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 چکیده
ترین  ارتقای سطح ایمان و عمل به احکام اسالمی و نهادینه کردن اخالق اسالمی یکی از اساسی

 بر  هیتکاست. اسالم با  وکار کسبهای اخالقی در  گیری های اسالم برای بهبود تصمیم گذاری مشی خطی
و درونی شدن دینداری و  های تقویت تقوا های وحیانی و محور قرار دادن اخالق در کسب وکار، زمینه آموزه

ها فراهم نموده است. تقویت ایمان و تقوای الهی در افراد وکار کسبهای اخالقی را در  گیری ارتقاء تصمیم
را فراهم نماید و افراد را به  وکار کسبهای  های اخالقی در تمامی عرصه گیری تواند زمینه پیدایش تصمیم می

متمایل نماید. نتایج  وکار کسبداری، وفای به عهد و رعایت انصاف، دوری از غش و غرر در  یی، امانتگو راست
گیر  ات تقوای الهی بر تصمیمتأثیرفی و با هدف بررسی یصتوروش تحلیلی این تحقیق که با استفاده از 

گیری اخالقی در  مموجب بهبود تصمیحاکی از آن است که تقوا انجام پذیرفته،  وکار کسباخالقی در 
موقع و  گردد و موجبات جریان به حساسیت، قضاوت، تمایل، و رفتار اخالقی میدر هر چهار مرحله  وکار کسب

اسالمی  وکار کسبدر فضای  باشد. قابل اتکای اطالعات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میان طرفین مبادله می
گیری اخالقی نه تنها صداقت در گفتار، بلکه به معنای  به علت رسوخ تقوا در تمامی مراحل چهارگانه تصمیم

 وسیع آن که شامل صدق در نیت و رفتار نیز بشود مواجه هستیم. 
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 مقدمه

رویکردهای مختلفی همچون رویکرد فلسفی،  وکار کسبدر حال حاضر برای مطالعه دین در حوزه 

با وجود اینکه در  .(2013، 2)چان سرافین، بریف و جورج )تجربی( وجود دارد 1االهیاتی و علمی

های اخیر، همچنان رویکرد فلسفی حاکم بوده است، اما مطالعاتی با رویکردهای االهیاتی و  سال

، 3)مله زیادی همچنان، رو به گسترش خواهند بود دالیل بهعلمی نیز رو به گسترش بوده، و بنا 

از منظر ادیان مختلف  وکار کسب)مطالعات هنجاری/ مفهومی(، اخالق  (. در رویکرد االهیاتی2015

 شود(، و در رویکرد علمی )در مورد آنچه باید باشد بحث می گیرد مورد بررسی و مطالعه قرار می

گیری  ابعاد مختلف دینداری افراد بر تصمیم تأثیرچگونگی  )تحقیقات توصیفی/ تجربی/ کمّی(

گردد. این مقاله از میان انواع رویکردهای االهیاتی به  تبیین می )آنچه هست( وکار کسباخالقی در 

( به رویکرد دین اسالم پرداخته است و نشان وکار کسبگیری اخالقی در  )تصمیم وکار کسباخالق 

گیری اخالقی در  های اسالمی چگونه موجب تقویت مراحل چهارگانه تصمیم داده که آموزه

هدف تحقیق حاضر این شوند. بنابراین  و رفتار اخالقی( می )حساسیت، قضاوت، تمایل، وکار کسب

گیری اخالقی با استناد به منابع اصیل  ات تقوا بر تصمیمتأثیراست که رویکرد دین اسالم را پیرامون 

در فضای اسالمی و اندیشه ناب محمدی، کشف نماید. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که 

توان صداقت و  طور کامل جریان دارد، می هاسالمی که روح تقوا و پرهیزکاری در آن ب وکار کسب

گیری  های آن مشاهده نمود زیرا تقوا در تمامی مراحل مختلف تصمیم یکرنگی را در تمامی عرصه

گذار بوده است. در ادبیات اسالمی صداقت یک فضیلت اخالقی و کمال دارای مراتب،  تأثیراخالقی 

باشد. منظور از صداقت معنای  ، وصف عوامل دخیل نیز میوکار کسبافزون بر وصف فضای  است که

داری، وفای به عهد، انصاف و هر آنچه که  وسیع آن، یعنی صدق در نیت، رفتار و ساختار است. امانت

در گفتار یا عمل منتهی به اطمینان و اعتماد طرفین مبادله گردد درون آن قرار دارد. صداقت در 

 عنوان بهکند و در فرد یا بازار  ارتباط فرد با خود، خدا، افراد دیگر جامعه و با محیط تجلی پیدا می

گردد. در نتیجه میان ظاهر و باطن، گفتار با نوشتار و بیان کالبد و  یک ملکه رسوخ یافته، پایدار می

ن یک نوع احساس آرامش کند. در این بازار، طرفی رفتار و همه اینها با یکدیگر تعادل برقرار می

عمدی نسبت به مبادله یا کاال در بازار  صورت بهسازی اطالعات  نسبت به رفتار یکدیگر دارند و پنهان

 وجود ندارد و اگر خطایی صورت پذیرد، امکان جبران خطا وجود دارد.

