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با تأمل در منابع اصیل اسالمی درمییابیم اسالم به کار و تالش بهای زیادی میدهد،
تأثیر و نقش آن را در زندگی مادی و معنوی بشر جدی میداند و آن را رکنی از ارکان
حیات میشمارد که اگر مختل شود در سایر شئون نیز اثر میگذارد .به عبارت دیگر ،اسالم
تالش برای امرار معاش و نیز کار در راه تولید برای رفع نیاز خود و دیگران را وظیفهای
میشمارد که موجب قرب خداوند و از عوامل مهم تأمینکنندة سعادت در دنیا و آخرت
است و سیرة معصومان و تمامی انبیا ،اولیا و صالحان نیز مؤید آن است.

مقدمه

کار در لغت به معانی زیر آمده است (معین1352 ،ش و عمید1363 ،ش) :شغل ،عمل ،فعل،

آنچه که از شیء یا شخص صادر شود ،حرفه ،کشت و زرع ،آنچه که کرده شود یا آنچه باید
انجام شود که مسئولیت انجام دادنش با شخص باشد ،آن فعالیتی که برای به دست آوردن

مزد یا پاداش انجام شود که نام دیگرش شغل است ،آن فعلی که با مشقت همراه باشد ،آنچه

که به خدا نسبت داده نشود ،حرکت تمام بدن یا قسمتی از بدن و گاهی حرکتهای قلبی و

باطنی و فکری .همچنین کار در مقابل قول و گفتار میآید یا آنچه از شخص يا چيزي صادر
شود و آنچه شخص خود را بدان مشغول سازد (نفیسی1343 ،ش) که الفاظ ديگرش عمل و
فعل و شغل است (داعی االسالم1363 ،ش) .نیز به امر ،شأن ،اقدام ،رفتار و کردار ،کار میگویند

و اين کلمه تعريب شده و به معني هنر ،شغل ،وضع ،حالت و پيشه نیز آمده است (دهخدا،

1379ش) .راغب در مفردات گفته هر فعلی که با اراده از حیوان صادر شود کار است (پس کار
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از فعل محدودتر است).
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در تعریف کار گفتهاند کار مشغلهای است که انسان با صرف نیروی بدنی یا فکری خود

برای تولید کاالیی یا انجام خدمتی تصدی میکند .نیز گفتهاند کار تصرف ،دخالت ،ایجاد

تغییر و تکمیل (یا تخریب) در روند طبیعی اشیا و مواد ،توسط انسان برای تأمین نیازهای

مادی خود است .البته بررسی کار از هر دیدگاهی تعریف جدیدی دارد.
کار از دیدگاه علم اقتصاد

برای کار در مفهوم اقتصادی تعاریفی ذکر شده که از نظر وسعت متفاوت است (قرشی:

 .)123در جایی کار این گونه تعریف شده است :تالش اختیاری انسان برای تبدیل و تغییر

یک ماده به شیئی به قصد ارضای خواسته و نیاز خود یا دیگران .پس مفهوم عام اقتصادی
کار این است که کسی تالش یا حرکتی انجام دهد که به موجب آن ،چیزی مورد رغبت

دیگران قرار گیرد به طوری که در ازای آن حاضر به پرداخت وجهی باشند .این معنای عام
کار ،شامل کار تولیدی کارگری است که در کارخانه یا روی زمین کشاورزی کار میکند

و تغییر در مادهای میدهد ،اما گاهی تغییری در ماده داده نمیشود بلکه کار صرف ًا جنبة

خدماتی دارد یا یکی از خواستههای انسان بدین وسیله تأمین میشود ،مانند کارهای هنری،
که این مشمول تعریف نمیشود .در جایی دیگر کار این گونه تعریف شده است :هر آنچه از

شخص صادر گردد ،یا آنچه شخص خود را به آن مشغول سازد ،که در این تعریف اموری
مانند فکر کردن دانشمندان و کارهای هنری داخل است .همچنین تولید کاال یا ارائة خدمات
را که با حرکات بدنی انجام شود یا مقدمة انجام کارهای بدنی خاص و تنظیم و ادارة آنها

باشد کار گویند که در این تعریف مدیریت نیز داخل میشود .اما کارهای هنری و فکری از
این تعریف خارجاند و در مقابل کار اقتصادی (بدنی) قرار میگیرند.

تعریف مورد نظر ما عبارت است از حاصل جمع تمامی فعالیتهای فکری و فیزیکی

انسان چه با قصد مزد و پاداش و چه بدون آن ،در جهت خدمات مادی و معنوی یا تولید

کاالهای مورد نیاز خود یا دیگران که شامل کار فیزیکی ،فکری ،مدیریتی ،خدماتی ،هنری،
تجاری و مانند آن است.

کلمة «کار» فارسی است اما این مفهوم در قرآن با واژههای مختلفی به کار رفته است از

جمله :فعل ،عمل ،کسب ،شغل ،صنع ،جهد ،سعی ،کدح .این کلمات با مشتقات آنها عالوه بر

موارد فراوان در روایات ،در قرآن نیز بیش از  600بار به کار رفته است .در اینجا نمونههایی
از این آیات را مرور میکنیم:
•

ْت ِرسال َ َته» (مائده ،آیة )67
« َو إِ ْن لَ ْم تَف َْع ْل َفما بَلَّغ َ

•

الهی را به هيچ وجه تبليغ نكردهاى.
ِل ِم ْن ُك ْم م ِْن َذ َك ٍر أَ ْو ُأنْثى» (آلعمران ،آیة )195
ضيع َع َم َل عام ٍ
«أَنِّي ال ُأ ُ

اگر اين کار را نکنی و آن را تبليغ نكنى در حكم كسى هستى كه دین و رسالت

•

من كار هيچ عملكنندهاى از شما را ،از مرد يا زن ،تباه نكنم.
ت َرهي َنهًٌْ» (مدثر ،آیة )38
ْس بِما َك َس َب ْ
« ُك ُّل نَف ٍ
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•
•

هر كسى در گرو كارى است كه كرده است.
«إِ َّن هَّ َ
ون» (نور ،آیة )30
بير بِما َي ْص َن ُع َ
الل خَ ٌ

