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قرآو و هبايی فقهی اهًیت شغلی

٨هن هىائل ٨٭هی و ظ٭ى٬ی ال آیات ٬كآو کكین ،بؽٍی ال ج٩ىیك ٬كآو و پژوهًهاد ٨٭هی ؾق ٬اكآو ،هحى٬ا ٧باك
ولىله هدايی ٠لمی و ٠ملی اوث٥ٌ .ل و کاق ال هداظد ٨٭هی و ظ٭ى٬ی اوث که ؾق ٬كآو هىقؾ جىشه ٬كاق گك٨حه اوث .ال
هىٔى٠ات هكجدٗ با کاق ،اهًیث ٌ٥لی اوث .ایى يىٌحاق به بیاو آیات ٬كآو کكین ،ه٩اهین ٨٭هی هكجدٗ با ه٭ىلاه اهًیاث
ٌ٥لی و بیاو اقجداٖ هیاو آيها هیپكؾالؾ .يگاقيؿگاو جالي هیکًًؿ ؼاوحگاه اهًیث ٌ٥لی ؾق ٬كآو کاكین قا باا پیشاىیی
هداظری چىو ي٭ً ٬كاقؾاؾهاد ٌ٥لی ،هؿت ٬كاقؾاؾ ،همؾ و قٔایث ٌ٥لی ؾق اهًیث ٌ٥لی جدییى کًًؿ.

همذهه

اهًیث( )1ال يؽىحیى يیالها ،ؼىاوحههاد بهظ ٫شاه١ه بٍكد و یکی ال اِىل ٨اكؾد
و شم١ای اواث کاه لهیًااه بهاكهوقد ال همایاا و هىاهاب ظیااات و جکاهال بٍاكد قا ٨ااكاهن
هیوالؾ٨ .٭ؿاو آو هىشب اؼحالل ؾق واؼحاق ليؿگی ٨كؾد و اشحما٠ی و ٜهىق پؿیؿههاد
يابهًصاق اشحما٠ی هیٌىؾ.
اهًیث ٌا٥لی یکای ال هإل٩اهها و ا٬ىاام ههان اهًیاث اواث و الایاىقو وشاىؾ ٌا٥ل و
٨كاهنبىؾو آو بكاد هك ايىايی ،هایه اوح٭كاق آقاهً و اهًیاث اواث .قوٌىٌاؿو هىائله
هىقؾ بعد و ٨هن هك چه بیٍاحك آو ،هىاحلمم کااوي ؾق ه٩هاىم آو ال ؾیاؿ ِااظبيٝكاو
اوث.
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ظیات ايىاو ؾق شاه١ه با کاق ٠صیى ٌؿه اوث .اهًیث ٌ٥لی ،ال ً٠اِك ههن کااق و ال
کاقکًاو والهاوهاوث که ٬ىمث لیاؾد ال ايكژد قوايی کاقکًاو ِاك٦
ؾ٤ؿ٤ههاد ههن
ِ
اظىان ؾاٌحى ٌ٥ل هًاوب ،ا٘میًاو ال جؿاوم آو ؾق آیًؿه و
آو هی ٌىؾ .اهًیث ٌ٥لی،
ِ
٨٭ؿاو ٠ىاهال جهؿیؿکًًاؿه ٌاكایٗ هًاواب کااقد ؾق آو ٌا٥ل اواث .باه ٠دااقت ؾیگاك،
اظىان اهًیث ٌ٥لی ،بكآیًؿ اقلیابی ٌؽُ ال ٌكایٗ والهايی ،هعیٙای و ٨اكؾد اواث
که ال٭اکًًؿه ا٘میًاو به جؿاوم اٌح٥ال اوث (پیكیاایی .)81َ :1391 ،باه همایى شهاث،
٠ؿم اهًیث ٌ٥لی قويؿ جهؿیؿکًًؿه ياه١یى کاق و اٌح٥ال اوث.
ؾق اوًاؾ بیىالمللی٬ ،ايىو اواوی شمهىقد اوالهی ایكاو٬ ،ايىو کاق و هحىو ٨٭هی،
به اهمیث اهًیث ٌ٥لی کاقگكاو ،اٌاقه و بكاد آو ٔمايث اشكایی ؼاِای ؾق يٝاك گك٨حاه
ٌؿه اوث .ؾق اِال٬ 22اايىو اواوای بهِاكاظث آهاؿه ;ظیریاث ،شااو ،هاال ،ظ٭اى،٪
هىکى و ٌ٥ل اٌؽاَ هّىو ال ج١كْ اوث ،هگك ؾق هىاقؾد که ٬ايىو جصىیم يمایاؿ.:
همچًیى اِل ٬ 28ايىو اواوی به اهمیث و اقلي اهًیث ٌ٥لی اٌاقه کكؾه; :هاك کاه
ظ ٫ؾاقؾ ٌ٥لی قا که بؿاو هایل اوث و هؽال ٧اوالم و هّالط ٠مىهی و ظ٭ى ٪ؾیگاكاو
يیىث ،بكگمیًؿ .ؾولث هى ٧ٜاوث با ق٠ایث يیال شاه١ه به هٍاا٤ل گىيااگىو باكاد هماه
ا٨كاؾ ،اهکاو اٌح٥ال به کاق و ٌكایٗ هىاود قا بكاد اظكال هٍا٤ل ایصاؾ يمایؿ .:بك اوان

ِؿق ایى اِل ،ا٨كاؾ هك ٌ٥لی قا که هایلايؿ ،هیجىايًؿ ايحؽاب کًًاؿ ،هٍاكوٖ باك ایًکاه
ه٥ایك با ؾوحىقهاد اوالم و هّالط ٠مىهی يداٌاؿ< چكاکاه ظا ٫ؾاٌاحى ٌا٥ل هٙلاىب،
هحًاوب با اوح١ؿاؾ و جىايایی اٌؽاَ اوث .بههىشب ایاى اِال ،ظا ٫هىالن هاك ایكايای
٨كاهنوالد اٌح٥ال به کاق ؾق ٌكایٗ هىاود بك ٠هؿه ؾولث گفاٌحه ٌاؿه اواث .ال آيصاا
که ٬ايىو اواوی واقؾ شمئیات يمیٌىؾ ،کاق و هىائل هكبىٖ به آو يیالهًؿ ٬ايىيی هىح٭ل
و هّ٩ل اوث٬ .ايىو کااق باا  213هااؾه ؾق واال  1369جّاىیب ٌاؿ کاه شمئیاات کااق و
اٌح٥ال قا بیاو هیکًؿ٬ .اايىو اواوای باا الهاام ال ٨٭اه و ظ٭اى ٪و ؾواحىقهاد اواالهی،
اهمیث ٨كاوايی بكاد اهًیث ٨كؾد و اهًیث ٌ٥لی ٬ائل اوث.
بكاد ایصاؾ اهًیث ٌ٥لی ٠ىاهل کلیؿد ههمی ي٭ً ؾاقؾ که ٠داقت اواث ال.1:وشاىؾ
٬كاقؾاؾ و لموم پایدًؿد به آو< .2قٔایث ٌ٥لی< .3ج١یایى ياى ٞکااق و ياى٬ ٞاكاقؾاؾ ٌا٥لی<
.4همؾ< .5هؿت کاق و ٬كاقؾاؾ.ؾق ایى يىٌحاق به ایى ٠ىاهل هیپكؾالین.
هإلفههاى اهًیث شغلى

هإلفه اول :لشاسداد کاس

ي٭ً ٬كاقؾاؾ کاق ؾق قوابٗ کاقگك و کاق٨كها ؾق ایصااؾ اهًیاث ٌا٥لی٬ ،ابال چٍنپىٌای
يیىاث .بهواواٙه ٬اكاقؾاؾ باكاد کااقگك و کاق٨كهااا ،ظ٭اى ٪و ج١هاؿاجی ایصااؾ هیٌاىؾ کااه
٬ايىوگفاق ایى ظ٭ى ٪و ج١هؿات قا با قٔایث ٘ك٨یى ؾق هحى ٬كاقؾاؾ یا بكاوان ویژگیهاد
ؼاَ هك ٬كاقؾاؾ هٍؽُ کكؾه اوث .ههنجكیى ظ٭ى ٪و ج١هؿات که بكاد کاقگك بههًملاه
ظ ٫و يىدث به کاق٨كها بهً٠ىاو ج١هؿ بهوشىؾ هیآیؿ ،اوحمكاق ٌ٥ل کاقگك جاا لهااو جاؿاوم
٬كاقؾاؾ و لموم پادبًؿد کاق٨كها به آو اوث .بك ایى اوان ،کاق٨كها يمیجىايؿ جا لهايی کاه
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ؾق ایصاؾ اهًیث ٌ٥لی٠ ،ىاهل کلیؿد ههمی ي٭ً ؾاقؾ< هايًاؿ وشاىؾ ٬اكاقؾاؾ و لاموم
پادبًؿد به ٬كاقؾاؾ ،قٔایث ٌ٥لی ،ج١ییى يى ٞکاق و هٍؽُ واؼحى هؿت کاق و ٬كاقؾاؾ.
ؾق ایى يىٌحاق ه٩كوْ ایى اوث که آیاجی ؾق ٬كآو وشىؾ ؾاقيؿ که ؾاللث بك اهًیاث ٌا٥لی
ؾق ٠٭ىؾ و ٬كاقؾاؾهاد کاقد هیکًًاؿ و هیجاىاو آيهاا قا باهً٠ىاو هداايی و ؼاواحگاههاد
اهًیث ٌ٥لی هٙكض واؼث.

159

٬كاقؾاؾ وشىؾ ؾاقؾ ،ال لیك باق هىئىلیثهاد ياٌی ال آو ال شمله ال اؾاهه قابٙه کاق با کااقگك
ٌايه ؼالی کًؿ و به٘ىق یٯشايده به ایى قابٙه پایاو ؾهؿ.
لهايی هیجىاو ال اهًیث ٌ٥لی وؽى گ٩ث که قابٙه کاقگك و کاق٨كها ذدات ؾاٌحه باٌؿ
و به آوايی  ٟٙ٬يٍىؾ٬ .كاقؾاؾ کااق باهً٠ىاو هًدا ٟج١ییىکًًاؿه ٌاكایٗ بك٬اكاقد ظ٭اى ٪و
ج١هؿهاد ٘ك٨یى ،ؾق لهیًه هٍؽُ کاكؾو چگاىيگی پایاویاا٨حى ایاى قابٙاه يیام ي٭اً
ههمی ای٩ا هیکًؿ (٠كا٬ی.)218َ :1382 ،
٬كاقؾاؾ ٌ٥لی هیجىايؿ ٠اهل ایصاؾ ا٘میًاو ؼا٘ك و اظىان اهًیث کااقگك و کاقکًااو
باٌؿ جا آيها بحىايًؿ به ج١هؿات ؼىؾ ٠مل کًًؿ.
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٨٭اه ه١ااهالت ،ایاى آیاه ٌاكی٩ه :أ ْوفهىا
یکی ال ؾالیل ههان هاىقؾ اواحًاؾ ٨٭هاا ،ؾق ِ
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ِبالؼم ِىد( هائؿه )1:اوث که هإهًاو قا اهك هیکًؿ به ٠٭ىؾ و پیماوهااد ؼاىؾ و٨اا کًًاؿ.
ایى آیه ال ههن جكیى وًؿهاد جأکیؿ ٨٭ه بك وشىؾ اهًیث ٌ٥لی ؾق ٬كاقؾاؾهاد کاقد اوث.
٠٭ؿ ٠داقت اوث ال ا٠حداق ٠٭الیی هیاو ؾو ٨كؾ که بكاد ؾوحیابی به هٕمىو ٠٭ؿ ال ٘ك٦
آو ؾو يٍئث گك٨حه اوث (آؼىيؿ ؼكاوايی.)221َ :1416 ،
٠الماو ٌی١ه ال ّ٠ك ٌیػ ٘ىوی جا لهاو ١٨لی ،باكاد ي٩اىـ و لاموم ٠٭اىؾ هحاؿاول و
اِٙالظی به آیه همبىق جمىک کكؾهاياؿ (٘ىوای :1417 ،ز <223َ ،3هماى :1387،ز،2
َ <312ابىلهااكه <285َ :1417 ،ابىاؾقیااه :1411،ز <575َ ،2يص٩اای :1414 ،ز،22
َ <219ايّاااقد :1415 ،ز <17َ ،5ياااییًی :1413 ،ز <276َ ،1ؼمیًاای : 1421 ،ز،1
َ.)185
َ
هشاداص«ػمىد»و«أوفىا»

آيچه ودب اؼحال ٦بیى ٨٭یهاو ؾق ؾاللث آیه گكؾیؿه اوث ،ؾو هٙلب اوث:يؽىاث،
اؼحال ٦ؾق هً١ا و هكاؾ ال ٠٭ىؾ ،و ؾیگك ،و٨اوث.
بٕ١ی ال ٨٭ها و٨ا به ٠٭ؿ قا ٠مل بك ٘د ٫ه٭حٕاد ٠٭ؿ و به ج١دیكد الحمام به ه٩اؾ آو

َ

ْ ْ

هً١ا کكؾهايؿ .بكاوان ایى ؾیؿگاه ،أ ْو ف ىا ِب ال ؼ م ِىد بههً١اد وشىب ٠مل به ه٩ااؾ ٠٭اؿ و
جكجیب اذكؾاؾو به پیماو اوث .ؾق يحیصه آیه ٌكی٩ه بك ِعث ٠٭ؿ ؾاللث ؾاقؾ(( )2هكا٤ای،
 :1417ز <11َ ،2ؼمیًی :1421 ،ز.)111َ ،1

ٌماقد ال ٨٭ها ،و٨ا قا به هً١اد جمامکكؾو ؾايىحه و اهك به ای٩ا قا به لموم ٠٭ؿ و وشىب
َ ْ ْ
الحمام به آو ج٩ىیك کكؾهايؿ .ال ایى ؾیؿگاه أ ْوفىا ِبهالؼم ِىد باههً١اد وشاىب اجماام ٠٭اؿ و
لموم اؾاهه آو و لموم پادبًؿد به ٠٭ؿ اوث .بك ایاى هدًاا ،لاموم ٠٭اؿ ؾاللاث هٙااب٭ی ،و
ِعث ٠٭ؿ ؾاللث الحماهی ایى آیه ٌكی٩ه اواث و باك ٘دا ٫آو هیجاىاو باه لاموم ٠٭اىؾ و
٬كاقؾاؾهاد اي١٭اؾیا٨حه و يیم بك ِعث آيها ظکن کكؾ< چكاکه پادبًؿد به ٠٭ؿ ٤یكِعیط
هً١ااا يااؿاقؾ (ياااییًی :1373 ،ز .)114َ ،1وشااىب و٨اااد بااه ٠٭ااؿ ،هحٕاامى ِااعث()3
(ابىاؾقیه :1411،ز <575َ ،2ظىیًی ٠ااهلی :1419 ،ز <526َ ،8هكا٤ای :1417،ز،2
َ <12بهدهااايی :1419 ،ز )317َ ،1و شااىال ٠٭ااؿ(( )4ابىاؾقیااه :1411 ،ز)78َ ،2