 

                                                                                                                   
1 Philosophical, Theological and Scientific approaches 
2 Chan-Serafin, Brief, George 
3 MeléNV  
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 پیشینه تحقیق

وکار است ابتدا به  ز زیر موضوعات اخالق تجارت و کسببا توجه به اینکه موضوع این تحقیق ا

بررسی پیشنه عام و سپس به بیان پیشینه خاص این موضوع خواهیم پرداخت. درضمن به مطالعاتی 

 اند نیز اشاره خواهد شد. از منظر اسالم پرداخته وکار کسبکه به 

اسالمی، بازار  وکار کسبدر منابع اصیل اسالمی آیات و روایات فراوانی در خصوص اخالق 

اخالق "ات اسالم در خصوص تأکیدرعایت اصول و قواعد اخالقی دعوت نموده است. اسالمی را به 

گیری یک حوزه تخصصی در این خصوص است و تا کنون  منجر به شکل "اسالمی وکار کسب

اهلل علیه  )صلیاز منظر قرآن، احادیث پیامبر اسالم  وکار کسبمطالعات متنوعی در خصوص، اخالق 

توسط محققان اسالمی به رشته تحریر در آمده است. این  (السالم علیهم)و اهل بیت  (و آله و سلم

اند  مهم از دید اسالم پژوهان معاصر نیز مغفول نمانده و آثار قابل توجهی را در این خصوص نگاشته

اند تا به  ای با عنوان اخالق بازرایابی تالش نموده ( در مقاله2015) 1مثال علی و ال آعلی عنوان به

و بازاریابی اشاره نمایند. نتایج تحقیق ایشان بیانگر آن  وکار کسبهایی از اخالق اسالمی در  نمونه

( در 2013)  2از منابع اصیل اسالمی قابل حصول است. ال ارکوبی وکار کسباست که اصول اخالقی 

تی اسالم از اند تا به مبانی مدیری از منظر اسالم تالش نموده وکار کسبای که با عنوان مدیریت  مقاله

اند که اعتقاد عملی به این مبانی موجبات  اند ایشان بدین نتیجه دست یافته منظر کسب کار پرداخته

( در 2012) 3نماید. ال گراه، اسماعیل و بلیم را فراهم می وکار کسبافزایش معنویت در محیط 

حالل را در اسالم  وکار بکسهای  حالل در اسالم توانسته است تا ویژگی وکار کسبای با عنوان  مقاله

اسالمی  وکار کسبای با عنوان اخالق  ( در مقاله2015) 4به رشته تحریر درآورند. سیدانی و ال آریس

از منظر فیلسوف اسالمی ابوحامد محمد غزالی، تالش نموده تا از آیینه این فیلسوف اهل تسنن 

ای با   ( در مقاله2014) 5سینها و یاپار اسالمی را مورد مداقه قرار دهد. ریچاردسون، وکار کسباخالق 

عنوان اخالق کار از منظر مفهوم مشترک و محوری اسالم و هندوئیسم تالش نموده تا مشترکات 

هایی از مطالعات با  بازخوانی نماید. این تعداد فقط نمونه وکار کسباسالم و هندوئیسم را در اخالق 

های اخیر به رشته تحریر درآمده است. شایان ذکر  )اسالمی( هستند که در سال رویکرد االهیاتی

یک شماره اختصاصی به  موضوع اخالق  وکار کسبنیز در مجله اخالق  2015است که در سال 

                                                                                                                   
1 Ali, Al-Aali 
2 Al Arkoubi 
3 El Garah, Ismaeel, Blaim 
4 Sidani, Al Ariss 
5 Richardson, Sinha, Yaapar 
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 وکار کسب( با عنوان اخالق 2015)  1سید و متکالفکه مقاله  اسالمی اختصاص یافت. وکار کسب

 باشد.  ترین مقاالت این مجموعه می یکی از مهم

حوزه مطالعات داخلی نیز مناسب است به تعدادی از مطالعات اشاره شود از جمله: توکلی در 

ای با عنوان درآمدی بر فلسفه اخالق تجارت با رویکرد اسالمی معتقد است که  ( در مقاله1388)

کاری برای گسترش  اسالم با گذر از رویکرد کارکردگرایانه صرف به تجارت، اخالق تجارت را راه

کند. ایشان بدین نتیجه دست می یابد که توجه  اخالقی در بازار و جامعه اسالمی قلمداد می فضایل

ی بازار باشد، و از طرف کننده ضرورت مهندسی فرهنگ تواند از طرفی منعکس به این رویکرد، می

ن اخالق اسالمی تجارت را دگرگون نماید. درمنظور نهادینه ک های سیاستی به گیری دیگر جهت

)اخالق  وکار کسبای با عنوان اخالق اسالمی و محیط  ( در مقاله1396) انی و همکارانخوچی

