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 چکیده

مذهبی مؤثر در کارآفرینی نخستین -های اخالقی این مقاله درصدد است بعد از شناخت ریشه 

های  مذهبی ارائه دهد و ثانیاً آموزه-های اخالقی داری، اوالً نظر اسالم را در خصوص این ریشه سرمایه

ام اقتصادی غربی های نظ های کارآفرینانه از آسیب ها در فعالیت ای را بیان کند که اهتمام به آن اساسی

شناسی به انجام رسید. نتایج حاکی است برخی  و معنیبا روش اسنادی کند. این پژوهش  ممانعت می

عالوه،  داری، مورد پذیرش اسالم نیست. به مذهبی در کارآفرینی نخستین سرمایه-های اخالقی مؤلفه

تنها  تصاد کنونی غرب است نهکه ویژگی اخالقی حاکم بر اق "گسترده خواهی اقتصادی آزاد از هر قید"

طلبی را که از  های اسالم که حتی با کتاب مقدس مسیحیت نیز مغایر است. اسالم اوالً توفیق با آموزه

اندوزی یا ایجاد اشتیاق به سود محض  های کارآفرینان است نه از طریق تقدیس ثروت ترین ویژگی مهم

آبادانی زمین، تحصیل نصیب دنیایی و نهایتاً خواهی اقتصادی، که با دعوت به عمران و  و گسترده

حال ممانعت از  انگیزد، ثانیاً در جهت ارتقای زندگی شخصی و عمومی و درعین رحمت الهی برمی

گردش درآوردن  سازی تالش برای افزایش درآمد و به داری، کارآفرینان را به بیشینه های سرمایه آسیب

 کند. جاد شغل توصیه میثروت از طریق مکانیسم زکات، انفاق و ای
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 مقدمه و بیان مسئله

امروزه کارآفرینی به عنوان یک امر ضروری در اقتصاد هر کشور، فعالیتی است که شامل 

کاالها و خدمات جدید، شود به این منظور که  برداری از فرصت می کشف، ارزیابی و بهره

اند  های سازماندهی، بازارها، فرایندها، و مواد خامی عرضه شوند که قبال وجود نداشته راه

توان نقطه آغازی متصور شد هرچند طرح کارآفرینی  (. برای کارآفرینی نمی6-4: 2002، 1)شِین

دهند که برای  نسبت می 2به عنوان یک قلمرو مطالعاتی در عرصه دانشگاهی را به شومپیتر

اولین بار در نیمه اول قرن بیستم کارآفرینی را به عنوان موتور اصلی توسعه اقتصادی از طریق 

-راستا با پیشرفت اقتصادی و سیاسی مطرح کرد. به هرحال، کارآفرینی هم« تخریب خالق»

سطی انواع جدیدی اجتماعی فنیقیه در سده یازدهم قبل از میالد توسعه یافت. از اوایل قرون و

از کارآفرینی شکل گرفت به طوری که از معماری و مهندسی به عنوان کارآفرینی تعبیر شد و 

ها توسط غرب تغییر ماهیت داد که نتیجه آن  بعدها نیز به استفاده از دانش برای کشف فرصت

به ارائه راه حل برای مشکالت، محصوالت و خدمات بود. البته در قرون وسطی کارآفرین 

کننده و نماینده دولت بود و کسانی که از یک فرقه مذهبی یا صنعتگر بودند معنای سازماندهی

گران و  توانستند وارد عرصه کارآفرینی شوند. در اواخر این دوره، کارآفرین به معامله بیشتر می

ا شد که خطر ر شد تا اینکه در سده هفدهم کارآفرین به فردی اطالق می نوآوران اطالق می

)مقیمی و همکاران، شود  مند می های اقتصادی خود بهره پذیرد و از منافع و پیامدهای فعالیت می

برای اولین بار در قرن هجدهم اصطالح  3. پس از آن، ریچارد کانتیلون(5-11: 1332

های استفاده از منابع  به معنی کارآفرین را وضع و آن را کسی تعریف کرد که راه 4«انترپرنیور»

پذیر را بر  وکارهای مخاطره کند و کسب بیند و ریسک را در سطوح مختلف تحمل می میرا 

گیرد و به طور کلی،  اساس عدم اطمینان نسبت به موفقیت و قابلیت سودآوری بر عهده می

تاریخچه »در کتاب  6بود. در عین حال هبرت و لینک 5معنای مورد نظر او خوداشتغالی
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این واژه ریشه فرانسوی دارد که در قرن هجدهم استفاده رایج اما کنند؛  می بیان« کارآفرینی

کنند:  می را بازگو 1غیردقیقی داشته است. ایشان تعریف موجود در فرهنگ لغت سِواری

گیرد؛ یک تولیدکننده یا صاحب کارخانه؛  کارآفرین کسی است که یک پروژه را به عهده می»

 (.2003)هبرت و لینک، « هست یک سازنده یا معماری که ارباب و مالک هم

به دنبال این، در سده هجدهم و نوزدهم، کارآفرین به معنای مخترع )محصول، مهارت یا  

های  رفت و در سده بیستم نیز، در حالی که اقتصاددانان بر فرمول روش جدید( به کار می

 3کللند و مک )در یک نظام ارزشی( 2ریاضی برای تبیین کارآفرینی اصرار داشتند، ماکس وِبر

ها بود که  ی این تالش رویکرد روانشناختی را برای تبیین کارآفرینی اتخاذ کردند. در نتیجه

دارانه  برای نخستین بار ارتباط بین باورهای مذهبی و کارآفرینی و متعاقباً رشد اقتصادی سرمایه

ارتباط بودند مورد تایید قرار گرفت و پس از آن، مطالعات متعدد دیگری نیز بیانگر این 

نظر از تطورات تاریخی در  (. به هرحال آنچه صرف66و62: 1332)احمدپورداریانی و مقیمی، 

ناپذیر رشد  مفهوم کارآفرینی، مورد اتفاق عمومی است این است که کارآفرینی جزء جدایی

نظر برجسته  که صاحب( تا جایی 11-5: 1332)مقیمی و همکاران اقتصادی بوده است 

داری غرب است  سرمایه 4کند: کارآفرینی، پایه و سنگِ تاریخ ، شِین، خاطر نشان میکارآفرینی

های کارآفرینی نسبت داده  داری به فعالیت ای که پیشرفت اقتصادی و پیدایش سرمایه گونه به

(. مسئله آنجاست که شواهد حاکی از آن هستند 112: 2003، 5و ایسِس1: 2002شود )شِین،  می

های مسیحیت غرب بود  های اخالقی و آموزه های کارآفرینانه متأثرَ از ارزش که این فعالیت

(. 226-226: 1361)هالینر، (261: 2004، 6صورت علت تام )کرسول و روالند اگرچه نه به

توان همچون یک متغیر میانجی در نظر گرفت که ضمن  براین اساس، کارآفرینی را می

داری منتهی شد. همچنان که ماکس وبر، ایجاد و  سرمایه تأثیرپذیری از عقاید مذهبی به پیدایش

و  (10-3: 1364)وبر،  داری را متأثّر از یک سری باورهای دینی معرفی کرد رشد نظام سرمایه
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کللند، روانشناس برجسته آمریکایی رابطه بین مذهب و پیشرفت اقتصادی غرب  بعدها نیز مک

(. البته رابطه اثرگذار مذهب، 53: 1361کللند،  شناسانه تبیین نمود )مک را با رویکرد روان

سازی منحصر به مسیحیت نیست. مسیر تاریخی اسالم نیز حداقل در یک  پیشرفت و تمدن

در عین حال،  (.32: 1330دوره چندصد ساله مصداقی درخشان از همین رابطه است )گلشنی، 

که  اسالمیدیدگاه  اما ،داشتهای دیگر بر برتری خود اطمینـان  مثل اکثر تمدن اگرچهاسالم 

آخرین مرحله از یک سلسله  وآله( علیه اهلل )صل معتقـد اسـت مأموریـت حـضرت محمد

بـه مثابـه  یهودیت و مسیحیتباعث گردید که مسلمانان به  ،بودهوحیانی های  مأموریت

. ا هستندنسخه کامل و نهـایی آن را دار ،آن چیزی بنگرند که خود از ای پیشین و ناقص نسخه

 انپیروموفق  الگوهایتوانند از  سلمانان میهای اسالمی پذیرفته شده است که م لذا در آموزه

و به کارگیری این گذاری  معیار ارزش ها، همین آموزه بیاموزند امادیگر ادیان چیزهای بسیاری 

« اد مقاومتیاقتص»(. امروزه نیز با عنایت به اینکه 221_ 220: 1362، 1ها است )برنارد آموخته

است و کارآفرینی نیز یک مؤلفه بسیار مهم و با اولویت در « تمدن اسالمی»ای مهم از  جنبه

شود لذا باید در ضمن توسعه و ترویج کارآفرینی، به مبانی  نهضت اقتصاد مقاومتی شمرده می

 معرفتی و اعتقادی خود نیز توجه داشته باشیم تا باورهای بیگانه در خصوص پول، ثروت،

ها  مدار را در نهایت به آسیب تولید، بازار، سود و... مسیر رشد اقتصادی و کارآفرینی ارزش

 اعتبار کاستن، (12 :1323 )داب، زندگی از بیشتر یور بهره برای نهچون سودجویی برای سود 

گسترده خواهی آزاد از  (152-23 :1320 )بشلر، اقتصاد اهمیت بر افزودن و مذهبی های ارزش

تمدن  ( مبتال نکند در حالی که همه این موارد در رشد اقتصادی311: 1366)الن میک، هر قید 

 غرب وجود داشته است.

 های پژوهش اهداف و پرسش. 2

باورهای  یطورکل بهبا عنایت به وجود رابطه بین مذهب، کارآفرینی و رشد اقتصادی و اینکه 

)آودرچ  دنده قرار می یررفتار اقتصادی جوامع را تحت تأث یتوجه لبطور جا مذهبی و سنت به
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مذهبی اثرگذار در -( هدف مقاله حاضر این است که اوالً عوامل اخالقی2003، 1و مییر

ی قرار دهد که در پیدایش یا تقویت رشد اقتصادی و موردبررسای را  های کارآفرینانه فعالیت

ای برای  داری نقش ایفا کردند؛ ثانیاً این عوامل با مبانی اسالمی ارزیابی شوند تا زمینه سرمایه

نیل به کارآفرینی اسالمی ایجاد شود. به عبارت دیگر، هدف پژوهش حاضر این است که از 

و پیشرفت اقتصادی غرب را بررسی و سپس بر منظر اخالق و مذهب، رابطه بین کارآفرینی 

 اساس منابع اسالمی مورد ارزیابی قرار دهد. 

