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چکیده
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 .1مقدمه

زندگی انسان امروز از هر سو با خطمشیگذاری عمومی پیوند خورده است و هر لحظه از
زندگی او بهگونهای با خطمشیهای عمومی ارتباط دارد .مسائلی چون آلودگی محیطزیست،
بهداشت عمومی ،آموزش ،امنیت جامعه ،ارائه خدمات عمومی و بسیاری مسائل دیگر موضوعهای
خطمشیگذاری عمومی هستند.خطمشیهای عمومی به شکلهای مختلف و در قالب الفاظ
متفاوت تعریف شده است .برخی آن را تصمیمی در مقابل یک مشکل عمومی دانستهاند و برخی
دیگر از صاحبنظران اعتقاد دارند خطمشی عمومی فرآیندی است شامل تمام اقدامات که از
زمان احساس مشکل شروع شده و به ارزیابی نتایج حاصل از اجرای خطمشی ختم میشود
)  (Alvani , &Sharifzadeh, 2001عموماً خطمشیهای عمومی مبتنی بر چارچوبها و
نظریههای مختلف هستند .ریشه این چارچوبها و نظریهها مبانی هستیشناسی ،انسانشناسی و
معرفتشناسی است؛ بهعبارتدیگر نوع نگاه به جهان و انسان پایه شکلگیری الگوها و
نظریههای مختلف (چارچوبها) در حوزههای متفاوت است ).(Derakhshan, 2010
تجلی تفاوت در مبانی هستیشناسی و انسانشناسی ارزشها و بایدها و نبایدهای متفاوت
است که در الگوها و چارچوبها ظاهر میشود و آنها را تحت تأثیر خود قرار میدهد .بر این
اساس خطمشیهای عمومی با ارزشها و بایدها و نبایدها در ارتباط بوده ونمایانگر فرهنگ ،نظام
اقتصادی و اولویتهای موردقبول جامعه است ) (Alvani, &Sharifzadeh, 2001سیاستهای
کارآفرینی نیز از این موضوع مستثنی نیستند و به شرایط خاص کشور ،ماهیت خطمشی
( (Story, 2008و شرایط محلی و منطقهای بستگی دارند ) .(Gem, 2010وبر( )19041تنها
محرک پیشرفت اقتصادی نظام سرمایهداری را اخالق پروتستانی (کوشش برای بهبود معاش یا
اخالق کار) و طرز تفکر پروتستانهامیداند و معتقد است ارزشهای عقیدتی و درونی فرد بهطور
مستقیم به رفتار کارآفرینانه منتهی میشود ) (AhmadpourDariani, 2012بنابراین کارآفرینی
بهطور مستقیم و غیرمستقیم متأثر از ارزشهای برآمده از جهانبینی ،انسانشناسی ،فرهنگ و
محیط است .مروری بر مدلهای خطمشی گذاری کارآفرینی نشان میدهد مدلهای موجود
مبتنی بر چارچوب ،ارزشها و مبانی نظری حاکم در زیستبوم خود هستند و بهمنظور پاسخگویی
به نیازهای آن زیستبوم طراحی شدهاند .بر این اساس هرچند استفاده از مدلهای غیربومی در
جای خود الزم و ضروری است ،اما بهکارگیری آنها بدون توجه به شرایط محیطی و مبانی
نظری حاکم در آن زیستبوم موجب التقاط و ظهور سیستمهای ناهمگون میشود .تباین موجود
در این سیستمها کارآمدی را تضعیفمیکند و اثربخشی الزم را بهدنبال نخواهد داشت؛بنابراین
برای جلوگیری از بروز پیامدهای نامطلوب ناشی از بهکارگیری مدلهایغیربومی ،استخراج
1. Max Weber
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مؤلفههای ارزشی از منابع برگرفته از نظام ارزشی و فرهنگی خاص کشور و بهدنبال آن طراحی
چارچوب مبتنی بر مبانی هستیشناسی و انسانشناسی بومی برای تدوین الگوهای خطمشی
گذاری کارآفرینی امری ضروری است .مشکالت و تنگناهای اقتصادی موجود در کشور در کنار
ناکارآمدی الگوهای غیربومی ،طراحی چارچوب خطمشیگذاری کارآفرینی بومی را واجد اهمیت
میسازد .برای استخراج مؤلفههای ارزشیچارچوب خطمشیگذاری کارآفرینی مجموعههای روایی
«میزانالحکمه» و «الحیات»بهعنوان دو مجموعه جامع و مشهور احادیث و روایات با استفاده از
تکنیک نمونهگیری بر مبنای اشتهار انتخاب شدهاند .ازآنجاکه خاستگاه
بحثکارآفرینیعلیرغمدیدگاهها و تعریف متفاوت و بعضاً مغایر در تفکر و مکاتب اقتصادی ریشه
دارد و تحت تأثیردیدگاههای این مکاتب و صاحبنظران مطرح در آن قرار دارد
).(AhmadpourDariani, 2012

در بررسی انجامشده بر احادیث و روایات اقتصادی تأکید بیشتری صورت گرفته است.
هرچنداقدام برخی پژوهشگران در اختصاص موضوع پژوهشهای خود به کار و کارآفرینی در
احادیث و روایات به بسط و توسعه مرزهای علم و دانش کمک کرده است؛اما برای تسری
ارزشهای اسالمی برگرفته از قرآن کریم و کالم معصومین علیهمالسالم در زمینههای مختلف
زندگی الزم است مؤلفهها و مقومات کالم آنها استخراج و در قالب چارچوبی مستحکم ارائه
شود تا خطمشیگذاران و برنامهریزان در برنامهریزی و خطمشیگذاری خود از این چارچوب
استفاده کنند .عالوه بر این بایستگی و وجه کاربردی پژوهش حاضر ،ارتقای سطح بینش و
حکمت نظری خطمشیگذاران نسبت به جذابیت و کارآمدی متون بومی و مقدمهای برای بروز
منش و حکمت عملی در خطمشیگذاران کارآفرینی برای استفاده از چارچوبهای حاوی مضامین
و مؤلفههای بومی خواهد بود
بر اساس آنچه گذشت سؤال کلی پژوهش این است که مؤلفههای ارزشی چارچوب
خطمشیگذاری کارآفرینی در کتب «میزانالحکمه» و «الحیات» کداماند؟ پاسخ به این سؤال
مستلزم شناسایی کدهای توصیفی ،تفسیریو مضامین فراگیربرای طراحی چارچوب
خطمشیگذاری کارآفرینی در کتب «میزانالحکمه» و «الحیات» است .این پژوهش بخشی از
سؤال کلی طرحشده را پاسخ خواهد داد؛ بنابراینسؤال فرعی پژوهش که منطبق و ناظر بر قلمرو
موضوعی این پژوهش است اینگونه طرح میشود:مؤلفههای ارزشی محوری چارچوب
خطمشیگذاری کارآفرینی در کتب «میزانالحکمه» و «الحیات» کداماند؟
 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهش

