فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
بهار  1399ـ رمضان  1441ـ شماره اول

جایگاه کار و اشتغال در آموزههای اسالمی
حجتاالسالم والمسلمین علیر ا انصارى


*

مقدمه

کار و اشتغاط ،از عناصری است که برای پیمودن مسیرهای رشید میادی ،روانشیناختی ،معنیوی،
اجتماعی و اخالقی ،نقشی بنیادی دارد .کار و تولید برای ادامه زندگی و بقیای جامعیه ،ضیرورتی
اجتنا ناپذیر دارد .ملتی که اهل کار ،تالش و نوآوری باشد ،ثروتمند است و تحریم اقتصادی بر
آن تبثیر ندارد؛ اما جامعهای که آحاد آن بیانگیزه ،تنبل ،مصرفگرا و بیکار باشند ،جامعهای فقییر
و وابسته است .اشتغاط و کار میتواند زمینه آسیبهای اجتماعی ،اخالقی ،روانشناختی و امنیتیی
را تنزط بیشد؛ اما جامعه فقیر و بیکار ،امنیت ملی و اجتماعی نیواهد داشت 1.هنین جامعیهای

در برابر تحریم اقتصادی ،قدرت مقاومت ندارد .از همیین روسیت کیه رسیوطخیدا

فرمیود

ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ َ
ِ
ن؛ 2بیار خیدایا! مین از
يب ُِ
«اللَّه َمُُإ ِّنيُُأعوذُب َُُم َنُُال َْه ُِّمُ َوُال َِْ َزنُُ َوُال َْص ْجز َُوُا ْلكَ َسلُُ َوُالْب ْخلُُ َوُالْج ْ

هم و غم و ناراحتی و ناتوانی و تنبلی و بیل و ترس به تو پناه مییبیرم» .ایین نوشیتار مییکوشید

جایگاه کار و اشتغاط در آموزههای اسالمی را تبیین نماید.
الف) اهميت کار و اشتغال

اسالم به سرمایه و تولید ثروت ،نگاه ویژهای دارد .کشیورهای اسیالمی بیرای پیشیرفت و داشیتن
نقش بسزایی در عرصه بینالملل ،به همین موضوع بیشتر از موضوعات دیگر نیازمندند .بسییاری
از تحریمهای کشورهای استکباری ،به سبب عدم تالش هر هه بیشتر در اقتصیاد اسیت؛ از ایین
* کارشناس علمی گروه تولید محتوای فرهنگی و تبلیغی.
 .1علی احمد پناهی؛ اشتغال زنان با تأکید بر آسیبها و اولویتها؛
 .2محمد بن علی صدوق؛ ک ٌ
تاب من الیحضره الفقیه؛ ج.335 ،1
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رو در آموزههای دینی مردم به درآمدهای مجاز و کسب حالط تشیوی شیدهانید و کیار ،در تیراز
عبادت خداوند و در ردیف مجاهدت در راه خدا معرفی شده است .پیامبر اعظم

میفرمایید

اُطلَبُال َِْ ََل ُِل؛ 1عبادت هفتیاد جیزء دارد و بهتیرین جیزء آن ،طلیب
ونُُج ْز اًُ َأ ْف َضل َه َ
«َُال ِْص َب َادةُُ َْ ْبص َ

ِ ِ
ُاهُعزُوُج َّلُماُيك ُّفُ ِب ِ ِ
ِ
ِ
ُع َيالَي ُ
يُي ْطلبُم ْنُ َف ْضل ِ َ َّ َ َ َ َ
حالط است» امام رضا نیز میفرماید «َُالَّذ َ
اه ِ ُِفيُْ ِب ُِ ِ
َأع َظمُ َأجرا ًُِمنُالْمج ِ
ل؛ 2کسی که در طلب روزی میکوشد و فضل خدا
ُج َُّ
ُع َّز َُو َ
يلُ ِاه َ
َ َ
ْ
ْ
َ

