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چکیده
این مقاله با استفاده از روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم، داللت های آموزه های قرآنی برای فضای کسب وکار را احصا 
کرده است. روش تحقیق موضوعی عالوه بر آیۀ حاوی کلیدواژه، آیات پیرامونی آن را در حکم واحد موضوعی مدنظر قرار 
می دهد. برای بررسی مؤلفه های فضای کسب وکار از منظر قرآن کریم، کلیدواژه های »تجارت«، »بیع« و »شراء« برای 
مفهوم یابی از آیات انتخاب شده اند. برای دسته بندی مفاهیم، مدل کارکردی انتخاب شد. قرآن کریم عالوه بر داللت هایی 
با  مرتبط  آیات  اغلب  آمیختگی  می کند.  ترسیم  فضا  این  بر  را حاکم  مطلوبی  فضای  درمورد شاخص های کسب وکار، 
مفاهیم کسب وکار در قرآن با مفاهیم عمیق توحیدی نشان می دهد قرآن کریم محیط اقتصادی را به نحوی ترسیم می کند 
که در حالت  مطلوب ایدئال، به گسترش و تعمیق توحید منجر شود و در حالت حداقلی با آن در تعارض نباشد. تبیین 
اصلی »اخالق  کارکرد  ذیل چهار  دریافتی  مفاهیم  است.  امکان پذیر  کارکردی  از مدل  استفاده  با  گزاره ها  این  کاربردی 
کسب وکار«، »تسهیل گری«، »تنظیم گری« و »خط مشی گذاری« تقسیم  می شود. اصل حاکم بر این کارکردها، »تراضی 
در تجارت« است. برای هریک از این کارکردها، زیرنقش هایی تعیین شده است. هریک از این زیرنقش ها به مفاهیمی 
 از آیات برداشت شده اند. تحقق کارکردهای فوق در نظام مطلوب کسب وکاِر ایدئال باید به گونه ای 

ً
مستندند که مستقیما

باشد که به »بسط و تعمیق توحید در جامعه« و »افزایش آرامش انسان« منجر شود و باعث »ارتقای ارتباطات انسانی« و 
»کاهش فاصلۀ طبقاتی« باشد.

واژگان کلیدی: مؤلفه های فضای کسب وکار، روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم، مدل کارکردی
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مقدمه

رونق اقتصادی یکی از مهم ترین مسائل جاری کشور ماست. دولت 
درمقام متولی نظام اقتصادی کشور، وظیفۀ تولیت و رونق بخشی 
از  یکی  درحکم  کسب وکار  محیط  دارد.  برعهده  را  نظام  این  به 

رونق  نیست.  مستثنی  امر  این  از  اقتصاد کشور  اصلی  محورهای 
در  آن  رتبۀ  ارتقای  و  کشور  اقتصادی  رونق  در  کسب وکار  فضای 
فضای بین الملل تأثیر بسیاری دارد. مؤلفه های محیط کسب وکار 
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اقتصادی  بنگاه های  عملکرد  در  مشترک  به صورت  که  عواملی اند 
)مرکز  خارج اند  بنگاه ها  این  کنترل  از   

ً
معموال و  می گذارند  اثر 

کسب وکار  محیط  پایش  ـ  اسالمی  شورای  مجلس  پژوهش های 
را  مؤلفه ها  این  باید  حاکمیت  نهاد   .)1395 زمستان  در  ایران 
کنترل کند. بانک جهانی ده شاخص  اصلی را برای سنجش محیط 
اعالم  حوزه  این  در  را  کشورها  رتبۀ  ساالنه  و  تعریف  کسب وکار 
شاخص ها  این   .)DOING BUSINESS, x2018( می کند 
و  راه اندازی  برای  الزم  امور  اجرای  فرایندهای  به  ناظر   

ً
عمدتا

توسعۀ هر کسب وکارند. عمدۀ این فرایندها، از بستر ساختارهایی 
شاخص ها  این  بهبود  می کند.  عبور  کرده  سازمان دهی  دولت  که 
نشان دهندۀ کاهش فرایندهای الزم، زمان و هزینۀ الزم در راه اندازی 
اشاره  شاخص ها  برخی  به  می توان  نمونه  برای  است.  کسب وکار 
کرد؛ ازجمله هزینه و زمان الزم برای راه اندازی کسب وکار، دریافت 
مجوزهای گوناگون، حمایت از سرمایه گذاران و میزان مالیات. در 
بهبود فضای کسب وکار وضع شده  برای  قوانینی  نیز  داخل کشور 
بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب  قانون  نمونه  برای  است؛ 
از  جلوگیری  مانند  مواردی  اسالمی،  شورای  مجلس   1391 سال 
فعالیت موازی و ارائۀ مستمر آمارهای الزم برای فعاالن اقتصادی را 
جزو شاخص های فضای کسب وکار به شمار آورده است )معاونت 
نظارتی  گزارش  اسالمی،  شورای  مجلس  اقتصادی  پژوهش های 

دربارۀ اجرای قوانین مربوط به محیط کسب وکار، 1396(.
برخی از محققان محیط کسب وکار را متأثر از عوامل گوناگون 
اقتصادی،  اجتماعی،  سیاسی،  عوامل  از  عبارت اند  که  می دانند 
این  باور  به  ارزشی.  و  اخالقی  قانونی،  فناوری،  بین المللی، 
محققان، عواملی که زمینه ساز بروز فرایندهایی در اقتصاد کشور 
تولید  سطح  افزایش  هدف  با  انگیزه  ایجاد  آن  ثمرۀ  و  شده اند 
بنگاه های اقتصادی و مزیت یابی و مزیت سازی آن ها برای رقابت 
محیط  در  مؤثر  عوامل  از  است،  بین المللی  تجارت  عرصۀ  در 

کسب وکار است )ساالری ابوذر، 1390(.
فضای  برای  شاخص هایی  یافتن  حاضر،  پژوهش  از  هدف 
قرآن  باشد.  مستند  قرآنی  مفاهیم  و  آیات  به  که  است  کسب وکار 
بیان  به  غیرمستقیم،  یا  مستقیم  خود،  آیات  از  بسیاری  در  کریم 
محورهای اصلی جهت گیری اقتصادی جامعه پرداخته است. در 
و  احکام  معامله،  دادوستد،  نحوۀ  درمورد  مباحثی  به  کریم  قرآن 
پرداخته شده است.  با یکدیگر  افراد  اقتصادی  تعامل  آن،  شرایط 
به  ناظر  و روایات، گزاره های متعدد و گسترده ای  آیات  در خالل 
فضای کسب وکار وارد شده که موضوع مطالعۀ بسیاری از محققان 
دسته بندی،  است.  گرفته  قرار  مسلمان  اقتصاددانان  و  اسالمی 
در  کاربردی  و  عملیاتی  نگاه  با  گزاره ها  این  تبیین  و  بازتعریف 
این  زیرا  است؛  اهمیت  حائز  اسالمی،  جامعۀ  اقتصادی  فضای 
گزاره ها مادامی که نتواند جایگاه خود را در الیۀ قانون یا اجرا باز 
کند یا بر نحوۀ اجرای قوانین فعلی تأثیر گذارد، به ارزش های کلی 

محدود خواهد شد و اغلب کارکرد آن ها به تمجیدها و تبلیغات 
ظاهری تنزل خواهد یافت. 

با توجه به مقدمه، می توان پرسید که مطابق گزاره ها و آموزه های 
می شود؟  ترسیم  چگونه  کسب وکار  مطلوب  فضای  قرآنی، 
فضای  برای  آموزه ها  این  خالل  از  را  شاخص هایی  می توان  آیا 
شاخص های  با  گزاره ها  این  نسبت  کرد؟  استخراج  کسب وکار 
بانک جهانی یا شاخص های متداول در کشور ما چیست؟ اکنون 
که جمهوری اسالمی ایران در برداشتن گام دوم انقالب اسالمی 
که  کند  عمل  و  برنامه ریزی  به نحوی  دارد  ضرورت  دارد،  عزم 
عالوه بر حل مشکالت تولید و رونق فضای کسب وکار، الگویی 

ایرانی ـ اسالمی را در این فضا به نمایش گذارد. 
درمورد  تصریحی  و  فردی  داللت های  بر  عالوه  کریم  قرآن 
حاکم  را  مطلوبی  فضای  یا  گفتمان  کسب وکار،  شاخص های 
و  توحید  کریم  قرآن  آیات  غایت  می کند.  ترسیم  فضا  این  بر 
عبودیت خداوند است )صدرالمتألهین، 1366، ج  4، ص 54(. 
کسب وکار  و  دادوستد  مفاهیم  با  مرتبط  آیات  اغلب  آمیختگی 
کریم  قرآن  می دهد  نشان  توحیدی  عمیق  مفاهیم  با  قرآن  در 
را  معیشتی  اقتصادی  نیز محیط  درمورد شاخص های کسب وکار 
به نحوی ترسیم می کند که یاد خدا بر دل ها را بنشاند و دست کم 
در تعارض با آن نباشد. این گزاره می تواند درحکم یک اصل در 
سیاست گذاری در امور اقتصادی و حتی در سایر امور مدنظر قرار 
توحیدی  نظام  ذیل  باید  کشور  اقتصادی  نظام  عبارتی  به  بگیرد. 

مدنظر قرآن تعریف و ایجاد شود. 
آیات  درهم آمیختگی  و  چینش  نحوۀ  به  می توان  نمونه  برای 
کسب وکار  آداب  از  برخی  و  ربا  انفاق،  جهاد،  توحید،  با  مرتبط 
در سورۀ بقره اشاره کرد. آیۀ 253 به بعثت انبیا و بروز اختالفات 
میان مردم پیرامون آن اشاره دارد. آیۀ 254 بحث انفاق در راه خدا 
برای روزی که در آن دوستی و شفاعت و خرید و فروشی نیست 
اشاره دارد. آیات 255 تا 257 آیات معروف به آیة الکرسی است 
که در زبان معصومین، برترین و اعالترین آیات قرآن خوانده شده 
است )عیاشی محمدبن مسعود، 1380، ج 1، ص 136(. آیات 
و  مردگان  زنده شدن  ابراهیم،  حضرت  داستان  به   260 تا   258
 
ً
احتجاجات آن حضرت پرداخته است. قرآن پس از این، مجددا
آثار  به  انفاق و صدقه می گردد و در آیات 261 تا 274  به بحث 
انفاق در زندگی و محل هزینۀ صدقه می پردازد. در ادامه در آیات 
275 تا 281، بحث ربا، مضرات شدید آن و جنگ با خدا مطرح 
شده و آیۀ 282، که طوالنی ترین آیۀ قرآن است، به همراه آیۀ 283 
در  می پردازد.  آن  حقوقی  قوانین  برخی  بیان  و  دادوستد  آداب  به 
با آیات معروف به آمن الرسول خاتمه می یابد )آیات  ادامه، سوره 
آیه گنجی  این دو  اکرم )ص( نقل شده  پیامبر  از  285 و 286(. 
است که در زیر عرش الهی به آن حضرت بخشیده شده است )ابن 
کثیر، 1419، ج 1، ص 570(. مفسران این دو آیه را خالصه ای از 
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مطالب کل سوره می دانند )طباطبایی، 1374، ج 2، ص 679؛ 
سید بن قطب، 1412، ج 1، ص 339(. 

