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داد مؤلفههای ارزشی چارچوب خطمشیگذاری کارآفرینی در کتب میزان الحکمه و الحیات مشتمل بر 6
مضمون فرا گیر مؤلفههای محوری ،عوامل مؤثر بر کارآفرینی ،بسترهای کارآفرینی ،حوزههای کارآفرینی،
عملکرد کارآفرینانه و پیامدها و نتایج کارآفرینی است .درنهایت با استفاده از مؤلفههای استخراج شده شبکه
مضامین مؤلفههای ارزشی چارچوب خطمشیگذاری کارآفرینی ارائه شده است که بازیگران عرصه خطمشی
(مجلس شورای اسالمی ،مجمع تشخیص مصلحت نظام و )...میتوانند در تدوین و اجرای خطمشیهای
کارآفرینی مورد استفاده قرار دهند.
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مقدمه
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 محیط
زیست ،بهداشت عمومی ،آموزش ،امنیت جامعه ،ارائه خدمات عمومی و بسیاری مسائل
دیگر موضوعهای خطمشیگذاری عمومی هستند که خطمشیهای عمومی را به شکلها
و در قالب الفاظ متفاوت تعریف کردهاند برخی آن را تصمیمی در مقابل یک مشکل عمومی
دانستهاند و برخی دیگر از صاحبنظران اعتقاد دارند خطمشی عمومی فرایندی است شامل
همه اقدامهایی که از زمان احساس مشکل شروع شده و به ارزیابی نتایج حاصل از اجرای
خطمشی ختم میشود (الوانی و شریفزاده .)2 :1391 ،خطمشیهای عمومی مبتنیبر
چارچوبها و نظریههای مختلف ،ریشه هستیشناسی ،انسانشناسی و معرفتشناسی
دارند بهعبارتدیگر نوع نگاه به جهان و انسان ،پایه شکلگیری (چارچوبها) الگوها و
نظریههای مختلف در حوزههای متفاوت است (درخشان .)29 :1389 ،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 باارزشها ،بایدها و نبایدها در ارتباط بوده که بیانگر فرهنگ ،نظام اقتصادی و
اولویتهای مورد قبول جامعهاند (الوانی و شریفزاده .)3 :1391 ،سیاستهای کارآفرینی نیز
از این موضوع مستثنا نبوده و به شرایط خاص کشور ،ماهیت خطمشی ()Story, 2008: 134

و شرایط محلی و منطقهای بستگی دارد ( .)Bosma and Levie, 2010: 70وبر تنها محرک
پیشرفت اقتصادی نظام سرمایهداری را اخالق پروتستانی (کوشش برای بهبود معاش یا
اخالق کار) و طرز تفکر پروتستانها میداند و معتقد است ارزشهای عقیدتی و درونی فرد
ً
مستقیما به رفتار کارآفرینانه منتهی میشود (احمدپور داریانی.)77:1391 ،
بنابراین کارآفرینی بهطور مستقیم و غیرمستقیم متأثر از ارزشهای برآمده از جهانبینی،
انسانشناسی ،فرهنگ و محیط است .مروری بر مدلهای خطمشیگذاری کارآفرینی نشان
میدهد مدلهای موجود مبتنیبر چارچوب ،ارزشها و مبانی نظری حا کم در زیستبوم
خود بوده و برای پاسخگویی به نیازهای آن زیستبوم طراحی شدهاند .بر این اساس
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هرچند استفاده از مدلهای غیربومی در جای خود الزم و ضروری است اما بهکارگیری آنها
بدون توجه به شرایط محیطی و مبانی نظری حا کم در آن زیستبوم موجب التقاط و ظهور
سیستمهای ناهمگون میشود .تباین موجود در این سیستمها کارآمدی را تضعیف و فقد
اثربخشی الزم را به دنبال خواهد داشت .بنابراین برای جلوگیری از بروز پیامدهای نامطلوب
ناشی از بهکارگیری مدلهای غیربومی ،استخراج مؤلفههای ارزشی از منابع برگرفته از نظام
ارزشی و فرهنگی خاص کشور و به دنبال آن طراحی چارچوب مبتنیبر مبانی هستیشناسی
و انسانشناسی بومی برای تدوین الگوهای خطمشیگذاری کارآفرینی امری ضروری است.
عالوهبراین مشکالت و تنگناهای اقتصادی موجود در کشور در کنار نا کارآمدی الگوهای
غیربومی ،طراحی چارچوب خطمشیگذاری کارآفرینی بومی را واجد اهمیت میسازد .برای

استخراج مؤلفههای ارزشی چارچوب خطمشیگذاری کارآفرینی مجموعههای روایی میزان
الحکمه و الحیات بهعنوان دو مجموعه جامع و مشهور احادیث و روایات با استفاده از روش
نمونهگیری برمبنای اشتهار انتخاب شدهاند .ازآنجاکه بهطورکلی خاستگاه بحث کارآفرینی
ً
بهرغم دیدگاهها و تعریف متفاوت و بعضا مغایر ،ریشه در تفکر و مکاتب اقتصادی داشته و
تحت تأثیر دیدگاههای این مکاتب و صاحبنظران مطرح در آن بوده است (همان.)53 :
در این بررسی احادیث و روایات اقتصادی بیشتر مورد تأ کید قرار گرفته است .هرچند
اقدام برخی محققان در اختصاص موضوع پژوهشهای خود بهکار 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 علیهم السالم در زمینههای مختلف زندگی
الزم است مؤلفهها و مقومات کالم آنها استخراج و در قالب چارچوبی مستحکم ارائه شود
تا خطمشیگذاران و برنامهریزان از آن استفاده کنند .عالوهبراین 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.
براساس آنچه گذشت ،سؤال کلی پژوهش ،اینگونه صورتبندی میشود که مؤلفههای
ارزشی چارچوب خطمشیگذاری کارآفرینی در کتب میزان الحکمه و الحیات کدامند؟ پاسخ به
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این سؤال مستلزم شناسایی کدهای توصیفی ،تفسیری و مضامین فرا گیر برای طراحی چارچوب
خطمشیگذاری کارآفرینی در کتب میزان الحکمه و الحیات است .این مقاله بخشی از سؤال کلی
طرح شده مذکور را پاسخ خواهد داد .بنابراین سؤال فرعی پژوهش که منطبق و ناظر بر قلمرو
موضوعی این مقاله است اینگونه طرح میشود «شبکه مضامین مؤلفههای ارزشی چارچوب
خطمشیگذاری کارآفرینی در کتب میزان الحکمه و الحیات کدامند؟»

 .1مروری بر مبانی نظری و پیشینه تحقیق
کار و کارآفرینی اولین بار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت و همه مکاتب اقتصادی از
قرن شانزدهم میالدی تا کنون بهنحوی کارآفرینی را در نظریههای اقتصادی خود تشریح
کردهاند .روبرت رونشتات )1985( 1معتقد است که کارآفرینی فرایند 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 بهخودی
خود ممکن است جدید یا بینظیر باشند یا نباشند اما کارآفرین با تأمین کردن و تخصیص
دادن مهارتها و منابع ضروری باید به طریقی این ارزش را در کاالها یا خدمات ایجاد کند.
از اواسط قرن بیستم روانشناسان ،جامعهشناسان و دانشمندان علوم رفتاری با درک
نقش کارآفرینان در اقتصاد و بهمنظور شناسایی ویژگیها و الگوهای رفتاری آنها به بررسی و
تحقیق درباره آنها پرداختهاند .بهنظر ردلیچ ( )1958یکی از اندیشمندان رفتاری ،کارآفرین
درحالیکه مدیر ،سرپرست و هماهنگکننده فعالیتهای تولیدی است برنامهریز ،نوآور و
تصمیمگیر نهایی در یک شرکت تولیدی نیز است .درواقع او تأمینکننده وجوه و دیگر منابع
در شرکت است (همان .)15 :اندیشمندان مدیریت نیز ضمن انتخاب رویکرد فرایندی ،به
تشریح مدیریت کارآفرینی و ایجاد جو و محیط کارآفرینان در سازمانهای موجود پرداختند.
پیترسون ( )1980معتقد است کارآفرینی یک فرایند است و بهتنهایی نمیتواند در شخص
متجلی شود بلکه تجلی آن باید با فرصتها و تقاضا نیز همراه باشد .جفری تیمونز ()1990
1. Ronstadt
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اعتقاد دارد کارآفرینی خلق و ایجاد بینشی ارزشمند از هیچ است .کارآفرینی فرایند ایجاد
و دستیابی به فرصتها و دنبال کردن آنها 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 یک شبه پولدار شدن و همچنین ایجاد ارزش در درازمدت
و جریان نقدینگی مستمر نیز نیست .بهطورکلی خاستگاه بحث کارآفرینی با وجود دیدگاهها
ً
و تعاریف متفاوت و بعضا مغایر در تفکر و مکاتب اقتصادی قرار دارد .دیدگاههای مزبور به
کارآفرینی همانند سایر مفاهیم اقتصادی مانند تعادل ،بازار و قیمت تحت تأثیر دیدگاههای
مکاتب اقتصادی و صاحبنظران مطرح در آن مکاتب بوده است (همان.)51 :
مروری بر مدلهای خطمشیهای توسعه کارآفرینی مانند مدل توسعه کارآفرینی
یورواستات ،مدل دیدهبان جهانی کارآفرینی (شکل  ،)1مدل خطمشیهای توسعه کارآفرینی
براساس 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 ...بیانگر این است که این مدلها متأثر
از مبانی هستیشناسی و انسانشناسی ،وضعیت اقتصادی ،اجتماعی ،نهادی ،فرهنگی و
تکنولوژیکی طراحان خود هستند .این خطمشیها به شرایط خاص کشور و ماهیت آنها
بستگی داشته و شواهد موثق اندکی در مورد اثربخشی آنها وجود دارد (.)Story, 2008: 134
بهعنوان مثال اهداف متفاوت دولتها از کارآفرینی ،تعاریف مختلف از رشد و عدالت،
نقش دولتها ،مفهوم و ماهیت مالکیت ،منابع الزم برای کارآفرینی و نحوه تأمین آن
و ...ازجمله مؤلفههای عمومی است که چارچوب و الگوهای خطمشی کارآفرینی را تحت
تأثیر قرار میدهد .هرچند پس از طرح مفهوم جدید کارآفرینی مذهبی در حوزه کارآفرینی
پژوهشهایی در این زمینه صورت گرفته است اما نگارندگان در بررسی خود به پژوهشی
دست یافتند که با استفاده از روش تحلیل مضمون اقدام به استخراج مؤلفههای ارزشی
چارچوب خطمشیگذاری کارآفرینی کردهاند.
خنیفر ( )1385در مقالهای با عنوان «کارآفرینی در نظام ارزشی اسالم» ضمن استخراج
برخی مؤلفههای عمومی کارآفرینی مثل عدالت ،معاد و ثروت از قرآن کریم بعضی رهنمودهای
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پیامبر اسالم (ص) مرتبط با کار و کارآفرینی را تبیین و تشریح کرده است .پژوهشگر مذکور
در کتاب کارآفرینی در نظام ارزشی نیز سعی کرده است با استفاده از آیات ،روایات و سیره
ً
رسوالن الهی خصوصا رسول گرامی اسالم (ص) و حضرت علی (ع) جایگاه کار و کارآفرینی را
در اسالم تشریح و مضامین مرتبط با این موضوعها را مورد توجه قرار دهد (خنیفر.)1391 ،
دهقانیزاده ( )1391در مقاله «کسبوکار و کارآفرینی از دیدگاه قرآن و اسالم» با استفاده از
برخی آیات و روایات و نمونههایی از الگوهای رفتار اقتصادی حضرت علی (ع) اهمیت و
فوائد کسبوکار 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 علیهمالسالم ،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 .بر این اساس و با توجه به
فقد مطالعات در حوزه خطمشیگذاری کارآفرینی با استفاده از منابع ارزشی ،این پژوهش
سعی کرده است از یک روش علمی و در راستای نگرش نظاممند و فرایندی به جریان
خطمشیگذاری و کارآفرینی ،مؤلفههای ارزشی چارچوب خطمشیگذاری کارآفرینی را از
کتب میزان الحکمه و الحیات بهعنوان دو مجموعه روایی استخراج و آنها را در قالب شبکه
مضامین ارائه کند .گفتنی است ازنظر نویسندگان این مقاله خطمشی عمومی فرایندی
است شامل اقدامهایی که از زمان احساس مشکل شروع شده و به ارزیابی نتایج حاصل از
اجرای خطمشی ختم خواهد شد .کارآفرینی نیز یک چارچوب چندبعدی و پیچیده است
که همه عوامل شامل فرد کارآفرین و ویژگیهای او ،مهارتها و سبکهای مدیریتی او،
فرهنگ ،استراتژی ،ساختار ،نظام و سازمان را دربرمیگیرد و بهعبارتدیگر کارآفرینی یک
فرایند سیستمی است که دارای ورودی (عوامل فردی ،سازمانی و محیطی) ،فرایند پردازش
(شکلگیری تفکر ،تدوین برنامه فعالیت و اجرای ایده) و خروجی (رشد ،تغییر و نوآوری)
است (احمدپور داریانی .)70 :1391 ،عالوهبراین در این پژوهش توجه به مؤلفههای ارزشی
ً
و عمدتا با ماهیت اقتصادی خطمشیگذاری کارآفرینی مورد نظر بوده و از رویکرد عام به
کارآفرینی خودداری شده است.
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شکل  .1مدل اصالح شده دیدهبان جهانی کارآفرینی
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مأخذ :داوری.1389 ،

