
 

 

 بررسی کار و فعالیت اقتصادی از دیدگاه اسالم
 2)ایران( دکتر مهدی اسالمی، 1)ایران( پرگل شمسی :گاننویسند

 5/8/1392پذیرش:   24/2/1392دریافت: 

 چکیده

از نظر لغوي به  اساسی در فرهنگ جامعه انسانی است. کارهاي کار یکی از مقوله

هر فعالیتی است که باعث  -کار -معناي فعل و عمل و کردار انسان است. در اصطلح

شود تغییر در ارزش کاال یا ارائه خدمتی به وجود آید و جهت آن رسیدن به هدفی می

هاي رداختن به فعالیتیابیم که تلش و پدر می با نگاهی به سیره معصومین است.

نه تنها مردم را  هاي آن بزرگواران است. معصومینترین ویژگیاقتصادي از برجسته

بیکاري و  کار و تلش بودند. هاى عملىکردند، بلکه اسوهبه کار و فعالیت دعوت می

اقتصادي به فرد و  تنبلی در دین اسلم امري نکوهیده است. بیکاري نه تنها ضربه

هاي روحی و روانی است. یکى تر آن، آسیبزند، بلکه ضرر و خطر بزرگیجامعه م

ها و معیارهاى اسلمی پیرامون کار و شغل، داشتن آگاهى و شناخت الزم از از ملک

کار است. در اسلم نه تنها کار و تلش جایگاه بلندي دارد، بلکه تلش براي 

ین مبین اسلم فواید فراوانی براي اي است. در دکارآفرینی نیز عمل نیک و پسندیده

ها عبارتند از: احساس لذت، عزت نفس و کرامت کار برشمرده شده که برخی از آن

کسب نورانیت و رضوان الهی. از دیدگاه اسلم در و  تندرستی، نفس، تمرکز قوه خیال

گاه کار و فعالیت باید جانب اعتدال را رعایت کرد و دچار افراط و تفریط نشد. از دید

این دین الهی، وجدان کاري یکی از مسایل مهم در انجام کار است، یک شخصِ
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توانند کار کنند و عاِمل بدون تعهد، یک عامل خوب نیست. هر کدام از زن و مرد می

هاست؛ البته زنان باید از اختلط با مردان ها متعلق به خود آنرنج آنحاصل دست

یکی از ارگري مقام و جایگاه باالیی قائل بودند. دین اسلم براي کار و ک بپرهیزند.

تأمین اجتماعی کارگران نیز مورد  مسایل مورد توجه اسلم، رعایت حق کارگر است.

توجه بزرگان دین اسلم است. از دیدگاه اسلم کسی که در جامعه تلش و کوشش 

شت خود ساقط شود. اش تأمین باشد و با از کار افتادگی نباید از معیکند، باید آیندهمی

در نگاه اسلمی هر درآمدي حلل نیست بلکه در آمدي حلل است که به حقوق الهی 

 و انسانی ضربه نزند. در این مقاله تلش شد تبیینی از مسایل مورد اشاره انجام شود.

 عزت نفس، وجدان فعالیت اقتصادي،کار،  :واژگان کلیدی

 

 مقدمه

الن ئوبقاي خود به کار و فعالیت مردم و مس اي براي تداوم حیات وهر جامعه

گذرد، بر احتیاج دارد. نیاز به کار یکی از نیازهاي اساسی بشر بوده و هرچه می

گیرد. اگر می گردد. کار سهم بزرگی از زندگی انسان را در براهمیت آن افزوده می

شغل آنان  اي به طور نسبی بتوانند کار و شغل مناسب به دست آورند وافراد جامعه

زمینه براي نوآوري، ابتکار،  ؛ها باشدق آنیها و علمتناسب با استعدادها، توانایی

 آید. رشد و پیشرفت در ابعاد اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جامعه به وجود می

هاي اشتغال و کار در جامعه محدود و تقاضا براي کار عکس اگر زمینه بر

یابد. گسترش بیکاري منجر به آسیبزایش میبسیار باشد، به تدریج بیکاري اف

شود. با ... در جامعه میو اخلقی اقتصادي، اجتماعی، ها و پیامدهاي ناگوار

 این امر در اخروي بشر، تلش در سعادت دنیوي و توجه به نقش کلیدي کار و

شود کار و فعالیت در این مقاله سعی می اي دارد.فرهنگ دینی ما جایگاه ویژه

 ن مبین اسلم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بگیرد.در دی
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 تعریف کار( 1

 از نظر لغوي کار به معناي فعل و عمل و کردار انسان است.

که باعث  (قتصادي یا غیر اقتصاديا) هر فعالیتی عبارت است ازدر اصطلح 

 وجود آید و جهت آن رسیدن بهه خدمتی ب ئهشود تغییر در ارزش کاال یا ارامی

اي که انسان از قواي از نگاهی دیگر کار عبارت است از استفاده هدفی است.

 کند.مادي و معنوي خود در راه تولید ثروت یا ایجاد خدمات می

 در اسالم جایگاه کار اهمیت و( 2

اشتغال به کار و  ،هاي مهم پیشرفت و سعادت فرد و اجتماعآموزه یکی از

اى براى تداوم حیات و بقا به کار و ههاي اقتصادي است. هر جامعفعالیت

بخش اسلم جهت نیل به اهداف مادي و معنوي، مکتب حیات فعالیت نیاز دارد.

 .نمایدانسان را به تلش مفید و سازنده ترغیب می

ها یادآوري نموده که او منابع و امکانات را خداوند متعال در آیات مختلف به انسان

ر انسان قرار داده و آنان را به جستجو در زمین، ا مسخها آفریده و جهان ربراي آن

مندي از منافع آن، آباد کردن و برطرف ساختن نیازهاي معیشتی به وسیله امکانات بهره

 :زد نموده استهاي مختلف، اهمیت آن را گوشنهفته در آن تشویق نموده و با بیان
َاَر آيَتَنْيِ فََمحَ  - َّْيَل َوالهنَّ بِّمُكْ َوَجَعلْنَا الل ن رَّ ًة ِلتَبْتَُغوْا فَْضاًل مِّ َاِر ُمْبرِصَ َّْيِل َوَجَعلْنَا آيََة الهنَّ  ْوَف آيََة الل

)توحید و عظمت خود( قرار دادیم.  ا شب و روز را دو نشانه؛ م[١٢اسراء/ ]

بخش ساختیم تا سپس نشانه شب را محو کردیم و نشانه روز را روشنی

 .تان را بطلبیددر پرتو آن، فال پروردگار

؛ [١٥ملک/ ] ُهَو اذّلی َجَعَل لمَْك الاَرَض َذلُواًل فَامُشوا یِف َمنَاکهِبَا َولُكوا ِمْن ِرْزِقِه وِإليِه النُُشورُ  -

هاي آن پس در راه ،قرار دادرام  او خدایی است که زمین را براي شما 

 .ي اوستسوه حرکت کنید و از روزي آن بخورید و بازگشت شما در قیامت ب
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َوآَخُروَن يرَْضِبُوَن داند: پایه جهاد در راه خدا میقرآن کریم کار و تلش را هم

 ِ ِ َوآَخُروَن يُقَاِتلُوَن یِف َسِبيِل اَّللَّ ْرِض يَبْتَُغوَن ِمن فَْضِل اَّللَّ ؛ برخی از شما براي [١٣مزمل/ ] یِف اأْلَ

طلبند و برخی زي میروند و از کرم خدا روتجارت و کسب درآمد به سفر می

 .پردازنددیگر به جهاد در راه خدا می

داند و اي دیگر انجام اعمال نیک را الزمة اعتقاد به معاد میخداوند در آیه

اًل َصاِلحاً  فرماید:می ِِّه فَلَْيْعَمْل مَعَ پس هر کس آرزومند  [١١0کهف/ ] فََمن اَكَن يَْرُجو ِلقَاء َرب

اي دیگر و در آیه؛ تماا کار کند، کار شایستهملقات پروردگارش باشد ح

نَساِن ِإالَّ َما بیند: رنج خویش را میفرماید هر کسی حاصل دستمی َّيَْس ِلإْلِ َوأَن ل

چه به و به درستی که براي انسان جز آن؛ [٤0و٣9نجم/ ] َوأَنَّ َسْعَيُه َسْوَف ُيَرى ،َسَعى

سعی و تلش  ةو البته انسان نتیجسعی و تلش خود انجام داده، نخواهد بود 

 .خود را خواهد دید

یابیم که تلش و پرداختن به در مینیز  با نگاهی به سیره معصومین

هاي آن بزرگواران است. آنان با ترین ویژگیهاي اقتصادي از برجستهفعالیت

 اند.این روش درس بزرگی و عزت نفس به پیروان راستین خود آموخته

کردند بلکه تلش می تشویق به سعی و نه تنها مردم را اسلم پیشوایان مکرم

الِْعَباَدُة » فرموده است: رسول اکرم .دانستندکسب روزي حلل را عبادت می

عبادت هفتاد جزء دارد که  ؛(8١. ص, ١0٣ج, ١٤0٤ ,مجلسی)«َسْبُعوَن ُجْزءاً أَفَْضلُهَا َطلَُب الَْحاَلل

 .بهترین آن کسب حلل است

آن کار کردن، در ردیف جهاد در راه خدا است.  پیامبر اسلم نگاهدر 

هر کس از راه حلل، براي استغناي خود و »فرماید: در این باره می حارت

و ؛ اش تلش کند، مانند کسی است که در راه خدا جهاد کرده استخانواده

 شهدا خواهد ههر کس با تلش و آبرو در پی حلل دنیا باشد، در مرتب

 (١0 .ص ,١00ج, ١٤0٤)مجلسی, .«بود
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، ندبا اصحاب خود نشسته بود روزى رسول اکرم»روایت شده است 

