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 چکیده
برای همه زمان ها ارائه دین مبین اسالم با بهره گیری از منبع الیزال الهی، برنامه ای جامع 

نموده است. یکی از نیازهای جامعه کار و اشتغال و کارآفرینی است. با توجه به محدود بودن 

فراد در جامعه باید ترغیب شوند تا خود به توانایی های دولت و شرکت ها در ارائه مشاغل، ا

ایجاد کار بپردازند. ایجاد کار توسط افراد نیاز به خالقیت و نوآوری دارد. همچنین فرد باید در 

هدف اصلی معرض کار قرار گیرد تا به کشف فرصت های کارآفرینانه نائل آید. در این پژوهش، 

ایجاد فرصت کارآفرینی بوده است. از همین  محققان، بررسی مبانی و منابع اسالمی مرتبط با

رهنمودهای اسالم در راستای رو با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و اسناد و منابع دینی، 

قرار گرفته است تا هم  بررسیخالقیت و نوآوری و همچنین ایجاد فرصت کارآفرینی مورد 

ست و هم جوانان مسلمان برای مشخص شود که مشی اسالم، مشی توسعه کار و کارآفرینی ا

دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی، خود را به نوعی مکلف نسبت به دستورات اسالمی قلمداد 

نتایج به دست آمده نشان داد که برخی از رهنمودهای اسالمی، موید ایجاد فرصت  نمایند.

اهی برای فرینی رکار آارآفرینانه و تقویت کننده آن است که این رهنمودها عبارتند از: ک

ر و تالش مانع دوری از رحمت فرار از کا، رابطه کار و عزت نفس، خودکفایی و حفظ استقالل

 .و مصرف بهینه منابع و امکانات کارآفرینیو  در اسالم یکارینکوهش ب، الهی

 خالقیت، نوآوری، فرصت کارآفرینانه در اسالم: کلمات کلیدی
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 2علیرضا سلوکدار، 1فاطمه مصطفی زاده

 مدیریت کارآفرینی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایراندانشجوی دکترای  1
 دانشگاه آزاد اسالمی، تهران، ایرانگروه مدیریت صنعتی، واحد تهران مرکز،  2

 
 نام نویسنده مسئول:

 فاطمه مصطفی زاده

 

 در محیط اسالمی ایجاد فرصت کارآفرینی خالقیت، نوآوری و
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 مقدمه
د و این میزان یعنی تعداد مسلمانان از جمعیت کشورهای چین و ز کل جامعه جهانی را تشکیل می دهادرصد  25جمعیت مسلمانان 

برزیل بطور مشترک بیشتر است. پس زمانیکه ما برای چنین ظرفیتی قرار است برنامه ریزی نماییم باید بدانیم که چه چیزی بیشترین 

دارد. اگر بتوان تئوری پردازی کارآفرینی را مبتنی با اصول و عقاید مسلمانان انجام داد، به قطع عقاید و ارزش ها و باورهای آنان با همخوانی را 

ود یقین می توان نتیجه بهتری را برداشت کرد. جامعه جهانی بیشتر از هر زمان دیگری به کارآفرینی نیاز دارد. زیرا منابع کنترل شده و موج

نند عهده دار ایجاد شغل برای همه افراد باشند. دولت ها نمی توانند بدنه خود را گسترش دهند و بسیار محدود می باشد و دولت ها نمی توا

همچنین شرکت های خصوصی هم با محدودیت های بسیاری مانند رقابت و عملکرد و هزینه ها مواجه هستند. پس آنها نیز نمی توانند افراد 

توسعه  ر این بین، کارآفرینی امکان ایجاد فرصت شغلی را برای همه افراد فراهم می کند.. د(2015)هریسون و رومی،  زیادی را استخدام کنند

جود کارآفرینی و ایجاد فرصت کارآفرینانه بر اساس مبانی اعتقادی افراد می تواند منجر به فقرزدایی در جامعه جهانی شود. یکی از مشکالت مو

ها و قوانین دین اسالم حامی کار و تالش و کسب ثروت ارزش کلیهکارآفرینی می باشد. در جامعه دینی عدم برداشت درست از دین در زمینه 

ها موجب شده که کارآفرینی در جوامع اسالمی ضعیف باشد. متاسفانه های غلط و دیدگاه نادرست مردم نسبت به این ارزشباشد برداشتمی

از همین رو به منظور شود. با عنوان دخالت در امور خدا باطل و مردود شمرده میها باشد. بسیاری از تالشبرداشت ما از دین، تقدیرگرایی می

ایجاد پشتوانه دینی برای تقویت و توسعه فرصت های کارآفرینانه در این پژوهش، محققان به مطالعه خالقیت و نوآوری و همچنین ایجاد 

 فرصت های کارآفرینانه بر اساس مبانی اسالمی پرداخته اند.

پرداخته می شود. سپس مدل ایجاد فرصت های مه به تعاریفی از کارآفرینی در اسالم و خالقیت و نوآوری بر اساس مبانی اسالم در ادا

 کارآفرینانه مطرح شده و منابع اسالمی موید ایجاد فرصت های کارآفرینانه در پایان ذکر شده اند.

 

 کارآفرینی در اسالم -1
 امبریاست و پ بهیط اتیو ح یکارآموز ،یکتاب زندگ قت،یما مسلمانان است، در حق یو اساس قانون یکه قانون اساس میآن کر رد

 میقرآن کر اتیچه از آ آن داد و خود به آن عمل کرد. یقرار م دیرا مورد تأک ینیکار و کارآفر زیوآله ن هیاهلل عل یرحمت، حضرت محمد صل

مثبت،  تیتفکر، تعقل و فعال ،یاز معارف آسمان یریو سالم، در گرو بهره گ ستهیشا یزندگبه  یابیاست که دست  نیشود ا یم یبهره بردار

و جامه عمل پوشاندن  یدرون یاز استعدادها یمطلوب، شکوفا کردن بخش یوصول به زندگ یو شاهراه ها یاست. خطوط کل دیو مف شانهیدوراند

 یو در جا ینظام ارزش در را ندارد. یآدم یبخش اعظم استعدادها یحت ایتام  ییشکوفا تیظرف ،یو ماد یویدن اتیح نیا رایبه آنهاست؛ ز

 ،ینیو مقوله کارآفر یامور اقتصاد ،یقرآن و خاستگاه وح اتیوآله، در امتداد آ هیاهلل عل یاعظم صل امبریدر نگاه پ ژهیو به و نیکالم معصوم یجا

که دین اسالم نوعی تقدیرگرایی و پذیرش شرایط موجود را در مسلمانان  این نگرش را به خود اختصاص داده است. یآدم یاز زندگ یبخش مهم

)حجازی و همکاران،  عنوان مانعی بزرگ در مقابل کارآفرینی است تنها محرکی برای کار و تالش نخواهد بود، بلکه بهنه تقویت می کند،

  مغایر با تقدیرگرایی است اشاره می شود:از همین رو در ادامه به برخی از دستورات اسالمی که کامال .(1394

 

 توکل بر خدا

با توکل بر  ،پذیری استنماید، زیرا کارآفرینی متضمن ریسکی میاعتقاد به توکل در مفهوم صحیح به رشد کارآفرینی کمک فراوان

 .(1391خدایاری فرد و همکاران، ) نمایندمی مسیرهای پر ابهام را طی و مشکالت را حل یخدا، افراد خطرها را پذیرفته و با درایت و دوراندیش

 

 زهد و دنیاگرایی
شود که به حداقل دارایی دنیا بسنده کرده و به اصطالح قناعت را پیشه کند. اسالم هر ثروتی انسان زاهد و پارسا به فردی اطالق می

د، زهد در اسالم بیانگر همان ید، ناپسند تلقی مینماآور باشکه موجب اذیت و آزار دیگران و یا منشا ثروت و شیوه کسب آن ناصواب و زیان

شود، اجتناب باشد، بنابراین آنچه در اسالم تاکید میمی ه کارآفرینی بوده و به مفهوم کسب منافع مشروع و عدم لطمه زدن به سایرینیروح

 .(2013)اوکیل،  آور برای جامعه و رعایت اخالق کارآفرینی استاز کسب ثروت نامشروع و زیان

 

 بهره بانکی و کارآفرینی
های با منظور توسعه کارآفرینی وامیافته بهباشد. در کشورهای توسعهمی های بانکییکی از مشکالت کارآفرینان نرخ بهره باالی وام

 رآفرینی برای توسعه و ترویج آن موثرهای کاشود که پایین بودن نرخ بهره و یا عدم وجود بهره در واممی بهره پایین و یا بدون بهره پرداخت
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تنها هیچ گونه تعارضی باشد، در اسالم نیز بر ممنوعیت بهره تحت عنوان ربا تاکید شده بطور کلی موازین و اصول اسالمی با کارآفرینی نهمی

وجود آید ی در مقابل کارآفرینی بهن اسالم موجب شده که سدهای زیادینماید تفسیرهای نادرست از دمی ندارد، بلکه آن را تشویق و ترغیب

 .(1391خدایاری فرد و همکاران، ) لذا الزمست مسئولین امر بویژه دولت این مشکالت را مرتفع سازد

 

 فرهنگ اسالم و کارآفرینی. 1-1
کارآفرینی ساز و مشوق ها زمینههای موجود رابطه ای نزدیک داشته و براساس نتایج حاصله فرهنگفرهنگ با کارآفرینی و شاخص

ها و دستورات دینی و اسالمی این معیارها با آموزه یباشند ازطرفمی مدت پذیری بسیار باال و گرایش بلندبوده و غالباً دارای سطح ریسک

دوری از نشینی، گرایی، مشورت و زندگی اجتماعی تاکید زیادی شده و به فردگرایی، گوشهدر دین اسالم بر کار گروهی، مردم سازگار هستند.