کار و کارآفرینی نخستین بار موردتوجه اقتصاددانان قرار گرفت و تمامی مکاتب اقتصادی از
قرن شانزدهم میالدی تاکنون به نحوی کارآفرینی را در نظریههای اقتصادی خود تشریح
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کردهاند .رونشتات ( ، )1985معتقد است که کارآفرینی فرآیند پویای ایجاد ثروت بیشتر است .این
ثروت را افرادی ایجاد میکنند که مخاطره بزرگ را برحسب سرمایه ،زمان و تعهد شغلی در قبال
تعیین ارزش کاال یا خدمات میپذیرند .کاالها یا خدمات بهخودیخود ممکن است جدید یا
بینظیر باشند یا نباشند؛ اما کارآفرین با تأمینکردن و تخصیصدادن مهارتها و منابع ضروری
باید به طریقی این ارزش را در کاالها یا خدمات ایجاد کند .از اواسط قرن بیستم روانشناسان،
جامعه شناسان و دانشمندان علوم رفتاری با درک نقش کارآفرینان در اقتصاد و بهمنظور شناسایی
ویژگیها و الگوهای رفتاری کارآفرینان به بررسی و پژوهشدرباره آنهاپرداختهاند به نظر ردلیچ
( )1958کارآفرین درحالیکه مدیر ،سرپرست و هماهنگکننده فعالیتهای تولیدی است
برنامهریز ،نوآور و تصمیمگیرنده نهایی در یک شرکت تولیدی نیز محسوب میشود.درواقع او
تأمینکننده وجوه و دیگر منابع در شرکت است .اندیشمندان مدیریت نیز ضمن انتخاب رویکرد
فرآیندی به تشریح مدیریت کارآفرینی و ایجاد جوّ و محیط کارآفرینان در سازمانهای موجود
پرداختند.
پیترسون ( ،)1980معتقد است که کارآفرینی یک فرآیند است و بهتنهایینمیتواند در شخص
متجلی شود؛ بلکه تجلی آن باید با فرصتها و تقاضا نیز همراه باشد .به عقیده تیمونز
(،)1990کارآفرینی خلق و ایجاد بینشی ارزشمند از هیچ است .کارآفرینی فرآیند ایجاد و دستیابی
به فرصتها و دنبالکردنآنها بدون توجه به منابعی است که در حال حاضر موجود است.
کارآفرینی شامل خلق و توزیع ارزش و منافع بین افراد و گروهها ،سازمانها و جامعه است.
کارآفرینی بهمعنای یکشبه پولدارشدن نیست و از سوی دیگر ایجاد ارزش در درازمدت و جریان
نقدینگی مستمر نیز نیست.بهطورکلی خاستگاه بحث کارآفرینیعلیرغمدیدگاهها و تعریفهای
متفاوت و بعضاً مغایر در تفکر و مکاتب اقتصادی قرار دارد .دیدگاههای مزبور به کارآفرینی همانند
سایر مفاهیم اقتصادی مانند تعادل ،بازار و قیمت تحت تأثیردیدگاههای مکاتب اقتصادی و
صاحبنظران مطرح در آن مکاتب بوده است ).(AhmadpourDariani, 2012
مروری بر مدلهایخطمشیهای توسعه کارآفرینی مانند مدل توسعه کارآفرینی یورواستات،
مدل دیدهبان جهانی کارآفرینی (نمودار  ،)1مدل خطمشیهای توسعه کارآفرینی بر اساس مطالعه
تطبیقی کشورها ،مدل راهکارهای رفع موانع توسعه کارآفرینی کمیسیون اقتصادی سازمان ملل
در اروپا ،مدل خطمشیهای توسعه کارآفرینی آنکتاد ،مدل خطمشیهای توسعه کارآفرینی
آتالنتیک کانادا و غیره نمایانگر این است که این مدلهامتأثر از مبانی هستیشناسی و
انسانشناسی ،شرایط اقتصادی ،اجتماعی ،نهادی ،فرهنگی و فناورانه طراحان خود هستند .این
خطمشیها به شرایط خاص کشور و ماهیت آنها بستگی دارند و شواهد موثق اندکی در مورد
اثربخشیآنها وجود دارد ).(Story, 2008
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برای مثال ،اهداف متفاوت دولتها از کارآفرینی ،تعریفهای مختلف از رشد و عدالت ،نقش
دولتها ،مفهوم و ماهیت مالکیت ،منابع و نحوه تأمین آن و غیرهازجملهمؤلفههای عمومی است
که چارچوب و الگوهای خطمشی را در زمینههای مختلف تحت تأثیر خود قرار میدهد .هرچند
پس از طرح مفهوم جدید کارآفرینی مذهبی در حوزه کارآفرینی پژوهشهایی در این زمینه
صورت گرفته است ،اماپژوهشی که با استفاده از روش تحلیل مضموناقدام به استخراج مؤلفههای
ارزشی چارچوب خطمشیگذاری کارآفرینی کرده باشد ،یافت نشد .خنیفر ( ،)1385در پژوهشی با
عنوان «کارآفرینی در نظام ارزشی» ،ضمن استخراج برخی مؤلفههای عمومی کارآفرینی مثل
عدالت ،معاد و ثروت از قرآن کریم بعضی رهنمودهایپیامبر اسالم (ص) مرتبط با کار و کارآفرینی
را تبیین و تشریح کرده است .وی در کتاب «کارآفرینی در نظام ارزشی» نیز سعی کرده است با
استفاده از آیات ،روایات و سیره رسوالن الهی،بهخصوص رسول گرامی اسالم (ص) و حضرت
علی (ع) جایگاه کار و کارآفرینی را در اسالم تشریح و مضامین مرتبط با این موضوعها را
موردتوجه قرار دهد ) .(Khanifar, 2012دهقانیزاده ( ،)1391در پژوهشی با عنوان«کسبوکار
آفرینی از دیدگاه قرآن و اسالم» با استفاده از برخی آیات و روایات و نمونههایی از الگوهای رفتار
اقتصادی حضرت علی (ع) اهمیت و فوایدکسبوکار و کارآفرینی را بیان کرده است.
بابایی طالتپه و همکاران ( ،)1394در کتاب «مدیریت و کارآفرینی در ارزشهای اسالمی»
ضمن بیان مبانی پژوهش در قرآن و سنت معصومین (ع) ،مبانی مدیریت در اسالم و مبانی تفکر
خالق ،خالقیت و نوآوری در اسالم ،مبانی فلسفی کار و کارآفرینی در اسالم و برخی ویژگیهای
رفتاری و شخصیتی کارآفرینان را با استناد به برخی آیات و روایات تشریح کردهاند
( TalatappehBaba’i, Nobakhtvand, NikounamTousi, Eslambolchi, & Sattari,

 .)2015بر این اساس و با توجه به ضعف مطالعات در حوزه خطمشیگذاری کارآفرینی با استفاده
از منابع ارزشی در این پژوهش سعی شده است با استفاده از یک روش علمی و در راستای
نگرش سیستماتیک و فرآیندی بهجریان خطمشیگذاری و کارآفرینی مؤلفههای ارزشی محوری
چارچوب خطمشیگذاری کارآفرینی از کتب «میزانالحکمه» و «الحیات» بهعنوان دو مجموعه
روایی ،استخراج و در قالب شبکه مضامین ارائه شود .در این پژوهش توجه به مؤلفههای ارزشی
محوری و عمدتاً با ماهیت اقتصادی خطمشیگذاری کارآفرینی موردنظر بوده و از رویکرد عام به
کارآفرینی خودداری شده است.
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نمودار  .1مدل اصالحشده دیدهبان جهانی کارآفرینی ))(Bosma & Levie, 2010 ( as cited in Davari, 2010

