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چكيده
در جامعه ای که دارای بافت دینی است ،میتوان از آموزههای دین در کاارآفیینی برایه فیفات
چیاکه رویکید جامع به کارآفیینی با در نظی فیفتن دین ،میتواند تکمیلکنناده تواوری و لمال
کارآفیینی باشد هدف این تحقیق ،که با استفاده از تلفیق روش مصاحبه باا مللعاین ما هبی و
روش هیمنوتیک صورت پ ییفته ،شناخت کارآفیین و کارآفیینی باا تراییم مف فاههاای آن بای
مبنای آیات قیانی و احادیث اسالمی و راهکارهای پیورش چنین کارآفیینانی در دانراااه اسات
بیاساس با نتایج ،کارآفیین فیدی نیککیدار است که با تقویت ویژفیهای شخصیتی کارآفیینانه
در خود با توجه به معارف آسمانی و بریهفییی از قوه تعقل و تفکی در آیات و روایاات اساالمی،
فعا یتی را آغاز میکند که همواره با رضایت خداوند و شوق و میل باطنی نسابت باه آن فعا یات
همیاه است او از قوه نبوغ و خالقیت خود استفاده نموده تا به سود حاصل از فعا یت خود دسات
یابد و موجب توسعه منلقه یا کرور خود شده و همواره با رلایت التدال ،این فعا یت را با حفا
محیطزیست ادامه میدهد دانرااه بهمنظور پیورش چنین کارآفیینی میتواناد از چراار راهباید
دینی ا فیهنای ،سازمانی ،آموزشی ا مراورهای و پژوهری استفاده کند در پایاان باا توجاه باه
نتایج ،مدل مفرومی پیورش کارآفیین در دانرااه با چرمانداز اسالمی ارائه شده است
واژگان كليدي :پیریفت ،کارآفیینی ،آیات و احادیث ،هیمنوتیک
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مقدمه
رلتافگهتآ ،رلیر ال م بگی پی گفت هک جلزعه یوت ا بهعت ین هک فگاهتار پیییار ت
ط ل زلن ییفلق زآیف ر ( .)Chiru et al, 2012: 4011ی اله یصلآ یمگرز باگ رالتافگهتآ،
یل فزیهتر ج یزع به بهگ گیگ ی یفگی خالقآ یوت ره ی طگهق یهار هال ا هو ا ییاره
یساگهع زاآرتار ( & Turker
یهو یهر هل به فعللیتهال وا ب ، ،تا ار ی واعه یق اال
( World
 .)Selcuk, 2009: 142ق زاثرگ جهالن یواالم ت فگاهتار هاریهت جهال آوال
 )Islamic Economic Forum, 2014ا یهمیات ت ار ا پلهاریت ر ا تهل جهالن یواالم ی
ه اگ،
هک وا ا یهمیات رالتافگهتآ ا اجا زتالبع ال رالتافگهتآ ت یواالم ی وا
لن هتر یعلز یوالم ا رلتافگهتآ یوت.
یوالم به زعتل یسلیم زکض ا بآچ ناچگی ت زقلب خریا ار یوات (العماگین ،اهاه
 1)19ا هو بیل گ ی ظلتیت خریا ر ی ب گ ت زیته یفکلت ا تف الت فاگ ا یج مالعآ ا یاز
ک یتییلط یا بل خ  ،ه گین ا خریا ر یوت .رالت ا فعللیات ی صافلت جمالل خریوات
ارگآ یوات راه رسا ارالت تی تباگ
(و ت یوگی ،اهه  ،2)۳1همیتیو یوالم هاک تا
زآگیگ ؛ بتلبگیهو هگ رس زآی ی ر بل تعلهت ی أم اظلهف هتآ ا فعللیتهال رسا ارالت
وت پیری رتر ( .)Azmi, 2014: 17یهاو ت
به تو لت ا ز فقیت ت یز ت ی ا زعت
حللآ یوت ره ب ،یعظم زسلمل لن جهلن ت فقگ بسگ زآبگ ر 24 .تصر جمعیت زسالملن
جهلن تازر تا ی ه رم گ ی هک الت یت ر ا  ۳9تصر یز هگخط فقگ رگآ زاآرتتار.
ر زیل الت یجلت  57ر ت عض ول زلن رتفگی س یوالزآ رم گ ی  12تصر زیال الت
یجلت بیو یلمللآ یوت ره یهو تقم سیت به جمعیت ا زتالبع طییعاآ ت یخ یالت ر ا تهل
زسلملن ،لرلفآ یوت (هعق  .)1۳86 ،چگی فعللیت هل زسلمل لن هم یت یا أم بال ز فقیات
یسات ا ا یاه زکیا یوات همی اه
یست؟ تایقع ا یه توت یوت ،همی اه زکیا
 .1إِنَّ یلرِّهوَ عِتْرَ یللَّهِ یلْإِوْالمُ اَ زَل یخْ َلَفَ یلَّذهوَ أُایُ ی یلْکِ ل َ إِالَّ زِوْ بَعْرِ زل جلءَهُمُ یلْعِلْمُ بَغْیلً بَیتَهُمْ اَ زَوْ هکْفُگْ
بِآهلتِ یللَّهِ فَإِنَّ یللَّهَ وَگهعُ یلْکِسل ِ.
 َ.2اال یَقْ ُلُ ی أَاْال َرُمْ خَ ْیه إِزْالقٍ َکْوُ َگْ ُقُهُمْ اَ إِهلرُمْ إِنَّ قَ ْلَهُمْ رلنَ خِطْأً رَییگیً.
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حقیقت یست (ز ال ل .)۳9۳ :1۳78 ،هو ت رلتافگهتآ ل هر گگف ه ار  ،تصا تیآراه
تاهکگ جلزع به رلتافگهتآ ره تبگگیگ ر هو ا فگهتا یوات زاآی ی ار یکمیا رتتار
یئ ت ا عم رلتافگهتآ ز ج بل ر ( .(Gumusay, 2014: 1یوالم هگ ا هرگل زال ا
تی تبگ زآگیگ ا رلتافگهتآ ی هر یوالم لز زتلفع هاگ ا جهالن یوات ( Azmi,
زعت
.)2014: 17
رلتافگهو زآی ی ر ت یجه بگ لزههال از اآ ،یعلایم ا یگبیات ا (والالت یت ا
ه گین)1 :1۳8۳ ،؛ ا ی ل یبزیت یوات راه ی اج هلن زاآی ی تار تاحیاه ا اات ا
اپاگات
رلتافگهتآ خ تی ی وعه هتر ( .)Contiu & et al, 2012: 5554بهعالا ازا
هکآ ی ز ض علت یوت ره هو یوالم ،یهمیت ا یت ف قیلعل ی بگی ان قلئ یوات؛
بهحر یل جلهآ ره ،س یو اهلیآ ره بگ پیلزیگ عظایمیل اأن یواالم (ص) ال ل ار (وا ت
علق ،اهه  ،1)1به گهو لی بگ یهمیت ا جله ل یعلیم ا یعلم ت یوالم یوت .بتالبگیهو یترالن
یولوآ رلتافگهتآ بل چ ام ی اری یواالزآ الز  :راالم خریا ار ،یحل هاب پیالزیگین ا یئماه
هل ال م بهزتظ ت پگات رلتافگهتلن یوت.
زعا زیو ،اج ،ص رلتافگهو ا از
اهلت ،یحل هب ا تایهلت ا بگخآ ی یکقیقلت علمآ گ هل یهو ز ض ع یوت.
ی حضگت زکمر (ص) پگویر ر چاه ا ع رسا تازار به اگ یوات؟ حضاگت
ا هگ رس ارلت یجالت راه حاالل ا قل متار
پلوخ ی رس ارلت زگ بل و لن خ
یوت (یزلم علآ .)255 :1۳75 ،گلهآ گف اه زاآ ا زالحظالت یخالقاآ ت فگیهتار ی واعه
رس ارلت چلل هل گسا گ ی تی یهجال زاآرتار ( )Anderson & Smith, 2007: 479ا
هک رلتافگهو بگی یو فل ی فگصتهال هال خلاق ان بلهار قال ن اکتآ رتار ( Brenkert,
 .)2009: 448رلتافگهتآ ززیهل بسیلت یت  ،یزل م ههل هل ی و ءیو فل ی ان یاز
اج یت  .بگخآ ی یفگی ت گرتهل باه رالتافگهتآ ریگیخالقاآ ا ریگقال آ ز اغ لتر.
بهط ت زثلل ،یقریم به فگا یهت گ آ یتا بران یج هز پز ک زآرتار ( (Brenkert, 2009:
ت ظگ مآگیاگ ،
 .)449الآ یخالق ت یوالم یت یصیلآ یوت ره یتهل رس و زل
چ ن یتی ت ی سل یت یوت بران یهتکه به جتسیت هل اای خالص زکرا ار بل ار
(قط  .)2۰2 :1۳79 ،یل ا جل ره پیلزیگ یاگهح زآرتر« :زو باگی پلهاریت زکالتم یخالقاآ
زیع ث ر یم».2
 .1یقْگَأْ بِلوْمِ تَبِّک یلَّذِ خَلَقَ.
 .2أَ َّمل بَعَثْتُ لَل یَمَّمَ زکلتم یالخالق
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له یکقیقلت ت ر تهل عگبآ لن زآ هر ره چ ه الن زسالملن رالتافگهو
ت رگآ خ تحللآره رس ارلت خ تی ی جلم زآ هتر ،به یت هل یواالزآ زل تار
رلت خ ا و،ت (عم صللح) ،صریقت ا تیوتگ هآ ،ی الف ا عریلت ا خیگخا یهآ
پلهیتر ر ا یهو تی تی بگی بقل ا ز فقیت گرت خ زآ ی تار ( .)Tlaiss, 2014: 1یخاالق
رلت ت ییره ی ره ه ا باه زکاا ل ا یتیئاه ان باه بال یت زل تار ایرت ا گ ت زعال الت
یمیلهآ عم زآرتر ا وی زآ فگیهتر رلتافگهتآ یکات یاأریگ یهاو ع یزا ت زاریآ
ر یل یگ به یجه بگور .بهط ترلآ ،ی هع عل ال هیگ تازر ،یفزیه وگزلههگذیت ا یملزآ
ع یز یق ال ا یج ملعآ بهط ت ریگزس قیم و  ،یت هل یخالقآ ت یوالم یوات
(خلن جزئآ .)91 :1۳87 ،له یکقیق ( )Gumusay, 2014: 1لن زآ هار راه رالتافگهتآ
ی هر یوالم بگ وه و ن یهجل رس ارلت ،ع یز یق ال ا یج ملعآ ا ع یزا زاذهیآ ا
زعت یو یت یوت ره ی وط هتجلتهل ،یت هل ا ی صیههل هاریهت زاآ ا  .باگی چتایو
رلتافگهتل آ ز فقیت بهول گآ ی وط پل ی هل زل یعگهف مآ ا  ،یگگچاه ز فقیات
ب ،جریهآ لپذهگ هک رس ارالت یوات .ی ظاگ ا هال ،ز فقیات زلاتیءیلطییعاه ت یبعال
یق ال ا یج ملعآ ت هگ ا جهلن زطگح یوات؛ ا یهاو همالن وا لات زال ا زعتا
یوت ره ی ان به ال ا تفال یواالزآ (فاالح) هال زاآ ا ( .)Beekun, 1996: 1اله
یکقیقلت ت زاللز یاز الن زاآ هار راه یواالم ،رلتافگهتالن تی ت یع قال ا ای هال
رس ارلت یکت یأریگ قگیت ی یوت .زسلمل لن زالالهآ یت هال زاذهیآ خا تی حفا
رگ ی ر ا ا هل تی ت زعلزالت رس ارلت خ هریهت زآرتتر ( Muhammad Bin, 2009:
 .)326ی رلتافگهتلن زسلملن ی ظلت زآتا ره به یص ل یخالقاآ ،یخالقیالت ا فضالئلآ راه
زتجگ به یکقاق تفال ا ارگآ خا زاآ ا  ،پلهیتار بل اتر ()Tlaiss, 2014: 4؛ بتالبگیهو
ازا هاال یوااالزآ زال عآ بااگی یکقااق زعیلتهال ی وااعه یساات ا بایو ی وااعه ی ساال آ ا
از هل یوالزآ ول گلت اج یت (یریگ ا یف،مآ و .)1 :1۳87 ،
اضعیت زطل هگ جلزعاه ز تلوا بال زیال آ زعگف اآ ،فگهت اآ ،فلسافآ ،یخالقاآ ا
یهرئ ل ژهک ان جلزعه یعگهف زآ  .به عیلتیآ ،اضعیت زطل ج یزاع ز ،لاف بالهم
ز فلات یوت ( اگیلهآ .)75 :1۳89 ،بل ی جاه باه یهمیات رالتافگهتآ ا بالاج حلرمیات
فگهت ایال یوالزآ ت یهگین ،ضگات یوات راه ت یاگاه رالتافگهتآ ،ی چ امی اری
یوالزآ بهگ گگف ه  .یهو یکقیق بل بهاگ گیاگ ی اهالت قگا اآ ا یحل هاب یواالزآ ،بال
هرف تلخت رلتافگهو ا رلتافگهتآ ،به یتیئه تیهیگ هل پاگات رالتافگهو ت ی ا ل
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زآپگ ی .
 .1روش تحقيق
یکقیق ریفآ حلضگ ،ی لکلظ هرف بتیل یوت ره ت ان بهزتظ ت یکقق یهاریف ی یلفیاق
تا زالحیه ا هگزت ییک یو فل ر یوت .تا هگزت ییک ،عآ تاهکگ فلسفآ باه
هک ز و یوت ا وثیل ی چیس آ ز و زآرتر .حا ل هل فهمیرن ز و یل زتار طاآ زگیحلاآ
یوت ره خ ی رن هل تیرن ان ،یالیو گلم یوت .بگی فهمیرن هگ ز و ،ال م یوات جماالت
هک ز و زطلبق بل زلن حلضگ یفسیگ  .به عیالتیآ ،باگی ت ا فهام هاک زا و ،بلهار
هرگل هستر ا خ ی تر بل هکره گ ی رلم ؛ هگی ت هگزت ییک زعتاآ همی اه زعلاق ا
ت حگرت یوت ا یهو یعلیق زعتل یزکلن بگ ی ت ا یفسیگهل ز ،لف ی هک زا و تی زیساگ
زآرتر (زر آ.)88 :1۳91 ،
ت عاگ حلضگ ،جهلن تی به ک یل ا ز فالات بال والهگ یفاگی هارن ،یزاگ ال م ا
ب،گ ی ه یوت ،هگی عاگ حلضگ ،عاگ یأاه یوت ا ال زه هس و ت عاگ یأاه  ،ا رگ ن
یفسیگهل ا یعییگهل ز ،لف ی ز ن یوت (زار آ)88 :1۳91 ،؛ یزال باگی تهلفات حقیقات
هک ز و ت زلن حلضگ بلهر یفسیگ جمعآ ی زفسگین تی به هم ز هک راگ  ،هاگی حقیقات
زعگف هک چیز ت خ یست ،بلکه ت ایقع یلبعآ ی ی یفق یج مالع یوات (ها ف:1۳65 ،
.)8۰
ت یهو یکقیق باهزتظا ت فهام ا یأاها صاکیح ی یتی خریا ار ی ازال اهالت ،فهام
تایهلت ا یحل هب ی زعا زیو (زطلبق بل گیهط یهو عاگ) ی جمعاآ ی زطلعایو زاذهیآ ا
ی بآ ت یگی زالحیه به عم ازر .طآ زالحیه ،ضمو یعگهف زفها زآ ی رالتافگهتآ ،ی
زالحیه رگلن خ یو ه ر یل رلتافگهو ا رلتافگهتآ ی هرگل یوالزآ تی یعگهف رتتار
ا اهاالت ،یحل هااب ا تایهاالیآ رااه ی ظااگ ا هاال زیاایو اهاگااآهاال ،ااای آ راالتافگهو ا
زثلفه هل رلتافگهتآ یوت یتیئه هتر .همیتیو پی اتهل هل خا تی باهعتا ین تیهیگ هال
پااگات ی ااج هلن راالتافگهو باال تاحیااه یوااالزآ ت ی اا ل بیاالن رتتاار .بااهزتظاا ت
یجزههایکلی ی هل ،یب اری یمالزآ ی هال حلصا ی زاالحیه بال زطلعایو جماعاات ا
به قت زگات ا بگتوآ ر .وپس یهو صکیتهل به چترهو ب ،بال زعتاآ یقسایم ار ا ت
هلهت هگ طیقه بل زفه زآ زتلو ره زعگف ان بل ر ،ز ،ص ر .همیتیو بگی هگ طیقاه،
هگ طیقلیآ ت ظگ گگف ه ر.
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ت ی ،ل م ه ز ت زطللعه ،بل یو فل ی تا م هگیگ گل لاه بگفاآ 12 ،فاگ ی
زطلعیو زذهیآ ا  ۳فگ ی زطلعیو ی بآ ت هگو لن یگی ی ،ل ر ر .م هگیگ گل لاه
بگفآ ( جیگ ی ) ،هک فو م هگیگ هرفمتر بگی یو فل ی یطالعلت ز لترترتترگلن
بهزتظ ت یعییو ز ت هل یضلفآ یوت ره ت زگیح بعار پاااه ایت ا ر .یهاو تا
ت ز یقعآ بهرلت زآتا ره تلخ آ ی ر جلزعاه ازالت اجا اریت  .اله حلصا ی
بگتوآ ی هع فگیای آ اهاگآهل جمعیت تلخ آ زاالحیه ا رگلن ت جارال املت 1
قلب ز لهر یوت.
جدول  .1توزیع فراواني ویژگيهاي جمعيت شناختي مصاحبهشوندگان

