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مقدمه

کار و تالش اقتصادی ،افزون بر نقد مثبت در تعالی شخصیت انسان و کسب درآمهد ،توسهعه و
پیشرفت جامعه را به دنبال دارد .کار ،منشأ اتلی تولید روت است .در بیهند و تفکهر اسهالمی،
کار خالق و مولد ،منشأ کسب مال و درآمد و کلید استفاده از منهابع طبیعهی و خهدادادی اسهت.
منطق فطهرت نیهز بهرای پدیدآورنهده یهک شهیء ،حهق تصهرف در آن را میپهذیرد و او را مالهک
میشناسند .به همین جهت مالک اتلی و حقیقی همه موجودات ،خداست .در بیند اسالمی،
هر انسانی پس از کار مولد و مفید روی مواد طبیعت ،میتواند مالک کاالی تولیهد شهده باشهد و
هیچ کس حق تصرف آن را ندارد .در این مقاله ضمن بیان مفهومشناسی کسب و کار ،اهمیهت و
آداآ آن از نگاه اسالم بیان میشود.
مفهومشناسی کسب و کار

«کار» در لغت بر عمل ،کردار و شغل انسهان 1اطهالق شهده و در اتهطالح ،فعالیهت مسهتمری
که به تولید کاال یا خدمتی میانجامد و به آن دستمزدی تعلق میگیرد 2.برخی تاحبنظران کهار
را سرچشمه انباشت روت و سرمایه و سرانجام رشد و شکوفایی جوامهع دانسهته و آن را اسهتفاده
انسان از نیروی مادی و معنوی خود در راه تولید روت یا ایجاد خهدمات معنها کردهانهد 3.برخهی
دیگر نیز کار را مجموعه عملیاتی دانستهاند که انسان به کمک مغهز ،دسهتها ،ابهزار و ماشهینها
* عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی.
 .1علیاکبر دهخدا؛ لغتنامه دهخدا؛ ذیل واژه کار.
 .2اسماعیل اخالقی؛ «کار و تالش در پرتو آموزههای قرآن و اهلبیت
 .3غالمعباس توسلی؛ جامعهشیاسی کار و شغل؛ ص.90

»؛ فرهنگ کو ر؛ ص.31

  174رهتوشه فصلنامه علمی ــ تخصصی ویژه مبلغان

ً
برای استفاده عملی از ماده روی آن انجام میدهد و این اعمال نیز متقابال در انسان ا هر میگهذارد
و او را تغییر میدهند« 1.کسب» نیز به معنای تحصیل ،بهه دسهت آوردن و حرفهه و شهغل 2و نیهز
طلب معاش و رزق با زحمت و محنهت و طلهب روزی بهرای اههل خهود 3آمهده اسهت .راغهب
اتفهانی آن را چیزی که انسان برای به دست آوردن بهره و منفعت دنبهال میکنهد هماننهد کسهب
4
مال  ،معنا کرده است.
اهميت کار در اسالم