 .3روششناسی پژوهش

ازآنجاکه بهدلیل کمبود مبانی نظری امکان نیل به شناخت کافی درباره شاخصهای مهم
مرتبط با مسئله و ارتباط آنها با یکدیگر وجود ندارد ،در پژوهش حاضر از روش پژوهش کیفی
استفاده شده است.معموالً پژوهش کیفی که ماهیتاً اکتشافی است در مواردی استفاده میشود که
نوعی دغدغه نسبت به فهم چگونگی وقوع پدیدهها و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر وجود دارد و
نه سنجش رابطه بین متغیرها؛ بر این اساس گفته میشود که پژوهش کیفی تالشی برای درک و
شناخت یک پدیده از جهتها و زاویههای گوناگون و درگیرشدن در فراگردی شبیه متبلورکردن
پدیده بررسیشده است ) .(Mahmoudi, Nayyeri & Pourezzat, 2014پژوهش کیفی از
اصول و معیارهای متفاوت از پژوهش ک ّمی برای ارزیابی و تعمیم نتایج استفاده میکند .بیشتر
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روششناسان کیفی بهجای استفاده از واژگان اعتبار و روایی ک ّمی از معیار اعتمادپذیری یا قابلیت
اعتماد برای ارجاع به کیفیت نتایج کیفی استفاده میکنند .قابلیت اعتماد به بیانی ساده میزانی
است که در آن میتوان به یافتههای یک پژوهش کیفی متکی بود و به نتایج آن اعتماد کرد
) .(Mokhtarianpour, 2012گوبا و لینکن )1985(1معتقدند که قابلیت اعتماد دربرگیرنده چهار
معیار جداگانه ،اما بههممرتبط باورپذیری ،اطمینانپذیری ،تأییدپذیری و انتقالپذیریاست
الف) باورپذیری :از نظر گوبا و لینکن()1985باورپذیری با میزان باورداشتن به یافتههای پژوهش
ارتباط دارد .در یک پژوهش باورپذیر ،دادهها همساز و همبسته هستند؛ نه پراکنده و متناقض .در
این پژوهش باورپذیری در سه بخش ورودیهای پژوهش ،تحلیلهای انجامشده در حین
پژوهش و یافتههای پژوهش تأمین شده است .ازآنجاکه ورودیها در این پژوهش ،احادیث و
روایات ائمه اطهار (ع) در مجموعههای روایی «میزانالحکمه» و «الحیات»هستند و این
مجموعهها از طریق بهکارگیری تکنیک نمونهگیری بر مبنای اشتهار انتخاب شدهاند؛ بنابراین
باورپذیری ورودیهای پژوهش تأمین شده است .ماکسول ( ،)2004ضمن طرح انواع اعتبار کیفی
به دو صورت اعتبار توصیفی و اعتبار تفسیری ،از سه راهبرد زاویهبندی پژوهشگر ،بازخور
مشارکتکننده و توصیفگر با حداقل مداخله بهعنوان تکنیکهای تأمین اعتبار تفسیری یاد کرده
است .در این پژوهش برای تأمین باورپذیری تحلیلهای انجامشده در طول پژوهش تالش شده
است با استفاده از راهبرد توصیف با حداقل مداخله از عین روایات استفاده و پدیده طبق روایت
روایتکنندگان گزارش شود .بلشر ( ،)1991برای افزایش باورپذیری نتایج کیفی تکنیکهای
درگیری طوالنیمدت ،مشاهده دیرپا مصرانه ،زاویهبندی ،بهکارگیری روشهای پژوهش و
باورپذیری پژوهشگر را موردتوجه قرار داده است که در این پژوهش برای تأمین اعتبار یافتههای
پژوهش از تکنیکهای یادشده استفاده شده است.
ب) انتقالپذیری :در انتقالپذیری ،هدف دادن اطالعات کافی به خواننده برای قضاوت درباره
کاربردپذیرییافتهها در محیطهای دیگر است ) .(Mokhtarianpour, 2012در این پژوهش
منابع داده (مجموعه روایی «میزانالحکمه» و «الحیات») طوری انتخاب شده است تا دربرگیرنده
روایتهای کتب معتبر متنوع باشد؛ بنابراین بهکارگیری این راهبرد در کنار انتخاب منابع دادهای
معتبر و صاحب اشتهار بر اساس توصیه متخصصان و مطلعان و وصف تفضیلی همه جزئیات
مرتبط با فرآیند پژوهش ،تأمینکننده انتقالپذیری است.
ج) اطمینانپذیری :اطمینانپذیری عبارت است از :توانایی شناسایی جاهایی که دادههای یک
مطالعه معین از آن آمده ،گردآوری شده و بهکار رفتهاند ) (Mohammadpour, 2013در این
پژوهش بهمنظور دستیابی به اطمینانپذیری با استفاده از استراتژی ممیزی قابلیت اطمینان
1. Guba & Lincol
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دادهها ،روشها و تصمیمهای مربوط به پژوهش مستندسازی شده تا امکان رسیدگی توسط دیگر
پژوهشگران فراهم شود.
د) تأییدپذیری :تأییدپذیری با جزئیات روششناسیهای بهکاررفته در پژوهش ارتباط دارد و به
این سؤال پاسخ میدهد که آیا پژوهشگربهاندازه کافی جزئیات واگذار نموده است تا بر اساس آن
بتوان گردآوری و تحلیل داده ها را ارزیابی کرد ) . (Mohammadpour, 2013در این پژوهش
برای تأمین تأییدپذیری پژوهش از استراتژی ارائه جزئیات روشها و دادههای پژوهش استفاده
شده است تا امکان ارزیابی روشهایگردآوری و تحلیل دادهها برای پژوهشگران دیگر و
خوانندگان فراهم شود.
در این پژوهش روایات مندرج در جلدهای سیزدهگانه مجموعههای روایی «میزانالحکمه» و
جلدهای  1تا  6مجموعه روایی «الحیات» بهمنزله متن دادهها مورداستفاده قرار گرفته است و با
استفاده از روش تحلیل مضمون یا تحلیل تماتیک و نرمافزار  ،MAXQDAتمها و الگوهای
درون آنها شناسایی شدهاند .تمها و الگوهای درون دادهها به یکی از دو روش زیر شناسایی
میشوند :روش استقرایی (پایین به باال) یا روش نظری ـ قیاسی (باال به پایین) .در رویکرد
استقرایی تمهایشناساییشده بیشتر به خود دادهها مرتبط میشوند و از دادههایگردآوریشده به
دست میآیند؛ درحالیکه در رویکرد نظری قیاسی ،دادههااز عالقه نظری پژوهشگر به موضوع
ناشی میشود و از طریق پیشینه پژوهش و زمینهکاری وی ،بیرون میآیند .کارالیل و
کریستنسن )2005( 1معتقدند که معموالً هنگامی ما به پژوهش میپردازیم که در باب موضوع
موردنظر ،کمتر نظریهای ظاهر شده باشد .در اینگونه موارد بهتر است رویکرد استقرایی در پیش
گرفته شود ) .(Mahmoudi, Nayyeri & Pourezzat, 2014روش تحلیل مضمون
دارای تکنیکهای مختلفی است.میلز و هابرمن( )19942نسخهای از تحلیل تماتیک ارائه کردهاند
که به زبان کمی نزدیکتر است.آنها یک مدل سلسلهمراتبی از معنادارکردن دادههای کیفی
عنوان کردهاند که در سه سطح عمومی تحلیل دادهها ،نمایش دادهها و استنباط و تأیید دادهها
صورت میگیرد.
تحلیل دادهها .در گام نخست این پژوهش برای آشنایی با دادهها متن جلدهایدوازدهگانه
مجموعه روایی «میزانالحکمه» و جلدهای یک تا شش مجموعه روایی «الحیات» حداقل دو بار
بازخوانی شد .پس از بازخوانیهای مکرر در گام دوم پس از مطالعه دقیق و خطبهخط ،مضامین
توصیفی به قطعاتی از متن که با سؤالها و اهداف پژوهش مرتبط است ،نسبت داده و 2858کد
توصیفی (سخنان اهلبیت علیهمالسالم) استخراجشده همزمان یادداشتگذاری در کنار کدها نیز
1. Carlile & Christensen
2. Mills & Huberman
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صورت گرفت که بهدلیل کثرت تعداد کدهایذکرشده از آوردن آنهاخودداری شده است .کدهای
توصیفی سه مضمون اصلی در قالب جدول  ،1ارائه شده که در ادامه مطلب توضیح داده خواهند
شد .با اتمام کدگذاری توصیفی و رسیدن به فهرستی از کدهای یادشده ،در گام سوم کدهای
تفسیری از تحلیل و ترکیب کدهای توصیفی بروز و ظهور یافتند؛ سپس در گام چهارم با توجه به
کدهای تفسیری و ذهنیت پژوهشگر در طول پژوهش ،مضامین فراگیر تعیین شدند .در مرحله
پنجم و در سطح نمایش دادهها یک نقشه رضایتبخش از تمها در قالب شبکه مضامین نمایش
داده شد و در مرحله ششم دادههای پردازششده کیفی ،تفسیر و استنتاج شده و برای هر تم یک
تحلیل مختصر ارائه شده است .در این پژوهش برای استخراج کدهای تفسیری و مضامین فراگیر
از روش استقرایی استفاده شده است .کدهای تفسیری و مضامین فراگیر بهدستآمده از  2858کد
توصیفی از جلدهای دوازدهگانه مجموعه روایی «میزانالحکمه» و جلدهای یک تا شش مجموعه
روایی «الحیات» در جدول  ،1ارائه شدهاند.
جدول  .1عناوین کدهای تفسیری ،مضامین فرعی و مضامین فراگیراستخراجشده
کُدهای تفسیری
دنیا در جهت آخرت
منع دنیادوستی
توجه توأمان به دنیا و آخرت
آزمایشبودن همه گرفتاریها
تضمین روزی
خدا روزی را برای جوینده آن تضمین کرده
است.
روزی مقرر
لزوم ارزشآفرینی برای دیگران
اهمیت ارزشآفرینی
استمرار در ارزشآفرینی
ارزشآفرینی در عین بینیازی
ممنوعیت انحصار
حاکمیت فقه
تواناییها و استعدادهای متفاوت مردم
جریان امور از راه اسباب و علل
نقش حکومت در ایجاد ارزش
حرمت یاری والی ستمگرو کار
حرمت کسب با والی ستمگر و منصوباتش
حرمت کار برای والی ستمگر و منصوباتش
اجاره در استیجار منوط به ایجاد تغییر