متغیی

متغیی

میزان تحصیالت رشته تحصیلی

دستهها
کاردانی (و طالب سلم یک)
یسانس (و طالب سلم دو)
فوق یسانس (و طالب سلم سه)

فیاوانی
5
۶
3

درصد
3 33
۴۰
2۰

شغل

دکتیی
ادبیات
للوم حوزوی

۱
3
۸

۶٫۷
2۰
53٫3

جنسیت

ا ریات

۴

2۶٫۷

دستهها فیاوانی درصد
۱3٫3 2
استاد
۶۰
روحانی ۹
2۶٫۷ ۴
دبیی
زن
مید

3
۱2

2۰
۸۰

 .2یافتهها
آیات قرآن کریم و احادیث اسالمی در مورد کارآفرینی

اهلت ا یحل هثآ ره ی هرگل زالحیه ا رگلن باه ا عآ باه رالتافگهتآ ی الت یت  ،ت
جرال  2قلب ز لهر یوت.
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تأویل

آیه و احادیث شییفه

وَ هُوَ ا ّ ی سَخّیَ ا ْبَحْیَ ِتَأْکلُوا مِنْهُ
قیار دادن نعمتها در اختیار َحْمًا طَیِیا وَ تَسْتَخْیِجُوا مِنْهُ حِلْیه
بری بیای اهتمام به تَلْبَسُونَرا وَتیی ا ْفُلْک مَواخِیَ فیهِ وَ
ِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ َعَلّکمْ تَرْکیُونَ
کارآفیینی
(نحل)۱۴ ،

آیات

تأکید بی اهمیت تالش
بیای کسب روزی و
کارآفیینی

فَإِذا قُضِیتِ ا صّاله فَانْتَرِیُوا فِی
اْألَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ ا لّهِ وَ
اذْکیُوا ا لّهَ کثییًا َعَلّکمْ تُفْلِحُونَ
(جمعه)۱۰ ،

تأکید به مف فه توسعه و
آبادانی در کارآفیینی

وَإِ َی ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَا ِحًا قَالَ یا
قَوْمِ الْبُدُواْ ا لّهَ مَا َکم مِّنْ إِ َهٍ
غَییُهُ هُوَ أَنرَأَکم مِّنَ األَرْضِ
وَاسْتَعْمَیَکمْ فِیرَا فَاسْتَغْفِیُوهُ ثُمَّ
تُوبُواْ إِ َیهِ إِنَّ رَبِّی قَیِیبٌ مُّجِیبٌ
(هود)۶۱ ،

تیجمه آیه و احادیث شییفه
او کسی است که دریا را مسخّی شما ساخت
تا از آن ،فوشت تازه بخورید ،وسایل زینتی
بیای پوشش از آن استخیاج کنید و
کرتیها را میبینید که سینه دریا را
میشکافند تا شما (به تجارت) بپیدازید و از
فضل خدا بریهمندشوید شاید شکی
نعمتهای او را بهجا آورید
هناامیکه نماز پایان یافت ،شما آزادید در
زمین پیاکنده شوید و از فضل ا ری طلب
کنید و خدا را بسیار یاد کنید تا رستاار
شوید
و بهسوی قوم ثمود بیادرشان صا م را
فیستادیم ،ففت :ای قوم من خدا را بپیستید
بیای شما هیچ معبودی جز او نیست ،او
شمارا از زمین پدید آورد و در آن شمارا
استقیار داد ،پس از او آمیزش بخواهید،
آنااه به درفاه او توبه کنید که پیوردفارم
نزدیک و اجابتکننده است
این بررت به حقیقت پاداش (المال)
شماست و سعی و اشتیاقتان (در راه طالت
حق) مرکور و مقبول است

برارت به کارآفیینان و
زوم سعی و کوشش در
کارها
فیاهم آوردن امکانات
وَ َقَدْ مَکنَّاکمْ فِی األَرْضِ وَجَعَلْنَا و قلعاً شمارا در زمین قدرت لمل دادیم و
زندفی بیای معیرت و
َکمْ فِیرَا مَعَایشَ قَلِیلًا مَّا تَرْکیُونَ بیای شما در آن وسایل معیرت نرادیم اما
باهدف انجام برتیین کار
چه کم سپاسازاری میکنید
(الیاف)۱۰ ،
یا کارآفیینی
هی که شیف و قدرت و غلبه خواهد (بداند
که) اینرا یکسیه از آن خداوند است و باید از
مَنْ کانَ یییدُ ا ْعِزَّه فَلِلَّهِ ا ْعِزَّه
او بللبد سخنان پاکیزه (التقاد به توحید و
بیتیی انسانها با انجام جَمیعاً إِ َیهِ یصْعَدُ ا ْکَلِمُ ا لَّیبُ وَ
اصول لقاید که مفاد کلم طیب است)
ا ْعَمَلُ ا صَّا ِمُ ییْفَعُهُ وَ ا َّ ینَ
کارهای شایسته یا
بهسوی (قیب) او باال میرود و لمل صا م
یمْکُیُونَ ا سَّیواتِ َرُمْ لَ ابٌ شَدیدٌ
کارآفیینی
آن را باال میبید و کسانی که بدیها را به
وَ مَکْیُ أُو وِکَ هُوَ یبُورُ (فاطی)۱۰ ،
نیینگ انجام میدهند آنرا را ل ابی است
سخت ،نییناران تباه و بیاثی است
إِنَّ هَ َا کانَ َکمْ جَزَاء وَکا َ
ن
سَعْیکم مَّرْکورًا (انسان ،آیه )22
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تیجمه آیه و احادیث شییفه