اسالم کسب و کار را واجب دانسته و برای افراد بیکار ارزشهی قائهل نشهده اسهت .خداونهد تنهها
َّ
َ َْ َ ْ َ ْ ْ
سذان ِإال
ن
وسیله رسیدن انسان به خواستههاید را کار و تالش معرفی کرده است« :و أن لذيس ِل ِْل
ِ
ما َسعی» 5.واژه «سعی» چند بار در قرآن به کار رفتهه کهه بیشهترین کهاربرد آن در معنهای کهار و
تالش است .آیات بسیاری بر اهمیت کار و تشویق به آن تأکید و تصریح کردهاند .همچنین آیهات
بسیاری به مشاغل انبیا و ملتهای گذشته پرداختهاند که بیانگر اهمیهت کهار در اسهالم هسهتند؛
مانند آیه  27سوره قصه کهه از اشهتغال حضهرت موسهی و کهار کهردن او بهرای حضهرت
شعیب خبر میدهد 6.همچنین سوره انبیاء که از آموزش خیاطی بهه حضهرت داوود خبهر
7
داده و آن را نعمتی برای انسانها بیان کرده است.
َ ْ َ ُ ُ ْ َّ َ ََّ
ذه
قرآن از کار و عمل تالح در کنار عزت الهی یاد کرده و فرموده است« :من كان ي ِريد ال ِعزة ف ِلل ِ
ُ
ْال ِع َّزة َج ِميعا؛ 8هر که طالب عزت است [بداند که همانا در ملک وجود] تمام عزت خاص خهدا
[و خداپرستان] است» .در سورۀ نبأ نیز هدف از آفریند روز و روشنایی آن را تهأمین معهاش بیهان
َ َ َ ْ َ َّ
الن َ
هار َمعاشا؛ 9روز را برای کسب روزی معیشت قرار دادیم».
میکند و میفرماید« :و جعلنا
 .1همان ،ص.10
 .2حسن عمید؛ فرهیگ فارسی عمید؛ ذیل واژه کسب.
 .3علیاکبر دهخدا؛ لغتنامه دهخدا؛ ذیل واژه کسب.
 .4حسین بن محمد راغب اتفهانی؛ مفردات الفاظ القرآن؛ ص.709
 .5نجم.39 :
.6قص .27 :
 .7انبیاء.80:
 .8فاطر.10 :
 .9نبأ.11 :
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اهمیت کسب و کار ،بهگونهای است که با سرنوشت انسان پیونهد خهورده اسهت .قهرآن کهریم در
ُ ُّ َ ْ
َ َ َ ْ
ذبت
سوره مد ر سرنوشت هر کس را در گهرو اعمهال و کهردار او میدانهد« :كذ نفذس ِبمذا كس
َ
َرهين » 1.همه این موارد بیانگر این واقعیت مهم ،یعنی قوام و استواری جامعهه بهه کسهب و کهار
است و اینکه موفقیت و دستیابی به هدف ،در سایه کار و تالش حاتل میشود .تأمین معهاش از
نکات مهمی است که عقل بشری و آموزههای دینی بر آن تأکید ورزیدهاند و برنامهریزی برای آن،
یکی از عوامل توسعه و رفع چالدهای اجتماعی دانسته شهده و مهورد توجهه بزرگهان دیهن قهرار
گرفته و بر آن تأکید شده است و این مهم جز در سایه کار و تالش به دست نمیآیهد .قهرآن کهریم
در بیان نبوت حضرت تالح میفرماید« :خداوند شما را آبادکنندگان زمین قرار داد»؛ 2کنایهه
از اینکه نعمتهایی که خداوند بر روی زمین برای شما خلهق کهرد ،نیازمنهد کهار ،تهالش و آبهاد
کردن به دست شما انسانهاست.
در آموزههای اسالم و بهویژه قرآن کریم و میراث اهلبیهت تأکیهد فراوانهی بهر کهار ،تولیهد و
اشتغال دیده میشود؛ بهگونهای که حتی زمامداران نیز به اسهتفاده از دسهترن خهوید بهه جهای
استفاده از بیتالمال توتیه شدهاند .پیامبر قبل از بعثت و بعد از بعثت ،هیچگاه کار و تهالش
را رها نکرد .قبل از بعثت به چوپانی و نیز تجارت اشهتغال داشهت و بعهد از بعثهت نیهز در امهور
مختلف حتی در کارهای جزئی بها اتهحاآ خهود مشهارکت میکهرد؛ چنانکهه بنها بهر بعضهی
گزارشها در یکی از سفرها همراه عدهای از اتحاآ ،گوسفندی ذبح کردنهد .بعضهی اتهحاآ
ذبح و بعضی دیگر سالخی و برخی پختن آن را بر عهده گرفتند .پیامبر نیز جمهعآوری هیهزم
3
برای پختن آن را بر عهده گرفت.
آداب کسب و کار

کسب و کار از منظر اسالم ،آدابی دارد که از مهمترین آنها میتوان به شروع کار با نام خدا ،توکهل
بر خدا ،اعتدال ،تخص گرایی ،تداقت و درستکاری ،استحکام و اتقهان کهار و شهروع کهار از
تبح زود و نیز دانستن حالل و حرام اشاره کرد.
 .1شروع کار با نام خدا