 .2روششناسی تحقیق
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 .معموال پژوهش کیفی که ماهیتا ا کتشافی است در مواردی استفاده
میشود که نوعی دغدغه نسبت به فهم چگونگی وقوع پدیدهها و نحوه ارتباط آنها با یکدیگر
وجود دارد نه سنجش رابطه بین متغیرها .بر این اساس گفته میشود که پژوهش کیفی
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تالشی است برای درک و شناخت یک پدیده ،از جهتها و زاویههای گونا گون و درگیر شدن
در فرا گردی شبیه متبلور کردن پدیده بررسی شده (محمودی ،نیری و پورعزت.)74 :1393 ،
تحقیق کیفی از اصول و معیارهای متفاوت از تحقیق کمی برای ارزیابی و تعمیم نتایج
استفاده میکند .ا کثر روششناسان کیفی بهجای استفاده از واژ گان اعتبار و روایی کمی 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 تحقیق کیفی
متکی بود و به نتایج آن اعتماد کرد .گویا و لینکن معتقدند قابلیت اعتماد دربرگیرنده چهار
معیار جدا گانه اما به هم مرتبط باورپذیری ،اطمینانپذیری ،تأییدپذیری و انتقالپذیری
است (محمدپور.)184 :1392 ،
الف) باورپذیری :ازنظر گویا و لینکن باورپذیری با میزان باور داشتن به یافتههای تحقیق
ارتباط دارد .هر تحقیق باورپذیر ،دادهها همساز و همبسته هستند نه پرا کنده و متناقض.
در این پژوهش باورپذیری در سه بخش ورودیهای پژوهش ،تحلیلهای انجام شده در
حین تحقیق و یافتههای تحقیق تأمین شده است .ازآنجاکه ورودیهای تحقیق در این

پژوهش احادیث و روایات ائمه اطهار علیهمالسالم در مجموعههای روایی میزان الحکمه
و الحیات است و این مجموعهها با بهکارگیری روش نمونهگیری برمبنای اشتهار انتخاب
شدهاند ،باورپذیری ورودیهای تحقیق تأمین شده است .ما کسول ( )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 روشهای تأمین
اعتبار تفسیری یاد کرده است .در این پژوهش برای تأمین باورپذیری تحلیلهای انجام
شده در طول تحقیق تالش شده است با استفاده از راهبرد توصیف با حداقل مداخله از
عین روایات استفاده و پدیده طبق روایتکنندگان گزارش شود .بلشر ( )1991برای افزایش
باورپذیری نتایج کیفی تکنیکهای درگیری طوالنیمدت ،مشاهده دیرپا مصرانه،
زاویهبندی ،بهکارگیری روشهای تحقیق و باورپذیری محقق را مورد توجه قرار داده است
در این پژوهش برای تأمین اعتبار یافتههای تحقیق از روشهای درگیری طوالنیمدت،
بهکارگیری روشهای تحقیق و باورپذیری محقق استفاده شده است.
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ب) انتقالپذیری :در انتقالپذیری هدف دادن اطالعات کافی به خواننده برای قضاوت
درباره کاربردپذیری یافتهها در محیطهای دیگر است (مختاریانپور .)179 :1391 ،در این
پژوهش منابع داده (مجموعه روایی میزان الحکمه 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 براساس توصیه متخصصان و مطلعان و
وصف تفضیلی همه جزئیات مرتبط با فرایند تحقیق ،تأمینکننده انتقالپذیری است.
ج) اطمینانپذیری :اطمینانپذیری عبارت است از توانایی شناسایی جاهایی که دادههای
یک مطالعه معین از آن مطرح شده ،گردآوری شده و بهکار رفتهاند (محمدپور.)185 :1392 ،
در این پژوهش بهمنظور دستیابی به اطمینانپذیری با استفاده از استراتژی ممیزی
قابلیت اطمینان دادهها ،روشها و تصمیمهای مربوط به پژوهش مستندسازی شده تا
امکان رسیدگی دیگر پژوهشگران فراهم شود.
د) تأییدپذیری :با جزئیات روششناسیهای بهکاررفته در تحقیق ارتباط دارد و به این
سؤال پاسخ میدهد که آیا محقق به اندازه کافی جزئیات در اختیار ما گذاشته تا بتوانیم
گردآوری و تحلیل دادهها را ارزیابی کنیم (همان .)186 :در اینجا برای تأمین تأییدپذیری
تحقیق از استراتژی ارائه جزئیات روشها و دادههای تحقیق استفاده شده است تا امکان
ارزیابی روشهای گردآوری و تحلیل دادهها برای محققان دیگر و خوانندگان فراهم شود.

در این پژوهش روایات مندر ج در جلدهای سیزدهگانه مجموعههای روایی میزان
الحکمه و مجموعه روایی الحیات بهمنزله متن دادهها مورد استفاده قرار گرفته و با
استفاده از روش تحلیل مضمون یا تحلیل تماتیک ،نرم افزار  MAXQDAو بهکارگیری
روش استقرایی تمها 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  -قیاسی (باال به پایین) .در رویکرد استقرایی تمهای شناسایی شده بیشتر به
خود دادهها مرتبط میشوند و از دادههای گردآوری شده بهدست میآیند درحالیکه
در رویکرد نظری قیاسی ،دادهها از عالقه نظری پژوهشگر به موضوع ناشی میشود
و از طریق پیشینه پژوهش و زمینه کاری وی ،بیرون میآیند .کارالیل و کریستنسن
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ً
معتقدند معموال هنگامی ما به پژوهش میپردازیم که در باب موضوع مورد نظر ،کمتر
نظریهای ظاهر شده باشد در اینگونه موارد بهتر است رویکرد استقرایی در پیش گرفته
شود (محمودی ،نیری و پورعزت .)179 :1393 ،روش تحلیل مضمون بهعنوان روشی
کیفی قابل توجه ،قوی و پرکاربرد برای تحلیل حجم زیادی از دادهها (متن و مصاحبه)
پیچیده و مفصل (عابدی جعفری و همکاران )154 :1390 ،دارای روشهای مختلفی
است .میلز و هابرمن ( )1994نسخهای از تحلیل تماتیک ارائه کردهاند که به زبان کمی
نزدیکتر است آنها یک مدل سلسلهمراتبی از معنادار کردن دادههای کیفی عنوان
کردهاند که در سه سطح عمومی تحلیل دادهها ،نمایش دادهها و استنباط و تأیید
دادهها انجام میگیرد.

 .3یافتهها
در گام اول این پژوهش برای آشنایی با دادهها متن جلدهای سیزدهگانه مجموعه روایی
میزان الحکمه و جلدهای یک تا هشت مجموعه روایی الحیات حداقل دوبار بازخوانی
شد ،در گام دوم پس از بازخوانیهای مکرر و مطالعه دقیق و خطبهخط احادیث و روایات،
مضامین توصیفی را به قطعاتی از متن که با سؤالها و اهداف تحقیق مرتبط است نسبت
داده و  2858کد توصیفی (سخنان اهلبیت علیهمالسالم) استخراج شده است .همزمان
یادداشتگذاری در کنار کدهای مزبور نیز صورت گرفت .با اتمام کدگذاری توصیفی و رسیدن
به فهرستی از کدهای مذکور ،در گام سوم کدهای تفسیری از تحلیل و ترکیب کدهای توصیفی
بروز و ظهور یافتند .در گام چهارم با توجه به کدهای تفسیری و ذهنیت ایجاد شده برای
پژوهشگر در طول پژوهش ،مضامین فرا گیر تعیین شدند .در مرحله پنجم و در سطح نمایش
دادهها یک نقشه رضایتبخش از تمها در قالب شبکه مضامین ترسیم و در مرحله ششم
دادههای پردازش شده کیفی مورد تفسیر و استنتاج قرار گرفتند .در اینجا بهدلیل کثرت
تعداد کدهای توصیفی از ذکر آنها خودداری و کدهای تفسیری ،مضامین فرعی و مضامین
فرا گیر حاصل شده از  2858کد توصیفی مربوط به جلدهای دوازدهگانه مجموعه روایی
میزان الحکمه و جلدهای یک تا شش مجموعه روایی الحیات در جدول زیر ارائه شده است:
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جدول  .1عناوین کدهای تفسیری ،مضامین فرعی و مضامین فرا گیر استخراج شده
کدهای تفسیری

ردیف

مضامین فرعی

1

دنیا در جهت آخرت

2

منع دنیادوستی

3

توجه توأمان به دنیا و آخرت

4

آزمایش بودن همه گرفتاریها

5

تضمین روزی

6

خدا روزی را برای جوینده آن تضمین کرده است

7

روزی مقرر

8

لزوم ارزشآفرینی برای دیگران

9

اهمیت ارزشآفرینی

10

استمرار در ارزشآفرینی

11

ارزشآفرینی در عین بینیازی

12

ممنوعیت انحصار

13

حا کمیت فقه

14

تواناییها و استعدادهای متفاوت مردم

15

جریان امور از راه اسباب و علل

جریان امور از راه اسباب و علل

16
17

نقش حکومت در ایجاد ارزش
ً
سود صرفا از کار است

نقش حکومت در ایجاد ارزش
ً
سود صرفا از کار است

18

عدالت

19

عقل و خرد

20

مالکیت مردم

21

مالکیت زمین متعلق به خدا ،رسول و امام

22

مالکیت خدا

مضامین فرا گیر

آخرتمحوری

آزمایش بودن همه گرفتاریها

تضمین روزی برای جوینده آن

وجوب ارزشآفرینی مستمر برای خود و
دیگران در حال نیاز و بینیازی

ممنوعیت انحصار
حا کمیت فقه
تواناییها و استعدادهای متفاوت مردم

عدالت
عقل و خرد
تعلق مالکیت زمین به خدا ،رسول،
امام و مردم

مؤلفههای محوری
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کدهای تفسیری

ردیف
23

کسب از راه حالل

24

حرمت یاری والی ستمگرو منصوباتش

25

حرمت کسب با والی ستمگر و منصوباتش

26

حرمت کار برای والی ستمگر و منصوباتش

27

اجاره در استیجار منوط به ایجاد تغییر

28

حرمت مردار و خون

29

حرمت حیوان خفه شده

30

حرمت حیوان به سنگ زده شده

31

حرمت ناپا کها

32

حرمت شراب و قمار

33

حرمت گوشت خوک و مردار

34

حرمت لقمه حرام

35

منع فروش اسلحه به دشمن

36

حرمت صنایع بارگیری شده در حرام

37

حرمت هر آنچه در آن حرام باشد

38

حرمت مواد تخدیری

39

حرمت هر سستکننده و مستکننده

40

حرمت حیوان از باال افتاده

41

درآمدهای ناروا ترسنا کترین چیزها

42

شرط رضایت در استفاده از مال مؤمن

43

ممنوعیت غصب زمین دیگران

44

حرمت مال مسلمان بر مسلمان

54

حرمت ربا

46

حرمت رشوه

47

مصرف از راه حالل

سال  ،26شماره 99
B/

مضامین فرعی

کسب از راه حالل و مصرف در راه حالل

&

مضامین فرا گیر
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کدهای تفسیری

ردیف
48

منع ضرر و زیان به خود و دیگران

49

نفی سبیل

50

توجه به نیاز و کفاف در تولید و مصرف

51

پول وسیله سامان زندگی

52

منع کنز

53

ناتوانان و نیازمندان

54

فاقدان خبرگی

55

فاقدان سرمایه

56

بیبهرگان از عمران و سازندگی

57

فاقدان شغل

58

امانتداری

59

امید

60

تفکر و ایدهپردازی

61

انگیزه

62

تجربه

63

تندرستی

64

توکل

65

خالقیت و نوآوری

66

دوراندیشی

67

شکیبایی

68

مهارت و تخصص

69

مشورت

70

همت

71

هوش و ذکاوت

72

مداومت و پشتکار

73

کار در محل زندگی

مضامین فرعی

مضامین فرا گیر

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

گروههای مقدم در ایجاد ارزش

عوامل فردی

عوامل مؤثر بر
کارآفرینی
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کدهای تفسیری