اوث ،به ایى هً١ا که و٬حای ٌااق ٞاهاك باه و٨ااد ٠٭اؿ کًاؿِ ،اعث و شاىال آو قا اهٕاا
هیکًؿ(( )5ظىیًی ٠اهلی :1419 ،ز.)228َ ،15

با اوحًاؾ به آیه ٌاكی٩ه ،لاموم ٬اكاقؾاؾ ٌا٥لی و الحامام کااقگك و کاق٨كهاا باه ه٩ااؾ آو قا
هی جىاو اوحًداٖ کكؾ .و٨ا قا به هك هً١ا بؿايین ،اب٭اا و و٨اا باه ٬اكاقؾاؾ ٌا٥لی اللم اواث و
وشىب آو ج٩ىیك هیٌىؾ به اجمام ٠٭ؿ ،و اؾاهاه آو باك ٘اك٨یى واشاب و پادبًاؿد باه آو
ٔكوقد اوث.
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هًٝىق ال و٨ا ؾق آیه ایى اوث که ظ ،٫با جمام و کمال به ِااظدً ؾاؾه ٌاىؾ و باه آو
هلکیث ایصاؾٌؿه قا که ظ ٫آو ٠٭ؿ اواث ،هلحامم ٌاىین و باك آو پیىواحه گاكؾو بًهاین.
لهايی که ها بؽىاهین به ٠٭ؿ و ٬كاقؾاؾ و٨ا کًین ،ؾو الحمام ؾاقین :الحمام اول ،که ؾق ٔمى
٠٭ؿ هلحمم ٌؿهاین که هال ؼىؾهاو ال آو ؾیگكد باٌؿ< الحمام ؾوم ،کاه وشاىب و٨ااد باه
٠٭ؿ اوث< یً١ی به الحماهی که ؾق ٔمى ٠٭ؿ ایصاؾ ٌؿه ،و٨ااؾاق باٌاؿ و آو قا لایال کًاؿ.
بًابكایى الحمام به ب٭اد هلکیث که يحیصه ٬كاقؾاؾ اوث ،واشب اوث و اهًیث ٌ٥لی ظاِل
الحمام به ٠٭ؿ و ٬كاقؾاؾ ،هکل٧بىؾو به ؾاؾو ظ ٫کاقگك و اشكاد ٬كاقؾاؾ اوث.
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قویکكؾ ٨٭ها به واژه «ال١٭ىؾ» هح٩اوت اوث< بٕ١ی ایى واژه قا بك ٠٭ىؾد ظمل کكؾهايؿ کاه
ؾق لهاو يمول آیه هحؿاول بىؾه و اظکام آيها ؾق ٨٭ه اوالهی هىقؾ بعد ٬كاق گك٨حه اواث .ال ایاى
َ ْ ْ
ؾیؿگاه ،آیه أ ْوفىا ِبالؼم ِىد باكاد ا٠حداقبؽٍایؿو باه ٠٭اىؾ بیياام و يىپیاؿا هاىقؾ اواحًاؾ ٬اكاق
يمیگیكؾ ،بلکه بكاد جّعیط ٠٭ىؾ ه١یًی هايًؿ بی ،ٟاشاقهِ ،لط ،هده و ٤یك آو ،هًگااهی کاه
ؾق ٌكایٗ و شمئیات آيها جكؾیؿ هیٌىؾ ،هىقؾ جمىٯ ٬كاق هیگیكؾ (يكا٬ای <8َ :1417 ،يص٩ای،
 :1414زِ .)213َ ،22اظب سيبك هن بك همیى يٝك اوث و با اوحًاؾ به آیاه باك اذداات ایاى
٠٭ىؾ و لموم آوها اوحؿالل کكؾه و يیم هًگام ٌک ؾق ٌك٘یث یا هاي١یث چیمد ؾق ایى ٠٭اىؾ،
به ایى آیه جمىک شىحه(٘( )6دا٘دایی :1418 ،ز٘ .)219َ ،8دا ٫ایاى هدًاا ،يامؾ ایاى ٨٭هاا
٬كاقؾاؾهاد شؿیؿ و ٤یكه١یى هٍكو٠یث يؿاقيؿ.
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ِاظب مفحبضاهکالشهمه ؾق ـیال بعاد وشاىب ّ٬اؿ ؾق بیا ٟهی٨كهایاؿ :الا ٧و الم ؾق
ال١٭ىؾ به شًه ٠٭ىؾ هحؿاول ؾق ّ٠ك ٌاق ٞاٌاقه ؾاقؾ که ؾق کحابهاد ٨٭هی ایى ٠٭اىؾ
ه١یى ٌؿه ايؿ< هايًؿ بی ،ٟاشاقه ،يه ؼّاىَ هاك ٠٭اؿد باا کی٩یاث هؽّاىَ (ظىایًی
٠اهلی :1419 ،ز٠ .)588َ ،12مىهات و اؾله ،جًها ؾق هىاقؾد شاقد هیٌىؾ که هاحکلن
ؾق ه٭ام بیاو ،ياٜك به آيهاوث و ه١ىٔاجی که ؾق لهاو ٌاق ٞهح١اق ٦يدىؾه اوث ،هٍمىل
٠مىهات يمیگكؾؾ (يص٩ی .)119َ :1427 ،بك ایى اوان ،اِل ایى اوث که هایچ هاال
یا ظ٭ی ال ٌؽّی به ؾیگكد ايح٭ال يمییابؿ و ٌؽّی هح١هاؿ و هکلا ٧يمیٌاىؾ ،هگاك
ً
ً
ً
بهوویله هًٍئاجی که ؾق لهاو ٌاق ٞهحؿاول و ا٠حداق آو ٬ىال یا ١٨ال یا ج٭كیكا هىقؾ جأییاؿ او
بىؾه اوث .بًابكایى ا٠حداق ظ٭ى٬ی هًٍئات ؾیگك و شكیاو آذاق ظ٭ى٬ی آيها هىقؾ جكؾیؿ و باه
ظکن اِل ٠ؿم ،هعکىم به بیا٠حداقد اوث.
هكظىم يكا٬ی ه١ح٭ؿ اوث چىو ایى وىقه آؼكیى وىقهاد اوث که بك پیاهدك يالل ٌؿه،
ً
َ ْ ْ
ایى اظحمال وشىؾ ؾاقؾ که هكاؾ ال ٠٭ىؾ ؾق آیه أ ْو ف ىا ِب ال ؼ م ِىد آو ٠٭ؿهایی باٌؿ که ٬دال
ؾق آیه اون بكؾه ٌؿه اوث< هايًؿ بی .ٟال ٧و الم ؾق ایًصا باكاد ٠هاؿ اواث< یً١ای باه آو
٠٭ىؾ و٨ا کًیؿ و جأکیؿ بك هاود ٫اواث ،ياه ایًکاه هٙلاب جأویىای باٌاؿ( .يكا٬ای:1417،
َ ،)17اها ؾلیل هعکمی بك ایى يٝكٌاو يؿاقيؿ.

ؾق ه٭ابل ،بكؼی ال ٨٭هاد ه١اِك بكاد جأییؿ ٠٭ىؾد که ال يٝك ٠اك ٦و ل٥اث٠ ،٭اؿ هعىاىب
َ ْ ْ
هیٌىيؿ ،به ایى آیه اوحًاؾ کكؾهايؿ .ال ؾیؿگاه آياو أ ْوفىا ِبالؼم ِىد هً١اد ٠ام ؾاقؾ و يه جًهاا ٠٭اىؾ
هحؿاول ؾق لهاو ٌاق ٞو ٠٭ىؾد قا که ؾق هًاب٨ ٟ٭هی هىقؾ بكقوای ٬اكاق گك٨حاهٌ ،ااهل هیٌاىؾ،
بلکه هك ٠٭ؿد قا که ؾق ٠ك ٦هكؾم قواز یاباؿ و ٌاكایٗ اِالی ٠٭اؿ و اوِاا٠ ٦ك٨ای آو قا ؾاٌاحه
باٌؿ يیام ؾقبكهیگیاكؾ (هكا٤ای :1417 ،ز <14َ ،2يااییًی :1373 ،ز <238َ ،1ؼمیًای:1421 ،
ز .)83َ ،1هكظىم بصًىقؾد بك همیى ٠٭یؿه اوث .ود هیگىیاؿ :هایچ ٌاکی يیىاث کاه واژه
;ال١٭ىؾ :به شهث شم; ٟال :ؾاق بىؾيً ،ال ال٩ا٠ ٚماىم باىؾه ،باك ٠ماىم ؾاللاث هیکًاؿ .پاه
هً١اد آیه ایى اوث که و٨ا به شمی٠ ٟ٭ىؾ واشب اوث (بصًىقؾد :1419 ،ز.) 218َ ،5
هٍهىق ٨٭ها بكاد اذدات اِل لموم به ایى آیه جمىاٯ کاكؾهاياؿ (يكا٬ای.)۵َ :1417 ،

په ٨ىػ ٠٭ؿ که ي٭ٓ آو بهظىاب هیآیؿ ،شایم يیىث و ٨هن ٠ك٨ی ال ایاىگىياه ج١ماین
آو اوث که هك ٠٭ؿد اللم اوث و ي٭ٓ و ظل آو شایم يیىث .اهاام ٠لای ؾق ایىبااقه
هی٨كهایؿ :هىلماياو بایؿ به ٬كاقؾاؾهاد ؼىؾ پادبًؿ باٌاًؿ ،هگاك ایًکاه ؾق آو ظاللای،
ظكام یا ظكاهی ،ظالل ٌؿه باٌؿ (ظك ٠اهلی :1419 ،ز.)311َ ،21

اکًىو که الحمام به ب٭اد هلکیاث کاه يحیصاه ٬اكاقؾاؾ اواث ،واشاب ٌاؿ ،پاه ي٭آ
هلکیث و ٬كاقؾاؾ بكاد همیٍه همًى ٞو ظكام اوث و ایى هماو هً١اد ;لاموم ٬كاقؾاؾهاا:
اوث که به ؾيدالً اهًیث ٌا٥لی ؾق ٬كاقؾاؾهااد ٌا٥لی و ٠٭اىؾ باه وشاىؾ هیآیاؿ .پاه
اهًیث ٌ٥لی٠ ،مل به ٌایىه ه١ماىل ٠٭اال ،اشاكا باك اواان هح١ااق ٦و الحامام باه ٠٭اؿ و
٬كاقؾاؾ ،هکل٧بىؾو به ؾاؾو ظ ٫کاقگك و اشكاد با ظىى يیث ٬كاقؾاؾ اوث.
هإلفه دوم :سظایث شغلى

قٔایث ٌ٥لی يى٠ی يگكي و اظىان قوايی هردث اوث که ٨كؾ ؾق ٬دال ٌ٥ل ؼىیً
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با پفیكي يٝك اؼیك ٨٭ها که ال١٭ىؾ جمام ٠٭ؿها قا ؾق هك لهاو ٌاهل ٌىؾ ،ایاى ٬ا٠اؿه
ؾق هىقؾ کلیه ٬كاقؾاؾها ال شمله ٬كاقؾاؾ کااق يیام ِااؾ ٪اواث< چكاکاه یکای ال ههنجاكیى
٬اكاقؾاؾ کااق اواث .کاه ایاى
هٍکالت شاه١ه کاقگكد٠ ،ؿم اشكاد ٬ايىو ؾق بؽً اي١٭اؾ
ِ
هىئله هٍکالجی قا بكاد يیكود کاق پؿیؿ آوقؾه اوث.
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ؾاقؾ و هىشب ؾلگكهی او ؾق کاق هیٌىؾ و يحیصه ٠ىاهلی چىو ٌاكایٗ هعایٗ کااق ،يٝاام
والهايی ٌ٥ل ،قوابٗ ظاکن بك هعیٗ کاق و ٠ىاهل ٨كهًگی اوث و ایى همه ،ي٭ً هإذكد
ؾق اهًیث ٌ٥لی ای٩ا هیکًًؿ.
٠ىاهل هإذك بك قٔایث ٌ٥لی ،به ؾو ؾوحه اِلی ٠ىاهال هعیٙای و ٌا٥لی ،و ٠ىاهال
٨كؾد ج٭ىین هیگكؾؾ .ال آيصا که ویژگیهاد ٌ٥لی ؾق ایصاؾ قٔاایث ٌا٥لی هاإذك اواث،
ایى ویژگیها به هعحىا ،هاهیث و وٜای ٧هكبىٖايؿ ،ایى اهىق ؾق ٬كاقؾاؾهاد ٌا٥لی ،بیااو
وجًٝین هیگكؾؾ ،بًابكایى ٬كؾاؾ کاق ال ٠ىاهل ٌ٥لی هإذك بك قٔایث ٌ٥لی اوث.
َ َ
َ َ َ
جسلیل آیه أو جکىو ِج َد َاسة ػى ج َشاض ّ ِهًک ْن
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قٔایث ٌ٥لی هىشب ؾلگكهی ٨كؾ ؾق کاق هیگكؾؾ و ي٭ً هإذكد ؾق اهًیث ٌ٥لی ای٩اا
َ َ َ َ َ
َّ َ َ
ََ ْ َْْ َ َ ْ َ َ
یهًک ْن ب ْال َ
هاسة ػهى ج َهشاض
هل ِئَل أو جکهىو ِجد
اط
ب
هیکًؿ .آيچاه آیاه ٌاكی٩ه َل جهأ کلىا أههىالکن ب
ِ ِ ِ
ّ ِهًک ْن( )7(يىا  )29 :بك آو ِعه هیگفاقؾ ،ایى اوث که هداؾله اهىال و جصاقت ،جًهاا باا
قٔایث هح١ا٬ؿیى ِىقت هیپفیكؾ .اگك هداؾله و ٬كاقؾاؾ بؿوو ظّىل قٔایث باٌؿ ،با٘ال
٠مل ٠٭ال قا اهٕا کكؾه ،بؿوو ایًکه آيها
اوث .اؾله قٔایث ؾق آیه بیاو هیکًؿ ،که ٌكِ ،ٞ
قا به ٌك٘ی که لائؿ بك چیمد باٌؿ ،هح١دؿ کًؿ.
ایصاب و ٬دىل بك ؾو پایه ّ٬ؿ و قٔا اوحىاق اوث و ٨٭ؿاو و اؼحالل هك یاٯ ال ایاى ؾو
هاهیث ،ؾاقاد آذاق ؼاَ ؼىؾ اوث< چًاوکه هیجىاو اذك ٨٭اؿاو قٔاا قا ٠اؿم ي٩اىـ و اذاك
٨٭ؿاو ّ٬ؿ قا بٙالو ٠٭ؿ ؾايىثّ٬ .ؿ ٘ك٨یى ؾق ايصام ه١اهله ،ههنجكیى هكظلاه و پایاه
بىحى ٬كاقؾاؾ اوث.
کلی ٌكایٗ هح١ا٬ؿیى (ّ٬ؿ و قٔا ؾق لهاكه
٨٭ها ٌكایٗ ِعث ه١اهله قا ؾق ؾو ؾوحه ِ
ایى ؾوحه اوث) و ٌكایٗ ٠ىٔیى بیاو کكؾهاياؿ (هع٭ا ٫کكکای :1414 ،ز 61َ ،4و <89
يص٩ی :1414 ،ز261َ ،22و .)343آيچه ال قٔا و ّ٬ؿ ؾق ه١اهالت و يىدث آو با اهًیث
ٌ٥لی هىقؾ جىشه اوث ،ایى يکحه اوث که قٔا و ّ٬اؿ ،ال ٌاكایٗ ِاعث ٬اكاقؾاؾ اواث<
یً١ی ٘ك٨یى ٬كاقؾاؾ بكاد اي١٭اؾ ٬كاقؾاؾ بایؿ قٔایث و اؼحیاق جام ؾاٌحه باًٌؿ< یً١ی باكاد
جع٭ ٫یٯ ٠مل ظ٭ى٬ی ؾو٘ك٨ه ،جًها اقاؾه ايٍایی یکای ال ؾو ٘اك ٦کاا٨ی يیىاث ،بلکاه