خدا به كارهايى كه مىكنند آگاه است.
« َو أَ َّن َس ْع َي ُه َس ْو َف ُيرى» (نجم ،آیة )40

•

و به زودى كوشش او را به وى بنمايند.
« َو َم ْن جا َه َد َفإِنَّما ُيجا ِه ُد ل ِ َن ْفسِ ِه إِ َّن هَّ َ
مين» (عنکبوت ،آیة )6
الل لَ َغن ٌِّي َع ِن الْعالَ َ

•

كه خداوند از جهانيان بىنياز است.
ون» (یس ،آیة )55
حاب الْ َج َّنهًِْ الْ َي ْو َم في شُ غ ٍُل فاك ُِه َ
«إِ َّن أَ ْص َ

و هر كه تالش و جهاد كند جز اين نيست كه به سود خويش جهاد مىكند ،زيرا

•
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همانا بهشتيان ،امروز به خوشى و شادمانى سرگرماند.
ْسان إِن ََّك كاد ٌِح إِلى َربِّ َ
ك َك ْدح ًا َف ُمالقيهِ» (انشقاق ،آیة )6
«يا أَيُّ َها الإْ ِن ُ

اى انسان ،تو با تالش و رنج به سوى پروردگارت مىروى و او را مالقات خواهى
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كرد.

تأثیرگذاری کار
 .1از دیدگاه مارکسیستها

اقتصاد مارکسیستی کارگر را به حاصل کارش مرتبط میسازد و معتقد است کارگر ارزش

مبادلة ماده را که به وسیلة کار خویش آن را میسازد به وجود میآورد .با این ترتیب ،ماده

بدون کار انسانی که در آن متراکم است ارزشی ندارد و از آنجا که کار سرچشمه و اساس
ارزش است الزم است توزیع ارزشهای تولیدشده نسبت به همة انواع مختلف ثروت ،بر اساس

کار باشد .بنابراین هر کارگری مالک حاصل کار خویش و مالک ماده ای است که کارش
را روی آن مصرف کرده زیرا این ماده به سبب کار ،ارزش پیدا کرده است .نتیجه اینکه هر

کارگری حق دارد آنچه را که ارزش میآفریند تصاحب کند و چون تنها کار است که ارزشها
را به وجود میآورد طبع ًا فقط کار ،وسیلة توزیع خواهد بود.

به عبارت دیگر ،به عقیدة مارکسیسم همة ارزشهای اقتصادی از راه کار به وجود میآید
و سرمایه هیچ نقشی در ایجاد ارزش ندارد و آن را به کار مرده تعبیر میکنند؛ کاری که
بیاثر است و مولد نیست .از این رو این مکتب ،مکتب کار گفته میشود و از نظر انسانی نیز
فلسفة مارکسیسم ،فلسفة کار است چون منکر هر نوع امر فطری در انسان است و اعتقاد
دارد کار انسان او را میسازد.
 .2از دیدگاه کاپیتالیستها

نظام سرمایه داری و کاپیتالیسم برخالف مارکسیستها و حتی اومانیستها که در بحث کار
و سازندگی انسان ،افراط میکنند برای کار ارزش کم و ناچیزی قائلاند ،بنابراین این نظام
تالش میکند نیروی کار کارگران را هرچه ارزانتر خریداری کند (مطهری .)113 :به همین
دلیل تنها بخش کوچکی از ارزش تولیدشده به دست کارگران به آنها بازگردانده میشود و
حرکت باز نماند.
به طور كلي کاپیتالیسم و سرمایهداری نظامی است که کار مرده را كه سرمايه است بر
کار زنده كه كار كارگر است حاکمیت میبخشد .سرمایهدار به منظور کسب حداکثر سود و
گسترش هرچه بیشتر سرمایة در گردش تالش میکند تا آن بخش از ارزش تولیدشده را
که به کارگران به صورت دستمزد تعلق می گیرد به حداقل ممکن کاهش دهد ،زیرا هرچه
این کاهش بیشتر باشد ،افزایش در بخش ارزش افزوده برای سرمایهدار بیشتر میشود .این
تقسیم نابرابر در حالی است که کل ارزش تولیدشده در روند تولید نتیجة کار طاقتفرسای
کارگران در بخشهای مختلف تولید است .بنابراین در بعد اقتصادي ،اين مكتب براي كار
ارزش ناچیزی قائل است و در بعد انساني نیز اعتقادی به سازندگی کار انسانی ندارد و انسان
کارکننده را در ردیف ماشین یا دیگر ابزار کار و شخصیتش را نیز مانند برده برای کارفرما
قرار میدهد.

جایگاه کار در زندگی انسان

هدف از این دستمزد ناچیز ،بازسازی نیروی کار آنهاست تا چرخهای نظام سرمایهداری از
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 .3از دیدگاه اسالم
کار در بُعد اخالقی و تربیتی

کار عالوه بر اینکه در دین اسالم امری مقدس است از نظر اخالقی و تربیتی نیز بر فرد

و جامعه تأثیر میگذارد و اگر در تربیت انسان و جامعه ،از عوامل دیگر سازندهتر نباشد نقشش
کمتر هم نیست .انسان سازندة کار است و کار نیز خالق و آفرینندة چگونگی انسان است.

انسان موجودی چندکانونی است؛ هم جسم دارد ،هم عقل ،هم دل ،هم روح ،هم قوة

خیال و هم احساس .کار پدیدهای است که بر تمامی این جهات انسانی تأثیر میگذارد .این

تأثیر بر جسم محسوس است؛ بدن انسان اگر کار نکند بیمار میشود یعنی کار یکی از عوامل

سالمتی است .اما در رابطه با روح ،روان ،اخالق و تربیت انسانی باید گفت ،وقتی که فرد
شغلی داشته باشد به سوی آن جذب میشود و مجال برای فکر و خیال باطل ندارد .بعضی

از عرفا به نقل از امام علی(ع) گفتهاند« :علیک بنفسک فاِن لَم تَش َغله ُا شَ َغلَ َ
تک» (ثعالبی،
60

1418ق :ج ،5ص )437یعنی اگر تو ،نفس خودت را به کاری مشغول نکنی او تو را به خودش
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مشغول میکند.