را میجو ید تا میارج اهل و عیاط خود را کفایت کند ،اجر و پاداش او از مجاهید راه خیدا بیشیتر

است» .همهنین تالش در راه تبمین معاش خانواده و کسب روزی حالط را در ردیف انبییاء قیرار

داده و میفرماید «منُُ َأكَلُُ ِمنُُكَ ِّ ُي ِ ُُِِيكيونُُييوُُُال ِْقيام ِ
ية ُِفييُُ ِعي َ ِاد ْ ِ ِ ْ
ابُُ
يو َ
َ ْ َ ْ
ُاأَ ْنب َييا َُو َُيأخيذُثَ َ
َ ْ َ َ َ
َ َ
ْاأَ ْن ِب َيا ُِ؛ 3هر کس از محصوط تالش خود ارتزاق کند ،در روز قیامت در ردیف انبیاء قرار میگییرد

و پاداش انبیاء را میگیرد» .به خاطر اهمیت کسب و کار است که رهبران الهی کار مییکردنید تیا

ضمن تبمین نیازهای مالی ،فرهنگ کار در جامعه نهادینه شود.
این بایستگی بدان جهت است که ایجاد جامعه توانمنید اقتصیادی و تیبمین نیازهیای اقتصیادی
خانواده ،به تالش افراد جامعه و سرپرست خانواده نیاز دارد؛ از این رو پیشوایان ما در قالیبهیای
را دیدم کیه مقیداری

میتلف در صدد نهادینه کردن این فرهنگ بودند .فردی میگو ید «علی
ً
خرما خریداری کرده و خود شیصا آن را بر دوش گرفته بود و میبرد .جلو رفتم و عیرض کیردم

يقُ ِب َِ ْم ِلي ُِ؛
ای امیرالمؤمنین! اجازه بده من به جای شما این بار را حمل کنم .فرمود َُابوال ِْص ُِ
ييالَُُا ََ ُّ
سرپرست اهل و عیاط ،شایستهتر است که خود بار زندگی را به سوی خانهاش حمل کند» 4.مقام

معظم رهبری در این زمینه میفرماید
من به کارگران سفارش میکنم کیه در هیر بیشیی و در هیر جیایی مشیغوط کیار هسیتند ی
کارگاههای بزرگ ،کارگاههای کوهک ،کارهیای دسیتی ،کارهیای ماشیینی عظییم ،کارهیای
کشاورزی و روستایی ی این روزها را روز کار بدانند؛ ایین دوران را دوران کیار جیدی تلقیی

 .1محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج، 5
 .2همان،

.78
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 .3آقا حسین بروجردی؛ جامع أحادیث الشیعة؛ ج،22
 .4مسعود بن عیسی أبیفراس؛ مجموعه ورام؛ ج ،1
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کنند و کار را هم عبادت بدانند .این کاری که شما برای توسعه و پیشرفت کشور مییکنیید،
یک عبادت قطعی است.

1

ب) نکوهش سستی در کار

اسالم در کنار تشوی به کسب و کار ،کسانی را که تنبلی میکننید و بیه کسیب و کیاری مشیغوط
نمیشوند ،نکوهش کرده است .رسوط اعظم

ينُُ َأ ْل َقي ُُ َكلَّي ُُ َعلَي ُُ
يون َُملْص ٌ
فرمود « َملْص ٌ
يونُُ َم ْ

الََّّا ؛ 2ملعون است ملعون است کسی که میارج خود را بر گردن دیگیران بینیدازد» .در برخیی
روایات اهمیت کار تا آنجاست که بعد از وجو نماز که ستون دین است ،به وجو کیار اشیاره

شییده اسییت .بنییابراین اگییر کسییی کییار نکنیید ،واجبییی را تییرک کییرده اسییت .امییام صییادق
رسوطخدا