شوند. دسته اول  های اخالقی به دو دسته تقسیم می آموزهمعتقدند که اخالقی(  وکار کسب

( و وکار کسبو رشد اقتصادی )اخالق در خدمت  وکار کسبهایی در جهت بهبود محیط  آموزه

در خدمت  وکار کسبرا ابزاری در جهت تعالی اخالق ) وکار کسبهایی که  ای دیگر آموزه دسته

ویژه اخالق  ههای اخالقی )ب دهند. منظور از نگاه کارکردی، توجه به نقش آموزه اخالق( قرار می

اجتماعی  اسالمی( در افزایش کارایی اقتصاد، شفافیت اطالعات بیشتر و ایجاد اعتماد و رشد سرمایه

مشاغل  عنوان بهباشد. همچنین دوری از حرص، ولع و رقابت بیجا؛ عنوان نمودن برخی مشاغل  می

تواند مصادیقی از نگاه فراکارکردی به  مکروه، معامله با مردمان پست؛ قسم خوردن در معامله و... می

و بازاریابی  وکار کسبای با عنوان مدیریت  ( در مقاله1394) رشید پور و همکاراناخالق باشد. 

و بازاریابی و همچنین  وکار کسباسالمی در دیدگاه قرآن و سنت، تالش نموده اند تا اصول صحیح 

راهنمای الهی و جامع را مورد مطالعه قرارد  عنوان بهسود و زیان فروشنده و مشتری از دیدگاه قرآن 

گاه اسالم و قرآن خصوصیاتی همچون از دید وکار کسبای با عنوان  ( در مقاله1391دهند. آقاپور )

اثبات  وکار کسبرسانی به جامعه را برای  قداست، محبوبیت، وجوب، اجتماعی بودن و خدمت

( از منظر اقتصاد و وکار کسب)و  ای با عنوان اخالق بازرگانی ( در مقاله1385اند. دادگر ) نموده

از منظر اسالمی، در راستای تقویت  وکار کسباقتصاد اسالمی، معتقدند که التزام به اخالق در امور 

در پارادایم  وکار کسبباشد. ایشان تالش نموده تا به ابعاد اساسی اخالق بازرگانی و  کارایی می

، معتقد است وکار کسبای با عنوان اخالق  ( در مقاله2002اقتصاد اسالمی اشاره کند. جورجزاندرل )

شدن است در این صورت  سازی و جهانی زمند شبکهرشته علمی، نیا صورت به وکار کسبکه اخالق 

تواند رهنمودهای اخالقی را برای انجام کار عملی تجاری تدارک ببیند. وی بر این باور است  بهتر می

ها را در همه سطوح  ها و عملکرد گیری که هدف نهایی این رشته آن است که کیفیت اخالقی تصمیم

                                                                                                                   
1 Syed, Metcalfe 
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در اسالم؛ مفاهیم،  وکار کسبای با عنوان اخالق  ر مقاله( د1398) بهبود بخشد. عقیقی وکار کسب

های مورد قبول فرد ریشه  ها معتقد است که رفتار اخالقی در عمق باورها و ارزش اهمیت و ضرورت

های بنیادین افراد، شناخت همه  مستلزم توجه به ارزش وکار کسبدارد و درک مفهوم اخالقیات 

غیر اخالقی و نیز اتخاذ تدابیری جهت استقرار و حفظ نظام  جانبه علل بروز رفتارهای اخالقی و

ای با عنوان ارائه چارچوب  ( در مقاله1394) هاست. کالنتری و همکاران اخالقیات در سازمان

اسالمی عالوه بر تبیین  وکار کسباسالمی، معتقد است که تحقق سبک  وکار کسبمفهومی سبک 

 ان جامعه در سطوح خرد، میانی و کالن است. چارچوب مفهومی، مستلزم مشارکت همه ارک

گیری  دین را بر تصمیم تأثیرهای اخیر تحقیقاتی که به روش تجربی  شایان ذکر اینکه در سال

اند. این  بودهاند رو به رشد  سنجیده وکار کسب)تشخیص، قضاوت، تمایل و رفتار اخالقی( در  اخالقی

را  تأثیراند و برخی این  گیری کرده سازی و اندازه های بسیار متفاوتی مفهوم گونه تحقیقات دین را به

متفاوت اند. عالوه بر اینکه نتایج این مطالعات بسیار  مثبت، برخی خنثی، و برخی منفی گزارش داده

مثال برخی  عنوان بهسازی دین در آنها نیز بسیار گوناگون است.  از هم است، تعریف و مفهوم

)باورها، مناسک، عواطف، و پیامدهای دینی، و  یک یا چند بُعد از ابعاد تعهد دینی تأثیرعات مطال

هویت  تأثیراند. برخی دیگر از مطالعات  گیری اخالقی سنجیده اهمیت دین نزد فرد( را بر تصمیم

خدای  دینی یا نوع دین یا نگرش به خدا یا باور به خدا یا اعتقاد به خدای وحدت وجودی در مقابل

گیری اخالقی  )یا میزان دینداری والدین( و یا جّو دینی را بر تصمیم متشخص یا تربیت دینی

