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 در پرتو بينش و يكار اقتصاد
   ي اسالمهاي ارزش

  *مجيد رضايي

   چكيده
اعتقـادات،  .  بـه كـار اسـت      يديـدگاه مكتـب اقتـصاد     ر از    متـأثّ  ،روابط حاكم بر بازار كـار     

 آثـار خـود را      ،نوع رفتار در بازار كار    .  بر رفتار دارد   ي آثارشديد ،ي عمل يها اخالقيات و روش  
 مسلمان را به    ، و اخالقيات آن   ياسالم اعتقادات. آورد يدر بخش توليد و بر رشد جامعه پديد م        

 چـه  آنبـرخالف  .كند ي را در او ايجاد ميدمتعد يها  انگيزه، ترغيب ساخته  يانجام كار اقتصاد  
برآيند رفتـار   ايجاد   ي مسلمان تواناي  ي و اعتقاد  ي ارزش ي مبان ، گفته شده  ي دين هاي  بارة آموزه در

 را مطلـوب و  ي كـار اقتـصاد   ،ي دينـ  اي و عملكـرد اوليـ     يمتـون دينـ   . دارد زا را در خـود     توسعه
 قيامـت،  ،رزاقيـت خداونـد، شـفاعت   ، يهـ الو اعتقاد به قضا و قدر ااست  كرده يفمحبوب معرّ 

 ه،گفتـ   پـيش   بلكه درك صحيح از موارد     ، انجام كار نداشته   ا ب يصبر فقط تضاد  و  ل، زهد،   توكّ
  .دهد يم  نشاني اقتصادة رشد و توسعة مثبت آن را بر كار و ايجاد زميناثر

  
 اسـالمي و    اخـالق     بازار كار، اقتصاد اسالمي، اعتقادات اسـالمي و كـار،          :واژگان كليدي 

  .كار، كار و فرهنگ ديني، دين و توسعه

مهمقد   
 كـار و    يخصوصيات منحصر به فـرد نيـرو      .  است ي اقتصاد ي بازارها ترين  مهم از   ،بازار كار 

ديـدگاه مكاتـب    .  به آن داده است    خاصي اهميتاقتصاد جامعه      اثر آن بر ديگر بازارها و بر كل       
                                                      

 .علمي دانشگاه مفيد عضو هيئت *
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 ، كـار در هـر جامعـه       يجايگاه ارزشـ   .ر متفاوت است   كا ي كار و نيرو   ة به پديد  ي بشر گوناگون
 در  يكـار اقتـصاد    تغيير ديدگاه به  .  است ي اقتصاد يها  تأثير بر پديده   ي برا ي اصيل ي فرهنگ ةزمين

ـ  ة باعث رشد جامعـ    ، تا دوران جديد   ادوران قرون وسط    ،يبرخـ . دشـ  يعـد اقتـصاد    در ب  ي غرب
 و كـسب   يادين جامعـه بـه كـار اقتـصاد         نگاه بنيـ   غيير قرون جديد را مرهون ت     ياقتصاد ة  توسع

 و ي عقايـد دينـ  ، دانستهي فرهنگي از كمبود بنيادهايناش  ديگر جوامع رايماندگ عقبو ثروت،  
 يافتـادگ   عقـب  را از عوامل مهم     ، قضا و قدر، و مانند آن      ي به كار، كسب روز    ي سنتّ يها نگرش
از عـدم     ي ناش به طور عمده  م   اسال ي مكتب اقتصاد  نادرست دربارة  داوري. شمارند ي م ياقتصاد

 ي حاضر درصدد است با مراجعـه بـه متـون دينـ            ةنوشت.  در اين امور است    ي دين يالع از مبان  اطّ
حجم مطالب مربوط   .  نشان دهد  ي دين مبين را به كار اقتصاد      ي ديدگاه كلّ  ،)قرآن وسنّت (اصيل  

.  اسـت  ييك مقاله امر دشوار   ع بوده و قرار گرفتن آن در         بسيار گسترده ومتنو   ،به كار در اسالم   
 حاضـر  ةاميد است نوشت. داده است  ي اين مباحث را در خود جا،ي جوامع رواي گوناگونابواب  

ديـدگاه  .  قراردهد ي از آن مجموعه را در معرض ديد دوستداران اقتصاد اسالم          كلّي يبتواند نماي 
 مثـل قـضا و      يخاص دين  عقايد   ة كار، رابط  كلّي هاي  ويژگي و   ي هست ة كار در گستر   بارةدين در 

 ي ارتباط خصوصيات اخالقـ    ،ي، و معاد با كار اقتصاد     ي تضمين روز  ،االهي رزاقيت   ،االهيقدر  
 در ايـن زمينـه،      ي عملـ  يها  بيان اسوه  ،ي اقتصاد ةو توسع  ل، صبر، زهد و قناعت با كار      مثل توكّ 

هـداف و   ديگـر مكاتـب و ا      ، و تفـاوت ديـدگاه اسـالم بـا         ي كار اقتـصاد   ياثبات مطلوبيت ذات  
  .است  حاضرة مطالب آمده در نوشت، فرد مسلماني كار اقتصاديها انگيزه

   ي هستةكار در گستر. 1

 ):44(دخـان   ( عالم را به حق رقم زد        گاه  آن ؛كار را آفريد  . ست ا  كار خدا  ة جلو يجهان هست 
 يگـاه ظـاهر    ، و بدون تكيـه    )54 ):7(اعراف  (ها وزمين را در شش روز پديد آورد          آسمان. )38

 از آن ي، و بـا تـوان و قـدرت و بـدون سـست     )2 ):13(رعـد  (سپهر نيلگـون را رفعـت بخـشيد      
 ):20(طـه   (را همچون گاهواره در اختيار انسان قـرار داد           زمين. )41 ):35(فاطر  (كرد  محافظت  

ت خود را بـه     ، و طعام و عزّ    )64 ):40( غافر   ؛19 ):71( نوح( آن قرار گيرد     ة سفر ة تا در پهن   )53
، و  )6 ):37(صافات  (ستارگان را زيور و زينت آسمان قرار داد         .)25 ):77(مرسالت  (د  چنگ آر 

 ؛)12 ):41(فـصلت   ( زمـين نمايـان سـاخت        يروشناي يماه تابان و خورشيد جهان افروز را برا       
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 هم و هر يك را ي تا شب و روز را در پ     )40 ):36( يس( همه را در مدار خود حركت داد         گاه  آن
 اسـتوارش از    يهـا  زمـين را بـا كـوه      . )27 ):3( عمران  و آل  62 ):25(فرقان  (رد  از دل ديگر بدرآ   

 تا  )22 ):15( حجر   ؛57 ):7(اعراف  (فرستاد    و باد را   ،)31 ):21(انبياء  (هيجان و لرزه باز داشت      
 قطرات حيات را بـر  يو مهيب آسمان  همراه با تندر، رحمت را بر هم بكوبد و از دل آن     يابرها

 )21 ):39( زمر   ؛18 ):23( مؤمنون( آن فرود رود     ي تا در مجار   )43 ):24(نور  (يزد  زمين تشنه بر  
ها برگيرنـد و      و درياها پديدآيد تا از دل آن تازه        )64 ):36(يس  (د  شوها از آن سرازير      و چشمه 

 ةها برآن روان سازند و بر گـستر  كشتي. )22 ):55( رحمن ؛14 ):16(نحل (زينت به چنگ آرند  
 ييكـ   كـه  گون را با هـم در آميخـت بـدون آن            گونه يها آب. )12 ):45(جاثيه  ( ندشوآن غالب   

 زمــين تفتيــده را طــراوت بخــشيد و ،بــا آب رحمــت خــود. )20 و 19 ):55(رحمــن (شــوند 
 گندم و خرما را نمايان سـاخت        يها ها را ثمر داد و خوشه      باغ. بر آن رويانيد    گياه را  يها جوانه

هـا و درختـان داد و         در كـوه   يسـاز  زنبـوران را فرمـان النـه      . )99 ):6(   انعام ؛11ـ   9 ):50(ق  (
 آفريـد  ي و زيباي  ي غذا و پوشاك و يار     يچارپايان را برا   وشد   حافظ   ي آب يپرندگان را در فضا   

 او بر خلقت احسن قرار گرفت، و        ةكه اراد   گاه  آنتا  . )8 ـ 5 و   66و  79 و   69 و   68 ):16(نحل  (
خـود سـاخت     ة   خليفـ  ،رت خود در زمين صورت داد، و بر عالميـان         او را از آب و خاك بر فط       

با كار و تالش خود       تا كردعالم را مسخّر انسان     . )30 ):2( بقره   ؛30 ):30( روم   ؛28 ):15(حجر  (
 زمـين را   ؛)74):39( زمـر    ؛20 ):31(لقمان  ( و وارث زمين شود      بپيمايد راه خدا را     ،و با عمل صالح   

 را  آن يهـا  راه .)15 ):67( ملـك    ؛61 ):11(هود  (. كند رام   را  آنوار و   آباد سازد و بر دوش آن س      
سـت   ا كله ذات او  اهمچـون كـار خـدا كـه بـر شـ           . )10 ):43(زحرف  (بيابد و از آن بهره گيرد       

 كه به خاك بـر      گاه  آن خود كار كند تا      االهي هم بر مثل شاكله و فطرت        ي، آدم )86 ):17(اسراء(
تمـام  .  باشـد  ي تعـال  ي بخشيده، و شكرگزار اين همه نعمـت بـار         حيات ا   زمين مرده ر   ،گردد يم

، عالم بـديع را رقـم زد و انـسان را            يا است كه به اشاره    ز قادر عزي  ي و قدرت از آنِ خدا     عزّت
. )165 ):2( بقـره    ؛65 ):10(يونس  (  جانشين خود ساخت   ،ي آباد ساختن اين مزرعه زندگ     يبرا

 همه  .)50 ):20(طه  (دنبال دارد    هب را  زد كه هدايت، آن     را رقم  ي تمام، خلقت  يخداوند با صنعتگر  
در سراسـر وجـود     . )50و   49 ):16(نحـل   (ينـد    او ة مأمور و مطيع اشار    ،مقهور امر او و مالئكه    

 عـالم در تـب      ةجوهر. تابد ي سكون بر نم   ي در عالم ماد   االهي حركت سريان دارد و فعل       ،عالم
ـ   يبيكـار . ن اسـت   هدف خـود روا    يبرد و در پ    يسر م  هوتاب ب   از  يا ه در هـيچ ذر    يهـدف  ي و ب
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انـشقاق  ( او در حركـت و تالشـند         ي و از او به سـو      ،همه در مسيرحق روان   . عالميان راه ندارد  
 وجـود گـم     ة در صـفح   هـا   انـسان  است، وكار نيك     ها  انسانكار نيك   آفرينش،  هدف  . )6 ):84(
  .)30 ):18(   كهف؛2 :)67(ملك (كند  يرا در دو سرا مشاهده م آنآثار  و شود ينم

كـار و كـارگر در وجـود تمـام اشـيا            .  در تمام شؤون عالم دخالت دارد      ،كار همچون وجود  
 اسـت و فعـال اسـت        ي مبـدأ كـارگر    ،يحـق تعـال   . انـد   االهـي كار  ة   جلو ان،كارگر. استر  مؤثّ

ـ              كار او هر دم نو و تـازه        ).172،  7 ج :1379،  يخمين امام( دارد اسـت و تكـرار در كـار او راه ن
 را ارسال و از زبان      يوح كند و  ي حكمت القا م   ؛ميراند يكند و م   ياو زنده م  . )29 ):55(رحمن  (

بخـشد   ي پـاك او را ارتقـا مـ        ة انديـش  ،دهد كـه عمـل صـالحِ انـسان         يپيامبرانش به همه مژده م    
  .)10 ):35( فاطر(

 را ين برخـ تـوا  يكـه مـ    به خداوند در قرآن و احاديث نسبت داده شده است    يافعال بسيار 
الـسموات و     بـديع  ،)پديـد آورنـده   (، بارئ   )شكافنده دانه و هسته   (  يفالق الحب والنو  . ذكر كرد 

، )صـورت ده  (، مـصور    )به پادارنده (، قيوم   )خالق(، فاطر   )نيرومند(  االرض، رزاق، شديدالمحال  
ت كـه داللـت دارد   ها اسم و صـف  ، و دهيد، الباعث، الضّار، المعطيالمع الصانع، الباسط، المبدئ،  

 بنـابراين  ؛)62 ـ  35 :1417، يالطباطبـائ ( كنـد  يعالم و تغيير آن فعاليـت مـ  آفرينش خداوند در 
  .گيرد ي كار قرار مكلّي هم در تعريف االهيافعال 

نحـل  (دهنـد    يو اوامـر او را انجـام مـ        هستند   مطيع   االهي مالئكة هم به امر      ،از طرف ديگر  
 را بـه مؤمنـان   االهـي  گاه امداد .)17 ):36(يس (يغ را به عهده دارند تبل ة  وظيفها  آن. )50 ):16(
 .)58 ):15(حجـر   (آورنـد    ي و گاه عذاب را بر ناسپاسان فرود م        )125):3(عمران   آل(رسانند   يم

  .هستند وظايف خود آشنا و عامل  كارگزاران نظام آفرينش و بهها آن
 هريك مثـل    يو گاه عمل زشت، و جزا      دين، گاه عمل صالح      ي در نظام ارزش   ها  انسانعمل  

 ،عمل صـالح  . )70 ):39(، زمر   54 ):36( يس   ؛88 ):18( كهف   ؛40 ):40(غافر  ( و عين آن است   
 ):41( فـصلت    ؛97 ):16(نحـل   (گـردد    ي مـ  ازدارد و خير آن به عامل آن ب       را در پي    طيبه   حيات

. دهد يرا انجام م   است كه آن   ي انسان ،ر آن زيان عمل بد است كه اول متضرّ        آن    و در مقابل   ،)46
اصالح عمل بايد كارها را در مسير حق و متناسـب            يكار و عمل صالح مطلوب دين است و برا        

 ، ايمان قلمداد شـود ةنشان  كه از ايمان او سرچشمه بگيرد و يهر عمل . با نظام آفرينش قرار دهد    
  .عمل صالح است
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 صـالحيت   ،)...از، حـج، جهـاد و     نمـ ( است   ي بارز عمل صالح اعمال عباد     يها گرچه نمونه 
 و  ، گاه عمل صـالح اسـت      ي پس كار كشاورز   ؛ نه به نوع آن    ، دارد ي آن بستگ  يده جهت عمل به 