شهید مطهری در تعلیم و تربیت در اسالم (ص )415به نقل از نویسندهای میگوید :کار

خالف ،غالب ًا انفجار است ،مثل دیگ بخار که اگر آن را حرارت بدهند و هیچ منفذ و دریچة
اطمینانی نداشته باشد باالخره انفجار پیش میآید .ایشان میگوید :غالب ًا گناهان انفجار

هستند .انسان منفجر میشود .منظور این است که انسان به حکم اینکه موجودی زنده
است باید با طبیعت در حال مبادله باشد؛ از یک طرف نیرو و انرژی بگیرد و از طرف دیگر

آن را مصرف کند .زبان انسان باالخره باید حرفی بزند ،چشم باید چیزی را ببیند ،گوش

باید صدایی را بشنود ،دست و پا باید حرکتی کند ،یعنی انسان نمیتواند مرتب از طبیعت
انرژی بگیرد و بعد خود را نگه دارد و مصرف نکند .این مصرف نکردن مثل همان دیگ

بخار بیمنفذ است که مرتب حرارتش میدهند و باالخره منفجر میشود .افرادی که به دلیل
تعینمآبی یا به هر دلیل دیگر ،در حالت بیکاری و ُعطلت به سر میبرند ،تمام وجودشان از
ّ

نظر مصرف انرژیهای ذخیرهشده در حالت تعطیل میماند و درحالی که خودشان هم متوجه

نیستند نیروهای درون سعی میکنند به یک وسیلهای بیرون بیایند .اگر راه صحیح که همان
کار کردن باشد ،برایش وجود نداشته باشد از راه نامشروع بیرون میآید .میتوان نتیجهگیری

کرد که یکی از ثمرات کار ،جلوگیری از گناه است ،اگرچه نمیتوان به طور قطعی گفت .امام

علی(ع) میفرماید« :ال ّتوانی مفتاح البؤس و بالعجز والکسل تولّدت الفاقه و انتجت الهلکه و
من لم یطلب لم یجدوا فضی الی الفساد» یعنی سستی و تنبلی کلید غم و بدبختی است و با
عجز و ناتوانی و تنبلی ،نیازمندی و فقر همراه است و نتیجة آن هالکت است و کسی که به

دنبال کاری نرود طبع ًا چیزی را به دست نمیآورد و درنتیجه به فساد کشیده میشود .نیز از

آن حضرت نقل شده است که فرمودند« :ان یکن الشّ غل مجهدهًْ فاتّصال الفراغ مفسدهًْ» اگر

تن دادن به کار و شغل ،مایة تالش و زحمت باشد ،ولی بیکاری پیوسته ،فسادآور است.

نیز از معارف دین استفاده میشود که کار بر قلب و دل آدمی تأثیرگذار است و از طرفی،

بیکاری هم تأثیر منفی دارد .پیامبر اکرم(ص) در روایتی میفرماید« :البطالهًْ تقسی القلب»
یعنی بیکاری و تنبلی ،قساوت قلب را به دنبال دارد (مشکینی.)29:

از دیگر فواید کار و آثار آن اینکه شغل برای انسان موجب حفظ شخصیت میشود و

بیکاری نتیجهاش احساس ذلت است .با کار ،انسان نیاز خود و جامعهاش را رفع میکند ولی

بیکاری موجب احساس نیاز به دیگران میشود .در شعری منسوب به علی(ع) آمده است که
حضرت میفرمایندَ « :یق ُ
ان لی فی َ
السؤال» (کراجکی:
الناس ّ
ُول ُ
عار فی ُذ ّل ُّ
الکسب عا ٌر َفا َِّن الً َ

ج ،1ص )139یعنی مردم به من میگویند که در کار و کسب ننگ و عار است ولی من
میگویم که ننگ و عار این است که انسان از دیگران چیزی بخواهد .نیز میفرمایندُ « :ک َّد

ُصب ِح ُح ّراً» یعنی اگر میخواهی آزاد زندگی کنی باید مثل بردگان
حب َ
َک َّد َ
بت اَن ت َ
العب ِد ا ِن اَ َ

یت
کس َب ُیزری َفق ُ
نت ما اس َتغ َن َ
اس اَزدی اَ َ
َصد ال ّن ِ
زحمت بکشی و کار کنی و نیز «ال تَق ُُل ذا َم َ
اس َقدراً» یعنی نگو این کار مرا پست میکند زیرا که از مردم طلب
َعن غَی ِر َک اشعلی ال ّن ِ

کردن و خواستن از هر چیزی بیشتر ذلت میآورد .وقتی که از دیگران بینیاز باشی هر کاری
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کار و احساس شخصیت
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داشته باشی از همة مردم بلند قدرتر و آقاتر هستی.

الصادق(ع) و قد
در روایتی نقل شده است« :عن المعلّی بن خنیس ،قال :رآنی ابوعبداهلل ّ

السوق ،فقال :اغد الی ع ّزک» یعنی یکی از یاران امام صادق(ع) به نام معلّی ابن
تأخّ رت عن ّ

خنیس که شغلش بازاری بود میگوید یک روز دیر به سراغ کار رفتم ،امام به من فرمودند

اول صبح به سراغ عزتت برو ،یعنی کار و شغل موجب عزت آدمی است لذا اول صبح دنبالش

برو (حر عاملی1409 ،ق :ج ،12ص .)3از امام کاظم(ع) نقل شده است« :عن هشام ابن احمر
قال :کان ابوالحسن الکاظم(ع) یقول لمصادف :اغد الی ع ّزک» یعنی رسم امام کاظم(ع) این

بود که به هر شیعهای که برخورد میکردند میفرمودند :اول صبح به دنبال عزتت برو ،یعنی
کار (طباطبایی بروجردی :ج ،22ص.)157
کار و استعدادیابی
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یکی دیگر از آثار کار را میتوان کشف استعداد و ذوق دانست .با اشتغال به کار ،انسان
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خود را میآزماید و استعدادهایش را کشف میکند ،وقتی آن را کشف کرد ذوق و عشق
عجیبی پیدا میکند و با عشق دنبال کار میرود و خالقیتهایش شکوفا میشود .در روایات

سخن از تجربه کردن و آثار آن به میان آمده است که وقتی کاری تجربه شد برای انسان

نوعی عبرت میشود که بعداً همین را ادامه دهد یا نه .از امام علی(ع) نقل شده است:

«ال ّتجربة تثمر االعتبار» یعنی نتیجة تجربه ،عبرت گرفتن است (تمیمی آمدی1366 ،ش :ج،7

ص )42و نیز« :ثمرهًْ التجربهًْ حسن االختیار» یعنی کار بهترین را اختیار کردن نتیجة تجربه
است.