از

روایت میکند « َطلَبُُا ْلكَ ْس ِبُُ َف ِر َيض ٌة َُب ْص َ ُا ْل َف ِر َيض ُِة؛ 3پس از نماز واجیب ،کسیب

و کار واجب اسیت» .از همیین روسیت کیه ائمیه  ،مسیلمانان را از بیکیاری و تنبلیی بیر حیذر
اهُي ْب ِغ ُُكَ ْث َير َةُالََّّ ْيو ُُُِ َوُكَ ْث َير َةُا ْل َف َيرا ؛ 4خیوا زییاد و
میداشتند .امام باقر میفرماید « ِإ َّنُُ ِ َُ
بیکاری زیاد ،مورد غضب خداست».
متبسفانه امروزه برخی از جوانان ،به بهانههای میتلفی مانند سیتی کار و در شیبن خیود ندییدن
برخی کارها ،فقط به دنباط کارهای دولتی و اداری هستند و منتظرند تا در ادارات استیدام شیوند؛
این در حالی است که رهبران ما سیتترین کارها را انجام میدادند؛ زیرا میدانستند که بیکیاری
و کمکاری ،موجب فروپاشی خانواده میشود؛ هنانکه امروزه برخی از طالقهیا ناشیی از فقیر و
بیکاری است .در روایتی آمده است
روزی فردی امام باقر

را دید که سیت مشغوط کار بود و در اثر شیدت کیار عیرق کیرده

بود .با خود گفت بعید است این مرد جانشین امیام سیجاد

باشید .هقیدر حیریص بیه

دنیاست که این انیدازه خیود را در راه آن بیه زحمیت انداختیه اسیت! بیه منظیور موعظیه و
نصیحت ،به حضورش رفت و به حضرت گفت خدا تو را اصالح کند ،تو از بزرگان قریش
 .1بیانات در دیدار معلمان و کارگران.1369/2/12 ،
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2304

 .2محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،4
 .3محمد باقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج ،100
 .4همان ،ج ،73
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هستی .در این ساعات گرم و آتشین روز ،خود را برای دنیا به زحمت انداختهای؟! اگر اجل
فرا رسد ،جوا خدا را هه خواهی داد؟! حضرت فرمود اگر مرگ در این حاط فرا رسد ،بیه
خدا قسم من در حاط اطاعت خدا هستم و به این وسیله میخیواهم خیود را از منیت تیو و
مردم حفظ کنم .مرد گفت من میخواستم تو را موعظه کنم ،ولی تو من را موعظه و هدایت
نمودی.

1

این روایت نکات بسیار خوبی را به جامعه ارائه میکند؛ اینکه حضرت کیار را اطاعیت خداونید
میداند و آن را مایه افتیار و بندگی معرفی میکند .حضرت برای تصحیح اندیشه افیراد در میورد
ارزش کار قسم یاد میکند ،در حالی که ائمه به شدت از قسم خوردن پرهیز میکردنید .بنیابراین
جوانان باید سیره امامان را الگو قرار دهند و سیتیهای کار را تحمل کنند تیا بتواننید مشیکالت
اقتصادی خانواده را به درستی مدیریت کنند .در روایتی آمده است
روزی شرایط مادی زندگی به اندازهای بر امام علی

تنگ شد که دهار گرسنگی شدید گردیید.

از خانه بیرون آمد و به جستجوی کار پرداخت .وقتی در مدینه کار پیدا نکرد ،تصیمیم گرفیت بیه
حوالی مدینه برود تا شاید در آنجا کار پیدا شود .به آنجا رفت و زنی را دید که خاک را الیک کیرده
و منتظر کارگری است که آ بیاورد و آن را گل نماید .علی

با او صحبت کرد و پیس از توافی

درباره مزد کارگری ،حضرت مشغوط آ کشیدن از هاه و آماده کردن گل بیرای سیاختمان شید و
در پایان کار ،مزد خود را که مقداری خرما بود ،از آن زن گرفیت و بیه مدینیه بازگشیت .وقتیی بیه
رسید ،ماجرا را بیان کیرد .پییامبر

محضر رسوطخدا

خوردند و گرسنگی آن روزشان برطرف گردید.