اللم اوااث اقاؾه هااك ؾو ٘ااك ٦ؾق ایصاااؾ ٠٭ااؿ هماااهًگی و همکاااقد ؾاٌااحه باٌااؿ .ایااى
هماهًگی لهايی هیىك اواث کاه ّ٬اؿ ٘اك٨یى هٙااب ٫هان باٌاؿ .ؾق ٤یاك ایاى ِاىقت
ه١اهلهاد بهوشىؾ يؽىاهؿ آهؿ (ل٩ٙی.)63َ :1388 ،
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ؾق هً١اد جصاقت ،ه٩ىكاو و ٨٭ها ؾیؿگاههاد هؽحل٩ی ؾاقياؿ< بكؼای گىیًاؿ هًٝاىق ال
جصاقت ؾق آیه ٌكی٩ه جًها بی ٟاوث (٘دكوی ،بیجا :ز .)59َ ،3بٕ١ی ؾیگك بیا ٟقا ٌااهل
جمام هکاوب هايًؿ ِلط ،اشااقه و ...هیؾايًاؿ (يص٩ای :1414 ،ز <4َ ،22يااییًی:1413،
ز <136-135َ ،1ؼمیًی :1421،ز <111َ ،1اقؾبیلی ،بیجااٌ .)427َ :اماقد ال آيااو
هن بك ایى يٝكيؿ که ال جصاقت ،جکىب اقاؾه ٌؿه اوث (٬دلهاد ؼىیی.)111َ :1384 ،
بًا بك يٝك ؼىیی ؾق مقوببضاهکفمبروه ،اوان هّاؿق ال جصااقت باههً١اد ٠٭اؿ و بىاحى
٬كاقؾاؾ اوث (ؼىیی ،بیجا :ز.)333-332َ ،3
اگك جصاقت ه٩هىهی ٨كاجك ال کىب ؾاٌحه باٌاؿٌ ،ااهل هاك ٠٭اؿ و ٬اكاقؾاؾد اواث،
بًابكایى ٬كاقؾاؾ ٌ٥لی قا يیم ؾقبكهیگیكؾ و قٔایث ؾق ٬كاقؾاؾ ٌ٥لی قا بیاو هیکًؿ.
اهام ؼمیًی ه١ح٭ؿ اوث ال ؾیؿ ٠٭اال ،آیاه ٌااهل هماه اوادابی کاه وادب هٍاكو ٞو
ؾقوث جعّیل هال اوث ،هیگكؾؾ (ؼمیًی :1421 ،ز.)111-99َ ،1
٨٭ها ؾو بكؾاٌث ال واژه ;اکل :ؾاقيؿ کاه ؾق اِال اواحؿالل باه آیاه ،ج٩ااوجی ایصااؾ يمیکًاؿ.
گكوهی ال ٨٭ها ه١ح٭ؿيؿ ;اکال :ؾق آیاه کًایاه ال هٙلا ٫جّاك٨ات اواث و هاإهًیى قا ال جّاك ٦ؾق
اهىال یکؿیگك هًا ٟکاكؾه اواث (هماؿايی <29َ :1421 ،بصًاىقؾد :1419 ،ز .)215َ ،5باؿاو
ودب ال ؼىقؾو که یکی ال ايعاد جّك٨ات اوث ،يهی ٌؿه که ؼىقؾو اهن و اجن جّاك٨ات اواث
(٨أل ه٭ؿاؾ :1425 ،ز .)33َ ،2بك ایى اوان ،آیه ؾق ه٭ام بیاو ظکان جکلی٩ای ظكهاث جّاك٦
ؾق هال ٤یك اوث .ال ؾیؿگاه ٠ك ٦و ٠٭ال ،بیى ظكهث و ظلیث جّك٨ات با ِاعث و ٨ىااؾ ه١اهلاه
جاللم وشىؾ ؾاقؾ ،به ایى هً١اا کاه و٬حای ٌااق ٞباك اذاك ه١اهلاهاد ،جّاك ٦ؾق هاال ٤یاك قا ظاالل
هیٌماقؾ٠ ،ك ٦به ؾاللث الحماهی هی٨همؿ کاه چًایى ه١اهلاهاد ِاعیط اواث< چاىو ه١٭اىل
يیىث ٌاق ٞه١اهلهاد قا ٨اوؿ بؿايؿ ،اها جّك ٦ؾق هال قا که هدحًای باك آو ه١اهلاه اواث ،ظاالل
بٍماقؾ .ایى اهك ؾق شهث ٨ىاؾ يیم ذابث اوث< یً١ی و٬حی ٌاق ٞجّك٨ی قا ظكام هیٌاماقؾ٠ ،اك٦
به ؾاللث الحماهی هحىشه ٨ىاؾ ه١اهله هیٌىؾ (ؼىیی ،بیجا :ز.)142َ ،2
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٬كاقؾاؾ ٌ٥لی٬ ،كاقؾاؾد بك اوان هّالط ٘ك٨یى (کاقگك و کاق٨كهاا) اواث و هٍامىل
٬كاقؾاؾهاد ِعیط و ظالل هیباٌؿ .جّك ٦کاقگك ؾق اهىال کاق٨كها به هًٝىق ايصام کااق،
ا٬ؿاهی ٠ا٬اليه و ِعیط اوث ،اها جّك٨ات ؾیگكد که ٠اك ٦هكباىٖ باه کااق يمایؾاياؿ،
شایم يیىث.
گكوهی ؾیگك ال ٨٭ها ه١ح٭ؿيؿ که ;اکل :ؾق آیه ٌكی٩ه به هً١اد جملیٯ اواث و ؾق آیاه
ال جملیااٯ اهااىال یکااؿیگك يهاای ٌااؿه اوااث(.ياااییًی :1373،ز <7َ ،2ؼااىیی ،بیجااا :ز،2
َ٘ <141دا٘دایی ظکین :1416 ،ز )317َ ،4یا هك چیمد کاه ٌاك ٞآو قا اهٕاا يکاكؾه
اوث ،ؾقبكهیگیكؾ< ال ٬دیل ّ٤ب ،وك٬ث ،ؼیايث و ٠٭ىؾه ٨اوؿه (٨أل ه٭اؿاؾ:1425 ،
ز.)33َ ،2
آیه ؾاللث ؾاقؾ ;اکل هال به با٘ل :هىشب ظّىل جملیٯ ؾق اهىال يمیٌاىؾ و ٌااقٞ
يیم ایى اوداب با٘ل قا اهٕا يکاكؾه و يامؾ او ال هّااؾی ٫با٘ال باهٌاماق هیقوياؿ کاه اذاك
هلکیث بك آيها هحكجب يمیٌىؾ (ؼمیًی :1421 ،ز.)111َ ،1
ؾق ابحؿاد آیه ،جّك ٦و جملٯ اهىال ؾیگكاو ال قاههاد با٘ل و ياؾقوث جعكین ٌاؿه و
وپه جصاقت ياٌی ال جكأی اوحرًا گكؾیؿه اوث .ال ؾیؿ ٨٭ها ،هن اوحرًاد هً٭ ٟٙو هن
اوحرًاد هحّل ؾق آیه اهکاوپفیك اوث .بًا بك اوحرًاد هحّل ،بایؿ جملٯ اهىال به وادب
جصاقت ال قود جكأی باٌؿ .ؾق ایى ِىقت جّك ٦شایم اوث .بًاابكایى آیاه وادب ِاعیط
بكاد ه١اهله قا ،ؾق جصاقت ال قود جكأی هعّىق هیکًؿ .ؼىیی بك ایى يٝك اوث (ؼاىیی،
بیجا :ز.)35َ ،1
ؾق اوحرًاد هحّل ،هىحرًیهًه هٙل ٫اکل هال اواث و کلماه ;بالدا٘ال :ؼااقز ال
هىحرًیهًه و ـکك آو بكاد ؾاللث بك ٬ىین هىحرًیهًه ;جصاقت ٠ى جكاْ :اوث ؾق ایى
ِىقت ا کل هال به ؾو ِىقت اوث:
 .1با٘ل ،به هًگاهیکه ياٌی ال جصاقت و جكأی يداٌؿ.
٤ .2یكبا٘ل و ظ ،٫هًگاهیکه بهؾوثآوقؾو هال ال قاه جكأی باٌؿ.
ْ
اها اگك اوحرًاد هً٭ ٟٙباٌؿ ،کلمه ; ِبال َب ِاطل :ؾاؼال ؾق هىاحرًیهًه اواث و کداكاد کلای
بكاد ;اکل هال به با٘ل :و ;جصاقة ٠ى جكاْ :اوث ،بؿوو ایًکه بك ظّك ؾاللث کًؿ.

بؿیى جكجیب ٌاق ٞه٭ؿن ٔمى قؾ قويهاد جصاولکاقايه و ياهٍكو٘ ،ٞكی ٫جعّایل
اهىال ؾیگكاو قا هًعّك به جصاقت و قويهایی کكؾه که هدحًی بك قٔایث ٘ك٨یًی اواث.
په ايصام کاق و ٬كاقؾاؾ ٌ٥لی بایؿ با قٔایث ٘ك٨یى ِىقت گیكؾ و هك گىيه جّك ٦و کاقد
که کاقگك بؿوو قٔایث و اـو کاق٨كها ؾق اهىال و وكهایه کاق٨كها ايصام ؾهؿ ،با٘ل اواث.
آیه به ً٠ىاو هكش١ی ٠ام هىقؾ اوح٩اؾه ٨٭ها ٬كاق گك٨حه و هدًاد بىیاقد ال ٬ىا٠ؿ هكبىٖ به
اهىال و ه١اهالت ؾق ظ٭ى ٪اوالم اوث .ؾو بكؾاٌث کلی هیجىاو اقائه کكؾ:
ال )٧قٔایث ٘ك٨یى ٠٭ؿ و جكأی آيها ٔكوقد اوث و ٠٭ؿد که ٨ا٬ؿ قٔایث هك ؾو
یا یکی ال آيها باٌؿ ،ي٩ىـ و ا٠حداق يؿاقؾ.
ب) هك ه١اهله و ٠٭ؿد ال يٝك ٠ك٨ی هّؿا; ٪جصاقة ٠ى جكاْ :باٌؿ ،ال يٝك ٌك٠ی،
ِعیط و آذاق ه٭ّىؾ ،بك آو هحكجب اوث .واژه جصاقت ،ه٩هىم ٠ام ؾاقؾ و ؾقبكؾاقيؿه جماهی
هکاوب و ه١اهالت اوث.
په هك جصاقت هدحًی بك قٔایث ٘ك٨یًی به ٌكٖ ؾاقابىؾو ٌكایٗ اواوی ٠٭ؿ ،هاىقؾ
اهٕا و جأییؿ ٌاق ٞاوث (ؼمیًی :1421 ،ز.)99َ ،1
َ
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اگك یکی ال ٘ك٨یى ٬كاقؾاؾ بؿوو قٔایث ٘ك ٦ؾیگك ٬كاقؾاؾ٥ٌ ،لی قا ٨ىاػ کًاؿ ،ایاى
٠مل يمؾ ٠٭ال اکل هال به با٘ل اوث .ؾق بعد اهًیث ٌا٥لی ،هاىاقؾد چاىو ه١ااهالت
همكاه با ٨كیب و ٤كق٬ ،كاقؾاؾهاد ٌ٥لی که ودب جٕی ٟظ٭ى ٪کاقگك و کاق٨كهاا هیٌاىؾ،
هىٔى٬ ٞكاقؾاؾهاد ٌ٥لی که هالیث يؿاقؾ و ٌ٥لهایی که با ٔاكق و لیااو اواث ،ظاكام و
يهی ٌؿه اوث .همچًیى ال جّك ٦ؾق اهىال هكؾم بك وشه ظكام هً٨ ٟكهىؾه اوث .ؾلؾد،
قٌىه ؾق کاق و ؾاٌحى ٌ٥لی که هً١٩ث ٠٭الیی يؿاقؾ ،همگی با٘ل و ظكام اوث.

قرآو و هبايی فقهی اهًیت شغلی

ال ایى آیه به ٬كیًه ه٭اهیه و با جىشه به ج٭ابل ; ِج َد َاسة َػى ج َشاض :و ; ِبال َب ِاط ِل :ؾقهییابین
که جملٯ اهىال ؾیگكاو٨ ،٭ٗ لهايی ٬ايىيی و هٍكو ٞاوث که جصااقت باك هدًااد جكأای
باٌؿ (ؼىیی ،بیجا :ز <113َ ،2ؼمیًی :1421 ،ز.)177-176َ ،1