نحوۀ چینش این آیات در بزرگ ترین سورۀ قرآن، بیان کنندۀ وضعیت 
اهل  کتاب، به ویژه یهود و وظیفۀ مسلمانان در نسبت با دستورات الهی 
است )طباطبایی، 1374، ج 2، ص 681( و نشان دهندۀ فضایی است 
که قرآن کریم برای تجارت و کسب وکار ترسیم می کند، فضایی که قوانین 
پیامبر  به خدا،  ایمان  اساسی  مفاهیم  در خالل  را  ربا  تجارت، صدقه، 
به اصل  باز  با کفار طرح کرده و می توان  الهی و مرزبندی  و دستورات 
تقویت  به منظور  باید  قرآن  در  کسب وکار  فضای  که  کرد  اشاره  یادشده 

مفاهیم اساسی دین یا دست کم معارض آن نباشد )شکل 1(.

1. پیشینۀ تحقیق

به  که  آثاری  و  پژوهش ها  از  کسب وکار،  بحث  به  پرداختن  برای 
می پردازند  فروش  و  خرید  و  تجارت  آداب  و  احکام  مباحث 

استفاده می شود. 
و  احکام  بیان  به  دیرباز  از  شیعیان  و  مسلمان  علمای  و  فقها 

آداب خرید و فروش در آثار خود پرداخته اند. شاخص های حوزه 
کسب وکار نیز در خالل این مباحث قابل پیگیری است. برای نمونه 
کلینی در کتاب المعیشه کافی، شیخ صدوق  در کتاب المعیشه من 
 به این بحث پرداخته اند. از فقها 

ً
الیحضره الفقیه )1367( مستقال

و علمای معاصر، اخوان حکیمی در الحیاة بخش درخور توجهی 
داده اند. اختصاص  اسالمی  اقتصاد  مباحث  به  را  خود  کتاب  از 
)1380( استاد جوادی آملی در مفاتیح الحیات در خالل مباحث 
خود به آداب تجارت حالل پرداخته است. )1394( فقها و مراجع 
و  خرید  احکام  و  آداب  به  را  خود  عملیۀ  رسالۀ  از  بخشی  تقلید 
فروش اختصاص داده اند. آیت الله علوی گرگانی اثری مستقل در 
این باب با عنوان آداب و احکام کسب وکار نگاشته است.)1391(
اخالق  یا  کسب وکار  فضای  موضوع  یافتن  اهمیت  از  پس 
آن،  به  اقتصادی  نهادهای  و  متخصصین  پرداختن  و  کسب وکار 
آثاری  به طور اختصاصی به این حوزه پرداخته اند که برای نمونه 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:

بعثت انبیا - 253

تبیین برخی دیگر از 
آداب انفاق - 270 

تا 274

نهی شدید از ربا و 
جایگاه شیطان در آن 

-275 و 276

امر به انفاق برای روزی 
که هیچ خریدوفروش، 

دوستی و شفاعتی در آن 
نیست - 254

حکمت و خیر کثیر 
پاداش انفاق کننده در راه 

خدا - 269

نهی از ربا و نشان دادن 
آثار آن - 277 تا 279

آیة الکرسی )مباحث 
توحیدی، والیت الهی و 
والیت طاغوت(-255 

تا 257

مقایسة انفاق صادقانه و 
انفاق ریاکارانه - 264 

تا 268

ترغیب به قرض الحسنه 
280 تا 281 

آیه آمن الرسول )خالصة 
سوره، ایمان به خدا و 

رسول او( - 285 و 286

داستان حضرت ابراهیم، 
عزیر و ایمان به معاد - 

258 تا 260

امر به انفاق، صدقه و آثار 
آن - 261 ت 263

آیۀ آمن الرسول آداب داد 
و ستد - 282 و 283

مالکیت خدا بر آسمان ها 
و زمین - 284

شکل 1: درهم تنیدگی مباحث انفاق و دادوستد با آیات توحید، نبوت و معاد
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2. روش شناسی تحقیق

در این پژوهش، از روش تحقیق موضوعی در قرآن کریم استفاده 
زنجانی، 1391، ص 21(.  مرادی  و  فشارکی  )لسانی  است  شده 
خارج  پژوهش  این  عهدۀ  از  آن  مبانی  و  روش  تفصیلی  تبیین 
این روش، پس  مطابق  اشاه می شود.  آن  به  به اختصار  اما  است، 
از انتخاب موضوع، کلیدواژه یا کلیدواژگانی برای موضوع مدنظر 
قرآن  در  کلیدواژه  آیات حاوی  بعد،  مرحلۀ  در  می شود.  انتخاب 
گام  در  محقق  می شود.  تنظیم  اصلی  آیات  جدول  و  جست وجو 
بعد به مفهوم یابی از آیات می پردازد. روش تحقیق موضوعی عالوه 
بر آیۀ حاوی کلیدواژه، آیات پیرامونی آن را به منزلۀ واحد موضوعی 
مدنظر قرار می دهد؛ توضیح آنکه هر آیه، عالوه بر معنای مستقلی 
که به تنهایی افاده می کند، با توجه به آیات پیرامونی خود، ممکن 
است واجد مفاهیم گسترده تری نیز باشد. گسترش دایرۀ آیات، از 
روش  جالب  نکات  از  یکی  موضوعی،  واحد  آیات  به  اصلی  آیۀ 
تحقیق موضوعی است. مبنای این توسعه، توجه به حکمت الهی 
آیات  پیوستگی  آنکه  توضیح  است.  آیات  پیوستگی  و  چینش  در 
چون  مباحثی  عنوان  با  قرآن  علوم  در  پیشین  قرون  از  کریم  قرآن 
علم فواصل یا علم المناسبة موضوع بحث بوده است )صانعی پور، 
آیات کمتر در  این توجه، پیوستگی  به رغم  اما  1395، ص 23(. 
روش  است.  بوده  مدنظر  موضوعی،  تفاسیر  در  به ویژه  تفاسیر، 
تحقیق موضوعی، آیه را از خانۀ خود آواره نمی سازد و به پیوستگی 

آیه با آیات پیرامونی خود توجه ویژه دارد.
به  کلیدواژه  حاوی  اصلی  آیۀ  از  مفهوم یابی  از  پس  محقق 
مفهوم یابی از آیات پیرامونی آیۀ اصلی ناظر به کلیدواژه می پردازد. 
اصلی  منبع  درحکم  جمع بندی  شده  مفاهیم  از  محقق  درنهایت 

تحقیق استفاده می کند. 
برای بررسی مؤلفه های فضای کسب وکار از منظر قرآن کریم، 
است.  شده  انتخاب  »شراء«  و  »بیع«  »تجارت«،  کلیدواژه های 
تجارت هرگونه معامله ای است که هدف از آن طلب سود باشد، 
اعم از مادی و معنوی )مصطفوی، 1368، ج 1، ص 380(. بیع 
فروختن چیزی در قبال اخذ قیمت آن است )قرشی، 1371، ج 1، 
اصفهانی، 1412،  )راغب  بیع است  مقابل  نیز  ص 353(. شراء 
ص 453( و هم در معنای خریدن و هم فروختن به کار می رود 

)قرشی، 1371، ج 4، ص 30(.
معنوی  یا  مادی  فروش  و  خرید  معانی  در  کلیدواژه،  سه  این 
نوع  از  فارغ  موضوعی،  تحقیق  روش  مطابق  اما  می روند،  به کار 
کاربرد، ممکن است دربارۀ فضای کسب وکار مفهوم داشته باشد. 
 گفتنی است هر واژه روح معنایی خاصی دارد که در همۀ 

ً
اجماال

کافی  معنایی  روح  اشتراک  همین  می شود.  تکرار  آن  کاربردهای 
مفهوم  دریافت  برای  را  واژه  هر  گوناگون  کاربردهای  که  است 

در سال 1391،  ریاست جمهوری  راهبردی  بررسی های  مرکز 
کرده  منتشر  اسالمی  بازار  در  صداقت  شاخص  عنوان  با  کتابی 
از  برگرفته  مختلف  گزاره های  تبدیل  بر  اثر  این  نویسنده  است. 
کرده  تمرکز  ملموس  و  اندازه گیری  قابل  شاخص  به  دینی  متون 
»ارائه  عنوان  با  پژوهشی  در  همکاران  و  کالنتری  ابراهیم  است. 
آیات  بررسی  به  اسالمی«  کسب وکار  سبک  مفهومی  چارچوب 
پرداخته  آنها  دسته بندی  و  کسب وکار  پیرامون  مختلف  روایات  و 
»درآمدی  کتاب  نیز  همکاران  و  صحت  سعید   .)1394( است 
 .)1396( نگاشته اند  کسب وکار«  بر  حاکم  اخالقی  اصول  بر 
محمدجواد توکلی، در زمینه الگوی کارکردی و مطالعات اقتصاد 
زندگی  سبک  کارکردی  »تحلیل  عنوان  با  پژوهشی  اسالمی، 
 به حوزه تولید 

ً
اقتصادی مطلوب در اسالم« نگاشته شده که عمدتا

با  امیرحسین مزینی در مقاله ای  و مصرف تمرکز دارد. )1395( 
عنوان ارزیابی قابلیت های فناوری اطالعات و ارتباطات در تأمین 

الزامات اخالقی فضای کسب و کار پرداخته است )1395(.
برای نمونه دیگر امیرحسین ملکی در پژوهش بررسی باورهای 
مذهبی بر گرایش به راه اندازی یک کسب و کار جدید به تحلیل 
و  پرداخته  کار  و  کسب  یک  راه اندازی  به  افراد  نگرش های  رابطه 
نتیجه گرفته بین باورهای مذهبی و راه اندازی کسب و کار، رابطه 
ما  دینی  معارف  از  بسیاری  که  حالی  در  ندارد.  وجود  معناداری 
و باورهای صاحبان کسب و کار به معیارهای اخالقی در کسب 
و کار داللت دارد و این ضرورت برنامه ریزی بیشتر برای اتصال 

نگرش به عرصه عمل را نشان می دهد )1388(.
مصباح الهدی باقری در پژوهشی با عنوان تبیین جایگاه سنت 
رزق و اعتقاد به آن در کسب و کار از دیدگاه قرآن، با روش تحقیق 
موضوعی به پیشنهادهایی سیاستی در مورد سنت رزق دست یافته 
به  به لحاظ موضوع و روش، شباهت زیادی  این پژوهش  است. 
پژوهش حاضر دارد اما تنها بر موضوع تأثیر سنت رزق بر فضای 