یکی از مهمترین آداآ کسب و کار ،شروع کار با نام خداوند است .اگر چه آیهای از قرآن بهه ایهن
 .1مد ر.38 :
 .2هود61 :؛ فضل بن حسن طبرسی؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن؛ ج  ،5ص .264
 .3حسن بن فضل طبرسی؛ مكارم االخالق؛ ص  251و .252
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نکته اشاره نکرده است ،آغاز تمام سورههای قهرآن غیهر از سهوره توبهه ،بها «بسهم اللهه الهرحمن
الرحیم» به نوعی رهنمونی از سوی حضرت حق است که آغاز امور باید با نام خداوند رحمهان و
لم ه ِ
ِ ِ
ٍ ِ
ٍ
لوِ
رحیم باشد .پیامبر در این باره فرموده است« :كُ ُِِ َأمِْذیِِ َبالِِلَلمِيُلذكَِْفيلهِ ِبس ِ َ
ِاّللِ َف ُه َ
َأبتَْ؛ 1هر کار مهمی که با نام خدا شروع نشود ،ابتر خواههد مانهد» .امهام تهادق نیهز دربهاره
َّ
َّ ْ
الهرحمن
شروع کار با نام خدا فرموده است« :چه بسا برخی شیعیان در آغاز کار خود ِ"ب ْس ِهم الل ِهه
ِ
َّالر ِحیم" را ترک میکنند و خداوند آنها را با چیزی که خوشایند آنها نیست ،میآزماید تا آنهها را بهر
َّ
ْ
2
شکر خدا تنبه دهد و به نتیجۀ ترک ِ"ب ْس ِم الل ِه َّالرحمن َّالر ِحیم" آگاه کند».
ِ
 .2توکل بر خدا

یکی از مهمترین آداآ کسب و کار ،توکل بر خداوند در انجام امور است که افزون بر اعتمهاد بهه
قدرت خداوند ،عزت نفس را نیز به دنبال دارد .توکل بر خدا در انجام امور و کارهای مختلهف در
قرآن و سیره معصومان مورد تأکید قرار گرفته است؛ بهگونهایکهه قهرآن کهریم بهر ایهن نکتهه
ْ َ َّ ْ َ
تصریح کرده است که هر کس بر خدا توکل کند ،او را کفایت خواهد کردَ « :و َمذن َيت َوكذ َعلذی
َ
3
َّالل ِه ف ُه َو َح ْس ُبه».
در سیره معصومان نیز این مهم مورد توجه بوده و یکی از ارکهان ایمهان شهمرده شهده اسهت؛
چنانکه امیرالمؤمنین فرمود« :ایمان چهار رکن دارد :توکل بر خدا ،تفویض امور بهه خداونهد،
4
راضی بودن به قضای الهی و تسلیم دستورها و اوامر الهی بودن».
 .3تخصصگرایی در کسب و کار

یکی از نکات مهم در کسب و کار و اشتغال ،واگذاری مشاغل به افراد متخص است .اگهر ههر
کسی با توجه به تخص خود مشغول شود ،امور اجتمهاعی سهامان خواههد یافهت و سهرمایهها
هدر نخواهد رفت .این نکته در آموزههای قرآن و اهلبیت نیز مورد توجه قهرار گرفتهه اسهت؛
بهگونهای که آموزههای دینی افزون بر سفارش فراوان به مسأله کار و تالش ،بر تخصه و انجهام
امور اقتصادی به دست آشنایان با مسائل اقتصادی نیز تأکید کردهاند .حتی برخهی منهابع روایهی،
 .1محمدمحسن بن شاهمرتضی فیض کاشانی؛ تفسیر الصافی؛ ج  ،1ص .83
 .2محمد بن علی تدوق؛ التوحید؛ ص .231
 .3طالق.3 :
 .4محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،2ص .47
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بابی را به این موضوع اختصاص دادهاند 1.آنگاه که حضرت یوسف از حاکم مصر میخواههد
او را بر خزاین آن سرزمین بگمارد ،در تبیین خواسته خوید افزون بهر امانتهداری ،از تخصه و
آگاهی کافی و داند خوید سخن به میان میآورد و میگویدِ « :إنی َحفذيٌ َعلذيم؛ همانها مهن
نگاهبانی ]امین[ و کاردانی آگاه [به این کار] هستم» 2.رسولخدا بر انجام کارهها بهر اسهاس
اطالع و داند تأکید ورزیده و از انجام نادانسته و بدون آگاهی امهور نههی کهرده و انجهام کارهها
بدون علم و آگاهی و تخص را سبب خرابی امور معرفی کرده است« :مِْع ِم ِِعَىِِ َغي ِْ ِ
ِعَ ٍ
لمِِ،
َ َ َ َ
3
كَا َ َِماِيُف ِس ُدِ َأكثَ َْ ِِم وماِيُص َِ ».