همچنین در بعد دینی و اعتقادی ،کار انسان تأثیری فوقالعاده در بازسازی دینی و

اعتقادی او دارد .در روایتی از رسول خدا(ص) نقل شده« :کان رسول اهلل(ص) اذا نظر الی

الرجل فاعجبه قال :هل له حرفهًْ؟ فان قالوا :ال ،قال :سقط من عینی ،قیل :و کیف ذاک یا
ّ
ألن المؤمن اذا لم یکن له حرفهًْ ،یعیش بدینه» یعنی پیامبر خدا(ص) هرگاه
رسول اهلل؟ قالّ :
مردی را میدید که نظر مبارکش را جلب میکرد میفرمود :آیا این حرفه و شغلی دارد که

به وسیلة آن امور زندگیاش را اداره کند ،اگر میگفتند کار و شغلی ندارد ،میفرمود :این مرد

از چشم من افتاد ،وقتی علت را جویا میشدند میفرمود :چون که مؤمن وقتی کار و شغل

و حرفهای نداشته باشد که زندگیاش را با آن اداره کند قطع ًا با دینفروشی زندگی خواهد

کرد (مجلسی1404 ،ق :ج ،10ص .)9نیز از آن حضرت نقل شده که میفرمودند« :من ال معاش

له ،ال معاد له» (همان ،ج :6ص )295یعنی کسی که زندگی مادی دنیوی را نداشته باشد که در
حقیقت همان ابزار و وسایل و راهش همان کار کردن است ،قطع ًَا معاد و قیامتش به خطر

میافتد که در واقع همان وسیله و راه رسیدن به آخرت سالم است که همان دینداری در

دنیاست و همچنین در روایتی از آن حضرت ،فقر و محتاج بودن که معلول بیکاریست موجب
ول هَّ
ال َر ُس ُ
کفر و بیدینی شمرده شده است « َق َ
ون ُكفْراً» (کلینی،
اللِ ص َكا َد الْ َفق ُْر أَ ْن َي ُك َ
1365ش :ج ،2ص.)307

کار و ایجاد حق مالکیت

طبیعت حق مالکیت پیدا میکند .مالكيت حقيقي در اصل به خداوند متعال تعلق دارد و اوست
كه ملكيتش قراردادی و اعتباري نيست بلكه تكويني است و او مالك همة هستي و تمام

ذخاير گنجينه و سرمايههاي جهان است .مالكيتهاي افراد بشر اعتباری است و خداوند متعال

اذن تصرف را به افراد با شرايط خاص داده است.

كساني كه با كار و تالش خود زميني را آباد میکنند مالك منافع ايجادشدة آن ميشوند.

كارگران و كشاورزان با كار خود چه در كشاورزي و چه در صنعت با توليد محصوالت و
كاالها از يك سو نيازهاي مردم را برطرف ميسازند و از سوی دیگر ایجاد درآمد میکنند،
درآمدی که مصرف نشود و پس انداز شود ثروت را میسازد و مالكيت را در بخشهاي

مختلف به وجود ميآورد.

در همين زمينه از رسول خدا روايت شده است« :العباد عباد اهلل و البالد بالد اهلل فمن احيا

من موات االرض شيئا فهوله» (فرید تنکابنی1374 ،ش :ص )423تمامی بندگان ،بندگان خدايند
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اثر کار در بخش مادی و اقتصادی آن است که فرد با کار نسبت به مواهب زمین و
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و تمامی سرزمينها ،سرزمينهاي خداوند هستند ،پس هر كس هر مقدار از زمين مردهاي را

احيا و آباد نمايد متعلق به اوست .از این روايت معلوم ميشود كه كار و تالش ،منشأ مالكيت

و درآمد حاصل از زمين است .اين كالم رسول خدا هم نوعي تشويق به عمران و آباداني بر
روي زمين و هم نوعي جلوگيري از تنبلي و بيكاری افراد است و چه زیباست در تأیید این

کالم از گفتار حکیمانة عالمه مطهری استفاده کنیم آنجا که به قرآن اشاره میکند« :هو

أنشأكم من األرض و استعمركم فيها فاستغفروه» (هود ،آیة )61اوست كه شما را از زمين
آفريده و از شما خواست كه زمين را آباد كنيد .پس از سركشى بازگرديد و توبه كنيد و آمرزش

گناهان خود را بخواهيد.

در اينجا او ًال نفرموده «أنشأكم فى األرض» يعنى نفرموده شما را در زمين آفريد ،بلکه

فرموده «أنشأكم من األرض» يعنى شما را از زمين آفريد ،شما را از شكم زمين بيرون آورد.
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فيها» از شما كار بر روي اين زمين و عمران و آبادى اين زمين را خواسته ،يعني بعد از خلقت
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مثل اينكه اشاره است به همان معنى كه زمين مادر دوم شماست .ثاني ًا فرمود« :و استعمركم

و ذىحق بشود ،چيز ديگر الزم است و آن كار و عمل و فعاليت و عمران و احياى زمين

انسان از زمين و خاك ،تنها فرزند زمين بودن كافى نيست كه حق انسان به فعليت برسد
است .تا اين تكليف (که همان کار و تالش و عمران و آبادانی زمین است) عملى نشود آن

حق (که استفاده از نعمتهای زمین و وارث آن شدن و مالکیت است) به فعليت نمىرسد و
محرز و مفروض نمیشود.