کسب و کار متمرکز است. )1392(
به عنوان جمع بندی بحث در مورد پیشینه بحث می توان گفت 
در حوزۀ اقتصاد اسالمی پژوهش های متعددی ارائه شده و درحال 
مسیر،  نوبودن  و  مسائل  پیچیدگی  و  تنوع  علت  به  اما  اجراست، 
حوزۀ  در  نیست.  بی نیاز  کیفی  و  کمی  توسعۀ  از  پژوهش ها  این 
ارائه شده  پژوهش های  تمرکز  کسب وکار،  فضای  شاخص های 
در  اقتصادی  پژوهش های  است.  کسب وکار  اخالق  بر  بیشتر 
به وضعیت سنجی  ناظر   

ً
نیز عمدتا ما  در کشور  حوزۀ کسب وکار 

فضای کسب وکار و ارائۀ راهکارهای گوناگون برای بهبود و ارتقای 
به  برقرار شده است.  این دو حوزه تالقی  بین  اما کمتر  آن است. 
عبارتی، گزاره های اقتصادی قرآنی در پژوهش های موجود، کمتر 
از  استفاده  همچنین  است.  پرداخته  کسب وکار  فضای  ترسیم  به 
حوزه،  این  مطالعۀ  برای  کریم  قرآن  در  موضوعی  تحقیق  روش 

 بدیع و کم سابقه است. 
ً
تقریبا
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تفکیک نکنیم؛ چراکه به هرحال همۀ کاربردها در آن روح معنایی 
به  توجه  الله(،  )رحمة  امام خمینی  نظر  از  دارند.  اشتراک  با هم 
روح معنا کلید معرفت و اساس فهم اسرار و رموز قرآنی است و 
از نظر عالمه طباطبایی )رحمة الله( بی توجهی به روح معنا، منشأ 

اختالف در فهم است )اخوت، 1393، ج 2، ص 190(. 
نظایر  و  دانش وجوه  در  واژه  گوناگون یک  کاربردهای  و  معانی 
بررسی می شود، بی آنکه ارتباط میان این استعماالت بررسی شود؛ 
درحالی که در این کاربردها ارتباطات پیدا و پنهان گوناگونی دارد که 

نباید از نظر پنهان بماند )خوش منش، 1390، ص 202(.
گفتنی است آنچه موجب می شود بین معانی یک واژه تفاوت قائل 
باشد.  متفاوت  فرد  هر  در  است  ممکن  که  است  برداشتی  شویم، 
یک  به  متعدد  افراد  اگر  که  است  استاندارد  وقتی  روش  هر   

ً
قاعدتا

موضوع بپردازند، دست کم در فرایند کار نتیجۀ ثابت حاصل شود، 
بیشتر تفاسیر موضوعی ما وارد است؛ یعنی مفسران  بر  نقصی که 
زده اند،  آیات  انتخاب  به  دست  شخصی  فهم  با  و  گزینشی  وقتی 
به آیات متفاوتی رسیده اند و این فرایند متعدد  در موضوعی واحد 

نمی تواند نتیجۀ روش استاندارد باشد. با مبناقراردادن کلیدواژه، این 
نقص در روش تحقیق موضوعی برطرف شده است. خداوند متعال 
از یکی برداشت  بیان کرده که ما  ثابت مفهومی را  با واژه ای  وقتی 
ما  برداشت  این   

ً
لزوما داریم،  معنوی  برداشت  دیگری  از  و  مادی 

نمی تواند معیاری برای کنارگذاشتن دسته ای از واژگان باشد. 
مرتبه   46 درمجموع  آن،  مشتقات  و  شراء  و  بیع  کلیدواژه های 
در 35 آیۀ قرآن به کار رفته است. جمع آیات مرتبط با این موضوع 
)آیات اصلی و سیاق( 275 آیه است. از مجموع این آیات، در گام 
اول بالغ بر 860 مفهوم برداشت شد. این مفاهیم در یک گام پایش 
به صورت  آیات،  این  به 644 مفهوم رسیده است عالوه بر  و  شده 
کلیدواژه  حاوی  که  موضوع،  با  مرتبط  آیات  از  برخی  به  موردی 
ادامه  در  موضوعی  تحقیق  جدول  است.  شده  رجوع  نیز  نبودند، 
ارائه شده است )جدول 1(. تمامی ارجاعات آیات در این مقاله، به 
ردیف مرتبط با هر آیه ارائه شده است. به علت رعایت اختصار در 
تحقیق، جزئیات مفهوم یابی در متن مقاله ذکر نشده است. در ادامۀ 
مقاله، گزاره های برداشتی به ردیف های این جدول مستند شده اند.

جدول 1: فهرست آیات تحقیق موضوعی محیط کسب وکار از نظر قرآن

یم فهرست آیات مشتمل بر کلمات تجارت، بیع و مشتقات آن ها در قرآن کر

تعداد آیات سیاق
شمارۀ آیات ابتدای سیاق

شمارۀ آیات انتهای سیاق

 عین کلمۀ

به کاررفته در آیه
شمارۀ آیه – نام سوره – شمارۀ سوره ردیف

3 9 تا 11 جاَرِة ِتجاَرًة- َ التِّ 11 - جمعه – 62 1

- 9 تا 11 َبْیَع
ْ
ال 9 – جمعه – 62 2

5 10 تا 14 ِتجاَرٍة 10 - صف – 61 3

7 7 تا 13
َ

باِیْعُهنَّ - ُ ُیباِیْعَنک
َ
ف 12 – ممتحنه – 60 4

9 18 تا 26
َ

ُیباِیُعوَنک 18 – فتح – 48 5

10 1 تا 10  - ُیباِیُعون
َ

ُیباِیُعوَنک 10 – فتح – 48 6

11 27 تا 37 29 - فاطر- 35 ِتجاَرًة 7

11 1 تا 11 َتری
ْ

َیش 6 – لقمان – 31 8

6 35 تا 40 ِتجاَرٌة – َبْیٌع 37 - نور – 24 9

11 90 تا 100 َتُروا
ْ

ش
َ
95 – نحل – 16 ال ت 10

7 28 تا 34 ال َبْیٌع 31 – ابراهیم – 14 11

9 21 تا 29 َتراُه
ْ

اش 21 - یوسف – 12 12

14 7 تا 20 َرْوُه
َ

20 – یوسف – 12 ش 13

8 111 تا 118 ُم - باَیْعُتْم
ُ
َتری  - ِبَبْیِعک

ْ
111 - توبه – 9 اش 14

10 7 تا 16 َتَرْوا
ْ

اش 9 – توبه – 9 15

8 101 تا 108 َتری
ْ

َنش 106 – مائده – 5 16

7 44 تا 50 َتُروا
ْ

ش
َ
ت 44 – مائده – 5 17

6 71 تا 76 ُروَن
ْ

74 – نساء – 4 َیش 18

8 43 تا 50 َتُروَن
ْ

َیش 44 – نساء – 4 19
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4. اهداف نهایی فضای مطلوب کسب وکار
پس از جمع بندی مفاهیم، چهار هدف نهایی برای فضای مطلوب 

کسب وکار از منظر قرآن کریم ارائه می شود:

4-1. بسط و تعمیق توحید در جامعه
با  انسان  رابطۀ  تثبیت  و  تقویت  کسب وکار،  فضای  کارکرد  باالترین 
خداوند است. تبیین رابطۀ عبودیت انسان با خداوند و تقویت و تثبیت 
این رابطه، اساسی ترین گفتمان موجود در قرآن است که در این تحقیق 
برداشت شده  مفاهیم  به  نمونه  برای  ادامه،  در  می شود.  متبلور  نیز 
برای  شاخصی  مفاهیم  این  از  هریک  می شود.  اشاره  بخش  این  در 

سنجش میزان تحقق اهداف تعیین شده به کار گرفته می شود. 

1( اشاره به مفاهیم صبر، استقامت، توکل و پرهیز از عجله زدگی 
)ردیف های 9، 12، 21 و 22(؛1

2( توجه دادن به معاد و ترس از عقاب خدا )ردیف های 21 و 10(؛

3( خضوع و خشوع در برابر خدا )ردیف های 2 و 8(؛

به ویژه  انسان،  عبادی  اعمال  با  تجارت  تداخل نداشتن   )4

واحد  آیات  همراه  به   1 شماره  جدول  سطرهای  در  مندرج  آیۀ  ردیف،  از  1. منظور 
است. مرتبط  موضوعی 

3. تحلیل کارکردی فضای کسب وکار از منظر قرآن

تحلیل کارکردی هر نظام، تحلیل از منظر اهداف و آرمان های آن است؛ 
به همین منظور در سه سطح، نظام مدنظر بررسی می شود: 

1. اهداف نهایی )چشم انداز: خروجی های مدنظر در بلندمدت( 
نظام بررسی شده چیست؟

2. برای تحقق چشم انداز مذکور، چه خروجی هایی در میان مدت 
باید محقق شود؟ 

تحقق  تا  کند  محقق  را  کارکردهایی  چه  باید  نظام  این   .3
خروجی های میان مدت و اهداف بلندمدت امکان پذیر شود؟

پس از مفهوم یابی از آیات قرآن کریم، حدود 860 مفهوم از مجموع آیات 
در موضوع تجارت در قرآن )اعم از شاخص های فضای کسب وکار و غیر 
از آن( برداشت شد. این مفاهیم، در دو مرحله پاالیش شده و 644 مفهوم 
از آن مرتبط با فضای کسب وکار تشخیص داده شد. در گام بعد، با ادغام 
مفاهیم مرتبط به 130 مفهوم مستقل رسیدیم که با کدگذاری متناسب با 
مدل تحلیل کارکردی، مبنای تحلیل سیستم قرار گرفتند. در این مفاهیم، 
 
ً
گرچه طراحی شاخص در فرایندهای مربوط به تحلیل کارکردی مستقیما

وارد نمی شود، اما با توجه به مفاهیم دریافت شده، می توان شاخص هایی 
را برای هریک از کارکردهای نهایی و میانی ارائه داد.