سابطه سظایث شغلى و اهًیث شغلى

٠ىاهل هح١ؿؾد ؾق ایصاؾ قٔایث ٌ٥لی ؾق ا٨اكاؾ هاإذك اواث .چاه بىاا يداىؾ یاٯ ٠اهال ال
قٔایث ٨كؾ بکاهاؿ یاا ظحای او قا ؾق لهاكه ا٨اكاؾ ياقأای ال
هصمى ٞایى ٠ىاهل هیجىايؿ ال ایصاؾ
ِ
ٌ٥ل ؼىؾ ٬كاق ؾهؿ .هیماو ؾقآهؿ ،وشهه اشحما٠ی ،يعىه هؿیكیث ؾق هعل کاق٠ ،ؿم جد١یٓ و
اهًیث ٌ٥لی ال ههنجكیى ٠ىاهل ایصاؾ قٔاایث ٌا٥لی ؾق ا٨اكاؾ اواث .باك ایاى اواان ،بكؼای
ه١ح٭ؿيؿ قٔایث ٌ٥لی هصمى٠هاد ال اظىاوات و باوقهاوث که ا٨كاؾ ؾق هىقؾ هٍاا٤ل کًاىيی
ؼىؾ ؾاقيؿ .قٔایث ٌ٥لی٠ ،اهلی اوث که هىشاب ا٨امایً کااقایی و اظىاان قٔاایث ٨اكؾد
هیگكؾؾ .قٔایث ٌ٥لی یً١ی ؾووثؾاٌحى ٌكایٗ و لىالم یک ٌا٥ل< ٌاكایٙی کاه ؾق آو کااق
ايصام هیگیكؾ و پاؾاٌی که بكاد آو ؾقیا٨ث هیٌىؾ (بكون ادٌ.كجمق.)219َ :1369 ،
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په اهًیث ٌ٥لی٠ ،مل به ٌیىه ه١مىل ٠٭ال ،اشكا بكاوان هح١اق ٦و الحمام به ٠٭ؿ و
٬كاقؾاؾ اوث .ال اِىل اولیه اهًیث ؾق کاق ایى اوث که همه ا٨كاؾ هیجىايًؿ ٬اكاقؾاؾ کااق و
ٌ٥ل قا با قٔایث ؼا٘ك ايحؽاب کًًؿ .قٔایث کاق٨كهاا ال يعاىه کااق کااقگك و جّاك ٦او ؾق
اهىال و وكهایه ایصاؾ هیٌىؾ ،کاقگك بایؿ باك اواان اِاىل و ٠اك ٦هح١ااق ٦و ال قاههااد
هٍكو ٞو ظالل ؾق اهىق ٬اكاقؾاؾ جّاك ٦کًًاؿ .بًاابكایى جّاك ٦ؾق اهاىالی کاه ال قاههااد
ياهٍكو ٞهرل ج٭لب ،کن٨كوٌیّ٤ ،ب ،ؾلؾد ،به ٘یب ي٩ه ،قٔایث ؼا٘ك و ...يداىؾه،
٤یكهصال و ظكام اوث و بكؼال ٦هدايی اهًیث ٌ٥لی ؾق ٨٭ه اوث.
یکی ال آذاقد که قٔایث ٘اك٨یى ؾق ٠٭اؿ و ٬اكاقؾاؾ ال ؼاىؾ بكشااد هیگافاقؾ ،جاأهیى
قٔاایث
ظّاىل
اهًیث ٌ٥لی کاقکًاو و کاق٨كهایاو اوث .اگك ٬اكاقؾاؾ و هداؾلاهاد باؿوو
ِ
ِ
کاقگك و کاق٨كها باٌؿ ،اهًیث ٌ٥لی ایصاؾ يکكؾه ،با٘ل اوث٬ .كاقؾاؾد کاه واشاؿ جكأای
اوث ،هلکیث و ي٭ل و ايح٭ال به ؾيدالً ِىقت هیگیكؾ و هك کؿام ال ٘ك٨یى هالک هاالی
هیٌىؾ که به او ايح٭ال یا٨حه اوث .اگاك یکای ال ٘اك٨یى بؽىاهاؿ باؿوو قٔاایث ؾیگاكد
٬كاقؾاؾ قا ٨ىػ کًؿ جا اذاك ظ٭اى٬ی ٬اكاقؾاؾ قا ال بایى بداكؾ و ؾوبااقه هاال قا ؾق اؼحیااق ؼاىؾ
ؾقآوقؾ ،ایى کاق ٘د ٫ایى آیه ٌكی٩ه يهی ٌاؿه و جّاك ٦ؾق آو ،ال هّااؾی ٫اکال هاال باه
با٘ل اوث .ؾق يحیصه ٨ىػ٤ ،یكيا٨ف و با٘ل اوث.

بىحى ٬كاقؾاؾ کاق و ٌ٥ل بك اوان قٔایث ٘اك٨یى ،ال ٠ىاهال ههان ؾق اهًیاث ٌا٥لی
بهظىاب هیآیؿ .جّك٨ات ٤یك ٬ايىيی و ٤یكٌك٠ی ؾق اهىق ٬اكاقؾاؾ همًاى ٞو ظاكام اواث،
هگك ایًکه جصاقت و ؾاؾ و وحؿد باٌؿ که جكأی ٘ك٨یى بك آو وشىؾ ؾاٌحه اوث< اگكچاه
آو ه١اهله ال ه١اهالت ه١هىؾه ؾق لهاو جٍاكی ٟيداٌاؿ .باا جىشاه باه ایًکاه هاكاؾ ال با٘ال،
هً١اد ٠٭الیی و ٠ك٨ی آو اوث ،هیجىاو با جمىٯ به ایى آیه ،هك ه١اهلهاد قا که ;جصااقة
٠ى جكاْ :بك آو ِاؾ ٪باٌؿِ ،عیط ؾايىث.
قٔایث ٘ك٨یى ؾق کاق و ٌ٥لها ایصاب هیکًؿ که اٌؽاَ بحىايًؿ ؾق قوابٗ و ٠٭ىؾ و
٬كاقؾاؾهاد ٌ٥لی ،هح١هؿ و پادبًؿ باًٌؿٔ .اكوقد اواث ٬اايىو ٌاكایٗ ه١یًای قا باكاد
اقاؾه و ؼىاوث هكؾم ج١ییى کًؿ< لیكا ٨كاهنبىؾو ٌكایٗ کاقد٥ٌ ،لی و والهايی هًاواب،
ا٤لب لهیًهوال ا٨مایً قٔایث ،ج١هؿ و ٬كاقؾاؾ قوايی هیٌىؾ (شىاؾیاو.)15َ :1391،
قٔایث ٌ٥لی ٠اهلی اوث که ؾق هى٨٭یاث ٌا٥لی و اهًیاث ٌا٥لی جاأذیك ؾاقؾ و با٠اد
ا٨مایً کاقایی و قٔایث ٨كؾد هیٌىؾ .ال ٘ك ٦ؾیگك٠ ،ؿم قٔایث يیام با٠اد کنکااقد،
٤یدث و وهلايگاقد هیٌىؾ و ظحی هیجىايؿ اذكات ياهٙلىب و هؽكبی ؾق پی ؾاٌحه باٌؿ.
ج١ییى ٌ٥ل و يى ٞکاق بكاد کاقگك ال وٜای ٧و اؼحیاقات کاق٨كها اوث; :کاق٨كها با جىشه
به يیالهاد کاقگاه جعث هؿیكیث ؼىؾ ،بكاد يى ٞکاق یاا وٜی٩اه ؼاِای ،ؼاؿهث کااقگك یاا
کاقگكايی قا ؼىاوحاق اوث و بك هماو اوان با آياو ٬كاقؾاؾ هیبًاؿؾ٠( :كا٬ای :1382 ،ز،2
ًٌَ .)26اؼث يى ٞکاق و جمكکم ا٨كاؾ بك ٌ٥ل هٍؽُ ،بیايگك ذدات ٌ٥لی اوث که ایاى
جمكکاام و ٌااًاؼث بؽٍاای ال اهًیااث ٌاا٥لی قا ٌااکل هیؾهااؿ .ال ٘ك٨اای ،ؾاٌااحى وٜی٩ااه
هٍؽُ و ه١لىم و شابهشایی کمحك ؾق ٌ٥ل ،بیايگك وشىؾ اهًیث ٌ٥لی اوث کاه ظاِال
آو جؽُّ و ؼدكگی ؾق کاق اوث .ؼدكگی و جؽُّ ؾق ٌ٥ل ،بؽٍی ال اهًیث ٌا٥لی قا
جٍکیل هیؾهؿ .بك ایى اوان٘ ،د ٫هاؾه ٬ 12ايىو کاق ;هك يى ٞج٥ییاك ظ٭اى٬ی ؾق ؤاٟ
هالکیث کاقگاه ال ٬دیل ٨كوي یا ايح٭ال به هك ٌکل ،ج٥ییك ياى ٞجىلیاؿ ،اؾ٤اام ؾق هإوىاه
ؾیگك ،هلایٌاؿو کاقگااه٨ ،اىت هالاٯ و اهراال ایًهاا ،ؾق قابٙاه ٬اكاقؾاؾد کااقگكايی کاه
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٬كاقؾاؾٌاو ١ٙ٬یث یا٨حه اوث ،هإذك يمیباٌؿ و کاق٨كهاد شؿیاؿ٬ ،اائن ه٭اام ج١هاؿات و
ظ٭ى ٪کاق٨كهاد واب ٫ؼىاهؿ بىؾ .:ایى هاؾه ،ظکایث ال ذدات و اهًیاث ٌا٥لی کااقگكاو و
جٕمیى جؿاوم اٌح٥ال آياو ؾق بكابك جّمینهاد یٯشايده کاق٨كهایاو ؾاقؾ و بك يٝكیه کاقگاه
هحکی اوث .بههىشب ایى يٝكیه ،قابٙه کااقگك و کاق٨كهاا ؼااقز ال ٬لماكو ظ٭اى ٪هاؿيی و
٬ىا٠ؿ هكبىٖ به ٬كاقؾاؾهاد هالی اوث و پایه آو ؾق ه٩هىم کاقگاه يه٩حه اواث< شاایی کاه
٘ك٨یى قابٙه کاق یً١ی کاقگك و کاق٨كها یا کاق و واكهایه ال یکاؿیگك ٬ابال ج٩کیاٯ يیىاحًؿ،
بلکه با هن ٌكکث ؾاقيؿ (هعمؿد.)136َ :1386 ،
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٠٭ىؾ اللم په ال ٨اىت ٘اك٨یى ٬اكاقؾاؾ یاا یکای ال آيهاا هًعال يمیگكؾياؿ وظ٭اى ٪و
ج١هؿات ياٌای ال ٠٭اؿ ،باه واقخ هًح٭ال هیٌاىيؿ .آيااو ٬ائنه٭اام ٬اايىيی ٘اك٬ ٦اكاقؾاؾ
هعىىب گكؾيؿ< یً١ی با هكگ ايىاو ،ظ٭ى ٪و ج١هؿات ود به واقخ هًح٭ل هیٌىؾ و آيااو
ؾق اوحی٩اد ظ٭ى ٪و هىئىل اشكاد ج١هؿات هىقخ ؼىؾ ـدظ ٫هیباًٌؿ ،هگاك ج١هاؿاجی
که ٬ائن به ٌؽُ هحى٨ی باٌؿ و ٬ابل ايح٭ال يداٌؿ .هدًاد ج١هؿات هحى٨ی ؾق لهاو ظیات
يیم ٬ايىو و یا ٠٭ؿ ،ا٠ن ال ٠٭ىؾ ه١یى و ٤یك ه١یى اوث (هع٭ ٫ؾاهاؾ.)91َ : 1381 ،
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٘د ٫يٝك هٍهىق ٨٭ها يیم هىت هىشك یا هىاحأشك وادب بٙاالو اشااقه يیىاث ،هگاك آيکاه
هداٌكت ٌؽُ هىحأشك ؾق ٠٭ؿ اشاقه هىقؾ يٝك باٌؿ (ابىاؾقیه :1411 ،ز٠ <461َ ،2الهاه
ظلی :1413 ،ز  <142َ ،6هع٭ ٫کكکی :1414 ،ز )84َ ،7و ٌماقد هان بیااو گ٩حهاياؿ کاه
هىت شايی یا بای ٟؾق بی ٟولن ودب ظلىل ؾیى هإشل يیىث .لفا اگك بای٨ ٟىت کًؿ ،هالالىالن،
ظال يمیٌىؾ (هیكلاد ٬می :1413 ،ز .)34َ ،3هكگاه ٌؽّی٨ ،اكؾد قا باكاد ايصاام کااقد
اشاقه کًؿ ،وقاخ هالک په ال ٨ىت او ؾاقاد ظ٭ى ٪و ج١هاؿاجی ؼىاهًاؿ ٌاؿ کاه ٘دا٬ ٫اكاقؾاؾ
بكاد هالک بهوشىؾ آهؿه اوث .الایىقو هىحأشك ال ایى په بایؿ کااق قا کاه پایً ال ٨اىت هاىشك
ً
باكاد او ايصااام هایؾاؾه اوااث ،باكاد وقاخ هااىشك باه ايصااام بكواايؿ .هح٭ااابال وقاخ هى٧ٜايااؿ
ج١هؿات هىقخ ؼىؾ قا که ال ٠٭ؿ اشاقه ياٌی ٌؿه اوث ،ؾق بكابك هىحأشك ايصام ؾهًؿ.
ـکك يى ٞکاق ال چًؿ شهث ظائم اهمیث اوث که بكؼی هع٭٭ااو ایاى شهاات قا چًایى
بكٌمكؾهايؿ:

٨ .1كؾ با جىشه به جىايایی و جصكبه ؼىؾ ٌ٥لی قا بكهیگمیًؿ و بایؿ ؾق ٬كاقؾاؾ ،هاىقؾ کااق
او هٍؽُ باٌؿ و بك اوان آو ا٬ؿام به کاق کًؿ و بك آو اوان هیبایىث پاوؽگى باٌاؿ
جا ؾق بكؼی ال هىاقؾ ّ٬ىق کاقگك لعا ٚيگكؾؾ.
 .2ؾق هىقؾ همؾ يیم يى ٞکاق هیجىايؿ هإذك باٌؿ ،با جىشه به هاهیث کاق ال لعاا ٚکااقد،
وا٠اجی هح٩اوت ؾاقؾ و پكؾاؼث همؾ يیم بك آو اوان ٌکل هیگیكؾ .په هٍؽُيماىؾو
يى ٞکاق هیجىايؿ ؾق پكؾاؼث همؾ يیم هإذك باٌؿ.
 .3ؾق ِىقت ابهام ؾق هىقؾ يى ٞکاق ـکكٌؿه ؾق ٬كاقؾاؾ ،آيچه هیجىايؿ هىقؾ ً٠ایث ٬كاق
گیكؾ٠ ،ك ٦هىشىؾ ؾق کاقگاه یا ٠ك ٦هىشاىؾ ؾق ٠كِاه قواباٗ کااق اواث (٬اوامی:1387 ،
َ.)9

بكاد شلىگیكد ال ٔكق هح١ا٬ؿاو ،يى٠ ٞمل بایؿ هٍؽُ باٌؿ .هاؾه ٬ 216ايىو هؿيی
ه٭كق ؾاٌحه; :هىقؾ ه١اهله بایؿ هدهن يداٌؿ ،هگك ؾق هىاقؾ ؼاِه کاه ٠لان اشماالی باه آو
کا٨ی اوث .:هىٔى٠ ٞ٭ؿ بایؿ ه١لىم و ه١یى باٌؿ و هدهن و هاكؾؾ بایى ؾو چیام يداٌاؿ جاا
بؿیى وویله هىشب ٤كق و ودب بٙالو ٠٭ؿ يٍىؾ .ههنجكیى اهكد که هًگام اي١٭اؾ ٬كاقؾاؾ