2

و علیی

بیا یکیدیگر از آن خرمیا

وظيفه دولت

دولت باید زمینه اشتغاط جوانان را فراهم کند .نبود شغل ،آسییبهای متعیددی را بیه دنبیاط دارد.
برخی جامعهشناسان معتقدند اگر هه بیکاری میصو

کشور ما نیست ،اما متبسفانه در کشیور

ما به دلیل کمکاری سبب شده اغلب جوانان بدون شغل باشند .بیکاری نیز به عنوان امالفسیاد در
بیشتر جرایم ریشه دوانده است و آسیبهایی را به دنباط داشته که یکی از آنهیا ،طیالق و تبعیات
 .1محمد باقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج ،103
 .2همان ،ج ،41

.33

.8

جایگاه کار و اشتغال در آموزههای اسالمی 179 

منفی پس از آن است .جمعیت فعاط کشور بین  15تا  59ساط دارند ،اما اکنون 3 /5میلیون جوان
بیکار داریم .این آمار خطرناک روز به روز ،رو به فزونی است که تهدید بزرگیی بیرای نسیلهیای
آینده خواهد بود.

1

یکی از بهترین راههای ایجاد کار ،مهارتافزایی است .اگر دولت با اتیاذ سیاستهای روشیمند،
مهارتافزایی کند ،جوانان جذ بازار کار میشوند؛ هنانچه ایین رویکیرد یکیی از موفی تیرین
روشهایی است که دولتهای پیشرفته انجام دادهاند .برای مثاط افزایش تولییدات در عرصیههای
میتلف ،میتواند سبب افزایش کار و اشتغاط شود؛ زیرا تولید یکیی از مهیمتیرین ثمیرات کیار و
تالش است و نقش تعیینکنندهای در امنیت اقتصادی و به دنباط آن امنیت روانی جامعه دارد .اگیر
این مسبله در مسیر معیشت خانواده و ضروریات جامعه قرار گیرد ،ارزش مضاعف یافتیه و ثمیره
آن ،رفع وابستگی اقتصادی به دیگران است .نگاهی به برنامههای اقتصادی پیامبر

بیهوییژه در

مدینه ،گویای آن است که حضرت با هوشمندی ،برنامهریزی اقتصادی دقیی داشیته اسیت کیه
یکی از مهمترین راهکارهای اقتصادی آن حضیرت ،مهیارت افیزایش و گسیترش فعالییتهیای
کشاوری است .کشاورزی افزون بر اشتغاط و رفع بحران بیکاری ،در تبمین مواد غیذایی اهمییت
فراوانی دارد و در روایات ،به یکی از بهترین و محبو ترین شغل پیامبران معرفی شده است.

2

ج) آثار مثبت کار و تالش

در آموزههای دینی ،کار و تالش آثار مهمی در عرصه فردی ،خانوادگی و اجتماعی دارد که برخیی
از آنها عبارتند از
 .1پاداش معنوی و اخروی

کار و تالش ضمن اثرات فراوان بر زندگی دنیوی آدمی ،بر زندگی اخروی او نییز اثرگیذار اسیت و
موجبات رستگاری او را فراهم میآورد .هنانکه در روایتی آمده است
هنگامی که پیامبر خدا

از جنگ تبوک بر میگشیت ،سیعد انصیاری ،یکیی از کیارگران

مدینه به استقباط آن حضرت آمد .وقتی رسوطخدا

با او دست داد ،لمس دستهای زبر

 .1خبرگزاری دفاع مقدس؛ «بیکاری؛ شاهراه اصلی معضالت و ناهنجاریهای اجتماعی»؛ .1395/03/24
https://defapress.ir/fa/news/87329