یم فهرست آیات مشتمل بر کلمات تجارت، بیع و مشتقات آن ها در قرآن کر

تعداد آیات سیاق
شمارۀ آیات ابتدای سیاق

شمارۀ آیات انتهای سیاق

 عین کلمۀ

به کاررفته در آیه
شمارۀ آیه – نام سوره – شمارۀ سوره ردیف

8 26 تا 33 29 - نساء – 4 ِتجاَرًة 20

11 190 تا 200 َتُرون
ْ

َیش 199 – آل عمران – 3 21

9 181 تا 189 َتُروَن
ْ

َتَرْوا - َیش
ْ

اش 187 – آل عمران – 3 22

9 172 تا 180 َتَرُوا
ْ

177 – آل عمران – 3 اش 23

9 72 تا 80 َتُروَن
ْ

َیش 77 – آل عمران – 3 24

2 282 تا 283 باَیْعُتْم - ِتجاَرًة
َ
282 - بقره – 2 ت 25

8 274 تا 281 َبْیَع
ْ
َبْیُع – ال

ْ
ال 275 – بقره – 2 26

4 254 تا 257 254 – بقره – 2 ال َبْیٌع 27

14 197 تا 210 ری
ْ

207 – بقره – 2 َیش 28

9 168 تا 176 َتَرُوا
ْ

175 – بقره – 2 اش 29

- 168 تا 176 َتُروَن
ْ

174 – بقره – 2 َیش 30

7 97 تا 103 َرْوا
َ

َتراُه - ش
ْ

اش 102 – بقره – 2 31

4 83 تا 86 َتَرُوا
ْ

86 – بقره – 2 اش 32

11 72 تا 82 َتُروا
ْ

79 – بقره – 2 ِلَیش 33

7 40 تا 46 َتُروا
ْ

ش
َ
ت 41 – بقره – 2 34

13 8 تا 20 ُهْم
ُ
َتَرُو - ِتجاَرت

ْ
اش 16 - بقره- 2 35

275 جمع آیات
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عبادت های دسته جمعی )ردیف 1(؛

فضای  در  الهی  نعمت های  به  توجه  و  مرگ  یاد  به  توجه   )5
کسب وکار )ردیف های 7، 34 و 35(؛

6( توجه به نعمت های الهی در فضای کسب وکار )ردیف های 7، 8 و 11(؛

کسب وکار،  فضای  در  خداوند  وعده های  به  توجه دادن   )7
رازق بودن او، مالکیت حقیقی او بر آسمان ها و زمین، غنای او و 

نیازمندبودن انسان ها )ردیف های 5، 14، 20، 22، 23، 27(؛

)ردیف های  دنیوی  سود  زودگذربودن  و  برکت  مفهوم  ترویج   )8
21، 22، 23(؛

9( توجه به عناصر گوناگون هدایتی و الهی در فضای کسب وکار 
)ردیف 16(.

4-2. افزایش دهندۀ آرامش انسان
او  واقعی  نیازهای  تأمین  انسانی،  معنوی  و  مادی  ابعاد  به  توجه 
اطمینان  و  آرامش  تکریم،  موجب  که  فضایی  ایجاد  درنهایت  و 
فضای  اصلی  ویژگی های  از  او شود  اضطراب  نه  و  انسان  خاطر 

کسب وکار از منظر قرآن کریم است. 
برای نمونه می توان به آیات زیر اشاره کرد: 

1( رواج داشتن روحیۀ حمد و شکر )ردیف 11(؛
2( روحیۀ رضایت در مقابل حسرت )ردیف 20(؛

و  فقر  از  نترسیدن  کسب وکار،  فضای  در  آرامش  ایجاد   )3
ازدست رفتن دنیا و ضرررساندن دیگران )ردیف های 5، 7، 9، 

.)35 ،26 ،23 ،10

4-3. تقویت کنندۀ ارتباطات گوناگون جوامع 
نیز  کسب وکار  فضای  به  کریم،  قرآن  منطق  در  اجتماع  اهمیت 
جوامع  تا  خانواده  همچون  کوچکی  جامعۀ1  می دهد.  سمت وسو 
تشکیل  دارند.  قرار  اولویت کسب وکار  در  دوستانه  و  اسالمی  ملی، 
کسب وکار به شکل دسته جمعی، با درنظرگرفتن پیوندهای خانوادگی 
قرآن  از منظر  تا فکری و عقیدتی از شاخصه های فضای کسب وکار 
بخش  باید  که  رسید  نتیجه  این  به  بتوان  چه بسا  منظر  این  از  است. 
اقتصادی  حوزۀ  صاحب نظران  و  محققان  توان  از  توجهی  درخور 
مشارکت  که  باشد  نهادهایی  و  سازوکارها  توسعۀ  و  خلق  صرف 
را  اقتصادی  فعالیت های  در  گوناگون  افراد  سازندۀ  و  مسالمت آمیز 
که  پروژه،  سرمایه گذاری  صندوق  نمونه،  برای  می سازد.  امکان پذیر 

 در بازارهای سرمایه پیشنهاد شده، یکی از این ابزارهاست. 
ً
اخیرا

همچنین در این فضا، باید منافع جامعه درحکم یک کل ایمانی در 
َهاَء 

َ
ف وا السُّ

ُ
ْؤت

ُ
 ت

َ
اولویت باشد. عالمه طباطبایی ذیل آیۀ 5 سورۀ نساء »َوال

ُهْم 
َ
وا ل

ُ
ول

ُ
ُسوُهْم َوق

ْ
وُهْم ِفیَها َواک

ُ
ْم ِقَیاًما َواْرُزق

ُ
ک

َ
ُه ل

َّ
 الل

َ
ِتی َجَعل

َّ
ُم ال

ُ
ک

َ
ْمَوال

َ
أ

ا« می فرمایند: »در آیۀ شریفه داللتی است بر حکم عمومی 
ً
ْعُروف  مَّ

ً
ْوال

َ
ق

1. Community

که متوجه جامعۀ اسالمی است و آن حکم این است که جامعه برای خود 
شخصیتی واحد دارد که این شخصیت واحد مالک تمامی اموال روی 
زمین است و خدای تعالی زندگی این شخصیت واحد را به وسیلۀ این 
اموال تأمین کرده و آن را رزق وی ساخته است، پس بر این شخصیت 
الزم است که امر آن مال را اداره نموده، در معرض رشد و ترقی اش قرار 
دهد، و کاری کند که روزبه روز زیادتر شود تا به همه و تک تک افراد وافی 
باشد، و به  همین منظور باید در ارتزاق با مال حد وسط و اقتصاد را پیش 

گیرد و آن را از ضایع شدن و فساد حفظ کند...
از  بعضی  به  خصوصی  و  فردی  مالکیت  که  جایی  در  اما   ...
آن مال، مزاحم با حق جمع باشد و حقوق جمع را ضایع سازد، 
بدون تردید رعایت مصلحت جمع مقدم بر رعایت مصلحت فرد 
خواهد بود. و بسیاری از فروعات مهم، از آن جمله: احکام مربوط 
به انفاق و قسمت عمده ای از احکام معامالت و ... بر این اصل 
اساسی مبتنی است، خدای عزوجل این اصل اصیل را در مواردی 
ْم ما ِفی 

ُ
ک

َ
َق ل

َ
ل

َ
از کتابش تأیید نموده است، از آن جمله فرموده: خ

« )طباطبایی،1374، ج  4، ص 272(.
ً
ْرِض َجِمیعا

َ ْ
ال

4-4. کاهش دهندۀ فاصلۀ طبقاتی 
اشاره شده، مفهوم  آن  به  کریم  قرآن  از مفاهیمی که در سراسر  یکی 
کاهش  و  محرومان  به  توجه  برای  است  عاملی  انفاق  است.  انفاق 
تکرار  حجم  این  از  می توان  که  مواردی  از  یکی  طبقاتی.  فاصلۀ 
در  انفاق  پیامدهای  به  دستیابی  بر  کید  تأ کرد،  دریافت  انفاق  بحث 
صریح  اشارات  نیز  حاضر  موضوعِی  تحقیق  آیات  در  است.  جامعه 
کسب وکار  فضای  بنابراین  است؛  شده  انفاق  به  متعددی  ضمنی  یا 
طبقاتی  شکاف  توسعۀ  و  محرومیت  باعث  که  باشد  به گونه ای  نباید 
انفاق  بستر  فراهم بودن  مستمندان،  به  انفاق  فضای  فراهم بودن  شود. 
در فضای کسب وکار، کمک حاکمیت به فقرا، فراهم کردن امکانات 
به  درآمد  از  اختصاص بخشی  فقرا،  به  برای کمک کنندگان  تشویقی 
انفاق و اقامۀ نماز، رواج داشتن روحیۀ کمک کردن داوطلبانه در محیط 
و صدقه(  و خمس  )زکات  فقرا  پرداخت حقوق  افزایش  کسب وکار، 
افزایش کمک مردم  پرداخت زکات در فضای کسب وکار،  افزایش  و 
که  است  مفاهیمی  مشخص،  درآمد  یا  تجارت  هر  ازای  در  فقرا  به 
از ردیف های 7، 8، 9، 10، 11، 23، 24، 26، 27 و 34 تحقیق 
برداشت می شود. ارائۀ خدمات اجتماعی و توانمندسازی دیگران برای 

ورود به چرخۀ کسب وکار یکی از اهداف کسب وکار قرآنی است.

مطلوب  فضای  میان مدت  اهداف  و  کارکردها   .5
کسب وکار

کارکردهای  تحقق  از  پس  کسب وکار،  فضای  میان مدت  اهداف 
این فضا وضع شده و مقدمه ای برای تحقق اهداف نهایی است. 
هریک از کارکردهای پیشنهادشده، شامل زیرکارکردهایی است که 
نهایی منجر خواهد  به تحقق هداف میان مدت و  آن  محقق شدن 
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شد. درمجموع چهار کارکرد به همراه زیرکارکردهای آن برای مدل 
کارکردی فضای کسب وکار از منظر قرآن پیش بینی شده است:

1( ارتقای اخالق کسب وکار؛

2( سیاست گذاری محیط کسب وکار؛

3( تنظیم گری محیط کسب وکار؛ 

4( تسهیل گری محیط کسب وکار.

زیرکاردهای  و  کارکردها  توضیح  به  جداولی  قالب  در  ادامه  در 
متناظر آن می پردازیم )جداول 2 تا 5(. تمامی زیرکارکردها مستند 
تحقیق  ردیف های  از  یکی  از   

ً
مستقیما که  است  گزاره هایی  به 

ممکن  گزاره  این  است.  شده  مستند  کریم  قرآن  آیات  به  و  آورده 
باشد.  برداشت شده  واحد موضوعی  آیات  یا  اصلی  آیۀ  از  است 
روشن است که تبیین دقیق این استناد، به ویژه در مورد مفاهیمی 
که از آیات واحد موضوعی غیر از آیۀ اصلی برداشت شده، باید 
گزاره ها  این   .)1 )پیوست  کند  رجوع  مفهوم یابی  اصلی  اوراق  به 
کارکردها را از تبیین بیشتر بی نیاز می سازد؛ با وجود این، پس از 
ارائه  جداول، توضیح مختصری درمورد زیرنقش های هر کارکرد 
شده است. در ادامه نیز برای نمونه به برخی از روایات و نکاتی که 
مفسران در تفاسیر خود در این موضوع و ذیل آیات مرتبط اشاره 

کرده اند بیان شده است.
پیش از ورود به تحلیل مفاهیم، ممکن است در ذهن خوانندۀ 
محترم پرسش هایی پدید آید که دسته ای از مفاهیم برداشت شده 
به داللت التزامی برداشت شده و غیرمستقیم به متن قرآن مستند 
 ذهنیت و تحلیل های قبلی 

ً
می شود. در این دسته از مفاهیم، قطعا

در   
ً
)مشخصا دسته بندی  نوع  همچنین  است.  بوده  دخیل  محقق 

سیاست گذاری،  مانند  مقسم هایی  و  کارکردی  مدل  مقاله،  این 
متن  از  محقق  برداشت  اینکه  از  بیش  تسهیل گری(  و  تنظیم گری 
اوست.  پیشین  دانش  و  او  ذهن  پرداختۀ  و  ساخته  باشد،  آیات 
اساس  از  تحقیق موضوعی  است  گفتنی  پرسش ها  این  رفع  برای 
با ذهنیت ها و دانسته های محقق آغاز می شود. این برداشت ها و 
دسته بندی ها، سهم محقق از تحقیق موضوعی است. قرآن کریم 
کتاب تفصیل است، اما مخاطب این تفصیل قوم یعلمون اند: »ان 
فی ذلک آلیات للعالمین« )22 روم( و »و ما یعقلها اال العالمون« 
این  ازاین رو شرط موفقیت در تحقیق موضوعی  )43 عنکبوت(. 
و  باشد  داشته  کافی  دانش  پیرامون موضوع خود  است که محقق 
کسی   )24 ص   ،1391 فشارکی،  )لسانی  چیست  پی  در  بداند 
قرآن  که در دانش اقتصاد متخصص نباشد، چگونه می تواند نظر 
درمورد اقتصاد و تجارت و کسب وکار را دریابد؟ تنوع تخصص 
نویسندگان این مقاله نیز بر همین مبنا بوده است. با توجه به این 
است؛  اثرگذار  مفاهیم  برداشت   در  نویسنده  ذهنیت   

ً
قطعا مهم، 

 محقق در جست وجوی نظر قرآن درمورد پرسش های 
ً
زیرا اساسا

الیۀ  به  تخصصی  ادبیات  ورود  بنابراین  است؛  خود  تخصصی 

مفاهیم و نوع دسته بندی ها نه فقط منافی قرآنی بودن تحقیق نیست، 
بلکه بیانگر موفقیت نسبی تحقیق نیز است. 