کار و کوشش مشغول شده ه ل صبح بکه او ندجوان توانا و نیرومندى را دید

مدح و ه گفتند این جوان شایست ،است. کسانى که در محار آن حارت بودند

انداخت. کار میه را در راه خدا بتمجید بود اگر جوانى و نیرومندى خود 

 اگر این جوان براى معاش خود کار می ،یدیفرمود: این سخن را نگو حارت

او با این عمل  ،گران نباشد و از مردم مستغنى گرددیکند که در زندگى محتاج د

نفع والدین ضعیف یا ه کند بچنین اگر کار میدارد، همدر راه خدا قدم بر می

باز هم  ،نیازشان سازده زندگى آنان را تأمین کند و از مردم بىکودکان ناتوان ک

 .(١٤9, ص. ٣ج, ١٣٦8)به نقل از فلسفی,  ؛«رود خدا می يبرا

َعْل هَلُ َمْخَرجاً  زمانی که آیه: َ جَیْ تَِسُب  ،َوَمْن يَتَِّق اَّللَّ هر »؛ [٣و٢طلق/ ] َويَْرُزْقُه ِمْن َحْيُث ال َُيْ

 «رسدیاو م يروز کندیکه فکر نم ییه باشد، از جاداشت یاله يکس که تقوا

 عبادت به و کردند تعطیل را و کار خود کسب آیه با نزول ایناي عده ،نازل شد

 پیامبر بود. انحراف در دین این و رساندمی را ما روزي خدا: گفتند و آوردند رو

 سبب هچ فرمودند: خواندند و فرا را همه شنیدند را جریان این وقتی اکرم

حارت فرمودند: کسی که چنین ؛ ! گفتند: این آیهکشیدید؟ کار از دست شد

لَِب »شود و مشمول رحمت خدا نیست؛ کند دعاي او مستجاب نمی    «عَلَْيمُكْ اِبلطَّ

 .ویدبر حلل روزي و کار دنبال به؛ (٢٧, ص: ١٧ج, ١٤09)حر عاملی, 

دون ستم و تجاوزى هر کس بتواند ب» :آن حارت در حدیثی دیگر فرمودند

یا بدون ستم و تجاوزى درختى در زمین بنشاند، پاداشى جارى  بنایى بسازد

دارد که تا یکى از بندگان خداى رحمان از آن استفاده کند، به او داده خواهد 

 (٤٦0ص. , ١٣ج, ١٤08)نوري, .«شد

ها، آن است که در هیچ زمانی از زندگی از تأکیدات مهم اسلم به انسان

 از کار و تلش باز نایستند.  خود،
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هاي مختلف زندگی که بخشی از آن تلش انسان همواره باید در عرصه

براي تأمین نیازهاي اقتصادي و معیشتی است، به صورت جدي و مستمر 

ها و زحماتی، جامعه دینی، هم از جهت کوشش کند تا در پرتو چنین تلش

 .ی به اهداف خود نایل شودفردي به صلح دست یابد و هم از جهت اجتماع

  :فرمایدمی رسول مکرم اسلم

اعَُة َحىتَّ يَغْرَِسهَا فَ » اعَُة َويِف يَِد أََحِدُُكُ الْفَِسيةَلُ فَِإِن اْستََطاَع أَْن اَل تَقُوَم السَّ ؛ (٤٦0ص. , ١٣ج, ١٤08)نوري،  «لْيَغْرِْسهَاإِْن قَاَمِت السَّ

از شما نهالى باشد، اگر بتواند چنان کند که کمى اگر قیامت بر پا شود و در دست یکى 

 .پیش از قیامت آن را بکارد، باید بکارد

ََّك تَْألُكُ ِمْن » :فرمایندمی یرالمؤمنین علیام ََّك ِنْعَم الَْعْبُد لَْو اَل أَن ُ َعزَّ َوَجلَّ ِإىَل َداُوَد أَن أَْوََح اَّللَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ ِإىَل الَْحِديِد أَْن ِلْن ِلَعْبِدي بَيِْت الَْماِل َواَل تَْعَمُل ِبَيِدَك شَ  يْئاً قَاَل فَبَََك َداُوُد أَْربَِعنَي َصَباحاً فََأْوََح اَّللَّ

ُ َعزَّ َوَجلَّ هَلُ الَْحِديَد فاََكَن يَْعَمُل لُكَّ يَْومج ِدْرعاً فَيَِبيُعهَا ِبَألِْف ِدْرمَهج فَ  ثَِمائَةج َوِستِّنَي ِدْرعاً َعِمَل ثاََل َداُوَد فََألََن اَّللَّ

 .(٥٥ص. , ٢ج, ١٣٧٦)به نقل از صفاخواه،  «فَبَاَعهَا ِبثاََلثِِمائَةج َوِستِّنَي أَلْفاً َواْستَْغىَن َعْن بَيِْت الَْمالِ 

خوبى هستى، به شرطى که از  هوحى فرستاد که تو بند د پیغمبروخداوند به داو

با دست خودت انجام دهى و امرار و کارى را  المال مصرف شخصى نکنىبیت

به آهن وحى کرد  خداوند عزوجل سخت گریست. دوداوحارت  معاش کنى.

نیز، هر روز زرهى  دوحارت داو. نرم شود و آهن نرم شد که در برابر داود

 .نیاز گشتالمال بىفروخت و از مصرف کردن بیتساخت و به هزار درهم مىمى

 ی کاریهاحرفه( 3

، اما در روایات معصومین ،ه باعث کسب روزي حلل شود کاري مفید استکاري ک هر

 :شودشده است که به چند مورد آن اشاره می ايبه بعای از کارها توجه ویژه

 كشاورزی-الف
. یکی از محصوالت حاصل از کشاورزي، بدیلی در حیات انسان داردکشاورزي نقش بی

  .افتدمی بدون آن زندگی بشر به خطر و شودنامیده می «قوت الیموت»است که  نان



 67.........................اسلم دگاهیاز د ياقتصاد تیکار و فعال یبررس

 

 .بر کسی پوشیده نیست ،سایر انواع محصوالت کشاورزي بر زندگی انسان تأثیر

 .اندخوب یاد کردهة بر این اساس پیشوایان ما از شغل کشاورزي به عنوان یک پیش

 (٢٦١ص. , ٥ج, ١٣٧٥)کلینی، .«کیمیاى بزرگ، زراعت است» :فرمایندمی قامام صاد

آفریده شده و  درخت براى او )انسان(» :ندن حارت در حدیثی دیگر فرمودآ

ف است که آن را در زمین بنشاند و آب دهد و به آن رسیدگى او مکل

 (8٦, ص.١٣٧9)توحید المفال, .«دکن

اى مفاّل! به یاد آر و » :فرمایندچنین حارت در روایتی دیگر میهم

چه صلح است... از جمله علم به آنبیندیش در علمى که خدا به انسان داده 

کارى و استخراج معادن و بیرون یعنى زراعت و درخت ؛دنیاى وى در آن است

 (8٦, ص.١٣٧9توحید المفال,  ).«آوردن آب از زمین

 دامداری -ب
نْعاَم  فرماید:قرآن کریم در مورد نقش حیوانات اهلی در زندگی انسان می َواأْلَ

ها چارپایان را آفرید که براى شما در آن ؛[٥نحل/ ] ٌء َوَمناِفُع َوِمهْنا تَْألُكُونَ ْف َخلَقَها لمَُكْ ِفهيا دِ 

ها کننده( و سودهایى است؛ و از )گوشت و شیر( آن گرما )پوشش گرم

تأثیري که حیوانات در حیات اقتصادي انسان  بر اساس نقش و .خوریدمى

 .اندناسب دانستهم ةدامداري را یک حرف ةحرف معصومین، دارند

 ةچه مانعى دارد که برکت را به خان: »ندخویش فرمودة به عمّ پیامبراسلم

؛ گوسفندى شیرده»! برکت چیست؟ فرمود: گفت: یا رسول اهلل «خود بیاورى؟

خود داشته  ةاى یا ماده گاوى در خانچه آن کس که گوسفندى شیرده یا گوساله

 (٥٤٥ص. , ٦ج, ١٣٧٥ )کلینی،.«ها برکت استاین ةباشد، هم

چه صلح دنیاى وى در آن به آدمى علم آن»فرمایند: نیز می امام صادق

دارى و است آموخته شده است، مانند زراعت کردن و گوسفنددارى و نگاه

 (8١, ص. ١٣٧9)توحید المفال, .«تکثیر و تربیت چارپایان
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 دريا وری ازبهره و گیریماهی -ج
سلمتی  در تغذیه و رژیم غذایی انسان و ،میگو اهی وآبزیان دریایی از جمله م

که دریا منبع غذایی خوبی براي انسان علوه بر این او نقش بسزایی دارند؛

 شود:ها اشاره میکه به برخی از آن براي او دارد نیزفواید دیگري ، است

ن بار به صدها تُ شوند وجا میهرانی روزانه هزاران نفر جاباز طریق کشتی

 قیمت وجود دارد. در دریا گوهرهاي گران. گرددجاهاي مختلف منتقل می

گیري انسان از این بهره و این اساس خداوند متعال خلقت دریا و منافع آن بر

ي ََسََّر الَْبْحَر ِلتَْألُكُوا  فرماید:داند و میهاي خداشناسی میمنافع را یکی از نشانه ِ ُهَو اذلَّ

اوست  ؛[١٤نحل/ ] ایًّ َوتَْستَْخرُِجوا ِمنُْه ِحلْيًَة تَلْبَُسوهَنا َوتََرى الُْف ْكَ َمواِخَر ِفيِه َوِلتَبْتَُغوا ِمْن فَْضهِل ِمنُْه لَْحامً َطرِ 