)درونی یا بیرونی( را بر  گیری به دین جهت تأثیراند. اما اکثر تحقیقات در این حوزه،  سنجیده

 .(1397،  عابد جعفری و همکاران )اند  سنجیده وکار کسبگیری اخالقی در  تصمیم

پیشنه عام تحقیق قلمداد نمود پیرامون پیشینه  عنوان بهتوان  الذکر را می موارد فوق تمامی

 تأثیرتبیین الگوی ( با عنوان 1397) توان به تحقیق عابد جعفری و همکاران خاص این تحقیق می

، اشاره نمود. آنها در پژوهش خود تالش وکار کسبگیری اخالقی در  دینداری درونی بر تصمیم

گیری اخالقی در  دینداری درونی بر تصمیم تأثیرند تا مجموعه تحقیقات کمی در خصوص ا نموده

مند جستجو نمایند و آنها را با معیارهای مشخصی، انتخاب نمایند سپس  را به روشی نظام وکار کسب

از مستقیم و هم  صورت بهداری درونی هم  اند که دین با تحلیل و ترکیب این تحقیقات، نشان داده

یق تقویت تکلیف محوری، و احساس گناه ناشی از رفتار غیر اخالقی، و تضعیف اخالق ماکیاولی طر

 .گردد می وکار کسبگیری اخالقی در  موجب بهبود تصمیم

تقوا را بر  تأثیرای  های این تحقیق حاکی از آن است که تا کنون هیچ نوشته بررسی

گیری اخالقی با رویکرد الهیاتی و از منظر دین مبین اسالم و اندیشه ناب محمدی مورد  تصمیم

پژوهش و بررسی قرار نداده است و تحقیق عابد جعفری نیز تنها به بازخوانی مطالعات کمی در 
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عات مدلی را آن مطال براساسگیری اخالقی پرداخته است و  دینداری درونی بر تصمیم تأثیرموضوع 

  ارائه نموده است و با  موضوع این پژهش فاصله بسیار زیادی دارد.

 مواد و روش 

 ی بهتحقیقات توصیفی هم جنتوصیفی است.  -کارگرفته شده در این تحقیق، روش تحلیلی هروش ب

 تحقیقاتدر مقاله حاضر بعد بنیادی مسئله پیگیری شده است.  بنیادی؛ ی هکاربردی دارد و هم جنب

انجامد. این تحقیقات در های جهان خلقت میتوصیفی در بُعد بنیادی به کشف حقایق و واقعیت

یابی به انبوهی از معلومات کلی به روش  اقتصاد به کشف حقایق علمی و دست از جملهعلوم پایه، 

دیده، تواند به ارزیابی شرایط کار، موقعیت پدر تحقیقات توصیفی محقق می شود.استقرایی منجر می

شناسانه بپردازد و در صورت لزوم روابط بین متغیرهای  های کار، عقاید و اطالعات جمعیتروش

ای و کتابخانه ی ههای مطالعتحقیقات نوعاً از روش در این مورد مطالعه را بررسی و شناسایی کند.

گرش و پرداختن ن ی هگونه تحقیقات از نظر شیو شود. اینبررسی متون و محتوای مطالب استفاده می

  شود: به مسئلۀ تحقیق به دو دسته تقسیم می

ها و وضعیت موجود محقق صرفاً به کشف و تصویرسازی ماهیت، ویژگی :تحقیقات توصیفی محض

 پردازد. موضوع و مسئله تحقیق می

محقق عالوه بر تصویرسازی آنچه هست به تشریح و تبیین دالیل  :تحلیلی -تحقیقات توصیفی

پردازد. محقق برای تبیین و توجیه دالیل، نیاز چگونه بودن و چرایی وضعیت مسئله و ابعاد آن می

گاه از طریق جستجو در ادبیات و مباحث نظری تحقیق گاه استداللی محکمی دارد. این تکیهبه تکیه

شود. محقق از نظر منطقی جزئیات آن فراهم می ی هود دربارایای کلی موجها و قضو تدوین گزاره

گیری دهد و به نتیجه های کلی مربوطه ارتباط میمربوط به مسئله تحقیق خود را با گزاره

قابل توجه این است که هر کدام از تحقیقات مزبور در جای خود ارزش علمی  ی هپردازد. نکت می

تواند به کشف حقایق و ایجاد شناخت کلی و تدوین قضایای کلی در تمامی یاین تحقیقات م دارد.

وردی علوم و معارف بشری منجر شود، هر چند بعضی از تحقیقات توصیفی که ماهیت انفرادی و م

 )تلخیصی از مجموعه مطالب مندرج در:  شودکلی منتهی نمی ی هدارد، به ایجاد شناخت و قضی

www.iranresearches.ir). 

