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  بررسی تطبیقی ارزش و جایگاه کار در اسالم و یهود
  **/ سهیال بوجاري *اعظم پرچم

  چكيده
ـین اندیشـمندان مـذهبی    زیستی دینی و انسانی را در گرو گفتامروزه معتقدان به ادیان الهی، هم وگوي ب

ت مشترك تحقیقـی  وگوها متون وحیانی است. از موضوعادانند. طبیعی است که محور اصلی این گفتمی
 بین قرآن و کتاب مقدس، بحث کار و تالش است. انسان دو بعد مادي و معنـوي اسـت کـه تکامـل در    

شود. این پژوهش، درصدد است جایگاه اخالقـی کـار را از   از آنها، تنها در سایه تالش محقق میهریک 
ـیر    منابع اصلی دو دین، یعنی قرآن و روایات معصومان ـتخراج و   ، کتـاب مقـدس و تفاس معتبـر آن اس

دانـد کـه متعهدانـه تـالش     تحلیل نماید. اسالم سستی را مذمت نموده و نصرت الهی را از آن کسانی می
آن  کنند. در تورات آمده است که خداوند آدم و حوا را در بهشت عدن گذاشـت تـا کـار کننـد و از    می

  نگهداري نمایند.
  ش کار.کار، آیات قرآن، کتاب مقدس، ارز: هاکلیدواژه
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  مقدمه

ناگزیر اسـت کـه از   هاي خود، انسان براي شکوفایی استعدادهاي درونی خویش و رسیدن به آرمان
ه بلکـ موجب تحقـق آن نخواهـد بـود،    خیر صرف زیرا اندیشه ؛ عمل گام نهد ۀفکر به مرحل ۀمرحل

اي مسـئله  اياقتصاد ۀشش است. کار و تالش در عرصکار و کوعامل اصلی و اساسی در تحقق آن، 
در گسـتره زمـین پـا     او بوده است. از زمانی که بشرتوجه همواره مورد  است که از آغاز تاریخ بشر

به عرصۀ وجود نهاد و به برقراري رابطه با محیط و اطرافیان و تشـکیل خـانواده و جامعـه و طلـب     
نیـز بـا او همـراه    براي دستیابی به زنـدگی بهتـر   و کار ثبات و آرامش پرداخت، میل به بقا و تالش 

رو، از همان زمان به کشاورزي و درو و انبار کردن مـواد غـذایی و پـرورش دام و    ایناز بوده است.
از مسـائل اقتصـادي درآغـ    دسـت زد. بخشـد،  را قوام می طیور، شکار و تهیه هر آنچه که زندگی او

تر شد و به همـان  یدهتدریج و با گسترش جوامع بشري پیچاما بهتاریخ بشر صورتی ابتدایی داشت. 
  اندازه همواره مورد توجه ادیان آسمانی بوده است.

ادیان و شرایع الهی آمدند تا به انسان یادآوري کنند که او توانایی پشت سرنهادن مشـکالت را بـراي   
تشویق نمایند تا از موانع موجود در راه ساختن جهـانی بهتـر   او را اي آباد دارد و همچنین ساختن جامعه

بیهـوده و مهمـل بـه    انسـان را  که خداوند متعال بوده مورد تأکید همواره براي انسان این واقعیت د. بگذر
  .)36: تقیام( »أَ یحسب الْإِنْسانُ أَنْ یتْرَك سدي«: حال خود را رها نکرده است

 پیروانشـان را در هاي خـویش،  آموزه دین اسالم و یهود هستند که درهاي این ادیان آسمانی، از نمونه
از  هاي بسـیاري نیـز وجـه اشـتراك دارنـد.     جنبهدهند و میمسئله کار و تالش بسیار مورد سفارش قرار 

عنـوان  بـه  که از کارشود تا جاییاشتغال به کار بخشی از زندگی عبادي انسان محسوب میدیدگاه اسالم، 
ه    فَإِذا قُضیت الصالةُ فَانْتَ«: شودفضل خداوند یاد می ه و اذْکُـرُوا اللـَّ شرُوا فی الْأَرضِ و ابتَغُوا منْ فَضْلِ اللـَّ
اصـلی هسـتی انسـان     ةعنـوان شـالود  دین یهود نیز کار و زحمت را بـه . )10: جمعـه ( »کَثیراً لَعلَّکُم تُفْلحونَ

تـو بـراي خـود    «: اندکرده تعبیرگونه این آیه را بدین. )19: 30تثنیه، ( »پس حیات را برگزین«ند. کمطرح می
  .)211، ص 1382کهن، ( »پیشه و هنري انتخاب کن

ی دو دین اسالم و یهود، دیـدگاه ایـن دو را در   دینگیري از منابع صدد است تا با بهرهاین پژوهش در
دیـن   دو بررسی نماید و وجوه اشـتراك دو  مورد جایگاه و ارزش کار، و برخی از مشاغل مورد تأیید این

  در مسئله کار تبیین نماید. را
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  »ارك« ةشناسي واژمفهوم
گونـه تعریـف   را ایـن » عمـل « ةواژ راغب اصفهانیفعل، عمل و کردار است. معناي به »کار«از نظر لغوي 

 ،شـود. مفهـوم عمـل از فعـل    نامیده مـی  "عمل"ه حیوان از روي قصد انجام دهد، هر فعلی را ک«: کندمی
راغـب اصـفهانی،   ( »رودکـار مـی  جامـد نیـز بـه    يگاه در مورد اشیا "فعل"تر و محدودتر است؛ زیرا اصخ

الجـرم بـا عمـل و     گردد که از روي عقل و فکر انجـام شـود،  به کاري اطالق می» عمل. «)587، ص م1998
  .)383، ص ق1412عسکري، ( تر استاز آن عام» فعل«آگاهی همراه است، اما 

هـا، ابـزار و   مجموعه عملیاتی که انسان با استفاده از مغـز، دسـت  «در اصطالح عبارت است از  »کار«
گـذارد و او را  بر او اثر می این اعمال نیز متقابالًدهد. ملی از ماده روي آن انجام میبراي استفاده ع ماشین

یر و صیرورت از نقـص بـه   س«و شدن و عبارت از یعنی گردیدن » کار«. )22، ص 1385میک، ( دهدتغییر می
انسـان نیـز از ایـن سـیر سـرمدي و از ایـن       » کمال، از قوه به فعل، از جزء به کل و از مبدأ به معاد اسـت 

باشد. انسان موجودي اسـت کـه در   نمی امند در عالم هستی، مستثننظامـ   غایی و فراگیرـ   فرآیند بنیادین
و معنـوي خـویش، و راي اهـداف اجتمـاعی و     جهت نیل به کمال، فعلیت، کل معـاد و سـعادت مـادي    

اعـم از  انـات،  منظور رسیدن به غایت و مطلوب خویشتن، نیاز به امکدنیوي و نیز آمال اخروي خود و به
ـ    کـم و بـیش) ارادي  ( کار انسانی عبـارت از عمـل  « .، ص مقدمه)1378والیی، ( »مواد، ابزار و خدمات دارد

منظـور کسـب امکانـات مـورد     ست، عملی که بـه هاتماعی انسانروهی و اجعقالنی یا اختیاري فردي، گ
هاي مادي و معنوي و در جهت دستیابی به کمال الیق، الحـق و معهـود   ها و نقصاحتیاج، رفع نیازمندي

  .)همان( »پذیردو مطلوب انجام می

  اسالم جايگاه كار در
  :رسمیت شناخته شده استدر اسالم سه نوع کار به

  ؛کی) نظیر کار دهقانان، کارگران و...فیزی( کار یدي. 1
  ؛ن و نویسندگان و...انظیر معلم، مغزي، کار فکري. 2
  .)123، ص 1368صدر، ( کار احساسی و عاطفی نظیر کار هنرمندان، پرستاري از نوزادان و بیماران و.... 3