  .نيست  عمل صالح   گاه،ظاهر عبادت استبه  كه يعمل
اليـت   شامل هر نوع فع    ،كلّي كار در يك تعريف      شود كه   ، آشكار مي   گذشت چه  آنبر اساس   

داشته باشـد يـا     آخرتي   هدف   ؛ آن انجام شود يا نه     ي مال يبه ازا  ماشود چه به قصد دريافت       يم
 ي و توليـد   ي كـار صـنعت    ؛يباشد يا كار فكر    ي كار يد  ؛د باشد يا مجرّ   ي عملِ موجود ماد   ؛ييادني

  .ي باشد يا عمل اقتصادي عمل عباد؛يباشد يا كار خدمات

   االهيكار و قضا و قدر . 2

 ي يعنـ  ؛ پديـد آورده اسـت     ي و معلـول   ي علّ صورت  به عالم را    ، خداوند ،يدر ديدگاه توحيد  
ـ       .يندها از ديگر پديده  متأثّرها معلول و      پديده يبرخ ت و معلـول   نظام عالم بـر اسـاس قـانون علّ

 معلول خـدا    ، تمام موجودات  ،عبارت ديگر   به .شود  ميمنتهي   استوار است و سلسله علل به خدا      
عين فقر و ربطنـد و         موجودات ،يكمت اسالم در ديدگاه ح  . گيرند يهستند و از فيض او بهره م      
 هـم   ي توحيـد افعـال    يمعنا.  بخش يت و هست   نه علّ  ، فيض هستند  يسلسله علل و معاليل مجرا    

  .اندازد ي در تمام مراتب به جريان ماالهياست كه نظام عالم را مشيت  اين
حـوادث  .  اندازه و تعيـين اسـت      ي و قدر به معنا    ، حكم و قطع و فيصله دادن      يقضا به معنا  

 بـه  يم يافته است، مقضّ قطعيت و تحتّاالهي در علم و مشيت ها آنوقوع   جهان از آن جهت كه  
 تعيـين   هـا   آن ي و زمـان   ياندازه و موقعيت مكان     هستند و از آن جهت كه حدود و        االهي يقضا

 نيـست   ارتباط باهمديگر نبوده و آن چنـان       يحوادث عالم ب  . اند  االهيشده است، مقدر به تقدير      
 آفريـده  ي تعـال  ي بـار  ةكه نظام اسباب و مسباب در كار نباشد و تمام حوادث مـستقيم از ناحيـ               

 يا  هر حادثه  كه  اين و   ديگر  يك حوادث با    ي پيوند ضرور و قطع    ،ي عموم عليتبنابر اصل   . شوند
م بـر خـود      مقد ي خود را از امور    يخود و همچنين تقدر و خصوصيات وجود        تحتّم و قطعيت  

 و اصـل    ي و معلـول   ي و اصل ضرورت علّ    علييتاصل  .  مسلّم و غيرقابل انكاراست    يفته، امر گر
 بـه دسـت     يسرنوشت هر موجـود   ،  طبق اين نظر  .  است يسنخيت از اصول متعارفه علوم بشر     

 و آن   ،كرده ست و ضرورت وجود و خصوصيات او را ايجاد         ا  ديگر است كه علت او     يموجود
  . استيهم معلول نعمت ديگر
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 و از آن جمله اعمال و افعال بشر به قضا           يا  هر حادثه  كه  اين و   ياعتقاد به قضا و قدر عموم     
 او را در    ةدهد كـه بـشر و اراد       ي رخ م  گاه  آناين استلزام   . جبر نيست   است، مستلزم  االهيو قدر   

  زيـرا ذات حـق بـا   ؛ بـشر بـدانيم  ةاراد ه و نيـرو و    ندانيم و قضا و قدر را جانشين قو       دخيل  كار  
سرچـشمه    جـز  ي چيـز  االهيقضا و قدر    . بخشد ي در جهان تأثير م    خاصياسباب و از راه علل      

 جبر به اعتقاد بـه      ة عقيد ، بنابراين ؛ نيست االهي جهان از علم و اراده       ي و مسبب  يگرفتن نظام سبب  
  .نداردارتباطي  االهيقضا وقدر 

 و  داراي اختيار بشر  . نداردي  منافات و اختيار بشر     ي با آزاد  ييت عموم همچنين قبول اصل علّ   
 بـدون   ،د متعـد  يها به اوعقل و فكر و اراده اعطا شده تا در مواجه با راه            . آزاد آفريده شده است   

 او مربـوط  يو اراده و مشيت شخص     به نظر و فكر    ها  آن از   يانتخاب يك .  را برگزيند  ي يك ،اجبار
و   جـا شخـصيت   در ايـن . كنـد  ي مـ  را معينخاصيست كه راه   ا  طرز فكر و انتخاب او     .شود  مي

 بشر تأثير خود را     ي و ميزان عقل و دورانديش     ي موروث ي و سوابق تربيت   ي و اخالق  يصفات روح 
 او مـرتبط اسـت      يقطعيت يافتن يك راه و يك كار فقط بـه خواسـت شخـص              .گذارد يبه جا م  

  .)1345، ي مطهر: ك.ر(
 ج :1362،  يكلين( از آن ياد شده      ي كه در متون دين    ي و غيرحتم  ي از قضا و قدر حتم     مقصود

قضا و قـدر در     انكار كنيم يا    كه اختيار را    است   اين نبوده    ،)124،  5 ج :1374،  يمجلس ؛151 ،1
 قضا ،ي از قضا و قدر حتمقصودم. شويمرا منكر افعال و اعمال بشر   در كم  دستجريان عالم و    

گونـاگون  و تحت تـأثير علـل       نحو وجود دارند     د است كه يك   موجودات مجرّ مربوط به   و قدر   
 يا جانشين شدن سلسله     چون امكان  ؛ ندارد تر  بيش يك نوع سرنوشت     ، بنابراين ؛گيرند يقرار نم 

 اما در غيرمجردات كه امكان هزاران نقش و رنـگ را دارنـد              ؛ اين سلسله نيست   ياز علل به جا   
 ي و قـدرها    قـضا  ،گيرنـد  ي قـرار مـ    ي و همواره بر سـر چنـد راهـ         هستندوتحت قانون حركت    

 زيـرا  ؛كنـد  ين نمـ  را معـي هـا  آن سرنوشـت  ،قـدر  يك نوع قـضا و    ي يعن ؛ وجود دارد  يغيرحتم
، سـروكار دارد   گونـاگون     ت اسـت و چـون ايـن امـور بـا علـل             سرنوشت معلول در دست علّ    

 استعداد تكامل دارد و با علل وعوامل        ،ي طبيع ةماد. ست ا ها  آن مختلف در انتظار     يها سرنوشت
 ي از ديگـر   متأثّر كه مخالف حالت     يابد ي م ي حالت ،شود و تحت تأثير هر يك      ياجه م مختلف مو 

 است كه يت ديگر سبب درد او شده است اگر دوا مصرف كند، دوا علّ          يكه مرض  يبيمار. است
تواند  ياو م  شخص است و  با  ه  ه گوناگون در مواج   يها سرنوشت .دهد يسرنوشت او را تغيير م    

 اسـت و اگـر دوا       هـي االو قـدر      قـضا  سـبب  بـه    ،ا بخورد و شفا يابـد     اگر دو . برگزيند را   ييك
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  اسـت  االهـي ب سرنوشت و قـضا و قـدر         سب درآورد، اين هم به      ي او را از پا    يو بيمار  نخورد
  .)53 :1345 يمطهر(

 بلكـه مبـدأ و منـشأ و         ؛ در عرض ساير عوامـل جهـان آفـرينش نيـست           ي عامل ،قضا و قدر  
 در شكل يك عامل در      ، از اين رو محال است قضا و قدر        ؛است   جهان يها  عامل ةسرچشمه هم 

 را بگيـرد يـا عامـل    خاصـي تـأثير عامـل      ظاهر شود و جلوها آنها و مجزّا از       مقابل ساير عامل  
اكراه و اجبار ازطرف قضا و قدر بر انسان باشدكه اين يجبر به معنا .  وادارد ي را به كار   يخاص ، 

كـه    مظاهر قضا و قدر ممكـن اسـت        ي برا ،يبل. مل نيست  زيرا در عرض ساير عوا     ؛محال است 
 اما اين غيـر از      دارد؛  وا مي   را به كار   ي ديگر ي انسان كه  اين مثل   وا دارد؛  ي را به كار   ي ديگر ييك

  . استي انسانةاست كه تأثير قضا و قدر به طور مستقيم بر اراد يجبر اصطالح
 از ارتباط بـين     ي نشان ،لكرد مسلمانان  دين و عم   يدر هيچ يك از آيات قرآن و روايات اوليا        

 يد آيـات متعـد  ،در قرآن.  وجود ندارد  االهيكار نكردن و آباد كردن دنيا واعتقاد به قضا و قدر            
  :فرمايد يو م كند يقلمداد ممسلّط است كه انسان را بر سرنوشت خود 

  .)12 ):13(رعد (فُسِهِم  يغَيرُوا ما بِأَن يإِنَّ اللَّه الَ يغَيرُ ما بِقَومٍ حتَّ
  .دن خود را تغيير دهي وضع نفسانها آنكه خود   مگر آن،كند يرا عوض نم  يخدا وضع هيچ مردم

ا شَاكِراً وبِيلَ إِمالس نَاهيدا إِنَّا ه3 ):13(رعد ( كَفُوراً إِم(.  
  . او خود سپاسگزار است يا ناسپاس؛موديمما انسان را راه نُ

  .)41 ):30(روم ( الْبحرِ بِما كَسبت أَيدِي النَّاسِ ساد فِي الْبرِّ وظَهرَالْفَ
  . پديد شده استيفساد و تباه  كردار بد مردمةدر صحرا و دريا به واسط

جـا   از آن.  نشـسته بـود  ي ديـوار كجـ  ةدر ساي الـسالم  عليـه  اندر روايات آمده است كه اميرالمؤمن    
 گريـزي؟  مـي  از قـضا    :گفته شـد  حضرت   به   . قرار گرفت  يديگر  ديوار ةحركت كرد و زير ساي    

 وسـلم  آلـه  و عليه اهللا صلي پيامبر اكرم.)369 :1398 الصدوق،(برم  ي پناه ماالهي به قدر    االهي ي از قضا  :فرمود
كه بـا جبـر       توضيح داد  يا  قضا و قدر را به گونه      ة ياران خود مسأل   ي برا ، خود هاي  آموزههم در   
 ي خـدا آنـان را يـار    ، كردنـد  يدانستند كه اگر خـدا را يـار        يمسلمانان م . شت دا يرابسي ةفاصل

رحمـن  ( اسـت    ي و خداوند هر روز دست در كـار        ،)40 ):22( حج   ؛7 ):47(محمد(. رساند يم
كنـد و هـر      ي محو مـ   ، ثبت شده است   تر  پيش خداوند هر چه را بخواهد كه        كه  اين  يا )29 ):55(

 از اين رو با اعتقاد بـه        ؛)39 ):13(رعد  (كند   يم   ثبت ، است  ثبت نشده  تر  پيشچه را بخواهد كه     
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 ة خـود را خواسـت     يافتـادگ  عقـب  ايـستادند و   يگاه از كار و تالش باز نم        هيچ االهيقضا و قدر    
  .داستند يخداوند نم

پندارند اعتقاد به تقدير ميـان       ي م ي غافالن فرهنگ  ،يالدين اسدآباد  مرحوم سيدجمال به تعبير   
ـ          ت و قو   هم شود،ع و راسخ     شاي يهر ملّت  ت رخـت   ت و شجاعت و ديگر فضايل از ميان آن ملّ

 و  ي و فساد اخالق   ي و سياس  ين اعم از فقر و ضعف نظام      اناناپسنديده مسلم  بندد و صفات   يبر م 
كه آنان ميان جبر و قضا        در حالي  ؛قضا و قدر است      اعتقاد به  ة نتيج ة هم ،تفرقه و جهل و تسليم    

 را به انان مسلميماندگ فانه عقبو متأس، )25 ـ  24 :1345، يمطهر(اند   نشدهو قدر تفاوت قائل
ن و  علم و تمـد     اروپا را  يها  نيست چرا آن زمان كه دروازه      روشن.  نسبت دادند  ها  آناعتقادات  

 كـه   گـاه   آن امـا    ؛ ندانـست  ي را اعتقادات اسـالم    ها  آن يت ترقّ  علّ ي كس ،سپاهيان اسالم فتح كرد   
 مغرب زمينيـان را  ة سلطة تغيير كرد و عمل به اسالم ضعيف شد و زمين  يوخارج ي داخل اوضاع

سـت و بـا      ا هـا   آن مـسلمانان، ديـن      يافتادگ عامل عقب    همه داد سخن برآوردند كه     ،فراهم كرد 
افكـار غـرب مطـرح        ن را گرايش بـه    انا نجات مسلم  ة نسخ ، و مطالعات عميق   يتحقيقات عرش 

تـشرقين تـرويج شـود و    سمهـاي   آمـوزه  بين مـا هـم ايـن      و چه زشت و قبيح است كه       !كردند
  .)117 ـ 102 :1345، يمطهر( يابد علم وپژوهش گسترش صورت به

 بر علل   افزون ي توحيد يبين ر داده شود كه طبق جهان     در خاتمه اين بحث اين نكته هم تذكّ       
يـا بـه عبـارت      ر باشـد     مؤثّ االهيتواند در قضا و قدر       ي هم م  يعوامل غيرماد  ،  يو اسباب طبيع  

 مستحكم را بر    ي قضا ،دراحاديث آمده است كه دعا    .  را رقم زند   يقضا و قدر جديد   ،  تر صحيح
كنـد   ي مـ  يعمـر را طـوالن     يآورد و احسان و نيكـ      ي گناهان، مرگ زودرس م    كه  اينگرداند يا    يم
  .)469 ،2ج  :1362 ،ي كلين؛140 ،4 ج :1374، يمجلس(