آیات

آیه و احادیث شییفه
تأویل
زندفی خوب درفیو مَنْ لَمِلَ صا ِحاً مِنْ ذَکَیٍ أَوْ أُنْثی
هی کس ،الم از زن و مید ،با داشتن ایمان ،لمل
وَ هُوَ مُفْمِنٌ فَلَنُحْیینَّهُ حَیاه طَیبَه
لمل خوب یا
صا م انجام دهد ،زندفی پاکیزهای به او خواهیم
کارآفیینی (برارت به وَ َنَجْزِینَّرُمْ أَجْیَهُمْ بِأَحْسَنِ ما
داد
کانُوا یعْمَلُونَ (نحل)۹۷ ،
کارآفیینان)
رقم خوردن سینوشت
کُلُّ نَفْسٍ بِما کَسَبَتْ رَهینَه
هیکسی درفیو دستاورد خویش است
با المال نیک با
(مدثی)3۸ ،
کارآفیینی
بیای او فیشتاانی است که پیدرپی او را
َهُ مُعَقِّباتٌ مِنْ بَینِ یدَیهِ وَ مِنْ
بهفیمان خدا از پیش رو و از پرت سیش
خَلْفِهِ یحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْیِ ا لَّهِ إِنَّ
پاسداری میکنند در حقیقت خدا حال قومی را
زوم و ضیورت تغییی
ا لَّهَ ال یغَییُ ما بِقَوْمٍ حَتَّی یغَییُوا
تغییی نمیدهد تا آنان حال خود را تغییی دهند و
متناسب با شیایط و
ما بِأَنْفُسِرِمْ وَ إِذا أَرادَ ا لَّهُ بِقَوْمٍ
چون خدا بیای قومی آسیبی بخواهد ،هیچ
دستاییی کارآفیینان
سُوْءاً فَال مَیَدَّ َهُ وَ ما َرُمْ مِنْ
بیفرتی بیای آن نیست و غیی از او حمایتایی
دُونِهِ مِنْ والٍ (رلد)۱۱ ،
بیای آنان نخواهد بود
توجه بهکار و تالش
وَأَن َّیسَ ِلْإِنسَانِ إِ َّا مَا سَعَی بیای انسان پاداش و بریهای نیست جز آنچه خود
بهلنوان سیمایه
کیده و بیای آن تالش نموده است
(نجم)3۹ ،
کارآفیینان
این بررت با این نعمات و لظمت به حقیقت،
توجه قیآن بهکار و
إِنَّ ه ا کانَ َکُمْ جَزاءً وَ کانَ
پاداش المال شماست وسعیتان مرکور و مقبول
تالش و امتنان
سَعْیکُمْ مَرْکُورا (انسان)22 ،
است
کارآفیینان شاکی
تفاوت انسانها در
کیفیت تالشها و نتایج
متفاوت کارهای آنرا

إِنَّ سَعْیکُمْ َرَتَّی ( یل)۴ ،

سوفند به شب و روز و آفییننده نی و ماده که
تالشهای انسانها فونافون است

کارآفیینی خداوند

یسْوَلُهُ مَنْ فِی ا سَّماواتِ وَ
ا ْأَرْضِ کُلَّ یوْمٍ هُوَ فی شَأْنٍ
(ا یحمن)2۹ ،

خداوند هیروز در شأن و کاری است

زوم تالش و کوشش
بیای رسیدن به آسایش

فَإِذا فَیَغْتَ فَانْصَبْ (ا ریح)۷ ،

برارت به کارآفیینان و یا أَیرَا ا ْإِنْسانُ إِنَّکَ کادِحٌ إِ ی
ضیورت تالش آنرا رَبِّکَ کَدْحاً فَمُالقیهِ (انرقاق)۶ ،
وَ ا َّ ینَ جاهَدُوا فینا َنَرْدِینَّرُمْ
برارت به کارآفیینان و
سُبُلَنا وَ إِنَّ ا لَّهَ َمَعَ ا ْمُحْسِنینَ
ارشاد آنرا
(لنکبوت)۶۹ ،
امتحان بندفان با انجام ا َّ ی خَلَقَ ا ْمَوْتَ وَ ا ْحَیاه
ِیبْلُوَکُمْ أَیکُمْ أَحْسَنُ لَمَالً وَ هُوَ
کارهای نیک یا
ا ْعَزیزُ ا ْغَفُورُ (ملک)2 ،
کارآفیینی

پس هناامیکه از کار مرمی فارغ میشوی ،به
مرم دیایی پیداز
انسان در دنیا تالش میکند و در قیامت خدا را
مالقات مینماید که افی از خوبان باشد ،سعادتمند
میشود
و آنرا که درراه ما (با خلوص نیت) جراد کنند،
قلعاً به راههای خود ،هدایتشان خواهیم کید و
خداوند با نیکوکاران است
همانکه میگ وزندفی را (بیای شما آدمیان)
پدید آورد تا شما را بیازماید که کدامیک
نیکوکارتیید و اوست مقتدر شکستناپ یی و
آمیزنده
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احادیث

تیجمه آیه و احادیث شییفه
آیه و احادیث شییفه
تأویل
نیکانجام دادن کارها إنَّ ا لَّهَ یحِبُّ إذا لَمِلَ أحدُ کم خداوند دوست دارد که هیفاه یکی از شما کاری
و به سیانجام رساندن لَمَالً أن یتقِنَهُ (حضیت محمد انجام میدهد آن را استوار و درست به سامان
رساند
(ص))
آنرا
اهمیت کارآفیینی و قیمَه کُلُّ امی ٍء مَا یحسِنُهُ (امام قیمت و ارزش هی کس بهاندازه کاری است که
میتواند آن را بهخوبی انجام دهد
للی (ع))
ارزشآفیینی آن
تَعَیّضوُا ِلتِّجارَه فَاِنَّ َکُمْ فیها
تجارت کنید و بهکار و تو ید روی بیاورید که
ترویق بهکار و تو ید و
غِنَی لَمّافی اَیدی ا نّاسِ
ازآنچه در دست دیایان است بینیاز میشوید
کارآفیینی
(حضیت للی (ع))
کسب لزت از نتایج
تالش و کارآفیینی
استفاده صحیم از
اسْتِثْمَارُ ا ْمَالِ تَمَامُ ا ْمُیُوءَه (امام
ثیوت و بهسیانجام
سجاد (ع))
رساندن کارها

اغد إ ی لزّک (امام صادق (ع)) صبم زود بهسوی لزت و سیبلندی خود برتاب
جوانمیدی کامل به بریهرسانی ثیوت است

مآخ  :یافتههای تحقیق

خریا اار یماالم یزکل االت ا عمااتهاال تی ت یخ یاالت ب ااگ قااگیت ی یواات یاال ی ساالن ی ا هاال
بهگ بگ یت رتر ا کگ یلهآ تی بهجل اات ا ت زسایگ زعگفات یق قاگیت گیاگ  .باه عیالتیآ،
هرف ی قگیت ی ن عمتهل ت یخ یلت ب گ ،یه ملم ا باه یجالتت ا فعللیاتهال یق اال
یوت (و ت ک  ،اهه  .)14همیتیو ایژ «إبْ َغُ » ت اهه  1۰وا ت جمعاه ،الن ی یهمیات
رلت ا یال بعر ی ی جلم فگیهض یلهآ یت .
ت اهه گهفه  4و ت لی  « ،آ» جمع « یت» ی زل « ت» بگ ا ن « اط» باه زعتاآ
هل زاگ م ی ظاگ ریفیات ا
پگیرتر رگ ن جمعیت یوت ا ت یهتجل ی لت به یفلات ر
ع هرف ا یجه ا هلوت .زطلبق بل یهو اهه ،ومت ا و یال هل ا له ان یاز رالزالً
ز فلات یوت .به عیلتیآ ،زطلبق بل یهو اهه بلهر به یهو وثیالت پلوخ ی راه واعآ ا یاال
ی سلن ت رریم زسیگ ا یتی رریم یجه یوت؟ (یفسیگ م اه)؛ ا اهال فعللیات ی سالنهال باه
ی جلم رلت خ م ر یوت ره ب ین ی ان بهعت ین رلتافگهتآ الم باگ ؟ ی سالنهال باه طیاع
خ ه  ،یتی یال هلهآ ز فلات (و زتر ا هلنب،ا ) ا بگخا ت یت ی یاگا ی ،ال
هس تر (یفسیگ تیهتمل) .چگیره خللق ا هل ،پی و ه ز غ ل رلت یوت ا هگتا طاگح یال ی
یباریع زااآرتاار (وا ت یلااگحمو ،اهااه )29؛ ا ت اهااه  7وا ت زیلترااه یل ااگح زااآفگزلهاار:
هت لزآره ی رلت زهمآ فلتح رهر ،بهرلت زهم ه اگ بپگ ی هار ا هگگاز بیکالت مل یار ا
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ا