در  شناسـد. می ها را قائل شده و آن را یکی از عوامل اصلی مالکیتاسالم براي کار باالترین ارزش
آن مختص کار اقتصادي نیسـت.   یصد آیه در تشویق کار وارد شده است که تمامقرآن حدود چهار

ضـمن هشـدار بـه دالیـل     ؛ زیرا در آن آیـات،  بریممی به اهمیت و نقش کار پیآنها، با تعمق در  اما
نهـاده در آنهـا،    دیعتع حیاتی به وتوجه بشر را به زمین و خیرات و برکات ذخایر و مناب ،توحیدي
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کنـد و  ها مـی دعوت به حرکت و استفاده از استخراج این موهبتصورت ضمنی، جلب نموده و به
ه وسیله سـهولت حمـل   انسان را به آنچه کافتن دل دریاها را گوشزد نموده، اهمیت شکدر این راه، 

» فضـل «افـت  به نـام حرکـت بـراي دری   این آیات، آشنا ساخته است. کار و تالش در و نقل است، 
قوا و بازگشـت نشـاط و آمـادگی    ه آرامش و استراحت در شب و تجدیـد پروردگار نامیده شده و ب

  براي فعالیت و کار در روز تأکید شده است.
، 1389نسـکی، و...،  مورنر( »کنـد بازده مالی را تلویح نمـی  کار در اسالم معناي وسیعی دارد و لزوماً«

در تمام روز و یا زندگی زاهدانه را بـدون انجـام تالشـی بـراي      . نظام اسالمی دعا و مراقبه)432ص 
از مردي سخن گفتند که تمام وقـت خـود را    یک بار با پیامبر«شمارد. خود و دیگران مجاز نمی
: دادنـد پاسـخ   کنـد؟ پرسید چه کسی غذاي او را تأمین می ند. پیامبراگذردر مسجد به عبادت می

و ایـن نکتـه را    )433، ص همـان ( »برادر او از او بهتر اسـت صورت،  ایندر فرمود  برادرش، پیامبر
ا بـه  بلکه کار سخت و اتکیل نیافته، و تعبد تشک اکه دین اسالم از صرف تقوند مورد تأکید قرار داد

  گیرد.بر میهاي خود را نیز درتالش
از نـد.  کتوصـیه مـی  و به احتراز از تکـدي  کند میرهبانیت را تحریم ؛ اسالم با بیکاري مخالف است

با تـالش صـادقانه و شـرافتمندانه    رزش ذاتی انسان و نیز رفاه جامعه، شود که کرامت و ااینجا روشن می
هـا  یکی از تأکیدات مهم اسالم بـه انسـان   پیوندي نزدیک دارد.، نه فقط بعض آنان و، اعضاي جامعه ۀهم

له تأمین نیازهـاي اقتصـادي و معیشـتی    از جمگوناگون زندگی، هاي عرصههمۀ این است که همواره در 
جامعه دینـی هـم از جهـت فـردي و     هایی، صورت جدي و مستمر تالش کنند تا در پرتو چنین تالشبه

  هم از نظر اجتماعی به اهداف خود نائل آید.
در ، ناکه ضمن سـخنان معصـوم  شدت مذمت شده است تا آنجابهگري و گدایی در اسالم، ديتک

سوي شخص و ابزاري براي ذلـت شـخص در دنیـا و بازپرسـی     باز کردن راه فقر به یش گرفتن گدایی،پ
  طوالنی در آخرت خوانده شده است.

بـه جایگـاه ویـژه    ، ناآیات و روایات معصوم درار در فرهنگ اسالمی، ارزش و اهمیت کدلیل به 
  اشاره شده است.گوناگون آن تحت عناوین 

الً إِنَّا جعلْنا ما «: هدف خلقت. 1 مـنُ عسأَح مهأَی مهلُونَبضِ زِینَۀً لَها للَی الْأَرهـا      علَیلُونَ مـا عا لَجـاع و إِنـَّ
 .)7ـ8: کهف( »صعیداً جرُزاً

 در که، انسانى نفوس که است این آن شده، ووارد  زمین در بشر زندگى حقیقت ةآیه دربار دو این
، کنـد  زندگى آنجا در و ببندد دل زمین به که نبوده مایل هرگز، شریف و علوى است جوهرى اصل
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 حـق  عمـل  و اعتقـاد  راه از او جاودانـه  سعادت و کمال که کرده تقدیر چنین خداوند عنایت ولى
 عمل و اعتقاد موقف در را او که بسته کار به راه این از را خود تقدیر، جهت همین به. گردد تامین

 که آنچه و او میان، داده اسکان زمینش در مقدر مدتى تا و برساند تطهیرش و تصفیه محک نهاده، به
 »گردد شیفته مقام و جاه و اوالد و مال سوى به دلش و کند برقرار اىجذبه و علقه ،هست زمین در
  .)333، ص 13، ج 1374، طباطبائی(

ابتَغُوا منْ فَضْلِ اللَّه و اذْکُرُوا اللَّه کَثیراً لَعلَّکُم فَإِذا قُضیت الصالةُ فَانْتَشرُوا فی الْأَرضِ و «: فضل خدا. 2
 ؛ و چون نماز گزارده شد در [روى] زمین پراکنده گردید و فضل خدا را جویا شوید و خدا»تُفْلحونَ

 .)10: جمعه( را بسیار یاد کنید باشد که شما رستگار گردید
ال تُؤْتُوا السفَهاء أَموالَکُم الَّتی جعلَ اللَّه لَکُم قیاماً و ارزقُوهم و «: . مایه قوام و هستی شخص و جامعه3

؛ و اموال خود را که خداوند آن را وسیله قوام [زندگى] »فیها و اکْسوهم و قُولُوا لَهم قَوالً معرُوفاً
ان بخورانید و آنان را پوشاك دهید و با شما قرار داده به سفیهان مدهید و[لى] از [عواید] آن به ایش

 .)5: نساء( آنان سخنى پسندیده بگویید
صـبحگاهان بـه سـوي کسـب     «: فرماینـد به مصادف مـی  امام رضا: وسیله کسب عزت و شخصیت. 4

  .)10 حدیث، 4، ص 12، ج 1367حرعاملی، ( »عزت خود، و مقصودم رفتن به بازار برخیز
در راه روزي حـالل ماننـد مجاهـد در راه     تالشـگر «: فرماینـد مـی  اکـرم پیـامبر  : جهاد در راه خـدا . 5

  .)415، ص 2، ج 1382نوري، ( »خداست
 .)8، ص 4، ج 1372متقی هندي، (» کسب حالل استردارها، بهترین ک«: فرمایندمی اکرمپیامبر: عبادت. 6
از تـالش بـراي بـه     هر کس شـب را بـا خسـتگی   «فرمایند: می رسول اکرم: آمرزش گناهان ۀوسیل. 7

حـر  ( »سر آورد با آمرزش از گناهان خود شب را به پایان رسانیده اسـت دست آوردن روزي حالل به
 .)13، ص 12، ج 1367عاملی، 

کوشـش   ،بهترین یار بر دستیابی به خوشبختی آخرت«: فرمایندمی امام صادق: سعادت اخروي ۀمای. 8
 .)17، ص همان(» در دنیاست

در آیـات و روایـات   . اسـت  تأکیـد شـده   بسـیار  حالل بـودن کسـب و کـار    بردر نظام اقتصادي اسالم، 
شده است که روزي خود را تنهـا از راه  دستور داده هاي گوناگون به پیروان دین اسالم به شکلمتعددي، 

با و ال تَتّبِعوا خُطُوات الشّیطانِ إِنّه لَکُـم  یا أَیها النّاس کُلُوا مما فی اْألَرضِ حالالً طَی« :به دست آورندحالل 
  .)88: مائده( »و کُلُوا مما رزقَکُم اللّه حالالً طَیبا و اتّقُوا اللّه الّذي أَنْتُم بِه مؤْمنُونَ« ؛)168: بقره( »عدو مبینٌ