التزامی غیرمستقیم  به داللت  همین نکته درمورد مفاهیمی که 
از آیه برداشت شده نیز صادق است. این مفاهیم نباید به دو دستۀ 
درجۀ اول و دوم دسته بندی شوند. خاصیت هدایت گری قرآن کریم 
باعث می شود باطلی در او راه نیابد: »ال یأتیه الباطل من بین یدیه و 
من خلفه« )42 فصلت( و در فرایند تحقیق، مفاهیم به مرور همگرا 
معاصر  مفسران  از  تن  دو  سخن  به  بیشتر،  توضیح  برای  شوند. 
تفسیر  اشاره می شود. عالمه مجاهد شیخ محمود شلتوت دربارۀ 
موضوعی می گوید: »این روش به نظر ما بهترین روش تفسیر قرآن 
است به ویژه در رابطه با موضوعات و مسائلی که به رهبری و ارشاد 
و هدایت مردم مربوط می شود و در صحنۀ جامعه و معاشرت و داد 
و ستد مردم مطرح شود«. شهید صدر نیز در این باره می گوید: »در 
تفسیر موضوعی، مفسر کارش را از متن آیات قرآن شروع نمی کند، 
موضوع  یک  بر  را  نظرش  و  می کند  آغاز  زندگی  واقعیت  از  بلکه 
اعتقادی یا اجتماعی و ... متمرکز می سازد و راه حل هایی را که در 
و همچنین  دریافته  را  آن  بشر  اندیشۀ  و  علم  موضوع،  آن  با  رابطه 
مشکالتی را که زندگی انسانی در رابطه با موضوع مطرح کرده، و 
 
ً
نیز جاهای خالی که در مورد آن موضوع برجای مانده است، کامال

گردآوری می کند و بعد به سراغ آیات قرآنی می رود. ولی دیگر فقط 
در نقش مستمع و نویسنده نیست؛ پیش از آنکه به سراغ متن قرآن 
بیاید موضوع را بررسی و آماده کرده است و نقطه  نظرات دانشمندان 
بشری را فراهم آورده تا بتواند با آیات قرآن گفت وگو برقرار سازد.... 
با  از این رو فراورده های تفسیر موضوعی همیشه در ارتباط کامل 
تجربیات بشری است و نمودارها و خطوط کلی بررسی قرآن را از 
موضوعات مورد نیاز ایشان به روشنی نشان می دهد« )عّزه دروزه، 

1391، ص 148 تا 152(.

5-1. ارتقای اخالق کسب وکار 

مهم ترین کارکرد فضای مطلوب کسب وکار از منظر قرآن، ارتقای 
اعمال  از  قبل  عرصه،  این  در  دین  مقصد  فضاست.  این  اخالق 
در  که  است  درونی  کنترل  ایجابی،  یا  سلبی  دستورات  و  قوانین 
قالب گزاره های اخالقی بیان شده است. در آیات قرآن، به اخالق 
برای رعایت  این حوزۀ کسب وکار  فعاالن  به  و توصیه  کسب وکار 
حقوق مردم توجه ویژه شده است. این حجم از گزاره ها می تواند 
به این نکته رهنمون باشد که تأثیر ابزارهای گوناگونی که از بیرون 
به مداخله در فضای کسب وکار می پردازد به اندازۀ تأثیر افراد فعال 

در فضای کسب وکار نیست.
این  فعاالن  اخالق  ارتقای  گرو  در  کسب وکار  اخالق  ارتقای 
فضاست. گزاره هایی که در این حوزه می توان از قرآن کریم برداشت 
کرد در سه سطح اخالق فردی، اخالق تعاملی و گزاره های ناظر به 
فرهنگ عمومی حاکم بر فضای کسب وکار است که در جدول زیر 
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از گزاره های اخالق تعاملی است. اما گزاره هایی نیز وجود دارد که 
نشان دهندۀ فرهنگ عموم هر جامعه است، برای نمونه می توان به 
رواج داشتن فرهنگ توصیه به خیر در میان عموم مردم اشاره کرد. 
 از آیات مرتبط با موضوع 

ً
مفاهیم فوق در فرایند تحقیق مستقیما

تحقیق برداشت شده است، اما مفسران در خالل مباحث تفسیری 
مسیر  صحت  نشان دهندۀ  که  کرده اند  اشاره  آن ها  به   

ً
بعضا خود 

طی شده در فرایند این تحقیق است؛ برای مثال عالمه طباطبایی 
ُهْم  نَّ

َ
أ  

َ
ولِئک

ُ
أ نُّ 

ُ
َیظ ال 

َ
»أ چهارم  آیۀ  ذیل  مطففین،  سورۀ  تفسیر  در 

یرنقش ها و ارجاعات قرآنی کارکرد اخالق کسب وکار جدول 2: ز

ارجاعات قرآنیزیر نقش ها

ارتقای اخالق شخصی

1. رواج داشتن روحیۀ حمد و شکر: ردیف 11

2. روحیۀ رضایت در مقابل حسرت: ردیف 20

3. روحیۀ محاسبۀ نفس، شاهددیدن خداوند و خودکنترلی: ردیف های 20 و 22

4. روحیۀ صبر، استقامت، توکل و پرهیز از عجله زدگی: ردیف های 9، 12، 21 و 22 

5. ترس از عقاب خداوند: ردیف های 10 و 21

6. خضوع و خشوع در برابر خدا و توجه به معاد: ردیف های 21 و 8

7. دوری از روحیۀ کتمان حقیقت: ردیف های 34 و 35

8. پذیرش حق و مقابله با تعصبات فرقه ای و گروهی: ردیف 17

9. فقدان استهزای مسیر دین در فضای کسب وکار: ردیف 8

10. اختصاص بخشی از درآمد به انفاق و اقامۀ نماز: ردیف 11

ارتقای اخالق تعاملی

1. دوری از روحیۀ اتهام زنی: ردیف 34

2. رواج نداشتن سوگند خوردن، به ویژه سوگند دروغ، استفادۀ به جا از سوگند در مناسبات اقتصادی: ردیف های 

21 و 24 

3. سالمت تجارت در فضای بحرانی )فقدان درندگی(: ردیف 10

4. امانت داری و پرداخت دیون دیگران: ردیف 24

5. امکان اصالح اشتباهات و جبران آن در محیط کسب وکار )رواج روحیۀ بخشش درصورت جبران(: ردیف 14

6. سهل گرفتن خریدار و فروشنده در جریان خرید و فروش

ارتقای فرهنگ عمومی

1. رواج داشتن فضای وفای به عهد، ترویج فرهنگ وفای به عهد در فضای کسب وکار: ردیف های 4، 6، 9، 15، 

21، 22، 24، 31 و 34

2. ایجاد آرامش در فضای کسب وکار، نترسیدن از فقر و ازدست رفتن دنیا و ضرررساندن دیگران: ردیف های 5، 

35 ،26 ،23 ،10 ،9 ،7

3. فرهنگ توصیه به خیر: ردیف 21

4. توجه به علم و دانش و ارزش گذاری آن در فضای کسب وکار: ردیف های 8، 14، 20، 28، 31 و 33

5. تقویت عقل و مقابله با احساسات خالی از عقالنیت: ردیف 28

6. ترویج مفهوم برکت و زودگذربودن سود دنیوی: ردیف های 21، 22، 23

7. حاکم بودن فرهنگ کار و تالش در فضای کسب وکار و ارزش داشتن کار شخص و نه امور دیگر )نظیر سوداگری 

و داللی(: ردیف های 13، 20، 26

8. مستند سازی و مکتوب کردن معامالت: ردیف های 25 و 26

9. فراهم بودن بستر انفاق در فضای کسب وکار: ردیف های 7، 8، 11، 26 و 27

10. مدیریت پذیربودن تجارت )قابلیت رهاکردن تجارت درصورت لزوم(: ردیف 2

11. پایداری به آداب ورسوم مفید گذشته در کسب وکار: ردیف 34

به آن ها اشاره شده است. )جدول 2( هریک از رفتارهای مد نظر 
قرآن می تواند به شکل تخصصی بررسی و سنجه هایی برای میزان 

تحقق آن ها طراحی شود.
 درونی 

ً
منظور از اخالق فردی، گزاره های اخالقی است که عمدتا

 ارتباطی به تعامل انسان به اطرافیان 
ً
است و بروز نتایج آن لزوما

خود ندارد. برای نمونه می توان به رواج روحیۀ حمد و شکر اشاره 
 در تعامل 

ً
کرد. در مقابل، گزاره هایی اخالقی وجود دارد که عمدتا

انسان با افراد پیرامون خود بروز می کند. امانت داری نمونۀ بارزی 
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یرنقش ها و ارجاعات قرآنی کارکرد سیاست گذاری محیط کسب وکار جدول 3: ز

یرنقش ها ارجاعات قرآنیز

تمهید ملزومات و زیرساخت های الزم 

برای حذف ربا از تعامالت اقتصادی
1. حذف ربا از فضای کسب وکار: ردیف 26

تمهید ملزومات و زیرساخت های تحقق 

تراضی در تجارت )مبادالت داوطلبانه 

بدون سرکوب قیمتی(

1. هرآنچه در تجارت باعث ازبین رفتن رضایت قلبی فروشنده و خریدار بشود مطلوب نیست: ردیف 20

2. انحصار در ارئۀ کاال و خدمات و افزیش قیمت یا برعکس آن، سرکوب قیمت کاال به دست عوامل 