 شناسي واژه

گیری اخالقی از اهمیت خاصی برخوردارند که  در میان واژگان کلیدی این تحقیق واژه تقوا و تصمیم

 گردد. در ادامه به اختصار شرح می

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                             6 / 24

http://www.iranresearches.ir/
https://mieaoi.ir/article-1-1026-fa.html


 107         1400 تابستان، سي و پنجمفصلنامه علمي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره 

                                              

 تقوا

و اهل بیت عصمت  (اهلل علیه و آله و سلم )صلیتقوا دارای مراتب مختلفی است که نبی مکرم اسالم 

معنای خود  از وقایه به "تقوا"اند.  در باالترین نقطه از قله آن قرار گرفته (السالم )علیهمو طهارت 

باشد. ابزاری که انسانی در پناه آن خود را از شر چیزی  نگهداری است و واژه تقوا از مشتقات آن می

 (."وقی"اصفهانی ذیل ماده )فراهیدی، راغب  شود کند وقایه نامیده می محافظت می

کار رفته، و بیشتر  صفت به عنوان بهاسمی و فعلی و  صورت بهواژه تقوا  243در آیات قرآن کریم 

إتقوا اللّه الّذی »یا  «إتقوا رَبّکم» صورت بهآمده است. معدودی از این تعداد، « اللّه اتقوا» صورت به

دهد که تا چه حد رعایت تقوا  رفته است. این تعداد فعل امر به صراحت نشان می کار به« خَلقکم

 .(758، ص بی تاالباقی، ) کند اهمیت دارد، و تا چه حد انسان از تقوا غفلت می

معادل تقوا در آثار اسالمی، واژه دینداری درونی در ادبیات متعارف است؛ به عقیده برخی از 

بعد  -1شود:  دینی است و میزان باور دینی با دو بُعد سنجیده میاری همان باور دمحققین دین

رود پیروان دین اسالم به آن  گیرد که انتظار می اعتقادی )حوزه معرفتی( که باورهایی را در بر می

بعد مناسکی یا حوزه عمومی شامل تجربیات  -2اعتقاد داشته باشند مانند اعتقاد به اصول دین 

 )عابدی و همکاران، تن، خواندن قرآن و طلب مغفرت استگرف ندن، روزهمعنوی مانند نماز خوا

1399 :223.) 

( مطرح 1967گیری درونی و بیرونی نسبت به دین را برای اولین بار آلپورت و راس ) جهت

گذاری بر دیگران با هدف تأثیرکردند. دینداران بیرونی از دین برای توجیه رفتارهای خود و یا برای 

کنند. دینداری درونی مبتنی بر نظام باورهای دینی فرد  اهداف غیر دینی، استفاده میرسیدن به 

ای برای رسیدن به اهداف نیست، بلکه خود هدف اصلی دین است. مسترز و  بوده و دین وسیله

دینداران "اند:  (، به خوبی تفاوت بین دینداری درونی و بیرونی را توصیف نموده2004) همکاران

کنند، و تالش زیادی در پیروی از این باورها  پذیرفته و درونی می های دینی را عمیقاًدرونی باور

دارند، نیازها و اهداف دیگر، برای آنها از مرتبه و اهمیت کمتری برخوردار هستند. شرکت در 

شود. از طرف  روشی برای رشد معنوی در نظر گرفته می عنوان بهمناسک برای دینداران درونی 

نداران بیرونی از دین برای رسیدن به منافع مالی، موقعیت و اعتبار اجتماعی و سیاسی، دیگر، دی

نمایند و هدف آنها از شرکت در  ی ابزاری می دستیابی به امنیت، و توجیه رفتارهای خود، استفاده

ر (. دیندار بیرونی د1397)عابد جعفری و همکاران،  "باشد مناسک عواملی به غیر از رشد معنوی می

که  در سرزمین کربال جستجو نمود (السالم علیه)توان در کالم امام حسین  گفتمان اهل بیت را می

وا النَّاسُ عَبِیدُ الدُّنْیَا، وَ الدِّینُ لَعِقٌ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ، یَحُوطُونَهُ مَا دَرَّتْ مَعَایِشُهُمْ ، فَإِذَا مُحِّصُفرمودند 

ای بر زبان آنهاست. تا هنگامی که  همه مردم بندگان دنیا هستند و دین لقلقه ونبِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّیَّانُ
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اینکه خداوند تبارک و  چرخند و به محض ن شود، گرد دین میمعیشت دنیایی آنها در دین تأمی

 .(382، ص 44)بحار االنوار،ج شوند تعالی آنها را با بالء آزمایش نمود دینداران کم می

 

 اخالقي گیري تصمیم

)نگرش(، قصد یا تمایل، و  ایست: شناخت، قضاوت گیری اخالقی یک فرایند چهار مرحله تصمیم

سازی نموده است. توانایی افراد در  ( مفهوم1986) 1رفتار اخالقی. این مراحل را جیمز رِست

تشخیص این واقعیت که در یک موقعیت اخالقی قرار دارند و نیاز به قضاوت اخالقی وجود دارد، 

معنا بوده و  متفاوت است. تا زمانی که فرد قادر به تشخیص موقعیت اخالقی نشود، مراحل دیگر بی

فرد موقعیت اخالقی را تشخیص داد، توانایی او کند. پس از اینکه  رفتار اخالقی امکان ظهور پیدا نمی