جايگاه كار در نگظام آفرينش

در فرهنگ ديني ما کار آنچنان گرانقدر است که خداي متعال در آيات متعدد قرآن ،كار

آفرينش را در لحظه لحظة زمان ،از آغاز تا بينهايت آن به خود نسبت داده و وجود آدمي را

با کار سرشته است تا با آن موجوديت خود را به اثبات رساند و چه زيباست که حيات آدمي
بستر آزمايش عمل و کار است.

کار ،جريان پوياي زندگي ،سرماية سعادت و نيکبختي ،عامل تغيير طبيعت و توسعة

منابع آن براي تأمين نيازهاي آدمي است .کار مهمترين راه نشان دادن توان برتري آدمي

بر همة جريانها و تأکيدي است بر حيثيت انساني او و آنقدر سازنده است که بعد از دين،

هيچ مدرسهاي براي انسان بهتر از مدرسة کار ساخته نشده است .متفکران اجتماعي ،ريشة
تمامي مفاسد اخالقي و فکري را بيکاري ميدانند و معتقدند هر جامعهاي که بخواهد اين
عيب بزرگ اجتماعي را برطرف سازد بايد براي مردم بستر کار شايسته فراهم سازد .کساني

که در درياي مواج زندگي با کشتي كار و تالش ،خود را به امواج پر فراز و نشيب مشكالت

و ناماليمات ميزنند ،از افسردگي ،فقر و نيازمندي برکنار و از درد ،رنج و بيماري در پناه کار
مصون ميمانند .انسانهاي موفق تمام پيروزيهاي زندگي را در اهميت دادن به کار ميدانند،

خواه آن کار کوچک باشد يا بزرگ ،مهم انجام شايستة آن و مفيد بودنش براي جامعه و

احساس وظيفه نسبت به کار است .اينان ماندگارترين لذات زندگاني را دوست داشتن کار
ميدانند ،که بيکار ماندن با زنده نبودن يکسان است ،هرچه کار زيباتر و بهتر انجام گيرد،

اهميت آن بيشتر آشکار میشود و تبدیل به بزرگترين سرگرمي ميشود .از نظر قرآن تنها
شايسته و دارای نیت سالم و ايمان به خدا و روز جزا باشد.

آثار کار در روایات

در فرمايشات رسول خدا(ص) ،كار و تالش برای بينيازي از ديگران محبوب خداوند

متعال معرفي ميشود:

يحب العبد ي ّتخذ المهنهًْ ليستغني بها عن ال ّناس» (فیض کاشانی،
ان اهلل
«قال(ص)ّ :
ّ
1363ش :ج ،3ص)140
خداوند بندهاي را كه در راه به دست آوردن روزي ،خود را به زحمت مياندازد تا از ديگران
بينياز شود دوست ميدارد.

موال علی(ع) در رابطه با کار تجارت میفرماید:

فان لكم فيها غني ع ّما في ايدي ال ّناس» (حکیمی1380 ،ش :ج،5
«تعرضوا لل ّتجاراتّ ،
ّ
ص)373
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چيزى كه در جلب سعادت و شقاوت انسان دخالت دارد كار و عمل است ،البته به شرطي كه
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به كارهاي تجارت بپردازيد ،زيرا اين كار شما را از آنچه كه در دست مردم است بينياز
ميگرداند.

از عبداالعلى ،موالى آل سام روايت كرده كه گفت :روزى تابستانى كه هوا بسيار گرم

بود در يكى از راههاى مدينه به امام صادق(ع) برخوردم .عرض كردم :فدايت شوم با آن

وضعى كه نزد خداى تعالى و قرابتى كه نسبت به رسول خدا دارى در مثل چنين روزى چرا

خود را به زحمت مىاندازى؟ فرمود :اى عبداالعلى ،به طلب رزق برخاستهام تا از كسى مثل

تو بىنياز باشم (طباطبایی1374 ،ش :ج ،10ص.)265

در روایات داریم که كار و تالش در سالمت جسم نيز تأثیرگذار است .در همين زمينه

انس از رسول خدا(ص) روايت ميكند:
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«العافيهًْ عشرهًْ اجزاء تسعهًْ في طلب المعيشهًْ و جزء في ساير االشياء» (متقی هندی،
1397ق :ج ،4ص)6
تندرستی ده جزء دارد که نُه تاي آن تالش در جهت به دست آوردن مخارج زندگي است
و يك جزء آن در ساير چيزهاست.
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در روایت داریم که کار موجب افزونی ق ّوت و نیروی انساناست .امام علی میفرمایند:
«من يعمل يزدد ق ّوهًْ» (تمیمی آمدی1366 ،ش)269 :
كسي كه كار كند قوت و نيرويش افزون ميگردد.

يكي دیگر از نتايج اخروي كسب و كار ،آمرزش گناهان انسان است .در روايتي رسول خدا

به سختيهايی كه كارگران به هنگام كسب و كار ميكشند میپردازد و چنين ميفرمايد:
«من بات كالاّ من طلب الحالل بات مغفورا له» (حر عاملی1409 ،ق :ج ،12ص)13
كسي كه شب را درحالي به صبح رساند كه از كسب حالل خسته شده و در فکر کسب و
کار حالل برای روز باشد گناهانش آمرزيده است.

در روايت ديگر ،آن حضرت ميفرمايد:

«و من ال ّذنوب ،ذنوب ال يكفّرها الاّ
الهم في طلب المعيشه» (فیض کاشانی1363 ،ش:
ّ
ج ،3ص)139
برخي از گناهان گناهاني هستند كه فقط کار و تالش و سختي كشيدن در جهت تأمين
زندگي آن را از بين ميبرد.

قطب راوندي در دعوات از رسول اهلل چنين نقل کرده است:

سیئهًْ وذلک انّه مبتلی بالمعاش» (طباطبایی
«انّه قال :انّه لیأتی ّ
الرجل منکم الیکتب علیه ّ
بروجردی :ج ،22ص)35
روز قيامت مردي از شما را كه هيچ گناهي بر او نوشته نشده است ميآورند و اين به خاطر
اين است كه در دنيا جهت كسب روزي حالل کار کرده و سختي كشیده است.