پلهلن فعللیتهل زهام تی ارال فعللیات هال زهام ه اگ قاگیت هیار .چگیراه یهاو یاال
ی سلن یوت ره یا تی بهو وگی اخاگت زاآفگوا ر ا باگ یوالع واعآ ا یاال
ر
خ ه  ،پل ی ا هل ریفاگ عملکاگ خا تی خ یهار هار (وا ت ی الق ،اهاه  .)6خریا ار
تاهلت ز عر  ،ی جمله اهه  16و ت ک به یک رلتین ب لتت زاآ هار ا زاآفگزلهار هاگ
رس ی زگ هل ن ،عم یکی جلم هر تحللآره یهملن ی ه بل ر ،یا تی بآیگ هر ت یل
به رگآ پلریز ی ر خ یهیم ی ت ا ت اخگت پل ی اآ تی ت بگیباگ عما هال بسایلت
خ خ یهیم ی  .همیتیو ت و ت عتکی ت اهه  69به یهو یفگی ب لتت زآ هر راه ا الن
تی به تی ت ر ،وعل ت ،رملل ،رگیزت ،به ت ا زقلم قگ تیهتملهآ زآرتیم ،چگیراه خاری
بل یک ی جلم هترگلن رلتهلوت.
زطلبق بل ظگ زالحیه رگلن ،بلتهل تاهلت ،یحل هب ا تایهلت باه یاکی جالم ی ن
رلت ،ره ت یهتجل یأاه به رلتافگهتآ زآ  ،یأریر ر یوت .همیتایو یزالم صال ق (ع)
زآفگزلهر« :خریا ر ،زگگ ا رگآ تی بیلفگهار یال امل تی بیل زلهار راه راریمهاک رالت
به گ ی جلم زآ هیر» .هل حضاگت زکمار (ص) بیالن زاآرتار« :خریا ار اوات یت هاگ
رلتگزیت ره رلت زآرتر یک  ،رلت رتار» .زطالبق بال یهاو یأاها هال ،بلتهال ت تایهالت ا
یحل هب ،به یک رلت ی لت ر یوت ،یزل زتظ ت ی یک رلت  ،عاالا باگ ی جالم رلتهال
یک ،یک ی جلم ی ن رلت یوت .ت زتلبع یوالزآ به یک رلت راگ ن هال رالتافگهتآ بسایلت
یهمیت ی ر یوت .چتل یه حضگت علآ (ع) زآفگزلهر ت عما یاک ا ک اه اجا
یت ؛ یخالص ت عم ا عق ا زعگفت ت عم  .به عیلتیآ ،عما یکا  ،عملاآ یوات راه
بلعق ا فهم ا زعگفت همگی بل خل ص یت ا بلیحسلع عظمت ا خ یت ی أم بل ر ره یهو
گ هل زفه م رلتافگهتآ یوت.
 .3مؤلفههای کارآفرینی درآیات قرآنی و احادیث اسالمی
یهو وثیل بل ار
ت ب ،یال یکقیق ی زالحیه رگلن وثیالیآ پگویر ر یل پلو،
ره چه زل آ زآی ین گفت رلت بهص تت یکی جلم هال رالتافگهتآ زکقاق ار یوات؟
پلوخ زطلعیو زذهیآ به یهو وثیل ی طگهق اهلت ا یحل هب ت جرال  ۳قلب ز لهر یوت.
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تأویل

آیات و احداث شییفه
صِبْغَه ا لَّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ ا لَّهِ صِبْغَه وَ
نَحْنُ َهُ لابِدُونَ (بقیه)۱3۸ ،
وَ رِضْوانٌ مِنَ ا لَّهِ أَکْبَیُ ذ ِکَ هُوَ ا ْفَوْزُ
ا ْعَظیمُ (توبه)۷2 ،

کسب رضایت خداوند

آیات

قالَ ا لَّهُ ه ا یوْمُ ینْفَعُ ا صَّادِقینَ صِدْقُرُمْ
َرُمْ جَنَّاتٌ تَجْیی مِنْ تَحْتِرَا ا ْأَنْرارُ
خا ِدینَ فیها أَبَداً رَضِی ا لَّهُ لَنْرُمْ وَ رَضُوا
لَنْهُ ذ ِکَ ا ْفَوْزُ ا ْعَظیمُ (مائده)۱۱۹ ،

احادیث

ما تَحبَّبَ إ ی لبدی بأحَبَّ مِمّا افْتَیَضتُ
للَیهِ (حضیت محمد (ص))
أُوصِیک بِتَقْوَی ا لَّهِ وَ ا ْوَرَعِ وَ ا ِاجْتِرَادِ وَ
الْلَمْ أَنَّهُ َا ینْفَعُ اجْتِرَادٌ َا وَرَعَ فِیه (امام
صادق (ع))
اَفْضَلُ ا عَمَلِ ما اُرِیدَ بِهِ وَجْهُ ا لّه (امام
للی (ع))

تیجمه آیات و احادیث شییفه
ایمانِ به خدا و پیامبیان و کتابهای آسمانی رنای ا ری
است و خدا ما را آنفونه که باید به آن رنگ درآورده است
و کیست که رنگآمیزی او برتی از خدا باشد؟ و ما
پیسترایان اوییم
و خرنودی از جانب خداوند (از همه نعمتها) بزرگتی
است آن است کامیابی بزرگ
خدا فوید :این روزی است که صادقان از راستی خود
بریهمند میشوند ،بیای آنرا بررتهایی است که از زیی
درختانش نریها جاری است و در آن به نعمت ابدی
متنعّماند خدا از آنرا خرنود و آنرا از خدا خرنودند این
است فییوزی و سعادت بزرگ
بنده من با هیچ کاری پسندیدهتی از انجام آنچه بی او فیض
کیدم ،محبوب من نمیشود
تو را به تقوای ا ری و پارسایی و کوشش سفارش میکنم
و بدان که کوشری که در آن پارسایی نباشد ،سودی
نمیدهد
بیتیین کار ،کاری است که بیای خدا باشد

شوق و میل باطنی از انجام کار

آیات

و همای به رشته (دین) خدا چنگ زده و به راههای متفیّق
وَ الْتَصِمُوا بِحَبْلِ ا لَّهِ جَمیعاً وَ ال تَفَیَّقُوا وَ
نیوید و به یاد آرید این نعمت بزرگ خدا را که شما با هم
اذْکُیُوا نِعْمَتَ ا لَّهِ لَلَیکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَلْداءً
دشمن بودید ،خدا در دلهای شما ا فت و مریبانی انداخت
فَأَ َّفَ بَینَ قُلُوبِکُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً
و به لف و نعمت خدا همه بیادر دینی یکدیای شدید و در
وَ کُنْتُمْ لَلی شَفا حُفْیَه مِنَ ا نَّارِ فَأَنْقَ َکُمْ
پیتااه آتش بودید ،خدا شمارا نجات داد بدین فونه خدا
مِنْرا کَ ِکَ یبَینُ ا لَّهُ َکُمْ آیاتِهِ َعَلَّکُمْ
آیاتش را بیای (راهنمایی) شما بیان میکند ،باشد که
تَرْتَدُونَ (آللمیان)۱۰3 ،
هدایت شوید
أَ فَلَمْ یسییُوا فِی ا ْأَرْضِ فَتَکُونَ َرُمْ قُلُوبٌ آیا در زمین سیی نمیکنند تا صاحب دلهایی شوند که
بدان تعقل کنند و فوشهایی که بدان برنوند؟ زییا
یعْقِلُونَ برا أَوْ آذانٌ یسْمَعُونَ برا فَإِنَّرا ال
تَعْمَی ا ْأَبْصارُ وَ کِنْ تَعْمَی ا ْقُلُوبُ ا َّتی چرمها نیستند که کور میشوند ،بلکه دلهایی که در
سینهها جای دارند کور میشوند
فِی ا صُّدُورِ (حج)۴۶ ،
حقیقت للم به فیافییی بسیار نیست ٬بلکه نوری است
َیسَ ا ْعِلْمُ بِکثْیَه ا تَّعَلُّمِ وَ إِنَّمَا هُوَ نُورٌ
یقْ ِفُهُ ا لَّهُ تَعَا َی فِی قَلْبِ مَنْ ییِیدُ ا لَّهُ أَنْ که خداوند در دل کسی که بخواهد او را هدایت کند٬
یرْدِیه (امام صادق (ع))
میافکند
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پایداری و استقامت در کار

آیات
احادیث
آیات

نوآوری در کار
احادیث

تیجمه آیات و احادیث شییفه
آیات و احداث شییفه
به یقین کسانی که ففتند« :پیوردفار ما خداوند
إِنَّ ا َّ ینَ قا وا رَبُّنَا ا لَّهُ ثُمَّ استَقاموا تَتَنَزَّلُ لَلَیرِمُ یاانه است» سپس استقامت کیدند ،فیشتاان بی
ا مَالئِکه أَ ّا تَخافوا وَال تَحزَنوا وَأَبرِیوا بِا جَنَّه ا َّتی آنان نازل میشوند که نتیسید و غماین مباشید و
برارت باد بی شما به آن بررتی که به شما ولده
کنتُم تولَدونَ (فصلت)3۰ ،
داده شده است
وَأَ َّوِ اسْتَقَامُوا لَلَی ا لَّیِیقَه َأَسْقَینَاهُم مَّاء غَدَقًا و اینکه افی آنرا (جن و انس) در راه ،استقامت
ورزند ،با آب فیاوان سییابران میکنیم
(جن)۱۶ ،
ما مِن شَیءٍ أحَبَّ إ َی اهلل مِن لَمَلٍ یداوَمُ للیه و هیچچیز نزد خداوند ،محبوبتی از کاری نیست که
بی آن مداومت شود ،هیچند اندک باشد
إن قَلَّ) امام باقی (ع))
کار کنید و آن را به پایانش رسانید و در آن
ا ْعَمَلَ ا ْعَمَلَ ثُمَّ ا نِّرَایه ا نِّرَایه وَا ِاسْتِقَامَه
پایداری کنید؛ آنااه شکیبایی ورزید و پارسا باشید
ا ِاسْتِقَامَه ثُمَّ ا صَّبْیَ ا صَّبْیَ وَا ْوَرَعَ ا ْوَرَعَ إِنَّ َکمْ
همانا شما را پایانی است؛ پس خود را به آن پایان
نِرَایه فَانْتَرُوا إِ َی نِرَایتِکمْ (امام للی (ع))
(بررت) رسانید
اوست خدای آفییننده لا م امکان و پدیدآورنده
هُوَ ا لَّهُ ا ْخا ِقُ ا ْبارِئُ ا ْمُصَوِّرُ َهُ ا ْأَسْماءُ ا ْحُسْنی جران و جرانیان ،ناارنده صورت خلقان ،او را
یسَبِّمُ َهُ ما فِی ا سَّماواتِ وَ ا ْأَرْضِ وَ هُوَ ا ْعَزیزُ نامهای نیکو بسیار است ،آنچه در آسمانها و
زمین است همه به تسبیم و ستایش او مرغولاند
ا ْحَکیمُ (حری)2۴ ،
و اوست یکتا خدای مقتدر حکیم
این آیات ،نوآوری در ساخت سد توسط ذو ا قینین
آیات  ۹2 ،۹۱و  ۹3سوره کرف
اشاره دارد
یوسف ففت :باید هفت سال متوا ی زرالت کنید
قالَ تَزْرَلُونَ سَبْعَ سِنینَ دَأَباً فَما حَصَدْتُمْ فَ َرُوهُ و هی خیمن را که درو میکنید جز کمی که قوت
خود میسازید همه را با خوشه در انبار ذخییه
فی سُنْبُلِهِ إِالَّ قَلیالً مِمَّا تَأْکُلُونَ (یوسف)۴۷ ،
کنید
این آیات به نوآوریهای بسیار بدیع در صنعت
آیات  ۶تا  ۸سوره فجی
معماری اشاره دارد
کسی که در آموختههای خویش بیرتی اندیره
مَنْ أکْثَیَ ا ْفِکیَ فِیما تَعَلَّمَ أتْقَنَ لِلْمَهُ وَ فَرِمَ ما مْ
کند ،للم خود را استوارتی کیده و نکتههایی را
یکُنْ یفْرَمُ (امام للی (ع))
درمییابد که دستنایافتنی است
مِنْ أَسْرَیَ لَینٍ فِکیَتُهُ ،بَلَغَ کنْهَ هِمَّتُهُ (امام
للی(ع))

کسی که چرم اندیرهاش را بیدار بدارد ،به
نرایت و آخی مللوبش خواهد رسید
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آیات و احداث شییفه