   االهيكار و رزاقيت . 3

اللَّه . كند يسازد يا محدود م  يخواهد گسترده م   ي هر كس كه م    ي را برا  يق و روز  خداوند رز 
ي   شَاءن يقَ لِمسطُ الرِّزب و قْدِركـه رزق و      در زمين نيـست جـز آن       يا  و هيچ جنبده   )26 ):13(رعد  ( ي

 و خداوند هـر    )6 ):11(هود  ( زقُها اللَّهِ رِ  يدابةٍ فِي الْأَرضِ إِالَ علَ     وما مِن . ست ا  خدا ة او بر عهد   يروز
 .)212 ):2(بقره  (يرْزقُ من يشَاء بِغَيرِ حِسابٍ        واللَّه. دهد ي م ي بدون حساب روز   ،كه را بخواهد  
  يا  در احاديـث عديـده     يازطرف. خورد ي از كتاب خدا اين مضامين به چشم م        يددر آيات متعد 
 يمجلـس (  »تواند مانع رزق مضمون شود     ي نم يرزق انسان مضمون است و كس     «آمده است كه    
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 كه انـسان را    يدنبال آن است و رزق     ه كه انسان ب   ي رزق :رزق دو نوع است   «. )187،  77 ج :1374
ـ  «. )379 حكمت   :1395،  يرض( »يابد ي او را در م    ، و اگر به آن نرسد     طلبد  مي  رزق فـردا    يدر پ

. )356 ،2ج ،  1392،  يطبرسـ ( »سـت  ا و رزقش بر عهده ا    يا خداوند فرموده هر جنبده     مباش كه 
  : فرموده  السالم عليهصادق  امام

 ي براچه آناش بيش از    بنده ي بدانيد يقيناً كه خداوند برا     :فرمود يبسيار م  الـسالم   عليـه نمنااميرالمؤ
  ،103ج   :1374،  يمجلـس ( كند يانديش و چاره بكوشد   هر چند    ؛دهد ي قرار نم  ،او در نظرگرفته  

 از ايـن مطلـب ممكـن    .)237 حكمت   :1395،  ي رض ؛207 :1403 مفيد،   ؛68 ،77 ج   و   35 و   33
اگـر خـدا ضـامن      .  او نـدارد   ي در رزق و روز    ي كوشش او هـيچ اثـر       م كند كه   توه ياست كس 

 چـرا؟   ي تالش در كـسب روز     ، است، و سهم هر كس در هر صورت به اوخواهد رسيد           يروز
 يافـت   ي مـوارد  يو همچنين اگر درمتون دين    ص شود    بايد مشخّ  االهي رزاقيت   يجا معنا  در اين 

 كلّـي  ي بايد كنار هم قرار گيرد تا معنا       ،را توضيح و تفسير كند    پيشين  شود كه آيات و احاديث      
 و ارتباط آن با اختيار و عملكـرد         االهي قضا و قدر     يشدن معنا  ته با روشن   الب ؛ شود ن روش ها  آن 

  .شده است   رفعي اشكال تا حد،انسان
ي در روز  االهيمانت  د و ض  تعه   فرزنـد و    ي يكسان نيست كـه بـرا      يد انسان  رساندن با تعه 

.  نظام عالم تكـوين اسـت      جهتاقيت خدا در    رز. سازد يفراهم م  ل خود غذا را   افراد تحت تكفّ  
كفايـت  . كند تا خود را حفظ كند ي ميز است كه او را هدايت ويار مجه ي به امور  يهر موجود 

جـذب و دفـع و    ي افراد به اين صورت است كه ميل و غرايز و قـوا  رساندن بهي در روز  االهي
 هـستند   االهـي اقيـت   ها مظهر رز   اين. استمايل   و به حفظ جان خود       درا دار ... ت و هضم و لّذ  

 خود را از آن پر كند يا بـا  ة به دنبال گياه برود تا سفري به طور طبيع  يوباعث شده است كه آدم    
  .يابد ي راه حفظ ساختمان بدن را  م، از عقل و ابتكارخوديگير بهره

ديگـر    از هـا   آن رزق هـستند و رزق       نيازمنـد رازق بودن او بـه ايـن اسـت كـه موجـودات              
 يروز. شود مي در وجود او تحليل      ي به شكل و ترتيب    ،شود و موجود ديگر    يموجودات تأمين م  

ضم و تحليـل   مادرش قرار داده، شير مـادر در بـدن بچـه جـذب و هـ                ةسين شيرخوار را در   بچه
گياهـان  . دست آورد  ه ديگر ب  ةرا بايد به گون     خود ي روز ،شود يتر م  شود و هر چه فرد بزرگ      يم

منـد    زمين دارنـد و از هـوا ونـور بهـره           ي ساخته است كه ميل به آب و مواد معدن         يا را به گونه  
نـه از    حركت دارند تا بتوانند غذا و آب خـود را            ة وسيل ،ي كسب روز  يحيوانات برا . شوند يم

 انـسان كـه موجـود برتـر         يبـرا .  زمين به چنگ آورنـد     ي درختان و رو   ياز رو    بلكه ،دل زمين 
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 در  يتـر   بـيش  وسـائل    ؛ بنـابراين،  اسـت  افزون خود   ي و روز  ي بين روز  هفاصلرود،    شمار مي   به
وظـايف   ت تقويت شده و و نبو  ياختيار او نهاده شده و دستگاه هدايت او با عقل و علم و وح             

انـسان بايـد    . گيـرد  ي صـورت مـ    ي رساندن خداوند از اين مجار     يروز. اند ر كرده  مقرّ انسان را 
ـ     ي بهـره گيـرد تـا روز       ي يـافتن روز   ياستعداد خود بـرا    تمام قوا و   از دسـت آورد    ه خـود را ب
  .)111 ـ 101 :1359، يمطهر(

 شـن ، رو ديـن ي اولياةت در مضامين آيات و روايات و سير      با دقّ گفته    پيش بر مطالب    افزون
طور كه   همان.  نيست ي و رها كردن طلب روز     يگذشته بيكار   روايات و آيات   يشود كه معنا   يم

 الـسالم  علـيهم  مامـان  اسـت كـه ا     ي دين مشحون ازموارد   ي اوليا ة سير ،شويم ير م مباحث آينده متذكّ  در  
  .كوشيدند ي مبسياردادند و در اين راه  ي انجام مي كار اقتصاد،خود

 مـرا بـر دسـتان    ياز خدا بخـواه كـه روز      : گفت حضرت به   الـسالم   عليهادقص   از ياران امام   ييك
 ي هر يك را به دست ديگـر     يخداوند ابا دارد از اين امر و روز        :فرمود. بندگان خود قرار ندهد   

، يمجلـس (بهتـرين بنـدگان قـرار دهـد            تو را بر دسـتان     ي دعا كن كه روز    ي ول ؛قرار داده است  
انـد    تشويق شدهيكار بدن  با انجام  ي افراد به طلب روز    بسياري،در روايات   . )244 ،78  ج :1374

كشند  ي دست م  ي كه از طلب روز    يكسان با   و   )11 ،12ج   :1383،  يعامل؛  136 ،103ج   :همان(
 راه  ،چـه انـسان    چنان  كند كه  ي تأكيد م  ي از متون دين   يه برخ البتّ؛   برخورد شده است   يبا ديد منف  

 خاص خداوند كه در گمان و     ي از روز  ، را پيشه سازد   ييف دين  و عمل به وظا    يتقوا و نيكوكار  
ومن يتَّقِ اللَّه يجعل لَه مخْرَجاً ويرْزقْه مِنْ حيثُ الَ يحتَسِب           . :خواهد شد مند    بهره ،گنجد يفكرنم

 ؛)3 ):65(طالق  (ءٍ قَدراً     جعلَ اللَّه لِكُلِّ شَي    بالِغُ أَمرِهِ قَد     اللَّهِ فَهو حسبه إِنَّ اللَّه     يومن يتَوكَّلْ علَ  
  ا بايد توجة تقـوا و كـار نكـردن نـشان         ة نـشان  ،كـار    انجام ، كه توان كار دارد    ي كس يه كرد برا  ام 

صـبور   هـا  ل كند و در راه سـختي       و بر خدا توكّ    بپيمايداگر انسان مسير حق را      .  است يتقواي يب
  .رسد ي هم فرا ماالهي امداد ،باشد

   آن با كارارتباطشفاعت، تقيه، انتظار فرج و اعتقاد به معاد و . 4

 ي باعـث كـاهل  ، افراد، اعتقاد به شفاعت، تقيه، انتظار فـرج و معـاد و قيامـت   يدر ذهن برخ 
 در دل   سـبب  بـه    ، انجام دهد و هر گونه رفتار كنـد        ي هر كار  كه  اين ا به  فرد با اتكّ   يعني ؛شود يم

 ه م     گيرد يا  ي قرار م  ها  آن دين مورد شفاعت     يت اوليا داشتن محبتوان با هر نـوع      يبا تكيه بر تقي
الت  وظيفه دارد در انتظارگشايش و تحو فقطيا  مؤمن    .  كنار آمد  يدين يمشكل و درد و رنج و ب      
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پـذيرد   ي رام يندارد و فرد به جهت اعتقاد به قيامت هر سخت         نياز  مثبت آينده باشد و به كوشش       
داند در ديگر عالم پاداش بهشت خواهـد داشـت و او بايـد               يدهد چون م   ي تن م  يو به هر امر   
  . زودگذريدنياكردن  آباد نه ،ساختن آخرت خود باشد فقط در فكر
مبـاين و متنـافي     بـا كـار و تـالش         هـا كدام از اين اعتقاد     كه هيچ  سازد  ي روشن م  يمتون دين 

 يكنـد تـا بـا رخ دادن امـور غيراختيـار            يم عمل را اميدوار     ة، فردِ در صحن   هااعتقاد  اين. نيست
 تـوان در    كه بدون انجام عمل در حـد        هر آن  :است  آمده ددر احاديث متعد  . ميدان را ترك نكند   

خـدا را   ست كـه    اكسي  ،   دين ي اوليا يواقع  از شفاعت نخواهد برد و پيرو      ي نصيب ،فكر شفاعت باشد  
  .)33  حديث:1372، يخمين امام(دهد  م ميرا انجاض و وظايف يكند و فرا ي پيشه مااطاعت و تقو

ط ه با عقايـد باطـل و تـسلّ        هكه بايد در مواج   است   ي شخص ي صبر برا  عيانتظار فرج هم نو   
ـ  يايمـان  ي و ب  يدين ي اميدوار باشد و تسليم ب     ااهل تقو   اهل ظلم به آينده درخشان      پايـدار   شود؛ ن

.  و دين را اجرا كنند     بر زمين حاكم شوند   پرهيزگاران  . آيدتغيير اوضاع فراهم    هاي    زمينهبماند تا   
كنـد كـه دردوران حاكميـت        يد م ك بخش است و افراد را متعه       سازنده و تحرّ   ،اين انتظار فرج  

  بـا ايـن   .  را پديد آرند   واپسين ي ظهور منج  ة زمين ،برندارند و با كوشش   دست   از راه حق     ،باطل
گـاه در فرهنـگ     هـيچ ،ه داشـته  نامـساعد خـود را نگـ    اوضـاع  در   ي دينـ  ةاميدها است كه جامع   

. اجـرا كنـد    را   ي اهداف دينـ   ، آماده يبا نيروها بيابد،   تا هرگاه فرصت     شود  مي هضم ن  يغيرخود
  .)68 ـ 61 :1361، يمطهر(

 بلكه هر گاه شخص معتقد است عملكرد        ،دارد ياعتقاد به معاد نه تنها انسان را از كار باز نم          
 كـار خيـر   ؛گـذارد  ي اثر خود را مـ يم ديگر به صورت ابدبلكه در عال  او فقط در دنيا اثر ندارد،     

 اثرش پديـد آمـدن دوزخ   ،و كار زشت آورد ي بهشت عدن را پديد م و نداردييفقط پاداش دنيا 
 و يكـار  يابـد كـم    يدر م    كه گاه  آنو  كند   ي م يتر  بيشت   است، مؤمن در عملكرد خود دقّ      االهي
 او اثـر سـوء دارد، دسـت         آخرتـي  و در حيات     ، مطرود دين است   ييا بر ذلّت دني   افزون يبيكار

 بـارة ديـن در ي اهدر مباحث آينـده دسـتور    . كوشد  ميدر انجام بهترين عمل      زند و  ياليت م فع به
هـاي پيـشين، بـه      شود اعتقاد  ي روشن م  ،سازيم و بر اساس آن     يمطرح م ا   ر يارزش كار اقتصاد  

  .استسازگار با تالش در جهت ساختن دنيا طور كامل

   ي با كار اقتصادي و هماهنگي دينياخالقنظام . 5

 ، تأكيد شده و گاه اين موارد      ي از خصوصيات مثبت اخالق    ي اسالم به موارد   يدر نظام اخالق  
ل، زهد و تـرك دنيـا،        از اين اخالقيات عبارتند از توكّ      يبرخ. شود يقلمداد م  ي كار اقتصاد  يمناف
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 هر يك خواهيم داد تا ارتباط       ة دربار يتوضيح مختصر اكنون  .  و باليا، قناعت   ها  تبيصبر بر مص  
  .شود  ص و گسترش توليد جامعه مشخّيآن با كار اقتصاد

   توكّل. 5- 1

كه انسان به     است به اين معنا     و پشتيبان حقّ   ي كه حام  ي كس ي است برا  االهي تضمين   توكّل
م كـرده،   خداوند به همـه اعـال     . در اين راه به خدا اعتماد كند      و   ،است عمل     حق ي مقتضا چه  آن

 و از راهـروان     ،رسـد و خداونـد نتيجـه را تـضمين          يم   به نتيجه  ،هر كس راه حق را پيش گيرد      
 و از راه خداونـد منحـرف        كوشـيد  در اعمال بايد در راه حـق         ي يعن ؛كند يطريق حق حمايت م   

  .نشد و به حمايت او اعتماد كرد
خص عمـل انجـام دهـد        شـ  يبه خدا كه او به جـا       دن قوا و اعتماد   كر تعطيل   ،توكّل يمعنا
 ي در مـورد   توكّـل . در آيـات قـرآن    .  ندارد ي را در پ   االهيكار نكردن وسكون، تضمين     . نيست

