کارآفرینی مذهبی؛ نقش باوراهی دینی رد کارآفرینی
حضطت آیت اهلل ذبٔ ٝٙای ضٞجط ٔؼظٓ ا٘مالة اسالٔی زض پیبٔی ثٙٔ ٝبسجت حّ َٛسبَ ٔ ،1391جبٞست التصبزی  ٚحضٛض
جٟبزٌّٔ ٝ٘ٛت ایطاٖ ضا زض ػطصٞ ٝبی التصبزی ،ضطٚضت زا٘ستٙس  ٚذبعط ٘طبٖ فطٔٛز٘س :ثرص ٕٟٔی اظ جٟبز التصبزیٔ ،سئّٝ
تِٛیس ّٔی است و ٝاٌط ّٔت ثب ٕٞت ،ػعْ  ٚآٌبٞی  ٚثب ٕٞطاٞی  ٚثط٘بٔ ٝضیعی زضست ٔسئٛالٖ ثتٛا٘س ٔطىُ تِٛیس زاذّی ضا حُ
وٙس ،ثس ٖٚتطزیس ثط چبِطٟبیی و ٝزضٕٗ ایجبز ٔی وٙس غّج ٝذٛاٞس وطز .ایطبٖ ثب زػٛت اظ  ٕٝٞزست ا٘سضوبضاٖ التصبزی  ٚآحبز
ّٔت ثطای حطوت ث ٝسٛی ض٘ٚك تِٛیس زاذّی زض سبَ جسیس ،تِٛیس ّٔی ،حٕبیت اظ وبض  ٚسطٔبی ٝایطا٘ی ضا ث ٝػٛٙاٖ ضؼبض سبَ 91
ٔؼطفی وطز٘س .ث٘ ٝظط ٔی ضسس یىی اظ اِٛٚیتٟبی اسبسی زض تحمك ایٗ ضؼبض ّٔی ،تالش زض جٟت ثٟجٛز فضبی وست  ٚوبض ٚ
فؼبِیتٟبی وبضافطیٙب٘ ٝثب اتىب ث ٝثبٚض ٞبی اضظضی  ٚاسالٔی است؛ چطا و ٝاظ یه س ٛوبضافطیٙی ث ٝػٛٙاٖ جٞٛط ٚ ٜذٕیطٔ ٜبی ٝوبض،
سطٔبی ٚ ٝتِٛیس تّمی ٔی ضٛز  ٚاظ سٛی زیٍط ،تجطثٌ ٝصضتّٔ ٝت ثعضي ایطاٖ ٘طبٖ زاز ٜاست وٞ ٝطٌبّٔ ٜت ٔسّٕبٖ ایطاٖ،
تٛا٘بییٟب  ٚظطفیتٟبی زض٘ٚی ذٛز ضا ثب اضظضٟب  ٚثبٚضٞبی زیٙی زضآٔیرت ٝا٘س ،حٕبس ٝای آفطیس ٜضس٘ ٚ ٜمغ ٝػغفی ٔب٘سٌبض زض
تبضید تٕسٖ ایٗ ٔطظ  ٚثٔ ْٛمسس ضلٓ ذٛضز ٜاستٍ٘ .بض٘س ٜثط ایٗ ثبٚض است و ٝثبیس ا٘سیطٕٙساٖ ٔسیطیتی  ٚالتصبزی ثب ٕٞىبضی
ٕٞ ٚفىطی زا٘طٕٙساٖ زیٗ زض ٔطحّ ٝا َٚتالش وٙٙس آٔٛظٞ ٜبی اسالٔی حٔ َٛفبٞیٓ وبضافطیٙی ضا ثب استفبز ٜاظ لطآٖ وطیٓ،
ضٚایبت  ٚسبیط ٔٙبثغ غٙی اسالٔی ٔس ٖٚسبظ٘س  ٚثٔ ٝؼطفی  ٚتجییٗ زیسٌب ٜاسالْ زض ایٗ ظٔی ٝٙثپطزاظ٘س  ٚسپس ثب فط ًٙٞسبظی ٚ