خارجی، مانند دخالت دولت، منافی تجارت تراض است: ردیف 20

توسعۀ تعاون و مشارکت سازنده

1. رواج و تسهیل مشارکت و تعاون در فضای کسب وکار: ردیف های 5 و 33

2. توجه به اثرگذاری فضای کسب وکار در سعادت و شقاوت انسان و تأثیر آن در مرزبندی انسان ها 

)تجارت درست یا نادرست دسته جمعی صورت می گیرد( و ضرورت توجه به منافع جامعه در فضای 

کسب وکار )درنظرگرفتن جامعه به منزلۀ یک کل واحد(: ردیف های 26، 27 و 29

صیانت از حقوق و مالکیت افراد در عین 

تضمین نفع عمومی در موارد تعارض

افراد( در محیط کسب وکار: ردیف های  نه فقط  الهی در سطح جامعه )و  به احکام  1. ضرورت توجه 

14 و 28

محیط  در  افراد  دسته جمعی  انتفاع  کسب وکار،  فضای  در  فروشنده  و  خریدار  طرفین  رضایت   .2

کسب وکار: ردیف های 18، 20، 23 و 28

 ارتقای نظام حقوقی و قضایی 

و پشتیبانی محیط کسب وکار 

1. سرعت رسیدگی به تخلفات صورت گرفته: ردیف های 16 و 19

خدمات،  و  کاال  )کم ارزش نکردن  کسب وکار  محیط  در  عدالت  همه جانبۀ  رعایت  ضرورت   .2

تسلط نداشتن دالالن بر بازار(: ردیف 14

3. حقوق تولیدکننده و مصرف کنندۀ کاال و خدمات، حفظ عزت و کرامت افراد دخیل در کسب وکار 

)خریدار، فروشنده، کارگر(: ردیف 8

1. ضرورت حفظ کرامت در خرید و فروش، به ویژه در امور خدماتی: ردیف های 12 و 20

2. نبودن روحیۀ ظلم و تضییع حقوق در فضای کسب وکار: ردیف 20

3. ضرورت جلوگیری از قدرت یافتن بیهودۀ عده ای و جلوگیری از فراهم  شدن فضای احتکار و زمینۀ 

ظلم و تعدی به حقوق دیگران 

4. ضرورت تعیین استانداردهای خرید و فروش کاال در فضای کسب وکار 

5. ضرورت وجود نظارت دقیق )هوشمند( در فضای کسب وکار

6. ضرورت رعایت حقوق کارگر در فضای کسب وکار به منظور باالرفتن کیفیت تولید

7. ضرورت تعیین استانداردهایی برای سنجش صحت معامالت و دقت وسایل اندازه گیری

8. فراهم بودن امکان فسخ قرارداد یا مرجوع کردن جنس در مواقع پشیمانی

 افزایش سرمایۀ اجتماعی با بهبود

 محیط کسب وکار از حیث

شایسته ساالری

1. تکریم و بهره برداری از انسان های توانمند، امین و ایده پرداز در امور اقتصادی: ردیف 13

2. شایسته ساالری در فضای کسب وکار: سپردن امور اقتصاد مردم به انسان های امین و دانا: ردیف 3

و  ظن  حتی  می فرمایند  ظن  کلمۀ  درمورد  َعِظیٍم«  ِلَیْوٍم  وَن 
ُ
َمْبُعوث

گمان به مسئلۀ قیامت و حساب و احتمال خطر و ضرر آخرتی 
است  کافی  کم فروشی  از  او  اجتناب  و  انسان  نگه داری  برای 
مرتبط  آیات  اغلب  در   .)381 ص   ،1374  ،20 ج   )طباطبایی، 
گزاره های  توحیدی،  روحیۀ  از  کسب وکار  فضای  و  دادوستد  با 
زیرا  است؛  شده  گفته  سخن  عهد  به  وفای  ضرورت  و  اخالقی 
فرایندی صحیح  که جامعه خود  اعتقاد صحیح موجب می شود 
ج  قطب،1412،  )سید  بزند.  رقم  کسب وکار  معامالت  برای  را 
آیۀ 180 سورۀ شعرا( در مورد سهل گیری در   5، ص 261، ذیل 
از رسول خدا )ص( نقل شده است که خداوند  خرید و فروش 

دوست  خود  بندگان  جانب  از  را  فروش  و  خرید  در  سهولت 
طلب  انسان های  چنین  برای  روایتی  دیگر  در  حضرت  می دارد. 

برکت کرده اند )حکیمی، 1380، ج  5، ص 568(.
قرآن به ما می آموزد ماهیت پول یا مالی که در فضای کسب وکار 
ماهیت  به  بلکه  نیست،  خنثی  می افتد  جریان  به  و  آمده  به دست 
عامل یا عامالن آن کسب وکار وابسته و در فضای انسانی اثرگذار 
درحقیقت  کسب وکار،  در  انسان ها  رفتار  نحوۀ  طرفی  از  است. 
است.  معامله  طرفین  انسانی  شخصیت  پایین آورندۀ  یا  باالبرنده 
مذمت  و  مطففین  سورۀ   4 تا   1 آیات  ذیل  طالقانی  مرحوم 
این منظر که  از  اشاره می کند هر مالی،  این سوره  کم فروشی در 
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انسان  از نفسیات است، دربردارندۀ نوعی از شخصیت  ظهوری 
سازنده و فراآورندۀ آن است. همچنین کم فروشی را سبک گرفتن و 
پایین آوردن ارزش انسان و تجاوز به نفوس و اشخاص می دانند. 
که  دوم  آیۀ  است.  وزنوهم“  ”او  فعل  عطف  نکته  دو  این  »مؤید 
مردم  اموال  و  حقوق  بردن  در  طبقه  این  چگونگی  و  روش  بیان 
می باشد با تعبیر ”اکتالوا“ آمده است که به بی حساب پیمان کردن 
است  نفوس  و  اموال  به  تجاوز  بیان  که  آیه،  این  در  دارد.  اشاره 
فعل ”وزنوهم“ پس از ”کالوهم“ آمده، که مبین سنجش و بررسی 
چنین  داشتن  به  آن ها  نکوهش  متضمن  و  خود  سود  به  مطففین 

خوی و روش است« )طالقانی، 1362، ج  3، ص 237(. 

5-2. سیاست گذاری محیط کسب وکار

را  تجارت  در  تراضی  حاکم  اصل  می توان  که  مواردی  از  یکی 
فضای  سیاست گذاری  کارکرد  ذیل  مفاهیم  کرد،  برداشت  آن  از 
که  است  مفاهیمی  از  یکی  ربا  ممنوعیت  است.  کسب وکار 
به صراحت و مستقیم از آیات قرآن برداشت می شود. سیاست گذار 
اقتصادی باید تمهیدات حذف ربا از تعامالت اقتصادی را فراهم 
که  بخورد  رقم  به نحوی  نباید  در جامعه  اقتصادی  مبادالت  آورد. 

شود.  تضییع  فروش  و  خرید  و  تجارت  طرفین  از  هریک  حقوق 
و کسب وکارهای  توسعۀ مشاغل  و  داوطلبانه  مبادالت  رقم خوردن 
و  عمومی  رضایت  افزایش  به   

ً
مستقیما تعاون،  توسعۀ  و  مشارکتی 

طرفینی در فضای کسب وکار ارتباط دارد. قرآن کریم در عین احترام 
و ضرورت تضمین منافع جامعه، بر اهمیت منافع افراد و طرفین در 
کید می کند. به همین منظور، یکی دیگر از محورهای  کسب وکار تأ
برای  قضایی  و  حقوقی  نظام  ارتقای  سیاست گذاری،  کارکرد 
صیانت از حقوق تضییع شدۀ افراد است. شایسته ساالری و سپردن 
از دیگر زیرنقش های  امین  و  توانمند  افراد  به  اقتصادی  امور  زمام 
افزایش  به  شاخص ها  این  ارتقای  است.  سیاست گذاری  کارکرد 
از  یکی  اجتماعی  سرمایۀ  می شود.  منجر  نیز  اجتماعی  سرمایۀ 
مهم ترین شاخص های امروز برای سنجش کیفیت و تراز افراد هر 
کریم باید به نحوی  قرآن  جامعه است. فضای کسب وکار از منظر 
سامان دهی شود که افزایش سرمایۀ اجتماعی در جامعه را در پی 
جامعه  از  مستقل  را  کسب وکار  فضای  کریم  قرآن  باشد.  داشته 

نمی داند و وضعیت آن را در وضعیت جامعه اثرگذار می داند. 
کریم، فضای کسب وکار در سعادت و شقاوت  قرآن  در منطق 
جمعی انسان ها مؤثر است و عاملی برای مرزبندی انسان هاست. 

یرنقش ها و ارجاعات قرآنی کارکرد تنظیم گری محیط کسب وکار جدول 4: ز

یرنقش ها ارجاعات قرآنیز

ممنوعیت حذف 

ربا در معامالت
1. حذف ربا از فضای کسب وکار: ردیف 26

تحقق تراضی در 

تجارت )مبادالت 

داوطلبانه بدون 

سرکوب قیمتی(

1. هرآنچه در تجارت باعث ازبین رفتن رضایت قلبی فروشنده و خریدار بشود، مطلوب نیست: ردیف 20

2. انحصار در عرضۀ کاال و خدمات و افزیش قیمت یا برعکس آن، سرکوب قیمت کاال به دست عوامل خارجی مانند دخالت 

دولت، منافی تجارت تراض است: ردیف 20

3. رواج روحیۀ دوستی بین فروشنده و خریدار و همکاران در فضای کسب وکار: ردیف های 11 و 27

افزایش شفافیت

1. جلوگیری از فریب کاری افراد متظاهر: ردیف 19

2. جلوگیری از نفاق و دورویی و مستمسک قراردادن امور دینی برای امور دنیوی: ردیف 19

3. ضرورت احراز مالکیت فروشنده بر کاال و اصالت آن: ردیف 25

4. شفافیت در بازار کاال و خدمات برای جلوگیری از انحراف در دادوستد و کتمان حقیقت )وجود شناسنامۀ کاال و خدمات( 

)حداقل بودن امکان مخفی کاری(: ردیف های 13، 22، 25، 28، 30

5. امکان استعالم و دستیابی بر حسن سابقۀ خریدار و فروشنده در محیط کسب وکار: ردیف های 14 و 18

فضای  دورنگه داشتن  انحصارها،  و  اطالعاتی  معضالت  حل  )بزخری(،  غیرمنصفانه  خرید  امکان  حذف  یا  کاهش   .6

کسب وکار از تأثیرگذاران کلیدی محدود با سالیق شخصی: ردیف 12

سامان دهی تبلیغات 

و ابزارهای رسانه ای 

محیط کسب وکار 

1. وجود تبلیغات سالم در فضای کسب وکار )عاری از دروغ( و پیشی نگرفتن تبلیغات از واقعیت: ردیف های 8، 28 و 33

2. وجود رسانۀ سالم و فقدان تبلیغات مسموم در فضای کسب وکار )تبلیغات علیه مؤمنان و سرزنش آن ها(: ردیف های 15، 

23 و 28

3. تبلیغ نمونه های موفق تجارت با خدا با اموال و جان ها، نشان دادن عطا و فضل خدا در محیط کسب وکار: ردیف های 22 و 23

4. زدوده شدن دائمی عوامل مخل در ارتباط انسان با خدا: ردیف 1

5. روشنگری عمومی در اجتماعات )مذهبی( مردمی، مانند نمازجمعه: ردیف 2

6. رواج فضای شادی و سرور واقعی )فاستبشروا ببیعکم( در محیط کسب وکار و نه شادی دروغین: ردیف 14
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صورت  دسته جمعی  نادرست  یا  درست  تجارت  عبارتی  به 
می گیرد. این مفهوم از ردیف 26، 27 و 29 تحقیق برداشت شده 
است. عالمه طباطبایی ذیل آیۀ 85 سورۀ هود، معامالت مالی و 
به ویژه خرید و فروش را از ارکان حیات انسان اجتماعی می داند 

)عالمه طباطبایی، 1374، ج  10، ص 544(. 
دانش  و  الهی  احکام  و  دانش  از  اعم  دانش،  بر  فعالیت ها  ابتنای 
قرآن  مطلوب  کسب وکار  فضای  ویژگی های  از  دیگر  یکی  تجربی 
است. عالوه بر آیات اشاره شده در جدول، در آیۀ 5 سورۀ نساء نیز دادن 
معنای  گوناگون  تفاسیر  در  است.  منع شده  به سفیهان  اموال  اختیار 
سفیه در این آیه به انسان جاهل، فاسق، کم حوصله و انسان بی مقدار 
نزد اهل دین توسعه یافته است )طبرسی ، ج  5، ص 26؛ فخر رازی، 

1412، ج  9، ص 496؛ قرشی، 1371، ج  3، ص 277(.

