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 جايگاه کار و کارگر در نظام اقتصادی اسالم

 

و  طبقات مرفه و ثروتمند جامعه قرار داده است،را در اختیار اقتصاد و ثروت انديشه های سرمايه داری که 

ازی مي ديگر نحله های اقتصادی که در باالبردن قدرت مالي بزرگ مالكان و اقشار باالی اجتماعي نظريه پرد

كام الزم کنند، نظام اقتصادی اسالم بیشترين اهمیت و توجه را به کار حالل و کارگران داده است و اصول و اح

کارگر و باالبردن سطح زندگي او و انجام کار مشروع در جامعه را بیان ساخته است.برای گرامیداشت   

 

ت ه کار و کوشش فردی مي پرداختند و امب ديني فرايض انجام کنار در همواره( ع)اطهار ائمه و ديني رهبران

يث کار و جهاد خود را به کسب روزی حالل دعوت مي کردند. بر اساس آموزه های قرآن کريم و روايات و احاد

يش نوعي عبادت است و از فرايض ديني محسوب مي شود. چنان که کسي که برای تامین نیازهای خانواده خو

م )(( به کار و تالش حالل بپردازد، همانند شخصي است که در راه خدا جهاد نموده است. پیامبر گرامي اسال

واب د، در قیامت در شمار انبیا قرار مي گیرد و ثکسي که روزی خود را با کار و تالش تهیه کن»مي فرمايند: 

ان مي اين مسئله اهمیت و جايگاه باالی کار و کارگر را در نظام اقتصادی اسالم نش« آنان را دريافت مي کند.

 دهد، امری که در هیچ يك از مكاتب اقتصادی مشاهده نمي شود.

 

 قانع، شخصي کارگر و است خداوند انبیكر های نعمت از شكرگزاری نمودهای از يكي کوشش و کار  

 يگرد به جامعه به مفید اقتصادی فعالیت ارائه با که شود مي تلقي خداوند راسخ بندگان از و قدرشناس

ی خسته، بر اع خدمت مي نمايد. حضرت پیامبر اکرم )(( با بوسه زدن بر دستان پینه بسته کارگراجتم اعضای

بران ارزش معنوی و مادی بیكراني در جامعه اسالمي دارد، هیچ يك از ره کل جهان ثابت نمودند که کار و کارگر

نداده  و پیشروان مكاتب و انديشه های اقتصادی و اجتماعي تا اين حد به کارگر و کار و کسب حالل او اهمیت

 است.

 

 و كریف کار ند،ده مي انجام کشاورزان يا کارگران که دستي کار داند، مي مفید جامعه در را کار نوع سه اسالم

 ماسال آيین. هنری و احساس کار و دهند مي ارائه جامعه به نويسندگان و معلمان که خدماتي مانند علمي

ه و خصي فرد را در زمینه کار مورد عالقه در نظر گرفته است تا فرد با انجام حرفش تمايل و انگیزه همواره

با عاليق و  ری را به جامعه ارائه نمايد. تناسب شغل و کارفعالیت مورد عالقه خود بتواند کارايي و نتايج مفیدت

ردد.توانايي های فرد امری مهم مي باشد، چرا که انگیزه و عالقه به کار، باعث رفع خستگي و کسالت مي گ  



 

 

 كاماح اجرای سايه در همگان تا است، نموده دعوت مشروع و حالل جهاد و کار به را مسلمان امت اسالم، احكام 

. ندباش مثبت و مفید جامعه اقتصادی نظام برای و يافته دست خود مادی حقوق به مشروع مجاهدت و ديني

ارزش  معنوی و اخروی که برای کار قائل است، از لحاظ تولیدی و اهمیت و ارزش بر عالوه اسالم اقتصادی نظام

ازه ای ي و اقتصادی اسالم به اندسرمايه ای نیز احكام و قوانین الزم را مطرح ساخته است. اصول و قواعد مال

ظر گرفته متكامل و جامع است که برای نیل جامعه به سطح باالی توسعه اقتصادی تمامي شرايط و جوانب را در ن

 است. 

 نحوی به است، داده قرار توجه مورد را کوچك مسائل و نكات ريزترين مالي، مسائل به مربوط قوانین و قواعد

 تك تك کوشش و کار. است توسعه ضامن و پذير امكان جامعه از سطح هر در اسالم اقتصادی اصول اجرای که

ید و وابستگي از اجانب مي شود. افزايش تول رفع و جامعه اقتصادی استقالل تامین موجب جامعه، اعضای

باالی طح فعالیت اقتصادی، جامعه را به مرزهای توسعه و خودکفايي نزديك مي سازد و جامعه مسلمانان را به س

 رفاه اجتماعي و اقتصادی هدايت مي کند.

     
    

يمقايسه روش اقتصادی دين اسالم با اقتصاد سرمايه داری و سوسیالیست  

 

یك نیست. از مشخصات دو رژيم اقتصادی سرمايه داری و سوسیالیستي کدامیك با اسالم منطبق است و کدام

 

داران هاندازه، هم مورد موافقت سرماي د کرده است اينالف. مالكیت فردی نسبت به چیزی که خود مالك تولی

الیستها است و هم مورد موافقت سوسیالیستها و با موازين اسالمي نیز منطبق است، چیزی که هست سوسی

است.  داری، ادامه کار مؤسسات تولیدی خصوصي عمال غیر ممكنگويند با توسعه وسائل تولید سرمايهمي  

طلق فقط نسبت به ثلث، مالك اختیار م داری اختیار مطلق با مورث است. در اسالميهب. ارث . در ارث سرما

اال.  پذيرند لیسدارد، و باقي طبق ما فرض بايد تقسیم شود، اما سوسیالیستها ارث به اوالد را فقط مي  

اختالف  تواند اينيداری ماختالف افراد در ثروت و مالكیت. از نظر سرمايه -نه ظالمانه بودن -ج. طبیعي بودن

لكه به فاحش که منتهي به فقر طبقه ديگر نه به واسطه بیماری، ب خیلي فاحش باشد، از نظر اسالم اختالف

بیكاری يا قلت مزد بشود ممكن نیست جز از طريق ظلم و استثمار.  واسطه  

دعي هستند الیستها متولیدی. سوسی د. مالكیت ثروت به وسیله استخدام نیروی طبقه کارگر در يك مؤسسه

نها برد همان ارزش اضافي نیروی طبقه کارگر است، علیهذا مطلقا نه تدار از اين راه ميکه سودی که سرمايه

ام، اسالم اصل استخد شود. به طور مسلممنتهي به استثمار مي 02و  99داری قرن مخصو( سرمايه در رژيم

الخره داری، نظیر مزد خیاط و عمله بنائي و مستخدم خانه و بامزد دادن در کارهای غیر تولیدی وسیله سرمايه