درآمد حـالل، بـر هـر مـرد و زن     دست آوردن سعی و تالش در جهت به«: دفرمایمی رسول خدا
سـفارش   بـه پیـامبر  در حـدیث قدسـی   خداونـد   .)9، ج 103، ص ق1404مجلسی، ( »مسلمان واجب است
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راستی که عبادت ده جزء است و نـه جـزء آن در کسـب روزي حـالل قـرار      اي احمد! به«: فرموده است
  .)27 ، ص74ج (همان،  داده شده است

ذینَ  یأَیها«از کسب حرام نهی شده است. سب روزي حالل، تأکید اسالم بر ک ،در مقابل  لَـا  ءامنُـواْ  الـَّ
ونَ  لَعلَّکُم اللَّه اتَّقُواْ و مضَاعفَۀً أَضْعفًا الرِّبواْ تَأْکُلُواْ حـسـب  ضـمن تأکیـد بـر ک   . اسـالم،  )130: عمـران آل( »تُفْل

کنـد.  مـی عواقب کسب حالل و حرام اشاره ارهاي حرام، به آثار و و بر حذر داشتن پیروانش از کحالل، 
  :ست ازا عبارت برخی از آنها

  آثار کسب و کار حالل از دیدگاه اسالم. الف

دسـترنج حـالل خـود     هـر کـه از  «: فرماینـد مـی  سول اکرمر :گشوده شدن تمام درهاي بهشت. 1
 ،ق1404مجلسـی،  ( »خواهد وارد شودبخورد، درهاي بهشت به رویش گشوده شود و از هر در که 

 .)2016 ، ص100 ج
تر اسـت کـه درصـدد    بنده، آن زمان نزد خدا گرامی«: فرمایدمی امام صادق :گرامی بودن نزد خداوند. 2

 .)2059، ص 5، ج 1377ري شهري، محمدي ( »کسب درهمی حالل برآید و نتواند به آن دست یابد
خداوند متعال قلـب او را  ، ردن لقمه حالل مداومت داشته باشدخوهر که چهل روز بر «: نورانیت قلب. 3

  .)153 ، صق1407حلی، ( »گرداندنورانی می
تالش روزانه براي کسب حالل، شب را به صـبح  سبب به کسی که با خستگی« :غفران و آمرزش الهی. 4

 .)24 ، ص17 ، ج1367، حرعاملی( »شودبرساند، آمرزیده می
بایـد  ، رد با اسـتجابت دعـایش شـادمان گـردد    کسی که دوست دا«: فرمود امام صادق: استجابت دعا. 5

 .)373، ص 90 ، جق1404مجلسی، ( »کسب و درآمد خود را طیب و حالل کند
ه از راه شود کـ اي مشغول خوردن مالی میوقتی بنده«: فرمایندمی امام صادق: مرزش فرشتگان. طلب آ6

شـود تـا زمـانی کـه او     اي هم مشغول طلب بخشش بـراي او مـی  فرشته، دست آورده استحالل به
 .)25، ص 1380راوندي، ( »دست از خوردن بکشد

  آثار کسب و کار حرام از دیدگاه اسالم. ب

، اي از بندگان خدا قرار گیـرد اي حرام در شکم بندههرگاه لقمه«: فرمودند رسول خدا: لعن فرشتگان. 1
 .)16 ، ص103 ، جق1404مجلسی، ( »کنندرا لعنت میتمام فرشتگان زمین و آسمان او 

همانا خداوند ورود بدنی را که از حرام تغذیـه کـرده بـه    «: فرمودند رسول خدا: عدم ورود به بهشت. 2
  .)16، ص 1 ج ،1388، فراسابی(» بهشت ممنوع کرده است
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پذیرد و نه بنـده آزاد کـردن   میهر کس مالی حرام کسب کند، خدا نه صدقه او را : «عدم قبولی عبادات. 3
و نه حج گزاردن و نه عمره انجام دادن او را و به اندازه پاداش این اعمال بـراي او گناهـانی سـنگین    

آنچه از وي پس از مرگش بر جاي بماند، توشه راه جهنم او خواهد بود. هر شخصـی کـه   . نویسدمی
دهـد  و رحمت قرار می د او را مورد دوستیبر حرام دست یابد و از ترس خدا آن را رها کند، خداون

 .)373، ص 90، ج ق1404مجلسی، ( »او را به بهشت ببرندکه  فرمایدو می
شـود و اگـر هـم    کند و زیاد نمیمال حرام رشد نمی«: فرمایندمی مام صادقا: عدم رشد و برکت مال. 4

 .)125، ص 5ج ، ق1401کلینی، ( »رشد کند، برکت نخواهد داشت
شـود و روي آنهـا اثـر    مال حرام در فرزندان آشـکار مـی  «: فرمایدمی اکرم پیامبر: اثرگذاري در نسل. 5

 .)124ص ، همان( »گذاردمی
گردنـد، بـه   کنند و به دنبال حرام میکسانی که نان حالل را رها می«: فرمود پیامبر: فقر مبتال شدن به. 6

 .)127، ص 5، ج ق1401کلینی، ( »کندکه از راه حرام درآمد پیدا کنند، خدا به فقر مبتالیشان میخیال این
رحـم  و بـی  خداونـد متعـال دعـایی را کـه از قلبـی سـخت      «: فرمود امام صادق: عدم استجابت دعا. 7

 .)474، ص 2ج ، همان( »کنداجابت نمی ،برخاسته باشد

  ب. در دين يهود
حتی از منزلت شایستگی و حق اجـدادي  «که اي برخوردار است تا جاییدین یهود از منزلت ویژه کار در

ابـراهیم و  و اگر خـداي پـدرم، خـداي    «: چنین گفت البانبه  یعقوبخوانیم که زیرا می؛ نیز واالتر است
قـدر و  رو، ایـن از. )42: 2سـفر تکـوین،   ( »نمودياکنون نیز مرا تهیدست روانه میهیبت اسحق با من نبودي، 

خداوند مصیبت مـرا  « بود. اما تنها براي حفظ و حراست اموال و ثروت او سودمند، یعقوبمنزلت اجداد 
خاطر و بـه حـق   دهد که خداوند بهینشان م. همان)( »ي مرا دید و دوش ترا توبیخ نمودهاو مشقت دست

 »را از آزار و آسیب رسانیدن بـه وي برحـذر داشـت    البانبود که  یعقوبقدر و منزلت کار و رنج دستان 
  .)212، ص 1382کهن، (

تا جایی اسـت کـه در    »کار«بخش مهمی از طرح و برنامه الهی براي سعادت بشر است. ارزش  »کار«
کـه گفتـه شـده    غذایی را نچشید تا آنکه اول کار کـرد، چنـان   ابوالبشر حتی آدم«: سفر تکوین آمده است

 »خداوند آدم را بگرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا در آن کـار کنـد و از آن محافظـت نمایـد    « :است
  .)15: 2سفر تکوین، (

 ،راتگیري از کارهاي دنیا در دین یهود مذموم شمرده شده است. تحصیل تـو زندگی زاهدانه و کناره
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ولی دانشمندان یهـودي بـر ایـن نکتـه تأکیـد      ترین مشاغل عنوان شده است. محترم ترین وعنوان عالیبه
اجتمـاعی بشـر بـه     حیاتنند، مردم تمام وقت خود را فقط صرف تحصیل تورات ک ۀاند که اگر همکرده

  :اندرو گفتهاینافتد. ازخطر می
زیرا زحمتی ؛ ادب و تربیت و کسب و کار همراه باشدارزش است که با تحصیل تورات زمانی خوب و با

ـیل   نـد.  گردد که ارتکاب گنـاه را فرامـوش ک  میموجب شود، که انسان در راه آن متحمل می اگـر تحص
و موجـب   گرددرسد و باطل میتورات با ادب و تربیت و کسب و کار توأم نباشد، سرانجام به جایی نمی

  .)210، ص 1382کهن، ( شود که شخص مرتکب گناه گرددآن می
گردد. در سفر تکـوین  میوسیله آن انسان سرور جانداران عالم جایگاه کار و کوشش تا جایی است که به