های  شود. فرد در این مرحله باید انواع گزینه در قضاوت یا ارزیابی اخالقی از اهمیت برخوردار می

ترین را انتخاب کند. افراد مختلف به لحاظ توانایی  احتمالی را تجسم و ارزیابی نماید و اخالقی

مختلف با یکدیگر متفاوت هستند. بعد از اینکه فرد یکی از های  قضاوت و ارزیابی اخالقی گزینه

به دیگر های اخالقی نسبت  سناریوی اخالقی برگزید، میزان اولویت ارزش عنوان بهسناریوها را 

)یا همان سناریویی که در  کننده است و تمایل فرد به عمل اخالقی هاست که بسیار تعیین ارزش

کند. اگر فرد سه مرحله قبلی را طی کند و توانایی انجام  می نیمرحله قبل انتخاب کرده( را تعی

)عابد جعفری و  سناریوی انتخابی را نیز داشته باشد، آنگاه شاهد بروز رفتار اخالقی خواهیم بود

 (.1397همکاران، 

 

 مراتب مختلف تقوا از منظر اسالم

باید انجام دهند و یا از آن  ها را، نسبت به کارهایى که دستورهاى عملى اسالم، که وظیفه انسان 

دهد، در اسالم داراى  نام دارد. هر کارى که انسان انجام مى« احکام»کند،  دورى جویند مشخّص مى

واجب، حرام،  کند پنج قسم حکم خاصّى است، احکامى که تکلیف ما را نسبت به کارها مشخّص مى

الم برای تقوا به معنای پیش گفته توان از منظر اس بر این اساس می 2است مستحب، مکروه و مباح

 شود:  مختلفی را در نظر گرفت که در ادامه به اختصار تشریح می مراتب و مراحلی

                                                                                                                   
1 Rest 

 و الزم آن ترک که است کارى حرام: -2 .دارد عذاب آن ترک و باشد مى الزم آن انجام که است کارى واجب:  -1 2

. 4 .ندارد عذاب آن ترک ولى دارد ثواب و نیکوست انجامش که گویند کارى به مستحب: -3 دارد. عذاب انجامش

 که گویند کارى به :مباح. 5. ندارد عذاب انجامش ولى دارد ثواب و باشد مى نیکو آن ترک که است کارى مکروه:

 .ثوابى نه و دارد عذابى نه است، مساوى آن ترک و انجام
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 ترک محرمات و عمل به واجبات تقوا:ه اول تبمر

با تقوا ( 87ص  ،غررالحکم) المتّقی مَِن اّتقی الذُّنوب :السالم( فرمودند )علیه حضرت امیرمومنان علی

إعمِل بِفَرائِضِ  :اهلل علیه و آله( فرمود )صلی حضرت رسول اکرم و از گناه پرهیز کندکسی است که 

 ،71ج ،بحار االنوار)به واجبات الهی عمل کن تا با تقواترین مردم باشی ؛ اهللِ تَکُن أتقی النّاس

خداوند تبارک و تعالی به این گونه افراد که از حساسیت اخالقی باالیی برخوردارند به  .(196ص

دلیل دوری از حرام و مکروه، و انجام واجب و مستحب، توانایی قضاوت اخالقی نموده است. طبق 

، خداوند تبارک و تعالی رقانًایا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ یَجعَل لَکُم فُ 29سوره مبارکه انفال آیه 

به مومنان وعده داده شده که در صورت با تقوا بودن به آنها مالک تشخیص حق از باطل اعطا 

برای آنها راه نجات را فراهم  مَخْرَجًا لَهُ یجْعَلْ اللَّهَ یتَّقِ سوره طالق وَمَنْ 2کند و طبق آیه  می

شود لذا احتمال ارتکاب  فتار غیراخالقی تضعیف مینماید. در اثر تقوا مبداء میل متقین به ر می

 یابد. رفتارهای غیر اخالقی در آنها کاهش می
 

 مستحبات و ترک مکروهاتم تقوا: اهتمام به انجام ه دوتبمر

فراوان  تأکیداهتمام به انجام مستحبات و ترک محرمات، پس از انجام واجبات و ترک محرمات مورد 

و  (اهلل علیه و آله و سلم )صلیدین مبین اسالم قرار گرفته است. سبک زندگی نبی خاتم محمد 

اهتمام به این امر، تنها از عهده  باشد. طبیعتاً خاندان عصمت و طهارت نیز گواهی بر این اهتمام می

اکی از وجود سطح آید و ح اوحدی الناس که همان اولیای حقه خداوند تبارک و تعالی هستند برمی

باالیی از تقوا و پاکدامنی است. تطبق فرامین اسالمی انجام مستحبات نباید به واجبات الهی ضربه 

إذا أضَرَّتِ النَّوافِلِ بِالفَرائِض فَارفُضوها اگر مستحبات به : السالم( فرمودند )علیه حضرت علیبزند. 