تیجمه آیات و احادیث شییفه

ا ِاقْتِصَادُ یثْمِیَ ا ْیسِییِ (امام للی (ع))
احادیث

رلایت التدال و میانهروی

آیات

وَ کَ ِکَ جَعَلْناکُمْ أُمَّه وَسَلاً ِتَکُونُوا شُرَداءَ لَلَی ا نَّاسِ وَ
یکُونَ ا یَّسُولُ لَلَیکُمْ شَریداً وَ ما جَعَلْنَا ا ْقِبْلَه ا َّتی کُنْتَ و ما بدینسان شما را امتی معتدل و میانهرو
لَلَیها إِالَّ ِنَعْلَمَ مَنْ یتَّبِعُ ا یَّسُولَ مِمَّنْ ینْقَلِبُ لَلی قیاردادیم تا بی میدم فواه (راه درست) باشید
لَقِبَیهِ وَ إِنْ کانَتْ َکَبییَه إِالَّ لَلَی ا َّ ینَ هَدَی ا لَّهُ وَ ما چنانکه رسول (با رفتارهای معتدل و نیکوی
خود) بی (درستی راه) شما فواه است
کانَ ا لَّهُ ِیضیعَ إیمانَکُمْ إِنَّ ا لَّهَ بِا نَّاسِ َیَؤُفٌ رَحیمٌ
(بقیه)۱۴3 ،

لَنْهُ فَإِنَّ رَسُولَ ا لَّهِ ص کانَ یقُولُ یا ابْنَ آدَمَ الْمَلِ
ا ْخَییَ وَ دَعِ ا رَّیَّ فَإِذَا أَنْتَ جَوَادٌ قَاصِد (حضیت
محمد(ص))

آیات

وَ ال تُفْتُوا ا سُّفَراءَ أَمْوا َکُمُ ا َّتی جَعَلَ ا لَّهُ َکُمْ قِیاماً وَ
ارْزُقُوهُمْ فیها وَ اکْسُوهُمْ وَ قُو ُوا َرُمْ قَوْالً مَعْیُوفاً
(نساء)5 ،

احادیث

کسب سود و درآمد

للیک باصالح ا ْمَالِ ،فَانٍ فیه منبره ا کییم وَ استغنا
لَنْ ا ویم (امام صادق (ع))
الْمَلْ ِدُنْیاک کأَنَّک تَعِیشُ أَبَداً وَ الْمَلْ آلِخِیَتِک کأَنَّک
تَمُوتُ غَداً (حضیت محمد (ص))
نِعْمَ ا ْمَالُ ا صَّا ِمِ ِلیَّجُلِ ا صَّا ِمُ (حضیت محمد (ص))
نِعمَ ا عَونُ ا دُّنیا لَلی طَلَبِ اآلخِیَه (امام باقی (ع))

اقتصاد و میانهروی سیمایه را فزون میکند
ای فیزند آدم ،کار نیک انجام ده و بدی را
کنار با ار که افی چنین کنی ،سا ک و رونده
معتدل و میانهرو هستی (و درنتیجه ،به
مقصد میرسی)
و اموا ی که خدا قوام زندفی شما را به آن
مقیّر داشته به تصیّف سفیران ندهید و از
مالشان نفقه و باس به آنرا دهید و با آنان
سخن نیکو و د پسند فویید
بی تو باد به بریهآور ساختن مال ،زییا مایه
شیافت بیای کییم و بینیازی از فیومایه
است
چنان بیای دنیایت کارکن مثل کسی که
میخواهد همیره در این دنیا بماند و
جاویدان باشد
چه نیک است مال شایسته بیای مید
شایسته
دنیا (مال دنیا) کمک خوبی بیای رسیدن به
آخیت است
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احادیث

حف محیطزیست

آیات

آیات و احداث شییفه

تیجمه آیات و احدایث شییفه

وَ ال تُفسِدُوا فِی األرضِ بَعدَ إِصالحِرَا
(الیاف)5۶ ،

زمین را بعد از اصالح ،فاسد نکنید

آیات
مفثی در توسعه و آبادانی
احادیث

یحِبُّ ا لَّهُ ِلْعَامِلِ إِذَا لَمِلَ أَنْ یحْسِنَ
(حضیت محمد (ص))
إِنَّ ا لَّهَ جَمِیلٌ یحِبُّ ا ْجَمَالَ
اهلل زیباست و زیبایی را دوست میدارد
(حضیت للی (ع))
أَ َمْ تَعْلَمْ أَنَّ ا لَّهَ یعْلَمُ مَا فی ا سَّمَاءِ وَ
هی ثیوتی که بهدست میآید ،سرمی از آن ملک اجتماع
ا ْأَرْضِ إِنَّ ذَا ِکَ فی کِتَابٍ إِنَّ ذَا ِکَ لَلی
است
ا لَّهِ یسِیی (ا حج)۷۰ ،
اوست که شما را از زمین آفیید و آبادانی آن را به شما
هُوَ أَنْرَأَکمْ مِنَ اْألَرْضِ وَ اسْتَعْمَیَکمْ فیها
واف ار کید از او آمیزش بللبید ،سپس بهسوی او
فَاسْتَغْفِیُوهُ ثُمّ تُوبُوا إِ َیهِ إِنّ رَبّی قَییبٌ
بازفیدید که پیوردفارم (به بندفان خود) نزدیک و
مُجیبٌ (هود)۶۱ ،
اجابتکننده (تقاضاهای) آنهاست
مِن واجِبِ حُقُوقِ ا لَّهِ لَلَی ا عِبادِ ا نَّصیحَه از حقوق واجب خدا بی بندفان ،خییخواهی بهاندازه توان
بِمَبلَغِ جُردِهِم وَ ا تَّعاوُنُ لَلی إقامَه ا حَقِّ و یاریکیدن یکدیای بیای بیپایی حق در میان خود
است
بَینَرُم (امام للی (ع))
ْیکنْ نَظَیُک فِی لِمَارَه ا ْأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ
اهتمام تو به آباد نمودن زمین ،بیش از همت فماردن تو
نَظَیِک فِی اسْتِجْلَابِ ا ْخَیَاجِ ِأَنَّ ذَ ِک (امام
به جمع درآمد باشد
للی (ع))
آنچه محبوب خداست ،کار هنیمندانه ،ادیبانه و زیباست

مآخ  :یافتههای تحقیق

رسآ ره یق ی پی ه رتر ،خریا ر گ له اآ باه یا زاآ هار ا ی ا جلراه گمالن اریت باه یا
تا زآب ،ر (و ت طالق ،اهه  2ا  .)۳به عیلتیآ ،اق آ ی سلن ،زیتل رلت تی خریا ار
قگیت زآ هر ،خ تی ی یملم زکگهل ،حیلههل ا افلت ات ه ی ا ه ا تایقاع خا تی بیماه
زآرتر (و ت بقگ  ،اهه  .)1۳8بهعالا  ،خریا ر ت قگان زآفگزلهار زاگ ین یلهاآ ،رسال آ
یق ال  ،ا هل تی ی هل خری ا ی جلم فگیهض هتآ بال ماآ یت .
هس تر ره یال ا ر
یهو جمالت یأریر به ی جلم رلت یت ره تضلهت خریا ر ت ان یوت .زطالبق بال اهالت ا
یحل هب بیلن ر ی و زاالحیه ا رگلن  ،ا ق ا زیا بالطتآ باه ی جالم رالت هکاآ ی
زثلفههل ه گ رلتافگهتآ بگ زیتل یص ل یوالزآ یوت .چتل یه هگهلت زآگ هر:
ره ه ی یا به وگ یت .
جلن زو پیگا رو ی رلت
ی اهه  46و ت ح زآی ین فهمیر راه ل باگی ی ره ایرن ا ت ایقعیات یوات ا
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بگی ی سلن ال م یوت ی یهو یبزیت ره خریا ر بگی فهمیرن ت یخ یلت قاگیت ی  ،انطا ت
ره لهس ه یوت یو فل رتر ا ان تی بگی ت حقلهق باهرالت گیاگ  ،هاگی خاری ز عالل
زیتهی زسلعر بگیه فگیهم اات یل بهاویله قل ب ی ر بفهمر.
ت اهه  6و ت فلیکه یز زتظ ت ی «زس قیم» تی یع ریل ا پلهریت یوت .به عیالتیآ ،ت
یهو اهه گهفه بگ زریازت بگ رلت یأریر ر یوت .بهعالا  ،خریا ر ت قگان به رسل آ راه
ت رلت یو قلزت زآات ر ،ب لتت زآ هر .بتالبگیهو های چیاز از خریا ار زکیا یاگ ی
(یزلم بلقگ (ع)) .یوالم ،رلت ا یخالق تی هارف ارگآ
رلت یست ره بگ ان زریازت
قگیت ی یوت ،چگی ره ا یه ت اوملن ا زیو یوات بیها افگهار ار یوات (وا ت
ی ییلء ،اهه  1.)16همیتیو حضگت علآ (ع) زآفگزلهر« :رلترتیر ا ان تی به پلهل تول یر ا
یل جلهآ ره ی ین یتهر ت ان پلهریت رتیر) هگی خریا ر خس ه مآ یل زل آ راه امل
خس ه هر (زکمر ت هگ .)445 :1۳11 ،
زطلبق بل اهلت ،یحل هب ا تایهلت بیلن ر ی و زطلعیو زذهیآ ،هکآ ی زثلفههل
رلتافگهتآ بل تاهکگ یوالزآ ،ا اات یوات .بگیوالع اهاه  24وا ت ح اگ ،خریا ار ت
قگان زآفگزله ر بلت هملن خللق یوت ره بل اات ا بران زا ی قیلاآ چیاز تی افگهار
یوت (و ت ح گ ،اهه  .)24ت اهه  92و ت رهف یز زس قیملً به اات ره ذایلقگ یو ت
ولخت ور بهرلتبگ ی ر ی لت فگز یوت .همیتیو حضگت علاآ ا اات ا خالقیات تی
به چ م ی ره ه ی ییه م یوت ا زآفگزلهر رسآ ره چ ام ی ره اهی تی بیاریت رتار ،باه
هلهت زطل بیت خ یهر تویر .زطلبق بل اهه  47ی و ت ه وف ،حضگت ه وف بل ا اات
ا خالقیت خ بهجل یعییگ خ ی  ،تی زیلت بل قکطآ تی بل بگ لزهی تا و بیلن رگ .
هکآ ه گ ی زثلفههل رلتافگهتآ ،رس تازر یوت .رس و حلصا ی ی جالم
رلت ت یوالم هآ ر یوت ،بلکه زطلبق بل بیل لت زالحیه ا رگلن ،یزالم صال ق رسا
زلل ا بهگ بگ یت ی ان تی زلهه گیفت زاآ ی ار .حضاگت علاآ (ع) یاز زاآفگزلهار باگی
یلهت رلترو چتل که زآخ یهیر همی ه ت یهو یال بمل یار ا جلاهارین هسا یر .ت یواالم
ار ا باه خیاگ ا
زللآ ره زتجگ به ت ر ا بللترگآ ی سالن ا جلزعاه بل ار ،یت زکسا
یکآ ی ان هل زآ  ،یزل یوالم ،پ لپگو آ ا پ ل تی به خلطگ خ پ ل خ یوا و ،یکاگهم
رگ یوت .به عیلتیآ ،رلتافگهو زسلملن ،پ ل تی بگی یکقق هارف هال یساهی ت عما ا
 .1ارَذلِکَ أَ ْزَلْتل ُ اهلتٍ بَیتلتٍ اَ أَنَّ یللَّهَ ههْر زَوْ هگهرُ.
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ی لیاار زااآخ یهاار .ت ااعگ ی ز ال اال ،رااگات بااه تهاال ا ر ا آ ی ااییه اار یواات رااه
ی هکطگف زآ ی ی ر ی سلن تی راگق رتار ا ،اایت یا تی زکا وال ا ی طاگف ه اگ،
هیتهل ضاگبه باه ،اایت یا ماآ ار ،بلکاه اوایلهی باگی توایرن باه زقاار ا یکمیا
،ایت ی سلن یوت.
یفگی زالحیه ر ت یهو یکقیق به تایهلت ا یحل هثآ ی لت رگ ی ر ره لن هتار
یأریر یوالم به ی جلم رلتهل ت تیو ل حف زکیط هست ا عمگین ا ابل ی آ یوات .چگیراه
خریا ر جهلن تی بال ا یصا یوا ککلم ا هیالهآ افگهار ا اوات یت راه جل ایو یا ت
زیو ،ی سلنِ ایتو هی بل ر ره رلتهل فتآ ا هتگزتری ه ی جلم هر .چتل یه حضگت زکمار
(ص) زآ فگزلهر رلت هتگزتری ه ،ی هیل ه ا هیل ت ز خری زکی یوت .بهعالا  ،خریا ر ت
اهه  7۰ی و ت یلک زآفگزلهر هگ رگایآ ره به وت زآاهار واهمآ ی ان زلاک یج مالع
یوت ا تعلهت یهو یزگ ی حق ق ایج خاری باگ بتارگلن یوات .بتالبگیهو ی واعه ا ابال ی آ
زتطقه یز ی ه گ زثلفههل رلتافگهتآ ی هر یوالم یوت .له یکقیقلت (یهاز :1۳92 ،
 )9۳ت تیبطه بل یراهو لخص ی وعه رالتافگهتآ ت بت ال هال ا بال ر الات یاز
لن ی ره ی وعه رلتافگهتآ هک فگاهتر یوت راه الز هال زثلفاه ا اات  ،رسا
و  ،ی غلل یهآ ،ی طیلقپذهگ  ،پلهریت رسا ارالت ،فگصاتطلیاآ ،تضالهت ز ا گ ا
رلترتلن ،یجلت ول یهر  ،حف زکیط هست ا تفل ا ی وعه زتطقه یوت.
 .4ویژگیهای شخصيتی کارآفرین درآیات قرآنی و احادیث
،اآ ره قار ی جلم رلتافگهتآ یت بلهر چه اهاگآهل یخالقآ ی ه بل ر هل ت خا
یق هت رتر؟ جرال ملت  ،4اهاگآهل ،ای آ رلتافگهو تی زطلبق بل اهلت ا یحل هب
بیلن ر ی و پلو ،هلن لن زآ هر.
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پرتکار داشتن