خـار و خـس خواهـد     زمین براي تو«: هنگامی که ذات قدوس متبارك به آدم ابوالبشر فرمود: آمده است
اي «: شـد. او بـه حضـور خداونـد عـرض کـرد      دیـدگان آدم پـر از اشـک    ، )18: 3، 23سفر تکوین( »رویانید

تـو بـا عـرق    «: لکن وقتی خداوند فرمود پروردگار عالم، آیا باید من و دراز گوشم از یک آخور بخوریم؟
  .الف)118پساحیم، ( »خاطر آدم آسوده شد، )19همان، آیه ( »پیشانیت نان خواهی خورد

هـاي شخصـی   رفـع نیازمنـدي  تنها هـدفش از کـار نبایـد    ه انسان، در دین یهود تصریح شده است ک
در حکـایتی  ش را نیز در نظر گیرد. این موضوع، ویژه خانواده خویبه، اطرافیان باید بلکه اوخودش باشد، 

  :مشهود است کامالًه نقل شده است، ک
ـین را  سالی را دیگذشت و مرد کهنهاي نزدیک شهر طبریا میهادریان امپراتور روم از کوچه باغ د که زم

رده بـودي،  اي پیرمرد اگر در جوانی کار ک: بدو گفت هادریانکند تا درختانی در آن غرس نماید. حفر می
ام و هـم  کار کرده من هم در اوایل عمر: مرد گفتشی. پیرگونه زحمت بکاکنون دیگر نیازي نداشتی بدین

از  هادریـان آن را با من خواهد کـرد.  ند آید، ها را پسه خداوند آسمانآنچه ک. نشینمدر آخر آن بیکار نمی
تو صد سال : با شگفتی بانگ بر آورد و گفت هادریانصد سال. یک: او گفت وي پرسید: چند سال دارد و

ـ    آن نهال بنشانی؟ کنی تا درکشی و زمین را میداري و باز زحمت می ه از میـوه آن  شـاید امیـدواري ک
زیـرا  ؛ غمـی نیسـت  نباشـم،  و اگر هـم الیـق    خواهم خورداگر شایسته باشم، : مرد پاسخ دادپیر ؟بخوري

 »کشـم من نیز براي فرزندان و اخالفم زحمت مـی شیدند، گونه که پدر و اجدادم براي من زحمت کهمان
  .)212، ص 1382کهن، (

کـرده  مواردي است که دین یهود بـدان سـفارش   جمله از ارها، رضاي خداوند در انجام کداشتن در نظر 
  :است

چـون  ؛ کشند، باید محض رضاي خداوند کار کنندتمام اشخاصی که در راه خدمت به جامعه زحمت می
شان بدیشان کمک خواهد کرد و نیکوکـاري آنهـا   فقط در این صورت است که شایستگی و حق اجدادي

  .)212ص همان، ( براي همیشه پایدار خواهد ماند
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کار رفته اسـت.  ت مکررا براي تأکید بر روابط میان خدا و انسان بهدر دین یهود تمثیل کار، تالش و خدم
 مند و مشتاق در خدمت ارباب سخن به میـان آمـده اسـت   عنوان بنده عالقهدر این استعارات از انسان به

کشی و چه کسی کار فرماي توست بدان در نزد که زحمت می )285- 284 ، ص1389ورنرمنسکی و...، (
  .)2: 2سفر پیدایش، ( پردازدمیکه مزد تالش تورا 

توصـیه  یـد شـده اسـت.    نیازي از دیگران بسیار تأکتأمین معاش و بیبراي و کوشش  در دین یهود بر کار
احسان کـردن بـه نیازمنـدان    ه، کحال در عین. از تکیه کردن بر دیگران احتراز جوید« که شخص بایدشد 

انـدازه  بـی  به امید دریافت کمک و صدقه از دیگران بنشـیند  این را که انسان، در مقابل، اندرا بسیار ستوده
در ( شنبه خود را همچـون روزهـاي دیگـر هفتـه سـاز     «: شده استید چنین تأکشده است. منفور دانسته 

  .)204ـ203، ص 1382کهن، ( »خویشتن را محتاج احسان و اعانۀ مردم نکن و مورد تهیه و خوردن غذا)
، انسان از یک پیمانه غـذا «اند که گفتهشدت مذموم شده است تا جاییبهنیز گري در دین یهود تکدي

همچنـین در سـفر   . همـان) ( »شـد ه از آن دیگـران با تا از نـه پیمانـه کـ    بردبیشتر لذت میه از آن اوست، ک
کبـوتر بـه   «، )11: 8سـفر تکـوین،   ( ) اسـت. بوترک( و اینک برگ زیتون تازه در منقار وي«: تکوین آمده است

اي پروردگار عالم، بهتـر آن اسـت کـه غـذاي مـن ماننـد       : ذات قدوس متبارك چنین عرض کردحضور 
لکن از دست تو برسد، تا آنکه همچون عسل شیرین باشـد و از دسـت انسـان ترکیـب     ، زیتون تلخ باشد

  .)204، ص 1382کهن، ( »یافته از گوشت و خون واصل گردد
کار در دیـن یهـود    ات تلمود ستوده شده است و ازادبی شأن عالی کار و زحمت در سراسرجایگاه و 

  :تحت عناوین مختلفی تعبیر شده است. از جمله
نوعـان از  تغال به امور جماعـت و خـدمت بـه هـم    اگر شما به خاطر اش و: فرمایدخداوند می« :عبادت. 1

. گـذارم میاي من به حساب شما پاداش شایستهانجام بعضی از فرایض باز ماندید، تحصیل تورات و 
 .)2: 2آووت، ( »ایدکه گویی تورات را تحصیل کرده و فرامین آن را انجام دادهچنان

، تربیـت ، رزش است کـه بـا ادب  تحصیل تورات زمانی خوب و با ا«: بازدارنده از گناه و فسق و فجور. 2
کـه   گـردد مـی موجـب  شـود،  زیرا زحمتی که انسان در راه آن متحمل مـی ؛ کسب و کار همراه باشد

  .)2: 2میشنا آووت، ( »ندارتکاب گناه را فراموش ک
 .)5: 5میشنا کتوبوت، ( »شودنیز باعث اختالل عقل او می و کشاندبیکاري انسان را به فسق و فجور می«
اگر انسان دو بند از قوانین دینی را در صبح و دو بند دیگر را «: همسنگ انجام تمام فرامین تورات. 3

و سراسر روز به کار و پیشه خود مشغول باشد، گویی تمام فـرامین تـورات را   در شام فراگیرد، 
  .)210، ص 1382کهن، ( »به نحو کامل انجام داده است
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 »بخشـد. عالی است مقام کار که بـه کـارگران عـزت و افتخـار مـی     «: کسب عزت و افتخار ۀوسیل. 4
 .)211ص همان، (

در بـاغ عـدن گذاشـت تـا کـه در آن کـار کنـد و آن را        خداوند آدم را بگرفت و او را «: هدف خلقت. 5
  .)15: 2سفر تکوین، ( »نماید محافظت

تـو بـراي   «: اندگونه تعبیر کردهبدین. )1: 30سفر تثنیه، ( »پس حیات را برگزین«: اصلی هستی انسان ةشالود. 6
 .)211 ، ص1382کهن، ( »خود پیشه و هنري انتخاب کن

خوشا به حال تو و سـعادت یـار تـو    نی، اگر از دسترنج خود اعاشه ک«: خوشبختیراه نیل به سعادت و . 7
 .)2 ، ص128مزامیر داود، ( »خواهد بود

  جامعه ةتوسع جايگاه تجارت، كشاورزي، دامداري و صنعت در
  در اسالم. الف

ار و لـزوم  عالوه بـر ارزش کـ  دیدگاه ویژه مورد توجه قرار گرفته است. کار با  ۀمسئلدر دیدگاه اسالمی، 
هـاي  رفـع نیـاز  تنهـا  اصـلی کـار نبایـد     ةکه انگیزباید توجه داشت دانی در برابر هر کار ارزشمندي، قدر

نیـاز شـدن از دیگـران از نظـر     رفع نیازهاي زنـدگی و بـی   منظوربلکه پذیرفتن کار باید به، شخصی باشد
  به قصد خدمت به دیگران باشد.نیز اقتصادي و 

است که بـاالترین و ارزشـمندترین تکلیـف انسـانی و      »جهاد« در ردیفاین نوع کار در اسالم 
انسـان بـه کارهـاي تولیـدي و     . در روایات متعددي، )54 ، ص1361صهبا، ( اسالمی شمرده شده است

آسایی و سر بار دیگـران  و از تنشده گیري از منابع طبیعی تشویق و ترغیب فعالیت عمرانی و بهره
  شدن نکوهش شده است.