یسک منطقی و حساب شده را نظران کارآفرینی، کارآفرینان باید ، یک ربه اعتقاد صاحب .مردم حتی برای عبادت نیز توصیه نشده است

نمایند. در واقع توکل در اسالم به معنای پذیرش می . کارآفرینان با توکل برخداوند با این ریسک منطقی ارتباط نزدیکی برقراربپذیرند

 .(2013)اوکیل،  ای منطقی و داشتن امید به خدا برای موفقیت استهریسک

های بلندمدت میباشد. در اسالم افراد باید تالش نموده که به اقشار های اسالم عامل مهمی در گرایش افراد به اهداف و برنامهآموزه

فرهنگ اسالم اصوال . ریزی نمایندهای بعد برنامهنسل های دور و حتیمختلف جامعه خدمت نمایند در این زمینه الزمست افراد برای آینده

که دو فرهنگ با هم تماس و تعامل مداومی داشته  یشود از طرفی هنگامط مناسبی برای توسعه کارآفرینی فراهم مییکارآفرینانه بوده و شرا

تر تاثیر بیشتری بر فرهنگ ضعیف خواهد گذاشت. با پذیرند. به تبع فرهنگ قویباشند، هر یک به میزانی بر دیگری تاثیر و از آن تاثیر می

ویژه فرهنگ غرب، نیازهای الزم کارآفرینی را تامین نموده و ها بهگیری از عناصر سایر فرهنگتوان با بهرهتوجه به فرهنگ غنی اسالم می

پیامبر)ص( نیز . ها مخالف نبوده استرهنگرش عناصر سازنده سایر فییکپارچگی نظام فرهنگی را نیز حفظ نمود. اصول اسالمی هرگز با پذ

هیچ  یها مشروط به سازندگبنابراین در فرهنگ اسالم، با پذیرش عناصر سایر فرهنگ«. دنبال علم بروید حتی اگر در چین باشدبه»فرمود: 

 .(1394)حجازی و همکاران،  مخالفتی وجود ندارد

 

 فرهنگ اسالمی و ایجاد کارآفرینی. 1-2
 یمناسب بستگ یفرهنگهای یژگیبه و ینیباشند اما رشد کارآفرمی نییکار جوان نیازمند کارآفر یروین یاظ وجود انبوهکشور ما به لح

 یفراهم نموده از طرفی ضرورت دارد اصول موجود در فرهنگ اسالم ینیرشد کارآفر یرا برا ینه مناسبیزم یدارد. خوشبختانه فرهنگ اسالم

در سازمانی جذب  یلیدهند پس از فارغ التحصمی حیاز جوانان ترج یاریرد بسیقرار گ یشتریانجامد مورد توجه بی مینیکه به رشد کارآفر

 یکوشند به نحومی جهان یاز کشورها یباشد برخیم ینینه کارآفریدر زم یالزم در فرهنگ اسالم یفرهنگهای شوند که نشانه آن آموزش

پردازند. که ی مینیزدر مدارس به آموزش فرهنگ کارآفریاز کشورها ن یبعض .سل جوان آموزش دهندجاد و آن را به نیرا ا ینیفرهنگ کارآفر

 ینین کشور در رابطه با کارآفریاهای رستانیدر دب یرا از مدرسه آغاز بطوریکه نوجوانان ژاپن ینینمونه بارز آن کشور ژاپن بوده که آموزش کارآفر

 شرفتهیپ یکه کشورها یطیسازند و از فعالیت خود سود به دست آورند. درواقع در شرایهمرا باکارمحقق مل ین تحصیانجام آنرا در ح یچگونگ

جاد ین فرهنگ را ایق ممکن ایاستفاده نموده و به هر طر ینیگسترش کارآفر یموجود در فرهنگ خود براهای کوشند از همه مؤلفهمی

کسب  یق با فضایو تطب ینیگسترش کارآفر یموجود در اسالم برا یفرهنگهای د از آموزهستنیقادر ن یاسالم یشتر کشورهاینمایندمتاسفانه ب

 .(1391خدایاری فرد و همکاران، ) و کار واشتغال استفاده نمایند

نه یدر زم یجامعه از فرهنگ اسالم یرامطرح لذا فقدان آگاه یدیجدهای چهینه کسب و کار، دریدر زم یاز فرهنگ اسالم یآگاه

را با بازار آزاد  یاسالم یباورها یآن را مخالف کسب و کار آزاد قلمداد نمایند. از طرفی بعضی از محققان غرب یموجب شده که برخ ینیکارآفر

و حقوق  ی، عدالت اجتماعییبایه شکی، اسالم را بر پایاسالم یمتون اصل یبا بررس  Nadineو Power نیز مانند یسازگار ندانسته لیکن برخ

)هاشمی  «کار عبادت است»فرماید: می ار مهم تلقی نموده خداوند سبحان در قرآنیدر اسالم را بس یانتخاب و آگاه یدانسته و آزاد یانسان

 .(1392زنور، 

 مورد بحث از اهمیت ویژه ای در اسالم برخوردار ین فرهنگ با فضایکسب و کار و تطابق ا یو فضا یفقدان تعارض فرهنگ اسالم

درک  یر گسترده قواعد اسالمیکه تاث یرد. بدیهی است در صورتیگمی شامل حکومت و اقتصاد را در بر یم تمام جوانب زندگاسال»باشد می

 .(1392)هاشمی زنور،  «دنشود چگونگی انجام فعالیتهای کسب و کار نیز درک نخواهد ش

، یم انباشتن و پرداخت بهره ممنوع بوده قانون اسالمبوده لیکن در اسال یغرب یاقتصاد یتهایفعال یمبنا یو سودآور یه گذاریسرما

ان در کسب و کار لحاظ و مورد یدجهت توسعه جامعه و سود و زیه بایبخشد که سرمامی ده را قوتین عقیه اعتبار منظور و ایداد و ستد را بر پا
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 ت خواهد داشت از طرفییکار خالقانه ایاهم یسنتهای با ارزش یه داریسرماهای ستمیتقویت نقاط قوت س یرد. اصوالً برایاستفاده قرار گ

ز در اشتغال دارای اهمیت یت آمیات موفقیاز تجرب یریادگیباشند  ینیو کارآفر ینوآور یارتقا یدر تالش برا یبایستی مراکز کار و علممی

ر یغیاهلل الان »سوره رعد،  11ه یو در آ یگ اسالمدر فرهن .دیان خواهد گردینو نما ییایدرها گشوده شده و دن یتین ذهنیخواهد بود که با چن

ر ییش را تغیکه خود آن قوم حال خو یرا دگرگون نخواهد کرد تا زمان یچ قومیکه خداوند حال ه یروا ما بانفسهم، به درستیغی یما بقوم حت

 .(1394)حجازی و همکاران،  مسلمانان اشاره شده است یبه توانمندساز« دهند

 

 ینیدر اسالم و کارآفراخالق کار . 1-3
ن علت یز ناشی از فرهنگ وجود داشته. به همیدیگری نهای یژگیباشند اما ومی مشترکهای یژگیو یبرخ ینان دارایهمه کارآفر

در حال توسعه  یسایر کشورها یفرهنگهای به بافت یغربهای هینظر یم برخیده اند که تعمیجه رسین نتیکارشناسان در سطح جهان به ا

جاد اشتغال یاهای یژگین فرهنگ ویل فرهنگ آنان، متفاوت بوده و ایان جوامع به دلیدر م ینیش به کارآفریچندان صحیح نمی باشد لذا گرا

 .(2013)اوکیل،  کندمی لینان را تعدیدرکارآفر

، یت در کار اسالمینست که فعالینشانه ا ییکایژه امریبو یبا فرهنگ غرب یاسالم یسه فرهنگ کشورهایدهد که مقایقات نشان میتحق»

قانع کننده  یافراد را به دنبال سودها یج ننموده بلکه در جوامع اسالمیرا ترو« ن سطحیدن خود به باالتریرسان»و « حرص خوب است»م یمفاه

ط الزم یند. انصاف و شفقت شرایل به سود و تعهد خدمت به جامعه توازن برقرار نمایان تمایرود که ممی نان انتظاریترغیب نموده و از کارآفر

 یقانون ی، تالش فردیصدمه زند بلکه فرهنگ اسالم ید به رشد اقتصادیباشد بعبارتی مفهوم سود قانع کننده نبامی رفاه جوامع اسالمی یبرا

 یقوهای کندوآنرا از ارزشمی را محکوم یاخالق کار، تنبل یدئولوژیهمچنانکه ارا به عنوان راه مشروع کسب پول حالل مورد توجه قرار دهد. 

ه ی، سرمایاسالم یق قرار گرفته قواعد مالیدگاه اسالم مورد تشوینه الزمست بازار آزاد و انجام کسب و کار باتوجه بدین زمیا در .در اسالم میداند

انباشته بالاستفاده زکات پرداخت نموده و اطالع داشته باشندکه نگهداشت منابع  ییهر دارا یج شود. از طرفی مسلمانان برایرا ترو یگذار

های تیاشتغال به کار سخت و فعال یرهنگ اسالمف .نمایدمی زیف تر نیاد ننموده بلکه آنها را ضعیبدون استفاده نه تنها قدرت آنان را ز یاضاف

ان کار ین فرهنگ بر توازن مینماید .بدیهی است، امی ک تعهد و الزام دینی تلقییرا به عنوان کسب و کار  یتوسط افراد و سازمانها یاقتصاد

ل به سود و تعهد به خدمت به جامعه را یان تماینان توازن مید نموده بنابراین کارآفریتاک یزندگ یو معنو یمادهای و جنبه یفرد یو زندگ

و  یموجود در فرهنگ مل ینیدهای پرداخته بنابراین هرچه آموزه ینیترش فرهنگ کارآفرتوسعه کشور به گس ینمایند .الزمست برامی حفظ

 .(1394)حجازی و همکاران،  م نمودیدا خواهیدست پ یعتریج بهتر و سریتوام باشد، به نتا یاسالم

 

 دگاه اسالمیاز د ینیفرهنگ و اخالق کارآفر. 1-4
ن یف شده بنابرایکمال و استقالل، تعر یجامعه در حرکت به سو یو عزت برا یاقتصاد یبعنوان سودمند ینی، کارآفرینیدر متون د

ی در جامعه اسالم یاقتصاد ییو شکوفا ید که همراه با سازندگیت فعالیتهای جدیو خلق موقع یورق انجام کار توام با بهرهیاز طر یسودمند

 .(1392)هاشمی زنور،  باشدیارزش م یباشد، دارامی

باشد می از صفات خداوند یکی یدر انسان، تجل ینیکارآفر یژگیاز و یقابل پرورش بوده و برخوردار یدر نهاد هر انسان ینیصفت کارآفر

 .(1391خدایاری فرد و همکاران، ) نحوه اعمالش باشند ید پاسخگویبا یتعالیشگاه بارین در مقابل آن مسئول بوده و در پیو کارآفر

شت یو سطح مع یدن به زندگیکار و سهولت بخش، فرهنگ تالش، خلق ید الهیها و عقااسالم و با توجه به ارزش یدر فرهنگ غن

نان یدانند. کارآفریبرابر م یگرو سلطه ییاگرایرا با دن ینیبه اشتباه کار و کارآفر ید و سفارش بوده متاسفانه برخیهمنوعان، همواره مورد تمج

رت و دانش یرا فعالیت اندک، اگر با بصیباشند زمی کوششه، سختیبا، عفوپیهب ، نوآور، آگاه نسبت به زمانه، شکه مذیمسلمان، بنا به توص

 .(1392)هاشمی زنور،  باشدمی انجام گیرد بی ارزش یار توام با نادانیصورت پذیرد قابل توجه بوده و چنانچه کار بس

اقتصاد و  ییمقدمات شکوفا یگروه یگرفته و با مشارکت در کارها کار را فرا آموزش کسب و ،تینان قبل از اقدام به فعالیکارآفر

ن جامعه و کشور بوده که به یدر کلیه سطوح جامعه داشته و در واقع ا یو معنو یت مادیاز به حماینمایند . لیکن نمی را فراهم یاثربخش

 .(1391خدایاری فرد و همکاران، ) از داردی، نینان، در جهت نیل به منافع جمعیت و وجود کارآفریخالق

 

 خالقیت در اسالم. 2
آن  یاستفاده کرده است و در سیره  یانسان را به شورا ترغیب کرده و پیامبر اسالم )ص( از مشورت به عنوان یک اصل تربیت اسالم

