
 های اسالمیجایگاه کار و اشتغال در آموزه

 *انصارى علیر ا والمسلمین االسالمحجت

 مقدمه
، روانشیناختی، معنیوی، ید میادمودن مسیرهای رشییپ یه براکاز عناصری است  ،کار و اشتغاط

 یضیرورت ،جامعیه یو بقیا یزندگ هادام یدارد. کار و تولید برا یادیبن یاجتماعی و اخالقی، نقش
ر بو تحریم اقتصادی  است ی که اهل کار، تالش و نوآوری باشد، ثروتمندتمل دارد.ر یناپذ اجتنا 

ر ییفق یا ار باشند، جامعهیکگرا و ب مصرف ل،زه، تنبیانگ  بیه آحاد آن ک یا اما جامعه ؛ثیر نداردبآن ت
های اجتماعی، اخالقی، روانشناختی و امنیتیی  آسیب  تواند زمینه و وابسته است. اشتغاط و کار می

ای  هنین جامعیه 1.امنیت ملی و اجتماعی نیواهد داشت ،اما جامعه فقیر و بیکار ؛را تنزط بیشد
 فرمیود  خیدا رسیوط سیت کیهین روهمیاز  .دقدرت مقاومت ندار ،در برابر تحریم اقتصادی

مَُ» وذ ُبِ َُُُِإنِّيُُاللَّه  َزنُُِالَْهمُُُِِّمنََُُُأع  َِ يبْنَُُُِوُالْب ْخلَُُُِوُالَْصْجِزَُوُالْكََسلَُُُِوُاْل مین از  !بیار خیدایا 2؛ َوُالْج 
کوشید  ایین نوشیتار میی .«بیرم و غم و ناراحتی و ناتوانی و تنبلی و بیل و ترس به تو پناه میی هم  

 .های اسالمی را تبیین نماید جایگاه کار و اشتغاط در آموزه

 الف( اهميت کار و اشتغال

داشیتن کشیورهای اسیالمی بیرای پیشیرفت و  .ای دارد نگاه ویژه ،اسالم به سرمایه و تولید ثروت
به همین موضوع بیشتر از موضوعات دیگر نیازمندند. بسییاری الملل،  بسزایی در عرصه بیننقش 

از ایین  ؛عدم تالش هر هه بیشتر در اقتصیاد اسیتسبب به  ،کشورهای استکباریی ها تحریماز 
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کیار، در تیراز  و انید های دینی مردم به  درآمدهای مجاز و کسب حالط تشیوی  شیده آموزه رو در
فرمایید   می عبادت خداوند و در ردیف مجاهدت در راه خدا معرفی شده است. پیامبر اعظم

بْص ونَُُلِْصبَاَدةُ َاُ» ََللَُُُِْ َِ ُاْل ْز ًاَُأْفَضل َهاَُطلَب  طلیب  ،عبادت هفتیاد جیزء دارد و بهتیرین جیزء آن 1؛ج 
َُاُ»فرماید   می نیز امام رضا« حالط است ُبِِ ُِعيَالَي   َُماُيَك فُّ َُوَُجلَّ َُعزَّ ِ ُِمْنَُفْضِلُاِه  لَِّذيُيَْطل ب 

ِبيلُِ َْ َجاِهِ ُِفيُ َُأْجرًاُِمَنُالْم  َُوَُجلََُُّأْعَظم  َُعزَّ ِ وشد و فضل خدا ک ه در طلب روزی میکسی ک 2؛اِه 
شیتر یند، اجر و پاداش او از مجاهید راه خیدا بکت یفاکاط خود را ید تا میارج اهل و عیجو را می
مین معاش خانواده و کسب روزی حالط را در ردیف انبییاء قیرار بهنین تالش در راه ت هم .«است

ُيَِ ُُُِِِمنَُُُْأكَلََُُُمنُْ»فرماید   داده و می َُُُُيَك يونُ ُُكَ ِّ ُثَيَوابَُُُالِْقيَاَميِةُِفييُُيَيْو ُُِعيَ اِدُاْأَنِْبيَياِ َُوُيَْأخ يذ 
گییرد  در روز قیامت در ردیف انبیاء قرار می ،هر کس از محصوط تالش خود ارتزاق کند 3؛اْأَنِْبيَا ُِ

تیا  کردنید است که رهبران الهی کار مییکار  . به خاطر اهمیت کسب و«گیرد را می و پاداش انبیاء
  .فرهنگ کار در جامعه نهادینه شود، مین نیازهای مالیبضمن ت