ٟ٘بزی ٝٙوطزٖ آٖ زض ش ٗٞتٕبْ الطبض جبٔؼ ٝثٛیژ ٜجٛا٘بٖ ،زا٘طجٛیبٖ ،وبضٌطاٖ  ٚصبحجبٖ وست  ٚوبضٞب زض وبض ،سطٔبی ٚ ٝتِٛیس
جبٔؼ ٝضٚحی ٔمسس ثسٔٙس .اظ آ٘جب و ٝتأثیط ػٛأُ فطٍٙٞی  ٚثٛیژ ٜثبٚضٞب  ٚاػتمبزات افطاز جبٔؼ ٝثط تٛسؼ ٝوست  ٚوبض ٚ
فؼبِیتٟبی وبضافطیٙب٘ ٝزض ٔغبِؼبت ٔرتّف ث ٝاثجبت ضسیس ٜاستٔ ،ف« ْٟٛوبضافطیٙی ٔصٞجی »1تٛسظ ثطذی صبحجٙظطاٖ ثطای تجییٗ
ػّٕی ایٗ ٔٛضٛع اثساع ضس ٜاست .زض وبضافطیٙی ٔصٞجی تالش ٔی ضٛز اضظضٟبی حبوٓ ثط جبٔؼ ،ٝو ٝاظ ثبٚضٞبی زیٙی  ٚسیطٜ
ػّٕی ٘ ٚظطی ثعضٌبٖ زیٙی ثطذبست ٝاست زض فؼبِیتٟبی وبضافطیٙب٘ٔ ٝتجّٛض ضٛزٔ .غبِؼبت ٔتؼسزی ٘طبٖ ٔی زٞس و ٝثیٗ فؼبِیتٟبی
ٔصٞجی  ٚتالضٟبی وبضافطیٙب٘ ٝاضتجبط ٚجٛز زاضزٔ .بوس ٚثط ( )1931اظ جّٕ ٝاِٚیٗ صبحجٙظطا٘ی است و ٝزض ثطضسیٟبی ذٛز
اضتجبط ثیٗ ثبٚضٞبی ٔصٞت پطٚتستبٖ ٔ ٚیعاٖ ٔٛفمیت وست  ٚوبضٞب ضا ٔٛضز تأییس لطاض زاز (وبضس  ٚ َٚض٘ٚبِس.)162 :2117 ،2
وٛوطٞبْ زض سبَ ٔ 1995یالزی زض ٔغبِؼبت ذٛز زضیبفت و ٝثبٚضٞبی ٔصٞجیٛٔ ،فمیت وست  ٚوبض ضا اضتمب ٔی زٞس .زض ایٗ
ٔٛفمیت ،تٛوُ ثط ذسا  ٚیبز وطزٖ اظ ذسا ٘مص ثسعایی زاضت ٝاست (ٕٞبٖ٘ .)163:تبیج ٔغبِؼ ٝای و ٝزض سبَ ٔ 2117یالزی تٛسظ
«وبضس« ٚ »َٛض٘ٚبِس» زض ٔیبٖ پیطٚاٖ ازیبٖ ٔرتّف اظ جّٕ ٝاسالْ ثب افطاز غیط ٔصٞجی صٛضت ٌطفت ٝاست ،ضٕٗ ایٙى٘ ٝطبٖ ٔی
زٞس تغییطات زض ٚاثستٍیٟبی ٔصٞجی ٔطزْ زض سبِٟبی  21( 1996 ،1986 ،1976سبَ) ضخ زاز ٜاست ،اضتجبط ٔؼٙب زاضی ثیٗ ٔصٞت ٚ
وبضافطیٙی ٘یع ٚجٛز زاضز ث ٌٝ٘ٛ ٝای و ٝاضظضٟبی ٔصٞجی زض ٔیعاٖ ٔطبضوت  ٚزضن فؼبِیتٟبی وبضافطیٙب٘ ٝتأثیط ٌصاض ثٛز ٜاست