قرآو و هبايی فقهی اهًیت شغلی

ج١ییى يى ٞکاق ،ي٭ً ههمی ؾق ج١ییى وٙط اهًیث ٌ٥لی ؾاقؾ .هعحاىاد ٌا٥ل ؾاقاد
ؾو شًده اوث :یکی هعؿوؾه ٌ٥ل اوث که ٌاهل هیماو هىئىلیث ،ا٬ؿاهات کاقد اوث.
هك چه ایى ٠ىاهل وویٟجك باٌؿ ،با٠د ا٨مایً ظیٙه ٌ٥لی هیٌىؾ کاه آو يیام هیجىاياؿ
اهًیث ٌ٥لی قا ٨كاهن آوقؾ .شًده ؾیگك ،جًى ٞکاقد اواث .جًاى ٞووای ٟال یکواى ،با٠اد
ابهام و اوحكن هیٌىؾ و ال ٘ك ٦ؾیگك ،جًى ٞکان با٠اد یکًاىاؼحی و ؼىاحگی هیٌاىؾ.
ابهام و جٕاؾ ؾق ي٭ً همىاقه هىقؾ اشحًاب کاقکًاو ٬كاق گك٨حه اوث< لیكا اگك کاقکًااو باه
کاقد که ايصام هیؾهًؿ ،آگاهی يؿاٌحه باٌاًؿ و آو قا يًٍاواًؿ ،اظىاان ٠اؿم اهًیاث
ٌ٥لی ؾق آياو ایصاؾ هیٌىؾ; .اظىان اهًیث ٌ٥لی یً١ای بكآیًاؿ اقلیاابی ٨اكؾ ال ٌاكایٗ
٨كؾد ،والهايی و هعیٙی ،او قا به ایى يحیصه هاؿایث هیکًاؿ کاه ٠اهال ؼاِای اهًیاث
ٌ٥لی ود قا جهؿیؿ يمیکًؿ و او هیجىايؿ ؾق ظال ظأك و ؾق آیًؿه به جاؿاوم اٌاح٥ال ؼاىؾ
ا٘میًاو ؾاٌحه باٌؿ» (ا٠كابی.)8َ :1381 ،
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کاق هىقؾ جىشه ٘ك٨یى ٬كاق هیگیكؾ ،يى ٞکاقد اوث که کاقگك بایؿ ايصام ؾهؿ .الدحه بٕ١ی
هىا ٟ٬هىٔى ٞکاق به٬ؿقد قوٌى اوث که اظحیاشی به ـکك آو ؾق ٬كاقؾاؾ يیىاث ،ولای ؾق
وایك هىاقؾ ٬كاقؾاؾ کاق ٌاهل شمئیات هكبىٖ به کاق هیٌىؾ.
اهًیث شغلى و يىع شغل دس فمه

٨٭ها بكاد هىقؾ ٬كاقؾاؾ و ٠٭ؿٌ ،كو٘ی قا ٬ائل ٌؿهايؿ که ٠داقتايؿ ال هالیثؾاٌاحى،
٬ابلیث ايح٭الؾاٌحى٠ ،٭الیی و هٍكوٖبىؾو هً١٩ث آو ،ه٭ؿوقالحىالین باىؾو و ه١لاىم و
ه١ااایىباااىؾو (هع٭ااا ٫ظلااای :1418 ،ز٠ <11َ ،2الهاااه ظلااای :1411 ،ز<361َ ،1
٨ؽكالمع٭٭یى ظلی :1387 ،ز.)426َ ،1
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هك چیمد که ؾق ٬اكاقؾاؾ ؾاقاد ي٩ا ٟباٌاؿ و اقلي هاالی و ا٬حّااؾد ؾاٌاحه باٌاؿ،
ه١اهله آو ِاعیط اواث .آيچاه قا کاه ٬ابال هداؾلاه باٌاؿ ،هاال گىیًاؿ .ؾق ظ٭ی٭اث هاال
ه٩هىهی ٠ك٨ی ؾاقؾ .اگك هىقؾ ٬كاقؾاؾ ٠مل باٌؿ ،بایؿ ه٭ؿوق باٌؿ .ج١هؿ باه ايصاام ٠ملای
که ال ظؿوؾ ٬ؿقت ايىاو بیكوو اوث ،با٘ل اوث و ا٠حداق يؿاقؾ .ياییًی هیگىیؿ:

سال بیست و دوم  ،شماره اول ،بهار 1394

چیمد که به ؾوث آوقؾو و يگاهؿاٌحًً هح١اق ٦يداٌؿ( هايًؿ کاكم و
ً
٠٭كب) ،ه١اهله بك آو ٨اوؿ اواث< اگكچاه اج٩ا٬اا باه آو يیاال ا٨حاؿ و باكاد
ً
پاقهاد اٌؽاَ ٨ایؿه ؾاٌحه باٌؿ .چًیى چیمد ٠ك٨ا هال بهٌماق يمیآیؿ
و ٠ك ٦ؾق الاد آو هال يمیؾهؿ (ياییًی :1373 ،ز.)341َ ،1
٨٭ها به٘ىق کلی ٬كاقؾاؾد قا که هىٔى ٞآو هصهىل اوث ،با٘ل ؾايىحهايؿ .ؾلیل آياو
َْ
َ
قوایث پیاهدك اوث; :ي َهى َػ ْى َب ِیغ الغ َش ِس( :جمیمی :1385 ،زٌ <21َ ،2ایػ ٘ىوای:1417 ،
ز )55َ ،3که ال بی٤ ٟكقد يهی ٌاؿه اواث (ؼمیًای ،بیجاا :ز <585َ ،1يص٩ای ،ز،22
َ .)413هع٭ ٫اقؾبیلی يیم ٬ابل ج١ییىباىؾو هاىقؾ ه١اهلاه قا هیپافیكؾ (اقؾبیلای:1413 ،
ز 181َ ،8و  .)174ؾق ایى هىقؾ هٍهىق ظکن به هً ٟؾاؾهايؿ .ودب هً ٟو بٙالو چًایى
ه١اهلهاد قا بكؼی ;شهالث به هدی :ٟو ٠ؿهاد ;ابهام آو :و گكوهی به شهث ;وشىؾ ٤اكق
ؾق هىقؾ ه١اهله :ؾايىحهايؿٌ .یػ ايّاقد ٔمى قؾ همه ایاى اواحؿاللها ٬ائال اواث کاه
ؾلیل ه١حدكد باك هًا ٟایاى ٬دیال ه١ااهالت وشاىؾ ياؿاقؾ (ايّااقد :1415 ،ز.)248َ ،4

٠الوه بك ایى٬ ،دىل بایؿ هٙل ٫و بؿوو ٬یؿ و ٌكٖ باٌؿ (کاجىلیاو.)69َ :1391 ،

ابى ظممه ه١ح٭ؿ اوث هكگاه ٨كؾد قا بكاد کاقد اشیك کكؾد ،بایؿ يى ٞکاق ج١ییى ٌاىؾ
(ابىظمامه٬ .)269َ :1418 ،كاقؾاؾ ؾق ِىقجی ایصااؾ هایٌاىؾ کاه ه٩ااؾ ایصااب و ٬داىل
هًٙد ٫بك یکؿیگك باًٌؿ< یً١ی ٬ابل ،هماو چیمد قا ٬داىل کاكؾه باٌاؿ کاه هىشاب آو قا
اقاؾه کكؾه اوث (کاجىلیاو <)81َ :1391 ،یً١ی يى٠ ٞ٭ؿ و هىٔى٬ ٞكاقؾاؾ هدهن يداٌاؿ<
ً
هرال بایؿ ه١لىم باٌؿ که يى٬ ٞكاقؾاؾ بی ٟاوث یا اشاقه یا هده ،و چه چیمد هىٔى٬ ٞكاقؾاؾ
َ
ّ
َ
َ
َ َ َّ َ
هحهیى َػلهى َاو َجهأخ َشيى َثمً َ
هى
اوث< هماو٘ىق که ؾق آیه ِ ايى اسیذ او ا ِيک َسهک ِازهذى ابًحهى
ِ
ِ
ِز َدح )27:ُّ٬( )8(ؾق ٬كاقؾاؾ هیاو ٌ١یب و هىوی ،هؿت اشاقه هٍاؽُ ٌاؿه
اوث ،اها ودب ـکكيٍؿو يى ٞکاق ،آٌکاقبىؾو کاق يمؾ آو ؾو بىؾه اواث (٬ك٘دای:1415 ،
ز <)275َ ،13چًاوکه بكؼای گ٩حهاياؿٌ :ا١یب کااقد شام چىپاايی گىواً٩ؿاو يؿاٌاحه
اوث .همیى ٬كیًه ؼاقشی ال ـکك آو ؾق هحى ٬كاقؾاؾ ک٩ایث هیکًؿ (ابى٠كبای ،بیجاا :ز،۳
َ.)511
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هإلفه چهاسم :هضد

هضد و اهًیث شغلى دس زمىق

٬ااايىو کاااق بااكاد هاامؾ ه٩هااىم و ج١كیاا ٧ؼاِاای يکااكؾه اوااث .ه٩هااىم ٠ااام هاامؾ قا
;ظ٫الى١ی :ياهیؿهايؿ و ؾق هىاؾ  34جا  37به ایى هىئله اٌاقه ٌؿه اوث .هاؾه ٬ 35ايىو
کاق ،هً١اد اؼُ همؾ قا بیاو هیکًؿ; :همؾ ٠داقت اوث ال وشىه ي٭ؿد یا ٤یك ي٭ؿد و یاا
هصمى ٞآيها که ؾق ه٭ابل ايصام کاق به کاقگك پكؾاؼث هیٌىؾ٘ .:د ٫هاؾه ٬ 41ايىو کااق،
ٌىقاد٠الی کاق همهواله هى ٧ٜاوث هیماو ظؿا٬ل همؾ کاقگكاو قا بكاد ي٭ااٖ هؽحلا٧
کٍىق و یا ًِای ٟهؽحل ٧ج١ییى کًؿ.

قرآو و هبايی فقهی اهًیت شغلی

هىٔى ٞؾیگكد که ؾق ٌكایٗ ٌکلی ٬كاقؾاؾ بایؿ پیًبیًی کكؾ ،ؾوحممؾ کاقگك اواث<
چكاکه ال ویژگیهاد اواوی ٬كاقؾاؾ کاق ،ه١ىْبىؾو آو اوث ،بؿیى هً١ا کاه کااقد کاه
کاقگك هایکًاؿ ،بایاؿ باا پكؾاؼاث هامؾ کاه کاق٨كهاا هیؾهاؿ ،پاواػ ؾاؾه ٌاىؾ جاا هاهیاث
ه١ىْبىؾو ٬كاقؾاؾ کاق ال بیى يكوؾ.
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وشىؾ ظ٭ى ٪و ؾوحممؾ یکی ال ٠ىاهل هإذك و ج١ییىکًًؿه ؾق اهًیاث ٌا٥لی کاقکًااو و
ؾق لهكه ٠ىاهل والهايی اوث .اظىان قٔایث به ظ٭ى ٪و ؾوحممؾ يى٠ی اظىان اهًیث
ٌ٥لی ؾق ٨كؾ ایصاؾ هیکًؿ .بىیاقد ال هاؿیكاو ;ظ٭اى ٪و ؾواحممؾ :قا ههنجاكیى ايگیامه
ق٨حاق ٨كؾ ؾق والهاو هیؾايًؿ .جٍىی ،٫جعىیى ،ؾاؾو ظ٭ى ٪هًٙ٭ی و ایصااؾ ق٨ااه يیام ال
اِىلی اوث که هیجىاو بهوویله آو ؾقشه ياقوایی قا پاییى آوقؾ و قوظیه ا٨كاؾ قا بااال باكؾ.
بكاد شلاب قٔاایث و همکااقد ا٨اكاؾ ،واالهاو بایاؿ باا پااؾاي هااؾد و باا ؾقيٝكگاك٨حى
اظىاوات٠ ،ىا٘ ٧و اظحیاشات قوظی آيها قٔاایث ؼاا٘ك بیٍاحك ٨اكاهن آوقؾ و ؾق يحیصاه
کاقایی هٙلىبجكد بهؾوث آوقؾ .اگك کاقگكاو ال ق٨اه بیٍاحكد بكؼاىقؾاق باٌاًؿ٨ ،كِاث و
جىاو بیٍحكد بكاد پكؾاؼحى به کاق ؼىاهًؿ ؾاٌث .ؾق ه٭ابل ،ياقاظحی و ياقٔایحی کااقگكاو
ال بیجىشهی و وؽثگیكدهاد بیهاىقؾ ،ا٠حّااب و ا٠حاكاْ آيهاا قا باه هماكاه ؼىاهاؿ
ؾاٌث.
هضد و اهًیث شغلى دس فمه

سال بیست و دوم  ،شماره اول ،بهار 1394

اشكت ؾق ٨٭ه پكؾاؼث هىحأشك ؾق ٬دال اوح٩اؾه ال هً١٩ث هال یا کاق ،به هىشك یا اشیاك
اوث .ؾق ٠٭ؿ اشاقه ،یا به اشكت جّكیط هیٌاىؾ یاا يمیٌاىؾ و ؾق ِاىقت ٠اؿم جّاكیط،
اشكت ،یا هىقؾ يٝك و جىا ٫٨ؾو ٘ك ٦اوث و یا هیچکؿام به آو جىشهی يؿاقؾ .باه اشاكت ؾق
ایى ؾو ِىقت ،اشكةالمىمی و ؾق ِىقت واىم کاه بایاؿ اشاكت هح١ااق ٦باكاد اواح٩اؾه ال
همايًؿ آو هال یا ٠مل ال وىد هىحأشك به هىشك یا اشیك پكؾاؼث گاكؾؾ ،اشكةالمرال گ٩حاه
هیٌىؾ (هاٌمی ٌاهكوؾد :1426 ،ز.)247َ ،1

َ َ َ
ْ َ َّ َ ْ َ
ؾاؾو همؾ به اشیك و کاقگك ؾق ٬كآو کكین يیم جأییؿ ٌؿه اواث :لهال ل ْهى ِشهئث َلجخهزت
َ َ
َػل ِیه أ ْخشا( )9( که٨ .)77:٧٭ها بكاد اذدات ؾاؾو اشكت و همؾ به اشیك به ایى آیاه اواحًاؾ

کكؾهايؿ (ٌیػ ٘ىوی: 1417،ز  <486َ ،3هاٌمیٌاهكوؾد :1423 ،ز .)26َ ،4اشاكت
یً١ی همؾ کاق یا ٬یمحی که ؾق ه٭ابل اواح٩اؾه ال هًاا ٟ٨باك ٠هاؿه ٌاؽُ اواث .پكؾاؼاث
هىحأشك ؾق ٬دال اوح٩اؾه ال هً١٩ث هال یا کاق به هىشك یا اشیك اوث.
ٔابٙه اشكت ال يٝك ٨٭ها ایى اوث که هك آيچه ؾق بی ٟبحىايؿ ذمى واٌ ٟ٬ىؾ ،ؾق اشااقه

يیم هیجىايؿ اشكت باٌاؿ (٠الهاهظلی :1413 ،ز  <284َ ،2هماى <291َ :1414 ،هع٭ا٫
کكکی :1414 ،ز .)113َ ،7اشكت بایؿ ه١لىم باٌؿ (اقؾبیلی :1413 ،ز.)25َ ،11

ج١ییى همؾ و اشكت ؾق ايىا٬ ٞكاقؾاؾهاد ٌ٥لی و ه١اهالت هكوىم اوث .ؾق بىایاقد ال
ه١اهالت چىو اشاقه ،هٕاقبه ،هىا٬ات ،ش١اله ،وکالاث ؾق يکااض و ...پكؾاؼاث اشاكت باه
ٌؽّی که به ايصام کاقد هأهىق ٌؿه ،اهكد ه١مىل اوث .ال ایى ج١كی ٧ه١لاىم هیٌاىؾ
اشكةالمرل ؾاقاد ج١كی٠ ٧ام اوث و ایى ٬ابلیث قا ؾاقؾ که ؾق ايىا ٞه١اهالت ي٭ً ؾاٌاحه
باٌؿ (ايّاقد :1415 ،ز .)265َ ،1ؾق قوایحی ال اهام ِاؾ ٪بیاو ٌؿه کاه ٨كهىؾياؿ:
يدایؿ اشیكد قا بهکاق گیكؾ ،هگك ایًکه اشكت و هامؾي قا باه او ا٠االم کًاؿ (ٌایػ ٘ىوای،
 :1417ز <931َ ،7ظك ٠اهلی :1419 ،ز.)245َ ،13