در روايتي از آن حضرت نقل شده است که آمرزش بعضي از گناهان را فقط رنج و سختي

در جهت كسب مخارج زندگي از بين ميبرد:

ان من ال ّذنوب ذنوبا الیکفّرها صلوهًْ وال صوم ،قیل یارسول
«عن رسول اهلل(ص) انّه قال ّ
اهلل فمایکفّرها؟ قال :الهموم فی طلب المیشهًْ» (همان)319 :
از رسول خدا روايت شده است كه آن حضرت فرمودند همانا در بين گناهان ،گناهاني
هستند كه با نماز و روزه از بين نميروند .عرض شد :يا رسول اهلل پس چه چيزي آن
گناهان را پاك ميكند؟ فرمودند :ناراحتيها و سختيهايي كه انسان در جهت كسب مخارج
زندگي ميكشد.

در روايتي ديگر از آن حضرت نقل شده است كه فرمود:

در روايتي رسول خدا فرمودهاند:

«من اکل الحالل قام علی رأسه ملک یستغفر له ح ّتی یفرغ من اکله» (قمی1414 ،ق:
ج ،2ص)319
هر كس از راه کار و كسب حالل غذا تهيه كند و بخورد فرشتهاي بر باالي سر او ميايستد
تا وقتي که خوردنش را تمام كند از خداوند براي او طلب بخشش ميكند.

در روايتي آمده است زماني كه رسول خدا از جنگ تبوك بازميگشت سعد انصاري به

استقبال آن حضرت رفت و ايشان با او مصافحه کرد و سپس فرمود :چه چيزي باعث زبري

و پينة دست تو شده است؟ عرض كرد :اي رسول خدا ،من با بيل در زمين سخت كار ميكنم
تا اينكه مخارج زندگي خانوادهام را تأمين کنم .رسول خدا دست او را بوسيد و فرمود :اين
دستي است كه آتش به آن نميرسد (ابن اثیر :ج ،2ص.)270

از دیگر نتايج كار در دنيا ،خشنودي خداوند در دنيا و آخرت است .در اين زمينه پیامبر
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ثم اليع ّذبه ابدا» (همان)169 :
بالرحمه ّ
«من اكل من ك ّد يده نظر اهلل اليه ّ
كسي كه با کار و تالش ،از دسترنج خويش بهرهمند شود مورد نظر رحمت خداوند قرار
میگیرد و خداوند متعال هرگز او را عذاب نميكند.
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خدا ميفرمايند:

«من امسي وانيا من طلب الحالل بات مغفورا له و اصبح و اهلل عنه راض» (فیض کاشانی،
1363ش :ج ،3ص)205
كسي كه روزش را به پايان رساند در حال خستگي از کار و تالش جهت به دست آوردن
روزي حالل ،آمرزيده میشود و در حالي صبح ميكند كه خداوند از او راضی و خشنود
است.

یکی دیگر از نتايج بسيار درخشان كسب و کار ،محشور شدن با انبيا و اوليای الهي است.

از پيامبر نقل شده است كه فرمود:

«من كان في مصر من االمصار ،يسعي علي عیاله في عسرهًْ او يسرهًْ جاء يوم القيامه مع
ال ّن ّبيین» (متقی هندی1397 ،ق :ج ،16ص)283
هر كس در هر شهري از شهرها كه زندگي ميكند اگر براي ادارة مخارج خانوادة خود چه
در سختي و چه در آساني ،کار و تالش كند روز قيامت با پيامبران محشور ميشود.
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در روايتي آن حضرت ارزش استفادهكننده از دسترنج کار خويش را در روز قيامت چنين

فصلنامة فدك

بيان ميفرمايد:

«من اكل من ك ّد يده كان يوم القيامه في اعداد االنبياء و يأخذ ثواب االنبياء» (مجلسی،
1404ق :ج ،103ص)10
كسي كه از دسترنج خويش ارتزاق و استفاده نمايد ،در روز قيامت در صف پيامبران الهی
قرار میگیرد و پاداشی نظير آنها دريافت ميکند.

ن حضرت ،ارزش كار و كارگر به خوبي مشهود است و اجر و ثوابي نظير
در فرمايش آ 

پاداش انبيا براي كارگر بيان میشود .در حديثی ،ابيهريره از رسول خدا چنين نقل ميكند:
«من طلب مكسبهًْ من باب حالل ّ
يكف بها وجهه عن مسئلهًْ ال ّناس و ولده و عياله جاء
الص ّديقین» (متقی هندی1397 ،ق :ج ،4ص)12
يوم القيامه مع ال ّن ّبيین و ّ
كسي كه به دنبال درآمدي از راه حالل باشد كه او و خانواده و فرزندانش را از دست به
سوي مردم دراز كردن بازميدارد روز قيامت با پيامبران و صديقين همراه ميشود.

همچنین در روایات داریم که انسانها در روز قيامت به فراخور اعمالشان مجاز هستند از

دری خاص وارد بهشت شوند اما بعضی هستند که از هر دری بخواهند ميتوانند وارد شوند.

از جملة آنان كارگرانياند كه در اين دنيا با روشي صحيح و خداپسندانه به كار پرداخته و با

روزي حالل ارتزاق کردهاند .در همین زمینه رسول خدا ميفرمايد:

«من اکل من ک ّد یده حالال فتح له ابواب الج ّنهًْ یدخل من ا ّیها شاء» (طباطبایی بروجردی:
ج ،22ص)179
کسی که با کار و تالش ،از دسترنج حالل خود استفاده کند در قیامت دربهای بهشت بر
وی باز شده و از هر دری که خواست وارد میشود.

یکی از نتایج کار و تالش در دنیا ،هموار شدن راه عبور انسان از پل صراط در قیامت

الصراط کالبرق الخاطف» كسي
مر علی ّ
است .رسول اکرم میفرمایند« :من اکل من ک ّد یده ّ
كه با کار و تالش از دسترنج حالل خود ارتزاق نمايد در قیامت ،برقآسا از پل صراط عبور

ميكند .گذر از صراط با سرعت افتخاري نيست كه بشود آن را در اين دنيا با چيزي معاوضه

کرد.