های  گفته، سوال پژوهشی این است که اوالً آیا فعالیت براین اساس و متناظر با اهداف پیش

ای در عقاید مذهبی  داری( شد ریشه ای که منجر به رشد اقتصادی )در قالب سرمایه کارآفرینانه

های  های اعتقادی و مذهبی مورد تأیید آموزه است؟ ثانیا اگر چنین بوده آیا این ریشهداشته 

 اسالمی هست یا خیر؟

 پژوهش پیشینه .3

ین، با باوجودااند  داری پرداخته های بسیاری به موضوع کارآفرینی و سرمایه اگرچه پژوهش

ها و مقاالت  و نیز کتاب های موجود در پایگاه اطالعات علمی ایران نامه وجو در پایان جست

داری را  یهسرمامتعدد، موردی یافت نشد که از منظر اخالقی و مذهبی، رابطه بین کارآفرینی و 

نگریسته و بر پایه منابع اسالمی مورد تحلیل، تطبیق و ارزیابی قرار داده باشد. در این بین 

اشاره کرده « و کارآفرینی داری بد و اقتصاد رشد داری خوب سرمایه سرمایه»توان به کتاب  می

که اگرچه به موضوع نزدیک است و به طور کلی اهمیت نقش فرهنگ را در رشد اقتصادی و 

پذیرد اما به طور خاص نگاه مذهبی به قضیه ندارد )بامول و همکاران،  توسعه کارآفرینی می

هستند و در (. به عالوه در بین مقاالت نیز مواردی یافت شد که به موضوع نزدیک 23: 1363

ها نیز سوال پژوهشی  اند، اما هیچ یک این تر اشاره شده به موارد مهم و مرتبط 1جدول 

 اند. گفته را با رویکرد تطبیقی بین اسالم و مسیحیت مورد بررسی قرار نداده پیش
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 های پیشین : پژوهش1جدول

 بخشی از نتایج برجسته عنوان پژوهش سال-نویسنده

)نجارزاده و 

 (1362 همکاران

 مبنای بر اقتصادی های نظام گیری شکل

 داری سرمایه اخالق و اسالمی اخالق

ذهنیت سودطلبانه و مـادی افـراد موجب 

 داری شکل گیرد. اقتصاد سرمایهخواهد شد 

)امیری و امیری، 

1333) 

های کار و کارآفرینی در قرآن  مبانی و مؤلفه

 و روایات

عمل  ،طلبی منطقی، توفیق پذیری یسکر

 .است های کارآفرین صالح از ویژگی

)ملکی و 

 (1366همکاران، 

آثار باورهای مذهبی بر گرایش به 

 وکار کسب یانداز راه

 بر غیرمستقیمطور  بهباورهای مذهبی 

 تأثیرگذارند. وکار کسب یانداز راه

)سبحانی و 

 (1331همکاران، 

کارآفرینی از منظر ادیان توحیدی با تأکید 

 اقتصادی اسالمبر نظام 

 و کار شوقم ماسال یژهو به آسمانی ادیان

 کارآفرینی.

 شاکله دینی مفهوم پرتو در کارآفرینانه رفتار (1331)حجازی، 
 تحولهای عمیق  یهال درد بایی کارآفرین برای

 .کردایجاد دائمی

)طیبی و 

 (1331همکاران، 

وکار  ای کسب تحلیل نظری مقایسه

غیرکارآفرینانه در اقتصاد کارآفرینانه و 

 یاسالم

 .کند یم تشویقی را کارآفرین اسالمی اقتصاد

 تا()خنیفر، بی
کارآفرینی در ادیان و مکاتب )مطالعه 

 موردی: نظام ارزشی اسالم(

 ردیف در وک معنوی سلو جزو اسالم در کار

 ت.اس جهاد و نماز

 چارچوب نظری . 4

مذهبی بر رشد اقتصادی غرب، نظرات متعددی وجود دارند -در خصوصِ تأثیر عوامل اخالقی

داری به  سو، پیدایش سرمایه که در یک یطور بهها را در یک پیوستار قرار دارد  توان آن و می

شود مانند نظرات وبر و در سوی دیگر، این باور وجود  مذهبی نسبت داده می-عوامل اخالقی

 مثالًغیرمذهبی است مانند نظرات بشلر و دوسوتو.  کامالًل پیدایش نظام سرمایه دارد که عام

های فرهنگی جامعه غرب که  داری را نه ویژگی بخش نظام سرمایه دوسوتو نیروی حیات

. بشلر نیز (262و26 :1366 )دوسوتو، داند کارگیری سرمایه با یک معنا و کیفیت خاص می به

اقتصادی بیشترین  یها تمایل داشته به ارزش حاکم بر غربیاسی نظام سبر این باور است که 

های مذهبی  نداشتن ارزش ریبیشتر تحت تأث آمریکا و لذا رشد اقتصادی اروپا و اهمیت را بدهد

گذشته از گوناگونی ، هرحال به(. 156و103: 1320)بشلر، گرفته تا اخالق پروتستانی شکل
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ی را دار هیسرماهای مختلف در خصوص  تواند بروز تبیین های این اندیشمندان که می دیدگاه

توان  دهد نیز می های این سوی پیوستار مانند آنچه بشلر ارائه می توجیه کند، حتی در تبیین

 ی را دریافت اما پیش از توضیح این مطلبدار هیسرمادر پیدایش  -یا ضدمذهب–نقش مذهب 

 موضوعیت خود، خودی به وبر، و بشلر مانند اندیشمندانی نظرات که شد دآوریا توان می

 غرب اقتصادی رشد علل خصوص در نظری پیوستار یک سوی دو نماینده چون بلکه ندارند

 هستند. بررسی و طرح قابل اند شده واقع

موانع  حذفبه هنگام  یک شکل از اقتصاد است کهداری  سرمایهاز دید بشلر  اینکه، توضیح

میل »یعنی اگر دولت، کلیه موانعی را که بر سر راه  آید توسط نظام سیاسی حاکم پدید می

داری طبعاً  وجود دارد از میان بردارد، سرمایه« قانون حداکثرکردن بازده اقتصادی»و « سودجویی

 خطر به میل که هستند افرادی جامعه هر درچون  (.66و62: 1320)بشلر، پدید خواهد آمد 

 لذا دارد وجود افراط حد به آنان در داری(، سرمایه در موجود روحیه دو) تصاحب و ردنک

و  (66 )همان: دهند می بروز را خود یها تیقابل این شدبا مساعد برایشان شرایط هرگاه

ی دار هیسرمای سو به خود خودبهکنند و همین، جامعه را  ی آزاد میدوبندیقاحتیاجات را از هر 

یا  دکنندهیتولدولت نباید به نفع یا ضرر هیچ البته در این مسیر رشد اقتصادی،  کشاند. می

 باال زیرا بپوشد چشم رشد این از زاییده های اختالل بر باید ی دخالت کند و حتیا کننده مصرف

 ها یناراحت این حذف جهت در که کاری هر اما کند می ایجاد موقت یها یناراحت ،بازده بردن

غربی  یدار هیسرمااز این روی بود که  .داد خواهد کاهش را اقتصادی رونق و ازدهب شود انجام

 اهمیت بر افزودن و مذهبی های ارزش اعتبار کاستن با بعد، به هجدهم قرن از خصوصاً

 قیدی هر از مصرف[ ]بازارهای ها اجیاحت تا داد تغییر را ها ارزش نظام اقتصادی، های فعالیت

 (.152-23 )همان: آمد دیپد غرب العاده خارق اقتصادی رونق تغییرات، این پی در .دنشو آزاد

 یها همانا تبعیت تمامی ارزشرقابتی  وخواه منطق گستردهدر این  اساسیاصل بدیهی است که 

 (.311: 1366)الن میک،  است "و نیاز به سودآوری دارایی ضرورت انباشت"انسانی از 

 حداقلِ با همراه فزاینده کار حداکثری، )سودجویی الزم ایطشر اگر سخن، کوتاه به

 رو روبه مانعی هیچ با تولید( های هزینه تقلیل محصوالت، از جامعه استقبال تفریح، و استراحت
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 رفتن سود دنبال به مثالً) اخالقی ،(بودن مصرف کم به عادت مثل) فرهنگی مانع از اعم نگردد

 )مداخله سیاسی ،(1دیآ شمار به کار نیتر مهم اوقات یبعض استراحت و شود شمرده زشت

 نظام اساسی ویژگی که بازده حداکثر به جامعه صورت این در ... و (،آزاد بازار در دولت

 بازده وجود عدمبر اساس این تبیین، بدیهی است که  .شد خواهد نائل است یدار هیسرما

 افزایش راه سر بر جامعه آن که است گفته شیپ موانع معلول ،جامعه یک در بیشینه اقتصادی

 را موانع این از تعداد بیشترین شد موفق غرب جامعه اما است کرده ایجاد اقتصادی بازده

  .(63-66 :1320 )بشلر، آورد دست به را بازده بیشترین و دکن حذف

 باورهای از متأثر غرب اقتصادی رشد آن، در که پیوستار دیگر سوی خصوص در اما

 مذهبی های ریشه ارزیابی که است بدیهی نیز صورت این در گفت باید شود می نستهدا مذهبی

 های فعالیت برای را شناسانه آسیب رهنمودهایی اسالم، وحیانی های آموزه اساس بر پدیده این

 و بشلر که پیوستار سوی آن نظرات چنانچه بنابراین، داد. خواهد ارائه ما امروز کارآفرینانه

 چهارچوب از جامعه خروج از ناشی که رشدی باشد، صحیح هستند آن دهنماین دوسوتو

 پیوستار سوی این نظرات چنانچه اما و است مردود اسالم نگاه از اساسا باشد وحیانی مذهب

 صحیح هستند آن نماینده کللند مک و وبر که کارآفرینی( و اقتصادی رشد بر مذهب )تأثیر

 های فعالیت و اقتصاد رشد در اثرگذار مذهبی های ریشه بررسی صورت این در باشد،

 که است چیزی همان مذهبی های ریشه بررسی این و داشت خواهد ضرورت غرب کارآفرینانه

 دهد. انجام اسالمی دیدگاه با صدد در حاضر پژوهش

 تحقیق روش .5

داری از جنبه  یهسرما، کارآفرینی نخستین روش اسنادینخست از طریق پژوهش  در این

مصرف و »، «کار و تکلیف»یف شد و در آن، چهار وجه اساسی توصاعتقادی و مذهبی 

ای شناسایی و تعیین  برای بررسی مقایسه« هدف و غایت»و « اندوزی و ثروتمال»، «لذت

ارزیابی این وجوه اساسی، آیات قرآن و برخی منابع روایی اسالم بر  منظور بهشدند. سپس 

                                                           
1
 نیست. اینجا ها آن بحث محل اگرچه دارد وجود مسلمین بین حتی تفکراتی چنین. 
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ثروت، معاش، معیشت، مال و اموال، سعی، جهد و جد، عمل، طلب، »های  واژهاساس کلید

کسب و مکاسب، کار، غنی و غُنیه، شغل و حرفه، سُوق، دنیا، اقتصاد، کنز و ذهب، ربح، 

هایِ مناسب در یک بافت  مطالعه شدند و تصریحات و داللت« تمکن، دولت، و تجارت

قرآنی و روایی دقیقاً ذکر شدند. در بین منابع گونه مدوّن و مستندات  منسجم و استدالل

البالغه و  السالم( در دو کتاب نهج روایی، محوریت بر سخنان علی ابن ابیطالب )علیه

ای که اکنون بر نظام  غررالحکم و دُرر الکلم بود. همچنین با روش اسنادی، ویژگی اخالقی

ب مقدس مسیحیت، با اقتصادی غرب حاکم است، شناسایی و سپس همسویی آن با کتا

مطالعه علمی  .مطالعه علمی معناست شناسی، شناسی بررسی شد. معنی استفاده از روش معنی

 های زبانی در چارچوب یک نظام بدون هر پیش انگاری است در این دانش، توصیف پدیده

ویژه برای درک معانی موجود در کتب مقدس کاربرد  (. این روش به22: 1332)صفوی، 

اساس این روش، اناجیل چهارگانه )متی، مرقس، لوقا، و یوحنا( در چهار نسخه  دارد. بر

جمله شناسایی  250بر  مختلف مورد مطالعه و مقابله قرار گرفتند. در نتیجه این مرحله، بالغ

شدند که مشتمل بر کلمات و اصالحات کلیدی )دنیا، پول، مال، ثروت، خریدوفروش، کار، 

ها،  ها و جانشینی دگی، فقر، شغل( بودند. سپس با توجه به مترادفسرمایه، بازار، سود، زن

ها،  های دنیوی و اخروی موجود در مثال ها، زاویه دید، و جنبه ها، فضاسازی ها و مثال استعاره

ای اناجیل در خصوص  ( نظام اندیشه22: 1361( و )ایزوتسو، 361-263: 1332)صفوی، 

 ویژگی مذکور مورد بررسی قرار گرفت.