قاش ٟبه بكؼی هٍا٤ل چىو آقایٍگكد و ؼیا٘ی گ٩حه ٌؿه اوث که ا٬حٕاد ؾقیا٨اث
اشكت قا ؾاقيؿ و ایىگىيه اهىق یٯ يى ٞاشاقه ه١ا٘اجی هعىىب هیٌىيؿ کاه اکًاىو اهاكد
هح١اق٦ايؿ .و٬حی ٌؽُ باه ِااظب ظك٨اه هكاش١اه هیکًاؿ ،اشكةالمرال ٠ملاً قا بایاؿ
بپكؾالؾ .ایى هٙلب اهاقهاد بك اهك ١٨لی اوث (بصًىقؾد :1419 ،ز.)166َ ،7
٠مل ايىاو ال اهىال جل٭ی ٌؿه ،هیجىايؿ ؾق ٠٭اؿ ٠اىْ ٬اكاق گیاكؾ (ايّااقد:1415 ،
ز.)8َ ،3

٠مؿهجكیى ؾلیلی که پكؾاؼث اشكةالمرل قا ؾق ه١اهالت شایم هیؾاياؿ٬ ،ا٠اؿه ;اظحاكام
هال هىلن :اوث .ؾق ایى ظال اشكةالمرل به اشیك ج١ل ٫هیگیكؾ< لیكا ٠مل هىالن هعحاكم
اوااث (یاامؾد :1419 ،ز .)622َ ،2هدًاااد ج١یاایى اشااكت بًااا بااك ٬ااىل هٍااهىق ٨٭هااا
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قرآو و هبايی فقهی اهًیت شغلی

اگك ٌؽّیٌ ،ؽُ ؾیگكد قا بكاد واؼحى واؼحمايی اشیاك کًاؿ و ه٭اؿاق اشاكت قا
هٍؽُ يکًؿ ،ب١ؿ ال ايصام کاق به ود اشكت ج١ل ٫ؼىاهؿ گك٨ث ،باه ایاى هً١اا کاه ٠اك٦
هی جىايؿ به يىدث ٠مل ،اشكت ود قا ه١یى کًؿ٨ .كؾ اشیك ّ٬ؿ کكؾه که همؾ ؾقیا٨ث کًاؿ
و کاق هن ال هىاقؾد اوث که ٌأيیث اشكتگك٨حى قا ؾاقؾ .ؾق ایى ِىقت ظحی اگك آهك ّ٬ؿ
هصايیبىؾو ٠مل قا کًؿ ،به ٠اهل اشكت ج١ل ٫هیگیكؾ و ٨ك٬ی هن يمیکًؿ که او ٌاأيیث
اشكتگك٨حى قا ؾاٌحه یا يؿاٌحه باٌؿ (ظکین ٘دا٘دایی :1416 ،ز.)39َ ،12

(هّ٩ٙىد٬ ،)24َ :1417،ا٠ؿه اظحكام ،قوایات ،بًاد ٠٭ال و اشما٨ ٞ٭هاوث.
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یکی ال هٍکالت کاقگكاو و کك٨كهایاو ،کن و لیاؾٌؿو ظ٭ى ٪و ؾوحممؾهاوث .کاقگكاو
به ؾلیل باالق٨حى ؾوحممؾ اؼكاز هیٌىيؿ و به ؾلیل کنٌؿو ؾوحممؾ کاق قا جكٮ هیکًًؿ که
ؾق هك ِىقت به یٯ ٘ك ٦ؼىاقت واقؾ هیٌىؾ٬ .كاقؾاؾ بایاؿ بكاواان اظحاكام ،و٨اا باه آو و
ايّا ٦جًٝین ٌىؾ جا پادبًؿد به آو اللم باٌؿ .اظحكام هال و ٠مل هىالن باه ایاى هً١اواث
که يمیجىاو ؾق هال هىلن به٘ىق هصايی جّك ٦کكؾ و باه ظ٭اى ٪او ج١اؿد يماىؾ< باه شهاث
آيکه جصاول به ظ٭ى ٪ود شایم يمیباٌؿ .همیى٘ىق اگك ٠ملی هن ال شايب ود ايصاام ٌاىؾ،
هعحكم اوث و بایؿ اشكت آو پكؾاؼث ٌىؾ .هكگاه ٨كؾد بًاا باه ؾقؼىاواث ؾیگاكد کااقد قا
ايصام ؾهؿ و ٤كْ و٩اقيؾهًؿه قا بكآوقؾه والؾ ،بًا بك ٬ىا٠اؿ اظحاكام و ي٩ای ٔاكق کاق٨كهاا
بایؿ ؾق بكابك ٠مل ود (٠اهل) ٠ىْ و اشكت قا بپكؾالؾ .ال وىد ؾیگك٬ ،اكاقؾاؾ بایى کااقگك و
کاق٨كها ،ج١هؿ کاقگك به ايصام کاق و پكؾاؼث همؾ ال کاق٨كها اوث .په هك یٯ ال ؾو ج١هؿ ،جابٟ
٬ىا٠ؿ کلی; او٨ىا بال١٭ىؾ :و و٨ا به ٠هؿ و جىا٘ ٫٨ك٨یى ٬كاقؾاؾ اوث.
هإلفه پًدن :هذت

سال بیست و دوم  ،شماره اول ،بهار 1394

هؿ ٦اِلی ٬كاقؾاؾها ،اشكاد آو ؾق ٘ىل لهاو اوث ،بؿوو ایًکه هىشب ٌاىؾ یکای ال
٘ك٨یى ؾق اؼحیاق و ولٙه ؾیگكد ٬كاق گیاكؾ .ج١یایى هاؿت ،ال ٠ىاهال ههان ا٨امایً اهًیاث
ٌ٥لی هعىىب هیٌىؾ .بیاو هؿت ٬كاقؾاؾ ال ایى شهث واشؿ اهمیث اوث که هكگااه ٘اك٦
٬كاقؾاؾ ج١هؿات ؼىؾ قا ؾق ٘ىل آو هؿت ايصام يؿهؿ ،ؾق ه٭ابل کاق٨كها هىئىل ؼىاهؿ باىؾ و
کاق٨كها هیجىايؿ شكایمی قا که بكاد ایى هًٝىق ؾق يٝك گك٨حه ٌؿه ،ؾقیا٨ث کًاؿ و همچًایى
کاقگك ؾق ِىقجیکه ؼىاقاجی قا هحعمل ٌؿه باٌؿ ،ال ٘ك٬ ٦كاقؾاؾ اؼف کًؿ .
هذت و اهًیث شغلى دس زمىق

٬ايىو کاق ،کاقگك و کاق٨كها بایؿ لهاو ٬كاقؾاؾ قا با ٬یؿ ٌكو ٞو ؼاجمه
اوان
ِ
بك ِ
ه٭كقات ِ
آو با جىا٘ ٫٨ك٨یى ج١ییى کًًؿ .بًابكایى ا٠ن ال ایًکه يى١٨ ٞالیث کاقگااه هىاحمك باٌاؿ یاا
يداٌؿ ،هىا٨٭ث ٘ك٨یى بكاد ج١ییى هؿت ٬كاقؾاؾ ه١حدك اوث .بؿیهی اوث ؾق ١٨الیثهایی
که شًده ؾائمی ؾاقيؿ ،چًايچه ؾق ٬كاقؾاؾ کاق ٬یؿ هاؿت ـکاك يٍاىؾ٬ ،اكاقؾاؾ ٤یكهى٬اث و

ؾائمی جل٭ی هی ٌىؾ .ؾق ایى ٬كاقؾاؾها کاقگكاو ؾق ٘ىل ا٠حداق هؿت ٬كاقؾاؾ کاق ال ه٭اكقات
ظمایحی و ظ ٛ٩اهًیث ٌ٥لی بكؼىقؾاق ؼىاهًؿ بىؾ و ؾق ِىقت جمؿیؿ٬ ،كاقؾاؾ کاق کاقگكاو
با ظ ٛ٩وىاب ٫کاق ٬دلی که ال جىالی و جکكاق ٬كاقؾاؾ ظاِل هیٌاىؾ ،ال همایااد پایااو کااق
پیًبیًیٌؿه ؾق هاؾه ٬ 24ايىو کااق ( )11اواح٩اؾه ؼىاهًاؿ کاكؾ .اگاك هًگاام ٬اكاقؾاؾ،
لهايی بكاد اشكاد ج١هؿ ه١یى يٍؿه و يیم ج١ییى لهااو ايصاام باه اؼحیااق هح١هؿلاه واگافاق
يٍؿه باٌؿ ،هى٠ؿ جأؾیه جاب٠ ٟك ٦و ٠اؾت اوث (ٌهیؿد ،بیجا :ز .)49َ ،5
ؾق ٬كاقؾاؾ هى٬ث ،اقائه ؼؿهات کاقگك بكاد یٯ لهااو هٍاؽُ اواث و پاه ال لهااو
ج١ییىٌؿه قابٙه ٘ك٨یى ؼاجمه هییابؿ .هاؿت ایاى ياى٬ ٞاكاقؾاؾ باا جىا٨ا٘ ٫اك٨یى ج١یایى
هیٌىؾ (هًٍیلاؾه .)33َ :1391 ،اگك کاقگك و کاقهًؿد ال و٬ث ه٭كق جؽل ٧وقلؾ و ؾیكجك
ال وا٠ث جىٜی ٧به اؾاقه آیؿ و لوؾجك ال وا٠ث پایايی ،ؾوث ال کاق بکٍاؿ ،باهگىياهادکاه
کمحك ال آيچه بك ٠هؿه او گفاٌحه ٌؿه ،ايصام وٜی٩ه کًؿ ،وأط اوث که ؾقیا٨اث ظ٭اى٪
کاهل ؾق ایى ٨كْ ،هّاؿا; ٪اکال هاال باه با٘ال :و جؽلا ٧او ٠یًیحای ال ٠یًیثهااد
بؽه اوث که به ظکن اؾله اقب١ه ،ظكام و هىقؾ گ٩حگىد گىحكؾه ٨٭یهاو واٌ ٟ٬ؿه اواث
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(٠لیؿووحی.)111َ :1391 ،

هؿت و ههلث قا اشل گىیًؿ .اشل هك چیم ،بؽٍای ال لهااو اواث کاه آو چیام ،ؾق آو
ظلىل هیکًؿ.
٨٭ها ؾقباقه ـکك هؿت ؾق ٬كاقؾاؾ و ٠٭ؿ ؾیؿگاههاد هح٩اوجی ؾاقيؿ:
دیذگاه اول .صسث ػمذ بذوو رکش هذت :بكؼی ٬ائل به ِعث ٠٭ؿ بؿوو ـکك هاؿت
ٌكٖ ـکك هؿت قا اللم يمیؾايًؿ< چًاوکاه اشااقه باؿوو ج١یایى
هیباًٌؿ< یً١ی ؾق ٠٭ىؾِ ،
ً
هؿت قا هٙل٭ا ِعیط هیؾايًؿ .ایى يٝك به ٌایػ ه٩یاؿ يىادث ؾاؾه ٌاؿه اواث (ظىایًی
٠اهلی :1419 ،ز.)249َ ،2

هٍهىق ٨٭هاد اهاهیه ه١ح٭ؿيؿ که اگك ؾق ٠٭ؿ هٕاقبه ج١ییى هؿت ٌاىؾٌ ،اكٖ با٘ال

قرآو و هبايی فقهی اهًیت شغلی

هذت و اهًیث شغلى دس فمه

اوث ،اها ٠٭ؿ قا با٘ل يمیکًؿ .بكؼی ٨٭ها ٌكٖ ج١ییى هؿت و به ج١دیك کحابهاد ٨٭های
اٌحكاٖ اشل قا به ٌكٖ ٠ؿم ٨ىػ اقشا ٞؾاؾهايؿ و گ٩حهايؿ; :هً١اد ٌكٖ ههلاث ،همااو
٠ؿم ٨ىػ جا آو ههلث اوث (ظکین ٘دا٘دایی :1416 ،ز.)41َ ،13
ٌهیؿ اول ٌكٖ هؿت ؾق هٕاقبه قا ِعیط يمیؾايؿ ،اها ا٠ح٭اؾ ؾاقؾ ٌاكٖکاكؾو ایاى
٨ایؿه قا ؾاقؾ که جّك ٦ؾق هال په ال ٨كاقویؿو هؿت ه١یىٌؿه ،يیالهًؿ اـو شؿیؿ اواث
(ٌهیؿ اول .)45َ :1411 ،ایى ؾوحه ال ٨٭ها باكاد جأییاؿ يٝاك ؼاىؾ اواحًاؾ باه قوایحای ال
ابىظممه ذمالی به ي٭ل ال اهام ِاؾ ٪کكؾهايؿ; :ال اهام ِاؾ ٪ؾق هىقؾ هكؾد وىال
ٌؿ که ظیىايی قا کكایه کكؾ و به ِاظب ظیىاو گ٩ث :آو قا ال جى کكایه کكؾم بكاد ق٨حى باه
هك هکايی به ٨الو ٬یمث .اگك لیااؾ اواح٩اؾه ٌاؿ ،باه همااو يىادث لیااؾجك باه جاى اشااقه
هیؾهن .اهام ٨كهىؾيؿ :اٌکالی يؿاقؾ( :کلیًی : 1417 ،ز٘ <289َ ،5ىوی :1417 ،ز،7
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ج١ییى هؿت ال ٠ىاهل ههن ا٨مایً اهًیث ٌ٥لی هعىىب هیٌىؾ .والهايؿهی لهااو
ايصام کاق ،هىحلمم ق٠ایث هّالط کاقگكاو و هًا ٟ٨کاق٨كهایاو اوث .ؾق ٬كاقؾاؾ بایؿ هاؿجی
قا که ج١هؿات هىقؾ يٝك ؾق آو هؿت ايصام ٌىيؿ ،به٘اىق ؾ٬یا ٫ـکاك ٌاىؾ .باا ـکاك هاؿت
٬كاقؾاؾ ،ؼىؾبهؼىؾ لهاو پایاویا٨حى ٬كاقؾاؾ هن هٍؽُ هیٌىؾ .بیااو هاؿت ٬اكاقؾاؾ ال
ایى شهث واشؿ اهمیث اوث که هكگاه ٘ك٬ ٦اكاقؾاؾ ج١هاؿات ؼاىؾ قا ؾق ٘اىل آو هاؿت
ايصام يؿهؿ ،ؾق ه٭ابل کاق٨كها هىئىل ؼىاهؿ بىؾ و کاق٨كها هیجىاياؿ شكائمای قا کاه باكاد
ایى هًٝىق ؾق يٝك گك٨حه ٌؿه ،ؾقیا٨ث کًاؿ و همچًایى کااقگك ؾق ِاىقجیکه ؼىااقاجی قا
هحعمل ٌؿه باٌؿ ،ال ٘ك٬ ٦كاقؾاؾ اؼف کًؿ .بكاد پایااوؾاؾو باه ٬اكاقؾاؾ ،ق٠ایاث ههلاث
ٔكوقد اوث .هك ايؿاله لهاو اشكاد ٬كاقؾاؾ ٘ىاليی باٌؿ٬ ،كاقؾاؾ بایاؿ ؾ٬یا ٫و قوٌاى و
هّ٩ل جًٝین ٌىؾ.
دیذگاه دوم .بطالو ػمذ بهذوو ههذت :اباىاؾقیاه هیگىیاؿ :اگاك هاىشك هاالی قا باه
هىحأشك اشاقه ؾهؿ ،بكاد هك هاه به یٯ ؾقهن و هؿت قا ج١ییى يکًؿ ،بًا بك ٬ىل ِعیط ایى
اشاقه با٘ل اوث (ابىاؾقیه ظلی :1411 ،ز.)411َ ،2