و برآرید از آن  ،که مسخر کرد براى شما دریا را تا بخورید از آن گوشت تازه

 .ید از فال اویبجو ها را شکافنده ودر آن کشتى یدزیورى که در بر کنید و ببین

شغل ماهی بزرگان دین ما نیز بر و کار در دریا شغل بسیار مناسبی است ،با این اوصاف

-خطاب به مردم بصره می امیرالمؤمنین علی .اندگیري از دریا تأکید کردهبهره گیري و

تا معاش  باشد ر شما کرد که صبح و شام در اختیار شماآب را مسخ]خداوند[ » فرماید:

 .(٢٢٦ص. , ٥٧ج, ١٤0٤)مجلسی،  ؛«و دریا را سبب فزونى درآمد شما قرار داد، ما را راست کندش

به آدمى آموختند که چگونه امور دنیاى خود را » :نیز فرمودند: امام صادق

اعت کردن و سامان دهد و نیازهاى خویش را در زندگى برآورده سازد، مانند زر

و تدبیرهاى گوناگون براى شکار کردن اصى در دریا استفاده از کشتى و غو

 (8١, ص: ١٣٧9)توحید المفال, .«نپرندگان و ماهیا

 تجارت -د

. قرار گرفته است هایی است که مورد سفارش پیشوایان معصومتجارت نیز از جمله پیشه

  .(١00ص. , ١0ج، ١٤0٤)مجلسی، .«داردور امین را دوست مىخداى بزرگ، پیشه»فرمود:  امیرالمؤمنین علی
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هر کس در پى کسب و تجارت رود، از مردم : »فرمایندمی امام صادق

 (١٤8ص. , ٥ج, ١٣٧٥,)کلینی.«نیاز شودبى

]جزء آن[  ؛ نهاست ءجز ١0برکت » :در تبیین کلی بحث فرمودند رسول خدا

 (١١9ص. , ٦١ج, ١٤0٤)مجلسی, .«)گوسفند( در جلود]جزء دیگر[ یک  در بازرگانى است و

 ن برخی از موضوعات کار و فعالیت اقتصادی در اسالم( تبیی4

 كار سپس ،آگاهی تخصص واول  -الف
آگاهى داشتن و  ،شغل پیرامون کار واسلم ها و معیارهاى یکى از ملک

قى فرد وأم با آگاهى در مسیر زندگى و ترت شناخت الزم از کار است؛ زیرا کارِ

َّيِت نَقََضْت غَْزلَها  می فرماید: قرآن کریمکه جامعه نقش مؤثر دارد؛ چنان و َوال تَُكونُوا اَكل

ةج أَْكاكاثً   خود تابیدة هاىمغز( نباشید که پشمهمانند آن زن )سبک ؛[١٢نحل/] ِمْن بَْعِد ُقوَّ

 تابید.وامى استحکام، از پس را،

دُ » د:نفرمایمی پیامبر اسلم ِس ُْف ا ي َن َم ْنج اَك َل عَىَل غرَْيِ ِع ْن مَعِ حُ َم لِ ا يُْص مَّ «ُه أَْكرَثَ ِم

تخصص( کارى  و هر کس بدون علم به کار )مهارت؛ (٢08ص. , ١ج, ١٤0٤)مجلسی, 

 .کندکه آباد کند خراب مىانجام دهد، بیش از آن

 ؛(١١٢ص. , ٧٤ج, ١٤0٤)مجلسی,  «ِاَذا مَعِلَْت مَعاًَل فَامْعَْل بِِعْنج َوعَقْلِ » د:نفرمایدر حدیثی دیگر میحارت 

خواهى کارى کنى آن را از روى دانش )اطلع در مورد کار( و خردمندى انجام هرگاه مى

 .بده و از آن بپرهیز که کارى را نادانسته و بدون تفکر و تدبر انجام دهى

ائِِر عىََل غرَْيِ َطرِيقج فاََل يَ » د:نفرمایمى امیرالمؤمنین علی زِيُدُه بُْعُدُه َعِن فَِإنَّ الَْعاِمَل ِبغرَْيِ ِعْنج اَكلسَّ

رِيِق الَْواِض  ائِِر عىََل الطَّ رِيِق ِإالَّ بُْعداً ِمْن َحاَجِتِه َوالَْعاِمُل اِبلِْعْنِ اَكلسَّ ؛ (٣٣9ص.  ,١٥٣خطبه  ,١٤١٤البلغه, )نهج «الطَّ

رود. پس هرچه راهه مىاى است که بیچون رونده ،بدون آگاهى هعمل کنند

اى شود و عمل کننده از روى آگاهى، چون روندهر مىشتاب کند، از هدفش دورت

 .بر راه راست است



70 ................. (PURE LIFE, Vol.1.No.1, (Jumada Al-Awwal 1436. Isfand 1393. March. 2015 

 

هر کس احکام شرعى خرید و »د: نفرمایآن حارت در حدیثی دیگر می

 (١٥٤ص. , ٥ج, ١٣٧٥)کلینی, .«داند، نباید در بازار به کار مشغول شودفروش را نمى

عتى ناچار هر صاحب حرفه و صن»: فرمایندمی امام صادقدر تبیین بحث، 

که اول آن :آن تحصیل درآمد کند ةوسیله باید داراى سه خصلت باشد تا بتواند ب

کارى و امانت که با درستدیگر آن ؛علمى خویش مهارت داشته باشدة در رشت

آنان ه سن برخورد داشته باشد و نسبت بکه با کارفرمایان حُسوم آن ؛رفتار کند

 (٢٣٦ص. , ٧٥ج ,١٤0٤)مجلسی, .«ابراز تمایل نماید

 كارآفرينی -ب
تلش جایگاه بلندي دارد، بلکه تلش براي  نه تنها کار و معصومین هدر سیر

به محار » گوید:بن شعیب میعلى. اي استپسندیده کارآفرینی نیز عمل نیک و

چه کسى از تمام مردم، معاش »یاب شدم، به من فرمود: شرف حارت رضا

کسى که »عرض کردم شما داناترید. فرمود:  «بهتر و زندگى نیکوترى دارد؟

ه زندگى ت نمایند و در پرتو زندگى او مرفخوبى معیشه دگران در معاش او ب

 (٣٤١ص. , ٧٥ج، ١٤0٤)مجلسی, .«کنند

 توجه به حالل بودن درآمد -ج

باشد، که بسیار حائز اهمیت میاقتصادي در اسلم از جمله اصول راهبردي 

به دست آوردن اسلم لیت درآمد است. در نگرش اهتمام و توجه آن به ح

 روزي حلل، عبادت و بلکه بهترین و برترین عبادات است. 

العبادُة » در حدیث قدسی در اهمیت کسب درآمد حلل چنین آمده است که:

، ِتسَعُة ِمهنا َطلَُب احلاَللِ  اراي عبادت و بندگی خدا د؛ (٣٧, ص. ١٢ج, ١٤09)حر عاملی, «َعرَشُة اَجزاءج

 .دهدده جزء است که نه جزء آن را به دست آوردن روزي حلل تشکیل می

؛ (٣٧ص.  ,١٤0٤ ,شعبه حرانی)ابن «الِْعبَاَدُة َسْبَعُة أَْجَزاءج أَفَْضلُهَا َطلَُب الَْحاَللِ »فرمایند: می پیامبر اسلم

 عبادت هفتاد جزء دارد که برترین آن کسب حلل است.
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یابی به درآمد حلل آید، دستبه دست میاسلم هاي زهچه از آموالبته آن

  کار آسانی نیست.

به  ،را با دادن هزار دینار سرمایه« مصادف»کار خود خدمت امام صادق

نمود. وي با کاروانی تجاري به مصر رفت. کاروانیان روانة مصر  ،تجارت منظور

مرده و قیمت کاال نیمت شغفرصت را  ،با فهمیدن نایاب شدن کاالیشان در مصر

را دو برابر نمودند و در نتیجه با سودي دو برابر به مدینه برگشتند. هنگامی که 

رسید و دو هزار دینار در مقابل آن حارت  مصادف خدمت امام صادق

گذاشت، حارت از ایشان ماجراي آن همه سود را جویا شدند و وقتی دانستند 

ر و بازار سیاه به وجود آمده است، از که آن سود از طریق تبانی و ایجاد انحصا

ُيوِف أَْهَوُن ِمْن َطلَِب الَْحاَللِ » گرفتن آن امتناع نموده و فرمودند: ُة السُّ )کلینی، «اَی ُمَصاِدُف ُمَجادَلَ

اي مصادف مبارزه با شمشیر از به دست آوردن مال حلل  ؛(١٦١ص. , ٥ج, ١٣٧٥

 تر است.آسان

اي که گاه از طریق تجارتی صوري و یا آوردهسودهاي باد از دیدگاه اسلم،

آید، هرگز مورد پذیرش نبوده و مردود فروشی به دست میانحصاري و گران

 شود.شمرده می

 اشتغال زنان -د
حق اشتغال و حق مالکیت و تحصیل ثروت داده نیز مانند مرد سلم به زن ا

ثمر وجودى بىم عار بنشیند وکار و بىیخواهد زن، بسلم هرگز نمى. ااست

و از  توانند کار کنندمیزنان همانند مردان  د. از دیدگاه قرآن کریم،بارآی

 رنج خود استفاده کنند.دست

زنان  ؛[٣٢نساء/ ] لِلنساِء نَصيُب ِمّما اکتََسنبَ  فرماید:خداي متعال در سوره نساء می

 . دشونمی مندبهره شیرنج خواز حاصل دست زین
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که دختران شعیب چوپان کند به اینة قصص اشاره میچنین در سورهم