پرداختند. تأکید و عمل آن حضرت  یبا یاران خود به مشورت م یوجود دارد که در جنگها و سایر مسائل اجتماع یزیبای یحضرت نمونه ها
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 یآمـوزش یو تأثیر آن در رشد افراد بوده است. در واقع هر قدر که مدیران در سازمانـها یآموزش یبه خاطر جنبه  یشترب یبه این اصل تربیت

 فرمایند: ی)ع( م یگشاید. حضرت عل یآنان م یبرا یتازه ا یبرخوردار باشند، باز هم مشورت با دیگران افقها یاز دانش و تجربه کاف

 (.1392)هاشمی زنور،  «آید. یافراد مختلف به دست م یراه حل ها و صحیح ترین شیوه ها بااستفاده از اندیشه ها بهترین»

 

 راهکارهای افزایش خالقیت در اسالم. 2-1

 کنجکاوی فراوان
موضوعات پیچیده، نو، ناشناخته و عجیب هستند. از این رو آنها در مقایسه با کسانی افراد خالق بسیار کنجکاوند و همواره به دنبال 

کنند. افراد خالق، بخش زیادی از وقت خود را صرف تری را مطرح میهای بیشتر و پیچیدهکه از توانایی خالقیت کمتری برخوردارند، پرسش

کنجکاوی، میل و رغبت زیاد به فهمیدن یا آگاهی  یابند.را برای فکر کردن میکنند و از این راه، موضوعات جدیدی توجه دقیق به اطراف می

کند تا از آن سر در آورد. این میل و افتد و تالش میشود شدیداً به تکاپو میرو میاز موضوعی تازه است. وقتی انسان کنجکاو با موضوعی روبه

انسان خالق به دانستن و  های گوناگون رفته، آنها را تجربه یا بررسی کند.و موقعیتانگیزاند تا به دنبال افراد، اطالعات رغبت او را بر می

زی، پرسیدن عالقه فراوانی دارد. در حقیقت انسان خالق، هم پرسیدن را دوست دارد و هم به دنبال پاسخ بودن را. لذا طرح سئوال و مسئله پردا

هایی در ذهن خود ها و اتفاقات رویکرد فعاالنه دارد، یعنی سؤالدر رویارویی با پدیدههای معمول در افراد خالق است. انسان خالق از عالمت

 .(1392)هاشمی زنور،  کوشد تا به جواب دست یابدمندانه میدهد و عالقهپرورش می

ورش صفت کنجکاوی در در قرآن کریم نیز حدوداً ده بار آیاتی راجع به سؤال کردن، آمده که خود تأیید، تشویق و تأکیدی است بر پر

شود، حق مداری در سؤال کردن است؛ یعنی دوری از لجبازی یا اهداف ترین نکاتی که در این آیات در ارتباط با این بحث دیده میانسان. مهم

ألوا عن أشیاء ان یا أیهاالذین آمنوا التس"دیگر. هدف از سؤال کردن باید فهم کردن مسئله باشد، نه چیزی دیگر. در قرآن کریم آمده است: 

ای اهلل غفور حلیم * قد سألها قوم من قبلکم ثم أصبحوا بها کافرین؛اهلل عنها وتبدلکم تسؤکم وان تسالوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا

شود، که قرآن نازل می پرسید و اگر هنگامیکند میکسانی که ایمان آورده اید، از چیزهایی که اگر برایتان آشکار شود شما را اندوهناک می

از این  ه بردبار است. گروهی پیش از شماکند، و خدا وند آمرزندگذشت می شود. خدا از آنرای شما روشن میدرباره آنها سؤال کنید، ب

 .(1391خدایاری فرد و همکاران، ) "ها کردند که به سبب آن کافر شدندپرسش

کند، و شوند نهی میبگیرند و مطالبی را بپرسند که اگر برایشان آشکار شود ناراحت میاین آیه مؤمنان را از اینکه از چیزهایی سراغ 

غرض، نهی از سؤاالت معینی است، سؤال از هر چیزی که خدای تعالی دریچه اطالع از آن )با اسباب عادی( را به روی بشر، بسته ممنوع شده 

 پرسش از روز مرگ خود، و یا روز مرگ دوستان و عزیزان یا پرسش از زوال ملک است؛ زیرا خطری که در سؤآل از این گونه امور است، مثالً

)حجازی و  و عزت، همیشه مظنه هالکت و بدبختی است، و چه بسا همان جستجو و به دست آوردن مطلب خود باعث هالکت و بدبختی شود

 .(1394همکاران، 

چیزهایی که تفحص و کاوش در آنها جز دشوار کردن دین و سنگین  از طرفی سؤاالتی بوده مربوط به مسائل جزئی احکام دین، و

کردند، های گاوی که مأمور به ذبح آن شده بودند میکردن بار تکلیف، نتیجه دیگری در پی ندارد، مانند سؤاالتی که بنی اسرائیل درباره نشانه

او، و مجبور شدند آن را به قیمت گزافی بخرند. بنابر این، و در نتیجه این قدر آن گاو را محدود و مشخص کردند تا منحصر شد به یک گ

ساختن و پرداختن سؤاالتی از پیش خود، در حقیقت خود را بیهوده به زحمت انداختن و در دینداری کار را بر خود تنگ گرفتن است، البته 

گار و نپذیرفتن آن است، با اینکه خدای تعالی جز شود، چون در حقیقت این گونه سؤاالت رد کردن عفو پرورداین باعث بدحالی و اندوه می

 .(1391)دهقانی زاده،  تسهیل امر و تخفیف در تکلیف بندگان و تحکیم صفت مغفرت و حلم خود غرض دیگری از آن ندارد

. از طرفی "ی!سل تفقها و التسأل تعنتا، به منظور یاد گرفتن سؤال کن نه به منظور بهانه جوی"از امام علی)ع( نقل شده است که: 

دانید، از اهل ذکر [پژوهندگان فاسألوا أهل الذکران کنتم التعلمون؛ پس اگر نمی"فرماید: سؤال شونده نباید هر کسی باشد. خداوند می

ل . در ضمن سؤال شونده باید کسی باشد که از عهده بحث برآید. نباید برای مطرح شدن خود یا شهرت، سؤآ"های آسمانی] سؤال کنیدکتاب

سلونی قبل ان تفقدونی...، از من سؤال کنید، "فرمود: کرد. دین اسالم، همواره به سؤآل کردن تشویق کرده است. حضرت علی)ع( همواره می

 .(1386خنیفر، ) "پیش از آنکه مرا از دست بدهید...

های نو، مربوط به یا ارائه راه حل شود، گاه مربوط به امکان سنجی خلق چیزهای جدیدگاه سؤآل کردن شامل بررسی روابط علی می

 .(1392)هاشمی زنور،  ها و موضوعات و در بعضی موارد، کاربردها و فواید، مورد نظر استترکیب یا آمیختن پدیده

در اینجا باید توجه داشت که کنجکاوی و طرح مسئله، اگرچه شبیه یکدیگرند، اما میان آنها یک تفاوت اساسی وجود دارد. در 

شود تا ، انسان خالق عالقه مندانه به دنبال یافتن موضوع یا کشف آن است، ولی در طرح مسئله، علت و عوامل موضوع، بیان میکنجکاوی
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خدایاری فرد و ) های خویش ادامه دهدفرآیند کنجکاوی را تکمیل کند. لذا طرح سؤال، ابزاری است در اختیار فرد خالق تا به کنجکاوی

 .(1391همکاران، 

 

 های زیاد یا مناسب درباره یك مسئلهایدهدادن 
توانند فکرهای مناسبی ارائه دهند و به همین دلیل معموالً پیشنهاداتشان مورد قبول ها و شرایط متفاوت میافراد خالق در موقعیت

مشکل دارند به جای گیر افتادن گیرد. افراد خالق معموالً به دلیل توانایی ذهنی و همچنین تیزبینی خاصی که در شناسایی سایرین قرار می

حل، به سرعت، تجارب و امکانات خود را در توانند اساس مشکل را با هوشمندی دریابند و به منظور یافتن بهترین راهدر مسئله یا مشکل می

مختلف به منظور ارائه  های ابتکاری نیز دست یابند. در مجموع، افراد خالق، متناسب با سن خود، در شرایطذهن مرور کنند و به راه حل

 .(1394)حجازی و همکاران،  های مناسب آمادگی دارندها و راه حلایده

 

 ابتکار و تخیل قوی

ای و به طور کلی تفکر های کلیشههای رایج و تکراری. فرد خالق به راه حلها و عادتها، قالبابتکار داشتن، یعنی دور شدن از کلیشه

های افراد خالق این است که افکارشان غیرمتعارف و غیرمعمولی است. با اینکه افکار افراد خالق د. یکی از نشانهای ندارمبتنی بر عادت عالقه

پسندند که عجیب و غریب نباشد و با آن آشنا باشند. اگر به دنبال راه حلی غیرمعمولی است؛ اما نابهنجار نیست. معموالً مردم افکاری را می

دارند که معمولی باشد و زحمت زیادی را بر آنان تحمیل نکند. حال اگر چنین راه حلی کمی غیرعادی و ناآشنا هستند؛ راه حلی را دوست 

های لجلوه کند؛ آنان در پذیرشش از خود مقاومت نشان خواهند داد. در افراد خالق افکار خواه ذهنی یا عینی، کمتر تکراری است و غالباً با شک

 .(1392، )هاشمی زنور معمول فرق دارد

کند البته این تعبیر بدان معنا نیست که فرد خالق دوست دارد افکارش نامتعارف و عجیب و غریب باشد، بلکه این واقعیت را بیان می

 تواند آنها را در حاالت و شرایط متفاوتی تخیل و تجسم کند.تری نسبت به موضوعات دارد و از این رو میتر و دقیقکه فرد خالق نگاه ظریف

تواند افکار غیرمعمول نیز ها، حیوانات، طبیعت، رویدادها و... را به گونه دیگری تصور کند، میتواند اشیا، حوادث، انسانبنابر این، چون می

 .(1386)خنیفر،  گیرد. در واقع، تخیل زیربنای خالقیت استداشته باشد.این افکار غیرمعمول و ابتکارات، برمبنای تخیل، شکل می

شود. در بیشتر مواقع، فکر کردن درباره یک ایده، کم و زیاد ها و افکار، نوعی سرگرمی ذهنی برای فرد خالق محسوب میا ایدهبازی ب

های بسیاری به فکر کردن کردن یا تغییر دادن آن در ذهن، برای فرد خالق فعالیتی لذت بخش است. در شرایط طبیعی، فرد خالق ساعت

شود، زمان این سرگرمی گاهی چنان کند و با آن سرگرم میپردازد. او به جوانب مختلف موضوع، فکر میاش میقهدرباره موضوعات مورد عال

های مختلفی نشان داده ها و افکار به شکلماند. بازی با ایدهخبر میشود که فرد از وجود اطرافیان، زمان، خوردن و خوابیدن و... بیطوالنی می

های ها و لطایف خوشمزه، بیان عبارتدهد. در همین ایام ساختن چیستانگی از این بازی، در دنیای بیداری روی میالبته بخش بزر شود.می

ها، ها، طراحی کردنها و معماها، ساختن کاردستیهای مناسب، عالقه مندی به پازلجالب و تحسین برانگیز، ارائه پیشنهادها و راه حل