ٌماقد ال ٨٭ها ج١ییى هاؿت ؾق ٬اكاقؾاؾ قا اللم هیؾايًاؿ (ابىباكاز :1416 ،ز<11َ ،2
ابىظمامه٠ <269َ :1418 ،الهاه ظلای : 1413 ،ز <312َ ،2هع٭ا ٫کكکای :1414 ،ز،7
ٌَ <316هیؿ ذايی :1411 ،ز .)313َ ،4

بكؼی ٨٭ها ج١یایى هاؿت قا ؾق ٠٭اىؾد کاه جًهاا ه١یااق ج١یایى هً١٩اث اواث ،الماهای
هیؾايًؿ< هايًؿ ٠٭ؿ اشاقه .هٍهىق ٨٭هاد اهاهیه ه١ح٭ؿيؿ :هؿت ؾق ٠٭ؿ اشاقه هیجىاياؿ جاا
ايؿالهاد باٌؿ که ٘ك٨یى ٠٭ؿ ؾق يٝك هیگیكيؿ .هؿت هماق٠ه و ایًکه ا٠حداقي جا چًؿ هااه
و یا چًؿ وال اوث ،ج١ییى ٌىؾ (ؼمیًی ،بیجا:ز .)636َ ،1
هؿت بایؿ به يعىد ج١ییى ٌىؾ که اظحمال هكگىيه شهالث و ٤كق ال ٬كاقؾاؾ لؾوؾه ٌىؾ،
یا ایًکه ج١ییى هؿت به ِىقجی باٌؿ که ٤اكْ ٠٭الیای ٘اك٨یى ال اي١٭ااؾ ٬اكاقؾاؾ و ٠٭اؿ
ظاِل گكؾؾ و ؼللی به ٨لى٩ه ؤ٠ ٟ٭ؿ واقؾ يٍىؾ.

چًاوکااه ؾق ٬ااكاقؾاؾ ٌاا١یب و هىواای ،هااؿت اشاااقه (هٍااث وااال) هٍااؽُ ٌااؿه
بىؾ)11(:
ٌ١یب پیاهدك به هىوی هیگىیؿ :هیؼىاهن یکی ال ایى ؾو ؾؼحكم قا به
يکاظث ؾقآوقم ،ؾق ه٭ابل ایًکه جى هان ؼاىؾت قا اشیاك کًای باكاد هاى ؾق
هؿت هٍث وال ،کلمه (ظصس) شم ٟظصه اوث ،که هكاؾ ال آو یٯواال
اوث .ایًکه وال قا ظصه ؼىايؿ ،به ایى شهث اوث که ؾق هك وال یٯبااق
ظس بیثالعكام ايصام هیٌىؾ (٘دا٘دایی :1371 ،ز.)27َ ،16



قرآو و هبايی فقهی اهًیت شغلی

و٬حی ٬كاقؾاؾد هً١٭اؿ و جااقیػ آ٤اال و پایااو ٬اكاقؾاؾ هٍاؽُ ٌاىؾ ،ؾقز هاؿت ؾق
٬كاقؾاؾ ،ؾق شایی که جًها ه١یاق ج١ییى هً١٩ث اواث ،الماهای اواث< هايًاؿ ٠٭اؿ اشااقه .ؾق
َ
َ َ
٬كآو کكین آهؿه اوثَ  :ػلى او جأخ َشيى ث ِمً َى ِز َدح٨ .)27 :ُّ٬( أل ه٭ؿاؾ هیگىیؿ:
آیه اٌاقه ؾاقؾ که واشب اوث کاق ٌؽُ اشیك هٕدىٖ به هؿت ه١یى باٌؿ ؾق ِىقجیکاه
هؿت ٠مل ٬ابل ج٭ؿیك و ايؿالهگیكد باٌؿ ،ولی اگك ٬ابل اياؿالهگیكد يداٌاؿ ،باا ٔاىابٙی
٤یك ال هؿت ،آو قا ج١ییى هیکًًؿ (٨أل ه٭ؿاؾ :1425 ،ز.)73َ ،1
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بكاد پایاوؾاؾو به ٬كاقؾاؾ ،ق٠ایث ههلث ٔكوقد اوث:
بكاد جٕمیى اهًیث ٌ٥لی کاقگك ،کا٨ی يیىاث کاه او ؾق بكاباك اؼاكاز
ؼىؾوكايه هىقؾ ظمایث ٬كاق گیكؾ و بیؾلیل به ٬كاقؾاؾ او ؼاجمه ؾاؾه يٍىؾ،
بلکه اللم اوث که ؾق ظیى اشكاد ٬كاقؾاؾ يیم ال آذااق يااهٙلىب ظاؾذاهها و
جّمینهاد یٯشايده هّىو باٌؿ .ال همیى ؾیؿگاه اوث که ج٥ییك ٌاكایٗ
کاق ال وىد کاق٨كها اگك هىشب ج٥ییك ٠مؿهاد ؾق ؤ ٟکاقگك ٌاىؾ ،هصاال
يیىث .ا٨موو بك آو ،ظاؾذههایی که ودب هیٌاىؾ ايصاام ج١هاؿ کااقگك یاا
کاق٨كها به٘ىق هى٬ث هحىٌ ٧٬ىؾ ،يدایؿ قابٙه ٬كاقؾاؾد قا  ٟٙ٬کًؿ ،بلکه
آو قا به ظال ج١لی ٫ؾقهیآوقؾ (٠كا٬ی :1352 ،ز.)227َ ،1
يحیدهگیشى
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آیات ٬كآو ال ههنجكیى ؾالیل جىشه ٨٭ه به اهًیث ٌ٥لی باهٌاماق هیآیًاؿ٠ .مىهاات و
ْ ْ
َ
ا٘ال٬ات ٨٭هی يٝیك آیاههاد أ ْوفهىا ِبهالؼم ِىد و ِ ج َد َهاسة َػهى ج َهشاض ،باك لاموم و٨اا باه
ً
٬كاقؾاؾهاد ٌ٥لی و بك ا٠حداق هك ٠مل ظ٭ى٬ی که ٠ك٨ا ً٠ىاو ٠٭ؿ و ٬اكاقؾاؾ ٌا٥لی باكآو
ً
ا٘ال ٪هیٌىؾ و هىقؾ جكأی ٘ك٦هاد هكبىٖ ٬كاق هیگیكؾ ،ؾاللاث ؾاقياؿ< لیاكا هىالما
اِٙالض ٠٭ؿ یا ٬كاقؾاؾهاد ٌ٥لی و يٝایك آو ظ٭ی٭اث ٌاك٠یه ياؿاقؾ و ً٠ااویى همباىق ؾق
هماو ه١ايی هحؿاول ٠ك٨ی ،بهکاق ق٨حه که ؾق ِىقت جكؾیؿ ،اِال٠ ،اؿم ظ٭ی٭اث ٌاك٠یه
َ ْ ْ
َ
اوث .ه٭حٕاد آیاجی چىو أ ْوفىا ِبالؼم ِىد و ِ ج َد َاسة َػى ج َشاض جأییؿ ٬كاقؾاؾها و ٠٭ىؾد
ً
اوث که ؾق ٠ك٠ ٦٭ال قایس بىؾه و هدحًی بك جكأی باٌؿ ،الدحه جا لهايی که ؾلیلی بك ٨ىاؾ
ایى ٬كاقؾاؾها ؾق ؾوث يداٌؿ.
هًٝىق ال و٨ا ؾق آیه ایى اوث که ؾق ٔمى ٠٭ؿ هلحمم ٌؿهاین کاه هاال ؼىؾهااو ال آو
ؾیگكد باٌؿ و به الحماهی که ؾق ٔمى ٠٭ؿ ایصاؾ ٌؿه ،و٨اؾاق باٌاین و آوقا لایال يکًاین.
په ي٭ٓ هلکیاث و ٬اكاقؾاؾ همیٍاه همًاى ٞو ظاكام اواث و ایاى همااو هً١ااد ;لاموم
٬كاقؾاؾها :اوث که به ؾيدالً اهًیث ٌ٥لی ؾق ٬كاقؾاؾهاد ٌ٥لی و ٠٭ىؾ بهوشىؾ هیآیؿ.
په اهًیث ٌ٥لی٠ ،مل به ٌیىه ه١مىل ٠٭ال ،اشكا بك اوان هح١اق ٦و الحمام به ٠٭اؿ

و ٬كاقؾاؾ ،هٍؽُکكؾو يى ٞکاق و ٠مل کاقگك جىوٗ کاق٨كها ،همچًیى ؾاؾو ظ ٫کااقگك
و اشكاد ٬كاقؾاؾ اوث .همه ا٨كاؾ هیجىايًؿ ٬كاقؾاؾ کاق و ٌ٥ل قا با قٔایث ؼاا٘ك و اهًیاث
ايحؽاب و ال قاههاد هٍكو ٞو ظالل ؾق اهىق ٬كاقؾاؾ جّك ٦کًًؿ .بًابكایى جّك ٦ؾق اهىالی
که ال قاههااد ياهٍاكو ٞهرال قباا٬ ،مااق ،ج٭لاب ،کان٨كوٌایّ٤ ،اب ،ؾلؾد و هايًاؿ آو
بهؾوث هیآیؿ ،با ٘یب ي٩ه و قٔایث ؼاا٘ك يداىؾه٤ ،یكهصاال و ظاكام اواث و باكؼال٦
هدايی اهًیث ٌ٥لی ؾق ٨٭ه اوث .اوالم ال هالکیث ٌؽّی ظمایث هیکًاؿ و هاكؾم قا ؾق
جعّیل اهىال هٍكو ٞآلاؾ هیگفاقؾ .اظحكام هال و ٠مل هىلن يٝكیهاد هحًاوب با جأهیى
اهًیث ٌ٥لی و شدكاو ؼىاقات هاالی و پكؾاؼاث اشاكت یاا اشكةالمرال باه کااقگك ؾق هاؿت
هٍؽُ ٌؿه ؾق ٬كاقؾاؾ اوث< لیكا ٠مل هىلن هعحكم اوث .آیات ـکكٌؿه ؾق هحى بیايگك
ایى اوث که اهًیث ٌ٥لی و اهًیث ٬كاقؾاؾ و کىب و کاق به قومیث ًٌاؼحه ٌؿه اوث.
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1. Security
ٜ ; .2اهك األهك وشىب الى٨ا بکل ها هى ٠٭ؿ ،و کل ها وشب الى٨ا به هى المکل٩ایى ٨هاى
ً
ِعیط ،ئـ لیىث الّعة ئال جكجب األذك ٌك٠ا.:
ُ
ُ
; .3و الفي یؿل ٠لی ِعة ال١٭ؿ ٬ىله ج١الی(٠موشل) أو٨ىا ِبال ُ١٭ ِىؾ و هفا ٠٭ؿ یصب الى٨ا به.:
ُ ُُ
ىؾ و وشىب الى٨ا به یؿل ٠لی شىاله.:
; .4ل٭ىله ج١الی(٠موشل) أو٨ىا ِبال١٭ ِ
ُُ
ُ
ىؾ ی٭ٕاي بالّاعه و الصاىال ٨اي کال هاا
;.5ئو ٠مىم ٬ىله ودعايه(٠موشل) أو٨ىا ِباال١٭ ِ
یّؿ٠ ٪لیه.:
٨; .6الحع٭ی ٫أو الصم ٟبیى اإلشما٠یى ی٭حٕاي المّایك ع
ئلای ش١ال األلا ٧و الاالم ٨اي
;ال١٭ااىؾ :لل١هااؿ و اإلٌاااقة ئلا ع
ای شااًه ال١٭ااىؾ المحؿاولااة ٨ااي ـلااٯ المهاااو ،الم١هااىؾة و
المٕدى٘ة اآلو ٨ي کحب ٨٭هائًا ،کالدی ٟو اإلشالة و يعى ـلٯ ،ال ؼّىَ أٌؽاَ کال
٠٭ؿ هحؿاول ٨یه ه ٟکی٩یاجها المؽّىِة و المحؿاولة ٨یه.:
; .7اهىال یکؿیگك قا به با٘ل (و ال قاه ياهٍكو )ٞيؽىقیؿ ،هگك ایًکه جصاقجی با قٔایث ٌما
ايصام گیكؾ.:
یى< ;یکی ال ایى ؾو ؾؼحكم :بكهیآیؿ که ؾؼحكاو ؾق آو هًگام
 .8ال شمله ِاظؿد ابًحی هح ِ
ظأك بىؾهايؿ .کلمه هاجیى ؾق آیه اٌاقه ؾاقؾ که هىقؾ ٠٭ؿ و یکي ال ؾو ؾؼحك بىؾه اوث که
ه١لىم اوث.
( .9هىوی) گ٩ث( :الا٬ل) هیؼىاوحی ؾق ه٭ابل ایى کاق همؾد بگیكد.
 .11هاؾه ٬ 24ايىو کاق ; :ؾقِىقت ؼاجمه ٬كاقؾاؾ کاق ،کاق ه١یى یا هؿت هى٬اث ،کاق٨كهاا
هکل ٧اوث به کاقگكد که هٙاب٬ ٫كاقؾاؾ یٯ وال یا بیٍحك به کاق اٌاح٥ال ؾاٌاحه اواث،
بكاد هك وال واب٭ه ،ا٠ن ال هحىالی یا هحًااوب باك اواان آؼاكیى ظ٭اى ،٪هدل٥ای ه١ااؾل
یٯ هاه ظ٭ى ٪بهً٠ىاو همایاد پایاو کاق به ود پكؾاؼث يمایؿ.:
ُ
ُ ُ
٠ .11ل عی أو جأ ُشك ِيي ذم ِايي ِظص ٍس ِ ٨او أجممث ً ٍ٠كا ِ ٨مى ِِ ً٠ؿٮ وها أ ِقیاؿ أو أٌا٠ ٫لیاٯ
ُ
وح ِصؿ ِيي < ; به ایى ٌكٖ که هٍث وال بكاد هى کاق کًی و اگك آو قا جا ؾه وال ا٨امایً
ؾهی ،هعدحی ال ياظیه جىوث .هى (ٌ١یب) يمیؼىاهن کاق وًگیًی بك ؾوي جى بگفاقم.:

آیه بیايگك ایى اوث که هؿت هٍاؽُ و ه١لاىم ؾق ٬اكاقؾاؾ هٍاث واال باىؾه و ؾو واال
ُُ
ظىااو ،کاه ه٭ّاىؾ ال ٠اؿل
ؿل و ِاإل
ِ
أا٨ه ال باب اظىاو بىؾه اوثِ  .ئو الله یأهك ِبالِ ١
هٍث وال و هًٝىق ال اظىاو ؾو وال أا٨ه اوث.
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 .1لشآ اکشيم.
 .2ابىاؾقیه ظلی ،هعماؿ باى هًّاىق( ،)٪1411هکغوشهئشاهکعوبو اکحعشيوشاهکفحوبو  ،ؾ٨حاك ايحٍااقات اواالهی
وابىحه به شاه١ه هؿقویى ظىله ٠لمیه ٬ن٬ ،ن ،چاپ ؾوم.
 .3ابىبكاز٠ ،دؿ ال١میم( ،)٪1416هککهز  ،ؾ٨حك ايحٍاقات اوالهی وابىحه به شاه١اه هؿقوایى ظاىله ٠لمیاه ٬ان،
٬ن ،چاپ اول.
 .4ابىظممه ،هعمؿ بى ٠لی( ،)٪1418هکىعيلةایکىانيلاهکفضيله ،کحابؽايه آیث اللاه هكٍ٠ای يص٩ای٬ ،ان ،چااپ
اول.
 .5ابى٠كبی ،هعمؿ بى ٠دؿالله ،هظالب اهکمشآ  ،هع٭٠ :٫لیهعمؿ بصاود ،ؾاق الصیل ،بیكوت.
 .6آؼىيؿ ؼكاوايی ،هعمؿکاٜن( ،)٪1416ظبؽويةاهککالبعو  ،ولاقت ٨كهًاگ و اقٌااؾ اواالهی ،جهاكاو ،چااپ
اول.
ذةهکبيب  ،المکحدة الص٩١كیة إلظیا اآلذاق الص٩١كیه ،جهكاو ،چاپ اول.
 .7اقؾبیلی ،اظمؿ بى هعمؿ ،صاب ا
 .8ااااااااااااااااااااااااااااااااااا  ،)٪1413( ،مصک و اهکفبئووذةاواهکبشرووب افووياؽووشضایسؽووبداهحررووب  ،ؾ٨حااك ايحٍاااقات
اوالهی وابىحه به شاه١ه هؿقویى ظىله ٠لمیه ٬ن٬ ،ن ،چاپ اول.
 .9ا٠كابی ،ویؿهعمؿ(; ،)1381قاهدكؾها ،بكياههها و قاهکاقهاد جع٭ ٫اهًیاث ٌا٥لی هًاواب ؾق يٝاام اؾاقد،:
مغبکربتامذيشيثاوابهبىداجعىل ،ي  29و . 31
 .11ايّاقد ،هککالبع ( ،)٪1415کًگكه شهايی بمقگؿاٌث ٌیػ اٝ٠ن ايّاقد٬ ،ن ،چاپ اول.
 .11بصًىقؾد ،ویؿظىى( ،)٪1419هکمىهعذاهکفمهيه ،يٍك الهاؾد٬ ،ن ،چاپ اول .
بشسعىاوابشنبمهسيض اصنذگىاؽغلى ،جكشمه ٘یده ليؿدپىق ،کحابؽايه هكکامد و هكکام
ا
 .12بكون ادٌ.كجمق( ،)1369
اوًاؾ ؾايٍگاه المهكا  ،جهكاو.
 .13بهدهايی ،هعمؿبا٬ك( ، )٪1419هکشعبئلاهکفمهيه ،هإوىه ٠الهه وظیؿ بهدهايی٬ ،ن ،چاپ اول.
 .14پیكیاییِ ،العه و يىكیى اقٌؿد(; ،)1391اذك اهًیث ٌا٥لی و ٠اؿالث واالهايی باك ّ٬اؿ جاكٮ ٌا٥ل :ي٭اً
واوٙهد ا٠حماؾ به هؿیكیث اقٌؿّ٨ ،:لًاهه هٍاوقه ٌ٥لی و والهايی ،ؾوقه چهاقم ،ي .11
 .15جمیمی ه٥كبی ،ي١ماو بى هعمؿ( ،)٪1385دعبئماهإلع  ،هإوىه آل الدیث٬ ،ن ،ؾوم.
 .16شىاؾیاو ،لهكا (; ،)1391قابٙه ٬كاقؾاؾ قوايی ،قٔایث ٌ٥لی و ج١هؿ والهايی با ق٨حاقهااد ٤یكاؼال٬ای باا جىشاه
يبفحهرب انوىادساسوه اؽنبعوى ،واال
به ي٭ً ج١ؿیلکًًؿه ٨كِث ا٠حكاْ به بی٠ؿالحی< قویکكؾ جؽلیه ٍ٨اق ،:ا
پًصن ،ي.21
 .17ظائكد ٘دا٘دایی٠ ،لی بى هعمؿ( ،)٪1418سيبكاهککغبئل ،هإوىه آل الدیث٬ ،ن ،چاپ اول.
 .18ظك ٠اهلی ،هعمؿ بى ظىى( ،)٪1419وعبئلاهکؾيره ،هإوىه آل الدیث٬ ،ن ،چاپ اول.
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ّ
 .19ظىیًی ٠ااهلی ،شاىاؾ باى هعماؿ( ،)٪1419مفحوبضاهکالشهموةافوىاؽوشضالىهعوذاهکر موه ،چااپ شؿیاؿ ،ؾ٨حاك
ايحٍاقات اوالهی وابىحه به شاه١ه هؿقویى ظىله ٠لمیه ٬ن٬ ،ن ،چاپ اول.
 .21ؼمیًی هىوىد ،ویؿ قوضالله( بیجا)،جعشيشاهکىعيله ،هإوىه هٙدى٠ات ؾاق ال١لن٬ ،ن ،چاپ اول .
 .21اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)٪1421کحب اهکبي  ،هإوىه جًٝین و يٍك آذاق اهام ؼمیًای ،جهاكاو ،چااپ
اول.
 .22ؼىیی ،ویؿابىال٭اون (بیجا) ،مقببضاهکفمبره (المکاوب)٬ ،ن.
 .23قيصدكد ،ابىالٕ٩ل ،ظمىقاکبس:ابهارکيکهالبنى اکبس ،ايحٍاقات هصؿ ،جهكاو.
ٌ .24هیؿ اول ،هعمؿ بى هکی( ،)٪1411هکلکرةاهکذمؾميةافيافمهاهإلمبميه ،ؾاقالحاكاخ -الؿاقاإلواالهیه ،بیاكوت،
چاپ اول.
ٌ .25هیؿ ذايی ،لیى الؿیى بى ٠لی( ،)٪1411هکشورةاهکبهيةافياؽشضاهکلکرةاهکذمؾوميه ،کحاب٩كوٌای ؾاوقد٬ ،ان،
چاپ اول.
ٌ .26هیؿد ،ههؿد( ،)1386جؾاليلالشهسدهدرباواجرهذهت ،ايحٍاقات هصؿ ،جهكاو ،چاپ ٌٍن.
 .27اااااااااااااااااااااااااااااااااا ،عمىطاجرهذهت ،ايحٍاقات هصؿ ،جهكاو ،چاپ هٍحن.
ٌ .28یػ ٘ىوی ،هعمؿ بى ظىى( ،)٪1417جهزي اهحظالب  ،ؾاق الکحب اإلوالهیه ،جهكاو ،چاپ چهاقم.
 .29اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)٪1417هکخ ف ،ؾ٨حك ايحٍاقات اواالهی وابىاحه باه شاه١اه هؿقوایى ظاىله
٠لمیه ٬ن٬ ،ن ،چاپ اول.
 .31اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)٪1387هککبغووىطاف ويافمووهاهإلمبمي وه ،المکحدااة المكجٕااىیة إلظیااا اآلذاااق
الص٩١كیه ،جهكاو ،چاپ وىم.
٘ .31دا٘دایی ظکین ،هعىى( ،)٪1416مغحکغهاهکرشوةاهکىذمى ،هإوىة ؾاق الح٩ىیك٬ ،ن ،چاپ اول.
٘ .32دا٘دایی ،هعمؿظىیى(،)1371اهککيضه افياجفغيشاهکمشآ  ،ايحٍاقات اوما٠یلیاو٬ ،ن.
٘ .33دكویٕ٨ ،ل بى ظىى(بیجا)،امصک اهکبيب فياجفغيشاهکمشآ  ،شما٠اة المؿقوایى ٨ای العاىلة ال١لمیاة ب٭ان،
هإوىة الًٍك االوالهی٬ ،ن.
٠ .34كا٬ی ،ویؿ٠متالله(  ،)1382ظمىقاکبس ،والهاو هٙال١اه و جاؿویى کحاب ٠لاىم ايىاايی ؾايٍگاهی(وامث)،
جهكاو ،چاپ ؾوم.
٠ .35الهه ظلی ،ظىى بى یىو ،)٪1414(٧جزکشةاهکفمهبم ،هإوىه آل الدیث٬ ،ن ،چاپ اول.
 .36ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)٪1413لىهعووذهالظالب افووىامرشفووةاهکعوو لاواهکعووشه  ،ؾ٨حااك ايحٍاااقات
اوالهی وابىحه به شاه١ه هؿقویى ظىله ٠لمیه ٬ن٬ ،ن ،چاپ اول.
 .37ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)٪142منحهىاهککغل افوىاجعميوكاهککوزر  ،هصما ٟالدعاىخ اإلواالهیه،
هٍهؿ ،چاپ اول.
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٠ .38لیؿووث ،ابىال٭اون(; ،)1391اؾله ٠مىهی ٬كاقاؾها ،:هصله فمهاهرلابيث ،ي  66و .67
٠ .39الهه ظلی ،ظىى بى یىو ،)٪1411(٧هسؽوبدهحررب ایکوىاهظالوب اهإليکوب ٬ ،ان ،ؾ٨حاك ايحٍااقات اواالهی
وابىحه به شاه١ه هؿقویى ظىله ٠لمیه ٬ن ،چاپ اول.
٨ .41أل ه٭ؿاؾ بى ٠دؿالله( ،)٪1425کنضاهکرشفب افىافمهاهکمشآ  ،ايحٍاقات هكجٕىد٬ ،ن ،چاپ اول.
٨ .41ؽاكالمع٭٭یى ظلاای ،هعمااؿ بااى ظىااى( ،)٪1387یيضووبضاهکفىهئووذافوياؽووشضامؾووال تاهکمىهعووذ ،هإوىااه
اوما٠یلیاو٬ ،ن ،چاپ اول.
٬ .42اومیظاهؿ٠ ،دان( ،)1387ظمىقامذنى،اؽشهيظاؽاللاگيش الشهسدهد ،جهكاو ،ؾقاٮ.
٬ .43ك٘دی ايّاقد ،ابی٠دؿالله( ،)٪1415هکصبم االظالب اهکمشه  ،ؾاق اظیا الحكاخ ال١كبی ،بیكوت.
 .44کاجىلیاو ،ياِك( ،)1391هعکبلاظمىلىالشهسدهد-اهيمبدٌ ،كکث وهاهی ؾقاک ،جهكاو ،چاپ ه٩حن.
 .45کلیًی ،ابى ش٩١ك هعمؿ بى ی١٭ىب( ،)٪1417هکالبفى ،ؾاق الکحب اإلوالهیه ،جهكاو ،چاپ چهاقم.
 .46ل٩ٙی ،اوؿالله( ،)1388عمذابي  ،ؼكوًؿد ،جهكاو ،چاپ اول.
 .47هع٭ ٫ظلی ،يصن الؿیى ش٩١ك بى ظىى( ،)٪1418ؽوشهئ اهإلعو افويامغوبئلاهکعو لاواهکعوشه  ،هإوىاه
اوما٠یلیاو٬ ،ن ،چاپ ؾوم.
 .48هع٭ ٫کكکی٠ ،لی بى ظىیى( ،)٪1414شبم اهککمبفوذافوياؽوشضاهکمىهعوذ ،هإوىاه آل الدیاث٬ ،ان،
چاپ ؾوم.
 .49هكا٤ی ،هیك٠دؿال٩حاض( ،)٪1417هکرنبوي اهکفمهيه ،ؾ٨حك ايحٍاقات اواالهی وابىاحه باه شاه١اه هؿقوایى ظاىله
٠لمیه ٬ن ،چاپ اول.
 .51هّ٩ٙىد ،هعمؿکاٜن( ،)٪1417مئةالبعذةافمهية ،هإوىة الًٍك االواالهی الحاب١اة للصما٠اة المؿقوایى،
٬ن ،چاپ وىم.
 .51هًٍی لاؾه،گٍىاؾ( ،)1391لشهسدهداکبس ،هإوىه کاق و جأهیى اشحما٠ی ،جهكاو.
 .52ياییًی ،هیكلاهعمؿظىیى( ،)٪1413هککالبع اواهکبي  ،ؾ٨حاك ايحٍااقات اواالهی وابىاحه باه شاه١اه هؿقوایى
ظىله ٠لمیه ٬ن٬ ،ن ،چاپ اول.
 .53اااااااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)1373منيةاهکغبک افياظبؽيةاهککالبع  ،المکحده المعمؿیة ،جهكاو ،چاپ اول.
 .54يص٩ی ،بٍیك ظىیى( ،)٪1427بعىخافمهيةامربف اشه ،ؾ٨حك ظٕكت آیثالله يص٩ی ،يص ٧اٌك ،٦چاپ اول.
 .55يص٩ی ،هعمؿظىى( ،)٪1414شىهرشاهکال افوياؽوشضاؽوشهئ اهالعو  ،ؾاق ئظیاا الحاكاخ ال١كبای ،بیاكوت،
چاپ ه٩حن.
 .56يكا٬ی ،اظمؿ باى هعماؿ ههاؿد( ،)٪1417عىهئوذاهحيوب افويابيوب الىهعوذاهحظالوب  ،ايحٍااقات ؾ٨حاك جدلی٥اات
اوالهی ظىله ٠لمیه ٬ن٬ ،ن ،چاپ اول.
 .57ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( ،) ٪1415مغوووحنذاهکؾووويرةافوووياأظالوووب اهکؾوووشيره ،هإوىاااه

آلالدیث٬ ،ن ،چاپ اول.
 .58هاٌمی ٌاهكوؾد ،هعمىؾ( ،)٪1426فشرنگافمهامغببكامزر اهرلابيوث ،هإوىاه ؾایاكة الم١ااق٦
٨٭ه اوالهی بك هفهب اهل بیث٬ ،ن ،چاپ اول.
 .59ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ( ،)٪1421مىعىعةاهکفمهاهإلع مياعبموبااککوزر اأرولاهکبيوث ،هإوىاه
ؾایكة الم١اق٨ ٦٭ه اوالهی بك هفهب اهل بیث٬ ،ن ،چاپ اول.
 .61همؿايی ،قٔا بى هعمؿ ،ظبؽيةاکحب اهککالبع ٬ ،ن ،چاپ اول.
 .61یمؾد ٘دا٘دایی ،هعمؿکاٜن(،)٪1419اهکرشوةاهکىذمى ،هإوىة األ٠لمي للمٙدى٠ات ،بیكوت ،چاپ ؾوم.
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