 .4برنامهریزی و اعتدال در کسب و کار

یکی از ویژگیهای دین اسالم ،رعایت اعتهدال و پرهیهز از افهراط و تفهریط در همهه عرتهههای
زندگی است .این مهم در امور اقتصادی ،بهویژه در زمینهه کهار و تهالش اهمیهت بسهزایی دارد و
علیرغم تأکید بر تالش حداکثری برای تولید و تأمین نیازهای زندگی ،اعتدال و پرهیهز از حهرص
و آزمندی نیز توتیه شده است .در عین حال رعایت حقوق نفس و اعضای بدن نیز مهورد توجهه
قرار گرفته است .همچنین به یاد خدا و عبادت توجه شده اسهت؛ چنانکهه خداونهد در توتهیف
مؤمنان ،آنها را کسانی معرفی میکند که تجارت و معامله ایشهان را از یهاد خهدا غافهل نمیکنهد:
ُ
الت ْلهيه ْم ت َ
جارة َو ال َب ْيع َع ْن ِذ ْك ِر ِّالل ِه» 4.همچنین در آیات قرآن کریم بر عمل و تهالش بهه
« ِرجال ِ ِ ِ
قدر توان آدمی تصریح شده است« :خداوند هیچ کس را جز به اندازه تواند بازخواست نمیکند
و بر همین اساس هر کس کار نیکی انجام دهد ،برای خود کرده و هر کس کار بدی انجام دههد،
به زیان خود انجام داده است» 5.امیرالمؤمنین شبانهروز مؤمن را به سه قسمت تقسیم کردهانهد
که یک سوم آن را به عبادت و راز و نیاز با یکتای بیهمتا و قسمتی دیگر را بهه تهالش بهرای تهأمین
6
معاش و هزینۀ زندگی و بخشی را به لذتهای حالل بپردازد.
 .1ر.ک :همان ،ج  ،1ص 107؛ محمدمحسن بن شاهمرتضهی فهیض کاشهانی؛ الفوافی؛ ج  ،1ص 199؛ محمهدباقر
مجلسی؛ مرآةالعقول فی شرح اخبار آل الرسول؛ ج  ،1ص .140
 .2یوسف.55 :
 .3محمد بن یعقوآ کلینی؛ الكافی؛ ج  ،1ص .108
 .4نور.37 :
 .5بقره.286 :
 .6حسن بن علی ابنشعبه حرانی؛ تحف العقول؛ ص .203
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 .5راستگویی و درستکاری

راستگویی ،راستکرداری و انجام درست کار ،یکهی از مهمتهرین ویژگیهها و فضهایل اخالقهی
است و یکی از مهمترین ابزار موفقیت به شمار میرود و میتهوان از آن بهه عنهوان موتهور پیشهران
کسب و کار یاد کرد .تداقت و درستکاری ،موجب اعتماد عمومی جامعهه ،رضهایت خداونهد،
نشاط مجری و در نهایت موفقیت در کسب و کار میشود .اهمیت این مههم در تعهالیم اسهالمی
1
بهگونهای است که یکی از ویژگیهای پیامبران و سبب نجات در روز قیامت معرفی شده اسهت.
پیامبر فرموده است« :خداوند دوست دارد اگر کسی کاری انجام میدههد ،آن را نیکهو انجهام
2
دهد».
 .6استحکام و اتقان کار