 های پژوهش یافته. 6

ای که منجر به رشد اقتصادی  های کارآفرینانه آیا فعالیت که بود این پژوهشی سوال نخستین

ای در عقاید مذهبی داشته است؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت با  دارانه شد ریشه سرمایه

خاستگاه و سنگ بنای  -شود که به کارآفرینی ترجمه می- 1عنایت به اینکه انترپرنیورشیپ

های مفهومی و تاریخی  (، لذا نخست باید به ریشه1: 2002داری است )شین،  سرمایه

                                                           
1
 Entrepreneurship 
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. انترپرنیور فردی بود دارای سرمایه و تدبیر مالی و انترپرنیورشیپ به 1انترپرنیورشیپ پرداخت

ها تحت تأثیر باورهای مذهبی بود چراکه  عالیتشد. اما این ف های اقتصادی او گفته می فعالیت

های اخالقی و نیز پافشاری کلیسا بر شرافتمندی در سوداگری موجب حلول  التزام به آموزه

های اقتصادی شد تا آنجا که انترپرنیور کسی تلقی  یک هویت مذهبی و اخالقی در این فعالیت

قیت هر ابداعی را به کمال شد که در پرتو اصول درست و روشن خرد، صداقت و خال می

خوش کند. این  مطلوب برساند و طرحش را به اجرا درآورد و به حاصل واقعی ابداعش دل

. این انترپرنیورها (226-222: 1361)هالینر،  های اصیل انترپرنیور بود یکی از نخستین تعریف

ه از طریق پیروی از کوشی بودند ک سخت افراد ،در مغرب زمین داری یهسرما نخستینِ یا فعاالنِ

کردند و با داشتن  یای برای رستگاری خود قلمداد م کار را وسیلهاخالق پروتستانی 

داری،  گری، جسارت و فراتر از همه، خویشتن های دیگری همچون محاسبه خصیصه

کار مولد توسعه و اطمینان بودن، تعهد به کار، و ابتکار توانستند صاحب سرمایه  قابل

و  10-3: 1364، وبر،10: 1330)ترنر، داری را بنیان نهند وند و پایه سرمایهش (کارآفرینی)

. البته ممکن است در خصوص رابطه بین پروتستانیسم و اقدامات متهورانه (63: 1362وبر،

هرحال  داری( قدری اغراق شده باشد اما به اقتصادی و کارآفرینی )و متعاقباً پیدایش سرمایه

ها مذهب  شد که ازجمله آن گر هدایت می ها و عوامل تعدیل علتکارآفرینی توسط یک سری 

( و این بدان معنا نیست که پروتستانیسم تنها عامل محرک 264: 2004بود )کرسول و روالند، 

های مُتقن در خصوص  داری بوده است؛ بلکه، وجود گزاره در پسِ توسعه اخیر سرمایه

و سبک زندگی ضروری برای موفقیت  های خاص پروتستان افزایی بین برخی آموزه هم

کللند  ( و این نظریه بعدها توسط مک163: 2002وکار مد نظر است )کرسول و روالند،  کسب

                                                           
هایی را برگزیدند که اگرچه نادرست نیستند اما گویای تمام مفهوم هم نیستند.  .مترجمین برای واژه آنترپرنیور معادل1

 و اقتصاد»برگزیدند و مترجمین کتاب وبر، واژه کارفرما را « اقتصادی رشد اخالقی شرایط»مثال مترجمین کتاب 

هرحال تطور تاریخی مفهوم  . به(132: 1364)وبر،  نظر گرفتند را در« وکار مالک و صاحب  کسب»، معادل «جامعه

ها بر  تر بوده است اما برخی نظریه دهد که در هر مرحله زمانی، یکی از ابعاد این مفهوم برجسته انترپرنیور نشان می

 (.5: 2003کنند )هبرت و لینک،  تأکیدمیاک مفهوم آنترپرنیور در یک چارچوب جامع اهمیت ادر
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عنوان ویژگی خاص و  هرحال، اگرچه اخالق کاری پروتستان دیگر به تکمیل شد. به

شود اما  رفته نمیهای متهورانه اقتصادی و کارآفرینی کاپیتالیسم در نظر گ ی فعالیت متمایزکننده

داری اکنون بر بازار  شود چون ایدئولوژی اقتصادی سرمایه اثرات آن اخالق هنوز احساس می

های مذهبی و اخالقی  جهانی غالب است )همان(. بدین گونه کارآفرینی، خود، متأثر از مؤلفه

، توصیف و بر داری شناسایی های مذهبی مؤثر در کارآفرین نخستین سرمایه بود. در ادامه، مؤلفه

 های اسالمی ارزیابی خواهند شد. اساس آموزه

 مذهبی کارآفرینی نخستین-های اخالقی . ریشه6-1

ی تشریح شود که بتواند حکایتگر ا گونه بهریشه تاریخی رشد اقتصادی از طریق کارآفرینی باید 

داری ارائه شد. نگاه به رشد اقتصادی از منظر مذهب و  هایی باشد که برای نظام سرمایه ویژگی

 این مهم را ایفا کند. تواند یماخالق 

 مورد در تازه عقاید رواج، (1466) پانزدهم قرن یاروپا در پروتستان نهضت حاصل

 زندگی امور سرلوحه در ،ییجو منفعت و یاطلبیدن که یطور به بود دنیایی امتیازات و زندگی

و روابط مستقیم  1پروتستان بر نقش ویژه فردیت. (13: 1333فر، )مهرگان و کرامت گرفت قرار

. فردگرایی نوعی نگرش ایدئولوژیک است که با ارزش نهادن به کرد یم دیانسان و خدا تأک

در  بخشید تا فرد بتواند اصالت میهای افراد را  خواستهاتکای نفس افراد، اهداف و و استقالل 

جهت رسیدن به اهداف خود تالش کند. به عقیده نورث، گسترش باورها و رفتارهای 

مانند بازار داشت که  یتکامل ساختارهای وفردگرایانه ارتباط کامالً مستقیمی با رشد اقتصادی 

ها که بر کامیابی،  انتباور اخالقی پروتس بدل شد. سمیتالیبعدها به اجزای الینفک نظام کاپ

زیادی  دیو ورود به بهشت تأک 2از فیض الهی یا عنوان نشانه های مادی به ثروت و موفقیت

های اصلی این  مؤلفه (.60و23)همان:  نقش بسیار مهمی ایفا کرد یدار هیند در توسعه سرماشتدا

گرایی،  گرایی پروتستان نهفته هستند. از طریق ریاضت نظام اخالقی در مفهوم ریاضت

ناپذیر آن، انباشت سرمایه  شد و نتیجه اجتناب اندوزی تلفیق می محدودیت در مصرف با ثروت

                                                           
1
 individualism 

2
 God’s grace 
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 های مذهبی کارآفرینی های اسالمی و ریشه بررسی تطبیقی آموزه
 

یل روشن وقفه که سمبل بارز و دل یعنی، وقتی زهد در مصرف با اعتقاد به کار و تالش بی ؛بود

)وبر،  شد گردید تکاثر سرمایه و پول همچون یک هدف، حاصل می ایمان واقعی بود، تلفیق می

 که بود این پروتستان اخالق دیگر نقش. همچنین (154و66: 1362و وبر،  10: 1364

 بودن ارزشمند و شان زندگی سبک بودن مشروع احساس (بورژواها) سوداگران و بازرگانان به

خود وغم  تمام هم ها آن شد. می ها آن رشد باعث همین و درک القا را شان اقتصادی یها تیفعال

د اما در جامعه از هیچ دنفقط طالب سود بوو د کردن های اقتصادی می صرف فعالیت را

 این مسیحی پروتستان و (156و104-102: 1320)بشلر،  ندمشروعیتی برخوردار نبود

های اساسی ریاضت پروتستان در  ، مؤلفهها نیا باوجود آورد. ارمغان به ها آن برای را مشروعیت

اندوزی، و غایت زندگی است که در ادامه به ترتیب   خصوص چهار مفهوم کار، مصرف، مال

 شوند. تشریح می

 . کار و تکلیف6-1-1

گرایی، کار مداوم و منظم، تکلیف دنیویِ انسان از سوی خداوند و راهی برای اثبات  در ریاضت

شده تا قدرتش را در  یعنی انسان از سوی خداوند دعوت (154: 1362)وبر،  شد ایمان تلقی می

تمام وقت خود را  1پیشه زمین از طریق کار و تالش آشکار کند و برای همین، فرد ریاضت

آمدن  . چنین باوری، اهرمی برای پدید(10: 1330)ترنر،  نمود مصروف تالش و کوشش می

داری بود. در این نظام فکری، فرد کار و حرفه خود را  ستگاه اولیه سرمایهای شد که خا روحیه

ی امرارمعاش نیست؛ بلکه هدفی  کند یعنی کار فقط وسیله با احساس مسئولت شرعی دنبال می

و مایه خشنودی پروردگار و تنها وسیله حصول یقین به کسب فیض الهی است. با  2معنوی

شد )وبر،  می ی نسبت به نتیجه و ثمره کار در افراد ایجادتعمیق این باور، یک ضمانت روان

زمینه  و (42 :1361 کللند، )مک یافت می ارتقا اقتصاد در طلبی توفیقو  (160-154و16: 1362

                                                           
1
 Protestant puritan  .ها( دینان )پیوریتن .پاک 

2
 خود نه ددانن می هدف به رسیدن وسایل بر متوجه را داری سرمایه جامعه.احتمال از همین جاست که برخی  

 .(44 :1363)زرشناس، هدف
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یفه یعنی افزایش سرمایه، وظاز این  سرباززدنشد تا جایی که  برای انباشت سرمایه فراهم می

بشلر نیز صراحتاً به ضرورت کارِ حداکثری  .(122: 1365)فوگن،  شد یمحماقت در نظر گرفته 

و حداقل کردن استراحت و تفریح به عنوان یکی از عوامل مهم برای حداکثر شدن بازده و 

 بشلر اگرچه (62-66 :1320 )بشلر،کند  داری اشاره می پیدایش سرمایه متعاقباًسود اقتصادی و 

 شد، سود و بازده حداکثرسازی برای اهمیتی چنین شدن قائل به منجر اعتقاداتی چه که را این

 گذارد. می ناگفته

 . مصرف و لذت6-1-2

)وبر،  جویی زودگذر گرایی پروتستان، ثروت حاصل از کار نباید صرفِ لذت در ریاضت

اما چیزی که انگیزش الزم را برای این  (.153: 1362)وبر،  یا کاالهای تجملی شود (10: 1364

گیری  کرد باور به این وعده مسیحیت بود که در ازای شکیبایی و کناره داری ایجاد می خویشتن

تر را داشت. لذا از طریق چنین  توان انتظار پاداشی بزرگ های این جهانی می موقت از لذت

. این مصرف (123و126: 1365، )فوگنشد  یمقناعتی، میزان مصرف محدود و اسراف نیز منع 

مذهبی ارزشمند تلقی  ازلحاظکم کاال، خدمات و حتی اسباب و اوقات فراغت )کف نفس(، 

)هالینر،  کرد های دینی الزم را برای موفقیت در انباشت سرمایه فراهم می شد و انگیزه می

ا تشویق و گرایی از دو طریق، انباشت سرمایه ر . با این اوصاف، ریاضت(265-266: 1361

ی از اسباب و اوقات مند بهرهکرد؛ اول کاستن مصرف کاال و خدمات، و دوم کاستن  تشدید می

 فراغت با کار مداوم.