 .(1391خدایاری فرد و همکاران، ) ها و افکار فرد خالق استاز بازی با ایده هاییهای گوناگون، نمونهنقاشی

 

 حساسیت و توجه
تواند توجه به حساسیت فرد خالق را برانگیزد. کند، میهایی که برای اغلب مردم عادی و پیش پا افتاده جلوه میبسیاری از اشیا و پدیده

های فرد خالق تفاوت بگذرد و محیط پیرامون را با دقت مورد توجه قرار ندهد. از این رو، ایدهیتواند از کنار مسائل باساساً یک فرد خالق نمی

 پرداز وی فعال است.گذرند ذهن خیالهای دیگران، تفاوت بسیاری دارد و در مواردی که دیگران به راحتی و روزمرگی از آن میمعموالً با ایده

شود. تر از پیرامون و به تبع آن آگاهی بیشتر میساس است. این حساسیت باعث درک عمیقانسان خالق نسبت به وقایع اطراف خویش ح

های زیادی وجود انسان خالق، نسبت به طبیعت و موجودات نیز حساس است. در مورد اهمیت دادن به مسائل اطراف خود، احادیث و توصیه

 .(1392)هاشمی زنور،  دارد

کند و بندگان را به تفکر و نظر در های طبیعی به عنوان آیات الهی یاد میآیه از پدیده 750د خداوند متعال در قرآن کریم در حدو

 توان به چند دسته تقسیم کرد:کند. این آیات را میآنها دعوت می

 . آیاتی که در آنها از مواد سازنده اشیا صحبت شده و یا به کشف آنها امر شده است؛1

 خلقت اشیای خاصی صحبت شده و یا به کشف پیدایش آنها امر شده است؛. آیاتی که در آنها از نحوه 2

 . آیاتی که در آنها امر به کشف نحوه خلقت جهان شده است؛3

 . آیاتی که در آنها امر به مطالعه تحوالت طبیعی شده است؛4
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 . آیاتی که در آنها به موجودات طبیعی قسم یاد شده است؛5

 های طبیعی امکان وقوع معاد بیان شده است؛به برخی پدیده. آیاتی که در آنها با اشاره 6

 . آیاتی که در آنها سخن از وجود نظم در طبیعت و اتقان صنع خداوندی به بیان آمده است؛7

. آیاتی که در آنها سخن از هماهنگی بین خلقت انسان و دیگر موجودات و مسخر بودن امکانات طبیعی برای انسان به میان آمده 8

 .(1386)خنیفر،  است

کند تا وی از راه مشاهده نظم و هماهنگی های طبیعی دعوت میخداوند متعال در این آیات انسان را به تفکر و نظر کردن در پدیده

ی دستگاه آفرینش به عجایب خلقت به او پی ببرد. روشن است که به منظور درک مسائلی که در این آیات ذکر شده و یافتن پاسخ برای سؤاالت

تواند انسان را به عظمت خلقت آشنا که در بعضی از آیات آمده، دانستن علوم طبیعی ضروری است؛ زیرا مطالعه سطحی موجودات طبیعی نمی

اهلل من عباده العلماء؛ تنها دانشمندان هستند اتمایخشی"فرماید: های طبیعی میسازد. لذا در سوره فاطر خداوند پس از ذکر یک سلسله پدیده

بل هو آیات بینات فی صدور ". همچنین در قرآن آمده است: "شودیابند و خشیتی شایسته او در دلشان حاصل میعظمت خدای را در می که

انکار الذین اویوا العلم...؛ بلکه این قرآن آیات روشن الهی است در سینه آنان که خدا نور علم و دانش یافتند و آیات ما را جز مردم ستمکار 

 .".نکنند..

طبیعی در آن از این جهت است که اوالً انسان از طریق مطالعه طبیعت و دیدن  هایالبته قرآن کتاب علوم تجربی نیست و ذکر پدیده

های خلقت و نظم موجود در جهان ایمانش به خدا افزایش یابد و ثانیا با امکانات فراوانی که در طبیعت برای او فراهم شده، آشنا شود شگفتی

)حجازی و همکاران،  گیری صحیح از آنها او را سپاسگزاری نمایدوسیله نیز بر معرفت او نسبت به خداوند افزوده شود. در ضمن با بهره و بدین

1394). 

پژوهان مسلمان به این علوم شد. در واقع نقشی که قرآن برای علوم تجربی از جهت خداشناسی قائل است عامل اصلی اقبال دانش

 درخشان اسالمی را باید تا حد بسیاری مرهون آن دانست.پیدایش تمدن 

فرماید: هایی فراوان است. حضرت امیر)ع( درباره مورچه و خلقت آن میهای معصومان نیز، چنین توصیهعالوه بر آیات قرآن، در گفته

ساخته، به او دستگاه شنوایی و بینایی کنند؟ چگونه به خلقتش استحکام بخشیده و ترکیبش را استوار آیا در مخلوق کوچک او دقت نمی"

عنایت کرده و استخوان و پوست کامل داده است. در مورچه با این جثه کوچک و اندام لطیف بیندیشید، آن چنان کوچک است که نزدیک 

ورزد، و دانه را به میجنبد و بر جمع روزی، عشق است با چشم دیده نشود، و از اندیشه غایب گردد، چگونه با این جثه کوچک روی زمین می

آمدن و هنگام ورود اقامت زمستانی، زمان بیرون "آوردنماید، در تابستانش برای زمستانش گرد میکند، و در انبار نگهداری میالنه خود حمل می

برد، او را از یاد نمیاش تضمین شده، و تطبیق داده شده است، خداوند منان هرگز کند، این چنین موجود این چنین روزیبینی میرا پیش

ولو در زیر سنگ سخت باشد، اگر در مجرای ورودی و خروجی غذا و در ساختمان شکم او و گوش و چشم او، که در سرش قرار داده شده 

 .(2013)اوکیل،  تفکر و تحقیق کنی و آنها را کشف کنی سخت در شگفتی خواهی رفت

یش برپا داشت و پیکره وجودش را با استحکام نگاه داشت، در آفرینش آن هیچ پس بزرگ است خدایی که مورچه را بر روی دست و پا

ات را به کارگیری تا به راز آفرینش پی برده باشی، دالیل روشن به تو خواهند ای کمکش نکرد. اگر اندیشهقدرتی او را یاری نداد و هیچ آفریننده

. "ماست، به جهت دقتی که جدا جدا در آفرینش هرچیزی به کار رفته استگفت که آفریننده مورچه کوچک همان آفریدگار درخت بزرگ خر

 .(1391خدایاری فرد و همکاران، ) های عالم هستی استکه همه اینها دعوت به توجه به اطراف خود و حساسیت نسبت به ظرافت

 

 ترجیح پیچیدگی به سادگی
افضل االعمال احمزها؛ برترین اعمال "فرماید: رت رسول)ص( میدهد. حضانسان خالق، مسائل پیچیده را به مسائل ساده ترجیح می

رود ها نمیدهد، هیچ وقت سراغ سختیای دارد یا تمایلی به بروز آن را از خود نشان نمی. کسی که از خالقیت کمتر بهره"ترین آنهاستمشکل

ها را انتخاب کند. اما انسان خالق، پیچیدگیه را انتخاب میهای پیموده شدهای آسان است، به طوری که معموال راهو همواره به دنبال راه

 کرده و به دنبال یافتن راه حلی ساده برای آنهاست.

های تکراری است که انسان از قبل تجربه کرده است. یعنی انسان به دنبال تغییر نباشد و ها، در زندگی، انتخاب راهیکی از سادگی

هر کسی که دو روزش مساوی باشد "ن اسالم، این کار را نهی کرده است. چنانچه امام کاظم)ع( فرمود: همانند دیروزش زندگی کند. دین مبی

 ")و روز بعد بهتر از روز قبل نباشد( مغبون است.
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 سالمت روانی و ادراکی

تازه را پشت سر هم های انسان خالق، انسانی است که از سالمت روانی برخوردار باشد. انسان خالق قادر است فکر، اندیشه و حرف

خواهد، نماید تا از آنچه میمندی از ذهن سالم، باز و گشوده این امکان را برای انسان فراهم میمطرح کند بدون اینکه دچار رکود شود. بهره

 .(2013 )اوکیل، ای سالم نهفته باشدتواند منشا موفقیت و پیروزی باشد که در ورای آن اندیشهتصویر روشنی خلق کند. عملی می

 

 پذیری ادراكانعطاف
های ذهنی بسته گذشته، و توانایی پذیری است که به معنای توانایی کنارگذاشتن چارچوبهای فرد خالق، انعطافیکی دیگر از ویژگی

ذیرد و در مقابل، به پپذیر، اشتباه خود را میترین و کارآمدترین باورهاست. انسان انعطافهای جدید و افکار نو و پذیرش مناسبدیدن اندیشه

 کند.داند آگاه است و صادقانه به آن اعتراف میآنچه نمی

کند. گیرد و به یک راه بسنده نمیانسان خالق معموال به منظور حل هر مسئله و رسیدن به یک هدف، چندین راه و روش در نظر می

ای جدید و بررسی افکار نو و گذشته را دارد. او توانایی دیدن اندیشههای ذهنی پذیر است، یعنی توانایی کنار گذاشتن قالبچرا که او انعطاف

 ترین و کارآمدترین باورها را دارد.پذیرش مناسب

 پذیری در زندگی خصوصی و اجتماعی پی برد:توان به میزان انعطافبا دو پرسش از خود، می

 کند؟های خود در مقابل دیگران اعتراف میالف( انسان چه میزان به اشتباه

 کند؟را بر زبان جاری می "دانمنمی"داند اعتراف کرده و کلمه ب( انسان چه میزان در مقابل آنچه نمی

شود این خصوصیت خوب به یک رفتار طبیعی داند باعث میها و اقرار صادقانه به آنچه نمیانسان با تکرار در اعتراف به موقع به اشتباه

دادند، های ذهنی باطل را فروبریزد. ائمه)ع(، به همه اجازه بحث نمیآورد که چارچوبتوانایی را به وجود می و عادت مقبول تبدیل گردیده و این

داد، در عین حال از مناظرات غیراصولی پرهیز بلکه افراد خاصی اجازه چنین کارهایی داشتند. امام صادق)ع( مناظرات علمی فراوانی انجام می

اما کسی که مثل "ام که از مناظره با مخالفان ناخشنودید! فرمود: تان امام صادق)ع( به حضرت گفت: خبردار شدهداشت؛ لذا طیار، یکی از دوس

توانند نشینند، به خوبی میتوانند بنشینند و هنگامی که میگیرند، به خوبی میکنند و اوج میتو باشد، اشکالی ندارد؟ کسانی که وقتی پرواز می

 ."کردن با او ناخشنود نیستیمرند. کسی که چنین باشد ما از مناظرهپرواز کنند و اوج گی

دادنی نیست. هر اندازه خالقیت و نوآوری بیشتر باشد به همان دهنده به سئوال، باید توجه داشته باشد که هر سئوالی جوابپاسخ

ه خواهد شد. مطالعه سیره انبیا و اولیا الهی)ع( و پذیری بیشتر شده و وقت کمتری صرف حراست و دفاع از افکار غلط گذشتاندازه انعطاف

دهد که چقدر اهل تفکر و اندیشه بودند و چگونه در مقابل افکار منحط و متحجرانه با صبر و دانشمندان و نوابغ بزرگ جهان اسالم نشان می

های بزرگ و هایی از اندیشهکرد دریچهمی دادند و سپس با منطقی که هر انسان اندیشمند و صادقی را قانعتحمل و شکیبایی گوش فرامی

هایی جهانی برای رشد و تعالی انسان در همه تر و اندیشهگشودند؛ جهانی بزرگخالق را که تا آن روز هرگز نشنیده بودند در مقابل آنان می

 .(1391مکاران، خدایاری فرد و ه) خواهدپذیری است و صبوربودن، شجاعت میها، صبر و تحمل، الزمه انعطافزمینه

نکته دیگر در همین راستا،تأکید اسالم بر دوری از تعصب منفی است. حتی تعصب بیجا و افراطی در دین نیز منع شده است. امام 

 ."سازدحب الشیء یعمی و یصم،محبت و عالقه افراطی آدمی را کور و کر می"علی)ع( فرمود: 

عصبیت یکی از اخالق باطنه نفسانیه "اهلل علیه(: از دیدگاه امام خمینی)رحمه به معنای حمایت و دفاع کردن است.تعصب و عصبیت،

است که آثار آن مدافعه و حمایت کردن از خویشاوندان و مطلق متعلقان است، چه تعلق دینی و مذهبی و مسلکی باشد یا تعلق وطنی و آب 

 تعصب ناپسند و تعصب پسندیده شود،می تعصب به دوبخش تقسیم میهای اسال. از دیدگاه آموزه"و خاک یا غیره آن، مثل تعلق شغلی و...