آیات و احداث شییفه
تأویل
مفروم
مداومت در کارهای نیک یا االمور بتمامها وَ االلمال بِخواتمها
(حضیت محمد (ص))
کارآفیینی
اَ ْعِبادَﺓُ لَرَیَﺓَ اَجْزاءٍ تِسْعَاﺔٌ مِنْرا فی
طَلَبِ ا ْحَاللِ (حضیت محمد
تأکید بی تالش
(ص))
لَلَیکم با جِدّ واالجتِراد وا تَأهُّب
تأکید بی تالش در کارآفیینی
واالستِعداد (امام للی (ع))
رَّیفُ بِا رِمَم ا عَا ِیه البِا یمَمِ ا بَا ِیه
مدح و ستایش همت کارآفیینان
(امام للی (ع))
مداومت در کارهای نیک یا
اهْدِنَا ا صِّیاطَ ا ْمُسْتَقیمَ (فاتحه)۹ ،
کارآفیینی
آزمایش انسانها با المال نیک ا ّ ی خَلَقَ ا مَوتَ و ا حیاه ِیبلُوَکُم
أحسَنُ لَمَالً (ملک)2 ،
آنرا (کارآفیینی)
ا یَّاضِی ا َّ ِی َا یسْخَطُ لَلَی سَیدِهِ
أَصَابَ مِنَ ا دُّنْیا أَمْ َمْ یصِبْ ،وَ َمْ
تأکید بی کمال مللوب در کارها
ییْضَ مِنْ نَفْسِهِ بِا ْیسِییِ مِنَ ا ْعَمَلِ
(امام حسن (ع))
توفیق طلبی

اهمیت توکل در کارآفیینی

تیجمه آیات و احدایث شییفه
کارها به تمام شدن آنراست و المال به
لاقبت آنرا
لبادت ده جزء است که نه جزء آن در کار و
تالش بیای بهدست آوردن روزی حالل
است
بی شما باد به تالش و سختکوشی و مریا
شدن و آماده فرتن
شیافت به همتهای بلند است ،نه به
استخوانهای پوسیده
خدایا ما را به راه راست و (مداومت در آن
را) راهبی باش
خداوند ،میگ و زندفی را بیافیید تا شمارا
بیازماید که کدام یک کاری برتی میکنید
به مقام رضایت و خرنودی ،که مقام
ارزشمندی در سیی و سلوک لیفانی
انسانهاست نمیرسد ،کسی که بهکار
اندک خود رضایت دهد

توکل به خدا در انجام کارها

مَنْ أَرَادَ أَنْ یکونَ أَقْوَی ا نَّاسِ هی که میخواهد که قویتیین میدم باشد
بی خدا توکل کند
فَلْیتَوَکلْ لَلَی ا لَّه (امام کاظم (ع))

برارت به توکلکنندفان

مَنْ تَوَکلَ لَلَی ا لّه الیغْلَبُ وَمَنِ
الْتَصَمَ بِا لّه الیرْزَمُ (امام باقی (ع))

اهمیت توکل

انْ أُرِیدُ إِ َّا ا ْإِصْلَاحَ مَا اسْتَلَعْتُ وَمَا
تَوْفِیقِی إِ َّا بِا لَّهِ لَلَیهِ تَوَکلْتُ وَإِ َیهِ
أُنِیبُ (هود)۸۸ ،

هی کس به خدا توکل کند ،مغلوب نرود و
هی کس به خدا توسل جوید ،شکست
نخورد
من جز اصالح ،به مقدار امکان و قدرت،
اراده نمیکنم و توفیقی در این کار جز باخدا
نیست ،من تنرا به او توکل کیدم و بهسوی
او انابه میکنم

ادامه جدول  .۴ویژگيهاي شخصيتي درآیات قراني و احادیث

مفروم

آیات و احداث شییفه

درایت

تأویل
دوراندیری در
و تبین ثم اِلمل (امام للی (ع))
کارآفیینی
ضیورت کسب
اذا لَمِلْتَ فَالْمَلْ بِعِلْمٍ وَ لَقْلُ
دانش در
(حضیت محمد (ص))
کارآفیینی
زوم تدبیی در قِوامُ ا عَیشِ حُسنُ ا تَّقدیی وَ مِالک ُه
پایداری کارها حُسنُ ا تَّدبییِ (حضیت للی (ع))

تیجمه آیات و احدایث شییفه
نخست تبیین و سپس لمل کن
هناامیکه لمل میکنی با درایت و دانش
باش
اساس زندفی بیآورد نیکوست و مالک آن
نیکتدبییی است
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اهمیت تدبیی و
بینامهریزی در
کارآفیینی
اهمیت شجالت
نکوهش تیس در
کارها
ریسکپ ییی متعادل

ستایش شجالت

تأکید بی شجالت
و ریسکپ ییی

ارتباطات شفاف وصداقت حیفهای

صداقت در
ارتباطات

صداقت در کار
تأکید به
امانتداری

حُسنُ ا تَّدبییِ ینمِی قلیلَ ا مالِ وَ
نیکتدبییی ،ثیوت اندک را افزون میکند و
سوءُ ا تَّدبیی یفنی کثییَهُ (امام للی
سوء تدبیی ثیوت فیاوان را از بین میبید
(ع))
ا رّجاله اِحدا عزین (حضیت للی
شجالت نیمی از لزت است،
(ع))
انَّ ِلحزم مِقْدَاراً فَانٍ زَادَ لَلَیهِ فَرُوَ همانا دوراندیری اندازهای دارد که افی از آن
فیاتی رود ،تیس و بزد ی است
جَبُنَ (امام حسن لسکیی (ع))
ا سَّخَاءُ وَ ا رجاله غَیَائِزُ شییفه سخاوت و شجالت خصلتی ارجمند است که
یضَعُرَا ا لَّهُ سُبْحَانَهُ فِیمَنْ أُحِبُّهُ وَ خداوند آن را در وجود هیکس دوستش بدارد و
او را آزموده باشد قیار میدهد
امْتَحَنَهُ (حضیت محمد (ص))
ففتند :ای شعیب ،ما بسیاری ازآنچه را که
میفویی (مثل دلوت به مبدأ یکتا و تیک
قا ُوا یا شُعَیبُ ما نَفْقَهُ کَثییاً مِمَّا
کمفیوشی) نمیفرمیم و ما بیتیدید تو را در
تَقُولُ وَ إِنَّا َنَیاکَ فینا ضَعیفاً وَ َوْ
میان خودمان ناتوان میبینیم و افی قبیله
الرَهْلُکَ َیَجَمْناکَ وَ ما أَنْتَ لَلَینا
کوچکت نبود سناسارت میکیدیم و تو هیفز
بِعَزیزٍ (سوره هود)۹۱ ،
بی ما اقتدار و غلبه نداری (نزد ما قدر و قیمتی
نداری)
ارْبِعْ مِنْ کل فیه فَقَدْ طَا ِبٍ
هی کس در کسبوکار چرار چیز را رلایت کند
مکسبه :اذ اشتیی َمْ یعب وَ اذا بَاعَ
کسبش پاک باشد :هناام خیید لیب نا ارد،
َمْ یحمد وَ َا ید س وَ فیما بین
هناام فیوش نستاید ،فییب ندهد و در میان
ذ ک َا یحلف (حضیت محمد
دادوستد سوفند یاد نکند
(ص))
ا تَّاجِیُ االمین ا صَّدُوقُ ا ْمُسْلِمُ مَعَ
بازرفان امانتدار و راستفویی مسلمانان در
ا رردا یوم ا قیامه (حضیت محمد
قیامت همیاه شریدان است
(ص))
اِنَّ ا لّه یحِبُّ ا ْمحْتَیَفِ االْ مینْ
همانا خداوند ،صنعتفی امین را دوست دارد
(حضیت للی (ع))