ا َوَرَد  کند:مردان معرفی نمی ز این طریق کار و فعالیت را مختصاند و ابوده َولَمَّ

ُم اْمَرأَتنَْيِ تَُذوداِن قاَل ما َخْطُبكُ  ًة ِمَن النَّاِس یَْسُقوَن َوَوَجَد ِمْن ُدوهِنِ َحىتَّ   قالَتا ال نَْسقيامماَء َمْديََن َوَجَد عَلَْيِه ُأمَّ

عاُء َوأَبُوف َشْيٌخ كَبري و چون به آب مدین رسید مردمى را دید که ؛ [٢٣قصص/ ] يُْصِدَر الرِّ

کشند و در طرف دیگر دور از مردم، دو نفر زن را دید که از چاه آب مى

 کردند.که با سایر گوسفندان مخلوط شوند جلوگیرى مىگوسفندان را از این

َطلَُب الَْحاَلِل فَِريَضٌة عىََل لُكِّ »: فرمودند وایت مشهور داریم که رسول خدادر ر

رزق مباح و گذران کردن از درآمد  طلب؛ (9. ص ,١00ج, ١٤0٤ ,مجلسی)«ُمْسِنج َو ُمْسِلَمةج 

 .است واجب هر مرد و زن مسلمان بر ،حلل

چه نهی شده، اختلط زن اشتغال از زنان منع نشده است، آن بنابراین در اسلم، حق

و مرد در محیط کار است. خداوند در آیات بعد سوره قصص به حیاي دختران شعیب 

قاَل َما َخطُبْکُا قالَتَا ال نَسقِى فرماید: و خودداري آنان از اختلط با مردان اشاره نموده و می

عاءُ  چرا  :؛ موسى )از دو دختر( پرسید[٢٥و٢٣قصص/ ] َجاَءتُه ِاحداُهام تَمشی عىََل اس تِحياءج ، َحىتَّ يُصِدَر الرِّ

ها گوسفندان خود را ببرند. چیزى که چوپانکشیم تا آناید؟ گفتند: ما آب نمىایستاده

 .رفت، به سوى موسى آمدنگذشت که یکى از آن دو زن که با حالت شرم راه مى

 رعايت اعتدال در كار -ل
 باید جانب اعتدال را رعایت کرد و ،فعالیت در کار و از دیدگاه معصومین

  تفریط نشد. دچار افراط و

ِّاَكَل الُْمْستَْسِنِ فَِإنَّ ابْتِغَاَء » د:نفرمایمی امام حسن لََب هِجَاَد الْغَالِِب َواَل تَتَّلِكْ عىََل الْقََدِر ات اَل جُتَاِهِد الطَّ

لَِب مِ  مْجَاَل يِف الطَّ نَِّة َواإْلِ ْزَق َمْقُسوٌم الْفَْضِل ِمَن السُّ َن الِْعفَِّة َولَيَْسِت الِْعفَُّة ِبَداِفَعةج ِرْزقاً َواَل الِْحْرُص جِبَالِبج فَْضاًل فَِإنَّ الرِّ

 دسته در جستجوى روزى و ب؛ (١0٦ص. , ٧٥ج ,١٤0٤)مجلسی, « َوإْستِْعَماَل الِْحْرِص إْستِْعَماُل الَْمْأمثَ 

ر تمام وقتت را فراگیرد و بر مقدار مقدّچنان کوشش نکن که آن، آوردن معیشت

 چنان اعتماد منما که خود را )بدون جنبشى و حرکتى( در اختیار قدر قرار دهى. 
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زندگى از سنت پیامبر است و در پى روزى بودن از  روزي جستجوى افزایش

رود. هرگز عفت )خوددارى از حرص شمار میه از عفت ب ،راه آبرومند و صحیح

شود. گیرد و حرص موجب افزایش زندگى نمیوزى را نمیر يو طمع( جلو

 .است نکار بردن حرص دچار شدن به گناهاه روزى قسمت شده است. ب

لِيَُكْن َطلَُبَك الَْمِعيَشَة فَْوَق كَْسِب الُْمَضيِّعِ َوُدوَن َطلَِب » د:نفرمایمی امام صادقدر روایتی دیگر، 

ايِض ِبُدنْيَاُه الْ  ةَلِ النََّصِف الُْمتََعفِِّف تَْرفَُع نَْفَسَك َعْن َمزْنِ الَْحرِيِص الرَّ ةَلِ الَْواِهِن ُمْطَمِِئِّ ِإلهَْيَا َولَِكْن أَكْزِْل نَْفَسَك ِمْن َذكِلَ بَِمزْنِ

ِعيِف َوتَْكتِسُب َما اَل بُدَّ ِمنْهُ  د کسب تو براى تأمین زندگى از بای ؛(٤8ص. , ١٧ج, ١٤09)حر عاملی, «الضَّ

اشخاص حریص دنیادوست و دل به دنیا داده ة و به انداز هاى کم کار بگذردمآد حد

و از  انسانى با انصاف و آبرودار قرار ده ؛ پس خود را در کار و کسب، در حدنرسد

 است بپرداز. چه مورد نیازو به کسب آن اشخاص سست و ناتوان باالتر آر

و تلش بیش از حد بپرهیز و هم کار از افراط در» د:نفرمایدر حدیثی دیگر میآن حارت 

زیرا  ؛ها استها و بدبختىکارى اجتناب نما که این هر دو، کلید تمام بديچنین از سستى و مسامحه

رو، در و افراد زیاده نمایندطور که باید ادا نمیکنند و حق کار را آنکار انجام وظیفه نمیافراد مسامحه

 (١٥9ص. , ٧0ج ,١٤0٤)مجلسی, .«کنندود مصلحت تجاوز مینمایند و از حدف نمیمرز حق توق

 یوجدان كار -م
بدون  یک عاملِ. ل مهم در انجام کار استییکی از مسا ،وجدان کاري یا تعهد

  خوب نیست. یک عاملِ ،تعهد

َخزائِِن اأْلَْرِض ِإينِّ  قاَل اْجَعلِْن عىَل فرماید:میاز زبان حارت یوسفقرآن کریم 

)یوسف، به عزیز مصر( گفت: مرا بر خزائن این سرزمین  ؛[٥٥یوسف/ ] عَِلميٌ  َحِفيظٌ 

 دقت و وجدان کاري واز دیدگاه اسلم . بگمار، که من نگهبانى )امین( و کاردانم

هر هرکس . از این دیدگاه، اي داردجایگاه ویژه ،توجه به درست انجام دادن کار

 د:نفرمایمیاکرمپیامبر  .حو انجام دهدباید به بهترین ن دهد،کاري که انجام می

 (8٦9 , ص.١٣٧٦)به نقل از خرمشاهی و انصاري, .«گران امّت من از امروز و فردا کردنواى بر صنعت»
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ایمان )باور و  ةوسیله ب» د:نفرمایمیدر تبیین مبحث،  امیرالمؤمنین علی

و به فرد  آوردمى گردد )و نتایج مثبت به بارد( است که علم و دانش آباد مىتعه

 آن حارت در کلمی دیگر، .(٢٤0ص. , ٣٢ج, ١٤0٤)مجلسی, .«رساند(و جامعه سود مى

شغل ؛ (٦٣٧ص. , ٣١نامه , ١٤0٤البلغه, )نهج«الُْحْرفَُة َمَع الِْعفَِّة َخرْيٌ ِمَن الِْغىن َمَع الُْفُجورِ » د:نفرمایمی

 .دست آید، بهتراستان بهاز ثروت فراوانى که با گناه ،همراه با پاکدامنى

غش کردن از اخلق مؤمنان » :فرمایندنیز می امام موسی کاظم

از رنگ کردن » :فرمایندمی چنین امام صادقهم. (٣٣٢ص. , ٧٥ج, ١٤0٤)مجلسی, .«نیست

کند دیگران نیز  فریب)فریب دادن( دیگران سخت بپرهیز، که هر کس کسى را 

  (١٦0ص. , ٥ج, ١٣٧٥)کلینی, .«اشنداشت در خانواده در مالش، و اگر دهند فریباو را 

 احترام به مقام كارگر -ن
به  جایگاه باالیی قائل بودند و کارگري مقام و براي کار و پیشوایان معصوم

  گذاشتند.کش احترام میزحمت افراد کارگر و

 «جنگ تبوک»از  که رسول اکرم هنگامی»کند: نقل می «بن مالکانس»

استقبال آمد، حارت با او مصافحه کرد و ه ب «سعد انصارى» ،کردیمراجعت م

دستت رسیده ه اى و آسیبى بدست سعد را زبر و خشن دید. فرمود: چه صدمه

کنم و درآمدم را من با طناب و بیل کار می !عرض کرد یا رسول اهلل است؟

دستى  این :دست او را بوسید و فرمود حارتنمایم. ام مىخرج معاش خانواده

 (٥0 .ص ,٥ج ,١٣80 ,)به نقل از حکیمی.«کنداست که آتش با آن تماس پیدا نمى

 رعايت حقوق كارگر -و
 که:است روایت شده  است. رعایت حق کارگر اسلم،ل مورد توجه ییکی از مسا

بر منبر باال رو و مردمان را  فرستاد که امیرالمؤمنینکسى را نزد  پیامبر اکرم»

را کمتر از  بگیريون جمع شدند( بگو: اى مردم! هر کس مزد مزدخوان و )چ فرا

  .(٣٣٢ص. , ٧٥ج, ١٤0٤)مجلسی, .«اندازه بدهد، باید خود را براى رفتن به دوزخ آماده سازد
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پلیدترین گناهان سه تاست: کشتن » :ندفرمود امام صادقدر روایتی دیگر 

 (٢٦8, ص. ٦١ج, ١٤0٤مجلسی, ).«بگیرو ندادن مزد مزد داشتن کابین زنچارپا، نگاه

 تأمین اجتماعی كارگران -ه
اش کند، باید آیندهکوشش می جامعه تلش و از دیدگاه اسلم کسی که در

با از کار افتادگی نباید از معیشت خود ساقط شود، بلکه بایستى  تأمین باشد و

  معاش معمولى او پرداخت شود.