مین نیازهیای اقتصیادی باین بایستگی بدان جهت است که ایجاد جامعه توانمنید اقتصیادی و تی 
هیای  الیباز این رو پیشوایان ما در ق؛ داردنیاز سرپرست خانواده  و به تالش افراد جامعه ،خانواده

مقیداری  کیه دمیرا د علی»د  یگو میفردی این فرهنگ بودند.  کردن  صدد نهادینه میتلف در
ردم  کیجلو رفتم و عیرض  .برد و می بود رده و خود شیصًا آن را بر دوش گرفتهکداری یخرما خر

ْمِلي َُِاُُب والِْصييالُِاَُفرمود   .نمکن بار را حمل یاجازه بده من به جای شما ا !نیرالمؤمنیای ام َِ ُِب يقُّ ؛  ََ
مقام  4«.ندکاش حمل  ه خود بار زندگی را به سوی خانهکتر است  ستهیاط، شایسرپرست اهل و ع

    فرماید ی در این زمینه میمعظم رهبر
جیایی مشیغوط کیار هسیتند ی  کنم کیه در هیر بیشیی و در هیر من به کارگران سفارش می

سیتی، کارهیای ماشیینی عظییم، کارهیای های کوهک، کارهیای د های بزرگ، کارگاه کارگاه
ایین دوران را دوران کیار جیدی تلقیی  ؛کشاورزی و روستایی ی این روزها را روز کار بدانند
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کنیید،  کنند و کار را هم عبادت بدانند. این کاری که شما برای توسعه و پیشرفت کشور میی
 1یک عبادت قطعی است.

 ب( نکوهش سستی در کار  

کننید و بیه کسیب و کیاری مشیغوط  را که تنبلی میکسانی  به کسب و کار، اسالم در کنار تشوی 
َُُعلَي ُُكَلَّي ُ َُُألَْقي َُُمينَُُُْملْص يوٌنَُملْص يونٌُ»فرمود   رسوط اعظم کرده است.نکوهش  شوند، نمی

برخیی در «. کسی که میارج خود را بر گردن دیگیران بینیدازدملعون است ملعون است  2؛الََّّا 
به وجو  کیار اشیاره  ،ن استیکه بعد از وجو  نماز که ستون دتا آنجاست کار ت یروایات اهم

از  امییام صییادق .واجبییی را تییرک کییرده اسییت ،کسییی کییار نکنیید . بنییابراین اگییرشییده اسییت
پس از نماز واجیب، کسیب  3؛فَِريَضٌةُبَْصَ ُالْفَِريَضةُُُِالْكَْسِبَُُُطلَبُ »کند   یت میروا خدا رسوط

حیذر  بیر یو تنبلی یکیاریمسیلمانان را از ب ئمیه ،ا سیت کیهین روهمیاز  «.و کار واجب اسیت
َُُُِإنَُّ»فرماید   می داشتند. امام باقر می ُُُاِه  ُُُُِي بِْغ   خیوا  زییاد و  4؛َوُكَْثيَرَةُالَْفيَرا ُُكَْثيَرَةُالََّّيْو

 .«مورد غضب خداست ،بیکاری زیاد
در شیبن خیود ندییدن مانند سیتی کار و  یهای میتلف به بهانه ،سفانه امروزه برخی از جوانانبمت

 ؛کارهای دولتی و اداری هستند و منتظرند تا در ادارات استیدام شیوند برخی کارها، فقط به دنباط
دانستند که بیکیاری  زیرا می ؛دادند رین کارها را انجام میت این در حالی است که رهبران ما سیت

 هیا ناشیی از فقیر و امروزه برخی از طالق انکه؛ هنشود موجب فروپاشی خانواده می ،کاری و کم
 آمده است    . در روایتیبیکاری است

کیرده و در اثر شیدت کیار عیرق  بودمشغوط کار را دید که سیت  امام باقرروزی فردی 
ص بیه یهقیدر حیر .باشید ن امیام سیجادین مرد جانشیابعید است با خود گفت   بود.