ردیف
74

منع اسراف

75

منع اتالف

76

انصاف

77

انفاق

78

احسان

79

ایثار

80

خوشگمانی

81

قباحت سؤال

82

قباحت فقر

83

قناعت

84

قباحت بیکاری

85

میانهروی

86

صداقت

87

قباحت تنبلی

88

انفال

89

صدقه

90

خمس

91

زکات

92

مالیات

93

وقف

94

آسانگیری در پس گرفتن وام

95

اجر پرداخت وام

96

اخذ وام در صورت نیاز

97

ثبت وامها

98

پرداخت بهموقع وام

مضامین فرعی

فرهنگ

منابع

تسهیالت مالی

سال  ،26شماره 99
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&

مضامین فرا گیر
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کدهای تفسیری

ردیف
99

استغفار زیاد

100

مداومت بر حج

101

دعا

102

ایمان و پرهیزگاری

103

نیک خویی و مالیمت

104

ترحم به دیگران

105

ازدواج

106

ذکر بعد از طلوع فجر

107

صبر

108

نماز شب

109

زیارت مرقد امام حسین (ع)

110

اطعام کردن

111

مشارکت

112

شکر

113

گناه

114

سوگند

115

نیرنگ

116

خواب صبحگاهی

117

سبک شمردن نماز

118

مال حرام

119

کمرویی

120

اخالق بد

121

دریغ حق از برادر مسلمان

 122دانشافزایی
 123خواستها و نیازهای متفاوت مردم
 124تورم

مضامین فرعی

عوامل روانی ایجاد ارزش

دالیل روانی سلب عوامل ارزشزا

دانشافزایی
خواستها و نیازهای متفاوت مردم
تورم

مضامین فرا گیر
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کدهای تفسیری

ردیف

مضامین فرعی
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&

مضامین فرا گیر

 125اندامهای الزم
 126زمین
 127شب و روز
 128کشتی
 129آسمان
130

چارپایان

131

آب

بسترهای مادی کارآفرینی

 132ماه و ستارگان

بسترهای کارآفرینی

 133دریا
 134بیابانها و فالتها
 135دانه
 136درختان و گیاهان
 137کانیها
 138دانش و توانایی سامان دنیا
 139حافظه
140

فراموشی

141

صنعت و معدن

 142تجارت و بازرگانی
 143کشاورزی و باغداری
 144دامپروری
 145پرورش اسب
 146شیالت

بسترهای غیرمادی کارآفرینی
صنعت و معدن
تجارت و بازرگانی
کشاورزی و باغداری
دامپروری

حوزههای کارآفرینی

پرورش اسب
شیالت

 147منع احتکار
 148احیا
 149بررسی و شناخت قبل از اقدام
150

برنامهریزی

151

تدبیر و چارهاندیشی

 152مشتریمداری
 153خرید و فروش مدتدار

عوامل رفتاری عملکرد کارآفرینانه

عملکرد کارآفرینانه
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کدهای تفسیری

ردیف

مضامین فرعی

 154منع سوگند درمعامله
 155طلب خیر از خدا
 156فضیلت پذیرش فسخ معامله
 157قاطعیت دراقدام
 158منع اعتماد پیش ازآزمون
 159منع نکوهش هنگام خرید
160

منع کمفروشی

161

منع نیرنگ

 162واقعبینی
 163وفای به عهد
 164تعیین مزد کارگر از ابتدا و پرداخت بهنگام و کامل آن
 165ثبت دانش و تجربه
 166حرمت کسب در تمام شب
 167مدارا و گذشت
 168سهولت در کسبوکار
 169توجه به اولویتها درتخصیص منابع
170

کاربست دانش

171

بهرهوری و ایجاد ارزشافزوده

 172شناخت زمان واقدام به هنگام
 173نرخ مناسب درخرید و فروش
 174نظم در امور
 175ورشکستگان
 176کار یدی
 177کیفیت

عوامل عمومی عملکرد کارآفرینانه

مضامین فرا گیر
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کدهای تفسیری

ردیف

مضامین فرعی
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مضامین فرا گیر

 178رفع نیاز مادی
 179قوت و اقتدار
180

ایجاد شغل

181

آرامش

پیامدها و نتایج مادی

 182حفظ آبرو
 183داشتن صورت رخشان در قیامت
 184اجری همانند عبادت
پیامدها و نتایج
کارآفرینی

 185گذر سریع از پل صراط
 186نظر رحمت خدا
 187ورود به بهشت

پیامدها و نتایج معنوی

 188احتساب در شمار پیامبران
189

اجری همانند خون دادن در بدر و احد

190

اجری همانند سعی بین صفا و مروه

191

آمرزش

 192خود شکوفایی

همانگونه که مالحظه میشود از تحلیل و ترکیب  2858کد توصیفی و  192کد
تفسیری  41مضمون فرعی حاصل شده است .تحلیل این  40مضمون فرعی نشان داد
که در بین آن مشابهتهایی وجود دارد همین مسئله به دستهبندی آنها در قالب
 6مضمون فرا گیر مشتمل بر مؤلفههای محوری ،عوامل مؤثر بر کارآفرینی ،بسترهای
کارآفرینی ،حوزههای کارآفرینی ،عملکرد کارآفرینانه و پیامدها و نتایج کارآفرینی منجر
شده است.
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در سطح نمایش دادهها طی گام ششم تالش شده است تا از تعامل کدهای توصیفی،
تفسیری و مضامین فرا گیر شبکه مضامین مؤلفههای ارزشی چارچوب خطمشیگذاری
کارآفرینی شکل داده شود .عالوهبراین برای روشنتر شدن ،موضوع مؤلفههای محوری
چارچوب خطمشیگذاری کارآفرینی بهعنوان یکی از  6مضمون فرا گیر استخراج شده در
قالب شبکه مضامین نمایش داده میشود.
شکل  .2شبکه مضامین مؤلفههای ارزشی چارچوب خطمشیگذاری کارآفرینی

صنعت و معدن

عوامل عمومی

عوامل رفتاری

تورم

منابع

تجارت و بازرگانی

فرهنگ

کشاورزی و
باغداری

خواستها و نیازهای
متفاوت مردم
عملکرد
کارآفرینانه

دامپروری

دانشافزایی
حوزههای
کارآفرینی

شیالت

عوامل مؤثر بر
کارآفرینی
مؤلفههای محوری
عوامل فردی

پرورش اسب

بسترهای
کارآفرینی

پیامدها و نتایج
کارآفرینی

عوامل روانی
کاهنده ارزش

بسترهای غیرمادی
عوامل روانی ایجاد ارزش

بسترهای مادی

نتایج مادی
نتایج معنوی
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شکل  .3شبکه مضامین مؤلفههای محوری چارچوب خطمشیگذاری کارآفرینی

جریان امور از راه اسباب و علل

استعدادها و تواناییهای متفاوت مردم

در حال نیاز و بینیازی

وجوب ارزشآفرینی مستمر برای خود و دیگران

حاکمیت فقه

آخرتمحوری

سود صرفاً از کا ر

کسب از راه حالل و مصرف در راه حالل

نفی سبیل

تضمین روزی برای جویندگان

آزمایش بودن همه گرفتاریها

مؤلفههای محوری کارآفرینی در نظام خطمشیگذاری عمومی

منع کنز

عقل و خرد

منع ضرر و زیان به خود و دیگران

توجه به نیاز و کفاف در تولید و مصرف

عدالت

ممنوعیت انحصار

گروههای مقدم در ایجاد ارزش

پول وسیله سامان زندگی

نقش حکومت در ایجاد ارزش

تعلق مالکیت زمین به خدا ،رسول ،امام و مردم

در مرحله تفسیر و استنتاج ،محققان با توجه به دادههای پردازش شده کیفی خود
دست به تفسیر و استنتاج میزنند و برای هر مضمون یک تحلیل مختصر و مرتبط با سؤال
اصلی پژوهش ارائه میکنند در اینجا با توجه به محدودیتهای موجود بسط مضامین
فرا گیر استخراج شده به همراه نتیجهگیری آورده شده است.

 .4جمعبندی ،نتیجهگیری و پیشنهاد
ً
بهطورکلی خاستگاه بحث کارآفرینی با وجود دیدگاهها و تعاریف متفاوت و بعضا مغایر در تفکر
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و مکاتب اقتصادی است و این موضوع تحت تأثیر دیدگاههای این مکاتب و صاحبنظران
مطرح در آنها بوده است (احمدپور داریانی .)53 :1391 ،نظام اقتصادی اسالم ،روابط
اقتصادی و الگوهای رفتاری در سه حوزه تولید ،توزیع و مصرف از کتاب ،سنت پیامبر (ص)
و ائمه معصومین و عقل استنباط (میرمعزی )457 :1389 ،و جهانبینی ،اهداف و راهبرد
خود را از سرچشمه زالل شریعت اسالمی سیراب میکند (چپرا .)38 :1386 ،مروری بر
مدلهای خطمشیگذاری کارآفرینی نشان میدهد مدلهای موجود مبتنیبر چارچوب
ارزشها و مبانی نظری حا کم در زیستبوم خود بوده و بهمنظور پاسخگویی به نیازهای آن
زیستبوم طراحی شدهاند .بنابراین هرچند استفاده از مدلهای غیربومی در جای خود
الزم و ضروری است اما بهکارگیری آنها بدون توجه به شرایط محیطی و مبانی نظری حا کم در
آن زیستبوم موجب التقاط و ظهور سیستمهای ناهمگون میشود .تباین موجود در این
سیستمها کارآمدی را تضعیف و فقد اثربخشی را بهدنبال خواهد داشت .بنابراین جلوگیری
از بروز پیامدهای نامطلوب ناشی از بهکارگیری مدلهای غیربومی ،استخراج مضامین
از منابع برگرفته از نظام ارزشی و فرهنگی خاص کشور و بهدنبال آن طراحی چارچوب
مبتنیبر مبانی هستیشناسی و انسانشناسی بومی برای تدوین الگوهای خطمشیگذاری
کارآفرینی امری ضروری است .پس از طرح مفهوم جدید کارآفرینی مذهبی (خنیفر)1391 ،
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 تحقیقات متمایز میکند رویکرد فرایندی و
نظاممند به مضمون کارآفرینی و خطمشیگذاری با الهام از ماهیت مدلهای محتوایی و
فرایندی کارآفرینی ،جهتدار بودن مضامین استخراج شده با هدف طراحی شبکه مضامین
مؤلفههای ارزشی چارچوب خطمشیگذاری کارآفرینی ،تالش برای کاربردی کردن 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 هدف مذکور و براساس
دادههای موجود در مجموعههای روایی میزان الحکمه و الحیات صورت گرفته نشان
میدهد که چارچوب خطمشیگذاری کارآفرینی دارای  6مضمون فرا گیر زیر است:
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الف) مؤلفههای محوری :این مضمون فرا گیر یکی از مضامین اساسی استخراج شده است
که سایر مضامین بهنحوی ازانحا از آن متأثر میشوند .بهعبارتدیگر با ورود این مؤلفه در
بندهای سیاستی سایه آن همه سازه طراحی شده را دربرخواهد گرفت .براساس نتایج این
پژوهش مضمون فرا گیر «مؤلفههای محوری» دارای  20مضمون فرعی و  57کد تفسیری
است .آخرتمحوری بهعنوان یکی از مضامین فرعی مضمون فرا گیر «مؤلفههای محوری»
بیانگر آن است که کار و تالش ،ایجاد ارزش و کارآفرینی نهتنها تعارضی با آخرتگرایی ندارد
بلکه دنیا بستر آخرت و در تالزم با آن بوده و آخرت تعیینکننده محور و جهت فعالیتهاست.
آخرتگرایی همه مؤلفههای چارچوب خطمشیگذاری کارآفرینی و تکتک بندهای اسناد
باالدستی و بالطبع برنامههای بلندمدت ،میانمدت و سالیانه را تحت تأثیر قرار میدهد.
اعتقاد به جهان پس از مرگ و آخرت به خطمشیگذاران کمک خواهد کرد تا عالوهبر
جهتدهی فعالیتها با تقویت انگیزههای غیرمادی شتاب و کیفیت حرکت بهسوی ایجاد
ارزش و کسبوکار را تقویت کند .برای مثال وجود منابع مالی ارزانقیمت یکی از لوازم فرایند
ایجاد ارزش است؛ با تسری آخرتمحوری به بندهای سیاستی جذب منابع مالی از راههای
مختلف ازجمله :وقف ،صدقات ،احسان ،انفاق و ...موضوعیت پیدا کرده سیستمهای
مختلف ازجمله نظام بانکی میتوانند با لحاظ این مؤلفه در برنامههای تبلیغی خود موجب
تغییر رفتار عامه مردم و جهتدهی نقدینگی و پسانداز در اختیار مردم بهسوی ایجاد ارزش
شوند کمااینکه کمیته امداد امام خمینی (ره) با تمرکز بر این مؤلفه در راهبردهای تبلیغی
خود توانسته است منابع بسیاری از صدقات دریافتی را بهسوی ایجاد اشتغال هدایت کند.
جدول  .2برخی کدهای توصیفی مرتبط با مضمون آخرتمحوری
ردیف