 ]گدایی[ شت و از مردم سؤالگذپیرمردى نابینا مى» روایت شده است که:

           ى یعنى چه( گفتند:یاین چیست؟ )گدا :فرمود منینؤکرد، امیرالممى

آن حارت فرمود: این مرد را در جوانى به  منین مردى است مسیحى.ؤیا امیرالم

ناتوان گشته است، از معاش محرومش و اکنون که پیر شده  اید،کار وادار کرده

 (٦٦ص. , ١٥ج, ١٤09)حر عاملی, .«پردازیدبالمال و را از بیتمعاش ا ،ایدساخته

 نکوهش افراد تنبل -ی

زند، بلکه ضرر و خطر اقتصادي به فرد و جامعه می ةبیکاري نه تنها ضرب

زیرا انسان را از لحاظ حیثیت و  ؛شودتر آن متوجه روح و روان فرد میبزرگ

 سازد.سعادت محروم می و او را از خوشبختی و دادهشخصیت واقعی تنزل 

رنج خود مخارج انسانی که صاحب حرفه است و از دست ،بخش اسلمدر مکتب حیات

َ ُُيِبُّ الُْمْحرَتَِف اأْلَِمني» کند، جایگاه واالیی دارد:اش را تأمین میخانواده  ؛(١00ص. , ١0ج, ١٤0٤)مجلسی, «إِنَّ اَّللَّ

و بر عکس آن کسی که توان  دارد،مى دوست را کارخداوند بزرگ، صاحب حرفه درست

 .شودکند، ملعون خوانده میکارکردن دارد و مخارج خود را بر دیگري تحمیل می

در گفتاري حکیمانه افراد تنبل را مورد نکوهش و سرزنش قرار  رسول گرامی اسلم

 ؛(١٢.ص ,٤ج, ١٣٧٥ ,کلینی)«َملُْعوٌن َملُْعوٌن َمْن َضيََّع َمْن يَُعولُ  ،َملُْعوٌن َملُْعوٌن َمْن أَلْقَى لَكَُّه عىََل النَّاِس » د:نفرمایداده و می

ملعون است  ،ملعون است ملعون است! کسی که بار زندگی خود را به گردن مردم بیندازد

 .اش را در اثر ندادن نفقه ضایع و تباه کندملعون است! کسی که خانواده
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َُما » د:نفرماییدر نکوهش بیکاري و تنبلی م باقرد امام محم َجَر فَِإهنَّ الْكََسَل َوالضَّ

َر لَْم يَْصرِبْ عَىَل َحقٍّ  َُّه َمْن كَِسَل لَْم يَُؤدِّ َحقّاً َوَمْن ََضِ ؛ (١٧٥ص. , ٧٥ج, ١٤0٤)مجلسی, «ِمْفتَاُح لُكِّ ُسوءج ِإن

 حقش تنبل آدم. هاستبپرهیز از کاهلی و افسردگی، زیرا این دو کلید تمام بدي

تواند در کار حق بردباري حال نمیافسرده آدم و آورد دست به تواندنمی را

ُجَل يَُكوُن كَْساَلَن َعْن » :فرمودنددر مذمت تنبلی  چنینحارت، هم. ورزد بْغَُض الرَّ ِإينِّ أَلَ

دارم می همانا من دشمن ؛(٥9ص. , ١٧ج, ١٤09)حر عاملی, «أَْمِر ُدنَْياُه فَهَُو َعْن أَْمِر آِخَرِتِه أَْكَسلُ 

اش تنبل است؛ زیرا هر کس در فردي را که در کارهاي خوب زندگی دنیوي

 .تر خواهد بودکار دنیوي کاهلی کند، نسبت به کار آخرتش کاهل

کنم مىاى احساسمن در باطن خود کینه» د:نفرمایحدیثی دیگر می آن حارت در

خوابد و شت در خانه مىنماید، به پکسى که کار و فعالیت برایش دشوار مى نسبت به

به طور کلى کار را کنار  ؛رودگوید خدایا روزى مرا برسان و در طلب رزق نمىمى

در حالى که  ؛گیردبهره نمى چه خداوند به بشر ارزانى داشته استگذاشته و از آن

 (٢08ص. , ٤ج, ١٣٦٧)صدوق, .«آیندخویش براى طلب روزى بیرون مى ةمورچگان از الن

هر کس بتواند چهار چیز را از خویشتن دور » :فرمایندمی علیامام  یگر،در کلمی د

ى به او نرسد. پرسیدند: آن چهار چیز چیست اآن است که هرگز بدي ةنگاه دارد، شایست

 (٤٣ص. , ٧٥ج, ١٤0٤)مجلسی, .«و سستى در کار اى امیرمؤمنان؟ فرمود: عجله، لجبازى، خودخواهى

 ( فواید کار5

 لذتاحساس  -الف
انسان تنبل و بیکار، ارتباط فیزیکى خود را از لحاظ فکرى و بدنى با  بخش است.کار کردن لذت

چنین نسبت به امکانات هم .یابدبیگانه مى ،و خود را با عالم کندچه در آن است قطع مىجهان و آن

تنیده  درهم کند، از این رو از زندگى به صورتى واقعى وو مواهب خویش نیز احساس بیگانگى مى

 برد.ق اجتماع بشرى، لذتى نمىو زندگى او و هماهنگ با طبیعت خلبا واقعیت انسان 
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تَاُجوَن ِإلَْيِه لََما هَتَنَُّئوا اِبلَعيِْش َواَل َوَجُدوا هَلُ » د:نفرمایمیامام صادق َولَْو ُكِفَي النَّاُس لُكُّ َما َُيْ

ة خواستند حاضر و آماده در مردمان هر چه را مىاگر  ؛(8٦, ص. ١٣٧9)توحید مفال، «ذَلَّ

 بردند.و لذتى از آن نمى شداختیار داشتند، زندگى براى آنان گوارا نمى

 كرامت نفس عزت نفس و -ب

 از خواري و و آوردپدید میانسان  عزت نفس در احساس کرامت و کارکردن

خورد و کسی که از زور بازوي خود نان می. کندحقارت نفس جلوگیري می

 دیگران داراي ارزش و نزد خود و، کنددست نیاز به سوي کسی دراز نمی

چون توانایی  کند،خود احساس عزت نفس می از طرفی دیگر در ؛منزلت است

  زندگی را دارد. ةادار

: کندنقل می «سامعلى آلعبداأل»اند: مهم کار نیز پرداخته ةپیشوایان ما به این فاید

روبرو  اى مدینه، در روزى تابستانى و گرم، با امام صادقهدر یکى از کوچه»

 فدایت شوم! با مقامى که نزد خداى بزرگ، و با خویشاوندى شدم و عرض کردم:

دهى )و که با رسول خدا دارى، چرا در چنین روزى داغ این اندازه خود را آزار مى

روزى از خانه على! در طلب کنى(؟ فرمود: اى عبداألخود تلش مىدنیاي براى 

 (٥٥ص. , ٤٧ج، ١٤0٤)مجلسی, .«نیاز باشمام تا با این کار، از امثال تو بىبیرون آمده

 خیال ةتمركز قو -ج
خیال آدمی بر روي کار  ةشود قویکی از فواید کار این است که باعث می

یکی از دالیل به گناه  .نیندیشدبه چیزهایی که نباید فکر کند،  متمرکز شود و

  عاري است.بی بیکاري و ،دن انسانآلوده ش

بستري مناسب  ،که ناهماهنگی با آفرینش استبیکاري، افزون بر آن ةپدید

در این  حارت علی. آیدها به شمار میها و انحرافبراي ارتکاب لغزش

َ » د:نفرمایمی موضوع اگر  ؛(١٣٤ ص. ,٥ج ,١٣٦9 ,فراسبن ابی)ورام«ْفُسَک ِإْن لَْم تَْشغَلْهَا َشغَلَْتَک ن

 .کندرا مشغول می او تو ،نفس خود را به کاري مشغول نکنی
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 تندرستی -د

ایجاد و حفظ سلمت جسمانی است و در نتیجه به  کار یکی از عوامل مهمّ

هاي روحی و گیري از بسیاري از بیماريمستقیم، ضامن پیش صورت غیر

سالم هستند، کار و . بنابراین، براي آنان که خواهان بدنی بود اخلقی خواهد

 اي شفابخش خواهد بود. تحرک و فعالیت در حکم نسخه

ْ يِف الَْعَمِل » د:نفرمایدر این زمینه می امیرالمؤمنین علی ة َمْن يُقَرصِّ َمْن يَْعَمْل يَْزَدْد ُقوَّ

ة ود شتر میهرکس کار کند، نیرویش افزون؛ (٤٤٦ص ,٥ج ,١٣80 ,)به نقل از حکیمی«يَْزَدْد فرَْتَ

 یابد.می در کار کردن کوتاهی نماید، سستی او افزایش سو هر ک

 رضوان الهی نورانیت و -ی

هاي بهشتی در قیامت به فراخور کردارشان، هر کدام با توجه به روایات، انسان

شوند اما هشت درب بهشت خداوند، به روي از درب خاصی وارد بهشت می

کسانی که در پی کسب  از است.کسانی که به کسب و کار حلل مشغولند، ب

اي نورانی روزي حلل براي بی نیازي خود و خانوادة خود هستند، با چهره

 وارد عرصة محشر می شوند. 