 .2محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،10

ِِ ِ
ِ
ُالض ْرِ .»...
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ُاه َ
« 370إ َّن ِ َ
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و خشن مرد انصاری حضرت را تحت تبثیر قرار داد .حضرت از او پرسید «هرا دستان تیو
این طور خشن شده است .آیا ناراحتی خاصیی بیه تیو رسییده اسیت؟» .عیرض کیرد «ییا
رسوطالله! خشونت و زبری دستان من بر اثر کار با بیل و طنا اسیت کیه بیه وسییله آنهیا
زحمت میکشم و میارج خود و خانوادهام را تبمین میکنم» .پییامبر اکیرم

1

دسیت او را

بوسید و فرمود «این دستی است که آتش جهنم آن را لمس نیواهد کرد».
َ ِ ِ ِ ِ ِ
اهُُِب َأع َظمُُ ِمنُُ َغ ُو َِ ُُِي ْطلبُُ ِلولَي ِ ُُِِو ِ
ُع َي ِالي ُُِ
َ
َ
امام علی میفرمایید « َماُ َغ ْ َوةُأ ََ ك ْمُُفيُُ َْبيلُُ ِ ُ ْ َ ْ ْ َ َ
َماُي ْص ِلِهم؛ 2هیچ تالش صبحهنگامی در راه خدا ،به فضیلت کار در جهت رفاه و آسایش فرزند

و خانواده نیست» .پییامبر گرامیی اسیالم

 ،کیار و تیالش در راسیتای روزی و رزق حیالط را

ِ
اتُُ َم ْغفيوراًُ
اتُُ َك ًّاَلُم ْنُُ َطل َِبُُال َِْ ََل ِلُُ َب َ
همرتبه آمرزیدهشدگان معرفی میکند و میفرمایید « َم ْنُُ َب َ

لَ ؛ 3هر که شب را خسته از طلب حالط بگذراند ،آمرزیده شده است».
در روایتی آمده است

مردی به محضر امام صادق

آمد و گفت «من دنیاطلب هستم و دوست دارم بیه طیرف

دنیا بروم و از مواهب دنیا بهرهمند شوم» .امام صادق

فرمیود «منظیورت از طلیب دنییا

هیست؟» عرض کرد «منظورم تبمین معاش خود و خانوادهام و صله رحم ،صدقه ،حیج و
َيبُُ
فرمود «ل َْي َسُُ َهذَ َ
اُطل َ

عمره به وسیله آن مالی است که به دست آوردهام» .امام صادق
4
اُطلَبُُ ْاْل ِخ َرُِة؛ این طلب دنیا نیست ،بلکه طلب آخرت است».
ال ُّ ْن َياُ َهذَ َ

 .2افزایش موقعيت اجتماعی

از منظر قرآن ،تحوالت جوامع بشری مبتنی بر عملکرد و کار مردم است .در تاریخ هر جا تغییر و
تحولی ،هه مثبت و هه منفی رخ داده است ،در عملکرد مردم ریشه داشته است .ایین انسیانهیا
هستند که تعیین میکنند هه سرنوشتی داشته باشند .هیر پییروزی و شکسیتی کیه رخ مییدهید،
نتیجه رفتار انسانهاست .بنابراین یکی از عوامل مهم عزتمندی ،کار و تالش اسیت؛ زییرا سیبب
 .1علی بن محمد ابناثیر؛ اسد الغابة فی معرفة الصحابة؛ ج ،2
وقال ِ
ُهذ ُِِي ٌ َُلََ َم ُّسهاُالََّّار».
َ َ

 .2نعمان بن محمد ابنحیون؛ دعائم اإلسالم؛ ج،2
 .3محمد باقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج،100
 .4محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،5

َ « 185ف َقبلُي ُِرْيول ِ
ُاهُعليي ُوُ لي ُ
ُاهُصيل ِ
ِ
َّ َ َ َ

.15

2؛ محمد بن علی صدوق؛ األمالی؛
.72
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میشود که انسان به سوی دیگران دست دراز نکند .این در حالی است که بعضی تصور میکننید
برخی کارها بهویژه کارگری ،منزلت انسان را کاهش مییدهید؛ از ایین رو بیه دنبیاط شیغلهیای
آبرومندی هستند .این نگاه هرگز قابل قبوط نیست؛ زیرا این رویکیرد بیر خیالف سییره پییامبران و
است.