کد توصیفی

1

امام صادق (ع) :مالات را حفظ کن که قوام دین تو است (حکیمی ،حکیمی و حکیمی ،1391 ،ج .)212 :3

2

امام علی (ع) :از پیش فرستادن فزونی مال برای روز نیازمندی (همان ،ج .)255 :6

3

امام سجاد (ع) :معیشت نیک برآوردهکننده نیازها و رساننده به قرب در دنیا و آخرت (همان ،ج .)404 :3
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ردیف

کد توصیفی

4

امام سجاد (ع) :طلب ایشان از خدا برای معاش توانا جهت فراهم کردن اندوخته برای آخرت (همان.)62 :

5

پیامبر اسالم (ص) :دنیا کشتزار آخرت است (محمدی ریشهری ،1395 ،ج .)67 :4

6

پیامبر اسالم (ص) :دنیا مرکب خوبی برای مؤمن است (حکیمی ،حکیمی و حکیمی ،1391 ،ج .)105 :5

7

امام سجاد (ع) :مال از خداست جز برای او مصرف نکن آن را وسیله قرب به او قرار ده (همان ،ج .)330 :3

8

پیامبر اسالم (ص) :آنچه از مال در راه خدا داده شده پسانداز است (همان.)370 :

9

امام علی (ع) :پرهیزگاران هم دنیا داشتند هم آخرت (همان.)490 :

10

قرآن کریم :با دادههای خدا جویای سرای دیگر شو و بهره خود را از دنیا فراموش نکن (همان.)487 :

11

امــام علــی (ع) :توشــه خــود را بــرای ســتاندن در روز قیامــت بــه مســتمندان بــده (محمــدی ریشــهری،1395 ،
ج .)513 :8

12

امام علی (ع) :دنیا خانه گذر است و آخرت سرای ماندن (همان ،ج .)59 :1

13

امام صادق (ع) :روزی حالل یاری رساننده در دینداری (همان ،ج .)429 :4

14

امــام صــادق (ع) :داشــتن روزی حــال کمککننــده تــو اســت بــرای حفــظ دیــن (حکیمــی ،حکیمــی و
حکیمــی ،1391 ،ج .)464 :5

15

پیامبر اسالم (ص) :کاشتن زمین و کشت و زراعت صدقه است (همان.)507 :

16

امام علی (ع) :اهتمام خود را مصروف آخرتت گردان (محمدی ریشهری ،1395 ،ج .)42 :13

17

امام علی (ع) :بهره تو از دنیایت همان است که با آن آخرتت را بسازی (همان ،ج .)379 :12

18

امام علی (ع) :آخرت با دنیا بهدست میآید (همان ،ج .)67 :4

19

امــام صــادق (ع) :غنــا و بینیــازی بهتریــن کمــک اســت بــرای عمــل بــه تقــوا (حکیمــی ،حکیمــی و حکیمــی،
 ،1391ج .)42 :5

20

پیامبر اسالم (ص) :روزی اندک بهتر از روزی بسیار و باز دارنده (از یاد خدا) (محمدی ریشهری ،1395 ،ج .)452 :4

21

امام علی (ع) :مؤمن کسی است که دین خود را با دنیای خود حفظ کند (همان ،ج .)448 :1

22

امام علی (ع) :دنیا سرای عمل است و آخرت سرای بقا و جزا (همان.)59 :

23

امــام علــی (ع) :ثــواب صدقــه برقــرار شــده در زمــان حیــات پــس از مــرگ بــه مؤمــن میرســد (حکیمــی ،حکیمــی
و حکیمی ،1391 ،ج .)172 :6

24

امــام علــی (ع) :امــروز (روز) عمــل و نــه حسابرســی و فــردا روز حسابرســی اســت نــه عمــل (محمــدی ریشــهری،
 ،1395ج .)57 :1

AK
F"#êS#ù
{
 206ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Õ #£Ý
ردیف

سال  ،26شماره 99
B/

&

کد توصیفی

25

امام علی (ع) :اعمال در دنیا تجارت آخرت است (همان ،ج .)105 :2

26

امام صادق (ع) :چه خوب یاوری است دنیا برای آخرت (همان ،ج .)518 :8

27

پیامبــر اســام (ص) :خدایــا بــه نــان مــا برکــت ده و میــان مــا و آن جدایــی میفکــن کــه ا گــر نــان (مــاده غذایــی)
نباشــد نــه میتوانیــم روزه بگیریــم و نــه نمــاز بخوانیــم و نــه دیگــر واجبــات را انجــام دهیــم (حکیمــی ،حکیمــی
و حکیمــی ،1391 ،ج .)99 :5

28

امــام علــی (ع) :دنیــا را دشــنام مگوییــد کــه مرکــب خوبــی اســت بــرای مؤمــن ،میتوانــد بــه وســیله آن بــه خیــر
برســد و از شــر برهــد (همــان.)105 :

29

امام باقر (ع) :دنیا (و فرصت و امکانات دنیا) بهترین کمک است برای (بهدست آوردن) آخرت (همان.)107 :

30

امــام صــادق (ع) :بخشــی از دعایــی کــه ائمــه (ع) میخواندهانــد :خداونــدا از فضــل گســترده ،فــزون و بســیار فزونتــر،
خواســتار روزی فــراخ و حــال و پا کیــزه هســتم کــه بــرای (زندگـی) دنیــا و عمــل (آخــرت) بســنده باشــد (همــان.)77 :

31

امام صادق (ع) :نپرداختن به دنیا چنانکه به آخرتت زیان رساند (محمدی ریشهری ،1395 ،ج .)195 :3

32

امام علی (ع) :بیشترین سود را در دنیا کسی برده است که آخرت را با دنیا بخرد (همان ،ج .)105 :2

33

امام صادق (ع) :ثواب مســجد و خانه ســاخته شــده برای مســافران ،نهر و چاه حفر شــده ،کاشــت درخت ،نوشــتن
کتاب و داشــتن فرزندان شایســته بعد از مرگ به انســان میرســد (حکیمی ،حکیمی و حکیمی ،1391 ،ج .)8 :5

34

امام علی (ع) :کسب درآمد از حالل مانع کار آخرت نیست (همان.)448 :

35

امام باقر (ع) :آنکه دنیا را برای آخرت و آخرت را برای دنیا ترک کند از ما نیست (همان.)79 :

36

پیامبر اسالم (ص) :آنچه از دنیا که تو را اصالح میکند دنیا دوستی نیست (محمدی ریشهری ،1395 ،ج .)81 :4

37

امام صادق (ع) :دوستی دنیا برای رسیدگی به برادران و صدقه دادن نه از دنیا از آخرت است (همان).

38

امام صادق (ع) :از قسمتی از دنیا برای آخرت کمک بگیرید و سربار مردم نباشید (همان.)448 :

تجلی مضامین فرعی «وجوب ارزشآفرینی مستمر برای خود و دیگران در حال نیاز و
بینیازی ،نفی سبیل و پول وسیله سامان زندگی» در بندهای سیاستی سازه طراحی شده
را بهسوی نهادینهکردن فرهنگ ابداع و نوآوری بهعنوان ارزش در همه فعاالن فرایند تولید،
توزیع و مصرف و الزام به شناسایی ظرفیتهای خالی ،بالاستفاده و بالقوه در حوزههای
مختلف سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و تکنولوژیکی با بهکارگیری عقل و خرد
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هدایت خواهد کرد .در فرایند ایجاد ارزش پول بهخودیخود فاقد ارزش مبنایی و وسیله
سامان زندگی ،تسهیل مبادالت و معیار سنجش موفقیت است .بهعنوان مثال ایجاد ارزش
ً
بهصورت مستمر و خصوصا زنجیره ارزش با رویکرد درونزایی و بروننگری در بخشهای
کشاورزی و باغداری ،نفت و گاز ،صنایع و معادن ،تجارت و بازرگانی ،عمران و ساختمان و
شیالت تجلی ورود مؤلفههای وجوب ارزشآفرینی مستمر برای خود و دیگران در حال نیاز
و بینیازی و نفیسبیل است .این خطمشی میتواند با استفاده از راهبردهای مختلف و با
بهکارگیری نیروی کار مولد ،بازنشستگان ،زنان ،سربازان و حتی دانشآموزان عملیاتی شود.
جدول  .3برخی کدهای توصیفی مرتبط با مضمون وجوب ارزشآفرینی مستمر برای خود ودیگران در
حال نیاز و بینیازی و نفی سبیل
ردیف

کد توصیفی

1

پیامبر اسالم (ص) :کسی که برای (کسب روزی) خانوادهاش زحمت بکشد مانند مجاهد در راه خداست
(محمدی ریشهری ،1395 ،ج .)445 :4

2

امام صادق (ع) :مرد را همین گناه بس که (بهدلیل عدم تأمین هزینه) عائله خود را ضایع کند (همان.)448 :

3

امام سجاد (ع) :پسندیدهترین شما فراهم آورنده رفاه بیشتر برای اهل و عیال (حکیمی ،حکیمی و حکیمی،
 ،1391ج .)205 :6

4

پیامبر اسالم (ص) :هرکس به عائله خویش نرسد ملعون است ملعون (همان ،ج .)491 :5

5

امام صادق (ع) :کسی که بار زندگی خود را بر دوش دیگران نهد ملعون است (همان).

6

امام صادق (ع) :الزمه وارد شدن در جرگه والیت ،پارسایی و کوشایی در دنیاست (همان.)111 :

7

پیامبر اسالم (ص) :اصل معاش آدمی و زندگی او نان است و آب (همان ،ج .)95 :6

8

امام صادق (ع) :تن بر نان بنا شده است (همان.)195 :

9

پیامبر اسالم (ص) :طلب حالل جهاد است (محمدی ریشهری ،1395 ،ج .)446 :4

10

پیامبر اسالم (ص) :طلب (درآمد) حالل بر هر مرد و زن مسلمان واجب است (همان).