آن بیه زحمیت انداختیه اسیت! بیه منظیور موعظیه و  ن انیدازه خیود را در راهیاست که ایدن
ش یخدا تو را اصالح کند، تو از بزرگان قر حضرت گفت به  و به حضورش رفت ،حتینص

                                                           
 .12/2/1369. بیانات در دیدار معلمان و کارگران، 1
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؟! اگر اجل یا ا به زحمت انداختهیدن ین روز، خود را براین ساعات گرم و آتشیدر ا ی.هست
بیه  ن حاط فرا رسد،یا داد؟! حضرت فرمود  اگر مرگ در یفرا رسد، جوا  خدا را هه خواه

خیواهم خیود را از منیت تیو و  یله مین وسیخدا قسم من در حاط اطاعت خدا هستم و به ا
ت یتو من را موعظه و هدا یول ،خواستم تو را موعظه کنم یگفت  من ممرد مردم حفظ کنم. 

 1.ینمود
اطاعیت خداونید حضرت کیار را کند؛ اینکه  این روایت نکات بسیار خوبی را به جامعه ارائه می 
. حضرت برای تصحیح اندیشه افیراد در میورد کند یم یمعرف یه افتیار و بندگیماو آن را  داند یم

بنیابراین  .کردنید یز میبه شدت از قسم خوردن پره کند، در حالی که ائمه  ارزش کار قسم یاد می
بتواننید مشیکالت د تیا های کار را تحمل کنن سیتی قرار دهند و را الگو  جوانان باید سیره امامان

 اقتصادی خانواده را به درستی مدیریت کنند. در روایتی آمده است 
د. یید گردیه دهار گرسنگی شدکتنگ شد  بر امام علیای  به اندازهط مادی زندگی یروزی شرا 

م گرفیت بیه یرد، تصیمکدا نیار پکنه یدر مدوقتی ار پرداخت. کرون آمد و به جستجوی یاز خانه ب
رده کی کالیرا  کخارا دید که زنی  و به آنجا رفت .دا شودیار پکد در آنجا ینه برود تا شایدحوالی م
توافی  رد و پیس از کبا او صحبت  د. علییاورد و آن را گل نمایه آ  بکارگری است کو منتظر 

ردن گل بیرای سیاختمان شید و کدن از هاه و آماده یشکارگری، حضرت مشغوط آ  کمزد  بارهدر
نیه بازگشیت. وقتیی بیه یاز آن زن گرفیت و بیه مد ،ه مقداری خرما بودکار، مزد خود را ک انیدر پا

از آن خرمیا یکیدیگر بیا  و علیی امبرییپ کیرد.ان ید، ماجرا را بیرس خدا محضر رسوط
   2د.یخوردند و گرسنگی آن روزشان برطرف گرد

 وظيفه دولت

 بیه دنبیاط دارد.را  یمتعیددهای  آسییب ،شغل. نبود جوانان را فراهم کند اشتغاطزمینه باید دولت 
سفانه در کشیور ببیکاری میصو  کشور ما نیست، اما متاگر هه شناسان معتقدند  امعهجبرخی 

الفسیاد در  به عنوان امسبب شده اغلب جوانان بدون شغل باشند. بیکاری نیز کاری  ما به دلیل کم
طیالق و تبعیات  هیا، از آنکه یکی  باط داشتههایی را به دن ه است و آسیبجرایم ریشه دواندبیشتر 
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میلیون جوان 3 /5 اکنون اما ،ساط دارند 59تا  15منفی پس از آن است. جمعیت فعاط کشور بین 
هیای  تهدید بزرگیی بیرای نسیلاست که رو به فزونی  ،به روز آمار خطرناک روز . اینبیکار داریم

 1آینده خواهد بود.
 ،های روشیمند است. اگر دولت با اتیاذ سیاست افزایی مهارت ر،کاهای ایجاد  یکی از بهترین راه

تیرین  هنانچه ایین رویکیرد یکیی از موفی  ؛شوند جوانان جذ  بازار کار می کند،افزایی  مهارت
 های عرصیه افزایش تولییدات در . برای مثاطندا ههای پیشرفته انجام داد است که دولت یهای روش

تیرین ثمیرات کیار و  زیرا تولید یکیی از مهیم شود؛اشتغاط  ار وکسبب افزایش تواند  می ،میتلف
اگیر ای در امنیت اقتصادی و به دنباط آن امنیت روانی جامعه دارد.  کننده تالش است و نقش تعیین

 هارزش مضاعف یافتیه و ثمیر ،در مسیر معیشت  خانواده و ضروریات جامعه قرار گیردمسبله این 
وییژه در  بیه های اقتصادی پیامبر نگاهی به برنامه .دیگران استرفع وابستگی اقتصادی به  ،آن