یکی از مهمترین آداآ کسب و کار را باید استحکام و اتقان آن دانست .اسهتحکام و اسهتواری در
انجام کار در برخی آیات قرآن کریم و در بعضی جریانها مورد اشاره قرار گرفته اسهت؛ چنانکهه
در داستان ذوالقرنین به اهتمام او در استحکام سدی که ساخت ،اشاره شده است 3.اسهتحکام در
انجام کار در سیره و سنت معصومین هم جایگاه ویژهای دارد .پیامبر در این بهاره فرمهوده
است« :خداوند دوست دارد اگهر کسهی کهاری انجهام میدههد ،آن را محکهم و تهحیح انجهام
دهد» 4.آن حضرت هنگامی که کاری انجام میداد ،تمام تالش خود را در اتقان و استحکام کهار
به کار میبست؛ چنانکه در تشییع و تدفین سعد بن معاذ با سنگ و خاک آن را مسهتحکم کهرد و
ِاّللِي ِحبِعبلدا ِِإ َذ ِ
ص ِال ِبَ ِ ِ ِ
ِ
ِع َملَلِ
پس از آن فرمودِ « :إ ِّن َ
ىِِلَعَ َُمِ َأن ُوهِِ َس َيبََىِِ َو َِي ُ
اِعمل َ َ
َ
َىِإلَيِه َِوِلَك وْ ه َ َ ُ ُّ َ
َأحكَ َمه؛ 5میدانم بهزودی پوسیده میشود؛ ولی خداوند دوست دارد وقتی بنهده او کهاری انجهام
میدهد ،آن را محکم و استوار انجام دهد».
 .7شروع کار از صبح زود

شروع زود هنگام کسب و کار در روز ،سبب رونق و پیشرفت کار میشود .نگاهی بهه زنهدگانی و
برنامه افراد موفق در زمینههای مختلف ،گویای آن است که آنان افزون بهر داشهتن برنامهه مهنظم،
 .1ر.ک .مریم 54 ،41 :و 56؛ احزاآ 7 :و .8
 .2ابوالقاسم پاینده؛ نهج الفصاحه؛ ص .801
 .3کهف.94 – 97 :
 .4ابوالقاسم پاینده؛ نهج الفصاحه؛ ص .305
 .5محمد بن علی تدوق؛ االمالی؛ ص  384و .385
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سحرخیز بوده و برنامه کاری خود را تبح زود آغاز میکردهاند .این مههم در تعهالیم اسهالمی ،از
ویژگی خاتی برخوردار بوده و بر آن تأکید شده است؛ بهگونهایکه امام رضا بینالطلهوعین،
یعنی بین طلوع فجر تا طلوع خورشید را زمان تقسیم روزی انسانها بیان کرده و به خواآ رفتگان
در آن زمان را محروم از آن برشمرده است« :الم ََل ِئكَ ُ ِت َقسمِ َأرز َ ِ
ني َمِِماِبي َْ ُِطَُلو ِ ِال َفج ِ
لِْ
ُ ِّ ُ َ
اقِِ َبنىِِ َ َ َ
َ
1
ِ
ىِطَُو ِ ِالشو م ِسِ َفمِْين ِ
ِ
اِينَ ُام َِعِْرزقه».
ِإلَِ ُ
َ ََ ُ
اِبينَ ُه َم َ
امِف َيم َ

 .8شناخت حالل و حرام

شناخت حالل و حرام در کارها ،یکی از مهمترین آداآ کسب و کار است .قرآن کهریم انسهانها
َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ْ ُ ُ َ
َ ُ
َ ُ
آمنوا التأ كلوا أ ْمذوالك ْم َب ْيذنك ْم
را از خوردن اموال یکدیگر به باطل نهی کرده اسهت« :يا أيها الِين
ًَ َ ْ َ
ْ
ْ
َّ َ ْ َ ُ َ
ون ت َ
جارة َع ْن َتراض ِمن ُكم» 2.برخی مفسران باطل را ربها و « ِتجارة عْ تراض»
ِبال ِ
باط ِ ِإال أن تك ِ
را خرید و فروش حالل معنا کردهاند 3.برخی آیات دیگر به خهوردن رزق و روزی حهالل دسهتور
دادهاند 4.معصومین نیز در این باره دستورهایی دارند؛ بهویژه در مشهاغلی ماننهد تجهارت بهر
یادگیری فقه و حالل و حرام امور قبل از اشتغال بهه آن تأکیهد کردهانهد .پیهامبر ضهمن مقهدم
ِ
ِ ِ ِ ٍ ِ
ِ
ِ
لمِ
ىِالْ َبلاِثُ و
دانستن فقه بر تجارت فرموده است« :الفق ُهِِثُ َمِِال َمت َج ُِْ َف َمِْاتو َج َِْب َغيِْفقهِ َف َقدِار َت َط َمِف ِّ
ار َت َطم؛ 5هر کس بدون دانستن حالل و حرام ]فقه[ به تجارت بپردازد ،در ربا فرو میرود».
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