 ی و ثروتاندوز مال .6-1-3

منزله مشیت الهی تلقی کرد با این توجیه که از ثروت  اندوزی را به گرایی، مال ریاضت

های عقالنی، موردنیاز فرد  های عقالنی و سودآور داشت و چون این استفاده توان استفاده می

و همین امر  (153: 1362)وبر، اندوزی نیز مشیت الهی است  و جامعه است پس ثروت

. (123و126: 1365)فوگن، ی سودآور و تولیدی را از میان برد ها یتفعالمحدودیت در 

 عالوه، در این نظام اعتقادی: به
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 اندوزی  بستگی به مادیات، مبارزه علیه مال منظور از مبارزه علیه هوا و هوس و دل

پرستی( است  عقالنی نیست، بلکه منظور مبارزه علیه استفاده غیرعقالنی از ثروت )مثل تجمل

 .ه شرک محکوم شده استمنزل که به

 کاری، دنیاپرستی و آزمندی  شد اما در این راه دغل تولید ثروت خصوصی تشویق می

بود زیرا ثروت  "کسب ثروت به خاطر خود ثروت"نیز محکوم بود. البته منظور از آزمندی، 

خود یک وسوسه نفس بوده و اگر هدف ذاتی قرار بگیرد، شر خواهد بود اما اگر  خودی به

تنها نکوهیده نیست که نشانه برکت الهی و  ی تکلیفی به نام کار منظم و مداوم باشد نه ثمره

ها، اگرچه آزمندی خطری برای  . باوجود این(154و153: 1362)وبر،  شد اثبات ایمان تلقی می

تر نیست. یعنی چون بطالت و بیکاری به  روح انسان است، ولی از بطالت و بیکاری سهمگین

کند، پس فرد موظف است حرفه  نجامد و تهیدستی نیز اخالق را زایل میا تهیدستی می

 پردرآمدی برای خود برگزیند تا اخالق خود را حفظ کند.

)وبر، تنها متضاد نیستند که متحدند  نتیجه چنین اعتقاداتی این بود که تقوا و ثروت جویی نه

یکی  عنوان بهرا  "یا تولید ثروت کارآفرینی"رو، ایسس تمرکز تاریخی روی  . ازاین(16: 1362

 .(113: 2003کند )ایسس،  داری معرفی می های سرمایه از مشخصه

 هدف و غایت .6-1-4

داند و این هدف باید از طریق  پیشگی رسیدن به رستگاری اخروی را هدف نهایی می ریاضت

. در اخالق (45: 1366)دنهارت، انجام تکلیف در قالب کار و امور روزمره زندگی دنبال شود 

نقش مهمی داشت. طبق این اصل، خداوند افراد خاصی را  1پروتستانی، اصل مشیت یا تقدیر

ی منتخب بودن، موفقیت در امور دنیوی است.  برای سعادت اخروی انتخاب نموده که نشانه

بنابراین، هر مؤمنی جهت حصول اطمینان از منتخب بودن باید تمام تالش خود را در جهت 

. این باور به تقویت (10: 1330)ترنر،  (10و3: 1364)وبر،  این دنیایی به کارگیرد موفقیت

 نامید. "توفیق طلبی"کللند آن را  ای در افراد منجر شد که بعدها مک روحیه

                                                           
1
 Predestination 
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تر در وقتی دیگر  ازایی بزرگانتظار و به تعویق انداختن ارضای نیازها برای مابه»درمجموع، 

انداز و انباشت  ای برای پس عنوان تکلیف و وظیفه( به عامل قوی )بهدر کنار کار « )آخرت(

: 1361)هالینر،  صورت، مسیحیت از عوامل مثبت رشد اقتصادی بود سرمایه مبدل شد و بدین

 نظام موفقیت پایه آنچه دارند اعتقاد ،برتری احساس ضمن ها غربی از بسیاری نیز امروزه .(265

 دغدغه و اند برده ارث به که است ها آن کاری اخالق دهد می تشکیل را ها آن داری سرمایه

 است آمده وجود به ها آن (1کالوینیسم) پروتستانی مذهبی های آیین توسط که وجودی

 بلکه نیست منظور مذهب و اخالق برای تام علیت ،هرحال به .(262و266 :1366 )دوسوتو،

برخی از وجوه کند  بیان می تاونی که همچنان است. اهمیت حائز آن تأثیرگذاری و نقش

را تقویت کرد و تمایالت آن را استحکام  یدار هیمتأخر معجونی بود که روحیه سرما ریاضت

 .(62: 1331)صادقی،  بخشید

جز مورد چهارم،  گفته و ارتباط آن با رشد اقتصادی، به های ریاضتی پیش همچنین مؤلفه

گرفته از یک نظام اخالقی  ها نه نشئت توسط بشلر نیز تصریح شده اما او معتقد است این مؤلفه

 ریاضتی با باید و است "سودجویی و منفعت بیشترین کسب به شوق"خاص که ناشی از 

 انداز پس سازد. می ممکن را حیات ادامه تنها که ببرد باال حدی تا را ییجو صرفه که گردد همراه

 برای تفریح و دهیفا یب خرج هر و شود گذاری سرمایه باید نیز ییجو صرفه این از حاصل

 نپرداختن سود، خودِ برای سودجویی یعنی؛ خالصه طور به این و بود خواهد ممنوع تولیدکننده

 ییوخو خلق چنین وجود او باور به .منفعت کسب امکانات بر منظم نافزود دیگر، کار هیچ به

 دارد محدودی انواع کنند می تعقیب زندگی در آدم یبن که ییها هدف که است دلیل بدین

 افرادی جوامع تمام در و همواره لذا و اقتصادی( و یشناس ییبایز نظامی، سیاسی، )مذهبی،

های  فعالیت و ییجو منفعت به اشدب مناسب موقعیت و شوند گذاشته آزاد وقت هر که هستند

 .(115و66: 1320)بشلر،  کنند می اقدامدارانه  سرمایه

داری نیست اما  اگرچه بر اساس تبیین بشلر نظام اخالق پروتستان عامل پیدایش سرمایه

ی مساعدی شد برای اهتمام محض به  مذهبی هدایتگر، مجوز و زمینه-فقدان یک نظام اخالقی

                                                           
1
 Calvinist Calvinism (Jean Calvin) 
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 به خاصی حوزه ،غرب( )مانند جامعه یک در اگر» کند د و منفعت همچنان که او تصریح میسو

«. شد خواهد اقتصاد نظیر ها فعالیت دیگر متوجه مذهبی احساس نشود داده اختصاص مذهب

 را جامعه بر حاکم های ارزش مراتب سلسلهغرب خصوصاً از قرن هجدهم به بعد افزاید  وی می

 هنخب و مستعد افراد تا داد کاهش را نظامی و سیاسی، مذهبی، های ارزش راعتبا و داد تغییر

 اقتصادی یها تیفعال یسو به و کرده پیدا میدان نداشتند( مادی منفعت جز هدفی که ییها آن)

 و مردم تمایالت بر ریتأث راه از وضع این و شدهم  و همین بیابند سوق ها کارخانه ایجاد و

 جهش این که بپذیریم باید و رساند یاری یدار هیسرما زایش به ،اجتماعی نیروهای گسیل

. (136و135-126 :1320 )بشلر، است بوده جامعه ارزشی نظام متوجه چیز هر از بیش تاریخی

 پروتستان اخالق از غرب اقتصادی رشد روند اگر حتی که رسد می نظر به روشنپس 

 یبند تیاولو توانسته که یافته تنشئ اعتقادی خاص نظام یک از باشد، نگرفته سرچشمه

 باورها و اعتقادات نظام به اتکا با ها ارزش سلسله تغییر چراکه کند جا جابه را جامعه های ارزش

 است. ممکن

اند  البته باید عنایت داشت برخی خصایص در تحوالت مختلف تاریخی دچار تبدل شده

 بر مبتنی نوزدهم اواخر تا نزدهمپا قرن از داران سرمایه منش گوید می زرشناسهمچنان که 

 (رویه بی مصرف و اسراف) بعدی مراحل خصلتو با  بود جویی صرفه و خست ،امساک

 در مذهبی اخالق ریتأث وجود با ترتیب همین به .(30-21 :1363 )زرشناس، است تفاوتم

 غلبه علت به آید، برمی نیز 1وبر بینی پیش و بشلر نظرات از که طور همان داری، سرمایه پیدایش

 طی متفاوتی تاریخی مسیر غرب یدار هیسرما و اقتصادی رشد سودجویی، و خواهیمنفعت

 است. کرده

 مورد روانشناسی نگاه از را گفته پیش مذهبی عوامل نیز کللند مک شد، اشاره که همچنان

 سطح پروتستان، مذهبی اصالحات که داد نشان تجربی شواهد با او داد. قرار مطالعه

                                                           
1
 صورت یک عطش برای کسب ثروت پایان خواهدپذیرفت داری به بینی کرده بود که سرمایه نوعی پیش .وبر به 

 (.16: 1362)وبر، 
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 مانند مشاغلی طلبی،توفیق ویژگی با افرادی و داد ارتقا جامعه در را ]اقتصادی[ 1طلبی توفیق

 رشد به امر همین و است زیاد مسئولیت با توأم که دادند یم ترجیح را آفرینیکار و بازرگانی

 و یاد تغییر عامالن از یکی عنوان به مذهبی مبلغان از او شد. منجر پروتستان مسیحیت یاقتصاد

 رفتار اینکه به محکم باور و آموزشی های برنامه لهیوس به مذهبی مبلغان که کرد خاطرنشان

 )شولتز، دهند می تغییر یزیآم تیموفق شکل به را رفتارها داد، تغییر توان یم را ساالن بزرگ

 به 2تسلط و استقالل آموزش بر ها پروتستان داد نشان شواهد ،عالوه به (562-563 :1332

 کللند، )مک کرد یم کمک افراد در طلبیتوفیق تقویت به خود این که داشتند دیتأک فرزندان

 ایجاد را جدیدی شخصیتی یا مَنشی گیری جهت پروتستانی اصالحات ،درواقع (.53و42 :1361

 پیشرفت کلمه یک در و پشتکار جستجو، ،شتنیخو بهبود برای پیوسته کوشش بر که کرد

 و کوشی سخت به مربوط جدید های ارزش این که است معتقد کللند مک داشت. دیتأک فردی

 نسل به را آن نسلی هر و شد مبدل یارمع یک به پروتستان های فرهنگ در برتری برای تالش

 سه )در باستان یونان تمدن بررسی نتایج (.همچنین563 :1332 )شولتز، داد می آموزش بعدی

 و صنعتی( انقالب تا 1400) انگلستان ی،وسط قرون اسپانیای انحطاط(، و اوج رشد، دوره

 سطح هرگاه (43 :1321 ،3آلشولر و کللند )مک دادند نشان کللند مک توسط دیگر کشور بیست

 بالعکس، و است بیشتر کشور آن اقتصادی رشد نرخ باشد باالتر کشور یک پیشرفت به نیاز

 حمایت عقیده این از ها بررسی این است. یافته کاهش طلبیتوفیق اقتصادی، افت دوره از پیش

 آن ماهیت است قادر شود آشکار فرهنگ یک در فراگیر طور به هرگاه خاص انگیزه یک که کرد

 (.563 :1332 )شولتز، دهد تغییر چشمگیری طور به را فرهنگ

                                                           
1
 Need achievement (achievement motivation) 

است  (excellence)ی و تالش برای یک نوع برتری زیر برنامهطلبی، الگوی تفکرات و احساسات مربوط به توفیق

طلبانه شامل هر نوع فعالیتی است که به های توفیق رفتاریکللند  از نظر مک (.43: 1321کللند و آلشولر،  )مک