ادامه جدول  .۴ویژگيهاي شخصيتي درآیات قراني و احادیث

مفروم

تأویل

وقتشناسی در کار

اهمیت زمان
غنیمت شمیدن
زمان
فواید تقسیمبندی

آیات و احداث شییفه

تیجمه آیات و احدایث شییفه
سوفند به زمان

وَ ا ْعَصْیِ (لصی)۱ ،
اِنّ ماضی یوْمِک منتقَلٌ و باقیه
همانا ف شته ف شت و آینده نامعلوم است ،پس
مُتَّرَم فاغْتَنمِ وَقْتَک بِا عمل
حال را با کار و تالش دریاب
(حضیت للی (ع))
(ای پیغمبی) از تو سفال کنند که سبب بدر و
یسْوَلُونَکَ لَنِ ا ْأَهِلَّه قُلْ هِی
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زمان و اختصاص مَواقیتُ ِلنَّاسِ وَ ا ْحَجِّ وَ َیسَ ا ْبِیُّ هالل ماه چیست؟ جواب ده که در آن تعیین
زمان معین بیای بِأَنْ تَأْتُوا ا ْبُیوتَ مِنْ ظُرُورِها وَ اوقات لبادات حج و معامالت میدم است؛ و
هی یک از المال کِنَّ ا ْبِیَّ مَنِ اتَّقی وَ أْتُوا ا ْبُیوتَ مِنْ نیکوکاری بدان نیست که از پرت دیوار به
أَبْوابِرا وَ اتَّقُوا ا لَّهَ َعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ خانه درآیید (چه این کاری ناشایسته است) و ی
نیکویی آن است که پارسا باشید و به خانهها (و
(بقیه)۱۸۹ ،
به هی کار) از راه آن داخل شوید و تقوا پیره
کنید ،باشد که رستاار شوید

هکآ ی اهاگآ هل یخالقآ زهم بگی رلتافگهو ،ی و پ کلت ا همت یوت ره تاهالت
ا تایهلت بلتهل به یهو زهم ی لت ر یوت .ت قگان زجیر بی ی  9۰تصر اهالت تبالت
رگآ ،رلت ،ی ی را ا اظلهف ی سلن ت رگآ یوت ا فقط  1۰تصر اهالت زعال
ا اخگت یوت (ختیفگ .)75 :1۳85 ،همیتیو حضگت علآ بلتهل به یال ا و،تر اآ ا
زهیل رن بگی رلت وفلت فگز یوت.
فگ رلتافگهو ،ص پگیال آ یوت ره زع قار یوات هاگ راس باه خاری ی را رتار
هگگز کست مآخ ت (یزلم بلقگ (ع)) .ی ر هیتهل وتت پیغمیگ یوت (ز ل ) بلکاه هاگ
رس ت ارل رلت به خری ی ر رتر ،خریا ر یا تی ت یملزآ یز ت رفلهت زاآرتار (وا ت
یت ا گلهآ بل ز ی عآ تابهتا زآ ره تفع ان ی
طالق ،اهه  .)۳ی سلن قرتت زکرا
حیطه یخ یلت ی سلن بیگان یوت .پس لچلت قرتت زالف قآ زاآخ یهار راه ز ی اع ز جا تی
بگطگف ول  .بهعالا ی ر به خریا ر ،بلعاب واک ن ا اتیزا قلا ا حللات یطمیتالن
فس زآ .
جلعت ا تهسک پذهگ ت رالت یاز خاال آ یتجمتار یوات راه خریا ار ان تی ت
اج هگرس اوت بریت قگیت زآ هر (حضگت علآ (ع)) .پیلزیگین (ع) تی زآیا ین ی
ی ست ره ی تاحیه خطگپذهگ بسیلت بگخا ت یت ب ار .زطالبق بال اهاه  91وا
یفگی
ه  ،حضگت عی (ع) یهرهر به وت سالت ،طاگ ا زاگگ زاآ ا بال یهاوهماه وات ی
یصالحلت خ بگی یغییگیت رالن ت ح تف لت یق ال بگ مآ یت  .همیتایو حضاگت
علآ (ع) زآ فگزلهر هگگل ی رالت هاگیع ا بایم ی ا آ ،خا تی ت ارا همالن رالت
بیفکو ،چگیره و ،آ پگهیز ا هگیع ،بزتگیگ ی خ ان چیز یوت ره ی ان زاآیگواآ
(یزلم علآ .)157 :1۳75 ،زطلبق بل از هل قگا آ ،خطگپذهگ تف لت یوت راه زاآبلهار
ا بل ی جه به زعق ل ب ن زیزین هرف ا خطگ ،یقاریم
ت یگی ا عق ا احآ قگیت ی
به خطگ رگ اگگ ه ی زال هق ی ریخ و فس ت هالرت یوت ره ت اهه  195و ت بقگ ی
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ان هآ ر ا یهو ز ض ع ت رلتافگهتآ یز صل ق یوت.
زطلبق بل اهلت ا تایهلت بیلن ر  ،رلتافگهو هم یت ی اهاگاآ صاریقت حگفاهی ت
رلت بگخ ت یت یوت ،چگیره حضگت زکمر (ص) زآفگزلهر بل تگلن یزل ت یت ا تیوا
ت قیلزت بل هیرین زک ت زآ .
هکآ ی اهاگآ هل ه گ رلتافگهو زسلملن ،زالن تلواآ یوات .خریا ار ت اهاه 1
و ت عاگ به زلن قسم زآخ ت ا ت اهه  49و ت فلیح زآفگزلهر همل ل یاقالت یا جازء
عمگ ی یوت؛ ا یهو لن ی یهمیات زالن ت رالت یوات ،چگیراه ت ظالم یت اآ یواالم،
خریا ر بزتگیگهو رلتافگهو یوت.
 .5راهبردهای دانشگاه بهمنظور پرورش کارآفرین با چشمانداز اسالمی
ی ا ل هال ت
ت ب ،آ ی یکقیق ی زالحیه رگلن وثیل ر :بل ی جه به یهمیات قا
یعلیم ا یگبیت ،چه تیهکلتهلهآ به زتظ ت پگات رلتافگهو باگ طیاق زیال آ یواالزآ اجا
یت ؟ گح بگخآ جمالت ا زفلهیم ت جرال ملت  4اات ر یوت.
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جدول  .5راهبردهاي پرورش كارآفرین با چشمانداز اسالمي در دانشگاه
راهبیدهای
دانرااه

فیهنای ا دینی

شیح جمله

مفروم

«فیهنگسازی کارآفیینی در دانرااه با استفاده از کالم شیوا و زیبا بهمنظور رواج کارآفیین اسالمی»
«شناسایی فیصتها و از میان بیدن تیسها با ناییستن به فیهنگ اسالمی و توکل به خدا»
«شناخت دانرجویان از کارآفیین بزرگ یا خدای باریتعا ی و مرتاق ساختن دانرجویان به بیآمدن به
پژوهشهای کارآفیینی در اسالم»

حف ارزشها

«بربود نایش دانرجویان نسب به کارآفیینی با استفاده از نقش دین و ارزشمند شمیدن کارآفیینی»
«تالش در فرم اهمیت اسالم در کارآفیینی و تیقی طیز آموزش کارآفیینی بهشیوه اسالمی در دانرااه»
«تقویت روحیه کارآفیینی بهجای شغلیابی و بحث و سخن از کارآفیینی بیطبق مبانی اسالمی در دروس
لمومی مانند انقالب اسالمی و تفسیی قیان در دانرااه»

بربود نایش

«بنا کیدن دانرااهها نزدیک به مکانهای صنعتی و کراورزی»
«سیاستفزاری دقیق دانرااه بهمنظور تجاریسازی ایدهها و نتایج تحقیقات دانرجویی و قوت و استحکام
بخریدن به ارتباطات و اطاللات در دانرااه»
«ایجاد نرادهای کارآفیینی بی اساس مبانی اسالمی در دانرااه و کوشش بیرتی ترکلها در زمینه تیویج
کارآفیینی از دید اسالمی ،بهمنظور تالش در فرم اهمیت اسالم در کارآفیینی»
«استفاده از افیاد آفاه در زمینه کارآفیینی در بخشهای مختلف دانرااه و نظارت بی حسن اجیای فعا یتهای
کارآفیینی در دانرااه بی اساس موازین اسالم»

فضای
مناسب

«اصالح ساختار ترکیالتی دانرااه ،در نظی فیفتن میاکز و نرادهای کارآفیینی ،حمایت مسوو ین و مدییان
دانرااه از کارآفیینی و بربود قدرت تصمیمفییی مدییت دانرااه در اجیای ایدهها»
«فیاهم آوردن فضا و امکانات الزم بیای انجام فعا یتهای کارآفیینانه دانرجویان»

حمایت از
کارآفیینان

«سمتوسوی دانرااه به کارآفیینی و تمریت و مدیییت رشته کارآفیینی در دانرااه»
چرمانداز و
«سازمان دادن مجمع للمی ا لملی کارآفیینی در دانرااه و تجاری کیدن ایدههای کارآفیینی دانرجویان در
مأموریت
دانرااه»
« تصحیم بینش دانرجویان نسبت به مفروم ثیوت و کسب سود و تیقی تدریجی بینش دانرجویان نسبت به
کراورزی»
سازمانی

«شور و مرورت با افیاد خیی منلقه بهمنظور مرارکت در سیمایهف اری بیخی ایدههای سیمایهبی و کاربید در
ایجاد محیط
دانرااه»
«تغییی نقش دانرااه بهلنوان یک ترکیالت کارآفیین و شور و تدبیی مدیییت دانرااه بهمنظور کسب سیمایه متناسب با
او یه کسبوکار در داخل و بییون دانرااه و ففتمان با مدیییت لا ی دانرااه بیای برتی شدن فعا یتهای کارآفیینی
دانرااه»
«استفاده از راهبیدهای بدیع اسالمی در راه تعلیم و تیبیت کارآفیینی در دانرااه»
« تأکید بی للم و افزایش مرارت و توانایی دانرجویان با آموزش کارآفیینی توسط اساتید کارآزموده از طییق
روشهای
ارائه واحدهای درسی کارآفیینی در تمام رشتهها»
نوین آموزشی
«بریهجویی از فیلمهای آموزشی و اسالیدهای کارآفیینی و بیرسی فیوهی و تجیبه و تحلیل آنرا تا بربود
یافتن قدرت واکاوی دانرجویان در شناسایی بازار و کرف فیصتها»
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ادامه جدول  .5راهبردهاي پرورش كارآفرین با چشمانداز اسالمي در دانشگاه