 را بـا ايجـاد   او يدهد و خداوند دلهره و نگران   را بايد انجام   يمطرح شده كه مسلمان امر خطير     
 او را بر اعتماد بـه  به داند و اعتماد   ي م ي وكالت خدا را كاف    ،مؤمن. برد ي از بين م   ياطمينان معنو 

ه لِكُـلِّ شَـي             يومن يتَوكَّلْ علَ  « :دهد يديگران ترجيح م   لَ اللـَّ عـج رِهِ قَـد الِغُ أَمـ بـ ه سبه إِنَّ اللـَّ حـ و ءٍ   اللَّهِ فَهـ
دهد كه بايد در امر مربوط به خانواده، قوانين          ير م  اين آيه به مسلمان تذكّ     .)3 ):65(طالق  (»قَدراً

مسلمان با فارغ شدن از خود و تمايالت        .  او پديد آرد   يكند تا عاقبت خير برا    مراعات    را االهي
 عـدم   سـبب   بـه  اسـت كـه      ي بـر خـدا، كـس      توكّـل  م يرغ. كند ي به حقيقت اعتماد م    فقط ينفسان

ـ   «. شده است  و از طريق حق منحرف،  خداوند به حال خود رها     يسرپرست  يإنَّ أَبغَـض الْخَالَئِـقِ إِلَ
ةٍ             يهِ رجالَنِ رجلٌ وكَلَه اللَّه إِلَ     اللَّ عـبِكَـالَمِ بِد شْعوف بِيلِ مـدِ الـسنْ قَصائِرٌ عج و1359 ،يالرضـ ( »... نَفْسِهِ فَه: 

 يدنبال هوا ه   و اعتماد به اوب    توكّلراه خدا و عدم     به سبب پيمودن     ي چنين كس  .)59،  17خطبه  
 االهـي پيامبران  . شود ي محروم م  ي حق در راه زندگ    يها  و از هدايت   پيمايد  ميرا  گمراهي  نفس  

ـ          :فرمودند يدعوت مردم به دين م      در جريان  شَاء مِـنْ        يإِن نَّحنُ إِلَّا بشَرٌ مثْلُكُم ولكِنَّ اللَّه يمنُّ علَ ن يـ مـ 
 اللَّهِ وقَد هدانَا ي اللَّهِ فَلْيتَوكَّلِ الْمؤْمِنُونَ وما لَنَا أَالَّ نَتَوكَّلَ علَي وعلَبِسلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ عِبادِهِ وما كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيكُم    

 پيامبران در مقـام     .)12 ـ 11 ):14(ابراهيم  (فَلْيتَوكَّلِ الْمتَوكِّلُونَ      اللَّهِ ي ما آذَيتُمونَا وعلَ    يسبلَنَا ولَنَصبِرَنَّ علَ  
. كردند يدادند و بر خدا اعتماد م      ي تبليغ را انجام م    ةوظيف  و االهي هدايت   ، بر آزار مشركان   صبر

همچنـين خداونـد بـه      . )112 :1359 ،يمطهـر (شود   ي عوامل سست كردن اراده نابود م      توكّلبا  
يم و عـزم  تـصم    كهگاه  آندهد كه با مؤمنان در امور مشورت كن و           ي دستور م  وسـلم   وآله  عليه  اهللا  صليپيامبر
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 ):3( عمـران  آل( »اللَّه يحِب الْمتَـوكِّلِينَ    اللَّهِ إِنَّ  يفَإِذَا عزَمت فَتَوكَّلْ علَ   « : نما توكّل بر خدا    ،ي گرفت يكار بر
  . استيم اجتماع مهيگير  مربوط به مقام كار و تصميمتوكّل .)159

  و ترك دنياقناعت  ،زهد. 5- 2

به همان اندازه كـه     .  به دنيا و زخارف آن است      ياقبال ين خدا ب   مؤمنا ة پسنديد هاي  ويژگياز  
 زهد  ي اما معنا  ؛دهد ي از دنيا و زينت آن گريز م       ،دهد يدين مردم را به آخرت وحقيقت سوق م       

. فعـال نباشـد   ... مثل كسب مال و توليد كاال و       يو ترك دنيا اين نيست كه شخص در امور دنياي         
كه عالقه  آن. )29 ):53(نجم ( »لَم يرِد إِلَّا الْحياةَ الدنْيا  « :دنيا ندارد  جز   ي است كه هدف   ياهل دنيا كس  

 ييامات دني تنع  كه از تمام    اما آن  ؛ اهل دنيا است   ، او را از راه خدا باز دارد       ،به مال و زن و فرزند     
 نـد عالقـه بـه فرز    . اسـت ستوده   و عمل او     ، اهل آخرت  ،كند ي گسترش راه حق استفاده م     يبرا

 يكه در كسب مال، هر راه      آن.  او را نراند يا ادب نكند      ،شود كه اگر مانع راه حق شد       يباعث نم 
       هـاي    لـذّت انـسان ذاتـاً دوسـتدار       .  اهل دنيا است   ،ه نكند را برگزيند و به حالل وحرام آن توج

جد و   دنيـا را مـس     ي گروه ،در مقابل . دهند يم  ترجيح االهي بر امر    را  آن ي برخ ي ول ؛ است دنيايي
  .ندكن ي آخرت مةمزرع

 درسـت مـصرف   ي معنـا رود، شمار مـي  به مؤمنان و خردمندان  هاي  ويژگيقناعت هم كه از     
 و كـم توليـد   ،عد توليد بايد قناعـت   كه در ب    از اسراف و تبذيرمال است نه آن       يكردن و جلوگير  

بـه آن باعـث    ومشغول شـدن بـيش از حـد    يافت تزاحم ي با امور معنويه هر گاه كار البتّ ؛كرد
 يافتـادگ   را قابـل مقايـسه باعقـب       يشك دين مبين ضرر معنـو      يبشد،   به شخص    يضرر معنو 

  .شود ي مي روحي انسان از ارتقايداند و مانع دور ي نمياقتصاد
 كـه زاهـد آن را تـرك         يدنيـاي .  اسـت  تـر   بـيش  بازده   ي كم مصرف كردن برا    يزهد به معنا  

دعـوت بـه زهـد در       .  اسـت  ير افتادن از كمال انسان    ل و دو  م وتجم شدن به تنع    سرگرم ،كند يم
ـ روايـات   .  آباد ومستقل نيـست    ي ترك تالش و كار و ساختن دنيا       ي به معنا  ،دين  را در   يفراوان

عـالم بـيش از       سـرور زاهـدان   . كنيم كه همگان را به كار فرمان داده است         يمباحث آينده ذكر م   
 بـه   يرا در جهـت خيررسـان     ة گسترده   از خان داد و استفاده     ي انجام م  يهمه كار و تالش اقتصاد    

، ي؛ رضـ  217 ــ  216 :1354،  يمطهـر (دانـست    ي مـ  ي بيچارگان امر آخرت   يهمنوعان ودستگير 
 بايـد در    ، كـه بـر عهـده دارد       يليتو به جهـت مـسؤ     يه گاه شخص  البتّ ؛)324 ،  209 خطبه   :1395

  ي وجود دارد     زيرا امور    ؛كندبسنده  اقل ممكن   مصرف به حدجتمـاع بايـد مراعـات      كه در ا  مهم
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كـار     از ايـن رو بـه جهـت تـزاحم          ؛شود ي تحصيل علم واجب م    ي كس يهمچنين گاه برا  . شود
 و  بينديـشد  به گسترش دين      دست بكشد و   يتر مجبور است از كار اقتصاد       با كار مهم   ياقتصاد
  . بيكار بماندكه اين نه ،دهد   را انجامتر تكار سخ

از .  او فـراهم شـود     ي ايثـار و كمـك بـه غيـر بـرا           ةينكند تا زم   يزاهد مصرف خود را كم م     
 كمك كند و نيازمندان جامعـه       ، هستند نيازمند كه   يديگران به شويد تا  ي دست م  ياي دني هاي  لذت

اليـت  توانـد فع  ي بلكه هر چه م ؛كند يم  يكه در افزايش درآمد و توليد كوتاه       نه آن . را تأمين كند  
مؤمن در استفاده از  . با ديگر افراد استي همدردسبب هد بگاه زه. بندد ي به آن دل نمي ولدارد؛
 ايـن   ،طور كه گفتـه شـد      همان.  خود را با ديگران نشان دهد      يورزد تا همدرد   يها زهد م   نعمت

 ي هـر گونـه وابـستگ      ي و نفـ   ي آزادگـ  ي دارد و گاه برا    ي زمامداران نقش اساس   يبرا هدف زهد 
 و يآورد و آزادگ ي انسان پديد ميبرارا  يتگدلبسعي   از حالل به هرصورت نو     يمند بهره. است
المؤونـه و     دين خفيـف   يپيامبران و اوليا   ،  به همين جهت  . دهد ي او را تحت شعاع قرار م      يآزاد

اهداف زهد مثبت    پيشين  امور  .  نيز هست  يات معنو  لذّ يمند  بهره ةزهد زمين . سبك خرج بودند  
 همـو، ؛ 170 ـ  160 :1359، ي مطهـر :ك.ر( باشد و كسالت يپرور  تنةكه زهد زمين  نه آناست،
  .)1380، ي رضاي؛254   ـ210 :1354 همو، ؛175 ـ 125 :1365

   االهيي صبر بر بال و رضا به قضا. 5- 3

 شو يمروشن  ه به آيات و روايات      با توج  ي كـس  ي بـرا  توكّـل  هم مانند    ي اخالق ةد اين سجي 
 دلخـواه   ة گـاه بـه نتيجـ      ،ارد كـه د   ي كوشـش  ة بـا همـ    يعمل و زندگ   ة  است كه در صحن   ستوده  

 ها  انسانمؤثر بر طبيعت و دنيا و روحيات          تواند مجموع عوامل   يجا كه انسان نم    از آن . رسد ينم
 او  ةخواسـت    و خـالف   شـود   نمي انتظار او برآورده     ، زحمت ة گاه با هم   ،را در اختيار خود بگيرد    

 در  الـسالم   عليـه  يعلـ  بـن  اين رو حسين   از   ،جا بايد تن به اين علل و اسباب بدهد         دهد، در اين   يرخ م 
 را بـر    » بقـضائك  يرضـ « جملـه    ،د بسيار يل شدا  پس از تحم   وضعترين   سخت  جهاد در  ةصحن

د در مسير   يل شدا امر به تحم  و  دستور به صبر    . كرد يم  زبان راند و به ياران خود صبر را توصيه        
فرمايد يخداوند به پيامبر مكرّم اسالم م. اليت استفع:  

افَاصلِ بِرْ كَمزْمِ مِنَ الرُّسلُوا الْعرَ أُوب35 ):46(احقاف ( ص(.  
ديدند و   يخبران آزار فراوان م    ي از معاندان وب   االهيپيامبران بزرگ خداوند در راه تبليغ پيام        

ـ  باغبان بـا  . آيد يدست م  هاليت ب  فع ة ثمر ،با صبر . در آن راه صبر پيشه ساختند      ل زمـستان و    تحم
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د بـه مجاهـدان در ميـدان        خداوند در آيات متعد   . چيند ي درخت را م   ة ثمر ، درختان  به يرسيدگ
 ؛66 ـ  65 ):8(انفال  (. شود يده نفر غالب م     بر ، هر نفر مؤمن   ،دهد و با صبر    يدستور صبر م   ،نبرد

  : مؤمنان اين جمله استدعاهاي همچنين از .)125 ،120 ):3(عمران  آل ؛249 ):2(بقره 
  .)250 ):2(بقره ( غْ علَينَا صبراً وثَبت أَقْدامنَاربنَا أَفْرِ

  كـرد  ل را تحم  ي كه بايد سخت   يدر موقع  .طلبد  ميبر  ، ص مؤمن از خداوند در مقام ثبات قدم      
    جـز  يا و چـاره اوضـاع  ر يـ تغيتـوان    كه   گاه  آن طلبد و  ي صبر م  ،اليت خسته نشد  و از عمل و فع 

ي صبر استقامت م به،نداردرا مصيبت و بال   لتحم دهد ياليت را ادامه مجويد و فع.  