آنکه به دیگـري  بدون که وي را  کنداسالم براي مسلمانان در امور اقتصادي خط مستقیمی ترسیم می
 خواهـد هـا مـی  اسالم از انسانسوي دیگر، از رساند. ال مشروع و مورد احترام میبه م، به ضرر وارد کند

چـه بییشـتر و بهتـر    هرکوشش و توان خود را به کار برد و کار را خود همه که هر کس به اندازه توانایی 
  .)56 ص همان،( گرددمیه به اجتماع نیز بربلکبه خود فرد، تنها نه ارک ۀزیرا نتیجانجام دهد؛ 

ضـروري دانسـته   روزي و استفاده از مواهب طبیعت بشري را امـري  اسالم سعی و تالش براي طلب
تأکیـد  حقوق فرد و جامعه و مصالح هر دو بر اسالم  به آن نیازمند است.مال، که انسان براي رسیدن به ک

برخـی  رو، در اسالم اینگذارد، ازنمیطور مطلق بازرا به ضرر دیگري، بهیکی حذف گاه زمینه هیچنموه، 
نیـز بـه    ناکنند که در قـرآن و روایـات معصـوم   اي ایفا میمشاغل در رشد و توسعه جامعه نقش ویژه

  :گاه و اهمیت آنها اشاره شده استجای
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هـاي اجتمـاعی اسـت.    هاي مهم درآمـد و رفـع نیـاز   یکی از راهتجارت از نظر اقتصادي،  :تجارت. 1
دوري از سستی و تنبلـی  شخصیت انسان در جامعه و نیز فعال ساختن آن و  حفظاین موجب عالوه بر 

  عدم سقوط اجتماعی باشد.و در نتیجه، 
اجتماع عظیم مسلمانان براي انجام مراسم مـذهبی و  در اهمیت بازرگانی در اسالم همین بس که بخشی از 

هاي مختلف از امت بـزرگ اسـالمی،   لتسیاسی در مراسم حج را براي تجارت و بازرگانی قرار داده و م
گونـه گنـاه و مشـکلی    داد و ستد را بدون احساس هیچاند، که بدان دیار براي زیارتی عظیم رهسپار شده

احادیثی از شیعه و سنی آمده و تصـریح دارد کـه حجـاج در زمـان     مورد،  توانند داشته باشند. در اینمی
وحی  ،هاي بازرگانی به سختی افتاده بودنداز در هم افتادن موسم عبادت با تجارت و داد و ستد پیامبر
رامِ  الْمشْعرِ عنْد اللَّه فَاذْکُرُوا تعرَفا منْ أَفَضْتُم فَإِذا ربکُم منْ فَضْالً تَبتَغُوا أَنْ جناح علَیکُم لَیس« آمد الْحـ و 

کَما اذْکُرُوه داکُمه إِنْ و نْ کُنْتُمم هلنَ قَب95ـ94، ص تاخوشنویس، بی( »)198: بقره( »الضَّالِّینَ لَم(.  
 ،انجـام آن نمـوده  به تجارت اشاره کرده و همگان را تشویق بر نایه، صراحت یا کبهموارد متعدد، قرآن در 

به شرطی که در محدوده رعایت مسائل مذهبی باشد و مخالفتی با مقررات و احکام اسالم نداشته باشـد.  
یا أَیها الَّذینَ آمنُوا ال تَأْکُلُوا أَموالَکُم بینَکُم بِالْباطلِ إِالَّ أَنْ تَکُـونَ تجـارةً   «: فرمایدنساء می ةاز جمله در سور

  .)29: نساء( »راضٍ منْکُم و ال تَقْتُلُوا أَنْفُسکُم إِنَّ اللَّه کانَ بِکُم رحیماًعنْ تَ
 زمینـه در ایـن   در روایات نیز به نقش تجارت در رشد عقل اجتماعی اشاره شده است. امام صادق

  .)12 ، ص4ج ، 1367حرعاملی، ( »گردانداجتماعی) را زیاد می( تجارت رشد عقل(«: فرمایندمی
نقشی که کشـاورزي در اسـتقالل اقتصـادي و سیاسـی جامعـه      دلیل اسالم به :کشاورزي و زراعت. 2
دسـت  صـنعت بـه   کـه از نان و غذاي مایحتـاج روزانـه مـردم را،     کشاورزياینکه به دلیل  همچنین، دارد
بار خـدایا  «: فرمودندمی پیامبررو، اینشاورزي نموده است. ازکزیادي بر تأکید ازد، سآماده میآید، نمی

 براي تـأمین قـدرت جسـمی)   ( اي میان ما و آن میانداز که اگر نانبه نان ما برکت عنایت فرموده و فاصله
 »ایـم واجبـات الهـی را انجـام دهـیم     نـه توانسـته   و شود و نه روزه گرفته شودنباشد، نه نماز خوانده می

  .)118، ص تاخوشنویس، بی(
هنگامی کـه  «: فرمایندمی که بشر به آن پرداخته است. امام صادقاست غلی کشاورزي از اولین مشا

رد. جبرئیـل  ل شکایت کـ ئیپس به جبررد. نیاز به غذا و آشامیدنی پیدا کرد، حضرت آدم به زمین هبوط ک
در آیـات  نیـز  قـرآن کـریم    .)194، ص 13، ج 1367حرعـاملی،  ( »کشاورزي کـن  !به وي اظهار داشت: اي آدم

و... اشـاره   ا مانند تنظیم و تصـفیه هـو  ی، خوراکهاي غیردر زمینه کشاورزي و نقش آن ۀبه مسئلمتعددي 
هو الَّذي أَنْزَلَ منَ السماء ماء لَکُم منْه شَراب و منْه شَـجرٌ  «: فرمایدکرده است. از جمله در سوره نحل می
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و الزَّیتُونَ و النَّخیلَ و الْأَعناب و منْ کُلِّ الثَّمرات إِنَّ فی ذلک لَآیۀً لقَـومٍ   ینْبِت لَکُم بِه الزَّرع*  فیه تُسیمونَ
  .)11ـ10: نحل( »یتَفَکَّرُونَ

بلکه خود اقدام بـه برزگـري و کشـاورزي    تفا ننموده، تنها به تأکیدات لفظی اک نامعصومرو، ایناز
  اهمیت این امر حیاتی را نشان دهند. تا عمالًاند نموده و سختی آن را پذیرفته

داران مردمنـد و حاللـی را   کشـاورزان گـنج  «: فرماینـد در مورد جایگاه کشـاورزان مـی   امام صادق
دهـد. و اینـان روز   رشـد مـی  کارند که خداوند عزوجـل آن را از زمـین رویانـده و خـارج نمـوده و      می

تر و نامشـان بـه مبـارك بـرده خواهـد      ارند و از همه مقرببهترین مقامات را از میان دیگران درستاخیز، 
  .)194 ص همان،( »شد

یکی از معتبرتـرین ارکـان اساسـی مـواد غـذایی      ی و دریا و هوا، ها و حیوانات خشکدام :دامداري. 3
اسالم مردم را به رشـد ایـن   بخشد. میحیات خود را برآن قوام  انسان به آنها نیازمند است و د کهنباشمی