ائمه

در روایتی آمده است که خداوند متعاط به حضرت داوود

فرمود « ِن ْص َمُال َْص ْب ُل َْو ََُلُ َأنَّي َ ََُ ْأكيلُ

ِم ْن َُب ْي ِتُال َْمال؛ تو بنده بسیار خوبی هستی ،اگیر از بییت المیاط ارتیزاق نمییکیردی» .حضیرت
داوود

به گریه افتاد و عرض کرد «پروردگارا! هه کنم که این نقیص مرتفیع شیود؟» .خداونید

متعاط زرهسازی را به او تعلیم داد و پس از آن حضیرت داوود

بیا سیاخت زره و بهیرهگییری از

دست رنج خود ارتزاق مینمود .ضمن آنکه این کار حضرت منشاء فواید اجتماعی بسییاری نییز
شد.

1

بیکاری سبب میشود که انسیان بیا اظهیار نیازمنیدی بیه دیگیران ،موقعییت اجتمیاعی خیود را
خدشهدار کند .از همین روست که پیشوایان دینی

 ،کیار و کوشیش را ماییه بزرگیی ،عیزت و

سربلندی 2دانسیته و برخیورداری از کیار و حرفیه مناسیب را از عوامیل ایجیاد منزلیت و آبیروی

اجتماعی معرفی کردهاند .امام علی

خطا به امام حسن

میفرماید «فرزنیدم! انسیانی را

که به دنباط روزی و رزق خو یش است ،مالمت مکن؛ زیرا کسی که هییچ نیدارد ،لغیزشهیایش

بسیار خواهد بود» 3.بنا بر روایات نبوی و علوی ،فقر و نداری انسان را به سیوی کفیر میکشیاند

ونُُك ْفرًُا؛ 4فقر انسان را در آستانه کفر قرار میدهید» .همهنیین قیدرت تعقیل و
«كَ َادُا ْل َف ْقرُ َأ ْنُُ َيك َ

اندیشهورزی را ضعیف میکند و اندوه فراوان میآفریند «ُِا َُّنُا ْل َف ْقرُمذْ َهلَ ٌة ُُِلليََّّ ْف ِسُُم ْ َه َشي ٌة ُِلل َْص ْق ِ
يلُُ
َ
َ َ
5
ِ
سرگشتگی عقل و آورنده اندوه» .در روایت
ه
ی
ما
و
است
جان
خواری
فقر،
نه
ی
آ
هر
وُ؛
بُُ ِللْهم ُِ
َجال ٌ
ِ
ِ
 .1همان،

.74

 .2محمد بن حسن حر عاملی؛ وسائل الشقیعة؛ ج،17
اُعزيُُج ِصلْتُُ ِف اكُُ َقالُغ وك ُِإلَ ُْ ِ
ِ
وق .»...
َ َ َ ُّ َ
َم ِّ

ِ
َ « 13قالُ َأب ِ ِ
ُاه ُُِاَ َف ْظ ِ
ِ
ُع َّز َكُ َقيا َل َُوُ
اُع ْب َ ِ ْ
وع ْب ِاهُ ُُل َم ْو ًل ُلَ ُيَ َ
َ َ