 .(1394)حجازی و همکاران، 

 

 تعصب مذموم و ناپسند

ای باشد که آدمی را از درک حقیقت و رسیدن به واقعیات دور کند و تنها معیار اگر حمایت همه جانبه از خود یا متعلقان خود، به گونه

چنین تعصبی، مذموم و ناپسند بوده و قرآن مجید ی، حب و بغض نفسانی باشد، نه معیارهای منطقی و دینی،انسان در حمایت و دفاع از چیز

الذین کفروا فی قلوبهم الحمیه حمیه الجاهلیه فانزل اهلل سکینته علی رسوله و علی اذ جعل"از آن به عنوان تعصب جاهالنه نام برده است:

تعصب تعصب جاهلیت  های خود،ا احق بها و اهلها و کان اهلل بکل شی علیما، آنگاه که کافران در دلالمؤمنین والزمهم کلمه التقوی و کانو

 آنان به آن سزاوارتر و شایسته ورزیدند، پس خدا آرامش خود را بر فرستاده خویش و بر مؤمنان فرو فرستاد، و آرمان تقوا را مالزم آنان ساخت و

 ."آن بودند، و خدا همواره بر هر چیزی داناست
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شدت عالقه به افراد و آیین خاص و بغض و دشمنی با دسته و آیین دیگر، و نیز سودجویی و ریاست طلبی و نداشتن تقوای الزم، از 

 .(1392)هاشمی زنور،  آیدهای چنین تعصبی به حساب میریشه

 

 تعصب ممدوح و پسندیده
چنین تعصبی سان و تعصب او، فقط به جهت دفاع از حق بوده و هیچ گونه حب و بغض نفسانی نداشته باشد،در صورتی که حمایت ان

 آید.ممدوح بوده و از بهترین صفات کمال انسانی و اخالق پیامبران و اولیای الهی به حساب می

هست، از آن حمایت کند گر چه از متعلقان او دو عالمت آن این است که حق با هر طرف "فرماید:امام خمینی )ره( در این رابطه می

بلکه از دشمنان او باشد. چنین شخصی از حمایت کنندگان حقیقت و درزمره طرفداران فضیلت و حامیان مدینه فاضله به شمار آید و نباشد،

 ."عضو صالح جامعه و مصلح مفاسد جمعیت است

، ولی "که خویشان و نزدیکان را در کارهای ناروا و ستم کمک نماییتعصب حرام آن است "در روایتی از رسول خدا)ص( آمده است:

فرماید: . امام علی)ع( ضمن تقبیح تعصبات باطل می"هاستدفاع کند بهترین انسانچنانچه کسی از قوم و عشیره خود بدون ارتکاب خالف،"

خدایاری ) "د در شایسته و کارهای نیک و پسندیده باشداألفعال و محاسن األمور، تعصب شما بایفلیکن تعصبکم لمکارم الخصال و محامد"

 .(1391فرد و همکاران، 

 

 توجه جدی به جزئیات
ها و ابعاد مختلف فکری و رفتاری که به آن پرداخته، هم به کلیات توجه داشته است و هم به دین مبین اسالم، در دستورها، توصیه

ترین مسائل، همچون گرفتن ناخن، سرمه زدن و... توجه نموده و توصیه ل کلی، به کوچکجزئیات. در احکام شرعی، عالوه بر پرداختن به مسائ

ها، زمین و...،به مورچه و نحوه زندگی و حیات او نیز کرده است که همه باید توجه کنند. در تفکر کردن انسان، نیز عالوه بر تفکر در آسمان

های افراد خالق نیز این است از ویژگی .تر و زنبور نیز توجه داده شده است و بسیار استبر توجه به شتوصیه به توجه شده است. افزون بر این،

 شود.ها و فکرهای جدید منجر میکه توجه زیادی به جزئیات در کنار کلیات دارند. همین توجه ایشان است که معموالً به تولید ایده

 .(1386)خنیفر،  جوییبه منظور بهانهالسالم: به منظور یادگرفتن پرسش کنید نه *امام علی علیه
 

 نوآوری در اسالم. 3
نوآوری به معنی ابتکار، ابداع و در مواردی نیز به معنی بدعت گذاری است. نوآوری ریشه در ادراک دارد و در اثر دیدن اشیا و پدیده 

برای ها از زاویه های نو و گاهی نیز محصول خالقیت در انسان است؛ و از این رو پیوند عمیق و ارتباط وثیقی با خالقیت دارد. نواندیشی وصفی 

 یا جامعه ای است که دارای اندیشه های نوین است. فرد 

« دانش»شکوفایی نیز از شکفتن، بازشدن غنچه، پدیدار شدن و آشکار شدن است. شکوفایی نیز نوعی خالقیت است. نوآوری همچون 

از تعاریف اصطالحی که است؛ یعنی شکوفایی، کاربرد نوآوری و به صحنه زندگی کشاندن آن است. صرف نظر « فناوری»و شکوفایی همچون 

 برای این دو واژه در علوم مختلف بویژه مدیریت وجود دارد، در آیات قرآن و روایات اهل بیت)ع( نسبت به این مفهوم، خصوصیات و ویژگیها،

  ریشه ها و عوامل، آثار و نتایج، ضرورتها و الزامها و مصادیق و نمونه های آن، تصریحات و اشارات فراوانی وجود دارد.

در این مقاله، به نمونه هایی از موارد فوق پرداخته ایم. بدیهی است، شرح و تفصیل هر یک، به مقاالت متعدد دیگری نیاز دارد و در 

 اینجا فقط به اصل مطلب اشاره می شود. 

 الف: بعضی از اسماء و صفات الهی دربردارنده مفهوم نوآوری بوده و شکوفا نمودن را می رساند. از جمله: 

 ( 49الخالق: ا... خالق کل شیئ )زمر

 ( 24الباری: هو البارئ المصور له االسماءالحسنی )حشر / 

 بارئ همان خالق است که با نوآوری و بدون مواد قبلی چیزی را آفریده است. 

 ( 110و انعام / 117البدیع: بدیع السموات و االرض )بقره /

ند که موجودات را نو و بدون سابقه و پیشینه قبلی و بدون نقشه و مثال آفریده، بدیع بدیع به معنی مبدع و ابداع کننده است و خداو

 است. 

همچنین، اسماء دیگر پروردگار عالم همچون مصور، فاطر، مبدی، کاشف، باسط، منشئ، قابض، باعث، معلن، مبین، مبین، و اسع، 

مفهوم نوآوری، ایجاد و شکوفایی، پدید آورندگی، گشایش دهندگی، کار  موسع، مفصل، فتاح، فالق، فارق، فارج و فاتح همگی متضمن معنا و
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گشایی، برطرف کنندگی، باز کنندگی، پیونددهندگی، آشکارکنندگی، نخستین آفرینی، نوآفرینی و امثال آن است که در آیات و روایات آورده 

 شده است. 

ن رب در رب العالمین است که همه هستی را و کل هستی و اجزای البته، جامع ترین نام که در بردارنده همه مضامین فوق است هما

 آن را از عدم و با ابداع آفریده و پرورش داده و شکوفا نموده است. 

سوره الرحمن)یسئله من فی السموات و االرض کل یوم هو فی شأن( استفاده می شود که خداوند پیوسته ما را به تفکر در  29از آیه 

 . (1392)هاشمی زنور،  تمر الهی رهنمون می سازدآفرینش و نوآوری مس

پیامبر)ص( و امت او در قرآن پدیده ای نو و دارای ویژگی نوشوندگی، زایندگی، بالندگی، فزایندگی و گستردگی و مانند آن  -ب(

 هستند. اصوالً ظهور ادیان الهی به منظور شکوفایی و نوآوری در هدایت انسانها بوده است. 

مثل پیروان صادق و مخلص پیامبراکرم)ص(، در کتاب آسمانی مسیحیان؛ مسلمانان برای « ثلهم فی االنجیِل کزرعو م»بر اساس 

 دستیابی به نوآوری باید دارای ویژگیهای پنجگانه زیر باشند: 

 در حال تولید و تکثیر است. تنها و محدود نباشند، بلکه جوانه زننده و زاینده است؛ به عبارت دیگر، عقیم و نازا نیست؛ بلکه همواره  1

 دین تالش کند و موانع رشد را از سر راهش بردارد. « تقویت»در راه  2

 می یابند. « استحکام»در سایه این حمایت و تقویت  3

 دست می یابد. « استقالل»به  4

زیاد و چشمگیر است که زراعت کاران و رشد و نمو و تولید و تکثیر این مزرعه با برکت، به قدری « یعجب الزراع لیغیظ بهم الکفار» 5

در کشاورزان را در حیرت و شگفتی فرو می برد، به گونه ای که آنها از تعجب انگشت بر دهان می گذارند، زیرا برخی از این درختان و گیاهان 

این آیه شریفه، برخی از اصحاب مدت کوتاهی سراسر باغ را می پوشاند ولی در مقابل، کافران در خشم فرو می روند. خالصه این که، طبق 

داده شده اند. )مکارم « اجر عظیم»و « مغفرت»پیامبر به مزرعه ای زاینده و بالنده تشبیه شده اند و به خاطر ایمان و عمل صالح شان، بشارت 

 ( 218شیرازی، مثالهای زیبای قرآنی ص

ر)ص( در برخورد با مشرکان و حرکت جهل و بدون سالح همچنین، شأن نزول آیات فوق یعنی داستان صلح حدیبیه و نوآوری پیامب

و با لباس احرام به سمت مکه و در هم شکستن همه تصورات مشرکان مصداق بارزی از نوآوری است که آثار بسیار فراوان از خود داشته و این 

 . (1386)خنیفر،  همان فتح المبین مذکور در آغاز سوره فتح است

که بدون پویایی و تغییر و نوآوری به دست انسانها، سرنوشت دنیا و آخرت آنها دگرگون نخواهد شد. و سنت پروردگار در این است 

 این انسانها هستند که با ایجاد تغییر در درون جان خود و در جامعه و پیرامون خود، امداد و عنایتهای الهی را برای خود جلب می نمایند

 . (1394)حجازی و همکاران، 

نان گفته شود از آنچه خدا نازل کرده است پیروی کنید، می گویند نه بلکه از چیزی که پدران خود را بر آن یافته ایم چون به آ -ج(

 پیروی می کنیم، آیا هر چند پدرانشان چیزی را درک نمی کرده و به راه صواب نمی رفته اند، باز هم درخور پیروی هستند. 