در احاديث معصومان(ع) كسي كه كار و تالش ميکند در روز قيامت در زير ساية عرش

الهي جای دارد:

در روايتي جابر از مالقات رسول خدا با حضرت زهرا(ع) چنين نقل ميكند:

«ان رسول اهلل(ص) َرای علي فاطمه(س) كساء من اوبار االبل و هي تطحن فبكي و
قال(ص) :يا فاطمه اصبري علي مرارهًْ ال ّدنيا لنعيم االخره غدا (فیروز آبادی1382 ،ش:
ج ،3ص)167
رسول خدا فاطمة زهرا را در حالتي مشاهده فرمود كه خود را با عبايي از كرك شتر
پوشانيده بود و گندم آرد ميكرد .آن حضرت گريه کرد و فرمود :اي فاطمه بر سختيهاي
دنيا به خاطر رسيدن به نعمتهاي فراوان فرداي قيامت صبر كن.

در احاديث معصومان وارد شده است ،کسی که در دنیا اهل کسب و کار و تالش حالل

باشد در قيامت چون ماه شب چهارده محشور ميشود .رسول خدا چنين میفرمایند:
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ول هَّ
اللِ ص أَنَّ ُه َق َ
ش َي ْو َم لاَ ظِ َّل إِلاَّ ظِ لُّ ُه َر ُج ٌل خَ َر َج ضَ ا ِرب ًا فِي
« َع ْن َر ُس ِ
ال تَ ْح َت ظِ ِّل الْ َع ْر ِ
ض َي ْط ُل ُب م ِْن َف ْض ِل هَّ
اللِ َي ُك ُّف ب ِ ِه نَف َْس ُه َو َي ُعو ُد َعلَى ع َِيالِهِ» (نوری1408 ،ق :ج،13
الأْ َ ْر ِ
ص)12
روز قيامت ساية عرش الهي بر سر آن كسي قرار ميگيرد كه براي تأمين مخارج زندگي
خود و عاليهاش از خانه خارج [شود] و با تكيه بر عنايت خداوندي در روي زمين به
توجو و تالش بپردازد و به سوي خداوندش برگردد.
جس 
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الرزق في ال ّدنيا استعفافا عن ال ّناس و توسيعا علي اهله و ّ
تعطفا علي جاره لقي
«من طلب ّ
اهلل ع ّز ّ
وجل يوم القيامه و وجهه مثل القمر ليلهًْ البدر» (فیض کاشانی1363 ،ش :ج،13
ص)140
هر كس از راه حالل روزي خود را در دنيا طلب كند و هدفش از کسب و كار ،درخواست
نكردن از مردم و گشايش بر خانواده و دلجويي و كمك به همسايه باشد ،با چهرهاي چون
ماه شب چهارده (درخشنده و جذاب) ،خداوند متعال را ديدار خواهد كرد.

از امام باقر(ع) نقل است که فرمودند:

« َمن َطلَ َب ال ّدنيا استعفاف ًا (استتغنا ًء) عن ال ّناس و سعي ًا علي اهله و ّ
تعطف ًا علي جاره لقي اهلل
ع ّز ّ
وجل يوم القيامهًْ و وجهه مثل القمر ليلهًْ البدر» (حکیمی1380 ،ش :ج ،3ص)162
هر كس دنيا را بخواهد براي بينياز شدن از ديگران و کار و تالش كند براي برطرف
کردن نيازهاي خود و خانوادهاش و رسيدگي به همسايگانش ،در قيامت خداوند را مالقات
خواهد كرد درحاليكه صورت او مانند ماه شب چهارده نوراني است.

یکی دیگر از آثاری که اسالم برای کار قائل شده است همردیفی با جهاد در راه خداست.
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رسول خدا در این زمینه میفرماید:

فصلنامة فدك

«الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل اهلل» (حر عاملی1409 ،ق :ج ،12ص)13
کسی که در جهت تأمین نیازمندیهای خانوادهاش بکوشد مانند مجاهدی است که در
راه خدا جهاد میکند.

در روایت دیگری ابن عساکر از عثمان چنین نقل میکند که رسول خدا فرمود:

بسیف حوال کامال
ضرب
«العثرهًْ فی َک ّد حالل علی عیل محجور افضل عنداهلل من
ٍ
ٍ
الیجف دما مع امام عادل» (متقی هندی1397 ،ق :ج ،4ص)6
تالش و کوشش در جهت به دست آوردن روزی حالل برای خانواده نزد خداوند متعال از
یک سال کامل شمشیر زدن و ریخته شدن خون به همراه امام عادل بافضیلتتر است.

همچنین در مورد کار برای تأمین روزی حالل ابنعمر میگوید که رسول خدا فرمود:
«طلب الحالل جهاد» (همان)
به دست آوردن روزی حالل جهاد در راه خداست.

در روایتی از رسول خدا آمده است:

«و من سعی فی نفقهًْ عیاله و والدیه فهو کالمجاهد فی سبیل اهلل» (طباطبایی بروجردی:
ج ،22ص)37

کسی که در جهت رفع نیازمندیهای خانواده و پدر و مادرش تالش کند مانند کسی است
که در راه خدا جهاد میکند.

از امام علی نقل شده است:

«ان اهلل ع ّز ّ
يحب المحترف االمين» (حکیمی1380 ،ش :ج ،3ص)163
ّ
وجل ّ
خداوند انسان داراي شغل و حرفه را كه امانتدار باشد دوست ميدارد.

از همه مهمتر اینکه کسب و کار و طلب روزی حالل طبق نقلی از پیامبر بر همه واجب

است:

مسلمة»
فریضهًَْ َعلی ُک َّل مسلم و
الحالل َ
«طلَ ُب َ
َ
کسب حالل بر هر زن و مرد مسلمان واجب است.