کیه  اسیت داشیتهدقیی   ریزی اقتصادی  برنامه ،که حضرت با هوشمندی ، گویای آن استمدینه
هیای  گسیترش فعالییت مهیارت افیزایش و ،حضیرتآن  ترین راهکارهای اقتصادی  از مهمیکی 

در تبمین مواد غیذایی اهمییت  ،بحران بیکاریبر اشتغاط و رفع افزون  کشاوری است. کشاورزی
   2ترین شغل پیامبران معرفی شده است. به یکی از بهترین و محبو  ،دارد و در روایات یفراوان

 ج( آثار مثبت کار و تالش 

در عرصه فردی، خانوادگی و اجتماعی دارد که برخیی  یهای دینی، کار و تالش آثار مهم در آموزه
  ها عبارتند از از آن

 پاداش معنوی و اخروی  . 1

ز اثرگیذار اسیت و ییاو ن یاخرو یبر زندگ ضمن اثرات فراوان بر زندگی دنیوی آدمی،کار و تالش 
 آمده است   یتیهنانکه در روا .آورد یاو را فراهم م ی موجبات رستگار

از کیارگران  یکیی ی،سیعد انصیار ،گشیت میاز جنگ تبوک بر  امبر خدایکه پ یهنگام
زبر  یها لمس دست ،با او دست داد خدا رسوط یوقت .به استقباط آن حضرت آمدنه یمد
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هرا دستان تیو » د یاز او پرس . حضرتر قرار دادیحضرت را تحت تبث یو خشن مرد انصار
ا یی» کیرد  عیرض «.؟اسیت دهیبیه تیو رسی یخاصی یا ناراحتیآ است. ن طور خشن شدهیا

هیا  له آنیل و طنا  اسیت کیه بیه وسییکار با ب دستان من بر اثر یالله! خشونت و زبر رسوط
دسیت او را  امبر اکیرمییپ «.کنم ین میام را تبم کشم و میارج خود و خانواده یزحمت م

  1.«است که آتش جهنم آن را لمس نیواهد کرد ین دستیا»د و فرمود  یبوس
ِ ك مُْ»فرمایید   می یعلامام  ََ َُأ ِبيلُُُِِفيَُُماَُغْ َوة  َُُُِْ َُُوُِعيَاِلي ُُُِلَِولَيِ ُُُِِيَْطل بُ َُُِ َُِغْ وَُُُِمنَُُُْأْعَظمَُِبُُُاِه 

م ه   ِ ش فرزند یار در جهت رفاه و آساکلت یبه فض ،در راه خدا یهنگام  چ تالش صبحیه 2؛َماُي ْصِل
، کیار و تیالش در راسیتای روزی و رزق حیالط را اسیالم پییامبر گرامیی .«و خانواده  نیست

ُِمنُُُْبَاَتَُُُمنُْ»فرمایید   و میکند  معرفی میشدگان  رتبه آمرزیده هم ََللَُُُِطلَِبُُُكَاَلًّ َِ َمْغف يورًاُُُبَاَتُُُاْل
   .«است  ده شدهیآمرز ،ه شب را خسته از طلب حالط بگذراندکهر  3؛لَ 

 در روایتی آمده است  
اطلب هستم و دوست دارم بیه طیرف یمن دن»آمد و گفت   مردی به محضر امام صادق

ا ییمنظیورت از طلیب دن»فرمیود   امام صادق .«مند شوم ا بهرهیم و از مواهب دنا برویدن
حیج و  ،صدقه ،ام و صله رحم ن معاش خود و خانوادهیمنظورم تبم»رد  کعرض « ست؟یه

َُُهَذاَُطلَيبَُُُلَيَْسُ»فرمود   امام صادق .«ام ه به دست آوردهکله آن مالی است یعمره به وس

نْيَاَُهَذاَُطلَبُ     4.«ه طلب آخرت استکست، بلیا نین طلب دنیا ؛اْْلِخَرةُُُِال ُّ

 افزایش موقعيت اجتماعی   . 2

ر و ییخ هر جا تغیبر عملکرد و کار مردم است. در تار یمبتن یتحوالت جوامع بشر ،نظر قرآنماز 
هیا  ن انسیانییا داشته است.ریشه در عملکرد مردم  ی رخ داده است،هه مثبت و هه منف ی،تحول
 ،دهید یکیه رخ می یو شکسیت یروزییداشته باشند. هیر پ یکنند هه سرنوشت ین مییند که تعهست