مضامین فرعی

مضمون فراگیر

آخرت محوری
آزمایشبودن همه گرفتاریها

تضمین روزی برای جوینده آن

وجوب ارزشآفرینیمستمر برای خود و
دیگران در حال نیاز و بینیازی
ممنوعیت انحصار
حاکمیت فقه
تواناییها و استعدادهای متفاوت مردم
جریان امور از راه اسباب و علل
نقش حکومت در ایجاد ارزش
کسب از راه حالل و مصرف در راه
حالل

ارزشهای محوری
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کُدهای تفسیری
حرمت مردار و خون
حرمت حیوان خفهشده
حرمت حیوان به سنگ زده شده
حرمت ناپاکها
حرمت شراب و قمار
حرمت گوشت خوک و مردار
حرمت لقمه حرام
منع فروش اسلحه به دشمن
حرمت صنایع بارگیریشده در حرام
حرمت هر آنچه در آن حرام باشد
حرمت مواد تخدیری
حرمت هر سستکننده و مستکننده
حرمت حیوان ازباالافتاده
درآمدهای ناروا ترسناکترین چیزها
شرط رضایت در استفاده از مال مؤمن
ممنوعیت غصب زمین دیگران
حرمت مال مسلمان بر مسلمان
حرمت ربا
حرمت رشوه
کسب از را ه حالل
مصرف در راه حالل
سود صرفاً از کار است
عدالت
عقل و خِرد
مالکیت مردم
مالکیت زمین متعلق به خدا ،رسول و امام
مالکیت خدا
منع ضرر و زیان به خود و دیگران
نفی سبیل
توجه به نیاز و کفاف در تولید و مصرف
پول وسیله سامان زندگی
منع کنز
ناتوانان و نیازمندان
فاقدان خبرگی
فاقدان سرمایه

161
مضامین فرعی

سود صرفاً از کار
عدالت
عقل و خِرد
تعلق مالکیت زمین به خدا ،رسول،
امام و مردم
منع ضرر و زیان به خود و دیگران
نفی سبیل
توجه به نیاز و کفاف در تولید و
مصرف
پول وسیله سامان زندگی
ممنوعیت کنز
گروههای مقدم در ایجاد ارزش

مضمون فراگیر
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کُدهای تفسیری

مضامین فرعی

مضمون فراگیر

بیبهرگان از عمران و سازندگی
فاقدان شغل

از تحلیل و ترکیب  2858کد توصیفی استخراج شده از مجموعه های روائی میزان الحکمه و
الحیات 57 ،کد تفسیری و بیست مضمون فرعی مشتمل بر آخرتمحوری ،آزمایشبودن همه
گرفتاریها ،تضمین روزی برای جوینده آن ،وجوب ارزشآفرینی برای خود و دیگران در حال نیاز
و بینیازی ،ممنوعیت انحصار ،حاکمیت فقه ،تواناییها و استعدادهای متفاوت مردم ،جریان امور
راه اسباب و علل ،نقش حکومت در ایجاد ارزش ،کسب از راه حالل و مصرف در راه حالل ،سود
از کار ،عدالت ،عقل و خِرد ،تعلق مالکیت زمین به خدا ،رسول ،امام و مردم ،منع ضرر و زیان به
خود و دیگران ،نفی سبیل ،توجه به نیاز و کفاف در تولید و مصرف ،پول وسیله سامان زندگی،
ممنوعیت کنز و گروههای دریافتکننده ارزش حاصل شده است .تحلیل این  20مضمون فرعی
نشان داد که در میان آنها مشابهتهایی وجود دارد که همین مسئله به دستهبندی آنها در قالب
مضمون ارزشهای محوری منجر شده است .در سطح نمایش دادهها طی گام پنجم ،تالش شده
است تا از تعامل کدهای توصیفی ،تفسیری و مضامین فراگیر ،شبکه مضامین ارزشهای محوری
چارچوب خطمشیگذاری کارآفرینی شکل داده شود.
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نمودار  .2شبکه مضامین مؤلفههای ارزشی (محوری) چارچوب خطمشیگذاری کارآفرینی

در مرحله تفسیر و استنتاج با توجه به محدودیتهای موجود سعی شده است طی گام ششم
بهعنوان نمونه سه مضمون اصلی استخراجشده به همراه کدهای توصیفی مربوطه به شرح زیر
بسط داده شوند:
 .1مضمون آخرتمحوری :متن کالم معصومین (ع) در قالب کدهای توصیفی بهدستآمده از
مجموعههای روایی «میزانالحکمه» و «الحیات»نشاندهنده آن است که در کالم اهلبیت(ع)
تمام مؤلفههای چارچوب خطمشیگذاری کارآفرینیمتأثر از تم عمومی و اصلی آخرتمحوری
هستند .این تم اصلی نشان میدهد کار و تالش ،ایجاد ارزش و کارآفرینی نهتنها تعارضی با
آخرتگراییندارد ،بلکه دنیا بستر آخرت و در تالزم با آن بوده و آخرت تعیینکننده محور و جهت
فعالیتها است؛ بر این اساس الزم است خطمشیگذاران کارآفرینی بندهای سیاستی خود را با
رویکرد آخرت طوری تنظیم کنند که تجلی این رویکرد در برنامههای توسعه پنجساله و برنامه و
بودجه ساالنهتمامی ابعاد ایجاد ارزش را تحت تأثیر خود قرار دهد.برای مثال ،جذب منابع مالی
ارزانقیمتبهعنوان یکی از لوازم فرآیند ایجاد ارزش در راهبردهای متأثر از خطمشیهای
کارآفرینی بومی که یکی از مؤلفههای آن آخرتمحوری است موجب معنایافتن جذب منابع از
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طریق وقف ،صدقه جاریه ،صدقه ،احسان و انفاق خواهد شد که سیستمهای مختلف از جمله
نظام بانکی با برنامههایی مثل تبیین و تشریح در قالب تبلیغات میتواند موجب تغییر رفتار عامه
مردم و جهتدهی نقدینگیو تجهیز پسانداز در اختیار مردم بهسوی ایجاد ارزش شود.
جدول  .2کدهای توصیفی مرتبط با مضمون آخرت محوری
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