ها، افزایش میزان فروش  سود، کاهش هزینه شیافزاهای باال،  افزایش غیرعادی حقوق، ترفیع به مشاغلِ با مسئولیت

 (.565: 1332)شولتز،  شود یمو...منجر 
2
 independence and mastery training 

3
 McClelland & Alschuler 
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 و ها داده از زیادی حجم مبنای بر «1موفق جامعه» کتاب در همکارانش و کللند مک ،عالوه به

 نقش لذا و ندهست مرتبط هم به تاریخی ازنظر اقتصادی رشد و طلبیتوفیق کردند بیان شواهد

 :1323 )اسمیت، است حیاتی اقتصادی رشد جهت "موفقیت برای برانگیخته کارآفرین"

 کارآفرینانه ماهیت با تجاری مشاغل به باال طلبیتوفیق با افراد چون گرید عبارت به (.65و64

 کارآفرینانه رفتار در شکل بهترین به طلبیتوفیق و (363 :1365 کللند، )مک دارند گرایش

 رفتارهای قالب در طلبیتوفیق از باالیی نسبتاً درصد وجود علت، همین به شود یم تبلورم

 و کللند )مک ابدی یم بازتاب اقتصادی توسعه سریع نرخ در تاًینها کشور یک در کارآفرینانه

نگریم، جامعه  بر اساس مجموع آنچه گفته شد وقتی از نگاه مذهب می (.43 :1321 آلشولر،

ای  تواند فقط پاره مسیر به رشد اقتصادی منتهی شده است اگرچه این مسیرها میغرب از چند 

 داری باشد.  از واقعیت پیچیده نظام سرمایه

 
 داری از نگاه مذهب : کارآفرینی نخستین سرمایه1شکل 

 های پژوهش منبع: یافته

 . پاسخ اسالم6-2

های اعتقادی و  این ریشه آیا» یعنی دوم پژوهشی سؤال به پاسخ منظور به قسمت این در

چهار مؤلفه پیشین که مربوط به  ،«های اسالمی هست یا خیر؟ مذهبی مورد تأیید آموزه

شوند اما  های اسالمی ارزیابی می اصالحات مذهبی مسیحیت هستند به ترتیب بر مبنای آموزه

                                                           
1
 The Achieving Societ y 
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یا تناقض  تنهایی، انحراف ها به شده در این مؤلفه باید توجه داشت که برخی باورهای گفته

دهد ولی وقتی در قالب یک نظام اعتقادی یکپارچه  های اسالم نشان نمی ای را با آموزه برجسته

 کند. شوند، انحرافات خود را بهتر آشکار می و هدفمند مالحظه می

 .  کار و تکلیف 1 -6-2

عالوه،  به«. های طبیعی است کار منشأ حقوق و مالکیت خصوصی ثروت»در تشریع اسالمی، 

که کرامت و جایگاه انسان نزد خالق  طوری اسالم از جنبه فکری، به کار و تولید تشویق نموده به

های اخالقی  ها و مالک شده است. همچنین یک سلسله ارزش  متعال به کار و تولید پیوند داده

 های اسالمی درباره کار و نکوهش بیکاری ارائه داد که قبل از اسالم سابقه نداشت. در آموزه

: 1352)صدر،  کار در ردیف عبادت است و تنبلی و بیکاری مظهر نقص، پوچی و ابتذال

ها، سستی در کار و امور معیشتی فرد را به کسالت در وظایف  تر از این . مهم(224و150

به همین دلیل برای رسیدن به حیات دلخواه پس از ممات دنیا،  1کشاند معطوف به آخرت می

 دنیا گذشت. باید با موفقیت از این

و  2داند السالم(، پیشوای اول شیعه، انسان خداباور را پرکار می علی ابن ابیطالب )علیه

تا  3یابی به آرامش و رضایت خاطر برایش دور نیست اما همت او بلند است  اگرچه نقطه دست

وکار تأکید  . ایشان در خصوص کسب4دهد جایی که در هر ساعتی کار مشخصی را انجام می

ها، تجارت  و فراتر از این 5مندی استنیازی از مردم و عزت کند اقدام به تجارت موجب بی می

شده که رها کردن تجارت  کند و مؤکداَ گفته کارانداخته و قدرت آن را زیاد می عقل انسان را به

ل، کند؛ به همین دلی و به عبارتی، بیکاری عقل انسان را زایل می 6شود به تضعیف عقل منجر می

 بیکاری نکوهیده است. (225: 1352)صدر،  حتی برای ثروتمند نیز

                                                           
1
 .(53: 12، ج1416)حر عاملی، السالم(: من کسل عن امر دنیاه فهو عن امر آخرته أکسل  .عن ابی جعفر)علیه 

2
 .(63: 1365)آمِدی، .المومن کثیر العمل  

3
 (.124.المؤمن قریب امره بعید همُّه )همان:  

4
 (.531.فی کل وقتٍ عَمَلٌ)همان:  

5
 .(12: 12، ج1416)حر عاملی،  تعرضوا للتجارت فان لکم فیها غنی عما فی ایدی الناس. 

6
 .(426: 1، ج1422شهری، )ریتجاره ینقص العقل السالم(: التجاره تزید العقل. ترک ال .امام صادق )علیه 
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تواند واجب، مستحب،  ها برای هر کاری صادق نیست. در اسالم، کار می اما این فضیلت

مباح، مکروه و حتی حرام باشد. کار برای تحصیل مخارج خود و خانواده و نیز تأمین نیازهای 

لذا اگر فرد مخارج خود و خانواده را مثالً از طریق ارث اند و  جامعه از مصادیق کارهای واجب

گفته بیکاری مؤکداً  دارد، این نوع کار برای او واجب نیست اگرچه به استناد روایات پیش

مذموم است. کار برای ارتقاء آسایش خانواده و نفع رساندن به مؤمنین و فقرا از انواع کارهای 

ل بدون مصرف در مقاصد پسندیده یا مذموم از انواع مستحب هستند. کار برای زیاد کردن ما

. این اقسام کار را (13ص 2: ج1365)شهیدثانی،  کارهای مباح است اما ترجیحی ندارد

که اندیشه  درحالی 1وزیاد کرد توان خودسرانه و بدون رعایت اصول و قواعد فقهی کم نمی

گرایی و تأکید  و نتیجه این مطلقکرد  طور مطلق، واجب دینی تلقی می پروتستانی، کار را به

ویژه  ازحد، اصالت یافتن کار )و متعاقباً ثمره کار یعنی افزایش درآمد و پیدایش ثروت( به بیش

پیشه هنگام مرگ با ثروت انبوه دفن  با مرور زمان بود. گواه این مدعا آن است که افراد ریاضت

نشان از مصرف نشدن آن برای  که انبوه شدن ثروت درحالی (.10: 1330)ترنر، شدند  می

 مقاصد ضروری یا پسندیده توسط تولیدکننده ثروت است.

 . مصرف و لذت6-2-2

هرحال، لذت،  ای بین اسالم و پروتستان مشهود نیست اما به در این مورد اختالف برجسته

)ابن  کند ای است که انسان پس از استفاده یا مصرف چیزی احساس می خوشی و خرسندی

مندی و التذاذ حالل  و مسلمان نباید تحت عنوان زهد یا ریاضت، بهره (1330زکریا،  فارس بن

چون عاملی برای قدرت یافتن در سایر امور الزم مانند  2از دارایی را برای خود تحریم کند

. اما در لذات حالل نیز انسان نباید خود را تسلیم هر 3وکار و حتی عبادت است کسب

                                                           
1
 .(146: 1404)صفار،  السالم(: ان حالل محمد حالل الی یوم القیامه و حرامه حرام الی یوم القیامه .اباعبداهلل)علیه 

2
 .(3362: 3، ج1422شهری، )ریاهلل: لیس الزَّهد فی الدنیا بتحریم الحالل  .رسول 

3
وَساعَةً تَخْلُونَ فیها لِلَذّاتِکُمْ فی ...إِجْتَهِدُوا فی أَنْ یکُونَ زَمانُکُمْ أَرْبَعَ ساعات:السالم(:  .امام ابی الحسن موسی)علیه 

 .(321: 25، ج1363)مجلسی،  غَیرِمُحَرَّم وَبِهذِهِ السّاعَةِ تَقْدِروُنَ عَلَی الثَّالثِ ساعات
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های حالل انسان  روی حتی در لذت حدی را برای کفایت قائل نباشد. زیادهای کند و یا  خواسته

 .1کند دارد و موفقیت او را تهدید می تر بازمی را از امور و وظایف مهم

  ی و ثروتاندوز مال. 6-2-3

های اقتصادی دستیابی به فواید حاصل از تصاحب مال و  بدون شک انگیزه اولیه برای فعالیت

چیز باید نگرش اسالم به مال و ثروت بررسی شود همچنان که به  ل از هرثروت است لذا قب

خواهیم نظری به نظام اقتصادی بیفکنیم اول باید ببینیم نظر  می که گفته شهید مطهری آنگاه

ترین  (. پس نگرش به ثروت اساسی25: 1360؟)مطهری، اسالم درباره ثروت و مال چیست

 کارآفرینی اسالمی است. موضوع در

تا،  )ابن منظور، بیال همه آن چیزی است که تحت ملکیت فرد است؛ یعنی دارایی م

)ابن  شود ها به مقدار کافی برای تأمین نیازها باشد، غنا حاصل می و اگر دارایی( 635: 11ج

)ابن  های دیگران و ضد فقر است نیازی از دارایی . پس غنا حالت بی(1330فارس بن زکریا، 

ازحد کفایت بر نیازها باشد و متصف به  . حال اگر دارایی یا همان مال، بیشتا( منظور، بی

شود. پس ثروت،  و زیادی شود به آن ثروت گفته می (1330)ابن فارس بن زکریا، کثرت 

ها نسبی  . بر این اساس، این حالت(111: 14تا. ج )ابن منظور، بی 2نیازی است فوقِ غنا و بی

کنند و سطح نیاز هر فرد به نسبت خود او مشخص  نی پیدا میهستند چون به تبعِ نیاز مع

تواند کمتر از میزان کفایت و در حالت فقر باشد یا اینکه  شود. بنابراین، دارایی انسان می می

به میزان کفایت و نیاز و در حالت غنا باشد و یا اینکه بیش از میزان نیاز و در حالت ثروت 

المی نسبت به این سه حالت انحرافات اعتقادی پروتستان های اس باشد. شناخت موضع آموزه

 کند.  درباره ثروت را نمایان می

تواند برای جامعه سودمند باشد که اوالً برای تأمین نیازهای زندگی و حفظ آبرو  انسانی می

وکار و به دست  و جایگاه اجتماعی خود و توانایی یافتن بر امور الزم زندگی در پی کسب

                                                           
1
 .م(1330السالم(,  )علی ابن ابیطالب)علیه فاَغلبه واال اهلکک .هواک اعدی علیک من کلِّ عدوٍّ 
 .یقال انه لذو ثَرَاء و ثَروَة، یراد انه لذو عدد و کثرة مال. و اَثرَی الرجلُ و هو فوق االستغناء. 2
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و دارایی باشد؛ کسی که در تأمین نیازهای خود ناتوان است، در تأمین نیازهای آوردن مال 

، نتیجه این دارایی، عالوه به 2چراکه دستگیری مشروط به دارایی است 1تر است جامعه ناتوان

است پس انسان  4و رسیدن به سرافرازی و ارجمندی در جامعه 3نیاز شدن از دیگران یب

؛ چنین انسانی ضمن اینکه محبوب 5نیازی تالش کند یبخداباور باید برای رسیدن به نقطه 

نیازی و کسب مال و افزایش درآمد برای او مرزی  یبفرا رفتن از نقطه  6خداوند متعال است

 6نشوداما مال مازاد بر نیاز مؤکداً پسندیده است که انباشته و به ثروت شخصی تبدیل  2ندارد

 . اما چرا؟3های دیگران در جهت جلب رحمت بیشتر پروردگار صرف شود بلکه برای نیازمندی

 10خود )بدون وجود امر مذمومی در نحوه تحصیل یا مصرف( یک نعمت خودی ثروت به

و تهدیدی برای ایمان و سعادت  11ها تواند سببی برای ابتال به آزمایش است اما نعمت هم می

نامی،  آورد ازجمله خوش روت به علت منافعی که برای فرد به همراه میفرد باشد چراکه ث

                                                           
1
الخَیرَ فیمَن الیُحِبُّ جَمعَ المالِ مِن حَاللٍ، یَکُفُّ بهِ وَجهَهُ و یَقضی بهِ دَینَهُ ویَصِلُ بهِ  :(السالم علیه)جعفرصادق . 