11

پیامبر اسالم (ص) :سامان دادن امور معیشت از نشانههای فقاهت (دینشناسی) (همان ،ج .)159 :5

12

پیامبر اسالم (ص) :عبادت  10جز ء دارد که  9جزء آن طلب (روزی) حالل است (همان ،ج .)429 :4
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کد توصیفی

13

امام علی (ع) :مؤمن زیرک است ،دائم میکوشد و دل به امیدهای شدنی میبندد (حکیمی ،حکیمی و
حکیمی ،1391 ،ج .)508 :1

14

امام علی (ع) :وقت مؤمن ...پر است (و هیچگاه بیکار نیست) (همان ،ج .)491 :5

15

پیامبر اسالم (ص) :ا گر قیامت فرا رسد و در دست یکی از شما نهالی باشد چنانچه بتواند بر نخیزد تا آن نهال
را بکارد این کار را بکند (محمدی ریشهری ،1395 ،ج .)480 :5

16

امام صادق (ع) :ا گر خبر رسد فردا قیامت میشود از طلب روزی (کسبوکار) دست نکش (حکیمی ،حکیمی
و حکیمی ،1391 ،ج .)270 :3

17

امام حسن (ع) :برای دنیا چنان کار کن گویی همیشه زندهای و برای آخرت چنانکه گویی فردا خواهی مرد
(همان ،ج .)79 :5

18

امام علی (ع) :مؤمن پیوسته سر زنده و کوشاست (محمدی ریشهری ،1395 ،ج .)130 :1

19

ق (ع) :ثواب مسجد و خانه ساخته شده برای مسافران ،نهر و چاه حفر شده ،کاشت درخت ،نوشتن
امام صاد 
کتاب و داشتن فرزندان شایسته بعد از مرگ به انسان میرسد (حکیمی ،حکیمی و حکیمی ،1391 ،ج .)8 :5

20

امام رضا (ع) :بدترین مردم ازلحاظ معاش آنکه دیگری در معیشت او سهمی ندارد (همان ،ج .)33 :3

21

امام علی (ع) :بهترین زندگی از آن کسی است که مردم در زندگی او خوب زندگی کنند (همان ،ج .)345 :8

22

پیامبر اسالم (ص) :کسی که روز خود را آغاز و به امور مسلمین اهتمام نورزد مسلمان نیست (همان ،ج .)347 :5

23

امام سجاد (ع) :کاشت کشت برای فقرا و نیازمندان نه درآمد بیشتر (همان.)514 :

24

پیامبر اسالم (ص) :محبوبترین آفریدگان کسی است که برای عیال خدا (خلق خدا) سودمندتر باشد (همان ،ج .)69 :1

25

امام صادق (ع) :کسی که به فکر سامان دادن کارهای مسلمانان نباشد مسلم نیست (حکیمی ،حکیمی و
حکیمی ،1391 ،ج .)416 :1

26

امام علی (ع) :بهترین افراد کسانی هستند که زحمت مردم را تحمل کنند (محمدی ریشهری ،1395 ،ج .)85 :1

27

امام علی (ع) :بهترین برادر کسی که تو را از دیگران بینیاز کند (همان ،ج .)563 :3

28

امام علی (ع) :حرفه با عفت بهتر از ثروت با فجور (حکیمی ،حکیمی و حکیمی ،1391 ،ج .)435 :5

29

امام صادق (ع) :روزی نه آنچنان دور از دسترس نه رایگان و بیتالش آفریده شده (همان(.428 :

30

امام صادق (ع) :ایجاد جایی برای کار در آفریدهها حسن تدبیر است (همان ،ج .)635 :1

31

امام صادق (ع) :کار موجب لذت و گوارا شدن زندگی (همان ،ج .)489 :5
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ردیف
32

امام صادق (ع) :زندگی نا گوار و بیلذت در صورت حاضر بودن همه نیازها (همان ،ج .)635 :1

33

امام صادق (ع) :تأمین زندگی بدون کار موجب ناسپاسی ،سرمستی و زیان خود و نزدیکان (همان ،ج .)450 :5

34

ً
امام صادق (ع) :آسودگی منجر به سرخوشی و طغیان و نهایتا تباهی بسیار (همان ،ج .)96 :4

35

امام صادق (ع) :در اختیار داشتن همه نیازمندیها سبب پرداخت به کارهای بیخیر و صالح (همان ،ج .)427 :5

36

امام صادق (ع) :بهدست آوردن نان دشوار قرار داده شده تا شغلی فراهم شود و انسان را از سبکسری و
بیهودگی باز دارد (همان ،ج .)324 :3

37

قرآن کریم :خداوند چنین قرار نداده که مؤمنان زیر بار سلطه کافران باشند (همان ،ج .)123 :4

38

امام علی (ع) :بینیازی از دیگران موجب همتایی (همان.)448 :

39

امام صادق (ع) :مال موقعیتدهنده به انسان کریم و بینیازکننده از لئیم (همان ،ج .)304 :6

40

امام صادق (ع) :خدا امور مؤمن را به خودش تفویض کرده است لیکن اجازه نداده است که خوار و ذلیل
باشد .آیا نشنیدی که خدا میگوید عزت مخصوص خداست و پیامبران و مؤمنان (همان ،ج .)698 :1

مضامین کسب از راه حالل و مصرف در راه حالل ،توجه به نیاز و کفاف در تولید
و مصرف ،گروههای مقدم در ایجاد ارزش ،حا کمیت فقه ،ممنوعیت انحصار ،منع
ً
کنز ،سود صرفا از کار ،منع ضرر و زیان به خود و دیگران و عدالت توجه طراحان
خطمشیهای کارآفرینی را به محدودیتها در موضوع ،میزان و شیوه ایجاد ارزش
ً
جلب میکند .بدینمعنا که فرضا در حوزه اقتصاد شیوه ،موضوع و میزان تولید ،توزیع
و مصرف متأثر از احکام فقهی و مقید به قیودی مانند حرمت و حلیت ،نیاز و کفاف،
الضرر و الضرار در اسالم ،مشارکت و لزوم بهکارگیری منابع برای ایجاد ارزش و توجه به
محرومان و عدالت در توزیع فرصتها و امکانات است .در این فرایند ثروتها و منابع
ایجاد ارزش و کارآفرینی بهسوی رفع نیازهای با اهمیتتر و در حد کفاف و قوام زندگی
هدایت میشود سهم هریک از عوامل تولید مشخص است و سود به ایجاد ارزش تعلق
میگیرد.

AK
F"#êS#ù
{
 210ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Õ #£Ý

سال  ،26شماره 99
B/

&

جدول  .4برخی کدهای توصیفی مرتبط با مضمون کسب از راه حالل و مصرف در راه حالل ،توجه به
نیاز و کفاف در تولید و مصرف ،گروههای مقدم در ایجاد ارزش ،حا کمیت فقه ،ممنوعیت انحصار ،منع
ً
کنز ،سود صرفا از کار ،منع ضرر و زیان به خود و دیگران و عدالت
ردیف

کد توصیفی

1

امام صادق (ع) :حرمت کسب ،یاری و کار برای والی ستمگر و منصوبات او (حکیمی ،حکیمی و حکیمی ،1391 ،ج .)483 :5

2

امــام صــادق (ع) :حرمــت خریــد ،فــروش ،نگاهــداری ،مالــک شــدن ،بخشــیدن ،عاریــه دادن و هرگونــه تصرفــی
در مــردار ،خــون و گوشــت خــوک و شــراب (همــان ،ج .)271 :6

3

پیامبر اسالم (ص) :حرمت مال مسلمان بر مسلمان (محمدی ریشهری ،1395 ،ج .)213 :3

4

امام رضا (ع) :ربا حرام است (همان ،ج .)355 :4

5

پیامبــر اســام (ص) :کســب مــال بــدون معصیــت و مصــرف آن در امــور غیرمعصیــت (حکیمــی ،حکیمــی و
حکیمــی ،1391 ،ج .)32 :5

6

امام سجاد (ع) :بهدست آوردن از راه حالل و خرج در راه حالل حق مال (همان.)124 :

7

امام سجاد (ع) :حرمت صنایعی که همه آن حرام است و از آن چیزی جز فساد محض بهدست نمیآید (همان ،ج .)262 :6

8

پیامبر اسالم (ص) :روزیهای خود را از راه حالل بهدست آورید (همان ،ج .)596 :5

9

امام رضا (ع) :حرمت ربا بهدلیل تباهی مال (همان ،ج .)115 :3

10

امام صادق (ع) :ترک کسبوکار مورد نیاز جامعه در صورت حلیت ربا (همان ،ج .)610 :5

11

امام رضا (ع) :ترک قرض دادن در صورت حالل بودن ربا (همان.)619 :

12

امام باقر (ع) :تقواپیشگان کمخرج و زحمتترین مردم دنیا و کمک کارترین آنان به تو هستند (همان ،ج .)397 :13

13

امام باقر (ع) :توانگران واقعی (پرهیزگاران) کمخرج و بیزحمتند (همان).

14

پیامبر اسالم (ص) :مؤمن کمخرج و زحمت است (محمدی ریشهری ،1395 ،ج .)451 :1

15

امــام صــادق (ع) :نهچنــدان دنیــا را بــر مــن زیــاد گــردان کــه بــا ســرگرم شــدن از یــاد تــو بــاز مانــم و نهچنــدان در
تنگنایــم قــرار ده کــه رنــج آن بــه کار مــن (آخــرت) لطمــه زنــد (همــان ،ج .)71 :4

16

امام علی (ع) :در دنیا بیش از احتیاج نجویید و بیش از کفاف از آن نخواهید (همان.)70 :

17

قــرآن کریـم :انفــاق بــه پــدر ،مــادر ،خویشــاوندان ،یتیمــان ،مســکینان و در راه مانــدگان (حکیمــی ،حکیمــی و
حکیمــی ،1391 ،ج .)213 :4

18

امــام علــی (ع) ...:بخشــشها و انفاقــات دینــی (زکات و ) ...بایــد در اختیــار کســانی قــرار گیــرد کــه نــه در
حا کمیــت شــغلی دارنــد و نــه از عمــران و ســازندگی بهــرهای و نــه بــرای تجــارت مالــی و نــه بــرای اجــاره دادن
(ملکــی و ) ...خبرگــی و توانــی ،ازایـنرو خداونــد واجــب کــرده اســت کــه توانگــران هزینــه زندگــی آنــان را بپردازنــد
و خانوادههایشــان را (بهخوبــی) اداره کننــد (همــان ،ج .)337 :5
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ردیف

کد توصیفی

19

پیامبــر اســام (ص) :اول فقــه بعــد تجــارت ،چــه هرکــس بــدون آ گاهــی از فقــه کســب و تجــارت کنــد گرفتــار ربــا
میشــود و در آن فــرو م ـیرود (همــان.)555 :

20

امــام صــادق (ع) :هرکــس بــدون دانســتن (احــکام شــرعی تجــارت و خریــد و فــروش) تجــارت کنــد در ربــا فــرو
م ـیرود (همــان.)557 :

21

امام صادق (ع) :هرکس احکام شرعی خرید و فروش را نمیداند نباید در بازار بهکار مشغول شود (همان.)558 :

22

امام علی (ع) :هرکس مال را تنها برای خود و کسان خود بخواهد هال ک میشود (همان ،ج .)118 :3

23

امام علی (ع) :هرکس اموال را به خود اختصاص دهد هال ک شود (همان.)120 :

24

امام علی (ع) :هرکس بخشی از اموال را مخصوص به خود گرداند هال ک میگردد (همان.)198 :

25

قرآن کریم :مژده به عذابی دردنا ک برای کسانی که از زر و سیم گنج میسازند (همان ،ج .)212 :4

26

امــام باقــر (ع) :خداونــد گنــج ســاختن (انباشــتن) زر و ســیم را حــرام کــرده و بــه انفــاق در راه خــدا فرمــان داده
اســت (همــان.)226 :

27

امام صادق (ع) :مال صامت سختترین مال که آدمی پس از خود برجای میگذارد (همان.)1393 :

28

امام صادق (ع) :از زر و سیم گنج مساز (همان.)226 :
ً
امام باقر (ع) :سود بردن صرفا از کار کردن است (همان ،ج .)222 :3

30

امام صادق (ع) :وا گذاری کار به دیگری نادرست اال با انجام بخشی از آن کار (محمدی ریشهری ،1395 ،ج .)44 :1

31

پیامبر اسالم (ص) :ضرر و زیان رساندن به خود و دیگری ممنوع است (همان ،ج .)418 :6

32

امام باقر (ع) :الزم است خرید و فروش برمبنای عدل صورت گیرد (حکیمی ،حکیمی و حکیمی ،1391 ،ج .)506 :6

33

امام علی (ع) :زیبایی سیاست در بهکار بستن عدالت در حکومت است (محمدی ریشهری ،1395 ،ج .)438 :5

34

امام کاظم (ع) :اجرای عدالت موجب بینیاز شدن همه (حکیمی ،حکیمی و حکیمی ،1391 ،ج .)170 :4

35

امام علی (ع) :شهرها با هیچچیز بهتر از آن آباد نمیشود که با عدالت (همان ،ج .)611 :6

36

امام علی (ع) :ستم حکومت مانع سازندگی (همان.)533 :

37

امام علی (ع) :عدل قوام (سامان زندگی) مردمان (همان.)606 :

38

امــام علــی (ع) :فهــم ژرفکاو ،دانــش عمیــق ،حکمــت شــکوفا و بردبــاری اســتوار و پایــدار چهــار شــاخه عدالــت
اســت (محمــدی ریشــهری ،1395 ،ج .)95 :7

39

امام علی (ع) :اجرای عدالت موجب چند برابر شدن برکتها (حکیمی ،حکیمی و حکیمی ،1391 ،ج .)501 :6