در حدیث قدسی آمده که خداوند به پیامبر خطاب فرمود:

طی َبت َمط َع َمک َو َمشربَک
«یا احمد! ا ِّن ال َعبا َدهًْ عشَ رهًْ اَجزاء تِس َعة مِنها طلَب الحالل فاذا ّ
فانت فی حفظ و کنفی» (قمی1414 ،ق :ج ،2ص)330
ای احمد! عبادت ده قسمت است که نه قسمت آن کسب حالل است پس هر گاه غذا و
نوشیدنی خود را پاک ساختی و از راه حالل به دست آوردی تو در حمایت من هستی.
«العبا َدهًْ َسب ُعون ُجزءاً اَفض ُلها طلب الحالل» (حر عاملی1409 ،ق :ج ،12ص)11
عبادت هفتاد جزء دارد که بافضیلتترین آن کار و تالش در جهت به دست آوردن روزی

حالل است.

در روایت دیگری آن حضرت کار و تالش را بهترین عمل دانسته و چنین میفرماید:
فض ُل االعِمال َ
الحالل» (متقی هندی1397 ،ق :ج ،4ص)8
«اَ َ
سب َ
الک ُ
بهترین اعمال کسب حالل است.

از دیگر آثار کار و تالش برای حفظ کرامت انسانی ،رسیدن به کماالت معنوی است.

رسول خدا در این باره میفرماید:

«نعم العون علی تقوی اهلل الغنی» (نوری1408 ،ق :ج ،2ص)415
َ
بینیازی از دیگران (از راه کار و تالش) کمک خوبی برای رسیدن به تقوای الهی است.

و در کالمی دیگر ایشان شخصی را که برای رفع نیاز دیگران کاری انجام میدهد مانند

عابدی میدانند که روزها روزه میگیرد و شبها شبزندهداری میکند:
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امام باقر از رسول خدا در این زمینه نقل میفرماید:
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الساعی علی ا َالر ِملَهًِْ و المِسکین َکالمجاه ِد فی سبیل اهلل و
َّ
«ان النَّبی علیه السالم قال ّ :
َّ
کالّذی یقوم اللیل و یصوم النَّهار» (قزوینی1395 ،ق :ج ،2ص)724
کسی که تالش میکند تا نیاز زنان بیسرپرست و نیازمندان را برطرف کند مانند مجاهد
در راه خداست و همانند کسی است که شبها نماز میخواند و روزها روزه میگیرد.

با مروري بر تاريخ و سيرة پيامبران الهي بر اين حقيقت واقف ميشويم كه آن بزرگواران

عالوه بر داشتن ايمان در سطح اعال ،به كارهاي بدني و اقتصادي نيز اشتغال داشتهاند.
کتابنامه

قرآن كريم.

ابن اثير ،على بن محمد .اسد الغابهًْ فى معرفهًْ الصحابهًْ .تهران :اسماعيليان.

تمیمی آمدی ،عبدالواحد بن محمد1366 .ش .غرر الحکم .دفتر تبلیغات.

ثعالبی ،عبدالرحمن بن محمد1418 .ق .جواهر الحسان في تفسير القرآن .بیروت :دار االحیاء التراث
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العربی.

حر عاملی ،محمدحسن بن علی1409 .ق .وسایل الشیعه .قم :مؤسسة آل البیت.

فصلنامة فدك

حکیمی ،محمدرضا1380 .ش .الحيات ،ترجمة احمد آرام .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمي.
داعیاالسالم ،سیدمحمدعلی1363 .ش .فرهنگ نظام .تهران.

دهخدا ،على اکبر1379 .ش .لغت نامه .تهران :دانشگاه تهران.

راغب اصفهانى ،حسین .مفردات الفاظ القرآن .قم :مکتبهًْ المرتضویهًْ.

طباطبايي بروجردي ،حسين .جامع االحاديث الفقهيه للشيعه االماميه .قم.

طباطبایی ،سیدمحمدحسین1374 .ش .تفسیر الميزان ،ترجمة سیدمحمدباقر موسوی همدانی .قم :جامعة
مدرسین حوزة علمیه.

عميد ،حسن1363 .ش .فرهنگ عميد .تهران :اميركبير.

فرید تنکابنی ،مرتضی1374 .ش .نهج الفصاحه .تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی.

فيروزآبادي ،مرتضي1382 .ش .فضايل الخمسه من الصحاح السته .نشر مجمع جهاني اهل بيت.

فیض كاشانى ،مالمحسن1363 .ش .المحجهًْ البیضاء .قم :انتشارات اسالمى وابسته به جامعة مدرسین.

قرشی ،شریف .کار و حقوق کارگر .تهران :دارالکتب االسالمیه.

قزوینی ،محمد بن یزید1395 .ق .سنن ابن ماجه ،تحقیق محمد فؤاد عبدالباقی .بیروت :دار االحیاء التراث
العربی.

قمى ،عباس1414 .ق .سفینهًْ البحار .قم :اسوه.

كراجكى ،ابوالفتح .كنز الفوائد .قم :دارالذخائر.

کلینی ،محمدبن یعقوب1365 .ش .اصول كافى .تهران :دارالکتب االسالمیه.

متقی هندی ،علیبن حسام1397 .ق .کنز العمال فی سنن االقوال و االفعال ،تصحیح صفوهًْ السقا .بیروت:
مکتبهًْ التراث االسالمی.

مجلسی ،محمدباقر1404 .ق .بحار االنوار الجامعهًْ لدرر اخبار االئمهًْ االطهار .بیروت :مؤسسهًْ الوفاء.
مشکینی ،میرزاعلی .المواعظ العدد ّیه .قم :الهادي.

مطهري ،مرتضي .نظري بر نظام اقتصادي اسالم .تهران :صدرا.
ـــــــــــــــ  .تعلیم و تربیت در اسالم .تهران :صدرا.

معین ،محمد1352 .ش .فرهنگ فارسی .تهران :اميركبير.

نفیسی ،علیاکبر (ناظماالطباء)1343 .ش .فرهنگ نفیسی .تهران :افست مروی.

نوری ،میرزا حسین1408 .ق .مستدركالوسائل .قم :مؤسسهًْ آل البیت.
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