شه برای اصالح گذشته یک اصل مسلم و ضروری است زیرا قرآن تقلید از باورهای باطل و از نظر قرآن نواندیشی و نوآوری در اندی

 کهنه پدران را بسیار نکوهش کرده و به خردورزی و راهیابی دعوت می کند. قرآن انسانها را به نو اندیشی در مسیر هدایت دعوت کرده تا هم

راروی انسانها بگشاید و آنها را به هدایت برساند. به همین دلیل، دعوت به فکر، علم، خردهای آنان را بیدار نماید و هم راه های تازه ای را ف

سته عقل، تدبر، حکمت، نور و امثال آن در آیات زیادی مورد تأکید قرار گرفته است و انسانهای هدایت یافته را مردگانی که زنده شده اند دان

 و برای آنان نور هدایتگر قرار داده است. 

(؛ ماندن در ظلمات و جهل و نداشتن نواندیشی و پویایی در عرصه فکر و اندیشه، باعث 122من الظلمات الی النور انعام/ )یخرجهم

 محرومیت از هدایت و نکوهش پروردگار است. 

ن یافته ایم، ما )و چون به آنان گفته شود به سوی آنچه خدا نازل کرده و به سو ی پیامبرش بیایید، می گویند آنچه پدران خود را بر آ

 ( 104را بس است. آیا هر چند پدرانشان چیزی نمی دانستند و هدایت نیافته بودند؟ مائده /

 بنابراین، نواندیشی و پویایی فکری جوهره تفکر دینی است و ایستایی تأثیر نپذیرفتن از شرایط حق، کفر است. 

ه بیمشان ندهی برایشان یکسان است و ایمان نخواهند آورد(. اگر )در حقیقت، کسانی را که کفر ورزیده اند چه بیمشان بدهی و چ

کسی هشدار پیامبران را که رساترین و مؤثرترین هشدارهاست، نشنود به دلیل این است که حس بویایی در آنها مرده است و همچون سنگ 

 . (1392)هاشمی زنور،  سخت شده اند و دیگر هیچ امیدی به خیر و تکامل آنها نیست

قرآن به دانش، پژوهش، تو لید علم و فهم عمیق و استنباط، ارزش فوق العاده داده و جامعه مؤمنین را مکلف نموده است تا  -د(

 پیوسته نیاز علمی و فکری خود را با تفقه در دین تحصیل نمایند. 
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د و در دین آگاهی نند تا دسته ای بماننشایسته نیست مؤمنان همگی کوچ کنند، پس چرا از هر فرقه ای از آنان دسته ای کوچ نمی ک

 ( 122به/ پیدا کنند. )تو

دعوت به فهم عمیق و ژرف از دین در اسالم مورد تأکید است و آنان که نمی دانند باید از آنان که می دانند بپرسند و سؤال کردن 

 ( 43یک ارزش است: فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم التعلمون )نحل/

در صورت عدم توان بر حل مسأله، دستور داده مسائل خود را نزد کسانی ببرید که از توانایی استنباط )پویایی  83در سوره نساء آیه 

 و توانایی فکری و علمی( برخوردارند. 

همچنین، دعوت به فکر، نقد، اندیشه و خرد ورزی در قرآن، دعوت به نوآوری و پویایی فکری و شکوفایی ذهنی و علمی و کشف و فهم 

 دراک مجهوالت و معلوم نمودن نادانسته هاست. و ا

 در قرآن مصادیق متعددی از نوآوری را برای شناساندن و آموزش دادن آن به مسلمانان ذکر نموده است:  -و(

فطرت بت  ابراهیم رشد یافته را )و لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل( و نوآوری و ابتکار او را در بیدار کردن 58در سوره انبیاء آیه  -

او بیان پرستان بیان کرده و کید و نقشه او را مبنی بر اینکه بتها را شکسته و تبر را به دوش بت بزرگ قرار داد، به عنوان ابتکار بسیار مؤثر 

 می کند. 

ان رحمت ، نوآوری ذوالقرنین در ساخت سد به عنوان مانع یأجوج و ماجوج را بیان کرده و از آن به عنو92در سوره کهف آیه  -

 پروردگار یاد نموده است.)قال هذا رحمة من ربی(. 

در پرتو همین آموزه های قرآنی بود که پیامبر)ص( و ائمه)ع( و مسلمانان در موارد متعدد با ابتکار عمل و خالقیت خود، به نوآوریهای 

زاب، تشکیل شورای مشورتی در جنگ احد و بزرگی اقدام نموده و تمدن بزرگ اسالمی را شکل دادند. از جمله، حفر خندق در جنگ اح

بسیاری از احکامی که توسط معصومین)ع( بیان شده، نوآوریهای اثر بخش و کارآمدی بود که باعث رونق و توسعه اسالم گردید. همچنانکه 

درس ناخوانده برای بشر اصل انقالب اسالمی توسط پیامبر)ص( در فضای سنگین جاهلیت، نوآوری و همه معارفی را که این پیامبر امی و 

 آورده، در جهت شکوفایی استعدادها و تو سعه مادی و معنوی زندگی انسانها بوده است. 

انقالب اسالمی مردم ایران نیز برگرفته از همین الگو و نوآوری در یک نظام مردم ساالر دینی و در نظم موجود حاکم برجهان امروز، 

در راهبردها و هم در تاکتیک ها و در همه شوون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود بوده هم در کلیات و هم در جزئیات خود، هم 

است. آثار این نوآوریها را در عرصه های گوناگون بخصوص دفاع مقدس شاهد بوده و هستیم و توفیقات نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران 

 و نوآوریهای برگرفته از آموزه های دینی و قرآنی بوده است.  در برابر توطئه های سنگین دشمنان، در پرتو خود باوری

روشن است، که نوآوری در آموزه های اسالمی هم برای فرد و هم برای جامعه معنادار بوده و در جهت مثبت و برای بهبود وضعیت 

ت و احکام الهی نیست؛ بلکه همان تو سعه موجود است و هرگز به معنی نادیده گرفتن اصول و مبانی و ترک سنتها و خروج از چارچوب شریع

خردورزی و پویایی فکری و اجتماعی و کسب علم و بینش نو و میدان دادن به روح جستجوگری و کشف و راسخ شدن در علم و فقه عمیق 

 می باشد. 

ورد نوآوری، خالقیت و شکوفایی، مشابه آنچه در آیات قرآن مشاهده شد، در روایات و البته با تفصیل و تبیین به مراتب افزون تر در م

از روایات عوامل مؤثر بر آن، شاخصها، الزامها و بایدها و نبایدهای آن، مطالب فراوانی آمده است. در این بخش از مقاله تنها به ذکر نمونه هایی 

ن موضوع در روایات، زمان و محل که به اصل موضوع مرتبط می شود اشاره شده و توجه به این نکته را ضروری دانسته که بحث جامع از ای

 دیگری را می طلبد. 

 . علی)ع(: عقل غریزه ای است که با علم و تجربه رشد می کند. 1

  .ا را با عقل می توان به دست آورد. پیامبر)ص(: همه خو بیه2

 .بر)ص(: انسان با عقلش انسان است. پیام3

 .ع(: فکر آینه ای بدون زنگار است. علی)4

 .ه نهایت و آخر مطلوبش خواهد رسیدسی که چشم اندیشه اش را بیدار بدارد، ب. علی)ع(: ک5

  محتاج شناخت هستی.. علی)ع(: ای کمیل، هیچ حرکتی نیست مگر آنکه تو در آن 6

دست  ر می یابد که. امام صادق)ع(: کسی که در آموخته های خویش بیشتر اندیشه کند، علم خود را استوارتر کرده و نکته هایی را د7

 نایافتنی است.

و .امام علی)ع(: اهل بینش کسی است که بشنود و بیندیشد و ببیند و با بینش در آن درنگ و از رخدادها پند گیرد و بهره مند شود 8

  نگاه دارد. خود را از پرتگاه ها
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مقبول است. اگر کسی در پی تدارک . پیامبر)ص(: اگر دو روز کسی برابر باشد ملعون است، اگر فردای کسی بهتر از امروزش باشد 9

 .ته باشد عدمش از وجودش بهتر استکاستی در عمل خود نباشد، کاستی در عقلش خواهد بود و اگر کسی در عمل و عقل کاستی داش

 

 کارآفرینی ایجاد فرصت. 4

 فرصت و ایجاد پنج مرحله تشخیص
 تأثیر و کارآفرینی زمینه قبیل از زیادی عوامل تالقی محل عنوان به فرصت، آن را و ایجاد های محققین در مدل تشخیصبیشتر تالش

( مدلی 2004( و لومپکین و همکاران )1999) همکارانش و هیل ها،دیدگاه این از تلفیق در. کردند تعریف عمومی محیط و کار و کسب

داد. این مراحل عناصر ضروری برای مدل سازی تشخیص فرصت را ارائه می ،"مرحله خالقیت"ی آن یک چهارچوب راپیشنهاد کردند که ط

گیری را ( به جزئیات پرداختن که فاز شکل5(ارزیابی؛ و 4دهند؛ ( بینش، که فاز اکتشاف را شکل می3( پرورش؛ 2آماده سازی؛  (1شامل: 

شود مورد بحث قرار چگونه در فرایند تشخیص فرصت استفاده میدهند. در زیربخش پایین، هر کدام از این پنج عنصر با رائه اینگه شکل می

 .(2011)کانتینن و اوجا،  اندگرفته

. آماده سازی فرایند تشخیص فرصت ضروری هستند : تحقیقات قبلی بر این باور بودند که آماده سازی و دانش قبلی برایآماده سازی

سازی اساسأ یک تالش آگاهانه برای ایجاد تخصص در . چنان آمادهآیداف فرصت میفرایند اکتشکند که پیش از به تجربه و دانشی رجوع می

 که است ایتجربه و دانش شامل همچنین سازی آماده اما .مشکالت در یک زمینه سودآور است یک حوزه و ایجاد یک حساسیت برای موارد و

 کار و کسب آمیز موفقیت اندازیراه به که هایی ایده سازمانی، مجموعه یک در. است شده آوری جمع فرصت اکتشاف قصد بدون و ارادی غیر

های جدید شود. با این حال، افراد مهارت ها و ایدهل یا خدمت، یا دانش فنی پدیدار میمحصو جاری خط شرکت، زمینه از اغلب شود،می منجر

 .(2012ر و کانسیکاس، )لن تواند به ایجاد کسب و کارهای جدید منجر شودآورند که میرا به شرکت می

شود که کارآفرینان یا تیم کارآفرین به یک ایده یا یک پرورش دادن به بخشی از فرایند تشخیص فرصت گفته می پرورش دادن.