کُد توصیفی
امام علی (ع) :اعمال در دنیا تجارت آخرت است )(MohammadiReyshahri,2016,Vol. 2,105
(ع) :چه خوب یاوری است دنیا برای آخرت )(MohammadiReyshahri,2016,Vo. 8,56

امام صادق
پیامبر (ص) :خدایا به نان ما برکت ده و میان ما و آن جدایی میفکن که اگر نان (ماده غذایی) نباشد نه
میتوانیم روزه بگیریم و نه نماز بخوانیم و نه دیگر واجبات را انجام دهیم (Hakimi, Hakimi &Hakimi,
)2012,Vol. 5,99
امام علی (ع):دنیا رادشنام مگویید که مَرکب خوبی است برای مؤمن میتواند بهوسیله آن بـه خیـر برسـد و از
شر برهد )(Hakimi, Hakimi &Hakimi,2012,Vol. 5,105
امام باقر (ع) :دنیا (و فرصت و امکانات دنیا) بهترین کمک است برای (بهدستآوردن) آخرت (Hakimi,
)Hakimi &Hakimi,2012,Vol. 5,107
امام صادق (ع) :بخشی از دعایی که ائمه (ع) میخواندهاند :خداوندا از فضل گسترده ،فزون و بسـیار فزونتـر،
خواستار روزی فراخ و حالل و پاکیزه هستم که برای (زندگی) دنیا و عمل (آخرت) بسنده باشد (Hakimi,
) Hakimi&Hakimi,2012,Vol. 5,77
امــــام صــــادق (ع) :نپــــرداختن بــــه دنیــــا چنانکــــه بــــه آخرتــــت زیــــان رســــاند
)(MohammadiReyshahri,2016,Vol.3,195

امــام علــی (ع) :بیشــترین ســود را در دنیــا کســی بــرده اســت کــه آخــرت را بــا دنیــا بخــرد
)(MohammadiReyshahri,2016,Vol. 2,105

امام صادق (ع) :ثواب مسجد و خانه ساختهشده برای مسافران ،نهر و چاه حفرشده ،کاشت درخت ،نوشتن
کتاب و داشتن فرزندان شایسته بعد از مرگ به انسان میرسد
))Hakimi, Hakimi&Hakimi, .2012,Vol. 5,8
امام علی (ع) :کسب درآمد از حالل مـانع کـار آخـرت نیسـت Hakimi, Hakimi&Hakimi, .2012,Vol.
)5,448
امــام بــاقر (ع) :آنکــه دنیــا را بــرای آخــرت و آخــرت را بــرای دنیــا تــرک کنــد از مــا نیســت Hakimi,
) Hakimi&Hakimi, .2012,Vol. 5,79
پیــــامبر (ص) :آنچــــه از دنیــــا کــــه تــــو را اصــــالح میکنــــد دنیادوســــتی نیســــت
)(MohammadiReyshahri,2016,Vol.4,81

امــام صــادق (ع):دوســتی دنیــا بــرای رســیدگی بــه بــرادران و صــدقهدادن نــه از دنیــا از آخــرت اســت
)(MohammadiReyshahri,2016,Vol.4,81

امـــام صـــادق (ع):از قســـمتی از دنیـــا بـــرای آخـــرت کمـــک بگیریـــد و ســـربار مـــردم نباشـــید
)(MohammadiReyshahri,2016,Vol. 4,448

 .2مضمون وجوب ارزشآفرینی مستمر برای خود و دیگران در حال نیاز و بینیازی:
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الف) اهمیت و وجوب ارزشآفرینی :این تم از چهار کد تفسیری اهمیت و وجوب ارزشآفرینی،
استمرار در ارزشآفرینی ،ارزشآفرینی برای خود و دیگران و ارزشآفرینی در عین بینیازی
تشکیل شده است که به شرح زیر بسط داده میشوند:
 -1اهمیت ارزشآفرینی :متن کالم معصومین (ع) در قالب کدهای توصیفی بهدستآمده از
مجموعههای روایی «میزانالحکمه» و «الحیات» نشان میدهدارزشآفرینینهتنها از اهمیت
قابلتوجهی برخوردار است ،بلکه بهعنوان یکی از اعمال واجب مورد توصیه و تأکید قرار گرفته
است؛
 -2استمرار در ارزشآفرینی :ارزشآفرینی در اسالم مقید به قید زمان و شرایط سنی خاصی
نیست و مستمر و بدون توقفاست و عمدتاً با سرمایهگذاریهای مولد صورت میگیرد.تأکید بر
صدقه جاریه ،وقف،نفی سبیل و غیره این رویکرد را در ارزشآفرینی نشان میدهد؛
-3ارزشآفرینی برای خود و دیگران :برخی نظریهپردازان غربی هدف از ارزشآفرینی را نفع
شخصی میدانند؛حالآنکه در اسالم انسان مسئول عالوه بر نفع خود ،منافع دیگران را عین
منفعت خود تلقی کرده و برای بهرهمندیآنها اقدام به ارزشآفرینیمیکند.ترجیح منافع دیگران بر
منافع خود بهقدریموردتوجه است که ایثار و فداکاری بهعنوان یکی از صفتهای فرد مسلمان
همواره موردتأکید قرار داشته است و حرکت در جهت تأمین منافع مسلمانان الزمه مسلمانی تلقی
میشود.
-4ارزشآفرینی درعین بینیازی :ارزشآفرینی در کالم اهلبیت(ع)محصور در دایره نیاز
فردینیست و بینیازی موجب توقف آن نخواهد بود .ارزشآفرینی در ذات خودصرفاً رفع نیازمندی
مادی را تعقیب نمیکند و هدف از آن نیز فقطنفع شخصی نیست؛ بنابراین حتی بینیازی مادی
فردی ،وجوب آن را از حیز انتفاع ساقط نمیکند؛چراکه جلوگیری از بیهودگی و تباهی،
ارضایمعنوی و روحی از جمله دالیلی است که ایجاد ارزش را در بینیازینیز توجیه میکند.اصوالً
خداوند متعال منابع رفع نیازهای انسان را طوری آفریده که بهرهگیریاز آنها نیازمند تالش و
کوشش و ارزشآفرینی است .حکمتاین نوع خلقت این است که انسان بینیاز و نیازمند با ایجاد
ارزش عالوه بر رفع نیازهای مادی نیازهای روحی و روانی خود را نیز ارضا کند.
جدول  .3برخی ازکدهای توصیفی مرتبط با مضمون وجوب ارزشآفرینی مستمر برای خود و دیگران در حال نیاز و بینیازی
ردیف
1
2
3