زییرا سیبب  ؛تالش اسیتو کار  ،یکی از عوامل مهم عزتمندی . بنابراینهاست جه رفتار انسانینت
                                                           

ُعليي ُوُ لي ُ  »185،   2 ؛ ج صحابةاسد الغابة فی معرفة الاثیر؛  . علی بن محمد ابن1 ُصيل ُاِه  ِ يول ُاِه   ْ َُر  ِ ُيَ  فَقَبََّل

هاُالََّّار ُيٌ َُلَََمسُّ ِِ    «.َوقاَلُهِذ
 .15،   2 ؛ جدعائم اإلسالم ون؛یح نعمان بن محمد ابن .2
 .289؛   األمالیصدوق؛ ؛ محمد بن علی 2،   100؛ جبحاراألنوار . محمد باقر مجلسی؛3
 .72،  5؛ جافیکالعقو  کلینی؛ . محمد بن ی4
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کننید  تصور می عضیب این در حالی است که .انسان به سوی دیگران دست دراز نکندکه شود  می
هیای  از ایین رو بیه دنبیاط شیغل ؛دهید منزلت انسان را کاهش میی ،کارگریویژه  به ها برخی کار

 ییامبران وپخیالف سییره بیر زیرا این رویکیرد  ؛قابل قبوط نیستهرگز این نگاه  .آبرومندی هستند
 است.  ائمه
ُلَْوََُلَُأنَّي» فرمود  که خداوند متعاط به حضرت داوودروایتی آمده است در  ُِنْصَمُالَْصبْ   َ ََُْأك يل 

حضیرت  «.کیردی المیاط ارتیزاق نمیی تو بنده بسیار خوبی هستی، اگیر از بییت ؛ ِمْنُبَيِْتُالَْمال
خداونید  «.؟هه کنم که این نقیص مرتفیع شیود !پروردگارا»عرض کرد  و به گریه افتاد  داوود

گییری از  هبهیر وبیا سیاخت زره  سازی را به او تعلیم داد و پس از آن حضیرت داوود  متعاط زره
نییز بسییاری منشاء فواید اجتماعی  . ضمن آنکه این کار حضرتنمود رنج خود ارتزاق می دست 

   1شد.
خیود را موقعییت اجتمیاعی  بیا اظهیار نیازمنیدی بیه دیگیران،شود که انسیان  سبب میبیکاری 

، عیزت و یبزرگی هییوشیش را ماکار و کی، ینیان دیشوایپ ست کهرو  ینهماز  دار کند. خدشه
و برخیورداری از کیار و حرفیه مناسیب را از عوامیل ایجیاد منزلیت و آبیروی دانسیته  2یربلندس

را  یانسیان !فرزنیدم»فرماید   می خطا  به امام حسن علیامام  اند. معرفی کردهاجتماعی 
ش یهیا چ نیدارد، لغیزشیه هیک یسکرا ین؛ زکش است، مالمت میو رزق خو یه به دنباط روزک

 کشیاند  میکفیر سیوی نبوی و علوی، فقر و نداری انسان را به بنا بر روایات  3«.ار خواهد بودیبس
َُأنُْ» قیدرت تعقیل و  هنیین . هم«دهید فر قرار میکفقر انسان را در آستانه  4؛ك ْفراًُُُيَك ونَُُُكَاَدُالَْفْقر 

َُُمْ َهَشيٌةُلِلَْصْقيلُُُِليََّّْفِسُالَْفْقَرَُمْذهَلٌَةُلُُُِنَُِّاُ»آفریند   اندوه فراوان می و کند ورزی را ضعیف می اندیشه
َُُُُِجالِبٌُ و م  . در روایت «اندوه ه سرگشتگِی عقل و آورندهینه فقر، خوارِی جان است و مایهر آ 5؛لِلْه 

                                                           
 .74.  همان،  1
ُِ  »13،  17 ؛ جعةیوسائل الشق. محمد بن حسن حر عاملی؛ 2 ُاُُُِقَاَلَُأب وَعبِْ اِه  ِ ُيَاَُعبَْ ُاِه  َكَُقياَلَُوُلَِمْولً ُلَ   فَْظُِعزَّ َْ