که توجه بدان ضروری  و مطلب دیگر (31ص ،غرر الحکم) واجبات ضرر زد مستحبات را رها کنید

إنّ لِلقُلوبِ إقباالً و إدبارا فَإذا أقَبلَت فَاحمِلوها عَلی النَّوافِلِ و : که حضرت فرمودند نماید این است می

رغبتی  میلی و بی بیو حالت  برای قلبها حالت میل و رغبت ؛إذا أدبَرَت فَاقتَصِرُوا بِها عَلَی الفَرائِض

تان میل و  ها میل داشت آنها را به انجام مستحبات وادارید و هرگاه قلب این قلباست هنگامی که 

 (.251ص ،غرالحکم) رغبت نداشت به واجبات اکتفا کنید
 

 تقوا: انجام مباحات با نیت الهيه سوم تبمر

صرفاً  را خوردن و آشامیدن و خوابیدن و غیره که از افعال مباح هستند،در این مرحله انسان متقی، 

تواند نیروی کافی  دهد که با استفاده از آنها می دهد بلکه بدین نیت انجام می التذاذ انجام نمیجهت 

 چرا که رسول اکرمبرای بندگی حضرت حق پیدا کند و بهتر به اسالم و اجتماع خدمات نماید. 
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 13ج ،الحکمه و میزان 212ص ،76ج ،بحار) إنّما األعمالُ بِالنّیات: اهلل علیه و آله( فرمودند )صلی

یُبعَثُ النّاسُ عَلی نیّاتِهِم یعنی مردم در روز قیامت بر طبق : و همچنین فرمودند (6570 حدیث

 (.6562 حدیث ،13ج ،الحکمه میزان) شوند هایشان مبعوث می نیت

 قرآن کریم و روایات اسالمی برای اهل تقوا که دین را با تمام اجزاء بدن خویش درآمیخته و

توان به سه دسته  ها را می های مختلفی را برشمرده است. این ویژگی اند ویژگی دین را درونی نموده

(، 177)بقره/ توان به خدا محوری بندی نمود. در آثار فردی می آثار فردی، اجتماعی و اخروی، تقسیم

 های آسمانی کتاب(، ایمان به 177)بقره/ (، ایمان به رستاخیز177)بقره/ ایمان به انبیای الهی

)مجلسی،  (، انجام معروف32)حج/ (، تعظیم شعائرالهی177)بقره/ (، ایمان به مالئکه4)بقره/

 (، شکرگزاری180)بقره/ (، وصیت177)بقره/ (، پرداخت زکات282، ص67بحاراالنوار، ج

همان(، ) (، کنترل رفتار193البالغه، خطبه  )نهج (، کنترل جوارح5)بقره/ (، هدایت123عمران/ )آل

 (، دوری از شبهات232؛ حرّانی، تحف العقول، ص وَ التَّقْوَى بَابُ کُلِّ تَوْبَۀ  ) )همان(، توبه تهذیب نفس

 (، صبر و شکیبایی197)بقره،  گرایی(، خرد193البالغه،  )نهج آموزی (، علم193البالغه، خطبه  )نهج

(، 204البالغه، خطبه  )نهج (، زهد177)بقره/ (، صداقت193البالغه، خطبه  )نهج (، یقیین177)بقره/

)دیلمی،  (، اخالق نیکو193البالغه، خطبه  )نهج (، تواضع63 – 62؛ یونس/35)اعراف/ آرامش روحی

 (، عبادت خاشعانه4)طالق/ شدن امورش (، گشایش و آسان177/)بقره (، احسان121: 1371

وان از وفای به ت نمود و در آثار اجتماعی می( اشاره 5)بقره/ ( و رستگاری193البالغه، خطبه  )نهج

(، پذیرش مسئولیت دینی و صله رحم یاد نمود و 193البالغه، خطبه  )نهج داری عهد، وحدت، امانت

( معرفی نموده و 197)بقره/ در آثار اخروی روایت تقوای همین بس که اسالم آنرا زاد و توشه دائمی

 اند.  یت رعایت تقوای دانسته( را غا15، ذاریات/ 45)حجر/  بهشت برین

 

 از منظر آیات و روایات وکار کسبگذاري تقوا بر تأثیرهاي  عرصه

گیری اخالقی موجب  آید که اثرگذاری تقوا بر مراحل چهارگانه تصمیم یند آنچه گفته شد برمیاز برآ

 به این است که وکار کسبصداقت در خواهد شد.  وکار کسبهای  حاکمیت صداقت در تمامی عرصه

کنندگان با یکدیگر، فضای فیزیکی، نورپردازی، کنندگان و تقاضا نوع برخورد عوامل آن، یعنی عرضه

ای که انحراف از حقیقت یا  گونه نما باشد. به واقع وکار کسبچینش کاال و فضای حاکم بر فضای 

ه هر دلیل انحرافی از صورت نگیرد و اگر ب وکار کسبسازی آن به هر نوع ممکن در فضای  وارونه

 انعطاف پذیری الزم برای جبران آن را داشته باشد. وکار کسبواقعیت صورت پذیرفت، فضای 
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ممکن است در نیت، عزم و اعتقادات عوامل   وکار کسبتوان گفت صداقت فضای  براین اساس می