کُد توصیفی
پیامبر (ص):کسی که برای (کسب روزی)خانوادهاش زحمت بکشد مانند مجاهد در راه خدا است
)(MohammadiReyshahri,2016,Vol. 4,445
امام صادق (ع) :مرد را همین گناه بس که (به دلیل عدمتأمین هزینه) عائله خود را ضایع کند
)(MohammadiReyshahri,2016,Vol. 4,448
امام سجاد (ع) :پسندیدهترین شما فراهمآورنده رفاه بیشتر برای اهلوعیال است (Hakimi,
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ردیف
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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کُد توصیفی
)Hakimi&Hakimi, .2012,Vol.6,205
پیامبر (ص) :هر کس به عائله خویش نرسد ،ملعون است ملعون (Hakimi, Hakimi&Hakimi,
).2012,Vol. 5,491
امام صادق (ع) :کسی که بار زندگی خود را بر دوش دیگران نهد ملعون است (Hakimi,
)(Hakimi&Hakimi,2012,Vol. 5,491
امام صادق (ع) :الزمه وارد شدن در جرگه والیت ،پارسایی و کوشایی در دنیا است (Hakimi,
)Hakimi&Hakimi, 2012,Vol. 5,111
پیامبر (ص) :اصل معاش آدمی و زندگی او نان است و آب (Hakimi, Hakimi&Hakimi,
).2012,Vol. 6,95
امام صادق (ع) :تن بر نان بنا شده است )(Hakimi, Hakimi,&Hakimi, .2012,Vol.6,156
پیامبر (ص) :طلب حالل جهاد است )(MohammadiReyshahri,2016,Vol. 4,446
پیامبر (ص) :طلب(درآمد) حاللبر هر مرد و زن مسلمان واجب است
)(MohammadiReyshahri,2016,Vol. 4,446
(دینشناسی)
فقاهت
نشانههای
از
معیشت
امور
(ص):ساماندادن
پیامبر
است )(MohammadiReyshahri,2016,Vol.5,159
پیامبر (ص) :عبادت ده جزء دارد که  9جزء آن طلب (روزی) حالل است
)(MohammadiReyshahri,2016,Vol. 4,429
امام علی (ع)مؤمن زیرک است ،دائم میکوشد و دل به امیدهای شدنی میبندد (Hakimi,
)Hakimi,&Hakimi, .2012,Vol. 1,508
امام علی (ع) :وقت مؤمن  ...پر است (و هیچگاه بیکار نیست (Hakimi, Hakimi&Hakimi,
).2012,Vol. 5,491
پیامبر (ص) :اگر قیامت فرارسد و در دست یکی از شما نهالی باشد چنانچه بتواند برنخیزد تا آن نهال را بکارد
این کار را بکند )(MohammadiReyshahri,2016,Vol.5,480
امام صادق (ع) :اگر خبر رسد فردا قیامت میشود از طلب روزی (کسبوکار) دست نکش (Hakimi,
)Hakimi,&Hakimi, .2012,Vol.3,270
امام حسن (ع) :برای دنیا چنان کار کن گویی همیشه زندهای و برای آخرت چنانکه گویی فردا خواهی مرد
)(Hakimi, Hakimi&Hakimi, .2012,Vol. 5,79
امام علی (ع) :مؤمن پیوسته سرزنده و کوشا است)(MohammadiReyshahri,2016,Vol. 4,445
امام صادق :ثواب مسجد و خانه ساختهشده برای مسافران ،نهر و چاه حفرشده ،کاشت درخت ،نوشتن کتاب و
داشتن فرزندان شایسته بعد از مرگ به انسان میرسد (Hakimi, Hakimi&Hakimi, .2012,Vol.
)5,8
امام رضا (ع) :بدترین مردم از لحاظ معاش آنکه دیگری در معیشت او سهمی ندارد (Hakimi,
)Hakimi&Hakimi, .2012,Vol. 3,33
امام علی (ع) :بهترین زندگی از آن کسی است که مردم در زندگی او خوب زندگی کنند (Hakimi,
)Hakimi&Hakimi, .2012,Vol. 8,345
پیامبر (ص) :کسی که روز خود را آغاز و به امور مسلمین اهتمام نورزد مسلمان
نیست)(MohammadiReyshahri,2016,Vol.5,347
امام سجاد (ع) :کشت را برای درآمد بیشتر نمی کارم ،بلکه برای آن می کارم تا فقیر و نیازمند از آن بهره مند
شوند )(Hakimi, Hakimi,&Hakimi, .2012,Vol. 5,514
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24
25
26
27
28
29
30
31

32

33

34

35

36
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پیامبر (ص) :محبوبترین آفریدگان کسی است که برای عیال خدا (خلق خدا)سودمندتر باشد (Hakimi,
)Hakimi,&Hakimi, .2012,Vol. 1,69
امام صادق (ع) :کسی که به فکر ساماندادن کارهای مسلمانان نباشد ،مسلم نیست (Hakimi,
)Hakim,&Hakimi, .2012,Vol. 1,416
امام علی (ع) :بهترین افراد کسانی هستند که زحمت مردم را تحمل کنند
)(MohammadiReyshahri,2016,Vol.1,85
امام علی (ع) :بهترین برادر کسی است که تو را از دیگران بینیاز
کند)(MohammadiReyshahri,2016,Vol.3,563
امام علی (ع) :حرفه باعفت بهتر از ثروت با فجور (Hakimi, Hakimi,&Hakimi, .2012,Vol.
)5,435
امام صادق (ع) :روزی نه آنچنان دور از دسترس ،نه رایگان و بیتالش آفریده شده است (Hakimi,
)Hakimi&Hakimi, .2012,Vol. 5,428
امام صادق (ع) .... :حسن تدبیر در چیزهایی که برای انسان آفریده شده ،در آن است که جایی برای کار آدمی در
آنها باقی مانده است ،تا هم از بیکاری دلگیر نشود ،و هم او را از پرداختن به چیزهایی باز دارد که یا به دست
نمی آید ،یا به خیر و صالح او نیست(Hakimi, Hakimi,&Hakimi, .2012,Vol. 5,427) .
امام صادق (ع) :اگر مردمان هر چه را می خواستند حاضر و آماده در اختیار داشتند ،زندگی برای آنان گوارا نمی
شد ،و لذتی از آن نمی بردند )(Hakimi, Hakimi,&Hakimi, .2012,Vol. 5,489
امام صادق (ع) ..... :نیز اگر همه آنچه مردم به آن نیاز دارند آماده بود ،زندگی برای ایشان گوارا نمی شد ،و از آن
هیچ لذتی نمی بردند .آیا ندیده ای که اگر شخصی مهمان قومی شود و مدتی در میان ایشان بماند ،و بی هیچ
زحمتی بخورد و بپوشد و پذیرایی شود ،سرانجام از بیکاری دلزده می شود ،و درصدد بر می آید تا خود را به
کاری مشغول کند؟ اکنون تصور کن که اگر همه عمر آدمی چنین می گذشت چه بر سرش می آمد؟
)(Hakimi, Hakimi,&Hakimi, .2012,Vol.1,635
امام صادق (ع) ... :بدینگونه اگر انسان از پرداختن به کاری آسوده باشد (و بدون کار زندگیش تأمین گردد) ،از
ناسپاسی و سرمستی «به جایی می رسد که زیان آن برای او و نزدیکان بس بزرگ خواهد بود ،مثالً کسی را در
نظر بگیرید که در دارایی و آسایش و رفاه زدگی و دسترس داشتن به همه چیز بزرگ شده است ،و سرانجام
کارش به کجا کشیده است»(Hakimi, Hakimi,&Hakimi, .2012,Vol. 5,450) .
امام صادق ... :در نتیجه آسودگی به منتهای سرخوشی و طغیان می رسند ،تا اینکه تباهی بسیار پدید می آید و
کارهای ناپسند و زشت همه گیر می شود )(Hakimi, Hakimi,&Hakimi, .2012,Vol. 4,96
امام صادق (ع) ... :پس بر این قیاس کن که اگر آدمی در تمام عمر هر چه می خواست در اختیار می داشت به
چه رنجی گرفتار می شد .و حسن تدبیر در چیزهایی که برای انسان آفریده شده ،در آن است که جایی برای کار
آدمی در آنها باقی مانده است ،تا هم از بیکاری دلگیر نشود ،و هم او را از پرداختن به چیزهایی باز دارد که یا به
دست نمی آید ،یا به خیر و صالح او نیست(Hakimi, Hakimi,&Hakimi, .2012,Vol. .
)5,427
امام صادق (ع) :بهدستآوردن نان دشوار قرار داده شده تا شغلی فراهم شود و انسان را از سبکسری و بیهودگی
بازدارد)(Hakimi, Hakimi,&Hakimi, .2012,Vol.3,324