بـوده   شـغل انبیـاء  کـه   کنـد دامـداري  که تصریح مـی کند تا جاییسرمایه و اهمیت دادن به آن دعوت می
مگر آنکه زمـانی از عمـر خـود را    نگردانید،  خداوند پیغمبري را مبعوث«: فرمایندمی است. پیامبر اکرم

  .)64 ، صق1404مجلسی، (» به چوپانی گوسفندان اشتغال داشته است
وا   «: فرمایـد و میرده، اي براي خردمندان یاد کعنوان نشانهاز دامداري بهنیز قرآن کریم  در عـار کُلُـوا و

  .)54: طه( »أَنْعامکُم إِنَّ فی ذلک لَآیات لأُولی النُّهی
برکـت  ه روزي را آفرید، خداوند هنگامی ک«: فرماینددر حدیثی در اهمیت دامداري می پیامبر اکرم

  .)32، ص 4، ج 1372متقی هندي، ( »زي و گوسفند قرار دادرا در کشاور
زیـرا سـازندگی و صـنعت تسـهیالتی     اسـت؛  صنعت یکی از جوانب اساسی زندگی بشر  :صنعت. 4

اسالم بـه صـنعت    کند.هاي کشاورزي و نقل و انتقال، نیرو و غیر آن ایجاد میزمینه در براي زندگی بشر
 ،تشـویق قـرار داده اسـت    دارنـدگان حرفـه و فـن را مـورد    ، گران توجه خاصی مبذول داشـته و صنعت

ت به این حرکـ  خواهدبلکه از آنها می، ولوژي بمانندنماندگی علمی و تکپذیرد که مسلمانان در عقبنمی
قـرآن   هاي انسانی بر دیگـران سـبقت گیرنـد.   و در چارچوب اخالق و ارزشعلمی و صنعتی ادامه داده، 

ظهـور   کنـد کـه منشـأ   هاي طبیعی اشاره میاي از قوانین علمی و سنتسلسلهبه  هاي خودضمن هدایت
 انـد. به ابداع و ابتکارات فراوانـی دسـت زده  آن،  ۀوسیلاي از علوم و صنایع است که مسلمانان بهمجموعه

صـنعت زره سـاختن آمـوختیم تـا شـما را از زخـم شمشـیر و آزار        «: فرمایـد می انبیاء ةاز جمله در سور
  .)80انبیاء: (» آوریدجا میبه الهی را)( آیا شکرمحفوظ دارد،  دیگریک
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 عنـوان منشـأ  گرفتـه و از آن بـه   گري مورد تأکید قـرار نیز صنعت و صنعت نادر احادیث معصوم
 ةدربـار «: نویسـد مـی  مالک اشـتر نامه خود به در عهد منافع عمومی تعبیر شده است. چنانچه امام علی

کـه بـا   کسانی نشینان و به مردم سفارش کن که در حق آنها نیکی نمایند، حجرهگران سوداگران و صنعت
راد دیگـر جامعـه   جان خویش به اف ۀو چه آنها که با سرمایکنند میجان و مال خود براي سوداگري سفر 

  .)56، نامه تاالحدید، بیابی( »منافع عمومی هستند ها منشأرسانند؛ زیرا اینسود می
  ب. در یهود

تجارت است که در بـاال بـردن   ین یهود بدان اهمیت داده شده است. یکی از مشاغلی که در د :تجارت. 1
حضـرت  پیـامبري چـون   آمـده اسـت کـه    تـورات   که درثر است تا جاییؤتوان اقتصادي جامعه بسیار م

کمـک   هـاي تجـاري سـلیمان پادشـاه بـا     کشـتی «به تجارت و بازرگـانی اشـتغال داشـته اسـت.      سلیمان
هر سه سال یک بار با بارهاي طال و نقره و عاج، میمون و طاووس وارد بنـادر اسـرائیل    حیرامهاي کشتی

 .)22 ، ص9ج تواریخ، ( »شدندمی
ـ  ةمقایسه زندگی کشاورزي با صنعت یا بازرگانی، اخـتالف عقیـد   ةدربار: کشاورزي. 2 ی فراوان

در اهمیت کشاورزي چنـین  سو، از یک زیرا؛ )213، ص 1382کهـن،  ( میان دانشمندان یهود وجود دارد.
کـس کـه    هاي کشاورزي برخواهنـد گشـت. هـر آن   انجام به کارها سرصاحبان همه حرفه«: اندگفته

این سـخن نظـر مخـالفی    در مقابل، . همان)( یک انسان واقعی نیستشت و زرع ندارد، زمین براي ک
 ۀتر از حرفـ اي پستهیچ حرفه«: گویدچنین میدانسته، اي پست وجود دارد که کشاورزي را حرفه

سـرمایه سـوداگري    ؛ واحد رایج پول در بابـل) zoz(زوز شود. کسی که با یک کشاورزي یافت نمی
قطعـه  صـد زوز،   هر روز طعام گوشت و شراب سر سفره آماده دارد. اما آن کس که با یکند، کمی

سـبزیجات اسـت، تنهـا     و کند، خـوراکش نمـک  در آن کشت و زرع می و کندزمینی خریداري می
بـراي نگهبـانی   ها روي زمین بخوابـد،  ه او شبشود کمیموجب  بلکه کار کشاورزيهمین نیست، 

 .همان)( »زد و خورد داشته باشد برد دزدان، و با همسایگانش نزاع ومحصول از دست
 عنـوان بدان پرداخته است،  عنوان اولین شغلی که آدمکشاورزي در سراسر تورات ستوده شده و به

  .)18: 3، 23 سفر تکوین( »زمین براي تو خس و خار خواهد رویانید«گردیده است. 
داري و هنگـامی کـه ملـک   «: در تـورات چنـین آمـده اسـت    گـري  درباره اهمیت صنعت: صنعت. 3

نظـر  بسیار جلـب بخشید، آمیز شده بود، ایمنی و اطمینانی که صنایع دستی به انسان میکشاورزي مخاطره
قحط و غال هفت سـال بـه طـول    «: المثلی نیز حاکی از این امر استضرب. )213، ص 1382کهن، ( »کردمی

 .همان)( »انجامید، لکن به در خانه مرد صنعتگر نزدیک شد
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به فرزندان بسیار مورد تأکید قرار گرفتـه اسـت   آن  صنعت از جمله مشاغلی است که اشتغال و تعلیم
عنوان آموختن راه دزدي عنوان شده است در اهمیت این موضوع دانشـمندان  پرداختن بدان بهکه نتاجایی

  :اندگفته یهود
ـ   ه فرزنـد خـویش هنـر و    انسان موظف است که به فرزند خود هنر و صنعتی را بیاموزد. و هرکس کـه ب

ماننـد  ه هنر و صنعتی دارد، دزدي به او آموخته است. کسی ک ۀمانند این است که طریقصنعت نیاموخت، 
تواننـد بـه درون آن آینـد و عـابران قـادر      اند و دام ودد نمیتاکستانی است که بر گردش دیواري کشیده

ـنعتی نـدارد هماننـد       از انگورهاي آن بخورند نیستند یا به درون آن نظر افکنند. لکن کسی کـه هنـر و ص
داخـل آن شـوند و عـابران از انگورهـاي آن      اننـد توتاکستانی است که دیوارش فروریخته و دام ودد می

  .)114ـ113ص همان، ( کرد خواهند خورد و درون آن را نگاه خواهند
و از  اسـت یـد بـوده، دامـداري    یکی دیگر از مشاغلی کـه همـواره در دیـن یهـود مـورد تأک     : دامداري. 4

هـاي  او طال و نقـره و گلـه   تمند بودابرام بسیار ثرو« اند.مشاغلی است که پیامبران الهی بدان اشتغال داشته
اي بـیش  فرماید که وقتی چوپـان سـاده  حال خداوند قادر متعال می و« .)2: 13سفر پیدایش، ( »فراوانی داشت

دوم ( »را بـه رهبـري قـوم اسـرائیل برگزیـدم      کردي، تـو گوسفندان نگهداري می از هانبودي و در چراگاه

  .)7: 7سموئیل، 

  جايگاه كسب حالل
  در اسالمالف. 