کند که در طول ابراز می ،ودشها ارجاع نمیاندیشد. با این حال این مرحله به حل مسئله آگاهانه یا تجزیه و تحلیل سیستممشکل ویژه می

نیافته ، از توجه کردن امکانات . بنابراین پرورش دادن اساسأ یک سبک تکراری و جهت"یندآاز زیر یک آگاهی بیرون میها ایده"پرورش دادن، 

 توصیف "شودمی آمدن جوش آماده تشخیص،"( پرورش دادن را به عنوان یک دوره که 2012) لنر و کانسیکاسهای متفاوت است. یا گزینه

لنر و شود. )ر میپدیدا کرد،می فکر آن به (1934) شومپیتر که جدیدی ترکیب که است فرصت تشخیص فرایند از بخشی این. است کرده

 (2012کانسیکاس، 

لحظه تشخیص نش به کند. در حالیکه پرورش دادن به یک فرایند جاری نظر دارد، بیاشاره می "یافتم، یافتم": بینش به لحظه بینش

کند. این حل اساسی به شکل ناگهانی و غیرمنتظره به ذهن خطور میای است که تمام جواب یا راه. در بسیاری موارد، این نقطهکنداشاره می

سازی ها ممکن است کاتالیزورهای خنثی . بینشریزده هم میهدف موجود را ب-همگرایی ناگهانی نتیجه تغییر ادراکی است که روابط وسیله

ای که فرایند جاری اکتشاف را به پیش اندازد، فراهم کنند. غیر محتمل است که برای ایجاد کسب و کار جدید یا دانش پوشش داده نشده

های کارآفرینی . بینشدهندفرایند تشخیص فرصت روی می ها اغلب به صورت بازگشت پذیری از طریقمنفرد باشد؛ بینش "رویداد"بینش یک 

تشخیص ناگهانی فرصت کسب و کار، یعنی راه حلی برای مشکل کامأل مطالعه شده و یا به دست آوردن یک ایده از همکاران، دوستان اساسأ یا 

 .(2010)شرت و همکاران،  شوندو سایر افراد مرتبط را شامل می

 که شودمی این تحلیل شامل مرحله این. دهدمی نشان را گیری: ارزیابی شروع فاز دوم فرایند تشخیص فرصت، یعنی شکلارزیابی

ضروری برای انجام آن را داشته باشند، و اینکه این ایده های شاف قابل اجرا باشند، اینکه آیا تیم/کارآفرین مهارتاکت فاز در شده ایجاد مفاهیم

شود، به سنجی میمطالعه امکان آنقدر جدید باشد که بشود روی آن کار کرد. در زمینه تشخیص فرصت کارآفرینانه، مرحله ارزیابی شامل

سنجی مالی و یا بازخوردهایی از شرکای های امکانمختلف بررسی از قبیل آزمون مقدماتی بازار، تحلیلهای ها از طریق شکلشکلی که ایده

که در آن کارآفرین باید شود مورد آزمون قرار گیرند. ارزیابی همچنین شامل یک فرایند داخلی می ری و سایر افراد در شبکه اجتماعیتجا

کانتینن و اندازی برای بینش جدید جستجو کند و بپرسد: آیا مفهوم این کسب و کار به اندازه کافی ارزشمند است که آن را اجرا کرد؟ )چشم

 (2010اوجا، 

. بر عکس "خالقانه زش آفرینی از طریق کارار": در محیط خالقیت کارآفرینانه، پرداختن به جزئیات یعنی: به جزئیات پرداختن

های در جستجوی اطمینان مرحله ارزیابی، این مرحله شامل جستجوی مشروعیت است: شکل دادن کسب و کار از یک فرصت پایدار با جنبه

 دهنده کار نسبتأموضوع قرار دادن آن در یک بررسی موشکافانه خارجی و ساختن یک سیستم حمایتی برای آن. این مرحله از آنجا که نشان

. با فرض اینکه ایده تگیرترین بخش فرایند اساساسأ وقتها و سازماندهی منابع است، ها، نهایی کردن انتخابخسته کننده انتخاب گزینه
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های برنامه ریزی جزئیات برای کاستن از عدم اطمینان شود، این مرحله شامل فعالیتکسب و کار بعد از مرحله ارزیابی هنوز پایدار مالحظه می

های دقیقتری دارد و بنابراین هایی از مفهوم کسب و کار را که نیاز به توجه یا تحلیلشود. با این حال خود فرایند پرداختن به جزئیات جنبهمی

 (.2012لنر و کانسیکاس، کند )می باید بیشتر تحت ارزیابی قرار گیرد، آشکار
 

 فرصت کارآفرینی در اسالم. 5
 م بصورت موارد زیر مطرح شده است:کشف فرصت کارآفرینی در اسال

 کار آفرینی راهی برای خودکفایی و حفظ استقالل

هیزم را بر دوش کشد و آن را بفروشد و از این  اگر انسان ریسمانی بگیرد، پشته ای از»حدیثی از پیامبر اسالم)ص( نقل شده است:  در

است که ترویج ای و این موضوع مؤلفه « نماید، بسی بهتر از این است که از دیگران درخواست کمک کند رهگذر نیازهای زندگی خود را تأمین

داشته باشد، بلکه در ایجاد اشتغال برای دیگران نیز مؤثر واقع خواهد شد،  و نهادینه سازی آن نه تنها می تواند تأمین معاش افراد را به همراه

 سازی برای کارآفرینی قرار می گیرد. بدین معنی که فرد در مرحله آماده 

 رابطه کار و عزت نفس

نبندد و  دیام گرانیشود انسان به کمک د یاز عزت نفس، در گرو کار و تالش است. کار کردن، موجب م یبخش ،یاسالم اتیدر ادب

 ریکند و اس نیخود و خانواده اش را تأم یمخارج زندگ یبکوشد با کار و حرفه ا دیو آن دراز نکند. انسان با نیا یبه سو ازیو ن یدست تکد

 السالم فرموده است: هیبه فرزندش امام حسن عل یتیالسالم در وص هیعل یسبب است که امام عل نیهم دبهینشود. شا گرانیمحبت و منت د

 عید را از مال جمخو یو آرزو دیمانند بندگان و غالمان زحمت بکش و کار کن. ام ،یداشته باش تیو حر یآزاد باش یخواه یم اگر

کار کسرشأن  نیشد، نگو ا شنهادیبه تو پ ینداشته باش. اگر کار و کسب گرانیانسان ها قطع کن، هرگز چشم طمع به مال و ثروت و اندوخته د

توقع و تقاضا داشته باشد و استمداد کند،  گرانیانسان از د نکهیبه اندازه ا زیچ چیه رایآورد. ز یم نییمرا در جامعه پا مقاممن است و درجه و 

از همه  ،ینخواه هیهد یو از فرد یندوز یو چشم طمع به مال کس یباش ازین یب گرانیاز د یکند. تو تا وقت یو خوار نم ریاو را پست، حق

 بود. یاهخو زیبلندقدرتر ن

 :دیفرما یدو اصل م نیا یوستگیالسالم در به هم پ هیو عزت نفس، در ذات کار و کوشش است. امام صادق عل گرانیاز د یازین یب

حضرت فرمود: صبح گاهان  ست؟یشوم، عزت من در چ تی: فدادی[ پرسیبنده خدا، عزت خود را با کار کردن حفظ کن. ]شخص یا

 کسب رفتن و اعتماد به خود داشتن، عزت توست. یبرا

به  ازیخود باشد و دست ن تیبه کار و فعال یبخشد و متک ییرها یلت و زبونخود را از ذ ن،یو عرق جب نیمیبا کد  دیانسان با ن،یبنابرا

 :دیفرما یم یا هیو آله در توص هیاهلل عل یاسالم صل یگرام امبریو آن دراز نکند. پ نیا یسو

کسب حالل برود و کار  یدر پ هیاداره خانواده و کمک به همسا یبرا نیو همچن یخود از ذلت سئوال و تکد یحفظ آبرو یکه برا هر

 .ابدی یخداوند حضور م شگاهیتابناک مانند ماه شب چهارده به پ یبا چهره ا زیکند، روز رستاخ

 فرار از کار و تالش مانع دوری از رحمت الهی

بر حذر  از گره زدن معیشت خود به دیگران در آموزه های اسالمی همواره تنبلی و سستی مورد نکوهش قرار گرفته و مسلمانان را

در این رابطه  .نیازهای زندگی، با عزت نفس و دوراندیشی الزم، بر توان و ظرفیت های خود اتکا کنند داشته و از آنان خواسته تا برای تأمین

نگی چرا که رسوخ چنین فره« بگذارد از رحمت الهی به دور است کسی که بار زندگی خود را بر دوش دیگران»پیامبر اسالم )ص( می فرمایند 

نتواند از کار و تالش خود،  فرد و جامعه ای که»و نابسامانی به همراه می آورد، حضرت علی)ع( نیز می فرمایند:  در جامعه، برای افراد فقر

و این بدان معنی است که در « پذیرای تهیدستی و فقر و نابسامانی خواهد شد حیات اقتصادی و اجتماعی خویش را سامان دهد، سرانجام

دیگر است از فرمایش امام صادق)ع( که  نباید و نمی توان بار زندگی خود را بر دوش دیگران گذاشت و این تعبیری اسالمیتفکر  و فرهنگ

 «.دین و دنیای انسان آسیب می رساند تنبلی به -الکسل یضر الدین و الدنیا »فرمودند: 

رهگذر فرصت هایی برای او پیش می آید که مصادف با آماده  بر همین اساس فرد باید خود را در معرض کار قرار دهد و از همین

 سازی فرد است.