   ي عمليها اسوه. 6

آيـات  . پرداختند ي به آن م   ها  انسان چنان است كه برترين      ي در متون دين   يارزش كار اقتصاد  
  . داشتندي كار اقتصاد،ي تأمين زندگيكند كه برا ي ممعرفّي يبه صورت  از آدم تا خاتم را،و احاديث

 . شـد  ي نيازمند به غذا و آشاميدن     ، كه آدم به زمين هبوط كرد      گاه  آن : فرمود سالمالـ   عليـه امام صادق 
 و  ،)28،  5ج   :1362،  يكلينـ ( كـن    ي كـشاورز  :جبرئيـل گفـت   . طرح كـرد    مشكل را با جبرئيل   

گـاه از بـاران     قرار داد تـا هـيچ  )يدامدار(در كشت و زراعت       پيامبران را  ي خداوند روز  :فرمود
 هـا   انسان ي راهبر يدادند تا چگونگ   يانجام م   انبيا ة را هم  ي شغل شبان  .)نهما(. ناخرسند نباشند 

  .)11، 4ج  :1409، ي هند؛15 ،11ج  :1374، يمجلس(را بياموزند 
ـ      يبر شبان افزون   پيامبر اسالم روايات داللت دارد كه        بارةدر ه، بـه    گوسفندان در اطـراف مكّ

 در كـاروان حـضرت خديجـه        ،ي تجـار  عامـل در جايگاه   ت  قبل از نبو  . پرداخت يم تجارت هم 
ج  :1362، يكلينـ (كرد  ي خريد و فروش ميتأمين زندگ ي گاه برا، و پس از بعثت    تاليت داش فع
كاشـت   ي و گاه نهال م    ؛)308،  17ج   ؛9،  16ج   :1374 ،ي مجلس ؛11،  4ج   :1409،  ي هند ؛75 ،5
  .)74، 5ج  :1362، يكلين(

 بـه كـار رو      ي تـأمين زنـدگ    ي اسـت كـه بـرا      ي مشحون از موارد   الـسالم   عليـه مؤمنان  امير يزندگ
در اطـراف   .  بـه مـن دسـت داد       ي شديد ي گرسنگ يشده است كه روز    از حضرت نقل  . آورد يم

.  گل كردن جمع كـرده بـود   يكلوخ برا   برخوردم كه  يبه زن .  كار بر آمدم   يجوو  مدينه در جست  
كـه   تـا آن    شانزده عـدد سـاختم    . گيرمقرار گذاشتم كه در مقابل هر خشت، يك دانه خرما مزد ب           

سيدم و بـا مـن    ر وسلّم  وآله  عليه  اهللا  صلّي شانزده دانه خرما گرفتم و به خدمت پيامبر        گاه  آن ؛دستانم تاول زد  
 خـود هـزار     يحضرت از مال و زحمت بـازو      . )324،  5ج   :1408،  يحكيم( از آن خرما خورد   
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پديـد   يد متعـد  يهـا  چـاه . احداث كرد سياري  هاي ب   ، و باغ  )74 ،  5ج   :1362 ،يكلين(برده آزاد   
 :1362،  ي كلين ؛148 ،9  ج :1401،  يطوس( كردوقف    و به آب رساند و آنان را در راه خدا          آورد
 فرصـت   هـا   آنبـين   داوري  آمـوزش بـه مـردم و          ي برا ،شد يهر گاه از جهاد فارغ م     . )75،  5 ج
ذاكـر خـدا بـود         كـه  ي در حـال   ،ردكـ  ييافت، در باغ خود كار م      ي كه فراغت م   گاه  آن و   يافت يم
 طلـب رزق از منـزل بيـرون         ي هـر صـبح بـرا      الـسالم   عليـه امام سـجاد  . )344،  5 ج: 1408،  يحكيم(
 ؛روم مـي  ام  خـانواده ي خدا براة گرفتن صدقي برا:روي؟ فرمود يگفته شد كجا م     اوبه  . رفت يم

 حـرّ ( داده اسـت      است كه خداونـد بـه او صـدقه         يكسة   به منزل  ،هر كس طلب مال حالل كند     
  .)301 ـ 286 :1380، ي حسين:ك.ر؛ 43، 12ج  :1383، يعامل

 يكـردم از علـ     ي گمـان نمـ    : گفـت  يد بـن منكـدر مـ      كند كه محم   ينقل م  الـسالم   عليـه امام صادق 
 را در الـسالم  مـا عليهي محمـد بـن علـ   يكه روز  برتر از اوبه جا بماند تا آن      ي فرزند الـسالم   ماعليهالحسين بن

بـا خـود گفـتم،    . اسـت   هكـرد تكيـه   شديد ديدم كه بر دو غـالم خـود    ي در گرما  اطراف مدينه 
 از بزرگان قريش در اين وقت و با اين وضعيت در طلب دنيـا و كـسب مـال           ياللَّه بزرگ  سبحان
 ؛ريخـت  يكه عرق از سر و رويـش مـ         سالم كردم و او در حالي     . را موعظه خواهم داد     او ؛است

بزرگ قريش با اين وضعيت در ايـن موقـع، اگـر هـم              تو  . دهد  گفتم خداوند خيرت  . دادپاسخ  
 اگـر  :فرمـود .  داشتيخداوند خواه   در مقابلپاسخي و چه  يكن ي چه م  ، رسد  فرا اكنون مرگت 

را از تو و مردم       ام  خود و خانواده   . خدا هستم  ي در حال اطاعت و بندگ     ،مرگم در اين حال رسد    
، 5ج   :1362،  يكلينـ (را رسد و در حال معصيت باشـم         مرگم ف كه  ترسم   يمن م . سازم ينياز م  يب

  .)74 ـ 73
بيل راه آب را بـاز    آن كار كنند و گاه در باغ بااداد تا ب ي به ياران سرمايه م  الـسالم   عليهامام صادق 

  ي كـسب روز   ي دوست دارم شخص برا    :فرمود يو م . شدت گرم بود   هكه هوا ب    در حالي  كرد؛ يم
  .)77 ـ 76همان، ( بيفتد ياز حرارت خورشيد به سخت

ـ ؛را در حال كار در زمين مشاهده كردحضرت   السالم  عليه از اصحاب امام كاظم    ييك  يا گونـه  ه ب
چرا خود را بـه زحمـت    ( غالمان و كارگران كجايند؟      :گفتاوبه  . بود   غرق در عرق   يشكه پاها 
كه از مـن و پـدرم بهتـر         اند    با دستانشان بر زمين كار كرده      يكسان! ي عل ي ا : فرمود )اي؟ انداخته

 با ها آن تمام السالم عليهمميرمؤمنان و پدرانم ا وسلّم  وآله  عليه  اهللا  صلّيفرمود، رسول خدا  . گفتم آنان كيانند  . اند بوده
: همـان (صـالحان اسـت       و اوصيا و   رسوالن پيامبران و    ةكردند و اين از شيو     يدستان خود كار م   

 بـا بـافتن   ، كه فرمانـدار مـدائن بـود     ي پيامبر زمان   بزرگ ي صحاب يسلمان فارس  .)76ـ   75 ،5 ج
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 دوست ندارم جز از دسـترنج خـود   :فرمود يكرد و م ياداره م  خود را يزنبيل و فروش آن زندگ    
  .)35، 18ج  :1404الحديد،  ياب  ابن(بخورم 

 يدارد كه اوليا ي به صراحت بيان م)37   ـ 27 :1377، يرضاي(و ديگر احاديث پيشين موارد 
 كـار  ي زندگي از كمك ديگران و تأمين مال   ي امكان داشت يا برخوردار    ها  آن  ي برا كه  اينا  دين ب 
دادنـد و   ي انجـام مـ  را آن ، مطلوب استي امري انجام ندهند، با اين باور كه كاراقتصاد  ياقتصاد

 اش  ه دربـار  يتـر   بـيش  است كـه توضـيح       ي كار در نظام دين    ي مطلوبيت و ارزش ذات    ة نشان ،اين
  .دخواهيم دا

   ي كار اقتصاديمطلوبيت و ارزش ذات. 7

 يشود و بـرا    ي بدن با كار خسته م     .نياز دارد  يصرف انرژ به   سخت است و     يانجام كار بدن  
شـود كـار     ي از ايـن رو گفتـه مـ        ؛ دوبـاره اسـت    ياستراحت و كسب انـرژ    نيازمند   يخستگ رفع

 فراغت و انجام تفريح      استراحت و  ،مطلوبيت دارد    انسان ي برا چه  آنبرخالف مطلوبيت است و     
بـشر از انجـام كـار          است و طبـع    ي راحت ،آورد ي م ي به آن رو   يطور طبيع  ه انسان ب  چه  آن. است
 باعـث   ،جا كه درآمد   نآاز  . آورد كه كار درآمدزا باشد     ي م ي به كار رو   يفقط زمان . كند ي م يدور

 و درد و رنج     ي از سخت  آورد و او را    يت م  انسان لذّ  يشود كه برا   ي م يكاال و خدمات   توان خريد 
 ، بنـابراين  ؛ جز كار كردن نيست    ي كسب درآمد راه   يبرا. دارد   درآمد مطلوبيت  ،سازد يراحت م 

بـه طـور    . آورد يانسان به آن رو مـ      ،  به جهت درآمدزا بودن    ي ول ؛ه انسان نيست   مورد توج  ،كار
  ي منحنـ . كـار اسـت  ي نيـرو ة عرضـ يهـا  ينـ ليه در اسـتخراج منح  اين مطلب فرض او   معمول،  

شـود و چـون مجمـوع اسـتراحت و           ي شخص بين مقدار درآمد و استراحت ترسيم م        يتفاوت يب
است، تعيين ساعات استراحت به تعيين سـاعات كـار          محدود  روز   ساعات شبانه   ساعات كار به  

  : قائل هستنديبرخ. ابتدا صحيح به نظر آيد شايد غيرمطلوب بودن كار در. انجامد مي
ـ    ، يونان قديم و آثار افالطون و ارسـطو        ة فالسف ةدر انديش  از نـوع پـست و تحقيرآميـز          ياليت كـار فع

  .شد يم يتلقّ
اليـت پـست    فع   انجام دهندگان آن   ي بردگان بود، از اين رو به تداع       ة بر عهد  يچون كار بدن  

 زنـده   ي بـرا  فعاليتشود كه    ي م يخوار شمردن كار در يونان باستان از اين ناش        . آمد يبه شمار م  
 يها كار را از شـرايط زنـدگ        داشتن برده .  است ها  انساناز وجوه مشترك حيوانات و       ياندن يك م

 ،ان قـديم  يـ  موجب شد كه يونان    ي حيوان يفاصله با زندگ   ميل به ايجاد  . كند يانسان آزاد حذف م   
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ـ قا  ي ثروت ماد  كلّي وسايل معيشت و به طور       ي برا ياهميت چندان   در واقـع    هـا   آن. ل نـشوند  ئ
   و انديـشمندانه ي معنـو ي سياسـ يكردنـد و شـأن را در زنـدگ        ي را تحقير مـ    ي زندگ ياد م ةجنب
در ديد قدما انسان يك حيـوان فكـر         . يابد ياين نگاه به كار تا دوران جديد ادامه م        . پنداشتند يم

 انسان را حيوان كار كننده ، است و در دوران جديدي فكرفعاليتانسان در   كننده است و غايت  
توليـد  . آورد ي خود را به وجـود مـ       )رفاه(سعادت   كردند كه با كار كردن، سرنوشت و       ير م تصو
 ة جامعـ  دين خصلت مهم  متجد   قدما پست و تحقيرآميز بود، از ديدگاه       ي كه برا  ي ماد يها ثروت
بـه  ي گاه در موارد   ،شد ي م ي نزد قدما دون شأن تلقّ     ي كار بدن  كه  اينه با    البتّ ؛ن است متمد   ت شـد
 ؛شمردند ي را منشأ فساد م    ي و بيكار  فعاليت نبود   ،ي زيرا مصلحان اجتماع   ؛كردند ي توصيه م  را  آن

 الزم  ، نبودنـد  )يسياسـ ( ي فكـر  يهـا  فعاليـت  كـه قـادر بـه        ي كسان ي را برا  ياز اين رو كاربدن   
در  ؛ بـود  ي اخالقـ  ي از اين دورانديـش    ي بركار كردن، ناش   ا قرون وسط  يتأكيد كليسا . دانستند يم

ـ        )يبيكـار (كار كردن به مفهوم بد در مقابل بدتر       جا   اين  ،كـار بـردن توليـد      ه اسـت و هـدف از ب
 خودفـضيلت بـه شـمار       ي كـار بـه خـود      ، مدرن ة اما در انديش   ؛ نيست ي ماد يها افزايش ثروت 

ـ            يفعاليتآيد و ذاتاً     يم شـود و آن از لحـاظ        ي مـ  ي هدفمند در جهت ايجـاد و تكـاثر ثـروت تلقّ
  .)74 ـ 72 :1376نژاد،  ينغ(مذموم نيست  ياخالق

 ي بـرا ي كـار اقتـصاد  ، تا دوران جديد ،آيد كه به نظر نويسنده     ي م دست  به ، نقل شد  چه  آناز  
 امـا در    ؛ اسـت كـه فـسادآور بـود        يفقط بهتر از بيكار   . نداشت  كسب درآمد و ثروت مطلوبيت    

 در ايـن    چـه   نآ.  شـد  ي آن  امر خوب تلقّ     يو كار برا  يافت  دوران جديد تكاثر ثروت مطلوبيت      
. كار وكـسب ثـروت اسـت   دربارة ين اسالم ويژه د ، بهي ديدگاه ملل شرق،شود يكلمات ديده نم 

 فرهنگ حاكم بر تمام جهان آن اعصار است         ، از رنسانس در اروپا حاكم بوده       پيش گويا هر چه  
رون قرون تاريك اروپا را ق    .  فقط پس از رنسانس به عالميان عرضه شد        يتوجه به كار اقتصاد    و

و از  اسـت    بـزرگ    يي و ايـن خطـا     ، نماينده جهان  يآورند و اروپاي   يمشمار   به  تاريك تمام عالم  
داردنشان شرق دنيا  ه به فرهنگ اسالم وعدم توج.  