(ٕٞبٖ« .)164:زٚز« ٚ »3سیٕٗ »4زض سبَ ٔ 1998یالزی اثجبت وطز٘س ؤ ٝصٞت  ٚضا ٜا٘ساظی وست  ٚوبض ٔربعط ٜآٔیع ،ضٚاثظ
پیچیس ٚ ٜزض ٓٞتٙیس ٜای ثب یىسیٍط زاض٘س ث ٌٝ٘ٛ ٝای ؤ ٝصٞت ثط فؼبِیتٟبی وبضافطیٙب٘ ٝافطاز ثب ایٕبٖ تأثیط ٔثجت زاضز  ٚثبٚض افطاز
ٔؤٔٗ ث ٝذسا ث ٝوبضافطیٗ ضسٖٔ ،سیطیت وست  ٚوبضٞبی ٔربعط ٜآٔیع  ٚثطلطاضی تٕبس وبضافطیٙبٖ ثب ضجىٞ ٝب ٔٙجط ضس ٜاست
(ٕٞبٖ« .)165:ا٘سضسٕٞ ٚ »5ٖٛىبضا٘ص زض سبَ ٔ 2111یالزی ٘مص ٔصٞت ضا زض ضىُ ٌیطی  ٚتٛسؼ ٝفط ًٙٞوست  ٚوبضٞبی
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وبضافطیٙب٘ٛٔ ٝضز ثطضسیٔ ٚ ،فٛٔ ْٟٛضز ٘ظط «زٚز» « ٚسیٕٗ» ضا ٔٛضز تأویس لطاض زاز٘س٘ .تیجٔ ٝغبِؼ ٝآٟ٘ب ٘طبٖ زاز و ٝحٕبیت
اجتٕبػی  ٚاضظضٟبی وست  ٚوبض ث ٝافعایص سربٚتٕٙسی ٔحیغی ٔٙجط ٔی ضٛز .سربٚتٕٙسی ٔحیغی ث ٝػٛٙاٖ فع٘ٚی تمبضب ٚ
زستطسی ثٙٔ ٝبثغ ضطٚضی ثطای وست  ٚوبضٞبی جسیس تؼطیف ضس ٜاستٔ .صٞت ٔی تٛا٘س ثطای ذّك سربٚتٕٙسی زض ٔحیظ
ایفبی ٘مص وٙس  ٚزض چٙیٗ ثستطی وست  ٚوبضٞبی ٔربعط ٜآٔیع اضظش تّمی ٔی ضٛز  ٚجّٔ ٜٛغّٛثی زض جبٔؼٔ ٝی یبثس (ٕٞبٖ:
ٛٔ« .)166ضیس »6ٖٛزض سبَ ٔ 2111یالزی ثب پژٞٚطی اظ ٔصٞت ث ٝػٛٙاٖ یىی اظ ػٙبصطی و ٝثب فط ًٙٞجبٔؼٔ ٝطتجظ است ث ٝػٛٙاٖ
ػبّٔی ٔؤثط ثط ٔیعاٖ تٛسؼ ٝوبضافطیٙی یبز ٔی وٙس .یبفتٞ ٝبی تحمیك ا٘ ٚطبٖ ٔی زٞس وٚ ٝیژٌیٟبی ٔصٞجی وبضافطیٙبٖ ٕٞچٖٛ
ضفتبضٞبی اذاللی ،اذالق اجتٕبػی  ٚاذالق وست  ٚوبض زض ٔٛفمیت وبضافطیٙبٖ اظ إٞیت ثسیبضی ثطذٛضزاض است (ٕٞبٖ.)166:
ٔغبِؼبت «ثبضٌ« ،)2113( »7ٚبیعٕٞ ٚ »8ٚىبضاٖ (ٔ« ،)2113ه وّیبضی« ٚ »9ثبض )2116( »ٚاظ ٘ظط تجطثی ٘طبٖ ٔی زٞس و« ٝثبٚضٞبی
ٔصٞجی »11ثب ٔٛفمیت التصبزی  ٚفؼبِیتٟبی وبضافطیٙب٘ ٝزض وطٛضٞبی ٔٛضز ٔغبِؼ ٝاضتجبط زاضز٘ .تبیج ایٗ ٔغبِؼبت ثیبٍ٘ط ایٗ است
و ٝزض وطٛضٞبیی و ٝزضصس ثیطتطی افطاز ٔصٞجی زاض٘س زض ٔمبیس ٝثب وطٛضٞبیی و ٝافطاز ٔصٞجی زض آٟ٘ب وٕتط است ،فؼبِیتٟبی
وبضافطیٙب٘ ٝثیطتط است؛ ث ٝػجبضت زیٍطٕٞ ،بٖ عٛض و« ٝثبض »ٚثیبٖ ٔی وٙس ،ضضس التصبزی ث ٝعٛض ٔثجت ثب ٔیعاٖ ثبٚضٞبی ٔصٞجی
اضتجبط زاضز .ػال ٜٚثط ایٌٗ« ،بیعٕٞ ٚ »ٚىبضا٘ص زضیبفتٙس و« ٝثبٚضٞبی ٔصٞجی» ثب ٍ٘طضٟبی ٔثجت التصبزی اضتجبط زاضز؛ جبیی وٝ
ٍ٘طش ٔثجت ث ٝػٛٙاٖ ػبّٔی سبظ٘س ٜزض افعایص زضأس سطا٘ ٚ ٝضضس التصبزی تؼطیف ضس ٜاست(ٌبِجطیت ٌ ٚبِجطیت:2117 ،11
.)189
ٕ٘ٞ ٝ٘ٛبی شوط ضس ٜفمظ ثرطی اظ ٔغبِؼبت ٌستطز ٜای است و ٝزض جٛأغ غطثی صٛضت ٌطفتٝ؛ جٛأؼی و٘ ٝمص زیٗ ٔ ٚؼٛٙیت
زض آٖ وٕطً٘ است  ٚثبٚضٞبی زیٙی زض ظ٘سٌی اجتٕبػی آٟ٘ب ٘مص اسبسی  ٚاصّی ٘ساضز ایٗ زض حبِی است و ٝإٞیت
وبضافطیٙی زض زیٗ ٔجیٗ اسالْ  ٚتأویسات ٔىطض ضسٔ َٛىطْ اسالْ صّی اهلل ػّی ٚ ٝآِ ٚ ٝائٕٔ ٝؼصٔٛیٗ ػّی ٟٓاِسالْ ثط وست ٚ
وبضٞبی وبضافطیٙب ٘ ٝآٖ چٙبٖ ٌستطزٌ٘ٛ ٚ ٜبٌ ٖٛاست و ٝثس ٖٚاغطاق ثبیس ٌفت و ٝپطزاذتٗ ث ٝایٗ ٔم ِٝٛزض لبِت چٙسیٗ وتبة
ٔستمُ ٘یع ٕ٘ی تٛا٘س حك ٔغّت ضا ازا وٙسٚ .لتی تحمیمبت ٘بچیع صٛضت ٌطفت ٝزض وطٛضٔبٖ ضا ث ٝضغٓ زض اذتیبض زاضتٗ ٔٙبثغ غٙی
اسالٔی ثب ٔغبِؼبت زیٍطاٖ زض ایٗ ظٔی ٝٙلیبس ٔی وٙیٓ ،ثرٛثی ٔتٛج٘ ٝبوبضأسی  ٚوٛتبٞیٟبی صٛضت ٌطفتٔ ٝی ضٛیٓ.
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