فاً عىََل » فرمایند:می امام صادق ْعَفافاً َعِن النَّاِس َوَسْعياً عىََل أَْههِلِ َوتََعطُّ نَْيا اْستِ َمْن َطلََب ادلُّ

 َ ُه ِمثُْل الْقََمِر لَْيةَلَ الَْبْدرِ َجاِرِه لَِقَي اَّللَّ کسى که  ؛(٢١ص. , ١٧ج ,١٤09 ,)حر عاملی« َعزَّ َوَجلَّ يَْوَم الِْقيَاَمِة َوَوهْجُ

و  ت سؤال مصون داردود براى آنکه آبروى خود را از ذلاز پى مال مشروع بر

ى عائله خویش را اداره کند، و به همسایه خود کمک نماید، در پیشگاه اله

 .درخشدسربلند و رو سفید است و صورتش مانند ماه تمام، می

َمْن ألََكَ ِمْن َكدِّ يَِدِه َحاَلاًل فُِتَح هَلُ أَبَْواُب » :ندفرمود اسلم پیامبردر حدیثی دیگر، 

َا َشاء ، خود بخوردحلل رنج هر کس از دست ؛(١٣9ص.  ,١٤0٥ ,)شعیري«الَْجنَِّة يَْدُخُل ِمْن أَُّيِّ

 .شود، تا از هر دري که خواست وارد شودي بهشت به روي او گشوده میدرها
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 تالش کار و هاى عملىاسوه معصومین( 6

آن  ها بهارزش کار اقتصادى در متون دینى چنان است که برترین انسان

و وضعیتى  تواند معنى کار و رنج بردن از آنپرداختند. انسان در صورتی مىمی

که خود اهل تلش وکوشش  روبرو هستند احساس کندرا که کارگران با آن 

 کوشش آگاه شود. سختی کار و و از واقعیت ناکامى و نادارى ناداران و ،باشد

خواهد و مى هر کس که هدفش تربیت و راهنمایى مردم در زندگى است

خود را براى این کار مهم بسازد، الزم است که از حقیقت رنج و تلخى و 

آشنا شود، تا براى  از نزدیک دناان با آن دست به گریبانى که مردمیبدبختی

ل و مشکلت آنان را به ینزدیک شدن به ایشان توفیق حاصل کند و مسا

دهى صورتى ملموس دریابد و چنان نباشد که سخن و اندرز و موعظه و جهت

 .باشد و مردمان در وادى دیگر يوادیک او در 

 ترغیب به کار و ند، نه تنها مردم را تشویق وکه رهبر و مربی مردم بود معصومین

کوشش بودند. روایات  هاي عملی سعی وکردند بلکه خود اسوهفعالیت می تلش و

 «شبانى»که آن حارت افزون بر بر این داللت دارد پیامبر اسلم ةدربار يمتعدد

اه عامل در جایگ ،از نبوت قبل پرداخت.مینیز گوسفندان در اطراف مکه، به تجارت 

 براي یگاه و پس از بعثت،ت فعالیت داش تجارى، در کاروان حارت خدیجه

 (٢١, ص. ١٣90)به نقل از عطاردي, .«کاشتنهال می یکرد و گاهتأمین زندگى خرید و فروش می

براى دهد حارت نشان میاز مواردى است که  سرشار نیز علی زندگى امیرمؤمنان

شده که روزى گرسنگى شدیدى به من  . از حارت نقلتندپرداخمی تأمین زندگى به کار

 یکلوخ آمدم. به زنى برخوردم که وجوى کار برمدینه در جست در اطراف ،دست داد

قرار گذاشتم که در مقابل هر خشت، یک دانه خرما مزد  د.ل کردن جمع کرده بوبراى گِ

شانزده دانه خرما گرفتم و به  اهگکه دستانم تاول زد؛ آنآن تا بگیرم. شانزده عدد ساختم

 (١٧٥ص. , ١ج, ١٣8١)اربلی, .«تناول نمودندرسیدم و با من از آن خرما  پیامبر خدمت
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هاى بسیارى باغ هزار برده آزاد کرد؛ ،آن حارت از مال و زحمت بازوى خود

راه خدا  هاى متعددى پدید آورد و به آب رساند و آنان را درچاه ،احداث کرد

ها آموزش به مردم و داورى بین آنشد، براى فارغ می رگاه از جهاده وقف کرد.

کرد، در حالى یافت، در باغ خود کار میمی گاه که فراغتیافت و آنمی حاور

یک درهم خرما  امیرالمؤمنین» ده است که:شروایت  ذاکر خدا بود. همواره که

 :رئیس مملکت گفتند هبعاى روى ارادت ب؛ بردآن را می خریدارى کرد و شخصاا

کسى که عائله »در جواب فرمود: حارت اجازه دهید آن را براى شما بیاوریم. 

 (٢٣ص. , ١ج, ١٣٦9, فراسبن ابیورام).«تر استحمل متاع خود شایستهه دارد ب

او را  رفت.کرد و در راه خدا به جهاد مىآن حارت با دستان خود کار مى

و چون به او  ؛خرما، در حرکت است ةا بار هستدیدند که با یک قطار شتر، بمى

ها را ؛ پس آناهللشاءگفت: درخت خرما انها چیست؟ مى! اینعلیگفتند: یا مى

 (٧٥ص. , ٥ج، ١٣٧٥)کلینی, .«انداختها را دور نمىکاشت و حتى یکى از هستهمى

را دیدم که بیلى در دست و  امام صادق» :گفته است «عمرو شیبانىابى»

کرد و عرق از شخصى خود کار می ةداشت، در محوط خشنى در بر ةمجا

من بدهید تا کار شما را انجام دهم. ه ریخت. عرض کردم بیل را بپشتش می

آزار  ،دست آوردن معاشه دوست دارم که مرد در راه ب»حارت فرمود: 

 (٣9. ص, ١٧ج, ١٤09)حر عاملی, «.ل نمایدند و رنج آن را تحمّبیبحرارت آفتاب را 

يَْعَمُل يِف أَْرضج هَلُ قَِد اْستَنْقََعْت قََدَماُه يِف الَْعَرِق َرأَيُْت أاََب الَْحَسن» :گفته است« بن حمزهعلی»

َجاُل فَقَاَل: اَی عيَِلُّ قَْد مَعَِل اِبلَْيِد َمْن ُهَو َخرْيٌ ِمنِّ يِف أَْرِضِه وَ  يِب فَُقلُْت: َوَمْن ُهَو فَقَاَل ِمْن أَ فَُقلُْت ُجِعلُْت ِفَداَك أَيَْن الرِّ

 ِ َوآاَبيِئ لُكُّهُْم اَكنُوا قَْد مَعِلُوا ِبأَيِْدُِّيْم َوُهَو ِمْن مَعَِل النَِّبيِّنَي َوالُْمْرَسِلنَي َواأْلَْوِصيَاِء َوأَِمرُي الُْمْؤِمِنني َرُسوُل اَّللَّ

اِلِحني حارت در حال کار در  دیدم کهرا  امام کاظم ؛(١١٥ص., ٤8ج, ١٤0٤مجلسی, )«َوالصَّ

: غلمان و کارگران مگفت بود. به او اى که پاهایش غرق در عرقگونهبه بود؛زمین 

   اي؟ فرمود: اى علی! کسانى با دستانشان چرا خود را به زحمت انداخته کجایند؟
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 رسول :گفتم آنان کیانند. فرمود .انداند که از من و پدرم بهتر بودهکرده بر زمین کار

کردند و این از خود کار می ها با دستانتمام آن، امیرمؤمنان و پدرانمو خدا 

 است.و صالحان  ءپیامبران و رسوالن و اوصیا ةشیو

 ( کارهای حرام7

از دیدگاه اسلم راه کسب درآمد خیلی اهمیت دارد، به طوري که یکی از اولین 

 ال از چگونگی کسب مال است. سؤاالتی که در جهان بعد از مرگ مطرح می شود، سؤ

ِرِه ِفميَا » فرمایند:می رسول معظم اسلم ج َعْن مُعُ اَل تَُزوُل قََدَما َعْبدج يَْوَم الِْقيَاَمِة َحىتَّ یُْسأََل َعْن أَْربَع

هاى هیچقدم؛ (٤0٥ص.  ,٢ج ,١٣٦8 ,از فلسفی )به نقل«أَفْنَاُه َوَشبَابِِه ِفميَا أَباَْله َوَعْن َماهِلِ ِمْن أَيَْن كََسَبُه َوِفميَا أَنْفَقَهُ 

شود تا مورد پرسش چهار سؤال واقع شود. از یک از بندگان، در قیامت جابجا نمى

اش که در چه کارى فرسوده ؛شااز جوانی ؛که در چه راه فانى نموده ؛عمرش

که از کجا به  ،و از مالش ؛که چگونه بوده و چطور انجام داده ،از عملش ؛ساخته

 و از دوستی ما اهل بیت. دست آورده و در چه راهى صرف نموده است

چنین از دیدگاه اسلم، انفاق از مال حرام پذیرفته نیست. خداوند در هم

اى که از چیزهاى پاکیزه ؛[٢٦٧بقره/ ]أَنِْفُقوا ِمْن َطيِّباِت ما كََسبْمُت فرماید:قرآن کریم می

 د.اید انفاق کنیبه دست آورده

 اند از:هاي حرام عبارتخی از شغلبر

 كار با حاكم ظالم -الف
هرچند کار، عمل مباحی است که در دین مبین اسلم بر آن تأکید شده است اما 

 . است گناه ،هابعای کارها حرام است و دست زدن به آن

یکی از کارهاي حرام، کسب و کار با ظالم و شراکت با اوست؛ زیرا حاکم 

و خلق خداست و هر گونه همکاري با وي باعث تقویت ظالم، دشمن خدا 

 شود.ظالم می
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دارى، والیت صورت حرام از والیت و فرمان» فرمایند:می امام صادق