29
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مضامین آزمایش بودن گرفتاریها ،تضمین روزی برای جوینده آن ،استعدادها
و تواناییهای متفاوت مردم ،جریان امور از راه اسباب و علل و عقل و خرد توجه
خطمشیگذاران را بهسوی ایجاد و گسترش بسترهای الزم برای کشف و بهکارگیری و
تقویت استعدادهای مختلف افراد جامعه در حوزههای علوم تجربی ،علوم انسانی ،علوم
پایه و ...در کنار نهادینه کردن و ترویج فرهنگ ارزش بودن ایجاد ارزش ،ریسکپذیری و
توکل ،پشتکار ،امید ،تحمل ابهام و عدم اطمینان با وضع بندهای سیاستی جلب میکند.
بنابراین خروجی راهبردها و برنامههای برگرفته از چنین خطمشیهایی فرد دارای دانش
و مهارت ،امیدوار ،متوکل و ریسکپذیر ،دارای آستانه باالی تحمل ابهام خواهد بود که با
بهکارگیری عقل و خرد و توجه به سنتهای حا کم بر طبیعت یقین دارد سرانجام موفقیت
دنیوی و اخروی نصیب او خواهد شد.
جدول  .5برخی کدهای توصیفی مرتبط با مضامین آزمایش بودن گرفتاریها ،تضمین روزی برای
جوینده آن ،استعدادها و تواناییهای متفاوت مردم ،جریان امور از راه اسباب و علل و عقل و خرد
ردیف

کد توصیفی

1

امام صادق (ع) :همه گرفتاریها و گشایشها آزمایش است (محمدی ریشهری ،1395 ،ج .)40 :2

2

امام علی (ع) :وسعت روزی یا تنگی آن آزمایش است (همان ،ج )427 :4

3

پیامبر اسالم (ص) :همچنان که مرگ آدمی را میجوید روزی نیز او را میجوید (همان.)435 :

4

امــام صــادق (ع) :خــدای بــزرگ آفریــدگان را آفریــد و بــرای آنــان روزی حــال پا کیــزه نیــز آفریــد (حکیمــی،
حکیمــی و حکیمــی ،1391 ،ج .)228 :3

5

امام علی (ع) :روزی تضمین شده است (محمدی ریشهری ،1395 ،ج .)571 :5

6

امــام صــادق (ع) :روزی بــه دو بخــش تقســیم شــده اســت یکــی از آنهــا بــه صاحبــش میرســد هرچنــد طلــب
نکــرده باشــد و دیگــری وابســته بــه تــاش و کوشــش اوســت (حکیمــی ،حکیمــی و حکیمــی ،1391 ،ج .)227 :3

7

امام صادق (ع) :عدم استجابت کسی که طلب روزی را ترک کرده است (همان.)271 :

8

پیامبــر اســام (ص) :هرکــه از طلــب حــال خجالــت نکشــد (و کار کنـد) بــه خــود ســود میرســاند و نیازهــای
خــود را تأمیــن میکنــد و کبــر از او دور میگــردد (همــان ،1391 ،ج .)433 :5

9

پیامبــر اســام (ص) :طلــب درآمــد (حــال) بــر هــر مــرد و زن مســلمان واجــب اســت (محمــدی ریشــهری،
 ،1395ج .)446 :4
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ردیف

کد توصیفی

10

امــام صــادق (ع) :خواســت خــدا آن اســت کــه روزی بندگانــش در دســت یکدیگــر باشــد (حکیمــی ،حکیمــی
و حکیمــی ،1391 ،ج .)409 :1

11

قــرآن کریــم ...:درجــات و مراتــب برخــی را بــر برخــی دیگــر بــاال بردهایــم تــا یکدیگــر را بــه خدمــت گیرنــد
(محمــدی ریشــهری ،1395 ،ج .)42 :1

12

امام صادق (ع) :مردم نا گزیر به یکدیگر نیاز دارند (حکیمی ،حکیمی و حکیمی ،1391 ،ج .)332 :5

13

امــام علــی (ع) :زیــرا (خداونـد) بــه حکمــت خــود همتهــا و خواســتهها و دیگــر احــوال مــردم را متفــاوت قــرار
داد و ایــن امــر را مایــه قــوام معیشــت آنهــا ســاخت .ازایـنرو مــردی مــرد دیگــر را اجیــر میکنــد ...ا گــر هرکــس
ناچــار میشــد کار بنایــی یــا نجــاری یــا هــر کار دیگــری را خــودش بــرای خــودش انجــام دهــد نــه کارهــای دنیــا
ســامان میگرفــت نــه مــردم فرصــت و توانایــی انجــام همــه ایــن کارهــا را داشــتند (محمــدی ریشــهری،
 ،1395ج .)42 :1

14

امــام صــادق (ع) :خداونــد هرچیــز را جــز از راه اســباب طبیعــی آن عملــی نمیســازد (حکیمــی ،حکیمــی و
حکیمــی ،1391 ،ج .)561 :1

15

امــام علــی (ع) :ســر دانــش افتادگــی اســت ....و مغــزش شــناخت اســباب امــور اســت (محمــدی ریشــهری،
 ،1395ج .)180 :5

16

پیامبــر اســام (ص) :عقــل و خــرد وســیله دســتیابی بــه همــه خوبیهاســت (حکیمــی ،حکیمــی و حکیمــی،
 ،1391ج .)76 :1

17

پیامبر اسالم (ص) :سازوبرگ مؤمن عقل است (همان.)77 :

18

امام علی (ع) :بینیازترین بینیازی عقل است (همان.)79 :

19

امام علی (ع) :عقل اصالحکننده هر کار است (همان.)8 :

20

امام علی (ع) :هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست (همان.)544 :

دو مضمون نقش حکومت در ایجاد ارزش و تعلق مالکیت زمین به خدا ،رسول،
امام و مردم تعیین و تعریف نوع مالکیت ،حدود گستره و فلسفه آن ،نقش و وظایف
حکومت ،نظام اسالمی و انسان بهعنوان جانشین خدا در زمینههای تأمین سالمت،
امنیت ،توسعه روزی (کسبوکار) و بارور کردن استعدادهای طبیعت و رشد متوازن در
زمینههای مختلف را الزامآور و بندهای سیاستی خطمشیگذاران کارآفرینی را تحت تأثیر
خود قرار میدهد.
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جدول  .6برخی کدهای توصیفی مرتبط با مضامین نقش حکومت در ایجاد ارزش و تعلق مالکیت
زمین به خدا ،رسول ،امام و مردم
ردیف

کد توصیفی

1

امــام علــی (ع) :بــه امــور بازرگانــان و صنعتگــران در حضــور خــودت و اطــراف کشــور رســیدگی کــن ،دربــاره
بازرگانــان و اهــل صنعــت ســفارش نیــک کــن کــه آورنــده کاال از دورنــد ،اینــان اســباب آســایشاند (حکیمــی،
حکیمــی و حکیمــی ،1391 ،ج .)746 :2

2

امــام علــی (ع) :برنتابیــدن پرخــوری ســتمگر و گرســنگی ســتمکش بهعهــده علمــا گذاشــته شــده (همــان،
ج .)354 :3

3

امام علی (ع) :زکات جاه گذاشتن آن در خدمت مردم (همان ،ج .)407 :6

4

امام صادق (ع) :زکات جاه وساطت (برای درست شدن کار مردم ) است (همان).

5

امام علی (ع) :لزوم فراوان کردن اموال عمومی برای تأمین مردم (همان.)459 :

6

امــام علــی (ع) :کســی کــه بــار مؤونــه مــردم را بــه دوش نکشــد قــدرت را ســزاوار انتقــال میکنــد (محمــدی
ریشــهری ،1395 ،ج .)438 :5

7

امــام علــی (ع) :حــق شــما بــر والــی آن اســت کــه بــا شــما بــه انصــاف رفتــار کنــد و در میــان شــما عدالــت را برپــا
کنــد (حکیمــی ،حکیمــی و حکیمــی ،1391 ،ج .)456 :6

8

پیامبــر اســام (ص) :در نام ـهای بــه عتــاب بــن اســید بــرای کارگــزاری مکــه مکرمــه ... :رســول خــدا فیصلــه
دادن بــه امــور زندگــی و مســائل اجتماعــی شــما  ...و ســامان بخشــیدن بــه نابســامانیهایتان را بــه عتــاب
بــن اســید ســپرده اســت (همــان).

9

امــام علــی (ع) در نامــهای بــه کارگــزاران ... :داد مــردم را از خــود بســتانید و در بــرآوردن نیازمندیهــای
ایشــان بردبــار باشــید و ...ســبب شــرمنده شــدن هیــچ نیازمنــدی نشــوید و درخواســت هیچکــس را
بیپاســخ مگذاریــد (همــان ،ج .)502 :4

10

امــام باقــر (ع) ...:حــق مــردم بــر والــی اینکــه (امــوال را) میــان ایشــان بــه تســاوی تقســیم کنــد و عدالــت را در
جامعــه جــاری ســازد (حکیمــی ،حکیمــی و حکیمــی ،1391،،ج .)192 ،6

11

بوکار خود نصیبی است (همان ،ج .)69 :3
بوکار خود نصیبی است و مردان را از کس 
قرآن کریم :زنان را از کس 

12

پیامبر اسالم (ص) :حرمت مال مؤمن همچو حرمت خون او است (همان.)235 :

13

امام کاظم (ع) :زمین از آن خداست که آن را وقف بر بندگان کرده (همان ،ج .)475 :4

14

پیامبر اسالم (ص) :خداوند مالک آنچه به ملکیت بندگان خود در آورده (همان ،ج .)382 :5

15

پیامبر اسالم (ص) :تعلق آنچه خدا آفریده به رسول و ائمه برای مصالح جامعه اسالمی (همان).

16

قرآن کریم :هرچه در آسمان و هرچه در زمین است از آن خداست (همان ،ج .)708 :1

17

امام صادق (ع) :مال ،مال خداست (همان ،ج .)82 :3
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ب) عوامل مؤثر بر کارآفرینی :این مضمون عوامل مؤثر بر ایجاد ارزش را در سطوح مختلف و
با جنسیتهای متفاوت بیان میکند .براساس نتایج حاصل از این پژوهش این مضمون
دارای  9مضمون فرعی :فرهنگ ،عوامل فردی ،منابع ،خواستها و نیازهای متفاوت
مردم و ...است که ریشه در  67کد تفسیری دارد .این مضمون توجه خطمشیگذاران را
به نقش ویژگیهای فردی (دانش ،هوش و ذکاوت ،مداومت و پشتکار ،تفکر و ایدهپردازی،
خالقیت و نوآوری ،مهارت ،تخصص ،توکل ،تجربه و شناخت ،مشارکت ،ایمان و پرهیزگاری،
گناه و )...و شاخصهای فرهنگ عمومی جامعه (اتالف ،اسراف ،انفاق ،خوشگمانی،
میانهروی ،قباحت بیکاری ،قباحت تنبلی ،صداقت و ،)...منابع خاص ارزشآفرینی عالوهبر
سایر منابع دولت و حکومت (انفال ،زکات ،صدقه ،خمس ،وقف و )...تسهیل در دریافت
و پرداخت تسهیالت مالی برای ایجاد ارزش و نیازها و خواستهای متفاوت مردم از طریق
تدوین بندهای سیاستی جلب میکند.
جدول  .7برخی کدهای توصیفی مرتبط با مضمون عوامل مؤثر بر کارآفرینی شامل :عوامل فردی مؤثر بر
کارآفرینی ،فرهنگ ،منابع ،تسهیالت مالی ،عوامل روانی ایجاد ارزش و دالیل روانی سلب عوامل ارزشزا
ردیف

کد توصیفی

1

امــام صــادق (ع) :صنعتگــر جهــت رونــق کسـبوکار خــود امانــت بــه خــرج دهــد (حکیمــی ،حکیمــی و حکیمــی،
 ،1391ج .)481 :5

2

امام صادق (ع) :نومیدی از رحمت خدا سردتر از زمهریر (همان ،ج .)723 :1

3

امــام صــادق (ع) :اندیشــه در کانهــا مثــل گــچ ،گوگــرد ،مومیــا ،ســیمان ،نفــت ،مــس و ســرب ،ســیم و زر و...
(همــان ،ج .)531 :4

4

امــام صــادق (ع) :چــون خواســتن و توانســتن ،توفیــق و درســت از عهــده برآمــدن فراهــم آیــد آنــگاه خوشــبختی
تحقــق مییابــد (محمــدی ریشــهری ،1395 ،ج .)306 :5

5

امام علی (ع) :ا گر تجربه نبود راهها پوشیده میماند (همان ،ج .)186 :2

6

امــام صــادق (ع) :پنــج چیــز اســت کــه هرکــس یکــی از آنهــا را نداشــته باشــد ،پیوســته زندگیــش لنــگ ،خــودش
سرگشــته و فکــرش مشــغول اســت :اول تندرســتی ،دوم امنیــت ،ســوم فراخــی در روزی ،چهــارم همــدم ســازگار.
راوی میگویــد :عــرض کــردم منظــور از همــدم ســازگار چیســت؟ فرمودنــد :زن نیــک و فرزنــد نیــک و همنشــین نیــک.
امــام در ادامــه فرمودنــد :و پنجــم کــه جامــع همــه اینهاســت ،آســایش (محمــدی ریشــهری ،1395 ،ج .)346 :8
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کد توصیفی