 در اسالم یکارینکوهش ب

به  شیو گرا ،یشگیبا اراده سست، ضعف پ»را نکوهش کرده و فرموده است:  یو تن پرور یکار یب ،یالسالم در هشدار هیعل یعل امام

 «.است که انسان به سعادت برسد دیبع ،یکار یب

 دهیمعضل و پد کیبه عنوان  ،یو جامعه شناس یدر حوزه اقتصاد، روان شناس ،یکار یو ب یآوردن به تنبل یبه کار و رو یتوجه یب

مدت  یمشکل برا نیا افتنیآن است. ادامه  یآمدها یاز پ یو بزهکار یاجتماع یها ینابهنجار ،یشده است که اختالالت روان یبار معرف انیز
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 یبه نفس را از افراد ب یکه عزت و اعتماد و اتکا ییها بیآورد؛ آس یرا در سطح کالن به وجود م یریجبران ناپذ یروان یها بیآس ،یطوالن

 .ردیگ یکار م

و متنوع  ینسبتا مطلوب در جامعه و وجود مشاغل کاف یاقتصاد یها تیفعال انیبا جر یحت یعنیندارد،  یاقتصاد شهیتنها ر ،یکار یب

فرهنگ کار و ارزش  جادیبا ا دیگونه مواقع با نیدارد. در ا یفرهنگ شهیر ،یکار ینوع ب نیزنند. ا یکار کردن سرباز ماز  یافراد، عده ا یبرا

 نهیبه استفاده به سفارش کاران را کاهش داد. یو تعداد ب شیها را افزا زهیبه کار، انگ یبه سمت نگاه عباد تیبه همه نوع مشاغل و هدا یگذار

 یبه رستگار دنیرس یو برا دیآ یگناهان به شمار م نیمهم است. اتالف وقت از بزرگ تر اریفرهنگ کار بس یساز نهیاز وقت، به منظور نهاد

 ره،یو غ ییگو ادهیز ،یرضروریغ یرفت و آمدها اد،یبهره را برد. هدر دادن وقت در قالب خواب ز نیشتریاز وقت محدود و عمر کوتاه، ب دیبا یم

اسالم با نگاه « فساد آور است. یدائم یکار یب»: دیفرما یم یالسالم در نکوهش وقت گذران هیعل ی. امام علستین دهیپسند یاز نظر اخالق

 یایبه اح ییآسا نو ت یتنبل ،یکار یمبارزه با ب قیدهد و از طر یم شیکار را در مؤمنان افزا زهیجهاد خواندن آن، انگ زیبه کار و ن یفیتکل

را از  ییو مصرف گرا ییکند و تن آسا یعنوان م یرا عامل انحراف و ناهنجار یو تنبل یکار یب ،ینید یکند. آموزه ها یهنگ کار اقدام مفر

 شانیداد. ا یمخود را نشان  یتیکرد و آشکارا نارضا یبرخورد م یکار به سرد یاسالم با افراد ب یگرام امبریداند. پ یم یعوامل فقر و ندار

 ندارد. یکند، ارزش یکار است. فرمود: او که کار نم یدارد؟ گفتند: ب یحرفه ا ای: آدیبا تعجب پرس د،یرا د یرومندیمرد ن یروز

 یم بیدارد و به آنها آس ینگه م ینظر در فشار و سخت نیرا هم از ا انشیکار افزون بر رنج خود، خانواده و اطراف یشک انسان ب یب

افتد و سرانجام به خود و  یو بطالت م یانسان توانمند اگر کار نکند، در خوش گذران»: دیفرما یالسالم م هیعل امام صادق یرساند. در سخن

 «.رساند یم یجد یها بیآس شاوندانشیخو

 یم گرانیرفتن حقوق د نیبه از ب ،یو تنبل یسهل انگار»کند:  یگونه اشاره م نیمهم ا نیبر ا ،یالسالم در گفتار هیعل یعل امام

 «.انجامد

: دیفرما یشمارد و م یکار را محبوب خدا نم یالسالم فرد ب هیندارد، چنان که امام صادق عل یتن آسا نزد خداوند هم ارج و قرب انسان

 تیاز روا یدارد و در برخ یروان ،یآثار سوء روح ،یاقتصاد یها انیافزون بر ز یکار یب«. نفرت دارد وستهیپ یکار یو ب ادیخداوند از خواب ز»

روان  یوپژمردگ یعامل افسردگ یکار یو نشاط آور است و در مقابل، ب یاشاره شده است. نفس کار، شاداب یکار یب یبار روان انیآثار ز هها ب

 یم فیعانسان را سست و ض ،یبدن تیعدم فعال»و « .دیافزا یانسان م یرویکار کردن، بر توان و ن»السالم نقل است:  هیعل یاست. از امام عل

 .«ردیگ یو نشاط را از او م یشادابسازد و 

بر اساس مورد ذکر شده، نکوهش بیکاری موجب ایجاد تمایل به کار و اشتغال و در معرض کشف فرصت کارآفرینی قرار گرفتن می 

 شود.

 ت:بهینه منابع و امکانا کارآفرینی و مصرف
از نعمات و برکات الهی، پیوسته بر لزوم استفاده صحیح از منابع و امکانات در آموزه های اسالمی ضمن ترغیب افراد جامعه به استفاده 

رار و اجتناب از اسراف و تبذیر تأکید شده و عالوه بر آن بر ضرورت پاک و طیب بودن سرمایه و تأثیر آن در برکت و افزایش نتیجه کار نیز اص

 شده است.

پرهیز از ربا و  م به سرمایه های مورد استفاده برای تأمین معاش و هشدار برایپرهیز از ورود مال حرا در واقع اسالم ضمن تاکید بر

اموری مانند خمس و زکات، از فرآیند کسب و کار حمایت و جریان  رباخواری، تالش نموده تا با هدایت صحیح امکانات موجود از طریق تعیین

 .سطح جامعه تسریع، تسهیل و متعادل سازد کار و کارآفرینی را در

در حقیقت این امر در راستای توجه به جزئیات و ایجاد بینش در فرد است. زیرا محدود شدن موجب ایجاد فرصت خالقیت و یافتن 

 راه حل مناسب و توجه به جزئیات بیشتر و راه های حل بیشتر می شود.
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 بحث و نتیجه گیری. 6
در این پژوهش به بررسی منابع اسالمی از جمله قرآن، روایات پیامبر اکرم و احادیث حضرت علی و ائمه اطهار پرداخته شد تا با تمسک 

جویی از این ریسمان مستحکم الهی، توشه اندکی برای تضمین اهمیت کارآفرینی و کشف فرصت های کارآفرینی در جامعه برداشته شود. در 

کارآفرینی در اسالم مورد بررسی قرار گرفت و سپس خالقیت و نوآوری به عنوان دو بازوی موثر در کشف فرصت های  این پژوهش ابتدا

کارآفرینی از منظر اسالم مورد بررسی قرار گرفت. با استناد به آیات و روایات ذکر شده، مشخص شد که اسالم توصیه اکید به خالقیت و 

نگاه پرسشگرانه و پاسخ جویانه می نماید. همین دو اهرم موجب تقویت کشف ارد و افراد را تشویق به نوآوری در محیط های کاری اسالمی د

فرصت های کارآفرینی در فرد می شود. سپس در ادامه موضوع فرصت های کارآفرینی از منظر تحقیقات صورت گرفته و آموزه های اسالمی 

د بر کار و اشتغال و همچنین خالقیت و نوآوری بصورت توامان، افراد را در محیطی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که اسالم با تاکی

قرار می دهد که با نگرشی مبتنی بر کنجکاوی و پرسش، به دنبال راه حل های جدید باشند. لیکن الزمه پرسشگری، این است که فرد در 

رشد معنوی و مادی افراد داشته باشد. همچنین اسالم توصیه اکید به  محیط کار قرار بگیرد و آمادگی الزم را برای مواجهه با مسائل کاری

از این رو با بهره گیری از دستورات و فرامین  نموده است و انسان را به بهره برداری از زمین و آسمان برای توسعه اقتصادی رهنمون شده است.

توسعه اقتصادی جامعه قرار می گیرد که باید بدان جامه عمل  الهی، کارآفرینی و کشف فرصت های کارآفرینی در زمره مباحث مهم برای

 پوشانید.

 

بر اساس نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود برای ایجاد فرصت های کارآفرینانه به موارد زیر که مبتنی بر یافته های پژوهش است 

 عمل شود:

  خودکفایی و حفظ استقالل:تمرکز بر 
ا عملکرد خود که مبتنی بر فرزند محوری در خانواده است، موجب کاهش حس استقالل و خودکفایی برخی از خانواده های امروزی ب

یر با اصول در فرزندان می شوند و آنها را افرادی تن پرور و وابسته به نظام اقتصادی خانواده بار می آورند که این شیوه تربیت فرزندان کامال مغا

کارآفرین افراد به دلیل عدم برخورداری از روحیه ریسک پذیری و تحمل شکست، نمی توانند در آینده و مبانی اسالم است. از سوی دیگر این 

 باشند. توصیه می شود در راستای توسعه فرهنگ کارآفرینی بر اساس مبانی اسالم و برای ایجاد فرصت کارآفرینی، برنامه هایی توسط نهادهای

ا و سیما پخش شود که خانواده ها را از شیوه کنونی تربیت فرزندان منع نماید و شیوه های عهده دار توسعه کارآفرینی در کشور توسط صد

 درست تربیتی را ارائه نماید و خانواده ها را از مضرات فرزند محوری در خانواده آگاه نماید.

 

 :رابطه کار و عزت نفس
با توجه به اینکه فرهنگ کار موجب ایجاد عزت نفس می شود و این رابطه توسط مبانی اسالمی تاکید شده است، پیشنهاد می شود 

کارآموزی بر اساس رشته های انتخابی افراد، به که در سیستم آموزشی کشور چه در مقاطع قبل از دانشگاه و چه در سیستم آموزش عالی، 

ن انجام شود. مشابه این طرح پیش از انقالب رواج داشت که موجب میشد دانش آموزان پس از اتمام دوره تحصیلی دانش آموزان و دانشجویا

حتما کاری را یاد گرفته باشند. ترویج مجدد این روش، اگر چه بار هزینه ای برای دولت دارد اما می تواند موجب شکل گیری عزت نفس در 

 جامعه از طریق ایجاد فرصت های کارآفرینانه شود. دانش آموزان و تقویت بنیاد اقتصادی

 

 فرار از کار و تالش مانع دوری از رحمت الهی:
ی، فرار از کار و پرهیز از انجام وظایف مذموم شمرده شده است. از همین رو، ترویج روحیه مسئولیت پذیری و اسالم در تمامی منابع

 ب ها و سیستم آموزشی کشور و برنامه های صدا و سیما باید انجام شود.انجام وظایف و تالش برای کسب بهترین نتیجه در کتا

 

 :در اسالم یکارینکوهش ب
یکی از مهمترین فرصت های آموزش، در دوره آموزش ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان است که دولت باید از این فرصت برای ترویج 

می تواند از آموزه های اسالمی برای تاکید و تقویت این مفاهیم نیز استفاده نماید.  روحیه کار و تالش و پرهیز از بیکاری استفاده نماید. دولت

این تقویت و ترویج روحیه تالش و پرهیز از بیکاری نباید فقط در کتاب های دینی و اخالق اسالمی ذکر شود بلکه باید بصورت عملی و 

 دی و جمعی نماید.واحدهای درسی، دانش آموزان را تشویق به کار و تالش بصورت فر
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 و مصرف بهینه منابع و امکانات: کارآفرینی

یکی از اصول کارآفرینی، تالش برای استفاده از منابع محدود در ایجاد فرصت کارآفرینی است و این امر مستلزم ترویج اصول مدیریت 

ع و محدود بودن آنها بپردازند. این منابع می تواند مادی و اقتصاد از دوره کودکی و نوجوانی است. اینکه افراد از ابتدا بتوانند به تشخیص مناب

و معنوی باشد. یعنی منابع اقتصادی و طبیعی به عنوان منابع مادی و منابعی همچون زمان و توان به عنوان منابع معنوی باید مدنظر قرار 

یی، گام موثری در توسعه مفهوم منبع و محدودیت آن گیرند. آموزش مدیریت و اقتصاد به زبان ساده در دوره های آموزشی ابتدایی و راهنما

 برای تصمیم گیری و تقویت کننده امکان شکل گیری فرصت کارآفرینی در افراد است.
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