راهبیدهای
دانرااه

شیح جمله

مفروم

آموزشی ا مراورهای
للمی ا تحقیقاتی

«آشنا شدن دانرجویان از طییق دیدار با کارآفیینان منلقه با چاونای آموختن
کارآفیینی»
«اجیای فیدهماییهایی با موضوع کارآفیینی از دید اسالمی و یا تیفیع کیفیات روحیه آموزشهای
کار در دانرجویان از طییق دلوت از افیاد کارآفیین بهلنوان سخنیان در دانرااه» غییمستقیم
«مباد ه اطاللات کارکنان ،اساتید و دانرجویان و مرارکت دانرجویان در کالسهای
درس بهصورت حضوری و یا آنالین با توجه به نوع دانرااه»
«نمود و نران یافتن کارآفیینی چه بیای دانرجویان و چه بیای اساتید و تأکید بیرتی بی
کارآفیینی در دانرااه»
«افزوده شدن کیفیت و میغوبیت للمی آموزفاران کارآفیینی بهمنظور آشناسازی آموزشهای
لملی
دانرجویان با دشواریهای کار و کارآفیینی»
«از بین رفتن این پنداشت غلط در مورد وظیفه دانرااه به آموزشهای صیف للمی و
تووری»
«استفاده از هیوتهای ویژه کارآفیینی در دانرااه و اضافه شدن معلومات کارمندان
دانرااه نسبت به کارآفیینی»
«تعامل پیفایده دانرااه ،صنعت و کراورزی و ترییکمسالی دانرااه با کسبوکارهای
کار فیوهی
کارآفیین خارج از دانرااه»
«به وجود آوردن فضا و لیصه آموزشی بهخاطی کارآفیینی در دانرااه و لالقهمندسازی
دانرجویان به اجیای کارهای مرارکتی از طییق آفییدن واحدهای دامپیوری ،فلخانهای
و فیاهان دارویی باهدف تواناسازی دانرجویان»
«نظام اطاللات کارآفیینی در دانرااه طیاحی شود و دانرجویان را با میاکز و پارکهای
للم و فناوری و میاکز نوآوری در دانرااه بیرتی آشنا کید»
«میتوان از طییق بیفزاری میاسمی مانند بزرفداشت دانرجویان کارآفیین و دارای شناخت و
ایجاد
اندیرههای بیتی آنرا را به شوق آورد و د ایم کید»
فیصت
«شناساندن اسوههای کارآفیین دانرجو از طییق انترار فاهنامه یا ماهنامههای
کارآفیینی
کارآفیینی در دانرااه»
«افزایش التماد به نقش دانرجویان بهمنظور کسب جیئت در ارائه و بیان اندیرههای
جدید خود»

مآخ  :یافتههای تحقیق

بگیولع بیل لت م ه ز ت زطللعه ت ویس م ی ل هال بلهار هارگل زطللعالت یواالزآ ت
رلتافگهتآ ظه ت هلبر .به عیلتیآ ،وگچ مه ی واعه رالتافگهتآ باگ طیاق یصا ل یواالزآ ت
ی ل  ،یو گییا ی أم رالتافگهتآ ا زطللعالت یواالزآ یوات .بیل الت پلوا ،هلن الن
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زآ هر ره ی ل زآی ی ر تیهیگ هل پگات اآ خا تی ی طگهاق تیهیگ هال جیاگ ی
از آ ،یکقیقلیآ ،فگهت آ ا زذهیآ ا ول زل آ یعملل رتر .زطالبق بال هلف اههال ،باهزتظا ت
پگات رلتافگهو ،تیهیگ هال زاذهیآ ا فگهت اآ ت ی ا ل بلهار باهی اری تیهیگ هال
ول زل آ ،علمآ ا یکقیقلیآ ا از آ ا ز لات ی ی وعههلبر ا یجاگی ا  .چاه بسال یهتکاه
یأریر یوالم بگ رس ا ی لعه ی ا بای ی فعللیاتهال ی سال آ ه اگ یوات ا ت ایقاع
هل گیگ ا ی لت ان بگ پیگاین یوالم بران ت ظگ گگف و جتست یجیالت یوات .حضاگت
1
زکمر (ص) زآفگزلهر هگ رسآ علم یال ا اخگ تی زآخ یهر ،بلهر ان تی ت قاگان بج هار
(ز قآ .)548 :1۳59 ،پس ی ایقعآ ،ی آ یوت ره بل قاگان ،پیالزیگین ا رسال آ راه ی
گهعت اگلهآ یت ر ،هریهت زآ  .ت یوالم بگیولع اهلت قگین ا واتت پیالزیگ (ص)،
یعهر به یلل ی یز ضگات یوت ا هاک ی ا ل رالتافگهو باگ طیاق یصا ل یواالزآ
یوت ره زآی ی ر بگ ت ر ا پگات رالتافگهو یأریگگاذیت بل ار ا زتجاگ باه خلاق ا یهجال
ره تضلهت خریا ر ت ان یوت ا زتجگ به ی واعه ا ابال ی آ ر ا ت ا .
یک رلت
ت پااگات چتاایو یفااگی  ،یهااریف ا تا تواایرن بااه یهااریف ت ی ا ل رااه هماالن
تیهیگ هاال واال زل آ ی ا ل تی ی ااکی زااآ هاار بساایلت زهاام یواات .گس ا گ فگهت ا
راالتافگهتآ ت ی ا ل ا حملهاات ی ی ااج هلن راالتافگهو یااز ی تیهیگ هاال واال زل آ
اپگات ت یواالم یاز صاگفلً حاا ل
ی ل رلتافگهو زکس زآ  .هرف از
علم یست بلکه هرف ،ک گیگ ،ایت ا ی آ ت فگ یوات راه الن هتار تف الت
رالتافگهتآ ت ی ا ل بلهار
خلیفهیق (جل یو خری بگ تا زیو) بل ر .بتالبگیهو ازا
هل علمآ ،عملآ ا ریگتومآ بل یو فل ی تا هل هو از آ
زجم عهی ی از
ی ا  ،بلکاه هاک رالتافگهو
بل ر یل هیتهل رلتافگهتآ بگ طیق یص ل یواالزآ ازا
پگات هلبر .زطلبق بل زالحیههل ی جلم ر  ،یکقق یهریف ی ل ت پگات رالتافگهو
بل تیهیگ هل پااه آ ق ت زآ هلبر ره لز ی جلم رلتهل گگاهآ ت ی ل ا اتلخت
ا یهجل فگصتهل بگی رلتافگهتآ یوت.
جمعبندی و نتيجهگيری
یل ر چک ا اخگت بزتگ یوت ،پاس واگزلهه حیالت ا ارگآ یال لزازالً ماآی ی ار
 .1زَو یَتی َ عِلمَ یالَاَّلیوَ اَیآلخَگهوَ ،فَلیثَ ِّتِ یلقُگانَ.
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وگزلهه حیلت ا رگآ اخگت قگیت گیگ  ،یزل وگزلهههل اخگت عالا بگ ا که وگزلهههل
اخگت یوت ،وگزلهه رگآ ت یل هم زکس زآ ؛ هگی لزکرا لز زکرا یاز
یوت .زطلبق بل هلف ههل ،رلتافگهو رلت تی ی جلم زآ هر ره عالا بگ رس وگزلهه ت یل،
ی هی بگی اخگت بل ر .به عیلتیآ ،چتیو فگ عالا بگ عق والیم یتی قلا والیمآ
یوت ره خری تلوآ ،تیو آ ا تو آ تی وگل حه رلت خ قگیت زآ هر.
رلتافگهو ی هر زیل آ یوالزآ ،فگ ی فیقطل یوت ره خ فکگ زآرتر ،خا
زآخ یهر ،خ هل زآگیگ ا خ بهرلت زآبتر  .زطلبق بل هلف ههل یکقیق ،رالتافگهو
فگ یکرگ یت یوت ره بل یق هت اهاگآهل ،ای آ رلتافگهتل اه ت خا (یاال ا
پ کلت ،ی فیقطلیآ ،تهسکپذهگ  ،تیهت ،ی ر به خری ا صاریقت حگفاهی ت رالت) بال
ی جه به زعلتف اوامل آ ا بهاگ گیاگ ی قا یعقا ا یفکاگ تاهالت ا تایهالت یواالزآ
فعللی آ تی ارل زآ رتر ره هم یت بل تضلهت خریا ار ا ا ق ا زیا بالطتآ سایت باه ان
فعللیت همگی یوت .همیتیو ی ق ی ح ا خالقیت خ یو فل زآرتر یل باه وا فعللیات
خ وت هلبر ا ز ج ی وعه زتطقه هل ر ت خ ر ا هم یت یهو فعللیت تی بال حفا
زکیط هست ی یزه زآ هر.
یوت ا رلتافگهتلن ز عر زل تار حضاگت والیملن ،یا ا
یوالم هو رلت ا ر
ذایلقگ یو تی زثلل زآ ر ره بل ییکگ هل  ،ز فاق باه رالتافگهتآ ار ی ار .ی طاگف ه اگ،
خریا ر ت اهلت ز عر  ،زگفهیو یهرلتافگهو تی زذزت رگ یوت؛ رسل آ ره یزا یل ا
یتیهآ خ تی ه ی طگهق رلتافگهتآ ،بلکه بل حیله ا یگ حلص رگ ا بلعب گمگیهاآ
ر ی ر (ی فلل ،اهه 47؛ ت  ،اهه 27؛ ویأ ،اهه ۳4-۳5؛ ح ،اهه 21-27؛ ه س،
خ ه
اهه  .)81رلتافگهتآ بران تعلهت رگ ن یت هل یواالزآ زاآی ی ار باهعتا ین زال عآ ت
یوات ا رالتافگهتآ تیهاآ باگی
زسیگ ی وعه عم رتر .یوالم ،هو ارگآ ا رالتاز
و یلبآ به رگآ وللم ا زفیر یوت .همگیهآ رلتافگهتآ بل یکیهبگ اهلت ا یحل هب ،ززه آ
بزتگ زکس زآ ره رلتافگهتآ وللم هل یکرگ یت تی زکقق زاآوال  .ت چتایو
تاهکگ  ،هیتهل رلت ا فعللیت یک ،زر ظگ قگیت زآگیگ بلکاه رلتهال باهصا تت یاک ا
لهس ه ی جلم زآ  .ی ل یز باهعتا ین هاک هال از اآ زاآی ی ار قا زهماآ ت
پگات چتیو رلتافگهتل آ ی ه بل ر .زطلبق بل زالحیههل ی جلم ر  ،ی ل ت یهو یزاگ
زهم زآی ی ر ی چهالت تیهیاگ رلاآ از اآ ا ز الات ی  ،یکقیقالیآ ،هتاآ ا فگهت اآ ا
ول زل آ یو فل رتر.
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یکقق یت هل یوالزآ (زطلبق بل اهلت ا یحل هب) ت فضل عم زآ جلزعه ی طگهق
ا یاگاه رالتافگهتآ باهزتظا ت پاگات تاحیاه
تول ههل ا اوله یتییلطجمعاآ ،ازا
رلتافگهتآ ت ی ج هلن ا زعگفآ رلتافگهتلن ز فقآ ره به ای یواالزآ تف الت زاآرتتار
ی جمله تیهکلتهلهآ یوت ره بهزتظ ت پی گفت رلتافگهتآ پی تهل زآ  .زطالبق بال اله
یکقیق ،زرل زفه زآ پگات رلتافگهو ت ی ل یتیئه ر یوت .یهاو زارل تبگگیگ ار
تیهیگ هل ی ل ا یأریگ ان بگ اهاگآهل ،ای آ رلتافگهو ا زثلفههال رالتافگهتآ
یوت.
تحقق کارآفیینی اسالمی
رضایت خداوند
میل و شوق باطنی
میانهروی و التدال
نوآوری در کار
کسب سود
توسعه و آبادانی
حف محیطزیست
حف محیطزیست

پیورش دانرجویان با روحیه
کارآفیینی اسالمی
توکل بی خدا ،توفیق طلبی،
ریسکپ ییی ،پرتکار ،درایت و
تدبیی ،زمانشناسی ،صداقت
حیفهای

شكل  .1مدل مفهومي پرورش كارآفرین در دانشگاه با چشمانداز اسالمي

راهبیدهای دانرااه
سازمانی
فیهنای -دینی
پژوهری
آموزشی -مراورهای
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