 .(3343: 3، ج1422شهری، )ری رَحِمَهُ
 .(635: 1365)آمِدی، .السخاء مع عُدم  2

 
 .(146: 5، ج1402)کلینی،  مَنْ طَلَبَ التِّجَارَةَ اسْتَغْنَى عَنِ النَّاسالسالم(:  .ابوعبداهلل )علیه3
4
 .(233: 1401)خزاز رازی،  .عزُّالمرء استغناؤُه عن الناس 

5
 .(162: 1360)فریدتنکابنی، . البأس بالغنی لمن اَتقی (114: 1365)آمِدی، .المومن غنیٌ 

6
 .(166: 1360)فریدتنکابنی،  .ان اهلل تعالی یحبّ العبدالتقی الغنی الحفی 

2
)فریدتنکابنی، . نعم العون علی تقوی اهلل المال (3350: 3، ج1422شهری، )ری.نعم المال الصالح للرجل الصالح  

1360 :522). 
6
 .مااخشی علیکم الفقرِ ولکنُی اخشی علیکم التُکاثر. 

3
 .(162)همان:  رحم اهلل من انفق الفضل من ماله. 

10
السالم( قال:...اذا اردت ان یثری اهلل مالک  . امیرالمومنین )علیه(203: 1365)آمِدی، .انَّ من النَّعم سعة المال  

. رسول اهلل (63: 4تا، ج ()قمی, بی422: 4تا، ج ()نوری، بی326: 1365()دیلمی، 164: 62: ج1403)مجلسی، فزکه.
ان البرَّ و الصله  -ةفان الصدقه تزید فی المال کثر-وآله(: فان الصدقه ال تنقص المال و لکن تزید فیه  علیه اهلل )صل

: 3تا، ج )محمدی ری شهری, بیلیطیالن االعمار و یعمران الدیار و یثریان االموال و لو کان القوم فجارا 
، 1430)محمودی، السالم(:ان القوم لیکونون فجارا فیتواصلون فتنمی اموالهم و یثرون  . امیرالمومنین)علیه(566و442

. عن علی بن الحسین: القول الحسن یثری المال و ینمی الرزق (366: 10، ج1363()مجلسی، 336و332: 3ج
 .(513: 2تا، ج ()اسماعیلی یزدی، بی166: 12، ج1416)حرعاملی، 

11
 (.3346: 3، ج1422شهری، )ری السالم(: المال للفتن سببٌ .امام علی )علیه 
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و ... موجب شیفتگی و  3 ، آرامش خاطر خویشان نزدیک2، ارتقاء جایگاه اجتماعی1ارجمندی

و نیز ازآنجاکه  4کند بستگی شده و گذشتن از آن و صرف در مقاصد خیر را دشوار می دل

ها و آرزوهای باالتری نیز  متعاقباً خواست 5یابد یش میموازات فزونی مال، قدرت فرد افزا به

که این فزونی مال برای او  درحالی 6شود پروراند و بیشتر متوجه خود می برای خود در سر می

 2آورد ازپیش به نیازمندی دیگران را نیز به همراه می های اخالقی مانند توجه بیش مسئولیت

کند؛ انسان  جلوگیری از انباشت را بیشتر موجه میمضافاً عامل دیگری، صَرف مال مازاد و 

 تواند مطمئن باشد که در کند، اما به هیچ مقداری نمی اموال موردنیاز را در حال استفاده می

مند خواهد شد چون از نقطه پایان زندگی  آینده حتی نزدیک از اموال مازاد بر نیاز خود نیز بهره

شدن  تواند همین اموال مازاد را قبل از انباشت و تبدیل میخود باخبر نیست اما با اطمینان کامل 

این انتقال با شرطی به نام اخالص و با حقیقتی به  6به ثروت به زندگی آخرتی خود منتقل کند

. اگر انسان چنین نکند عالوه بر اینکه بهره 3پذیرد نام ثواب و از راهی به نام انفاق صورت می

و پروردگار به دست نیاورده  10ار و محبوبیتی نیز در نزد مردمکاملی از مال خود نبرده، افتخ

رفتار کرده و این نشان از تنزل گوهر  11چون در عین توانایی، برخالف مروت و سخاوت

 .12وجودی او است

                                                           
1
 .(162: 1360)فریدتنکابنی، .الحسبُ المالُ  

2
 (.3346: 3، ج1422شهری، )ری السالم(: المال یرفع صاحبه فی الدنیا و یضعه فی اآلخره )علیه.االمام علی  

3
 .(36: 1365)آمِدی، .المال سَلوَة الوارث  

4
 .(166: 1360)فریدتنکابنی،  .ان ابلیس یبعث اشدَّ اصحابه واقوی اصحابه الی من یصنع المعروف فی ماله 

5
 .(42: 1365، )آمِدی.المال یقوّی غیراألیّد  

6
 (.3346: 3، ج1422شهری، )ری السالم(: المال ماده الشهوات ویقوی اآلمال .االمام علی )علیه 
 .(266: 1365)آمِدی، .من اوسَعَ اهلل علیه نِعَمَه وجب علیه اَن یُوَسِّع الناس انعاماً 2
فقال:...یقول: أنا رسولُکم، اِن أعطیتمونی شیأً أخَذتُهُ و السالم( أنّ سائال کان یسألُ یوماً  علی )علیه بن عن الحسین.6

 .(22: 2، ج1362)محمدی ری شهری،  حَمَلتُهُ الی هناک والّا أرِدُ و کَفّی صِفرٌ
3
 یَنِل یتَفَضَّل لم من لم (40: 1364)الحسینی العاملی،  اهللِ خَیرُالمالِ مااُنفِقَ فی سبیلِ :السالم( )علیه امیرالمؤمنین. 

 .(212: 1365)آمِدی، 
10

 (.233.من جمع المال لِینفعَ به الناس اَطاعوهُ ومن جمعهُ لِنفسِه اظاعوهُ )همان:  
11

 (.646و630.مع الثروة تظهرُ المُرُوّة. الفخر فی المال اال مع الجود)همان: 
12

 (.21.المال یُبدی جواهرالرجال و خالئقَها)همان:  
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داری و حفظ  نگه 1انباشت شود، گذشته از دردسرهای همچنین اگر مال مازاد منتقل نشده و

در خصوص نحوه تحصیل و مصرف در  2از نقصان و آسیب، و مسئولیت سخت پاسخگویی

ازآن هیچ مالکیت و  زندگی آخرتی، این مال را تنها تا پایان زندگی دنیایی مالک است و پس

منفعتی از آن ندارد اما در صورت انتقال از طریق انفاق، مالکیت و منفعت خود را در زندگی 

ت استمرار خواهد داد و آیا انسان عاقل نباید مالکیت و منفعت مستمر خود را بر سپردن آخر

سخن، ثروت سطح بیشینه دو ویژگی  . به کوتاه3مدتی ترجیح دهد به دیگران پس از کوتاه

کند:  ناسازگار یا حتی متناقض را در خود جمع کرده که تصمیم را برای دارنده آن دشوار می

گیرد در پی مقدار کافی مال و  ، مؤمن تصمیم می5. بر پایه این شناخت4تجذابیت و مسئولی

نیازی از دیگران )تالقی نیاز فردی و جایگاه اجتماعی( باشد تا اینکه مال مازاد بدین گونه  بی

گوید: اسالم با ذخیره پول مبارزه  . اینجاست که شهید صدر می6زندگی آخرتی او را تهدید کند

های تولیدی تشویق  ل مالیات قرار داده و مردم را به مصرف پول در زمینهکرده و آن را مشمو

 .(264: 1352)صدر،  کرده است

اندوزی پرهیزگارانه خود، بین دو گزینه آزمندی)حرص( و  پروتستان برای تشویق به ثروت

که بدون شناخت  کند درحالی بیکاری)بطالت(، حرص را ترجیح داده و برتری آن را اثبات می

تری به بار خواهند  های کم یک آسیب توان گفت کدام غیرهای متعدد حاکم بر زندگی فرد نمیمت

 2شود گاه سیر نمی آورد. انسان بیکار درنتیجه فقر گرسنه است و انسان حریص هم چون هیچ

                                                           
1
 (.123قدّم منه)همان: .المال وبال علی صاحبه اال ما  

2
 .(162: 1360)فریدتنکابنی، الدرهم  .ذوالدرهمین اشدُ حسابا من ذی 

3
 (.522وآله(: مالُک ماقدّمتَ و مال وارثک مااخّرتَ )همان:  علیه اهلل .رسول اکرم )صل 

4
شوند،  می کنندگان ثروت اغلب از مسیر فضیلت خارج طلببه این نکته اشاره کرده:  تجالب اینکه آدام اسمی 

 :1335 ،)بیکرن مقصد دیگر قرارداردآشود گاه در جهت مخالف  ای که به یکی ختم می چون شوربختانه، جاده

35). 
 (.623: 1365)آمِدی،  .ینبغی للعاقل اَن یَحتَرِسَ من سُکرِالمال و سکرالقدرة5
 .(162 :1360 ،)فریدتنکابنی و الهیماقلّ و کفی خیرٌ ممّا کَثُر ( 444.زیادة الدُّنیا تُفسدُ اآلخرة )همان: 6
 (. 526.منهومان الیشبعان: طالب العلم و طالب االلمال )همان: 2
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است. درست است که فقر خطرناک است اما خطر حرص نیز برای ایمان کمتر از  1پس فقیر

جای  شود این است که به های اسالمی اقتباس می ش تشویقی که از آموزه. رو2خطر فقر نیست

بطالت(، دو گزینه خوب و -زعم پروتستان بد و بدتر هستند )حرص ای که به طرح دو گزینه

تالش برای تأمین نیازهای خود و دیگران( را مطرح کرده و دومی -تر )عبادتِ بدونِ کار  خوب

تعالی از عابد بیکار  ان کوشا برای روزی، در پیشگاه حقدهد: انس گونه رجحان می را این

سوی  وکار به و بر مبنای سخنان نبوی)ص( هر کس از تجارت و کسب 3تر است بافضیلت

 (322: 4، ج1432)انصاری، گردان شود مورد استجابت خداوند نخواهد بود  عبادت روی

فرض اینکه پیروان هر مذهب وکار نیست. بنابراین، به  چراکه عبادت جایگزین پیگیری کسب

گفته اطاعت کنند، روش اول عوارض بیشتری به دنبال  از ارشادات موجود در دو روش پیش

 خواهد داشت.