ي َُُُماُِعزِّ ِصلْت  وِق ُُِفَ اكَُُُج   ْ َكُِإلَ ُ وُّ  ...«.قَاَلُغ   
ُكَث َرتَُخطاياِ  »47،  69؛ جبحاراألنواراقر مجلسی؛ . محمد ب3 ُق وََ   َُ ُق وََ   ُفََمنَُعِ   «.َلََُل ْمُإنسانايَطل ب 
 .307،  2 ؛ جافیکال. محمد بن یعقو  کلینی؛ 4
 .149؛  م و المواعظکون الحیعثی واسطی؛ ی. علی بن محمد ل5



182       ـ تخصصی ویژه مبلغانـفصلنامه علمی توشه ره 

َُاُ» دیگری آمده است  ُي ْخِر   تِ َُُُِعنُُُْالْفَِطنَُُُلَْفْقر  جَّ ِقلَُُُُّ  فقر، زبیان شییص  1؛ َُُِِبَلْ َُُُِفيُُغَِريبٌَُُُوُالْم 
امیام های  در توصییه «.ب اسیتیر در شهر خود، غریبندد و آدم فق لش فرو مییان دلیرا از ب کریز

دار ییخر ،ر است. سینشیر، حقیفرزندم! آدم فق»نیز هنین آمده است   به امام حسن علی
نامنید  راستگو باشد، او را دروغگو می ریفقاگر شود.  شناخته و دانسته نمی ،ندارد و مقام و مرتبتش

 2«.خوانند ز باشد، نادانش مییاگریاگر زاهد و دنو 
جوان توانا و نیرومندی را دید که اوط صبح به کیار و  .با اصحا  نشسته بود اکرم  روزی رسوط

این جوان شایسته میدح »گفتند   ،تالش مشغوط شده است. کسانی که محضر آن حضرت بودند
 فرمود   حضرت«. انداخت خدا به کار می و تمجید بود، اگر جوانی و نیرومندی خود را در راه

کند که در زندگی محتاج دیگران نباشید و از  اگر این جوان برای معاش خود کار و تالش می
دارد. اگیر بیه نفیع پیدر و میادر و  میی  نیاز گردد، او با این عمل در راه خدا قیدم بیر مردم بی

این کار زنیدگی آنیان را تیبمین  و قصد دارد باکند  خود کاری میضعیف و یا کودکان ناتوان 
کند تا با درآمد خود  . اگر کار میباز هم راه خدا خواهد بود ،نیازشان سازد کند و از مردم بی

دستان مباهات کند و بر ثروت و دارایی خود بیفزاید، او به راه شیطان رفته و از صراط  بر تهی
 3 ح  منحرف شده است.

 اجتماعی    های سازی در برابر آسيب مصونيت. 3

باعک انباشته  یاریکب است.از معضلی به نام بیکاری ناشی ها  ناهنجاری بیشتر معتقدندمحققان 
هیه دهید.  یسیوق می یانحرافات اخالق سوی ها را به ن فراوان در درون افراد شده و آ یشدن انرژ

بیه  ،سیربازی مقیدس اکنون پیس از پاییان دورهو بوده تحصیل  نباطها به د ساط بسیار جوانانی که
بیه میواد  بینند و برای رهایی از این فکیر آزاردهنیده، میدر خانه فردی اضافه خود را دلیل بیکاری 

شناس اجتمیاعی  آسیب ،دکتر باهر 4آورند. روی میمیدر و تفریحات دودی مانند قلیان و سیگار 
 انیواع جیرایم، ،جمله سرقت ناهنجارهای اجتماعی ازبیشتر الفساد است.  ام ،بیکاری»گوید   می

                                                           
 .46،  69؛ جبحاراألنوارمحمد باقر مجلسی؛ . 1
 .110؛  جامع األخبارری؛ یبن محمد شع. محمد 2
 .149،   3؛ ج الحدیث ق روایات تربیتی. محمد تقی فلسفی؛ 3
 .30/05/1395؛ «پدیده بیکاری و تبثیر آن بر روی جامعه»رسانی دانا؛  . شبکه اطالع4

https://www.dana.ir/news/861820.html 
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ارزشیی را در جوانیان بیه وجیود  افسردگی که زمینه بزهکاری و احسیاس بیی و فقر فساد، فحشا،
 یارکیاگیر نفیس را بیه » آمده است مانه کیح یدر سین 1«.، ناشی از بیکاری آنان استآورد می

گنیاه بیه  ی،نکو اطاعت مشغولش ن یند و اگر به بندگک ی، تو را به خودش مشغوط مینکمشغوط ن
   2.«ندک یمشغولت م

3همتاگرسلسلهج دانشودموربوانركهسلیمانشود
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