5-3. ارتقای شاخص های تنظیم گری

فضای  در  خطا  میزان  به حداقل رساندن  شفافیت،  از  هدف 
بر  ضمنی  یا  به  صراحت  نیز  متعددی  روایات  است.  کسب وکار 
ضرورت تحقق این امر اشاره دارند. امام موسی کاظم )ع( خطاب 
به یکی از اصحاب خود، که مکانی کم نور را برای خرید و فروش 
 

ّ
)و کم نور(، غش فروش در جاهای سایه  فرمودند:  بود،  برگزیده 
امام  همچنین  نیست.  حالل  غش  و  است،  خیانت  و  )فریب( 
می دوخت،  کاله  که  اصحاب،  از  یکی  به  خطاب  )ع(  صادق 
می فرماید: من دوست دارم به خریداران بگویی که چه پنبه ای کار 

می کنی )حکیمی، 1380، ج  5، ص 583(.
این کارکرد، یکی از مهم ترین زیرنقش های این بخش، ارتقای 
نظام حقوقی و قضایی است، کارکردی که در شاخص های فضای 
کسب وکار در سازمان تجارت جهانی نیز به آن پرداخته شده است. 
نظام حقوقی و قضایی باید به نحوی سامان دهی شده باشد که با 
تعدی کنندگان به حقوق مردم و برهم زنندگان نظم بازار به سرعت 
کسب وکار،  فضای  در  عدالت  در  قاطعیت  کند.  رفتار  عدالت  و 

به ویژه در سیر امام علی )ع( بسیار گزارش شده است.
امام علی )ع( در عهدنامۀ اشتری می فرمایند: هرکس پس از منع 
عبرت  مایۀ  ده  کیفری  را  او  شود،  جنایت  این  مرتکب  باز  احتکار 
دیگران. همچنین روایت شده آن حضرت گندمی را که صد هزار درهم 
احتکارکنندگان  از  یکی  از  سوزانید.  بود  شده  احتکار  و  بود  قیمتش 
گندم در کوفه نقل شده است که علی بن ابی طالب )ع( خرمن هایی 
به  بود،  نزده  اگر آتش  بودم آتش زد؛ که  را که در عراق احتکار کرده 
این  که  آن ها سود می بردم. روشن است  از  مالیات شهر کوفه  اندازۀ 
از آن بوده است که احتکارکننده زیان خویش  »احتکارسوزی« پس 
را به جامعه رسانده بوده و گندم ها را از دسترس مردم دور می داشته 
است ... و این است قاطعیت در اجرای عدالت و طرف داری از انسان 
گرگ های  و  کالن  سرمایه داران  چنگال  در  اسیر  و  محروم  و  مظلوم 

اقتصاد و بازار )همان، ص 634(.
همچنین امام علی )ع( در عهدنامۀ اشتری می فرمایند: در حق 
بدان  این،  وجود  با  و  کن  نیکو  سفارش  صنعت گران  و  بازرگانان 
که در بسیاری از ایشان سخت گیری در معامله، و بخلی زشت، 
به منظور منفعت، و زورگویی در فروختن جنس وجود  و احتکار 
است.  والیان  بر  عیبی  و  مردم  عموم  زیان  مایۀ  این همه  که  دارد، 
پس از احتکار جلوگیری کن که پیامبر خدا آن را منع کرده است. 
فروشندگی باید سهل و با ترازوی درست و با بهایی صورت بگیرد 
که بر هیچ یک از دو طرف معامله ستم نرود. پس هرکس بعد از 
نهی کردن تو باز به احتکار بپردازد، او را کیفر ده و بدون زیاده  روی 

تنبیه کن )همان، ج 2، ص 743(.
در  از فضای کسب وکار  عناصر جداناشدنی   تبلیغات و  رسانه 
از  که  است  فضایی  سالم  کسب وکار  فضای  است.  امروز  دنیای 
تبلیغات فریبنده به دور بوده و واقعیات را به مشتریان نشان دهد. 
عالوه بر این، ازآنجا که گفته شد این فضا، در کارکرد نهایی خود، 
به  رسانه ای  و  تبلیغاتی  عناصر  باید  خداست،  یاد  افزایش دهندۀ 
بازار  پیامبر )ص( می فرمایند هرکس در  بیاید.  این کارکرد  کمک 

یرنقش ها و ارجاعات قرآنی کارکرد تسهیل گری محیط کسب وکار جدول 5: ز

یرنقش ها ارجاعات قرآنیز

تمهیدات کالبدی 

)فضاسازی(

وضع قوانین برای نزدیکی مکان کسب وکار به مکان های یاد خدا؛ به نحوی که صدای مراسم به مکان 

تجارت برسد: ردیف های 1 و 2

فراهم بودن فضای یاد خدا، اقامۀ نماز و تالوت قرآن در محیط کسب وکار: ردیف های 7، 10 و 26

در معرض قرارگرفتن تجارت و فضای اجتماعات دینی و مذهبی مردم، مانند حج، نماز جمعه و ...: 

ردیف های 2 و 34 و 35

تسهیل شرایط و زیرساخت هایی که به ترویج بیشتر یاد خدا در فضای کسب وکار منجر می شود: ردیف 1

تسهیل و کارآمدسازی انفاق 

و کمک به محرومان، فقرا، 

ورشکستگان

1. میزان کمک حاکمیت به فقرا: ردیف 7

2. فراهم کردن امکانات تشویقی برای کمک کنندگان به فقرا: ردیف 7 

3. احیای پرداخت زکات در فضای کسب وکار: ردیف 10

کمک و مساعدت به بدهکاران ناتوان: ردیف 26
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یم جدول 6: مدل کارکردی فضای کسب وکار از منظر قرآن کر

ـ به هنگام غفلت مردم و سرگرم بودنشان به دادوستد ـ با اخالص 
خدا را یاد کند، خداوند برای او هزار حسنه بنویسد و روز قیامت 
آمرزشی بهرۀ او سازد که بر دل هیچ آدمیزادی خطور نکرده باشد 

)همان، ج 5، ص 585(.
هرکس  می فرمایند:  )ع(  صادق  امام  روایت  به  )ص(  پیامبر 
خریدوفروش می کند، باید از پنج چیز خود را محفوظ دارد، وگرنه 
کاال،  عیب  پوشاندن  سوگند،  ربا،  بفروشد:  و  بخرد  نباید   

ً
اصال

ستایش از کاال در هنگام فروش، و نکوهش از کاال در وقت خرید 
)همان، ص 559(.

5-4. ارتقای شاخص های تسهیل گری
کسب وکار  محیط  در  متفاوت  فضاهای  چینش  و  ساخت  نحوۀ 
محیط  فیزیکی  و  کالبدی  فضای  است.  نمانده  دور  قرآن  نظر  از 
خداوند  با  و  محیط  این  با  انسان  ارتباط  نحوۀ  بر  انسان  پیرامون 
را  انسان  به نحوی طراحی شود که  باید  این فضا  تأثیرگذار است. 
به یاد خدا بیندازد و او را با یادآوری معاد در زندگی روزمره کنترل 
کند. مسجد یکی از عناصری است که می تواند در این فضا کارکرد 
برای  مسیر  این  در  نیز  قبرستان ها  جای گذاری  باشد.  داشته  ویژه 

زیادشدن یاد معاد و قیامت به  کار می آید. 

یرکارکردهای محیط کسب وکار اهداف نهاییاهداف میانیکارکردها و ز

ارتقای اخالق کسب وکار

1( ارتقای اخالق شخصی

2( ارتقای اخالق تعاملی

3( ارتقای فرهنگ عمومی

سیاست گذاری محیط کسب و کار

1( تمهید ملزومات حذف ربا 

2( تمهید ملزومات تحقق تراضی در تجارت 

3( توسعۀ تعاون و مشارکت سازنده

4( صیانت از حقوق و مالکیت افراد در عین تضمین 

نفع عمومی در موارد تعارض

5( ارتقای نظام حقوقی و قضایی

6( افزایش سرمایۀ اجتماعی و شایسته  ساالری

تسهیل گری محیط کسب وکار

1( تمهیدات کالبدی 

2( تسهیل و کارآمدسازی انفاق

تنظیمگری محیط کسب وکار

1( ممنوعیت ربا در معامالت

2( تحقق تراضی در تجارت

3( افزایش شفافیت

4( سامان دهی تبلیغات و ابزارهای رسانه ای

1( افزایش سرمایۀ اجتماعی و اعتماد عمومی

2( کاهش حداکثری مداخالت دولت در 

بازارها

3( کاهش کالهبرداری و تخلفات حقوقی

4( اصالح محیط تبلیغاتی مبتنی بر حذف 

تبلیغات فریبنده و افزایش صداقت در تبلیغ

5( استقرار سامانه های مربوط به داده ها و 

اطالعات تعامالت اقتصادی

6( افزایش کمک های داوطلبانه و کاهش فقر

7( بازآرایی محیط های کسب وکار مبتنی بر 

توسعه یاد خدا

1( بسط و تعمیق توحید در جامعه

2( افزایش آرامش انسان

3( تقویت کنندۀ ارتباطات انسانی

4( کاهش دهندۀ فاصلۀ طبقاتی

مراسم  صدای  که  به نحوی  مساجد  به  کسب وکار  فضای  نزدیکی 
نعمت های  به  توجه  برسد،  انسان ها  گوش  به  اذان  به ویژه  مذهبی، 
الهی و یاد مرگ، مفاهیمی است که از ردیف های 1، 2، 7، 34 و 35 
تحقیق در این مورد به دست می آید. در ردیف اول و دوم تحقیق، که 
مربوط به سورۀ مبارکۀ جمعه است، به وضوح مفاهیمی درمورد ارتباط 
مساجد و مکان های یاد خدا با فضای کسب وکار بیان شده است. »به 
یاد مرگ بودن« در آیۀ 181 شعرا نیز بیان شده است. حضرت شعیب 
در آخرین دستور به قومش بار دیگر آن ها را به تقوی دعوت می کند 
و می گوید: »از خدایی بپرهیزید که شما و اقوام پیشین را آفرید« )َو 
ِلیَن(. )184 شعرا(  شما تنها قوم و  وَّ
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جمعیتی نیستید که روی این زمین گام نهاده اید، قبل از شما پدرانتان 
و اقوام دیگر آمدند و رفتند، گذشتۀ آن ها و آیندۀ خویش را فراموش 

نکنید )مکارم شیرازی، 1374، ج  15، ص 33(.