ـیت ، ارزش، عواطـف ، جسـم ، روح ،چه به فرد یا جامعه آسیب رساند و عقـل اسالم هر ، حریـت ، شخص
زیرا محور اساسی انسان است نه اقتصاد و انسانیت مقصد و کند؛ میتحریم آزادي و آینده او زیان رساند، 

ولید شناخته شده اسـت  ی از ابزار تئهاي اقتصادي جدید انسان جزنه مال و ثروت. در مکتبف است، هد
اسالم ه، کحالیشود. درتولید و مصرف سنجیده می ارزش انسان در حقیقت بر محوره طبق این دیدگاه، ک

ـند آن دائر مدار  هاي اقتصادي بایدفعالیتهمه که  داندانسان را محور اصلی می بـر اسـاس حفـظ     و باش
نـه  ولید و خدمت در اختیار اسـالم اسـت،   اسالم تدر رو، اینازریزي شوند. برنامهرامت او، شخصیت و ک

  .)23، ص تاخوشنویس، بی( بالعکس
 ،»ضرر و ال ضرار فـی اإلسـالم  ال« ةار و عمل اقتصادي، باید مشروع بوده و طبق قاعدهر کاز نظر اسالم، 

گـذارد و  شرافتمندانه احترام مـی  همه انواع کارِاسالم به ساند. نربراي مردم سودمند باشد و به کسی زیان 
عـم از پرسـتاري یـا    ا، شمارد. اگر در جامعه به خدمت یا مهـارتی هیچ کار الزم یا مفیدي را کوچک نمی

عـالوه   .نیاز باشد، شماري از اعضاي جامعه مکلفند که آن علم یا مهارت را کسب کنندآوري زباله، جمع
: فرماینـد مـی  بهترین وجه و استوار انجام شود. پیـامبر اکـرم  باید به شود، ه انجام میهر کاري کاین، بر 
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 »زنـد آن را خـوب و اسـتوار انجـام دهـد     خداوند دوست دارد هر کدام از شـما دسـت بـه کـاري مـی     «
  .)9129، ح 907، ص3، ج 1372، يهندیمتق(

 و آثـار  تحریم مکاسب نامشروع است تا جامعـه از در نظام اقتصادي اسالم، ترین مسائل یکی از مهم
هـاي مشـروعی بـراي    راهمقابـل،  در دارد، در امان بمانـد.  اسب براي بشریت در برنتایج سویی که این مک

م احـر خداوند در قرآن کریم در آیات متعـددي بـه برخـی از مکاسـب      کسب باز و آزاد قرار داده است.
، )130: عمـران آل( فروشـی ، شـراب )12: ممتحنـه ؛ 38: مائـده ( اشاره کرده و هرگونه کسب که از رهگـذر دزدي 

، )79: کهـف ؛ 29 ،10: نسـاء ( ، ارتـزاق از راه چپـاول  )10ـ9: توبه( ، ارتزاق از راه دین)34: اسراء( غارت اموال یتیم
منجر به غفلت از یـاد خـدا و آخـرت    دست آید نهی کرده است؛ زیرا به )22: مائده ؛188: بقره( خواريرشوه

 ،کـه نصـیبتان کـردیم   یزه، ها و رزق حالل و پاکاز این نعمت«: فرمایدبقره می ةجمله در سور شود. ازمی
س هـر کـ  . شـوید در آن طغیان و سرکشی نکنید و گرنه مسـتحق غضـب و خشـم مـن مـی     نید. تناول ک

  ).81طه: (» خواهد شد همان خوار و هالكمستوجب خشم من گردید، 
کـه  است تا جاییشده ز منظر قرآن کریم تحریم است که ا »ربا«یکی از مصادیق بارز درآمد نامشروع 

نیز ربـا   نادر احادیث معصوم .)279ـ278: بقره( جنگ علنی با خدا و رسول محسوب شده است ۀمنزلبه
ها، جلوگیري از کارهـاي خیـر، عـادت مـردم بـه گنـاه و       تباهی سرمایه، هالك ملت، موجب فساد، ظلم

یـک درهـم ربـا از    . در چنـدین روایـت،   تولیدي دانسته شده استهاي تجاري و بازماندن آنها از فعالیت
 ،ملتـی میان تهدید شده است که ظهور ربا در  در حدیث معتبري صریحاًاست. زنا بدتر شمرده شده  هاده

  .)103- 102، ص 1368صدر، ( سبب هالکت آن جامعه خواهد شد

  ب. در یهود

کـه  ی از مصـادیق درآمـد نامشـروع،    یکـ . ه اسـت بر کسب و درآمد حالل بسیار تأکید شددین یهود،  در
 عبـارت  برخی از نصوص حرمت ربا در تـورات رباست. شدت مذمت شده است، توسط علماي یهود به

 :  ست ازا
خواه غریب باشد یـا همـوطن   ، او را یاري کن، رداگر برادرت فقیر شد و دست نیاز به سوي تو دراز ک«ـ 

 .)119: 25 ،سفر خروج( »کند و از او ربا نگیر و از خداي بترساو را کمک کن تا همراه تو زندگی ، تو
نه بر پول نقد و نه بر طعـام و نـه بـر هـر چیـزي کـه قـرض داده        ،از برادرت هیچ سودي طلب نکن«ـ 

 .)37- 35، 25سفر الویان( »توانی قرض ربوي بدهیشود. فقط به بیگانه میمی
دلیـل آنهـا ایـن    . یهودي اشکالی نـدارد گرفتن ربا از غیره کاند ز این عبارت استفاده کردهاـ برخی، 
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اما برادرت را به سود قـرض  ، توانی به سود و ربا قرض دهیه میبه بیگان«: سخن تورات است
خوار منفور واقـع شـده و حـق شـهادت دادن از     انسان ربادر یهودیت،  .)20: 23سفر خروج، ( »مده

  وي سلب شده است.
مالحظه کن که چشم بصیرت رباخواران تا چـه حـد   «: در مورد چنین شخصی آمده است داوددر مزامیر 

ه بـه وي  کور است. اگر کسی هم نوع خود را شریر و بدکار خطاب کند، آن شخص براي رفع توهینی ک
، امـا  کننـده را از کسـب معیشـت خـود محـروم سـازد      کند تا بدان حـد کـه تـوهین   اقدام میشده است، 

گیرند، کاتب و قلـم  به کسی وام به قصد رباخواري بدهند، گواهانی می خواهندمی که میرباخواران هنگا
شـخص  ( فالن کـس «: کنند و مضمون آن سند چنین استنویسند و آن را مهر میآورند و سندي میمی

آن را بدون گرفتن سـود و بهـره    و کس که پولی داردهر آن»... وجود خداي اسرائیل است رمنک رباخوار)
دهـد... آنکـه ایـن را    نقره خود را به سود نمی«: درباره او نوشته شده است، دهدبه همنوعان خود وام می

  .)15: 15مزامیر داود، ( »تا ابداالباد جنبش نخواهد خورد جاي آوردبه
بلکـه   ،گـردد وسعت درآمد بشر نمـی موجب تنها نه این سخن حاکی از این است که کسب نامشروع

توانـد بـراي خـود    میان مشاغل گوناگونی کـه انسـان مـی    یت،در یهود سرانجام اموالش تباه خواهد شد.
تفاوت گذاشته شده است و انتخاب برخـی از مشـاغل توصـیه و برخـی مـذموم دانسـته شـده        ، برگزیند

رزنـدش بیـاموزد   اي را بـه ف انسان نباید حرفـه «: یکی از دانشمندان یهودي در این زمینه گفته است است.
اي پـاك و آسـان نمایـد. بهتـر     کند. شخص باید فرزند خود را صاحب حرفهکه وي را با زنان دمساز می