ظهور آيـين پروتـستان     . دانند ي جهان غرب م   ة تغيير ديد به كار را منشأ توسع       ،بر اين افزون  
 انسان  ةو ساختن دنيا وظيف   ،   جديد بين خداوند و انسان     ة تعريف رابط  ةكالوين زمين   ةفرقويژه    هب

و قـبح و   كار عبادت شـد .  عقب افتاده را حركت داد   ةانسان، جامع   ي برا االهياين تكليف   . شد
 در  به ويژه  در آثار خود     ،يشناس شهير آلمان   جامعه ،ماكس وبر .  كسب ثروت از بين رفت     يزشت

 ي اصـل  ةمسأل. نظريه را مطرح ساخت     اين يدار ايه و روح سرم   ياخالق پروتستان  ،كتاب مشهورش 
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ـ  يدار  شكل خـاص و جديـد سـرمايه        ،وبر رشـد     همچـون گونـاگوني او عوامـل  .  اسـت  ي غرب
 ،يدار داند و روح سـرمايه     ي م يدار ت ظهور سرمايه   شدن را علّ   ي صنعت  و  خود مختار  يشهرساز

 ي از باورهـا   خاصـي هـم نـوع      را ف  ي عنصر اصل  ،وبر. كرد ي را ايجاد م    پيشين   رشد عوامل  ةزمين
 از آلمـان كـه      يدهـد كـه در منـاطق       ينـشان مـ     خـود  ي آمـار  يها او با پژوهش  . داند ي م يمذهب
 ازثـروت بـه سـر       يها در وضعيت نامتعـادل      پروتستان ،بردند يسر م  ه متفاوت ب  ي مذهب يها گروه

  . را در اختيار دارندي اقتصاديها  موقعيتترين مهمبرند و  يم
 ،ر كرده است   كه خدا برايش مقرّ    ي فرد بايد همواره در همان شغل و وضعيت        در ديدگاه لوتر  

ـ    يـك  ، سرنوشت بـشر   ،كالوينيسم   در ديدگاه  ي ول ؛ بماند يباق  هميـشه تعيـين شـد، و        يار بـرا  ب
 را در فـرد     ي درون ياحساس تنهاي   ،يچنين اعتقاد .  در تغيير آن ندارد    ي فرد هيچ تأثير   يشايستگ

راه را   ايـن يرو شدن با سرنوشت محتومش مجبـور اسـت بـه تنهـاي            بهفرد با رو  . كند يتقويت م 
جهـان بـه    .  نيـستند  ير و كشيش كمك و وسيله نيل بـه رسـتگار          ي و شعا  ي و آيين مذهب   بپيمايد

تواند اين عظمـت را      ي با عمل خود م    ، رستگار يجود دارد و مسيح   وعظمت خدا    منظور ستايش 
 يابـد  مي در حرفه، اعتماد به نفس       يكوش با سخت آمرزش خود     يقين به  يمؤمن برا . افزايش دهد 
تـرين وسـيله      مناسـب  صـورت    به ييا دني ي شغل فعاليت  تبيين. يابد  مي يقين خود   يو به رستگار  

 را ي مـذهب ي است كه زندگيلوتر  اصالح شده با آييني وجه تفاوت كليسايتحصيل چنين يقين  
ـ       يبه سـو      نماينـدگان يد بـه متـون دينـ       بـا اسـتنا    ،وبـر . كـشاند  ي مـ  ي عرفـان و احـساس گراي

ثـروت فقـط در     . دهـد  يالعاده آن را بر كسب ثروت مورد اشاره قرار م          پروتستانتيسم تأكيد فوق  
 امـا اگـر     ؛ باشـد  ي جـسمان  يهـا   و وسوسه  ي، تن آساي  ي ناپسند است كه درجهت دنياي     يصورت
سـت، بلكـه مـانع    باشد، نه تنها مطلوب ا    افزايش عظمت خدا   ياالنه تالش برا   فع ي شغل فعاليت

 ياخالقـ    توجيـه  ، شـغل اسـت    ة از اين رو نه فقط تحصيل ثروت كه الزم         شود؛  مياتالف وقت   
 ة نـشان  ، در شـغل   كاميـابي گيـرد و     ي قـرار مـ    االهـي ، بلكه كسب سود در قلمرو مشيت        يابد  مي

  .)38 ـ 31 :1378زادگان،  يمهدو(. است بودن فرد يبهشت  واالهيآمرزش 
 را درايجـاد    ي پروتـستان  ة فرقـ  فقـط  ، مربوط به اديان   يشناس  جامعه  در تحقيقات  ،ماكس وبر 

ت عـدم    علّ ، را انجام داد و در آن      ي اسالم تحقيقات ناتمام   بارةاو در .  توانا ديد  يدار نظام سرمايه 
 ي مثل قـضا و قـدر در مـتن دينـ    ي وجود مفاهيم،ي را در ممالك اسالم    يدار سرمايه  نظام يپيداي

نـاتوان   ي توسـعه اقتـصاد    يسـاز  مذهب كاتوليك از زمينـه     الم نيز مانند   اس ،داند و به نظر او     يم
 و در ديـار اسـالم از        ي نقـد و بررسـ     ، تمـام مـذاهب از جملـه اسـالم         بارةيدگاه وبر در   د .است
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 ة بر آن گفته شده كه ورود به آن خارج از حيط           ييكنون نقدها   تا يالدين اسدآباد  سيدجمال زمان
گونه اسـت كـه       آن ي اقتصاد ةق توسع تحقّهاي    آيا زمينه . )1353 عنايت،   : ك.ر(اين نوشته است    

 ي در برخـ   ؟هم هست كه بدون آن امكان ندارد توسعه رخ دهـد            يگويد يا عوامل ديگر    يوبر م 
 را مـضاد توسـعه      ي و فرهنـگ اسـالم     ،شـده   نقدها بين عملكرد اسالم و مسلمانان تفاوت قائل       

  .)1358رودنسون، (اند  ندانسته
 بـه  كـه  ايـن  بـر  افـزون كار . جا درصدد اثبات مطلوبيت كار ازديدگاه اسالم هستيم ما در اين 

 ،را فـراهم سـازد       توسعه ةتواند زمين  يجهت ثروت زا بودن مورد رغبت است و از اين جهت م           
 ملـل  ي است و شايد بتوان نظير اين فرهنگ را در برخ       ي باالتر ة نيز دارد و اين مرتب     يارزش ذات 
 انجام دهنـد    يكار كه بدون درخواست مزد هم گاه حاضر هستند اضافه         ردمشاهده ك  خاور دور 

 نقل شـده كـه      ي موارد ،يدر متون دين   .) بخش دوم  :1373،  يدردار ؛ فصل اول  :1376زاده،   ينق(
منـد بـه    عالقـه   داند و طبعاً انسان مؤمن     ي كار را ذاتاً ارزشمند م     ،دهد فرهنگ دين   يبه ما نشان م   

  : عبارتند از، كار بهره بردي ارزش ذاتيتوان از آن برا ي مچه آن. ت اسي مطلوب دينياجرا
ابـه جهـاد در راه خـدا شـمرده شـده اسـت              ث عبادت و بـه م     ي در متون دين   يكار اقتصاد . 1

 ة از يــاران خــود دربــارالــسالم عليــه  امــام صــادق.)11 ،12ج :1383 ،يعــامل؛ 366: 1383صــدوق، (
. كند يپردازد و معاش او را برادرش تأمين م        يعبادت م    به : گفتند پرسيد يوضعيت معيشت فرد  

كه معاش او را   آن!خدا  سوگند به.)78 ،5ج :1362،يكلين( » يقوته اشد عبادة منـه   يواللَّه الذ « :فرمود
  .است يروايات بسيار  در اين زمينه. دهد ي عبادت برتر را انجام م،كند يتأمين م

 مطلوب  ي عمران و آباد   ، بنابراين ؛ بشر خواسته است    زمين را از   ي عمران و آباد   ، خداوند .2
 او شـما را از زمـين   .)61 ):11(هـود  ( »هو أَنشَأَكُم مِنَ الْأَرضِ واستَعمرَكُم فِيها «:  است ليخداوند متعا 

لَ لَكُـم الْـأَر   « ].و عمران آن را خواستار شد[پديد آورد و در آن شما رااستقرار داد          عـالَّذِي ج وه ض
شُور  ذَلُوالً فَامشُوا فِي منَاكِبها وكُلُوا مِن رِزقِهِ وإِلَيهِ     ي كه زمين را برايست كس ا او.)15 ):67(ملك ( »النـُّ

 ي بخوريد و رستاخيز به سـو   »خدا« ي آن رهسپارشويد و از روز     ي پس در فراخنا   كرد؛شما رام   
  .ست ااو

نامـد و مؤمنـان را پـس از انجـام            ي م االهي را طلب فضل     يخداوند كار و تالش اقتصاد    . 3
 و ،)12 ):17(اسـراء  ( »وجعلْنَا آيةَ النَّهارِ مبصِرَةً لِّتَبتَغُـوا فَـضْالً مِـن ربكُـم    « :خواند يعبادت به آن فرا م   

 الـصلوة فَإِذَا قُـضِيتِ    «. يدي از پروردگارتان بجو   ي فضل »درآن«تا   كرديم   بخش   ي روز را روشن   ةنشان
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 زمين  »يرو« در   ، و چون نماز گزارده شد     )10 ):62( جمعه( »انتَشِرُوا فِي الْأَرضِ وابتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ      فَ
  . و فضل خدا را جويا شويد،پراكنده
 مثل نماز جمعـه بايـد       ي است كه پس از انجام عبادت      ي همان كار اقتصاد   االهي   فضل يابتغا

 ذِكْرِ  ي مِن يومِ الْجمعةِ فَاسعوا إِلَ   لصلوةِفَاذا نُودِي ل  « :عبادت شود   اتكار نبايد مزاحم اوق   . به آن پرداخت  
  عيوا الْبذَربلكه طلب فضل    ، كار نه تنها ناپسند نيست     ،عبادت   پس از انجام   ي ول ؛)9 : همان( »اللَّهِ و 

 كـه   يحاجتبارة  من در  د فرمو الـسالم  عليه  امام صادق  ،در توضيح آيه  . شود ي قلمداد م  االهيو رحمت   
در حال  كنم و فقط قصدم اين است كه خداوند مرا           ي حركت م  ، كفايت كرده است   را  آنخداوند  

فـاذا قـضيت الـصلوة فانتـشروا        « : كـه فرمـود    يا  آيا كالم خـدا را نـشنيده       .كند  مشاهدهطلب حالل   
  .)289 ،10ج :1412، يطبرس( »اللَّه االرض و ابتغوا من فضل يف

 را فقط به جهـت امتثـال امـر    ي كار اقتصاد  الـسالم  عليهم مامانروايات آمده است كه ا     يدر برخ . 4
شـده كـه     نقـل السالم عليه از امام صادقپيشين، بر روايت افزون . دادند ي نه كسب سودانجام م االهي
  :فرمود

ـ        ي من يكفين  يو انّ ل     اعرق ي حت ي بعض ضياع  ي العمل ف  يان ه عزوجـل ان  الل اطلـب الحـ    ي لـيعلم اللـَّ
  )77 /5 :1362، يكلين(

هـدف  .  من كار كنند   ي هستند كه به جا    ي افراد كه  اينكنم تا عرق كنم با       ي كارم يمن در زمين زراعت   
  . حالل مشاهده كنديروز من اين است كه خداوند مرا در حال كسب

 از ي هـزار و هفتـصد دينـار بـه يكـ         الـسالم  عليه  نقل شده است كه امام صادق      يدر حديث ديگر  
  :ن خود به نام عذافر داد وفرموديارا

ـ          ي رغبة ف  ي أما إنّه ليس ل    : اتجر بها ثم قال    ـ     ي ربحها و ان كان الربح مرغوباً فيه و لكن  ي أحببـت ان يران
  .)73 /5 :همان( عزوجل متعرضاً لفوائده اللَّه

زه و   هر چند سود انگي    . به سود تجارت ندارم    يرغبت  همانا من  : سپس فرمود  ؛با اين اموال تجارت كن    
  .منافع آن مشاهده كند  مندم خداوند مرا در معرض كسب همورد رغبت است، عالق

  .بيفزاحضرت خوشحال شد و فرمود سود را به سرمايه . عذافر در تجارت صد دينار سود برد
 و تبعيـت از دسـتور       ياعتبار ي و ب  يخرد ي دين ترك تالش و كار عامل ب       يدر كالم اوليا  . 5

به حـضرت  . فروش بود  پارچهالسالم عليه معاذ بن كثير از ياران امام صادق       .شيطان قلمداد شده است   
 بـا ايـن عمـل    : امـام فرمـود  . مال دارميكاف ة  زيرا به انداز ؛ تصميم دارم بازار را ترك كنم      :گفت

 تـوان   : حضرت بـه معـاذ گفـت        در حديث ديگر آمده است كه      .)148همان،  ( يشو ياعتبار م  يب
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 دولـت شـما     ي منتظربرقـرار  :  معاذ گفـت   ؟يا رغبت شده  ي يا به آن ب    يا هتجارت را از دست داد    
گمان  هم نيستم و     ي دارم و بدهكار كس    ي و مال فراوان   )در زمان قتل وليد بن عبدالملك     (هستم  

  :حضرت فرمود. كنم تا وقت مرگم هم صرف شود ينم
  .سعاة عليكيكون هم ال  عيالك و اياك انيللعقل اسع علةال تتركها فإن تركها مذهب

رخـود بـا ايـن       ب  و آنـان را    بكوشات    خانواده يبرا.  خرد است  ي نابود ةتجارت را رها نكن كه زمين     
  .)همان(عمل تحريك مكن 

  ها و آثار كار اهداف، انگيزه. 8

 ةانگيـز . تواند در نظر داشـته باشـد   ي مي اهداف گوناگون ي و تالش اقتصاد   فعاليتانسان در   
 يانگيـزه ممكـن اسـت از رو       . باشـد  ي يا غيرمال  ي مال ؛ باشد يماعاجت  يا يفرد ممكن است فرد   
شكل بگيرد يا به جهت پذيرش اعتقاد يا هدف   در ذهن و فكر انسان  ا ابتد يطبع و سرشت انسان   

 بـر كـار     يصـورت قهـر    و گاه اثر به   است   مقصود   يگاه امر  آثار كار .  انگيزه ايجاد شود   خاصي
  مطـرح  ، هدف، انگيزه و اثر كار است      صورت   را به  چه  آن ،ي متون دين  يال هاز الب . شود يب م مترتّ
  . استي يا اجتماعييا فرد،  در دنياآخرتي ويا ي يا يا دني،اهداف و آثار. كنيم مي

   ي فردياياهداف و آثار دني. 8- 1

 ي انگيزه هـر شخـص     نخستين شايد   :  خود و خانواده   يكسب درآمد و تأمين معيشت زندگ     . أ
 آفريده شـده    ، نيازمند انسان.  خود را تأمين كند    ي نيازها ، كار ةواسط هب  كه در انجام كار اين است    

 ةآمـاد اغلـب    محـصول طبيعـت      .دگيـر   هره ب   غذا، پوشاك، مسكن، بايد از طبيعت      ياست و برا  
 بـه همـين   ي هرگاه كس،يدر متون دين. گونه هستند   محصوالت اين  ي گرچه برخ  ؛مصرف نيست 

 كار او عبادت شـمرده شـده و طبـق ديـدگاه             ،ا برطرف سازد  قصد سراغ كار رود تا نياز خود ر       
 ي تأمين زنـدگ   ي كه در راه كسب درآمد برا      ي تأمين معاش واجب است و انسان      يبرا  كار ،يفقه
. زنـد  ي بوسه م  ي اسالم بر چنين دست    يدهد و پيامبر گرام    يم   خداوند به او ثواب    ،بيند ي م يسخت

تبـوك مراجعـت كـرد، سـعد       از جنـگ موسلّ وآله عليه اهللا يصلّ پيامبريت نقل شده كه وقالسالم عليه از امام صادق  
 :فرمـود  .كرد، دست او را زبر و خشن ديـد        مصافحه  حضرت با او    .  آمد وي به استقبال    يانصار