 هدف و غایت  .6-2-4

دانند اما  اسالم و ریاضت پروتستان، هر دو، غایت و هدف انسان را رستگاری اخروی می

الهی و نشانه آن، موفقیت در کار و امور  اندیشه پروتستان این بود که رستگاری یک انتخاب

: 1366)دنهارت،  نظر از اینکه، چنین باوری، نشان از نوعی جبرگرایی است دنیوی است. صرف

آیا حقیقتاً نیل به توفیق این دنیایی، سعادت آن جهانی را نتیجه خواهد داد؟ درست است  (44

زندگی رقم خواهد خورد اما تا معنای که سعادت از طریق انجام تکالیف جاری در امور روزانه 

های اسالم  کننده باشد. در آموزه تواند گمراه دقیق توفیق و تکلیف روشن نباشد این اندیشه می

برداری از خدا و فرستاده او،  شوند ازجمله: ایمان، فرمان عوامل مختلفی رستگاری را موجب می

                                                           
 .(663: 1365)آمِدی، لیس لحریصٍ غناءٌ .1
ایاکم و الشح -.ما ذئبان ضاریان فی زریبة غنم باسرع فیها من حب الشرف و المال فی دین المرء المسلم2

 .(522و526: 1360)فریدتنکابنی، فانماهلک من کان قبلکم بالشح 
3
و أن العمل لعمارة  من یسعى فی طلب الرزق کمن ینقطع للعبادة( وآله علیه اهلل صل) لقدتعلّم علیّ من رسول اللّه. 

)مدرسی، بیهی أفضل ما یتقرّب به العبد الصالح إلى اللّه  و الجهد فی تحقیق مصالح األمة، األرض و إسعاد الناس
 السالم( رأی رجال فقال ماتصنع؟ قال أتَعبَّدُ. قال من یعولک؟ قال أخی. قال اخوک أعبد منک عیسی)علیه .(243تا: 

 .(120: 4)غزالی، بی تا: ج
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. بنابراین، 1جانی و مادی در راه خدافراوانی یاد خدا، افعال خیر، تزکیه، تالش و مجاهدت 

تواند آن اطمینان پروتستان را حاصل کند که برای سعادت اخروی علت  توفیقی در این دنیا می

طور قطعی از نیل به  های یک حقیقت، به توان با به دست آوردن نشانه باشد نه نشانه! چون نمی

های سعادت  کند که به نشانه ه میآن حقیقت مطمئن شد. پروتستان راهی را برای سعادت توصی

 منتهی است نه خود سعادت و حتی این نشانه نیز همبستگی حتمی با سعادت ندارد. 

شده است که هر حلقه  ای از اهداف تعریف برای رسیدن به سعادت و قرب الهی، سلسله

ی ا های طبیعت با کار وسیله نسبت به قبل خود، دارای اصالت بیشتری است. مالکیت ثروت

ها نه برای  است برای رسیدن به هدف جانشینی عمومی یعنی تأمین حوائج مختلف انسان

و وقتی این نیازها مرتفع شدند باید به اهداف  (132: 1352)صدر،  ها هم نهادن آن روی

های آن سلسله هستند اما حتی  عنوان عبادت حلقه تر متوجه شد. کار و نماز هر دو به متعالی

کار در مرتبه باالتری است بدون توجه به حلقه باالتر یعنی تقرب به خدا  نماز که نسبت به

زند. و بدتر از این،  ازحد به کار، تعادل این سلسله را به هم می و لذا تأکید بیش 2اصالتی ندارد

( اتفاق افتاد یعنی تغییر نظام ارزشی و مقدم کردن 1چیزی است که در مسیر سوم )شکل 

مشروعیت بخشید و  "حداکثرسازی منفعت و سودجویی محض"امر، به  اقتصاد بر مذهب. این

تر بیان شد  خواهی و استیالجویی( که پیش به ویژگی کنونی نظام اقتصادی غرب )منطق گسترده

های نامتناهی انسان را کنترل و هدایت  منجر شد زیرا وقتی مذهبی در پیش نباشد تا خواسته

 3های قرآن مغایرت دارد تنها آشکارا با آیه آید. این ویژگی نه کند، قهراً گسترده خواهی پدید می

                                                           
 

اللَّهَ کَثِیرًا وَاذْکُرُواْ (، 51)نور: أَن یَقُولُوا سَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا وَ أولَئکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ(، 1:مؤمنون) فْلَحَ الْمُؤمِنُونَاقَدْ .1

جَاهَدُواْ (، 14)اعلی:  قَدْ أفْلَحَ مَن تَزَکَّی(، 22)حج: وَ افْعَلُوا الْخَیْرَ لَعَلَّکُم تُفْلِحُونَ(، 10)جمعه: لَّعَلَّکُم تُفْلِحُونَ

 (.66)توبه: تُ وَأُولَئکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَاولَئکَ لَهُمُ الْخَیْرَالِهِم وَأَنفُسِهِم وَابِأَمْوَ
کل  قربان: .(45 :11ج ،1426 ،)عاشورو انهاعمود دینکم  : الصالة قربان کل تقیالسالم( )علیهامیرالمومنین.2

 .(223 :بی تا و همکاران، )انیس مایتقرّب به الی اهلل
  فَرِحُوا بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَ مَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا فِی الْآخِرَةِ إاِلَّ مَتَاعٌ. ﴾62األنفال:)تُرِیدُونَ عَرَضَ الدُّنْیَا وَ اللَّهُ یُرِیدُ الْآخِرَةَ .3

قَلِیلٌ وَ مَتَاعُ الدُّنْیَا . ﴾36التوبة،)  أَرَضِیتُمْ بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فِی الْآخِرَةِ إاِلَّ قَلِیلٌ. ﴾26الرعد:)

الَّذِینَ یَسْتَحِبُّونَ . ﴾5فاطر:)﴾33: لقمان)إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَالَ تَغُرَّنَّکُمُ الْحَیَاةُ الدُّنْیَا . ﴾22النساء:) الْآخِرَةُ خَیْرٌ لِمَنِ اتَّقَى
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و نیز با  1های اناجیل چهارگانه آشکارا )در سطح جمله( مغایر است که حتی با بسیاری از آیه

شود نیز در  شناسی از اناجیل حاصل می ای )در سطح کل متن( که با روش معنی نظام اندیشه

 داری است. انحراف اعتقادی در جریان رشد نظام سرمایهتقابل است و این نشان از پیدایش 

کنند برای  های امروزی تأکید می کللند و نیز پژوهش که تحقیقات مک گونه همان، هرحال به

: 2016، 2طلبی نیاز است )سابیو و عبداهللگسترش رفتارهای کارآفرینانه به سطح باالی توفیق

 ریتأث منشأتواند  دهی این رفتارها، وحی الهی می ( اما بدون شک برای انگیزش و جهت130

باشد و بهترین دلیل برای این مدعا رخدادهایی است که در گذشته واقع شده، در این خصوص 

ی بود ا انگیزه مختلف،عامل اصلی اشتغال مسلمانان به علوم عالمه طباطبایی)ره( معتقد است؛ 

از  بود ومدنیت وسیع اسالمی یکی از آثار بارز قرآن و  ه قرآن در نفوس مسلمانان فراهم کردک

ست چنین تحولی که ا بدیهی و باشد یتردید از قرآن م بی ،پرتو اسالم هرچه به جهان تابیده

بسزایی  ریهای بعدی تأث باشد در حلقه سلسله حوادث جهان می در های بارز یکی از حلقه

بسط و پیشرفت فرهنگ  یکی از علل و مقدمات تحول امروزی و ی،رو نیت و ازاخواهد داش

                                                                                                                                        
معانی مشابهی نیز در این آیات:  و ﴾3إبراهیم:)کَ فِی ضَالَلٍ بَعِیدٍ ئِأُول...الْحَیَاةَ الدُّنْیَا عَلَى الْآخِرَةِ

 (.20: الشورى)﴾64: العنکبوت)﴾32: األنعام)﴾2: یونس)﴾165: عمران آل)﴾200البقرة:)﴾66البقرة:)
توانی هم بنده خدا باشی و هم  (. نمی10و3: 4ها را نپذیرفت و خدا را اطاعت کرد )متا  .عیسی مالکیت تمام مملکت1

(. چه فایده دارد اگر تمام دنیا را 22: 13کند)متا  کالم خدا را در انسان خفه می (. عشق به پول،24: 6بنده پول)متا 

تر از  (. وارد شدن ثروتمند به ملکوت آسمان مشکل26: 16داشته باشید ولی زندگی جاوید را از دست بدهید؟ )متا 

گذارد  کند که نمی غول میطلبی و...فکر را مش (. عشق به ثروت، شهرت24: 13عبور شتر از سوراخ سوزن است )متا 

(.غصه نان را نخورید و به دنبال جالل و شهوت دنیا نباشید 20-16: 4بذر پیام خدا بر زمین قلب ثمر بدهد )مرقس 

(. خدا 34: 6(. کسی که بخواهد پیرو من باشد باید از آرزوها و آسایش خود چشم بپوشد )مرقس 21و16: 6)مرقس 

شان فقط همین دنیاست  (. وای به حال ثروتمندان چون دوران خوشی52: 1د)لوقا خالی پس فرستا ثروتمندان را دست

: 12ای برای آخرت جمع نکند )لوقا  (. احمق است کسی که در این دنیا مال و ثروت جمع کند ولی توشه24: 6)لوقا 

هرجا ثروتتان باشد شود.  بدهید برای آخرت که ثروت آسمانی هرگز تلف نمی (. هرچه دارید بفروشید و به فقرا21

های بسیار دیگری  ( و آیه30: 14(. شیطان فرمانروای این دنیا است )یوحنا 34و33: 12جاست )لوقا  فکر و دلتان همان

()کتاب مقدس: عهد عتیق و عهد 1352)انجیل عیسی مسیح: ترجمه تفسیری عهد جدید، نیز قریب به این معانی 

 تا(. )عهدین، بی(1325()ترجمه اناجیل اربعه، 1360جدید، 
2
 Sabiu & Abdullah 
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 های مذهبی کارآفرینی های اسالمی و ریشه بررسی تطبیقی آموزه
 

 دییتأ(. شهید مطهری)ره( نیز در 112و111: 1361)طباطبایی، جهان، قرآن مجید خواهد بود 

ی رو قران  کند که عمالً هیچ کتابی به اندازه تاریخ این نکته را روشن میکند؛  می این معنا بیان

 (.6تا: )مطهری، بینگذاشته است  ریها تأث زندگی انسانجوامع بشری و 

های الهی مانند  مندی از زینت ای از توفیقات دنیایی )بهره قرآن برای انگیزش انسان، سلسله

، جانشینی انسان در 3زمین آباد کردن، عمران و 2، تحصیل نصیب انسان از دنیا1مال و خانواده

و سپس او را متوجه توفیق نهایی  دهد یمتشویق قرار ( را برای انسان تعریف و مورد 4زمین

و بدین گونه دنیا و آخرت او را پیوندی سازنده  5کند یمیعنی رسیدن به رحمت پروردگار 

ها و استعدادهای  ها، در یافتن موهبت . باور فرد به امکان دستیابی به این توفیقدهد یم

کند و  رود رهنمود می ی که از او انتظار میکند و همین، او را به کار او کمک می فرد منحصربه

بر  2بود معنوی ( و این نیک142: 2016، 6بخشد )ریچارسون به زندگی شغلی معنی و هدف می

 (.3440: 2013، 6گذارد )مظفری و همکاران توفیق فرد تأثیر سازنده می

 گیری نتیجه. 7

 زیاد طلبی توفیق" و "یاندوز ثروت به مذهبی نگرش" ویژگی دو دهد می نشان شواهد

 در و است کرده هدایت و تحریک سرمایه، رشد برای را کارآفرینانه یها تیفعال ،"اقتصادی

                                                           
 ﴾32 : األعراف﴿ حَیَاةِ الدُّنْیَامَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ الَّتِی أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَ الطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْ.1