نُع ِ َُُقوََ ُكَث َرتُ َخطاياِ».
 .3محمد باقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ جَ« 47 ،69لََُل ْمُإنسانايَطلب ُقوََ ُ َف َم َ
 .4محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج.307 ،2
 .5علی بن محمد لیثی واسطی؛ عیون الحکم و المواعظ؛
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ِ
ِِ
ِ
يبُُ ِفيُُ َب ْل ََُُِ ُِ؛ 1فقر ،زبیان شییص
دیگری آمده است «َُا ْل َف ْقرُي ْخ ِر ُُا ْل َفط َنُُ َع ْنَُُ َّجت ُُ َوُالْمق ُّلُُ َغ ِر ٌ

زیرک را از بیان دلیلش فرو میبندد و آدم فقیر در شهر خود ،غریب اسیت» .در توصییههای امیام
علی

به امام حسن

نیز هنین آمده است «فرزندم! آدم فقیر ،حقیر است .سینش ،خرییدار

ندارد و مقام و مرتبتش ،شناخته و دانسته نمیشود .اگر فقیر راستگو باشد ،او را دروغگو مینامنید
و اگر زاهد و دنیاگریز باشد ،نادانش میخوانند».
روزی رسوط اکرم

2

با اصحا نشسته بود .جوان توانا و نیرومندی را دید که اوط صبح به کیار و

تالش مشغوط شده است .کسانی که محضر آن حضرت بودند ،گفتند «این جوان شایسته میدح
و تمجید بود ،اگر جوانی و نیرومندی خود را در راه خدا به کار میانداخت» .حضرت فرمود
اگر این جوان برای معاش خود کار و تالش میکند که در زندگی محتاج دیگران نباشید و از
مردم بینیاز گردد ،او با این عمل در راه خدا قیدم بیر مییدارد .اگیر بیه نفیع پیدر و میادر و
ضعیف و یا کودکان ناتوان خود کاری میکند و قصد دارد با این کار زنیدگی آنیان را تیبمین
کند و از مردم بینیازشان سازد ،باز هم راه خدا خواهد بود .اگر کار میکند تا با درآمد خود
بر تهی دستان مباهات کند و بر ثروت و دارایی خود بیفزاید ،او به راه شیطان رفته و از صراط
ح منحرف شده است.

3

 .3مصونيتسازی در برابر آسيبهای اجتماعی

محققان معتقدند بیشتر ناهنجاریها ناشی از معضلی به نام بیکاری است .بیکاری باعک انباشته
شدن انرژی فراوان در درون افراد شده و آنها را به سوی انحرافات اخالقی سیوق مییدهید .هیه
بسیار جوانانی که ساطها به دنباط تحصیل بوده و اکنون پیس از پاییان دوره مقیدس سیربازی ،بیه
دلیل بیکاری خود را در خانه فردی اضافه میبینند و برای رهایی از این فکیر آزاردهنیده ،بیه میواد
میدر و تفریحات دودی مانند قلیان و سیگار روی میآورند 4.دکتر باهر ،آسیبشناس اجتمیاعی
میگوید «بیکاری ،امالفساد است .بیشتر ناهنجارهای اجتماعی از جمله سرقت ،انیواع جیرایم،
 .1محمد باقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج،69

.46

 .2محمد بن محمد شعیری؛ جامع األخبار؛

.110

 .3محمد تقی فلسفی؛ الحدیث ق روایات تربیتی؛ ج ،3
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 .4شبکه اطالعرسانی دانا؛ «پدیده بیکاری و تبثیر آن بر روی جامعه»؛ .1395/05/30
https://www.dana.ir/news/861820.html
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فساد ،فحشا ،فقر و افسردگی که زمینه بزهکاری و احسیاس بییارزشیی را در جوانیان بیه وجیود

میآورد ،ناشی از بیکاری آنان است» 1.در سینی حکیمانه آمده است «اگیر نفیس را بیه کیاری
مشغوط نکنی ،تو را به خودش مشغوط میکند و اگر به بندگی و اطاعت مشغولش نکنی ،بیه گنیاه
مشغولت میکند».

2
3

همتاگرسلسلهج دانشودموربوانركهسلیمانشود 
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