند، بر نیرویش بیفزاید و هریعمل یزدد قوّه و من یقصّ

امام ششم از جد بزرگوار خود علی )ع( نقل می کند که خدا به داود وحی کرد که تو  (.191، ص 1700،  آمدی« ) فزونی یابد

را تعلیم نمود، او از این طریق « زره بافی»آن گاه خداوند به او بنده خوبی هستی، جز این که از دسترنج خود ارتزاق نمی کنی، 

 (.111، ص 1731کرد. )سبحانی، با بافتن هر روز زرهی ارتزاق می و

اشتغال به کار، و احساس مفید بودن، سرافرازی و شخصیت، تأثیر مهمی در نشاط روحی و لذت بردن از زندگی از سوی دیگر،      

تواند به زندگی انسان، مفهوم بخشد و لذت حقیقی را رفاه طلبان و سستی گرایان، تنها کار و تالش میدارد و برخالف پندار 

و لو کفی الناس کلّ ما یحتاجون الیه، لما تهنّاوا بالعیش، و ال وجدوا له لذّه... » د: فرمای. امام صادق)ع( میبرایش به ارمغان آورد

فتند یاشد و لذت آن را در نمیشد، هرگز زندگیشان گوارا نمیتالش برایشان تأمین می های مردم بدون کار واگر تمام نیازمندی

کار کردن برای خدا نقش مهمی در شکل گیری رفتار اقتصادی انسان دارد، این انگیزه قوای  .(31-37، ص 1711) ایروانی، 

دف واالی وی، کار او نیز مقدس خواهد شد. جسمی و روحی وی را در فعالیت های اقتصادی چند برابر می کند و به خاطر ه

العبادة سَبعون جُزءًا افضلها طلبُ الحالل؛ عبادت خداوند هفتاد جز است و بهترین آنها » رسول اکرم )ص( بر این باور بود که: 

 (.115، ص 111، ج 1117)مجلسی، « طلب روزی حالل است. 
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ع( عالوه بر این که خود در عرصه ی تولید و تالش های اقتصادی پیشگام بودند، از تولید کنندگان و پیشوایان معصوم )    

طبیعی  مشکالت ها به دلیلکشاورزان حمایت می کردند و به آسیب دیدگان و ورشکستگان و قرض دارانی که زندگی اقتصادی آن

ت. امام صادق )ع( ای داشد کنندگان و کشاورزان عنایت ویژهتولی کردند. امام علی )ع( بههای فراوانی میمختل شده بود، کمک

ارش کارمندانش سف کان امیر المومنین یکتب و یوصی بفلّاحین خیراً؛ امیر المومنان همیشه به عیال و» فرماید: در این باره می

 (.51،ص 1751)افشار، « نمودکشاورزان را می

)ع( را در حالی که بیلی بر دست و لنگی ضخیم بر کمر داشت و عرق از پشت او می  ابوعمرو شیبانی می گوید: امام صادق     

انّی أحبّ أن یتأذی » ریخت و در باغی مشغول کار بود، دیدم و عرض کردم، بیل را بده تا من به جای شما کار کنم، امام فرمود: 

)حر  «آفتاب برای تحصیل معاش به مشقت بیفتدمن دوست دارم که انسان در گرمای  ؛الرجل بحرّ الشمس فی طلب المعیشه 

امام صادق )ع( شیعیان خود را به تکاپو و کار دعوت می کند و از ابزار کسالت در راه کار، باز  ؛(975، ص 1ش، ج  1700عاملی، 



 

شوید، اش کسل ندر طلب مع ؛ال تکسلو فی طلب معایشکم فانّ آبائنا کانو یرکضون فیها و یطلبونها » می دارد، و می فرماید: 

 (.70، ص 11می کردند )همان، ج پدران ما برای تحصیل روزی تالش 

واه ن گتریر ارزش و اهمیت کار و روشنهای تولیدی در سیره امامان معصوم )علیهم السالم( خود بهترین دلیل بگستره فعالیت    

ا شمارند و رهبانیت رنها مادی و جدا از دین و تدّین میاست که اشتغال به کار و تولید را، امری تهای نادرستی بر بطالن ذهنیت

 ( 113-111، ص11، ج 1705کنند) نک: مطهری، تشویق می

 نتیجه

ر سو تصویر روشنی از کار و تولید د آید که از یکدر اسالم، نکاتی به دست میکار و تولید جایگاه از مطالب گفته شده درباره  

قرآن  کند. در بینش توحیدیریزی میاز دیگر سو مبانی فکری و عقیدتی اخالق کار و تولید را پایه، و دهدبینش اسالمی ارائه می

های خداشناسی است و از جهت دیگر، فضل های طبیعی همچون آسمان، زمین، باد و باران، و ... از یک جهت نشانهکریم، پدیده

نه  ،گذاری اسالم، کار و تولید. در نظام ارزشفع بشر قرار گرفته استرود که به عنوان عوامل تولید در خدمت مناخدا به شمار می

کار و تولید در اسالم، ارزش ذاتی دارد و کار  امری تنها مادی و ضدّ ارزش، که عبادتی بزرگ و دارای جایگاه معنوی واالیی است.