نتیجه گیری
در این پژوهش سعی کردیم با استفاده از روش تحقیق موضوعی 
بپردازیم.  کسب وکار  شاخص های  بررسی های  به  کریم،  قرآن  در 
با  شد،  برداشت  ردیف   35 در  آیه   275 از  که  مفاهیمی  مجموع 
مزایای  از  یکی  شد.  ارائه  و  جمع بندی  کارکردی  مدل  از  استفاده 
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روش تحقیق موضوعی، کل نگری و مشاهدۀ آیات پراکنده حاوی 
است.  دسته جمعی  به صورت  قرآن  سراسر  در  تحقیق  کلیدواژه 
آیات  به  کلیدواژه  آیات حاوی  از  با موضوع  مرتبط  آیات  گسترش 
واحدهای موضوعی و استناد تمامی گزاره های برداشت شده به آیات 
قرآن از دیگر مزایای این روش است. بدین ترتیب منظومه ای تشکیل 
می شود که می تواند ترسیم گر نگاه جامع قرآن کریم به موضوعات 
از مدل کارکردی  استفاده  این،  بر  افزون  باشد.  و مسائل گوناگون 
کمک بسیاری به تبیین کاربردی تر نتایج تحقیق کرد. گفتمان اصلی 
قرآن کریم، که در سراسر آیاِت موضوع تحقیق ما هم دیده می شود، 
انسان موجودی است که کنشگر اصلی و  گفتمان توحید است و 
سازندۀ این گفتمان است. فضای مطلوب کسب وکار باید به نحوی 
در  توحید  تقویت کنندۀ  و  یاد خدا  زنده کنندۀ  که  سامان دهی شود 
موضوعیت  انسان  آرامش  فضایی،  چنین  در   

ً
طبیعتا باشد.  جامعه 

جامعه  بیرونی  و  درونی  گوناگون  مسائل  دستخوش  نباید  و  دارد 
شود. قرآن درعین حال از روابط اجتماعی غافل نیست و فضایی را 
ترسیم می کند که روابط سازندۀ انسانی را توسعه و تعمیق بخشیده 
و فاصلۀ طبقاتی را کاهش دهد. شاخص هایی که ذیل کارکردهای 
اصلی اخالق کسب وکار، سیاست گذاری، تنظیم گری و تسهیل گری 
در  دریافتی  مفاهیم  می دهد  نشان  ارائه شده  کسب وکار  فضای 
فرایند تحقیق به رغم درنظر گرفتن جایگاه انسان در نظام توحیدی، 
به نکاتی کالن نیست و داللت های کاربردی ـ عملیاتی  منحصر 
بسیاری در هریک از این کارکردها دارد. برای مثال قرآن به ارتقای 
عمومی  فرهنگ  و  تعاملی  فردی،  سطوح  در  کسب وکار  اخالق 
اما درعین حال این  کید دارد.  برای ایجاد قدرت کنترل از درون تأ
موارد را کافی ندانسته و سیاست گذار را به سامان دهی این فضا با 
مواردی چون حذف ربا، استقرار نظام حقوقی و قضایی بازدارنده، 
به  احترام  افراد،  مالکیت  و  حقوق  از  صیانت  شایسته ساالری، 
منافع اجتماع و حتی اصالح فضای کالبدی سوق می دهد. برای 
و  تعاون  توسعۀ  به  را  جامعه  افراد  و  حاکمیت  قرآن  دیگر،  نمونۀ 
سازندۀ  ارتباطات  برمبنای  مشارکتی  کسب وکارهای  راه اندازی 
که  تراض،  تجارت  تحقق  به  درعین حال  و  می دهد  سوق  انسانی 
دربردارندۀ رضایت قلبی طرفین معامله باشد، امر می کند. همین 
گزاره می تواند تکلیف ما را با مواردی چون انحصار گرایی، سرکوب 
قیمتی و خرید و فروش های اجبارگونه و از سر ناچاری روشن کند. 
افزایش شفافیت و توسعه و تسهیل مساعدت های عمومی و ورود 
سایر افراد به چرخۀ کسب وکار، از دیگر نمونه های عملی و عینی 
شاخص هایی است که در این تحقیق از آیات برداشت شده است. 
مجموع این موارد ترسیم کنندۀ منظومه ای مقبول از منظر قرآن برای 
و  زمینی  اجتماعی،  فردی،  ابعاد  در  که  است  کسب وکار  فضای 
الهی گوناگون برنامه و شاخص پیشنهاد می دهد. واضح است این 
 با شاخص های فرایندی کسب وکار منافاتی ندارد 

ً
فضا، گرچه لزوما

شاخص هایی  اما  باشد،  آن  تقویت کنندۀ  و  تأیید  می تواند  حتی  و 

بسیار فراتر از شاخص های فرایندی را پیش روی ما قرار می دهد. 
البته آنچه در این پژوهش مجال پرداختن به آن حاصل نشد، طرح 
که  بود  فوق  شاخص های  کّمی کردن  برای  سنجه هایی  پیشنهاد  و 

می توانست درحکم مسئله ای برای پژوهش های آتی قرار گیرد.
واحد  همان  یا  سیاق  است،  ذکر  شایان  پایانی  نکتۀ  به منزلۀ 
آیه است که در  از  بعد  به هم پیوسته  موضوعی کوچک ترین واحد 
روش  مطابق  اما  اکتفا  شد.  آن  از  مفهوم  برداشت  به  تحقیق  این 
تحقیق موضوعی، محقق می تواند درصورت لزوم دایرۀ ارتباطات 
معنایی را به سوره، سوره های مجاور یا سوره های هم گروه تسری 
به   فضای کسب وکار می توان 

ِ
نمونه در همین موضوع برای  دهد. 

ردیف اول و دوم تحقیق، یعنی سورۀ جمعه اشاره کرد. این سوره 
با مباحثی مرتبط با تجارت و کسب وکار پایان می یابد که در این 

تحقیق از آیات 9 تا 11 آن مفهوم یابی شده  است.
اگر دایره مفهوم یابی را به کل سوره توسعه دهیم می توان تقابلی 
بین جبهه حق، عزت و حکمت الهی و یهود به عنوان نماینده جبهه 
را  اعراب  اقوام،  بر  برتری  ادعای  با  یهود  قوم  کرد.  مشاهده  باطل 
امتی امی دانسته و بنا به همان خوی دیرینه حرص و آز، بر مناسبات 
اقتصادی مدینه، این شهر تازه تأسیس پیامبر دست یازیده بود. قوم 
یهود با ادعای برتری قصد سلطه بر ابعاد دینی، اقتصادی و فرهنگی 
را  مسلمانان  جمعه  سوره  در  خداوند  دارد.  مسلمانان  اجتماعی 
هشدار می دهد تا این سه منفذ را ببندند. در این فضا بحث تجارت 
و نماز جمعه مطرح می شود. مسلمانان باید در ایام هفته از جمله، 
جمعه به کوشش اقتصادی مشغول باشند و چون ندای نماز جمعه 
بلند شد، در صفوف نماز جمعه حضور یابند و پس از اتمام نماز، 
در زمین منتشر شوند و »فضل خدا« را که کنایه از تجارت مطهر و 
دور از آلودگی های یهودوار آمیخته به سحت و رباست دور باشند 
اقتصادی،  و  اجتماعی  دینی،  جهات  این  جمیع  از  را  خویش  و 

»عزیز« دارند. )خوش منش، 1398، ص 244(
همین منطق می تواند به سوره های مجاور یا هم گروه تسری یابد. 
عنایت  مورد  که  است  سور  فواتح  سور،  گروه بندی  در  مسلم  قدر 
)لسانی  است.  بوده  )ره(  طباطبایی  عالمه  همچون  بزرگی  مفسرین 
کنار  در  می تواند  جمعه  سوره  همین   )108 ص   ،1394 فشارکی، 
تجارت  مورد  در  مسبحات  فضای  در  و  شده  دیده  مسبحات  سایر 
مفهوم یابی شود. برای مثال در مقایسه ردیف اول و دوم با ردیف سوم 
در سوره  که  کیداتی  تأ این همه  کنار  در  که  دریافت  تحقیق می توان 
جمعه برای تجارت سالم، تجارت آمیخته با ذکر و یاد خدا و تسبیح 
تجارت ها  همه  فوق  تجارتی  به  صف  سوره  در  خداوند  می بینیم، 
اشاره می کند. تجارت با خودش، که افراد و امت ها را از عذاب الهی 
می رهاند. در مقابل عقل تجارت یهودی، باهوش ترین بازرگان کسی 
است که سودای چنین تجارت و سودی را داشته باشد. )خوش منش، 
با  تجارت  آیات  حاوی  سوره های  نظام  بررسی   )248 ص   ،1398

این رویکرد، می تواند پیشنهادی دیگر برای پژوهش های آتی باشد.
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Abstract
This article, using a thematic research method in the Holy Quran, has enumerated the implications 
of Quranic teachings for the business environment .Thematic research method In addition to the 
verse containing the keyword, the surrounding verses consider it as a thematic unit. To examine the 
components of the business environment from the perspective of the Holy Quran, the keywords 
 partnership» have been selected to make sense of the» «شراء» sale», and» «بیع» «trade» «تجارۀ»
selected verses. Functional model was chosen to categorize the concepts. The Holy Quran, in 
addition to indicating the of business indicators, paints a favorable perspective .The combination 
of most verses related to business concepts in the Qur›an with deep monotheistic concepts shows 
that the Holy Qur›an depicts the economic environment in a way that ideally leads to the expansion 
and deepening of monotheism and at least does not conflict with it. The practical explanation of 
these propositions is possible using the functional model. Received concepts can be divided into 
four main functions: «business ethics», «facilitation», «regulation» and «policy making». The 
principle governing these functions is «trade Consensus.» For each of these functions, sub roles 
are specified. Each of these sub roles is based on documented concepts that are taken directly 
from the verses. The realization of the above functions in the ideal business system should be such 
that it leads to «the expansion and deepening of monotheism in society» and «increasing human 
tranquility» and «promote human communication» and «reduce social gap».
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