 .3مضمون کسب از راه حالل و مصرف در راه حالل:ارزشآفرینی در اسالم مقید به قید
است؛بهعبارتدیگر هر چیزی نمیتواند موضوع ارزشآفرینی قرار گیرد .برای مثال ،گوشت خوک
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در اسالم حرام است و نمیتواندمورد مصرف یا عامالرزشآفرینی باشد؛ ضمن اینکهبا استفاده از
هر شیوه و روشی نیز نمیتوانارزشآفرینی کرد.فرضاً ایجاد ارزش از طریق پرداخت رشوه و ربا
حرام است؛ عالوه بر این خروجی ارزش ایجادشدهنیز نمیتواند در راه غیرحالل هزینه شود.
جدول  .4برخی ازکدهای توصیفی مرتبط با مضمون کسب از راه حالل و مصرف در راه حالل
ردیف
1
2
3
4
5
6
7

کُد توصیفی
امام صادق (ع) :حرمت کسب ،یاری و کار برای والی ستمگر و منصوبات او (Hakimi,
)Hakimi&Hakimi, .2012,Vol.5,483
امام صادق (ع) :حرمت خرید ،فروش ،نگاهداری ،مالکشدن ،بخشیدن ،عاریهدادن و هرگونه تصرفی در
مردار ،خون و گوشت خوک و شراب )(Hakimi, Hakimi,&Hakimi, .2012,Vol.6,271
پیامبر (ص) :حرمت مال مسلمان بر مسلمان )(MohammadiReyshahri,2016,Vol.3,213
امام رضا (ع) :حرمت ربا)(MohammadiReyshahri,2016,Vol. 4,355
پیامبر (ص) :کسب مال بدون معصیت و مصرف آن در امور غیرمعصیت (Hakimi,
)Hakimi&Hakimi, .2012,Vol.5,32
امام سجاد (ع) :حقّ مال آن است که جز از راه حالل آن را به دست نیاوری ،و جز در راه حالل خرج نکنی.
(حکیمی و همکاران  ، 1391 ،ج )62 ، 6
امام سجاد (ع) :حرمت صنایعی که همه آن حرام است و از آن چیزی جز فساد محض بهدست نمیآید
)(Hakimi, Hakimi&Hakimi, .2012,Vol.6,262