 را  آن بـا طنـاب و بيـل كـار و درآمـد              :  گفـت  ؟ به دسـتت رسـيده اسـت       ي و آسيب  يا چه صدمه 
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  : او را بوسيد و فرمودحضرت دست. كنم يام م معاش خانواده صرف
  .هذه يد التمسها النار

  .)337، 2ج : 1370، يجزر( رسد يم به آن نمجهنّ  است كه آتشياين دست
 تـأمين   يتواند بـرا   يبلكه شخص م  ؛    نيست ي تأمين ضروريات زندگ   يكسب درآمد فقط برا   

  : فرمودموسلّ وآله عليه اهللا يصلّپيامبر. كار كند خود و خانواده يوسايل رفاه
ـ    داشتن ، مسلمان يها از سعادت  .  مناسـب اسـت    ي سـوار  ة صـالح و وسـيل     ة، همـساي  گـشاده  يمنزل

  ،)558 ،3ج  :1383، يحرّعامل(
  :فرمود  السالم عليه و امام صادق
 موسـلّ  وآلـه  عليـه  اهللا يصـلّ  ، اسراف نيست و مخارج مربوط به عطر پيـامبر اكـرم           ي خريد عطر بپرداز   يهرچه برا 

  .)41 :1393، ي طبرس؛512، 6 ج :1362، يكلين( او بود يكاخور  بيش از مخارج
 مناسـب، مركـب   يشده و مؤمنان را به لباس زيبـا، غـذا      وارد يدر اين زمينه روايات بسيار    

ه و همه داللـت دارد كـه        كردترغيب   و غير آن  ...  عقيق، فيروزه  ي راحت، انگشترها  ةراهوار، خان 
  .استاهداف كسب درآمد از  پيشينتأمين موارد 

شخص با كـار كـردن      . است فرديافتن   عزّت ، از آثار كار   ي يك :  و شخصيت يافتن   عزّت. ب
كنـد و    ي از ديگـران درخواسـت نمـ       شـود؛   ي كار ديگران نم   ، نيازمند ساخته  نياز خود را برطرف   

 از ياران خود كه دير بـه بـازار رفتـه      يبه يك   الـسالم  عليه صادق  امام.  نيست ي ديگر ة او بر عهد   ةهزين
  . عزِّكيلإ داُغ :ود فرمودب

، 4 ج : ك.، ر 3،  12ج   :1383 ،يعـامل (بـرو   ] كـار و كـسب    [=  خود   عزّت يپگاه صبح در پ   
  :فرمود گرامي  پيامبر.)5، 10

 بفروشد و نياز خـود را برطـرف سـازد از            را  آن و بر دوش بگيرد،       آورد   هيزم جمع  ياگركس
المـال داشـته     ؤمن نبايد چشم اميد به بيت     م. )310،  6همان، ج   ( استبهتر  درخواست از ديگران    

 ،المـال هـم   درخواسـت كمـك از بيـت   . كند  شخصيت خود را حفظ،بايد با كار و تالش    . باشد
ـ   ي از ياران پيامبر كه در سختييك. برد ي و شخصيت فرد را از بين م      عزّت  نـزد  ،بـرد  يسـر مـ   هب

  : فرمود، او را ديديپيامبر وقت. حضرت رفت تا كمك بخواهد
 خـدا او    ، اگر به دنبال ثروت برود     ي ول ؛دهيم يبه او م   ، درخواست كند  ي از ما چيز   ي كس هر

 ي سـپس كلنگـ    ؛سـخنان را شـنيد      مرد برگشت تا سه بار نزد حضرت رفت و همان         . كند ينياز م  يرا ب 
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. فراهم سـاخت   ي آرد فروخت و ادامه داد تا اموال       ي هيزم آورد و به مقدار     يعاريه كرد و از كوه مقدار     
ـ  ؛كنـيم  ي درخواست كند به او عطا مـ       ي به تو گفتم اگر كس     :جريان را به پيامبر گفت فرمود       اگـر   ي ول

  .)139، 2  ج:1362، يكلين(سازد  ينياز م ي خداوند او را ب،دنبال ثروت رود به
ـ         ة وسيل ، كار : يرشد عقالن . ج  او  ي و اجتمـاع   ي تجربه آموختن انسان است و بر رشد عقالن

  : فرمودالسالم عليه صادق ماما. شود يافزوده م
  .دهد يم   عقل را كاهش،رها كردن تجارت، )148  ،5ج: همان( ترك التجارة ينقص العقل

  .دهد يتجارت عقل را رشد م، )همان(  العقليالتجارة تزيد ف
رات انـسان    اصوالً تفكّ  .ندارد اختصاص   به آن ،  تجارت آمده است  بارة  اين روايات گرچه در   

ـ ، دربارة انجام دادهچه آن  گيرد و بر حسب يعمل شكل مدر جريان كار و     . كنـد  ير مـ  آينده تفكّ
 رشـد   ةتواند زمينـ   يدهد ونم  ي او رخ نم   ي مسائل جديد برا   ،اگر انسان از محيط عمل جدا شود      

 درك  را  آن قـوانين    ؛گيـرد  يبا كار و تالش، انسان در تعامل با طبيعت قرار مـ           . علم را فراهم كند   
  .شود ي بشر مياين تعامل باعث رشد عقالن. كند يآن را كشف م يكند ورمزها يم

نيازمنـد   و فـرد     يابد ي آرامش م  ي انسان با كسب درآمد از نظر روح       : يكسب آرامش روح  . د
  : فرمودوسلّم وآله عليه اهللا صلّيپيامبر. اضطراب و نگران است  درياز نظر روح

  .)89 :همان(گيرد  يم م آرا،خود را تأمين كردهاي  نيازمنديانسان هر گاه 
  :فرمودالسالم  عليهرضا  امام

  .)همان(يابد  ي آرامش م،ش را تأمين كردا نه سااليگاه كه مواد خوراك انسان آن
 و  يبيكـار .  است ي شخص از سالمت و نشاط جسم      ي برخوردار ، از آثار كار   : سالمت جسم .  ـه

 در ي و يـأس و افـسردگ  ي خمـود ةاستراحت بيش از حـد و پديـد آمـدن روحيـ        باعث ،عاطل بودن 
  : فرمودالسالم عليه  نامؤمن امير. دهد يخود را بروز م   انسان تواني اعضا،با كار. شود يشخص م

  .شود يهر كس كار كند، توان او افزوده م، )292 ـ 291 ،5ج  :1408، يحكيم( من يعمل يزدد قوة،
   .شود ي او افزوده مي و ناتواني سست،كند  يتاههر كه در عمل كو، )همان(  العمل، يزدد فترةًيمن يقصر ف

  : به فضل فرمودالسالم عليه مام صادقا
 ي سـاكن مكـان    يت مـد  ياگر انسان . بردند يت نم  لذّ يزندگ  از ، مردم تأمين شده بود    ياگر تمام نيازها  

. شود ومايل اسـت خـود را مـشغول كنـد           ي خسته م  يكار ي از ب  ، او فراهم باشد   ي نيازها ةشود و هم  
  .)87، 3ج  :1374، يمجلس(

 افـراد  ي كـار بـرا  يها  در بحث مطلوبيت كار گذشت كه از جمله انگيزه : كار يارزش ذات . و
  .است كار  مطلوبيت داشتن ذات
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   ي، اجتماعييااهداف و آثار دني. 8- 2

  :  از جمله؛ اجتماع داردي براخاصي آثار ،يكار اقتصاد
 افـراد جامعـه را برطـرف        يتواننـد نيازهـا    يا كار مـ    افراد ب  :  اجتماع ي اساس يتأمين نيازها . أ
 خاصـي  با انجام كـار      كس بنابراين هر  ؛ خود را برطرف سازد    يتواند تمام نيازها   ي نم فرد .سازند

 :1386،  يعـامل ( تمام افراد تأمين شود      ي نيازها ،تواند نياز مردم را برطرف سازد و درمجموع        يم
  .)244، 13 ج

رود و   ي از بـين مـ     ي فقـر اجتمـاع    ، با كار و تالش    :  نيازمندان يرفع فقر و تأمين اجتماع    . ب
 شـخص را بـه كـار        ،يوليت اجتمـاع  ؤمـس . به ديگران كمك كنـد     تواند يبا كسب درآمد م    فرد
 فـرد مفيـد و   يعـد اجتمـاع   بايـد در ب    فرد. نداشته باشد نياز   اگر به درآمد آن      ي حتّ ؛خواند يفرام
 ،احـداث   ست كه حضرت اميرمؤمنان با كـار خـود بـاغ           آمده ا  يدر روايات بسيار  .  باشد يرمؤثّ
كـه   كـرد يـا آن     ي مردم و كمك به نيازمندان وقـف مـ         يكرد و آنان را برا     يچاه و قنات حفر م     و

، يطوسـ  ؛75ــ    74،  5ج   :1362،  يكلينـ (. رهـا سـاخت    را با كار و درآمـد آن         يريا بس بردگان
  .)148 ،9 ج :1401

فرمودالسالم عليه امام صادق. ستبر مؤمن رسيده ا حقوق مؤمن ة درباريدروايات متعد :  
مسلمان بر برادر مسلمانش آن اسـت كـه سـير نـشود و بـرادرش                    حق .سلمان برادر مسلمان است   م

ـ        تشنه باشد، و ازپوشاك بهره    برادرش   سيراب نشود و     ؛گرسنه بماند  بهـره   يمند نباشـد و بـرادرش ب
  ).72، 5ج : 1363كليني،  (بماند

 ايـن   ةجـا آورد و از جملـ       حقوق ديگر افراد را بـه     ، بايد   كند ي م ي اجتماع زندگ  مؤمن كه در  
  .دريابد  او راي به او مواسات داشته باشد و در استفاده از امكانات ماليحقوق آن است كه در امور مال

 كسب  ي مهم برا  يها  از انگيزه  ي يك : ي و كاهش مفاسد اجتماع    يگسترش اخالق اجتماع  . ج
ارتباط با بستگان و همـسايگان       و   ها  آنكمك به دوستان و دعوت از         شخص در  ي تواناي ،درآمد
 او امكـان    ي نداشته باشد، بـرا    يتوان مال  ياگر شخص .  نيازمند و فقير نباشند    ها  آنهر چند   ؛  است
 برقـرار   يدوسـت ،  تواند با بذل هديه بين آنان كه اختالف دارند         ي نم  و  از دوستان نيست   يپذيراي
  .بهره ببرد ياز درآمد در جهت گسترش اخالق اجتماعد توان  و نميكند

 تمايـل بـه فـساد در        ة زمين . فرد و اجتماع است    ي منشأ بحران اخالق   ي بيكار ، ديگر ياز سو 
كنـد   ي انسان را به خودش مشغول م      ، نشود ي اگر مشغول كار   يآدم نفس. فرد بيكار فراهم است   
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عـد   اشـتغال فقـط از ب  ة پديـد ،يامـع انـسان  امروزه درجو. برد ي افكار و خياالت باطل م   يو در پ  
 از قبيل اعتياد،    ياجتماع   مفاسد گوناگون  ة زمين ي بلكه بحران بيكار   ؛ نيست توجه مورد   ياقتصاد

  بنابراين است؛   ي الكل يها ض به زنان، قمار و استفاده از نوشابه        و تعرّ  ياخالقسرقت، اعمال ضد
 و گـسترش اخـالق در       يو سـالمت روح انـسان      حفظ   ، آوردن به كار   ي رو ةاز آثار كار و انگيز    

ها صرف پر كـردن سـاعت فراغـت فرزنـدان             خانواده ي از درآمدها  يمهم  بخش. اجتماع است 
  :فرمود   نقل شده است كهالسالم عليه المؤمنيناز امير. دشو يم

   آنة و فقر اسـت و ثمـر  ي همراه نيازمندي و تنبلي است و ناتوان ي بدبخت  كليد غم و   ،ي و تنبل  يسست
شـود   ييابـد و بـه فـساد كـشانده مـ           ي نم ي چيز ،كه طلب و تالش نكند     آن.  است يو بدبخت نابودي  

  .)63، 2 ج :1378، يوالي(
 ، مردم به كار اشتغال داشته باشند      ي اساس يها  هر گاه بخش   :  جامعه يافزايش توان اقتصاد  . د

درآمد دولـت بـه جهـت       . يابد ي افرايش م  يتوليد و درآمد ملّ   . اقتصاد جامعه رشدخواهد داشت   
 كار همراه بـا     ينيرو. شود ي به مردم فراهم م    يعموم  خدمات ة يافته و امكان ارائ    يها فزون  ماليات

 يا بالفعل هـم     هسرمايه بالقو ،   كار بيكار باشد   يهر گاه نيرو  . زند يسرمايه، توليد جامعه را رقم م     
بـدون   ،   جامعـه  يتـوان اقتـصاد   افزايش  . شود ي جامعه ضعيف م   يماند و توان اقتصاد    يمعطّل م 

 بـه   ؛ آوردن به كار است    ي مسلمان در رو   ي برا ي مناسب ةو انگيز شود    شمرده مي شك از آثار كار     
 را انجـام    »واجبات نظاميه «گونه    شخص بايد اين   ، داشت نياز يكار همين جهت هرگاه جامعه به    

ام مـشاغل مـورد نيـاز       نكند كه گاه تالش در انجـ        يدهد و از تالش خود در اين زمينه خوددار        
 در رشـد و     ي انـسان  ةو سـرماي   ي انسان ي امروز جايگاه نيرو   .)108 :صدر(شود   يجامعه واجب م  

 ياصل  يها  از انگيزه  ييك.  اقتصاد كالن و توسعه است     ي از مباحث مهم و كليد     ي اقتصاد ةتوسع
فـرد از   . رد دا ي آثار پربركتـ   ، كار ي است و تقويت اين انگيزه  ميان نيرو        ي رشد اقتصاد  ،شخص
در . بكوشـد  جامعـه    ي اعـتال  ي بـرا  ، اگر به مال احتياج نـدارد      يشود و حتّ    به خود خارج   توجه

 و جامعـه باشـد، بلكـه اگـر از           ها  انسانفكر ديگر    تنها در كار خود بايد به       انسان نه  ،يديدگاه دين 
پـاداش   او   ياست و بـرا      در نزد خداوند مطلوب    كنند،كار او ديگر موجودات هم استفاده       ة  ثمر