 .﴾46 الکهف:﴿ الْبَاقِیَاتُ الصَّالِحَاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِّکَ ثَوَاباً وَ خَیْرٌ أَمَالًالْمَالُ وَ الْبَنُونَ زِینَةُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَ 
 ﴾22 : القصص﴿ هُ إِلَیْکَوَ ابْتَغِ فِیمَا آتَاکَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَ الَ تَنْسَ نَصِیبَکَ مِنَ الدُّنْیَا وَ أَحْسِنْ کَمَا أَحْسَنَ اللَّ.2
عمارة متضاد خراب . ﴾61 هود:﴿فِیهَا  اسْتَعْمَرَکُمْ وَ الْأَرْضِ مِنَ أَنْشَأَکُمْ هُوَ غَیْرُهُ هٍعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَکُمْ مِنْ إِلیَا قَوْمِ ا.3

بنابراین معنای آیه این است که خدا انسان را چنان سرشت که در زمین «. یخواستن آباد»است و استعمار یعنی 
کند  سودمند افتد و نیازها و کمبودهایی که احساس می اش لتی درآورد که در زندگیتصرف کند و آن را به حا

 .(126 :20ج ،1343 ،)طباطبایی آن رفع کند لهیوس به
 ﴾55 النور:﴿  مِنْ قَبْلِهِمْ ذِینَوَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ کَمَا اسْتَخْلَفَ الَّ.4

 ﴾2 الحدید:﴿ وا لَهُمْ أَجْرٌ کَبِیرٌآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَ أَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَکُمْ مُسْتَخْلَفِینَ فِیهِ فَالَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ أَنْفَقُ
  ﴾32 : الزخرف﴿  رَحْمَةُ رَبِّکَ خَیْرٌ مِمَّا یَجْمَعُونَ.5

6
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7
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8
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 1311سال نهم، شماره شانزدهم، پاییز و زمستان 
 

 نقش مسیحیت مذهبی اصالحات باشند، گفته پیش ویژگی دو به متصف که کارآفرینانی تربیت

 هدایت و تشویق مذهب، از تأثیرپذیری با یدار هیسرما نخستین کارآفرینی یعنی است؛ داشته

 خواهی گسترده و محض سودجویی به اشتیاق" یعنی سرمایه نظام معاصر ویژگی اما شد می

 کتاب های آموزه با که ندارد انطباق مذهب از خود پیشین تأثیرپذیری با تنها نه ،"اقتصادی

 اقتصاد به بخشیدن اولویت از ناشی این، و ندارد همسویی نیز اربعه( )اناجیل مسیحیت مقدس

 یک کارآفرینانه های فعالیت که کنند می حمایت مطلب این از نتایج این است. مذهب مقابل در

 اندیشه که کند ایجاد را اقتصادی نظام یک است قادر خود، تاریخی رشد مسیر در جامعه

 پژوهش نتایج که اکنون .1است مغایر جامعه اعتقادی مسلم های آموزه با آن بر حاکم اخالقی

 نقش غرب اقتصادی رشد متعاقبا و کارآفرینی های فعالیت در مذهبی عقاید که است حاکی

 مذهبی و اعتقادی های بنیان کلی طور به جزئی، اشتراکات برخی رغم به گفت؛ باید داشته مؤثر

 هنگام لذا و نیست اسالمی های آموزه تأیید مورد داری سرمایه نخستین کارآفرینی در موجود

 هر از آزاد اقتصادی خواهی گسترده خویِ سَرَیان با مقابله منظور به کارآفرینی، توسعه و ترویج

 بود. ملتزم را اسالمی مبانی و ها آموزه باید قید،

 و است ثروت و سود خصوص در ذهنیت و تفکر نوعی ،تیدرنها یدار هیسرما

 همین به گیرد. می شکل ثروت و سود خصوص در افراد مقاصد حول کارآفرینانه های فعالیت

 یعنی کارآفرینانه های فعالیت بلوغِ مرحله در وحیانی های آموزه از تأثیرپذیری به نیاز علت،

 های فعالیت انگیزش مرحله از بیشتر تبمرا به شود، می ملموس ثروت های جاذبه که یهنگام

 به شرط بدون و مستقیم تشویق اسالمی های آموزه در که روست نیازا است. کارآفرینانه

 ثمره که است اسالم تشویق مورد ثروتی و مال فزونی بلکه شود نمی مشاهده یاندوز ثروت

 باشد: اصلی منشأ دو

 طبیعی(. )عامل تالش و کار 

                                                           
 ماهیتی با است ای فاجعه وضعیت این کرد.، صدهاهزار شغل و امکان امرارمعاش را نابودتوانستهداری  سرمایه.1

 .(505-504: 1363)کالین،  گیگسیخت لگام و حرص از کابوسی دارانه، سرمایه دقیقاً
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 های مذهبی کارآفرینی های اسالمی و ریشه بررسی تطبیقی آموزه
 

 گردش همان یا اقتصادی )عوامل صدقه انفاق، زکات، ازجمله نیکی و بِرّ انجام 

  اخالقی(. )عوامل نیک سخن و ،رحم صله مالی(،

 از مسلمین تاریخی یریرپذیتأث و مسلمین جامعه بر قرآن یرگذاریتأث قابلیت راستا، این در

 این از 1است خارجی اندیشمندان نیز و داخلی برجسته شناساناسالم دییتأ مورد که قرآن،

های الهی مانند  مندی از زینت بهره) وحیانی های آموزه به راسخ باور با که کند می حمایت عقیده

رسیدن  تاًینهازمین، جانشینی انسان در زمین، و  آباد کردنمال و دارایی، نصیب انسان از دنیا، 

 ترین عالی و پیشرفت به قوی تمایل و شد استعدادها متوجه توان می به رحمت پروردگار(

 جوامع طلبی توفیق انگیزه به مربوط مطالعات که همچنان داشت. را طلبانه توفیق های انگیزه

 توسط فرهنگ، یک در بزرگ های موفقیت که نیست این از آشکارتر زیچ چیه دهد می نشان

 وقتی .(142: 2016)ریچارسون،  آید می پدید موفقیت، به افراد برخی حداقل قویِ تمایالت

 شود جاری جامعه اثرگذار های گروه در فرهنگی قاطع باورهای طریق از خاص انگیزه یک

  دهد. تغییر را جامعه آن تواند می

طلبی  شود، توفیق دارانه مشاهده می آنچه در کارآفرینی سرمایه برخالفرو، اسالم  ینازا

تقدیس حداکثرسازی ثروت فردی و  کار، به بخشیدن اهمیت در یگر افراطرا با  اقتصادی

 رها کردن، القاء باالترین اهمیت برای سود و منفعت اقتصادی، اندوزی ایجاد شهوت ثروت

ضمانت سعادت های اقتصادیِ بدون ترمز، و  به فعالیت سر سپردنها از هر بندی و  احتیاج

 "در"انگیزه اصلی  اینکه پذیرش کند بلکه ضمن یق نمیاُخروی از طریق توفیق اقتصادی، تشو

های  های اقتصادی را غایت فعالیت "از"های اقتصادی کسب سود است، انگیزه اصلی  فعالیت

 داند. می الهیعالی و 

 غرب اقتصادی رشد اینکه مبنی بدانیم درست را بِشلر نظریه مانند نظریاتی وقتی حتی

 ارشادات اوالً که پیداست صورت این در است، مذهب جمله از موانعی حذف نتیجه

                                                           
 و علوم ریاضیات، در ]اسالم[ عرب جهان ی گذشته پیشگامی دالیل از یکی تعلم و تفکر به اسالم تشویق.1

 .(265 :1332 )چنگ، بود جهان در پزشکی
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 1311سال نهم، شماره شانزدهم، پاییز و زمستان 
 

 مسیر توانست می سودطلبی و انسانی احتیاجات حدومرز خصوص در مذهبی و ایدئولوژیکی

 که پیداست ثانیا است. مذهب بالقوه نقش همان این و کند تغییر دچار را غرب اقتصادی رشد

 منافات وحیانی و قرآنی های آموزه با وضوح به مذهب، چارچوب از ها خواسته همه کردن آزاد

 زیرا بیانجامد وحیانی مذهب بر تصاداق ترجیح به نباید اقتصادی های تالش اهمیت چون دارد

 همه از بهتر دهد می اختصاص انسان به پرودگار آنچه که است این راسخ باور اسالم در

 اوست: های دارایی

 َ3 ، إبراهیم﴿ 1بَعِیدٍ ضَالَلٍ فِی ئِکَأُول ... الْآخِرَةِ عَلَى الدُّنْیَا الْحَیَاةَ یَسْتَحِبُّونَ الَّذِین﴾ 

 2بَاقٍ اللَّهِ عِنْدَ مَا وَ یَنْفَدُ عِنْدَکُمْ مَا
 ﴾36 ، النحل﴿

 به سکوالر و مذهبی کارآفرینی از هایی جلوه اقتصادی پیشرفت مسیر در اگرچه ،درمجموع

 های فعالیت بر مذهب ریتأث خصوص در توان نمی و (2 :2015 ،3)زواگ خورد یم چشم

 کتاب عقاید از داری سرمایه نظام اینکه رغم به اما داد ارائه فراگیر و عام ای نتیجه کارآفرینانه

 مسیحیان جامعه چین، ازجمله جهان نقاط برخی در ،حال نیدرع گرفته، فاصله مسیحیت مقدس

 :2016 ،4)استاکلبرگر هستند مقدس کتاب های ارزش با منطبق کارآفرینی توسعه حال در

 متنوعی اشکال سکوالر و مذهبی کارآفرینی گوید: می برایت سی راستا، این در (121و43و34

 مذهب که داشت خواهد مطلب این درک در بسزایی اهمیت ها آن بین رابطه کشف و دارند

 داد خواهد شکل 21 قرن در را جهان و داشت خواهد آینده جهان در حتمی و روشن حضور

 با مسلمانان کارآفرینانه های فعالیت شدن همسو اهمیت واقعیات این (.212 :2016 ،5)سیبرایت

 کند. می بازگو را قرآن محوریت با خود مسلم و یکپارچه های آموزه

 

                                                           
 هستند! یدور یگمراه در آنها ... دهند یم حیترج آخرت بر را ایدن یزندگ که ها همان. 1
 .است یباق خداست نزد آنچه امّا شود؛ یم یفان شماست نزد آنچه. 2
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 منابع

 قرآن کریم 

 (، معجم مقاییس اللغة، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.133. ابن فارس بن زکریا، احمد)1

 لبنان: دارالفکر للطباعه.-. ابن منظور، محمد)بی تا(، لسان العرب، بیروت2

 (، مبانی کارآفرینی، تهران: فراندیش1332و مقیمی، محمد) . احمدپور داریانی، محمود3

 .  اسماعیلی یزدی، عباس)بی تا(، ینابیع الحکمة، قم: جمکران.4

(، دموکراسی در برابـر سـرمایه داری تجدیـد حیـات ماتریـالیزمِ      1366.  الن میک، سینز وود)5

 تاریخی، ترجمه حسن مرتضوی، تهران: بازتاب نگار.

(، مبـانی و مؤلفـه هـای کـار و کـارآفرینی در قـرآن و       1333و امیری، زهـره) . امیری، مهدی 6

 .53-42، صص124روایات، مشکوة شماره

(، تهران: سازمان ترجمه تفسیری 1352. انجیل عیسی مسیح: ترجمه تفسیری عهد جدید) 2

 کتاب مقدس.

 قم: مجمع الفکر االسالمی. المکاسب،ه.ق(، 1432. انصاری، مرتضی) 6

ابراهیم و منتصر، عبدالحلیم و الصوالحی، عطیه و خلف اهلل احمد، محمد)بی تا(،  . انیس،3
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