7

امام علی (ع) :هرگاه از کاری ترسیدی خود را به کام آن بینداز (همان ،ج .)535 :3

8

امام علی (ع) :تجربه باعث ایجاد دانش جدید (حکیمی ،حکیمی و حکیمی ،1391 ،ج .)181 :1

9

امــام علــی (ع) :دوراندیشــی انتظــار بــرای فرصــت ،و شــتاب چــون فرصــت دســت داد (محمــدی ریشــهری،
 ،1395ج .)56 :3

10

امــام علــی (ع) :بپرهیــز از شــتابزدگی در کارهــا پیــش از رســیدن وقــت آنهــا (حکیمــی ،حکیمــی و حکیمــی،
 ،1391ج .)563 :1

11

امــام علــی (ع) :ارزش هرکــس بــه کاری اســت کــه آن را خــوب انجــام میدهــد (و در آن مهــارت دارد) (همــان،
ج .)539 :5

12

امام علی (ع) :اندیشه را چون مشک بر هم زنید تا رأی درست حاصل آید(محمدی ریشهری ،1395 ،ج .)344 :4

13

امــام علــی (ع)( :ارزش) انســان بــه هــوش اوســت نــه شــکل و شــمایلش( ،ارزش) انســان بــه همــت اوســت نــه بــه
مــال و اندوختـهاش (همــان.)41 :

14

امــام باقــر (ع) :درســتی وضــع زندگــی و معاشــرت بــا مــردم پیمانــه پــری را مانــد کــه دو ســوم آن توجــه و هوشــیاری
اســت و یــک ســومش نادیــده گرفتن (همــان ،ج .)492 :8

15

امــام باقــر (ع) :دوســت داشــتنیترین کارهــا نــزد خــدای بــزرگ کاری اســت کــه بنــده بــر آن مداومــت کنــد
هرچنــد انــدک باشــد (حکیمــی ،حکیمــی و حکیمــی ،1391 ،ج .)55 :1

16

امــام ســجاد (ع) :از ســعادت آدمــی اســت کــه محــل کسـبوکارش در شــهر خــودش باشــد و همنشــینانش صالــح
باشــند و فرزنــدی داشــته باشــد کــه کمــک کار او باشــد (محمــدی ریشــهری ،1395 ،ج .)301 :5

17

امام صادق (ع) :پوشیدن لباس نو در جای لباس کار کمترین اسراف (حکیمی ،حکیمی و حکیمی ،1391 ،ج .)310 :4

18

امام رضا (ع) :نفرت خدا از تباه کردن مال و از افزونی سؤال (زیاد درخواست کردن) (همان ،ج .)302 :6

19

امــام صــادق (ع) :ای جماعــت تجــار بــا مظلومــان انصــاف و بــه رباخــواری نزدیــک نشــوید (محمــدی ریشــهری،
 ،1395ج .)92 :2

20

امــام صــادق (ع) :شــما را امــر میکنیــم بــه شــریک ســاختن برادرانتــان در امــوال (حکیمــی ،حکیمــی و حکیمــی،
 ،1391ج .)158 :5

21

امام علی (ع) :احسان کردن به مردم سر ایمان است (همان ،ج .)641 :6

22

امام صادق (ع) :زکات باطنی ترجیح برادر بر خود وقتی نیازمندتر از توست (محمدی ریشهری ،1395 ،ج .)24 :5

23

امام صادق (ع) :هر بندهای به خدا گمان نیک برد خدا مطابق آن گمان با او عمل کند (همان ،ج .)575 :6

24

پیامبر اسالم (ص) :خواستن از مردم مایه ذلت و فقری است موجود (حکیمی ،حکیمی و حکیمی ،1391 ،ج .)442 :4

25

امام علی (ع) :فقر نزدیک است که به کفر بینجامد (همان ،ج .)310 :3
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کد توصیفی

26

امام علی (ع) :مؤمن به آنچه خدا روزیاش کرده قانع است (محمدی ریشهری ،1395 ،ج .)452 :1

27

امام کاظم (ع) :نفرت خداوند متعال از بنده پرخواب و بیکار (حکیمی ،حکیمی و حکیمی ،1391 ،ج .)493 :5

28

امام علی (ع) :میانهروی افزاینده ثروت است (همان ،ج .)314 :4

29

قرآن کریم :پیمانهها و ترازوها را برپایه قسط و دادگری بسنجید و درست بدهید (همان ،ج .)28 :2

30

امام علی (ع) :فقر از جفت شدن تنبلی و ناتوانی بهوجود آمد (همان ،ج .)437 :4

31

امــام صــادق (ع) :آنچــه از پادشــاهان اســت ،ســرزمینهای جزیــه کــه اســب و ســوار بــرای تصــرف آن بـهکار نرفتــه،
زمیــن بالصاحــب ،معــادن ،ارث بــاوارث و ...انفــال اســت (همــان ،ج .)325 :6

32

امام صادق (ع) :نیکوترین صدقه آنکه در همان دم بینیازی آرد (همان ،ج .)517 :6

33

قرآن کریم :پنج یک غنیمت مخصوص خدا ،رسول خدا و خویشاوندان وی است (همان ،ج .)89 :3

34

امام صادق (ع) :زکات برای آزمون ثروتمندان و مددرسانی به فقیران است (همان.)407 :

35

امام علی (ع) :درخواست خراج بدون پرداختن به آبادی موجب ویرانی شهرهاست (همان ،ج .)450 :6

36

امــام صــادق (ع) :پــس از مــرگ بــرای هیچکــس اجــر و ثوابــی نخواهــد بــود مگــر از ســه چیــز :صدقــهای
(هزینهگــذاری در راه خیــر فــردی یــا اجتماعـی) کــه در زمــان زنــده بــودن خــود وقــف کــرده اســت و پــس از فوتــش
نیــز بــه آن عمــل میشــود یــا مالــی کــه بــرای امــور خیــر وقــف کنــد و از ارث خــود خــارج ســازد و( ...همــان.)172 :

37

پیامبــر اســام (ص) :خــدا رحمــت کنــد بنــدهای را کــه در خریــد و فــروش و پــس دادن وام و پــس گرفتــن آن
آســانگیر اســت (محمــدی ریشــهری ،1395 ،ج .)97 :2

38

پیامبر اسالم (ص) :برکت در وام دادن به یکدیگر (همان ،ج .)545 :1

39

امام کاظم (ع) :رونده پی روزی مجاهد است به دست نیاورد اندازه قوت خانوادهاش وام بگیرد (همان ،ج .)209 :4

40

پیامبر اسالم (ص) :عدم استجابت دعای وامدار در صورت یادداشت نکردن آن (همان.)210 :

41

امام صادق (ع) :مسلمانان بدهیهای خود را به یکدیگر بپردازند و وام را سبک نشمارند (همان).

42

امام علی (ع) :آمرزشخواهی روزی را میافزاید (همان ،ج .)471 :8

43

امام صادق (ع) :مداومت بر حج ،سریع توانگری آرد و فقر را بزداید (همان ،ج .)491 :2

44

امام علی (ع) :دعا کلید خزائن خداست (حکیمی ،حکیمی و حکیمی ،1391 ،ج .)722 :1

45

امام حسین (ع) :پرهیزگاری موجب نزول برکتهای آسمان و زمین (محمدی ریشهری ،1395 ،ج .)546 :1

46

امام علی (ع) :گنجهای روزی در اخالق خوش نهفته است (همان ،ج .)443 :4

47

پیامبر اسالم (ص) :رحم به خود و خلق مسبب رحمت خدا (همان.)391 :

48

امام باقر (ع) :ذکر خدا بعد از طلوع فجر در تحصیل روزی مؤثرتر از سفر است (همان.) 441 :
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کد توصیفی

49

پیامبر اسالم (ص) :روزی اطعامکننده از فرو رفتن کارد در کوهان شتر سریعتر میرسد (همان.)442 :

50

امام صادق (ع) :سپاسگزاری موجب افزایش نعمتها (همان ،ج .)13 :6

51

امام علی (ع) :هرگاه گناهان بسیار و آشکار گردد برکتها از میان میرود (همان ،ج .)548 :1

52

پیامبر اسالم (ص) :خواب صبحگاهی باز دارنده روزی است (همان ،ج .)138 :6

53

امام صادق (ع) :حرامخواری زیاد روزی را میبرد (همان ،ج .)444 :4

54

پیامبر اسالم (ص) :دریغ حق از برادر مسلمان باعث حرمت روزی توسط خدا (همان).

55

پیامبر اسالم (ص) :آموزش در جوانی همچو حک نقش بر سنگ (همان ،ج .)462 :5

56

امــام صــادق (ع) :گرانــی نــرخ اخــاق را بــد میکنــد ،امانـتداری را از بیــن میبــرد و انســان مســلمان را دلتنــگ
و بیقــرار میســازد (همــان ،ج .)493 :3

ج) بسترهای کارآفرینی :این مضمون خطمشیگذاران کارآفرینی را بهسوی توجه به
بسترهای مادی و غیرمادی کارآفرینی (زمین ،کانیها ،آب ،چارپایان ،بیابانها ،اندامهای
الزم (سالمتی و بهداشت عمومی ،دانش و توانایی و )...جلب میکند تجلی این توجه
تدوین بندهای سیاستی برای شناسایی و استفاده از بسترهای خدادادی ایجاد ارزش در
کنار توجه به حوزه آموزش ،سالمت و بهداشت عمومی است.
جدول  .8برخی کدهای توصیفی مرتبط با مضمون بسترهای کارآفرینی
ردیف

کد توصیفی

1

امــام ســجاد (ع) :اعطــای ابــزار بــاز و بســت و اندامهــای الزم بــرای انجــام کار (حکیمــی ،حکیمــی و حکیمــی،
 ،1391ج .)524 :5

2

قرآن کریم :زمین را رام شما کرد در اطراف و ا کناف آن روان و از روزی او بخورید (همان ،ج .)322 :3

3

امــام ســجاد (ع) ... :ایجــاد شــب بــرای تجدیــد قــوا و روز بــرای درآوردن نــان و ســامان دادن بــه امــور خــود
(همــان ،ج .)425 :5

4

قرآن کریم :رانش کشتی توسط پروردگار برای جستجوی فضل او (همان ،ج .)267 :3
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ردیف
5
6

کد توصیفی
امام صادق (ع) :آفرینش آسمان ،زمین و ستارگان برای تأمین نیازها و مصالح انسان (همان ،ج .)529 :4
قــرآن کری ـم ... :چارپایــان را آفریــد کــه بــرای شــما در آنهــا گرمــی (جامــه گــرم) و ســودهایی (دیگ ـر) هســت و از
(گوشــت و شــیر) آنهــا میخوریــد (و تغذیــه میشــوید) (همــان ،ج .)381 :5
قــرآن کری ـم( ...:خداون ـد) بــرای شــما از پوس ـتهای چارپایــان خانههــا (خیمهه ـا) یــی فراهــم آورد کــه (بــه

7

هنــگام اســتفاده از آنه ـا) در ســفرها و اقامتگاههــا احســاس ســبکی میکنیــد و از پش ـمها و کرکهــا و موهــای
آنهــا اثــاث و متــاع (همــان ،ج .)518 :5

8
9

امام علی (ع) :آب را مسخر شما کرد تا معاش شما را راست کند (همان.)522 :
امــام صــادق (ع) :آفرینــش آســمان ،زمیــن و ســتارگان ،گوهرهــای کانــی ،انــواع گیاهــان و جانــوران بــرای تأمیــن
نیازهــا و مصالــح انســان (همــان ،ج .)529 :4
امــام صــادق (ع) :دریــا محــل زندگــی بیشــماری از ماهیهــا و جانــوران دریایــی ،معــدن مرواریــد و بســد

10

(مرجــان ســر خ) ،عنبــر و جایــگاه رویــش عــود و یلنجــوج (عــود خوشــبو) و جایــگاه گونههایــی از گیاهــان معطــر
دارویــی و مرکــب مــردم و راه حملونقــل کاالهــای بازرگانــی (همــان ،ج .)524 :5

11
12
13
14

امــام صــادق (ع) :بیابانهــا و فالتهــای خالــی جایــگاه زندگــی و چــرا گاه حیوانــات وحشــی و محــل آمــد و شــد
و انتقــال مــردم (همــان.)468 :
قرآن کریم :آفرینش دانه ،انگور ،علوفه ،باغ ،میوه ،چرا گاه و ....برای بهرمندی (همان ،ج .)194 :6
امــام صــادق (ع) :آفرینــش درخــت از طــرف خــدا ،نشــاندن و آب دادن و رســیدگی تکلیــف انســان ،آفرینــش
گیاهــان دارویــی بــرای درمــان ،چیــدن و ســاخت دارو بهعهــده انســان (همــان ،ج .)427 :5
امــام صــادق (ع) :بــه آدمــی چگونگــی ســامان کارهــای دنیایــی مثــل کانهــای گوهــر ،ســفر بــا کشــتی ،غواصــی
در دریــا ،فنــون مختلــف شــکار و صنعتگــری را آموختنــد (همــان ،ج .)529 :5

15

امام صادق (ع) :حافظه وسیله نگه داشتن موضوعات زیانبار و سودمند (محمدی ریشهری ،1395 ،ج .)132 :3

16

امام صادق (ع) :ا گر فراموشی نبود هیچ مصیبتی را از یاد نمیبرد (همان).