از . دارد  يكمك به عمران و حيات طبيعت و محيط زيست ارزش واالي          . خواهند نوشت آخرتي  
  :نقل شده كه فرمودم وسلّ وآله عليه اهللا يصلّ پيامبر اكرم

، ينـور (بهيمة االّ كانت له به صدقة    كل منه انسان أو طير أو     أما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً في        
  .)460، 13ج  :1407
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 ةعمل آرد و ازآن انسان، پرنـده، چارپـا اسـتفاده كنـد، در نامـ                 به يبكارد يا زراعت   ي كه نهال  يمسلمان
  .شود يقه نوشته ماعمال او ثواب صد

  و عمـران و حفـظ  ي آبـاد ي نقل شده كه بر جايگاه وااليمطلب، نظير از پيامبر اسالم يدر يك حديث ب   
 هم استفاده نكنـد، زمـين       ي بهره نبرد و حيوان    ي كس ،كار انسان  ة اگر از ثمر   يحتّ. داردداللت  محيط زيست   

  :فرمود. نكشد  مؤمن است كه از كار دستي براي بسيار خوبةامر انگيز  همين.شود يآباد م
  .)460 :همان( » يغرسها فليغرسهاياستطاع ان التقوم الساعة حت  ايديكم الفسيلة،فانيالساعة و ف  ان قامت

كاشتن در دستتان بود و قيامت برپا شد، اگر قادر بـر كاشـت آن تـا وقـوع                     هرگاه نهال خرما جهت   
 از آن بهـره  ي گرچه كس، انسان مطلوبيت داردي و عمران زمين برا   يآباد . بكاريد را  آنقيامت بوديد،   

  .)158 ـ 149 :1417 ،ي القرضاو:  ك.ر(نبرد 

   يكار اقتصادآخرتي ها و آثار  اهداف، انگيزه . 8ـ 3

 ي آثار ،ي دين يچه در كالم اوليا     عامل بسيار مهم در ايجاد انگيزه است و چنان         ،يناعتقاد دي 
 خـود در جهـت كـسب آن         يشده باشـد، مـؤمن بـه جهـت باورهـا             خاص عنوان  ي عمل يبرا
 ي كارهـا  ، معتقد به عالم ماورا    يها  انسان .دهد ي خود را در همان سو قرار م       فعاليت و   كوشد  مي

مـال دارايـان در      از بذل جان جهادگران تـا صـرف       . دهند يانجام م تي  آخر نتايج   ي را برا  يبسيار
نيكمـردان و نيـك     وسـيلة     به وقف شده    يها اكنون مكان  هم.  بسيار ديده شده است    ،طول تاريخ 

مطلـب  . كوشـند  مي صحيح آن ي گوناگون در سرپرستي است كه نهادهايبه حد  زنان در جهان  
 هدف يـا اثـر كـار در         صورت   به يدر متون دين  را   هچ  آنقسمت   روشن است و ما در اين     پيشين  

 واسط بين دنيا و آخـرت       ةحلق   چگونه يآوريم تا نشان دهيم كار اقتصاد      يآخرت مطرح شده م   
  .شود ينصيب م  رااالهيآورد و رضوان  ي بهشت عدن را به چنگ ميشود و شخص با كار اقتصاد يم

   بخشش گناهان. أ

   : فرمودوسلم وآله عليه اهللا يصلپيامبر. كند يمند م بهرهالهي آمرزش ا، شخص را از يكار اقتصاد
  .)78، 5ج  :1362، يكلين( بات مغفوراًله  من بات كاالً من طلب الحالل

  .ا  االهيگذرد، مورد مغفرت  ي او ميكه در راه كسب حالل زندگ آن
ـ الذنوب ذنوباً اليكفّرها صالة و الصـدقة ق        إنّ من  ه  ل يـا رسـول    ي ـ    : قـال  .ا يكفّرهـا  فمـ . اللـَّ  ي الهمـوم ف
  .)13 ، 13ج  :1407، ينورال( .المعيشة طلب
كنـد؟   يرا پـاك مـ   ياران گفتند چـه چيـز آن  . شود ينم  از گناهان با نماز و صدقه پاك و جبران        يبرخ

  .ي تالش در كسب روز:فرمود
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   دين فرديحفظ و يار. ب

توانـد از    يپيـشرفت كنـد نمـ      باشـد و بتوانـد در معنويـت          يانسان اگر بخواهد ديندار واقع    
آتنـا  « :دنبال خيـر دنيـا و آخـرت اسـت      همؤمن ب .  بپوشد  چشم  ياي دني ي دنيا و نيازها   يها نعمت

.  از معيـشت اسـت  ي و خير دنيا همان برخوردار   )197):2(بقره  ( »اآلخرة حسنة  يالدنيا حسنة و ف    يف
نان بركت ده و بين ما        در !اندخداو نقل شده است كه    گرامي    از پيامبر  .)71،  5 ج :1362،  يكلين(

  .)73 :همان(نداشتيم   رااالهي توان نماز و روزه و انجام واجبات ،اگر نان نداشتيم.  ميندازيو نان جداي

   يگير نتيجه

  :شود ي امور ذيل استفاده م، ذكر شدچه آناز 
  .شود ي و خالق آن هماهنگ مي عالم هستة است و شخص با كار با مجموعي جاري هستة در گستر،كار در نگاه دين. 1
 اهميـت  به جهت    ي اقتصاد يها فعاليت از كارها و     ي گرچه برخ  ؛هر نوع كار حالل مطلوب است     . 2

  . گرفته استقراربيشتر  مورد ترغيب يآن در متون دين
، ي، تجـارت، كـشاورز    ي، صـنعتگر  يبـاف  ، زره ي، خيـاط  ي به انواع كارها مثل كارگر     االهي ياوليا. 3

  .دانستند ي ماالهي وعبادت ي و كار را فضيلت انسانپرداختند يم
 است و چون دنيـا مزرعـه آخـرت و از بهتـرين     ي اقتصادفعاليت ةكنند  ترغيب ،ياعتقادات اسالم . 4

  .شود ي او تضمين ميكار آخرت شخص و ارزش انسان  با، كسب درآمد حالل است،اعمال صالح
 همچون زهد و قناعت مصرف      ي ندارد و عوامل   يصاد با تالش اقت   يگونه تناف   هيچ ياخالقيات دين . 5

 اين امور در جوامـع در حـال توسـعه           ، از اين رو   بزند؛ضربه   كه به توليد    نه آن  ،كند يرا متعادل م  
  .شود مي تر بيشانداز و افزايش سرمايه جهت توليد  باعث افزايش پس

 رحم، وقف، كمـك بـه       ةصل ن،راي از فق  ي مثل سخاوت، دستگير   ي از فضايل اخالق   يانجام بسيار . 6
بـدون كـار    . اسـت پيـشين    نياز و صـرف آن در مـوارد           كسب درآمد بيش ازحد    نيازمندهمنوع،  

  . دست يافتيتوان به فضايل اخالق ينم
 تـأمين معـاش، رفـع احتيـاج اجتمـاع،      . مورد رغبت مسلمان استگوناگون به علل  يكار اقتصاد . 7

 ي فقر، گـسترش اخـالق و نـابود        زشت   ةچهرجسم، زدودن    ، سالمت ي نفس، رشد عقالن   عزّت
  .كند ي مؤمن رابه كار ترغيب م،به همراه مطلوبيت كارآخرتي ، حفظ دين و كسب ثواب يمفاسد اجتماع

 را فـراهم    ي رشـد اقتـصاد    ي افـراد بـرا    ةجانبـ   تالش همه  ة كار زمين  بارة در يگسترش فرهنگ دين  . 8
 را به هر    ي بيكار كوشيد بنابراين خواهند    ؛وع آن  به نفس كاردارند تا ن     ي جد توجهكند و افراد     يم

  .دهند    ترجيحي به بيكار، را عزيز داشتهيصورت از خود دور سازند و هر كار حالل
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و  مثـل اسـراف منـابع،        ي اضاف يها  كار و كاهش هزينه    ي نيرو يور  اثر مثبت بر بهره    ،يحاكميت فرهنگ دين  . 9
  .)26 ـ 22 :1377، يرضاي(بخشد  يار را بهبود م در بازار كيانسان اتالف وقت دارد و روابط

  .توان حسنه در دنيا و آخرت را كسب كرد ي پيوند دنيا و آخرت است و با آن ميكار اقتصاد. 10
  
  
  

   و مأخذ منابع

  .قرآن مجيد .1

   يفارس. أ
 تهـران، مؤسـسه تنظـيم و نـشر آثـار            چهـل حـديث،    :اللَّه ، سيدروح يخمين امام .1

  . ش1372، يخمين امام
  .ش 1379، يخمين  تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امامصحيفه امام، : ــــــ .2
، الـسالم  عليـه  ي، دانـشنامه امـام علـ      الـسالم  عليـه  يعل   امام ي اقتصاد ةسير :، سيدرضا يحسين .3

  . ش1380، ياسالم ة ، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديش7 ج
  . ش1373 رسا، ي خدمات فرهنگةس تهران، مؤس،يمديريت ژاپن. ، نيدردار .4
 ي اصـول حـاكم بـر بـازار كـار اسـالم            ي كار بر مبنا   يعرضه نيرو  :، مجيد يرضاي .5

  .ش1377  قم، دانشگاه مفيد،)نامه پايان(
 دانـشنامه امـام     الـسالم،  عليـه  اميرمؤمنـان ة  و سـير   زهد و قناعت در منظـر      : ــــــ .6

  . ش1380، ياسالم ، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه7، ج السالم عليهيعل
 ي، تهران، شركت سهام   ي محسن ثالث  ،يدار اسالم و سـرمايه    :رودنسون، ماكسيم  .7

  . ش1358، ي جيبيكتابها
  .ش 1353 تهران، فرمند، ،» از خود بيگانهيجهان« :دين و دنيا آمده در :عنايت، حميد . 8
ـ     علم اقتصاد،  يشناس  بر معرفت  يا مقدمه :ي، موس ينژاد اهر  يغن .9 ةس تهـران، مؤس 

  . ش1376توسعه،   ويريز در برنامه پژوهش يعال
  . ش1345 قم، انتشارات صدرا، انسان و سرنوشت، :ي، مرتضيمطهر .10
  . ش1359، ي قم، دفتر انتشارات اسالمبيست گفتار، : ــــــ .11
  .ش 1365 قم، انتشارات صدرا، ،حق و باطل : ــــــ .12
  . ش1354 قم، انتشارات صدرا، البالغه،  در نهجيسير : ــــــ .13
  . ش1361، ي انتشارات اسالم، تاريخة از ديدگاه فلسفيقيام و انقالب مهد : ــــــ .14
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  .ش 1378 طه، ي قم، مؤسسه فرهنگ،يت وبراسالم و سنّ :دوزادگان، داو يمهدو .15
  .ش 1378، ي تهران، مؤسسه كار و تأمين اجتماع،يكار در منابع اسالم :ي، عيسيوالي . 16
 عبدالكريم، رشيديان، پريسا    ،يدار  و روح سرمايه   ياخالق پروتستان  :وبر، ماكس  .17

  .ش1373، ي و فرهنگيانتشارات علم ، تهران،ي كاشانيمنوچهر
   يعرب. ب

 تحقيق محمدابوالفضل ابراهيم، قم، منـشورات      البالغه، شرح نهج  :الحديد ياب ابن .1
  . ق1404، يالنجف ي المرعشي العظممكتبة آيةاللَّه

 ،به الـصحا فـة  معـر ي فـ بـة لغااسـدا  :االثيـر   بن محمد بـن   ي، ابوالحسن عل  يالجزر .2
  . م1970دارالشعب، 

 جلد،  20 ،يعهالـشر   تحصيل مسائل  ي ال ةالشيع لئ وسا :الحسن ، محمدبن يالحرّالعامل .3
  .ق1383، مكتبةاالسالميةتهران، 

  . ق1408، قافةاإلسالميةثال تهران، نشر الحياة، :ي، محمدرضا، محمد، عليالحكيم .4
  . ق1395، قم، انتشارات هجرت، »الصالح يصبح« ،ةغالبال نهج :، ابوالحسنيالرض .5
  . بيروت، دارالتعارف للمطبوعات،ةاالسالم يقودالحيا :الصدر، السيدمحمدباقر .6
ـ ي تصحيح هاشم الحسينالتوحيد، :يالصدوق، ابوجعفر محمد بن عل     .7 ، ي الطهران

  . ق1398 الصدوق،  مكتبةتهران،
  .ش 1361، ينتشارات اسالم، قم، اياكبر الغفار ي تصحيح علاألخبار، يمعان : ــــــ . 8
  . ق1417، يالنشراالسالممؤسسة قم، ،يهالرسائل التوحيد :، السيدمحمدحسينيالطباطبائ . 9

 تـصحيح    تفـسيرالقرآن،  يالبيـان فـ    مجمـع  : الفضل بن الحـسن    ي، ابوعل يالطبرس .10
  .ق 1412، ي المرعشي النجفياللَّه العظميةآ مكتبة، قم، ي المحالتيهاشم الرسول

  . ق1401 بيروت، دارصعب، االخالق، مكارم :ر الحسن بن الفضل، ابونصيالطبرس .11
ــاو .12 ــفيالقرض ــ  :، يوس ــيم و االخــالق ف ــصاداالسالميدورالق ــروت، ،ي االقت  بي

  . ق1417، مؤسسةالرسالة
، تهـران،   ياكبر غفار  ي تصحيح عل  ،يالكاف :، ابوجعفر محمد بن يعقوب    يالكلين .13

  . ش1362 ،االسالميةدارالكتب 
  . ش1374، مكتبةاالسالمية تهران، بحاراالنوار، :، محمدباقريالمجلس .14
 جماعـة  قـم، منـشورات      ،يكتـاب األمـال    :المفيد، محمدبن محمد بـن النعمـان       .15

  . ق1403 العلمية، الحوزة يالمدرسين ف
  مؤســسة قــم،الوســايل و مــستنبط المــسائل، مــستدرك، ميــرزا حــسين، يالنــور .16

  .ق1407تراث، لاالسالم الحياء عليهم البيت آل
  . ق1409  مؤسسةالرسالة، بيروت، سنن االقوال و االفعال،يكنزالعمال ف، يالمتق ي، عليالهند . 17