اخالقی، نشاط زندگی و شخصیت اجتماعی  –های روحی مثبت اقتصادی، در زمینه مطلوب است، زیرا کار، افزون بر آثار ،کردن

با  و آن بزرگوارانباشد نیز تأثیر مثبتی دارد. همچنان که کار و تولید در سیره معصومان) علیهم السالم( دارای ارزش معنوی می

 .کردندعمل خود دیگران را به کار و تولید تشویق می

ای ههای اخالقی و رفتار؛ کار و تالش، بستر مناسبی برای رشد فضیلتسویه داردای دوکار و تالش با اخالق و دینداری، رابطه

کار و تالش بیشتر است. بیکاری، افزون بر رکود  ساز های دینی، مشوّق و زمینههای اخالقی و آموزهدینی است و در برابر، گزاره

ساز بروز مفاسد اخالقی و اجتماعی بیشتر، زمینهماندگی اقتصادی، آثار مخّربی نیز بر جسم و جان و اخالق آدمی دارد که و عقب

 سازد.   و سلب نشاط و شادابی زندگی را فراهم می

 منابع

 قرآن کریم

 دهخدا نامهلغت 

 (1700آمدی التمیمی ، عبد الرحمن بن محمد، ، غرر الحکم و درر الکلم، قم، مکتب االعالم االسالمی، )

 ق(1111 التنویر، چاپ اول، بیروت، موسسه تاریخ، )ابن عاشور، محمد طاهر، التحریر و 

 (1751)دی، قم، انتشارات: مرکز نشر هاجر، مبانی و راهبرد های جهاد اقتصا اسحاقی، حسین،

 (1751)انتشارات سفیر اردهال، رشد، پیشرفت و توسعه اقتصادی، ضرورتی اجتناب ناپذیر، تهران،  افشار، اسد اهلل،



 

 (.1711رات دانشگاه علوم اسالمی رضوی، )اقتصادی از دیدگاه قرآن و حدیث، مشهد: انتشاایروانی، جواد، اخالق  

بخاری جعفی، محمد ابن اسماعیل ابن ابراهیم، صحیح بخاری، تحقیق دکتر مصطفی دیب البغاء؛ بیروت: دارابن کثیر، الثالثه 

(،1113) 

 (.ش1700قرجادی، چاپ دوم، تهران: وزارت برنامه و بودجه، ) دارو، مایکل، توسعه اقتصادی در جهان سوم، ترجمه غالمعلیتو

 ش( 1700هران: مکتبه االسالمیه، )حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ت

 ق1115حسینی زیبدی، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، تحقیق: مصطفی حجازی، دارالهدایه، 

 تا[الصادر،]بیحنبل، احمد، مسند احمد، بیروت: دار 

 ش (.1711اهلل و رحمانی، تیمور، مبانی و اصول علم اقتصاد، چاپ اول، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی، ) دادگر، ید 

 (1713راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ قرآن، انتشارات نوید اسالم، )

 ش( 1711رجایی، محمد کاظم، معجم موضوعی آیات اقتصادی در قرآن، چاپ اول، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، )  

 (، سیمای اقتصاد اسالمی، قم، انتشارات: مؤسسه امام صادق )ع(.1731سبحانی، جعفر، )

 ق( 1113) طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر قرآن، قم، مؤسسه النشر االسالمی،

 ق(1110طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، تحقیق، محالتی و طباطبایی، بیروت:  دار المعرفه، )

 ا[تطوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، تحقیق: احمد قصیر عاملی، چاپ اول، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ]بی

در ارتباط با مبادله و مصرف اقتصاد اسالمی در عرصه های تولید، تجارت و (، نقش ارزش ها و اخالق 1751قرضاوی، یوسف، )

 توزیع، مترجم: عبد العزیر سلیمی، انتشارات: احسان

 ق(1710قطب، سیّد، فی ظالل القرآن، چاپ پنجم، بیروت: داراحیاء التراث العربی، ) 

 1711غفاری، تهران، انتشارات دار الکتاب االسالمیه، ) کلینی، ابوجعفر محمد بن یعقوب، فروع کافی، تصحیح و تعلیق علی اکبر

 ق(

 (1751کهنوجی، مرضیه، اقتصاد در قرآن، سفیر، سال پنجم، شماره بیستم، ) 

ش 1733مجتبوی نایینی، مهدی، فرهنگ اصطالحات کار و تأمین اجتماعی، چاپ اول، تهران، موسسه کار و تأمین اجتماعی، ) 

) 



 

میزان کار و عوامل فردی و اجتماعی موثر بر آن، چاپ اول، تهران: موسسه کار و تأمین اجتماعی، ) فر، سعید، بررسی معید 

 ش(1733

 ش(1733فر، سعید، فرهنگ کار، چاپ اول، تهران: موسسه کار و تأمین اجتماعی، ) معید 

 ش( 1701مکارم و دیگران، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب االسالمیه، )

 ش( 1701، هانری، و گوریچ، ژرژ، مبانی جامعه شناسی، ترجمه: باقر پرهام، سپهر، )مندارس 

 (1111طبرسی، حاج میرزا حسین، ، مستدرك الوسائل، بیروت، مؤسسه آل البیت الحیاء الترات، )نوری 

 ش(1731وثوقی، منصور و نیک خلق، علی اکبر، مبانی جامعه شناسی، چاپ دوم، کسری، )

 (1717رفسنجانی، اکبر، فرهنگ قرآن، قم: بوستان کتاب، )هاشمی 

 ق(، کنترل العمال فی احادیث االقوال و االفعال، بیروت، مؤسسه الرساله.   1115هندی، عالءالدین متقی بن حسام الدین، )

 