گونـه  زیـرا در ایـن  ؛ است که انسان به فرزند خود حرفه چارپاداري، شتربانی، مالحی، چوپانی را نیاموزد
  .)214، ص 1382کهن، ( »امکان تقلب و دزدي وجود داردمشاغل، 

سـتودند، خـود نیـز کـار     در عین حال که کار زحمـت و صـنعت و هنـر را مـی     شمندان یهود نیزدان
هـاي  هدان از خـانواد آید تنهـا عـده معـدودي از ایـن دانشـمن     که از مندرجات تلمود برمیچنان. کردندمی

عیشـت  کـه م  آمدنـد حسـاب مـی  اي بهوران سادهدر صورتی که اکثر آنان کارگران و پیشهثروتمند بودند. 
  .)212 ، ص1382کهن، ( آوردند.خود را به عرق جبین به دست می

  آزادي در انتخاب شغل و حرفه
  الف. در اسالم

که بـین افـراد یـا نـوعی از     اینبدون ، داندمردم را در حق استفاده از مواهب طبیعی یکسان میهمه اسالم 
هـا از هـم   عیال او و تنها تمایز انسانهمه  و زیرا همه مخلوق خداوند هستند؛ نوع دیگرتفاوت قائل شود
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هـاي اقتصـادي،   ار و شرایط فعالیـت هاي کمردم را در حق دستیابی به زمینههمه اسالم  است. ااز نظر تقو
 کـه ت مصـالح دیگـران و حقـوق و شئونشـان،     و همه حق دارند آزادانه با حفظ و رعایـ داند، سان مییک

  الش کنند.کار و تضوابط آن را نیز مشخص نموده است، 
گذارد تا هر کاري را که با بلکه او را آزاد میند، کشریعت اسالم کاري خاص را بر مسلمانان تحمیل نمی

دین کاري خـاص را بـراي انسـان    رو، اینند. ازانتخاب کایش تناسب دارد، همهارت و تمایالت و لیاقت
بنـدد،  را بر روي او نمی هیچ کاري ةکه دروازچنانند. مگر آنکه مصلحت جامعه ایجاب کند، کتعیین نمی

  .)270، ص 1378العسل، ( براي شخص وي یا دیگران مضر باشد.که آن کار مگر این
را او آن خـدایی اسـت کـه زمـین     «... : از جملـه وجود دارد. این زمینه  آیات متعددي دردر قرآن مجید، 

 و( روزي او خوریـد  و حرکت کنیـد هاي آن پس شما در پست و بلنديبراي شما نرم و هموار گردانید. 
  ).15ملک: (» رش گویید)...شک

جامعه هر آنچـه را در تـوان دارنـد،     اعضاي ۀالزم است همه اسالم براي زندگی مقرر داشته، در نظامی ک
مادري یـا   ۀکند، زنی که وظیفکار گیرند. این امر در مورد کودك، جوانی که تحصیل میبراي خیر امت به

ورنرمنسـکی  ( مصـداق دارد ـ    با هر توانایی فکري و جسمیـ دهد و مردان را انجام میداري خود خانه
  .)432، ص 1389، و...

دادن بهـاي از دسـت  ولی این اشتغال نباید بـه  رده است، اسالم زنان را از اشتغال در خارج از خانه منع نک
آیـد، از آنچـه کـه    وجود میبهآسایش خانواده باشد. ممکن است تلقی و مهارتی که در ضمن اداره خانه 

  تر باشد.مستلزم انجام کار بیرون خانه است، جامع
، بـر  خوانی داشته باشدفرد آنها همبهص منحصریاي را که با خصاتوانند هر شغل شرافتمندانهزنان می

 ،و یا به هر شغلی وارد سـاخت  وار به مشاغلی خاص محدود ساختاما نباید زنان را کلیشهعهده گیرند. 
  نیاز جامعه نباشد.روحیات آنان نامناسب و یا موردهرچند با 

  ب. در دین یهود

البته بایـد توجـه داشـت کـه افـراد را از      ا در انتخاب شغل آزاد گذاشته است. پیروان خود رنیز دین یهود 
در مـورد   دارد.برحـذر مـی  افتـد،  ا جامعه با آن به مخـاطره مـی  اشتغال به شغلی که منافع خود شخص ی

محـدود بـه محـیط خانـه بـود،       بیشـتر  هـا گذشـته کـار زن   در«آمده است: در دین یهود نیز اشتغال زنان 
ازجملـه کارهـایی بـود کـه     ردن گنـدم،  شو، نان پختن و آسیاب کوریسی، بافندگی، آشپزي، شستچرخ

بسـیاري از زنـان در   امـروزه  «. )91، ص 1384هـولم و بـوکر،   ( »دادنـد ها در انزواي خود در خانه انجام میزن
  .)92ـ91 ص همان،( »آزادند اجتماعی کامالً ۀانتخاب شغل و فعالیت در عرص
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  گيرينتيجه
. مواردي که این پژوهش بدان پرداختـه  وجود دارددین اسالم و یهود در مقوله کار مشترکات فراوانی  در

  :عبارت است از
اي بـراي  انـد و آن را نـوعی عبـادت، وسـیله    هر دو دین براي کار ارزش و جایگاه واالیی قائـل شـده  . 1

  اند.سعادت و خوشبختی، شالوده هستی انسان، و هدف خلقت دانسته ۀکسب عزت، مای
در ضمن آن فرد نباید تنهـا منـافع   کار باید براي رضاي خداوند انجام شود و . از دیدگاه اسالم و یهود، 2

  شخصی خویش را در نظر گیرد.
زاهدانه و دوري از اجتماع و پرهیـز از کـار و تـالش مـذموم و کـار و تـالش       زندگی دین،  در هر دو. 3

  نوعی عبادت محسوب شده است.
شـدت  گـري را بـه  تکـدي یه بر خویشتن بسیار سـفارش نمـوده،   و کوشش و تک اسالم و یهود بر کار. 4

  دانند.آن را ابزار از دست رفتن عزت و آبروي شخص میرده، محکوم ک
  پرداختند.بدان می ضمن ستودن کار و کوشش خود نیز عمالًین، . بزرگان هر دو د5
مشاغلی مانند تجارت، کشاورزي، صنعت و دامداري در رشد و توسعه جامعـه و  دین،  از منظر هر دو. 6

  اند.ها اشتغال داشتهکه پیشوایان این ادیان بداناز بیگانگان نقش مهمی دارند تا جایی نیازيبی
است و بدان بسـیار سـفارش شـده اسـت.      خورداراي برم و یهود از جایگاه ویژهکسب حالل در اسال. 7

  حرام گردیده است.فرد و جامعه را به مخاطره اندازد، منافع ت، عزه شخصیت، هر آنچه ک
شـده و شـخص ربـاخوار     در هـر دو دیـن منفـور دانسـته    آمد نامشروع اسـت،  که از مصادیق در. ربا، 8

  گردیده است.شدت مذمت به
مشاغل مذموم شمرده شده اسـت؛ زیـرا ایـن مشـاغل داراي آثـار      پرداختن به برخی . در اسالم و یهود، 9

  .و اجتماعی استسوء فردي 
هـاي الهـی از حقـوقی    همه افراد در اسـتفاده از مواهـب طبیعـی و نعمـت    . در دو دین اسالم و یهود، 10

  رد.کس از این جهت بر دیگري برتري نداهیچ؛ ندسان برخورداریک
معـه آزاد  و افراد در انتخـاب شـغل در جا  نند کشغل خاصی را به پیروانشان تحمیل نمی. هر دو دین، 11

  گزیند.شغلی را برمیه دارد، هر کس بر اساس عالقه و مهارتی کهستند؛ 
نـار  در کسطح با مردان اسـت. آنـان   هاي اجتماعی همجایگاه زنان در اسالم و یهود در زمینه فعالیت. 12

 ۀدر جامعه فعالیت کننـد و مشـاغلی متناسـب بـا روحیـ     توانند میآزادانه وظایف همسري و مادري، 
  زنانه خویش برگزینند.
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