اوست، چه رئیس ایشان و چه در  ةشدگر و والیت والیان منصوبوالى ستم

اى هترین آنان، که هر کدام بر عدّدارى تا پایینترى از فرماندرجات پایین

حکومت و والیت دارند. کار کردن براى ایشان و کسب کردن با ایشان حرام 

با ایشان و براى ایشان کار کند به عذاب خدا  ،است؛ و کسى که کم یا زیاد

و از  گر باشد گناه کبیره استزیرا هر کارى که کمک به ستم ؛گرفتار خواهد شد

شود، کلى پایمال مى هحق ب ،گرآن جهت چنین است که در حکومت والى ستم

هاى شود، و کتابو ستم و جور و فساد علنى مى گرددسره زنده مىو باطل یک

و پیامبران و مؤمنان کشته  ماندآسمانى )هر یک در زمان خویش( متروک مى

 ؛کندو سنت خدا و احکام او تبدیل پیدا مى گرددو مساجد ویران مى شوندمى

و یارى رساندن به ایشان و کسب  [حاکمان جائر]از این رو کار کردن با ایشان 

آن(، مانند  ةضرورت )و به انداز کردن با ایشان حرام است، مگر در حدّ

 (٣٣9ص.  ,١٣٧٦ ,شعبه حرانی)ابن.«مردارضرورت خوردن خون و گوشت 

 كسب درآمد از طريق احتکار -ب
ها و سبب قوام جامعه تأمین نیازمندي ةمال و ثروت وسیل دین مبین اسلم،هاي در آموزه

 دانسته شده و در نتیجه کنز و راکد نگه داشتن آن ممنوع و مردود شناخته شده است. 

کنندگان به شدت مورد توبیخ و تهدید قرار گرفته و به آنان  قرآن کریم کنز در

ناپذیر کنز گر پیامدهاي جبرانکه این امر بیان ،عذاب دردناک داده شده است ةوعد

مُه ِبعذابج اَلمياست: امعه اموال در ج ه َوال يُنِفُقوهَنا يف َسبيل ِ، فَبرَشِّ َهَب والِفضَّ وَن اذلَّ يَن يَکزِنُ يَوَم  ،َواذلَّ

ون َ فَُتکوي هِبا ِجباُههُم َوُظهُوُرمُه هذا ما کزََنَُت اَلنُفِسمُك فَُذوقُوا ما کُنمُت تَکزِنُ و  ؛[٣٥و٣٤توبه/ ] َُيمي عَلهَيا يف فِر هَجَنَّ

سازند، و در راه خدا انفاق )و ذخیره و پنهان( مى کسانى که طل و نقره را گنجینه

در آن روز که آن را در آتش جهنم، گرم  ه؛کنند، به مجازات دردناکى بشارت دنمى

        کنند؛ هایشان را داغ مىها و پهلوها و پشتو سوزان کرده، و با آن صورت
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)و گنجینه  این همان چیزى است که براى خود اندوختید گویند(:ها مى)و به آن

 د.اندوختیساختید(! پس بچشید چیزى را که براى خود مى

گر نگهداري، ذخیره و منع جریان مال در معاملت است و بیان «کنز»مفهوم »

هر چیزي است که برپایی دین خدا و جلوگیري  ةنمایند «فی سبیل اهلل»مفهوم 

 ةچون جهاد، مصالح واجب دین و امور جامعهاي آن همنیاناز فروپاشی ب

به خدا ، اسلمی به آن بستگی دارد. پس هر کس مال را به خود اختصاص دهد

او سپرده شده( خیانت کرده است و اگر ثروت به و پیامبرش )در امانتی که 

هاي تولیدي و تجاري قرار دهد و گذاريسرمایه ةچند زیاد در چرخ خود را هر

 گونه منعی ندارد. یگران خدمت کند، هیچبه د

بنابراین، این آیه اختصاص به نکوهش و نپرداختن زکات ندارد، بلکه 

دینی را شامل  ةضروریات جامعة جلوگیري از گردش اموال در تأمین هم

 (٣٣٢-٣٣٤ص. , 9ج, ١٣٧٤)طباطبایی, .«شودمی

: شود کهاشاره می رسول خدابه این کلم  گیري این بحث،در نتیجه

مورد لعن و  ،طعام ةو انبارکنند یاب استگندم و خواربار روزى ةواردکنند»

 (٣٦١ ص. ,٤ج ,١٣٦٧ ,)صدوق.«]است[ دورى از رحمت حق

 و شراب خريد و فروش چیزهايی كه عین نجس است؛ مانند مدفوع انسان، خوک، سگ -ج
 ، ازو بهاى شراب سگ و بهاى بهاى میته !على یا»فرمودند:  پیامبر اسلم

 .(٢٧٤ص.  ,٦ج ,١٣٦٧ ,)صدوق؛ «حت و از مکاسب حرام و پلید استاقسام سُ

 مواد مخدر، مشروبات الکلی،كاالی مضر به حال جامعه، مانند:  ريد و فروشخ -د

 دمسلمانان شو چه موجب ضعف يا سقوط اسالم ونوارهای موسیقی مستهجن و آن

لُونََك عَِن الَْخْمِر َوالَْميرِْسِ قُْل ِفهِيَما ِإمْثٌ كَِبرٌي َوَمنَاِفُع لِلنَّاِس َوِإثُْمهَُمآ أَْكرَبُ ِمن یَْسأَ  :فرمایدمی متعالخداوند 

َّْفِعهَِما ها گناه و زیان بزرگی پرسند؛ بگو در آنشراب و قمار از تو می ةدربار؛ [٢١9بقره/ ] ن

 .شان بیشتر استها از نفعی گناه آنو منافعی از نظر مادي براي مردم دربردارد؛ ول است
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و تمام چیزهاى حرامى  کنندهفروش هر چیز سرگرم»فرمودند:  امام صادق

یکى از چیزى که به نوعى در تقویت  که به غیر خدا بدان تقرّب جویند، یا هر

و  سبب آن جان گیرده ى بشد و باطل و ناحقر باانواع ضللت و گمراهى مؤث

خرید و فروش  ،ضعیف گردد، در تمامى این موارد درست و حقیقتى سست و

ف در آن جز در خشیدن و عاریه دادن و هرگونه تصرداشتن و ملکیّت و بو نگه

 (٣١٥ص.  ,١٣80 ,شعبه حرانی)ابن.«حرام و ممنوع است ،حال ضرورت و اضطرار

 لعب خريد و فروش آالت قمار و لهو و -ف

اى را تحریم نموده ن صنعت و حرفهو خداوند تنها آ»فرمودند:  امام صادق

ساختن هر آلت لهوى  :نظیر ؛باشدبرانگیز  فساد و منحصراا حرام است که تماماا

هاى چون صنعت ساخت نوشابهت و مانند آن همو ساختن بُ سازىو صلیب

و عارى از هر  چه صلح و خیرى در آن نیست و فساد محض استحرام و آن

صورت آموزش و آموختن و عمل به آن و  در این ؛مصرف سودمندى است

ها نامشروع و حرام ف در آنو خلصه هرگونه تصر ،مزد بر آندریافت دست

 (٣١٧ص.  ,١٣80 ,شعبه حرانی)ابن.«تاس

 كسب درآمد از طريق غنا -ق
جزو گناهان کبیره  بهاى کنیز خواننده و رقاصهو اجرت زنا در روایات، دریافت 

ساز و »فرمودند:  امام صادق. (٣9٢ص.  ,٢ج ,١٣٧٧ ,وق)صد؛ «به حساب آمده است

عذاب آتش داده است، و ة بر آن وعد ست که خداوند عزوجلا ییآواز از کارها

َوِمَن النَّاِس َمْن یَْشرَتي لَهَْو الَْحديِث ِلُيِضلَّ َعْن َسبيِل » :آن قول خداوند بزرگ است که فرموده

ِ ِبغَرْيِ ِعْنج َويَتَّخِ   .(٣9٥ص. , ٥ج ,١٣٦٧ ,)صدوق«1َذها ُهُزواً ُأولِئَك لَهُْم عَذاٌب ُمهنيٌ اَّللَّ

                                                 

خرند تا مردم را از روى نادانى، از راه و بعاى از مردم سخنان بیهوده را مى(. »٦)لقمان/  -١

 «.تخدا گمراه سازند و آیات الهى را به استهزا گیرند؛ براى آنان عذابى خوارکننده اس
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َا»آن حارت در حدیثی دیگر فرمودند:  هَب ْن أَلَكَ كَْس وٌن َم ٌَة َملُْع ُعون لْ ُة َم ِّيَ غَن  «الُْم

خوان ملعون است، کسی که مزد او را بخورد ؛ زن آوازه(١٢0ص. ,٥ج ,١٣٧٥ ,)کلینی

 ]نیز[ ملعون است.