د) حوزههای کارآفرینی :نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد صنعت و معدن ،تجارت و
بازرگانی ،عمران و ساختمان ،کشاورزی و باغداری ،دامپروری و پرورش اسب و شیالت ازجمله
حوزههایی هستند که باید ظرفیتهای آنها مورد توجه خطمشیگذاران کارآفرینی قرار گیرد.
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جدول  .9برخی کدهای توصیفی مرتبط با مضمون حوزههای کارآفرینی
ردیف

کدتوصیفی

1

امام صادق (ع) :خدا راه رسیدن مردمان را به روزی در کارهای گونا گون و صنعتهای مختلف قرار داد...
(حکیمی ،حکیمی و حکیمی ،1391 ،ج .)528 :5

2

امام صادق (ع) :اندیشه در کانها مثل گچ ،آهک ،سیمان ،مس ،سرب ،سیم ،زر ،زبرجد ،یاقوت ،زمرد،
قیر ،نفت و( ...همان ،ج .)531 :4

3

امام صادق (ع) :خدا علم صالح دنیا مثل استخراج معادن و آب را به بشر داده است بیندیش (همان).

4

امام علی (ع) :به کارهای تجاری بپردازید که شما را از مال دیگران بینیاز میکند (محمدی ریشهری،
 ،1395ج .)90 :2

5

حکیمی ،حکیمی و حکیمی ،1391 ،ج  ).)511 :5امام صادق (ع) :نزد خدای متعال محبوبتر از کشاورزی
و زراعت نیست

6

امام صادق (ع) :زراعت کنید و درخت بکارید به خدای سوگند که مردمان هیچ کاری حاللتر و پا کیزهتر از
این ندارند (همان.)509 :

7

پیامبر اسالم (ص) :به گوسفندداری و کشاورزی روی آورید که صبح و شام سود میرساند (همان.)518 :

8

قرآن کریم :توصیه به فراهم کردن اسب و نیرو و اسبان بسته آماده (همان ،ج .)368 :2

9

قرآن کریم :خدا دریا را مسخر کرد تا از آن گوشت تازه بخورید و زیور بهدست آرید (همان ،ج .)409 :5

10

امام صادق (ع) :دریا محل زندگی بیشماری از ماهیها و جانوران (همان.)524 :

هــ) عملکرد کارآفرینانه :این مضمون توجه خطمشیگذاران را بهسوی عوامل رفتاری
(برنامهریزی ،تدبیر و چارهاندیشی ،مشتریمداری ،قاطعیت در اقدام و )...و عوامل عمومی
(سهولت در کسبوکار ،توجه به اولویتها در تخصیص منابع ،بهرهوری و ایجاد ارزشافزوده،
کاربست دانش ،کیفیت ،ورشکستگان و ) ...در فرایند ایجاد ارزش جلب میکند .تجلی این
توجه تدوین بندهای سیاستی ،مواد برنامهای و تخصیص اعتبار با توجه به مضامین مذکور
خواهد بود.
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جدول  .10برخی کدهای توصیفی مرتبط با مضمون عملکرد کارآفرینانه
ردیف

کد توصیفی

1

امام علی (ع) :احتکار موجب محرومیت است (محمدی ریشهری ،1395 ،ج .)170 :3

2

امام باقر (ع) :هر مردمی که زمینی را احیا کنند یا آباد سازند به آن سزاوارترند و آن زمین به ایشان تعلق خواهد
داشت (حکیمی ،حکیمی و حکیمی ،1391 ،ج .)395 :5

3

امام صادق (ع) :در هر کاری پیش از مبادرت بعد پشیمانی درنگ ،راه ورود و خروجش را بشناس (محمدی
ریشهری ،1395 ،ج .)200 :12

4

امام علی (ع) :برنامهریزی درست (اقتصادی) مال اندک را افزایش میدهد و برنامهریزی نادرست مال فراوان
را نابود میکند (حکیمی ،حکیمی و حکیمی ،1391 ،ج .) 488 :4

5

امام رضا (ع) :هرکس از راه خود به جستجوی کاری برخیزد لغزش پیدا نمیکند (محمدی ریشهری ،1395 ،ج .)264 :3

6

امام صادق (ع) :صنعتگر در جهت رونق کسبوکار نظر مشتری را جلب کند (حکیمی ،حکیمی و حکیمی،
 ،1391ج .)481 :5

7

امام علی (ع) :ای جماعت تجار پیمانه و ترازو را کامل و کاالی مردم را کم ندهید (محمدی ریشهری ،1395 ،ج .)437 :5

8

پیامبر اسالم (ص) :وای از صنعتگران از امروز و فردا کردن (حکیمی ،حکیمی و حکیمی ،1391 ،ج .)481 :5

9

پیامبر اسالم (ص) :لعنت خدا بر کسی که مزد مزدبری را کامل نپردازد (محمدی ریشهری ،1395 ،ج .)45 :1

10

امام صادق (ع) :کسب کسی که تمام شب را بیدار بماند و حق چشم را ادا نکند حرام است (حکیمی،
حکیمی و حکیمی ،1391 ،ج .)459 :5

11

امام علی (ع) ...:باید خرید و فروش آسان باشد و برمبنای عدل انجام یابد و بنابر نر خهایی باشد که در آنها
به هیچ یک از دو طرف ستمی نرسد (همان ،ج .)506 :6

12

امام علی (ع) :آنکه به چیزی غیرمهم مشغول شود مهمتر را از دست میدهد (همان ،ج .)551 :1

13

امام علی (ع) :علم مقرون به عمل است (همان.)512 :

14

امام صادق (ع) :بر تو باد اصالح (بهره ده ساختن) مال (همان ،ج .)304 :6

15

امام علی (ع) :تأمل کن تا دوراندیش باشی و چون جوانب کار روشن گشت قاطعانه انجام ده (همان ،ج .)546 :1

16

امام علی (ع) :سستی و درنگ در کار بعد از دست دادن فرصت نشانه نابخردی است (محمدی ریشهری ،1395 ،ج .)85 :7

17

امام صادق (ع) :من به سه کس ترحم میکنم که شایسته مهربانیاند :عزیزی که به خواری افتاده و توانگری که
نیازمند گشته و دانشمندی که خانوادهاش و مردمان نادان او را خفیف و بیقدر میشمارند (همان ،ج .)384 :4

18

پیامبر اسالم (ص) :پرداخت بدهی بدهکاران ناتوان از طرف والی (حکیمی ،حکیمی و حکیمی ،1391 ،ج .)727 :2

19

پیامبر اسالم (ص) :پا کیزهترین کسب ،کار کردن مرد با دست خود و هر خرید و فروش مشروع (همان ،ج .)221 :3

20

امام علی (ع) :مردم از کیفیت صنعتگری فرد میپرسند نه مدت زمان انجام آن (محمدی ریشهری،1395 ،
ج .)363 :3
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و) پیامدها و نتایج کارآفرینی :این مضمون توجه خطمشیگذاران را به پیامدها و نتایج
مادی و معنوی کارآفرینی (رفع نیاز مادی ،قوت و اقتدار ،ایجاد شغل ،خود شکوفایی،
آمرزش ،رحمت خدا و ،)...هنگام تدوین و هدفگذاری خطمشی ،تخصیص اعتبارات و
تعیین اولویتها جلب میکنند.
جدول  .11برخی کدهای توصیفی مرتبط با مضمون پیامدها و نتایج کارآفرینی
1

امام باقر (ع) :این درهم و دینار مهرهها و سکههای خداست در زمین ،خداوند آنها را وسیله سامانیابی
زندگانی خلق قرار داده است با این سکههاست که کار مردمان رو به راه میشود و نیازهای آنان برآورده
میگردد (حکیمی ،حکیمی و حکیمی ،1391 ،ج .)179 :3

2

امام علی (ع) :به دوش کشیدن بار هزینهها (ی مردم و نان رساندن به مردم) موجب سروری میشود
(محمدی ریشهری ،1395 ،ج .)433 :5

3

امام علی (ع) :هرکس کار کند قویتر میشود (حکیمی ،حکیمی و حکیمی ،1391 ،ج .)424 :5

4

امام صادق (ع) :بهدست آوردن نان دشوار قرار داده شده تا شغلی فراهم شود (همان ،ج .)223 :3

5

امام صادق (ع) :آدمی که دوست ندارد در راه بهدست آوردن مال از راه حالل برای حفظ آبرو (و بینیازی از
مردم) و ادای دین خود و صلهرحم تالش کند دارای هیچ چیز (و ارزشی) نیست (همان.)208 :

6

پیامبر اسالم (ص) :هرکس از دست رنج خود بخورد خداوند با نظر رحمت به او بنگرد (محمدی ریشهری،
 ،1395ج .)446 :4

7

پیامبر اسالم (ص) :هرکس از دسترنج حالل خود بخورد درهای بهشت به رویش باز شود (همان).

8

پیامبر اسالم (ص) :هرکس در طلب حالل خود را به رنج افکند آمرزیده است (همان.)445 :

9

امام صادق (ع) :دشواری کسب نان جهت جلوگیری از سبکسری و بیهودگی (حکیمی ،حکیمی و حکیمی،
 ،1391ج .)223 :3

10

امام صادق (ع) :تأمین زندگی بدون کار موجب ناسپاسی ،سرمستی و زیان خود و نزدیکان (همان ،ج .)450 :5

هرچند براساس یافتههای این پژوهش  6تم اصلی مرتبط با چارچوب خطمشیگذاری

کارآفرینی از فرمایشهای ائمه معصومین علیهمالسالم در کتب میزان الحکمه 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 الیهبندی شدهای است

شبکه مضامین مؤلفههای ارزشی چارچوب خطمشیگذاری کارآفرینی ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـ 223

که در آنها رویدادها استمرار یکباره و همزمان دارند این ویژگی سبب میشود که دو ویژگی
تبیینی و غیرپیشبینانه بودن ،برای نظریههای اجتماعی مطرح شود که نتیجه آن اتخاذ
ً
موضوعی است که در آن «صدق ،نه مطلق و نه صرفا عرفی و نسبی است بلکه موضوع کفایت
عملی است همانگونه که اولریچ بک نیز 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 (محمودی ،نیری
و پورعزت .)184 :1393 ،این پژوهش نیز رسالتی جز دست یافتن به یک تفسیر محدود
از مؤلفههای ارزشی چارچوب خطمشیگذاری کارآفرینی از متون کتب میزان الحکمه و
الحیات نداشته است.

پیشنهاد
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 علیهمالسالم
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 تدوین شده اطمینان حاصل کنند .ارائه مدلها و برنامههای اجرایی
برای هریک از مؤلفههای استخراج شده میتواند موضوع بررسی و تعمق سایر پژوهشگران
باشد.

AK
F"#êS#ù
{
 224ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ Õ #£Ý

سال  ،26شماره 99
B/

&

منابع و مآخذ
1.1احمدپور داریانی ،محمود ( .)1391کارآفرینی :تعاریف ،نظریات ،الگوها ،تهران ،انتشارات جاجرمی.
2.2الوانی ،سیدمهدی و فتاح شریفزاده ( .)1391فرایندهای خطمشیگذاری عمومی ،تهران ،انتشارات
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طباطبایی.

9.9درخشان ،مسعود (« .)1389مالحظاتی در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت» ،نخستین کنفرانس اندیشه
راهبردی الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،تهران ،کنفرانس الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت.
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1212محمدپور ،احمد ( .)1392روش تحقیق کیفی ،تهران ،جامعهشناسان.
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