 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

عموماًخطمشیهای عمومیمبتنی بر چارچوبها و نظریههای مختلف هستند.ریشه این چارچوبها
و نظریهها مبانی هستیشناسی ،انسانشناسی و معرفتشناسی است؛بهعبارتدیگر نوع نگاه به
(جهان) و انسان ،پایه شکلگیری (چارچوبها) الگوها و نظریههای مختلف در حوزههای متفاوت
است ) .(Derakhshan, 2010تجلی تفاوت در مبانی هستیشناسی و انسانشناسیارزشها و
بایدها و نبایدهااست که در الگوها و چارچوبها ظاهر میشوند و آنها را تحت تأثیر خود قرار
میدهند .بر این اساس خطمشیهای عمومی باارزشها و بایدها و نبایدها در ارتباط بوده
ونمایانگر فرهنگ ،نظام اقتصادی و اولویتهای موردقبول جامعه است & (Alvani,
) .Sharifzadeh, 2001سیاستهای کارآفرینی نیز از این موضوع مستثنی نبوده بستگی به
شرایط خاص کشور ،ماهیت خطمشی ( )Story, 2008و شرایط محلی و منطقهای دارند ( Gem,
 .)2010وبر ( )1904تنها محرک پیشرفت اقتصادی نظام سرمایهداری را اخالق پروتستانی
(کوشش برای بهبود معاش یا اخالق کار) و طرز تفکر پروتستانهامیداند و معتقد است
ارزشهای عقیدتی و درونی فرد مستقیماً به رفتار کارآفرینانه منتهی میشود
)(AhmadpourDariani, 2012؛ بنابراین کارآفرینی بهطور مستقیم و غیرمستقیم متأثر از
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ارزشهای برآمده از جهانبینی ،انسانشناسی ،فرهنگ و محیط خاص خود است .بهطورکلی
خاستگاه بحث کارآفرینی علیرغمدیدگاهها و تعریفهای متفاوت و بعضاً مغایر در تفکر و مکاتب
اقتصادی است و این موضوع تحت تأثیردیدگاههای این مکاتب و صاحبنظران مطرح در آنها
بوده است ) (AhmadpourDariani, 2012در نظام اقتصادی اسالم روابط اقتصادی در سه
حوزه تولید ،توزیع و مصرف از کتاب ،سنت پیامبر (ص) ،ائمه معصومین و عقل استنباط
) (Mirmo’ezzi, 2011شده و در شریعت اسالمی ریشه دوانده است (UmerChapra,
) .2006مروری بر مدلهای خطمشیگذاری کارآفرینی نشان میدهد کهمدلهای موجود مبتنی
بر چارچوب ارزشها و مبانی نظری حاکم در زیستبوم خود هستند و بهمنظورپاسخگویی به
نیازهای آن زیستبوم طراحی شدهاند؛ بنابراین هرچند استفاده از مدلهایغیربومی در جای خود
الزم و ضروری است؛امابهکارگیریآنهابدون توجه به شرایط محیطی و مبانی نظری حاکم در آن
زیستبوم موجب التقاط و ظهور سیستمهای ناهمگون میشود .تباین موجود در این سیستمها
کارآمدی را تضغیف میکند و ضعف ثربخشی را بهدنبال خواهد داشت؛بنابراین جلوگیری از بروز
پیامدهای نامطلوب ناشی از بهکارگیریمدلهایغیربومی ،استخراج مضامین از منابع برگرفته از نظام
ارزشی و فرهنگی خاص کشور و به دنبال آن طراحی چارچوب مبتنی بر مبانی هستیشناسی و
انسانشناسی بومی برای تدوین الگوهای خطمشیگذاری کارآفرینی امری ضروری است .پس از
طرح مفهوم جدید کارآفرینی مذهبی ،خنیفر ( ،)1391نیز پژوهشهایی با رویکرد شناسایی و
استخراج مؤلفههای ارزشی کارآفرینی از منابع دینی مثل قرآن ،احادیث و روایات صورت گرفته
است و برخی مضامین کارآفرینی در قالب کتاب و مقاله ارائه شده است؛اما آنچه این پژوهش را از
سایر پژوهشهای صورتگرفته در این زمینه متمایز میکند ،رویکرد فرآیندی و سیستماتیک به
مضمون کارآفرینی و خطمشیگذاری با الهام از ماهیت مدلهای محتوایی و فرآیندی کارآفرینی،
جهتداربودن مضامین استخراجشده با هدف طراحی چارچوب خطمشیگذاری کارآفرینی ،تالش
در جهت کاربردیکردن مفاهیم ارزشی و تسری آنها به اسناد باالدستی ،ماهیت کیفی پژوهش و
استفاده از روش تحلیل مضمون و نرمافزار  MAXQDAاست.یافتههای این پژوهش که با
استفاده از دادههای موجود در مجموعههای روایی «میزانالحکمه» و «الحیات»بهدست آمده
است ،نشان میدهد که مؤلفههای ارزشی محوری چارچوب خطمشی گذاری کارآفرینی در کتب
مزبور دارای بیست تم زیر است:
 .1آخرتمحوری :این تم یکی از مؤلفههای اساسی استخراجشدهاست که سایر تمها به نحوی از
آن متأثرمیشوند؛بهعبارتدیگر با ورود این مؤلفه در بندهای خطمشیگذاری سایه آن تمامی
سازه طراحیشده را در بر خواهد گرفت.
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 .2وجوب ارزشآفرینی مستمر برای خود و دیگران در حال نیاز و بینیازی ،نفی سبیل ،کسب از
راه حالل و مصرف در راه حالل ،پول وسیله سامان زندگی :تجلی این مؤلفههابندهای سیاستی
سازه طراحیشده را بهسوی نهادینهکردن فرهنگ ابداع و نوآوری بهعنوان ارزش در همه فعاالن
فرآیند تولید ،توزیع و مصرف و الزام به شناسایی ظرفیتهای خالی و بالاستفاده و ظرفیتهای
بالقوه در حوزههای مختلف سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و فناورانه هدایت خواهد کرد.
در فرآیند ایجاد ارزش ،پول بهخودیخود فاقد ارزش مبنایی بوده و وسیله سامان زندگی ،تسهیل
مبادالت و معیار سنجش موفقیت است .برای مثال ،ایجاد ارزش و بهخصوص زنجیره ارزش با
رویکرد درونزایی و بروننگری در بخشهای کشاورزی ،نفت و گاز ،معدن ،صنعت ،خدمات و
بازرگانیو ساختمان تجلی ورود این مؤلفه در جریان تدوین خطمشی خواهد بود.
 .3کسب از راه حالل و مصرف در راه حالل ،توجه به نیاز و کفاف در تولید و مصرف ،گروهای
مقدم در ایجاد ارزش ( گرو هایی که الزم است خط مشی گذاران آنان را در اولویت دریافت منابع
و امکانات برای ایجاد شغل و کارآفرینی قرار دهند ) حاکمیت فقه ،عدالت ،ممنوعیت انحصار ،منع
کنز ،سود صرفاً از کار ،منع ضرر و زیان به خود و دیگران :این مؤلفهها توجه طراحان
خطمشیهای کارآفرینی را به محدودیتها در موضوع ،میزان و شیوه ایجاد ارزش جلب میکند؛
بدین معنی که فرضاً در حوزه اقتصاد شیوه تولید ،موضوع تولید و میزان تولید توزیع و مصرفمتأثر
از احکام فقهی و مقید به قیودی مانند حرمت و حلیت ،نیاز و کفاف ،الضرر و الضرار در
اسالممشارکتو لزوم بهکارگیری منابع در ایجاد ارزش و عدالت در توزیع منابع ،فرصتها و
امکانات است .در این فرآیند سهم عوامل تولید مشخص و سود به ایجاد ارزش تعلق میگیرد.
 .4آزمایشبودن همه گرفتاریها ،تضمین روزی برای جوینده آن ،استعدادها و تواناییهای
متفاوت مردم ،جریان امور از راه اسباب و علل ،عقل و خرد :این مؤلفهها توجه خطمشیگذاران را
بهسوی ایجاد و گسترش بسترهای الزم برای تقویت کشف و بهکارگیری استعدادهای مختلف
افراد جامعه در حوزههای علوم تجربی ،علوم انسانی و علوم پایه و غیره در کنار نهادینهکردن و
ترویج فرهنگ ارزشبودن ایجاد ارزش ،ریسکپذیری و توکل ،پشتکار ،امید ،تحمل ابهام و
عدماطمینان از طریق وضع بندهای سیاستی جلب خواهد کرد؛ بنابراین خروجی راهبردها و
برنامههایبرگرفته از چنین خطمشیهایی ،فرد دارای دانش ،مهارت ،امیدوار ،متوکل و ریسکپذیر،
خوشبین ،دارای پشتکارو آستانه تحمل باالی ابهام و عدماطمینان خواهد بود که با بهکارگیری
عقل و خِرد و توجه به قوانین و سنتهای حاکم بر طبیعت یقین دارد سرانجام موفقیت دنیوی و
اخروی نصیب او خواهد شد.
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 .5نقش حکومت در ایجاد ارزش و تعلق مالکیت زمین به خدا ،رسول ،امام و مردم :تعریف نقش
و وظایف دولت و حکومت و انسان بهعنوان جانشین خدا و حدود و گستره مالکیت و فلسفه آن
در ایجاد ارزش ،نوع و مالکیت سیاستی خطمشیگذاری کارآفرینی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
هرچند بر اساس یافتههای این پژوهش یک تم اصلی و بیست تم فرعی مرتبط با چارچوب
خطمشیگذاری کارآفرینی از فرمایشات ائمه معصومین (ع) در کتب «میزانالحکمه» و
«الحیات» استنباط شده است ،اما باید به این نکته توجه داشت که مهمترین محدودیت
معرفتشناسی در علوم اجتماعی سروکار داشتن با سیستمهای باز چندبعدی و الیهبندیشدهای
است که در آنها رویدادها استمرار یکباره و همزمان دارند .این ویژگی سبب میشود که دو
ویژگی تبیینی و غیرپیشبینانه بودن برای نظریههایاجتماعی مطرح شود که نتیجه آن اتخاذ
موضوعی است که در آن «صدق ،نه مطلق و نه صرفاً عرفی و نسبی است؛ بلکه موضوع کفایت
عملی است.همانگونه که اولریچ بک ( )2005نیز بیان میکند« :علم بههیچوجه حقایق مطلق را
تولید نمیکند که بتوان آن را بهگونهای غیرانتقادی پذیرفت؛ بلکه پیشنهادهای محدودی برای
تفسیر فراهم میآورد که به بیش از نظریههای روزانه دست مییابد» (Mahmoudi, Nayyeri
) .& Pourezzat, 2014این پژوهش نیز رسالتی جز دستیافتن به تفسیری محدود از
مؤلفههای ارزشی چارچوب خطمشیگذاری کارآفرینی از متون کتب «میزانالحکمه» و
«الحیات» نداشته است .با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد میشود مجلس شورای اسالمی،
مجمع تشخیص مصلحت نظام ،شورای عالی انقالب فرهنگی ،مرکز تدوین الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت و سایر متولیان خطمشیگذاری در کشور به مؤلفههای برگرفته از کالم
اهلبیت(ع) در تدوین سیاستهای کلی نظام در حوزه کارآفرینی و ایجاد اشتغال توجه جدی
کرده و با ارزیابی و پایش مستمر از تناسب و انسجام بین برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت با
سیاستهای کلی تدوینشده اطمینان حاصل کنند .ارائه مدلها و برنامههای اجرایی برای هریک
از مؤلفههای استخراجشده میتواند موضوع بررسی و تعمق سایر پژوهشگران باشد.
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Abstract1
Purpose: This article aimed to identify themes in available sources of Islamic value
system in order to design a framework on the basis of ontological and
anthropologicalfundamentals of Islam to develop an entrepreneurship policy-making
framework in Iran.
Design/Methodology/Approach: Thematic analysis method and MAXQDA
software were used to identify the axial value components of the entrepreneurship
policy-making framework in the books of Mizan al-Hikmah and Al-Hayat.
Research Findings: The value components of entrepreneurship policy-making
framework in the books of Mizan al-Hikmah and Al-Hayat comprised of twenty
themes, some of which were as follows: belief in afterlife, necessity of creating
value for oneself and others whether in need or not, earning and spending money in
religiously legitimate (halal) ways, prohibition of monopoly, role of government in
value-creation, attention to needs and their satisfaction in production and
consumption, prohibition of acquisitiveness, justice, land ownership belongs to God,
prophet and people. The said themes formed the network of themes for value
components of entrepreneurship policy-making framework.
Limitations and Consequences: It is possible that the themes are misinterpreted in
the thematic analysis in a qualitative research and this research was no exception.
Misinterpretation of themes of a value system reduces the credibility of analyses
done during the research. Therefore, the researchers attempted to avoid
misinterpretation to the most possible extent.
Practical Consequences: This research will increase the understanding and
theoreticalwisdom of policy-makers about the appeal and effectiveness of the
Islamic texts.
Innovation or Value of the Article: This article helps the policy-making actors
(National Consultative Assembly, Expediency Discernment Counsel, etc.) to design
an Islamic-Iranian model for progressand formulate and implement the
entrepreneurship policies and conduct policy research on the basis of Islamic texts.
Keywords: Policy-Making, Entrepreneurship, Thematic Analysis,Axial Values.
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