 كسب درآمد از طريق قمار -ک

 ؛«ذكل القامر»فرمودند:  ،«1ال تَْألُكُوا أَْموالمَُكْ بَيْنمَُكْ اِبلْباِطلِ وَ »دربارة آیه شریفه امام صادق

 .(٤0٣ص.  ,٢ج ,١٣٦8 ,)به نقل از فلسفی.آیددست مىه مقصود مالى است که از مجراى قمار ب

َ تََبا» :فرمایندمی امام رضا ِ الِْقَماِر َوأََمَر الِْعَباَد اِباِلْجتِنَاِب ِمهْنَا أَنَّ اَّللَّ يع َرَك َوتََعاىَل هَنَيى َعْن مَجِ

ْيطاِن فَاْجتَنُِبوهُ  ِل الشَّ خداوند ؛ (٤0٣. ص ,٢ج ,١٣٦8 ,به نقل از فلسفی)«َومَسَّاَها ِرْجساً فَقَاَل ِرْجٌس ِمْن مَعَ

اده است از آن اجتناب نمایند. تمام اقسام قمار را تحریم کرده و به مردم فرمان د

خداوند قمار را پلیدى خوانده و آن را عمل شیطانى دانسته و مردم را از آن بر 

 ست.حذر داشته ا

 كه متضمّن ربا باشد ایمعامله -ل

َُّقوا َ، َوَذُروا ما بَِقَی ِمنَ  فرماید:قرآن کریم در نهی از رباخواري می يَن آَمنُوا ات َا اذلَّ  ای أَُّيُّ

اب ِإْن کُْنمُتْ ُمْؤِمنني از مخالفت فرمان خدا  ،ایداي کسانی که ایمان آورده ؛[٢٧8بقره/ ] الرِّ

  .رها کنید اگر ایمان دارید هچه را از ربا باقی ماندبپرهیزید و آن

بَوا أَضْ  فرماید:اي دیگر میخداي متعال در آیه يَن آَمنُوا التَْألُكُوا الرِّ َا اذلَّ عافاً ُمضاَعَفًه ای أَُّيُّ

َُّقوا َ، لََعلَّمُك تُْفِلُحون اید ربا را چند برابر اي کسانی که ایمان آورده ؛[١٣0عمران/ آل] َوات

 .نخورید و از خدا بپرهیزید تا رستگار شوید

یک درهم  !یا على» فرمایند:در توصیف بزرگی این گناه می مپیامبر اکر

رتبه زنا کردن با محارم از نظر گناه و عقوبت، رباخوارى در نزد خدا از هفتاد م

 (٣٧١ص. , ١ج ,١٣٧٤ ,خراسانی)به نقل از .«تر استبزرگ
                                                 

 .«نکنید مشروع تصرف طور غیرِه دیگر را به باطل و باموال یک(. »٢9)نساء/  -١
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 ای كه متضمن غش باشدمعامله -م

در حدیثی مسلمانان را از استفاده از این روش بر حذر داشته  مپیامبر اکر

هر کس  ؛(٣98ص.  ,١٣٧٦ ,)به نقل از خرمشاهی و انصاري«لَيَْس ِمنَّا َمْن غَشَّ ُمْسِلام» ت:و فرموده اس

نیز   امام موسی کاظم. ستیش با مسلمانی غش کند، از ما ندر خرید و فرو

ملعون است ملعون  ؛(٢٣١ص.  ,١٢ج ,١٤09 ,)حر عاملی«َملُْعوٌن َملُْعوٌن َمْن غَشَّ أََخاه»فرمودند: 

 است کسی که با برادرش غش کند.

 (٢٧٢ص.  ,١٣٦٣ ,)باقري بیدهندي

 ام باشدخريد و فروش جنسی كه مقصود از آن، انجام كار حر -ن

ِ » فرمایند:می امام صادق َها  لََعَن َرُسوُل اَّللَّ ًة غَاِرَسهَا َوَحاِرَسهَا َوعَارِصَ يِف الَْخْمِر َعرَشَ

َُّيَا َوآلِكَ ثََمهِنَا ول سر ؛(٤٢9ص.  ,٦ج ,١٣٧٥ ,)کلینی«َوَشاِرهَبَا َوَساِقهَيَا َوَحاِملَهَا َوالَْمْحُموةَلَ ِإلَْيِه َواَبئَِعهَا َوُمْشرَتِ

در مورد شراب، ده نفر را لعنت نموده است: کسى که درخت آن را  خدا

و کسى که آب آن را ، دارى نمایدو کسى که از درخت آن نگه، غرس کند

و کسى که آن را ، و کسى که ساقى آن شود، و کسى که آن را بنوشد ،بفشرد

کسى که و ؛ و کسى که آن را بفروشد، و کسى که براى او حمل شود، حمل کند

 د.و کسى که پول آن را بخور؛ آن را بخرد

 ر مسلم حرامههم هست بهش مسلهغ امهههراز انههرافهههغمبر سههگفت پی

 ى کندهانهت سلمههى اسههامسلمانههن ى با مسلمانى کندهه غشههر کهههه

 نههلم مهره از اسهههیست او را بههن فنهى بههه بفریبد مسلمانههر کهههه

 نصیبىههسر بد از اسلم یکهاشههب بهریهبدهد یک مسلمان را ف هر که

 چون که از ما نیست نابود است الش نیست در ما غش و از ما نیست غاش

 ودهش نبن بودهههامسلمان را ببیهههن ون مسلمانى است مقصود از وجودهچ

 لو بر خود مباهههان را بگههامسلمههن ون حس مآلههانى است چههدر مسلم
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 فروشیآدم -و
براستى  !دنزد من آمد و گفت: اى محم جبرئیل»فرمود:  نبی مکرم اسلم

ت تو، کسانى هستند که انسان خرید ترین مردم از امرین و فسادکنندهکه شریرت

 (٢09ص.  ,٤ج ,١٣٦٧ ,)صدوق.«کنندو فروش مى

 گیری( نتیجه7

یک عبادت همانند سایر عبادات  جایگاه باالیی داشته ودر اسلم، تلش  کار و

 با سخن و معصومین بزرگوار ما آید.به شمار میها حتی گاهی بهتر از آن

و تعهد تخصص  تلش همراه با علم و عمل خود، مردم را به سوي کار و

از  دند.دامعنوي می  بوي تلش اقتصادي رنگ و به جهاد و کردند ودعوت می

  آمدند.ارزش به شمار میکم تنبل افرادي مطرود و افراد بیکار و ایشان،دیدگاه 

در اسلم کار و کوشش مخصوص جنس یا گروه خاصی نیست بلکه همه 

مند رنج خویش بهرهتوانند فعالیت اقتصادي داشته باشند و از حاصل دستمی

که فعالیت باعث شد  ه باالي اسلم به مقام و ارزش کار وشوند. این توج

ترین تمدن را به وجود بزرگ ،ناپذیر خودتلش خستگی و مسلمانان با کار

در حال حاضر نیز اگر مسلمانان بخواهند موقعیت از دست رفتة خود  آوردند.

  را بازیابند، باید به دستورات اسلم جامة  عمل بپوشانند.

 منابع و مآخذ
 .قرآن کریم .1

 ، تهران: کتابخانه صدر.الهدى خراسانىعلمترجمه ، و امیرالمؤمنین سخنان پیامبر(، 1374.، )الخطابهنهج .2

 قم: هجرت. ترجمه حسین انصاریان، (، سید شریف رضى،1414.، )البالغهنهج .3

، خصال(، 1377.، )بن حسینابوجعفر محمدبن علىي )شیخ صدوق(، قمبابویه ابن .4

 چي.تابای، تهران: انتشارات ککمره محمدباقرترجمه 



88 ................. (PURE LIFE, Vol.1.No.1, (Jumada Al-Awwal 1436. Isfand 1393. March. 2015 

 

، من ال یحضره الفقیه(، 1367.، )بن حسینابوجعفر محمدبن علىي )شیخ صدوق(، قمبابویه ابن .5

 تهران: نشر صدوق.اکبر غفاری، ترجمه علي

، تحف العقول عن آل الرسول(، 1404بن حسین.، )بن علىشعبه حرانى، ابومحمد حسنابن .6

 .قم: 

 ، ترجمه بهراد جعفری، تهران: انتشارات اسالمیه.تحف العقول(، 1380).، همان .7

 .نشر و پژوهش فرزان روز ، تهران:پرویز اتابکي ، ترجمه تحف العقول،رهاورد عقول(، 1376.، )همان .8

 .، تبریز: کشف الغمه(، 1381بن عیسى.، )إربلى، على .9

 .فروشى و نشر روحکتاب ، قم:گنج حکمت یا احادیث منظوم (،1363باقری بیدهندی، ناصر.، ) .10

 ، ترجمه احمد آرام، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمي.(، 1380حکیمي، محمدرضا.، و همکاران.، ) .11

 .البیتآل ةمؤسسقم: ، هوسائل الشیع (،1409) بن علي.،محمد حسن عاملى،حر  .12

 .انتشارات منفردان: تهر ،پیام پیامبر(، 1376.، )مسعود ،انصارى.، بهاءالدین ،خرمشاهى .13

 ، قم: انتشارات رضي.جامع األخبار (،1405الدین.، )شعیری، تاج .14

 .: فیض کاشانىتهران، گلچین صدوق(، 1376) .،محمدحسین ،صفاخواه .15

محمدباقر موسوی همداني،  سید ترجمه ،تفسیرالمیزان(، 1374طباطبایي، سید محمدحسین.، ) .16

 .ایيبنیاد علمي و فکری عالمه طباطب تهران:

  .اسالمیه : انتشاراتتهران، زندگانى چهارده معصوم(، 1390.، )عزیزاهلل ،عطاردى .17

 .: دفتر نشر فرهنگ اسالمى، تهرانروایات تربیتى -ثالحدی(، 1368) .،محمدتقى، فلسفى .18

 .اسوهقم:  ،اىمحمدباقر کمرهترجمه  ،الکافی(، 1375) کلیني، محمدبن یعقوب.، .19

 .اسالمیهانتشارات  :تهران ،(، 1404.، )سید محمدباقر ،مجلسى .20

ترجمه ، منسوب به امام جعفر صادق، مفضّل دیتوح(، 1379)، .بن عمرمفضّل .21

 ی.دهندیچاپ باقر بتهران:  ،يمحمدباقر مجلس

 .البیتآل همؤسسقم: ، مستدرك الوسائل (،1408محمدحسین.، ) ،نوری .22

مشهد: آستان قدس رضوی. ترجمه محمدرضا عطایي، ،ورام مجموعه(، 1369) فراس.،ابى بنورام .23