های  توان عرصه این میکند. بنابر ظهور و بروز پیدا  وکار کسبدخیل، در رفتار آنها و یا در ساختار 

 بندی کرد.  های بینشی، شناختی، رفتاری و ساختاری طبقه را به عرصه وکار کسبفضای 

در بعد بینشی، صداقت در باورها که در رأس آنها خدا باوری، اعتقاد به معاد و جهان پس از 

گری آنها از طرف خداوند متعالی قرار دارد. در  مرگ و حقانیت انبیاء و اولیاء الهی و نقش هدایت

نسبت به احکام، قوانین و مقررات و  وکار کسبحوزه شناخت الزم است عوامل دخیل در فضای 

مندی و نظم حاکم  شناخت کافی داشته باشند. در حوزه ساختاری قانون وکار کسبخالقیات فضای ا

تواند تا حدودی جامع این  و شناخت عوامل آن با تعریفی که از آن داریم می وکار کسببر فضای 

داری و عدم  عرصه باشد. در عرصه رفتاری، ملکه شدن فضایل اخالقی همچون وفای به عهد، امانت

و اجراء احکام، از جمله احکام  وکار کسببانی و غش در عوامل دخیل و نهادینه شدن آن در فضای ت

 اسالمی را تعمیق بخشد.  وکار کسبتواند قلمرو و عرصه صداقت در فضای  خیارات می

 

 ابعاد بینشي 

در قرآن و دهد.  اگر ایمان به خداوند متعالی باشد صداقت در نیت، گفتار و رفتار خود را نشان می

 هالل بن روایات منشأ دروغ ضعف ایمان معرفی و به مغایرت دروغ با ایمان تصریح شده است. عباس

 تالوت را شریفه آیه این بعد و گفتند مى سخن گو دروغ مردى درباره السّالم( علیه) رضا امام: گوید می

 دروغ و دهند مى ناروا هاى نسبت کسانى (105)نحل/ ،«یُؤْمِنُونَ ال الَّذِینَ  الْکَذِبَ یَفْتَرِی إِنَّما» کردند

 راست که است آن ایمان عالمت»: فرمود (السّالم علیه) علی امیرالمؤمنین. ندارند ایمان که گویند مى

 گوئى مى سخن هرگاه و برساند، سود را تو چه اگر نگوئى دروغ و برساند زیان را تو چه اگر بگوئى

البالغه،  نهج) نگو سخن دیگران درباره و بترس خداوند از و نگو، سخنخود  اطالعات و علم از بیش

یابد تا دروغ را ترک کند، چه شوخى  بنده مزه ایمان را نمى» :ندفرمودهمچنین حضرت  .(556ص

 عمَبد طَالعَ دُجِال یَالمومنین )ع(: ، عن امیر340، ص2کلینی، کافی، ج االسالم ثقه) « باشد و چه جدى

 با خداوند که بگوئید راست»: فرمودندو در جای دیگر  .( دهجِِِّ وَ  هُزلَب، هَذِالکَ کَترُتى یَیمان حَاالِ

 لغزش از را آدمى راستى دارد، مغایرت ایمان با دروغ که کنید دورى دروغ از باشد؛ مى یانگو راست

عالمه ) «کشاند مى هالکت و سقوط به را انسانى دروغ ولى دارد، مى گرامیش و دهد مى نجات

 .(260ص ،69ج بحاراالنوار، مجلسی،
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 ابعاد شناختي 

دانش و شناخت الزم نسبت به احکام، اخالق و قوانین و مقررات بازار ضروری است و در متون روایی 

 گویی دروغشده است. افزون بر آن، عدم شناخت حالل و حرام الهی نشانه  تأکیدو فقهی بر آن 

 نشانه»: فرمودند شنیدم که السّالم( علیه) صادق امام از: گوید وهب بن معرفی شده است. معاویه

 گفتگو آسمان و زمین از و گوید مى سخن مغرب و مشرق از شما براى که است آن گو دروغ

 .(248ص همان،) «داند نمى چیزى کنند سؤال وى از خدا حالل یا و حرام از اگر ولى نماید، مى

  

 ابعاد رفتاري

های احکام، اخالق و فرهنگ را از یکدیگر تفکیک کرد. منظور از عرصه  توان عرصه میدر حوزه رفتار 

احکام بایدها و نبایدهایی است که عوامل بازار الزم است در آن رعایت کنند. در تعیین مرز دقیق 

میان اخالق و احکام یا فقه و اخالق کار دقیقی انجام نشده است. از طرفی ورود در این بحث برای 

مل بازار و ضوع ما چندان ضرورتی ندارد. منظور از عرصه فرهنگ استمرار و پایداری در میان عوامو

 باقر امام خدمت که بارى اولین در»: گوید می المقدام ابى بن عمرو فرهنگ شدن صداقت است.

 یاد را ئىگو راست کنید نقل را حدیثى یا و بگوئید سخن اینکه از قبل»: فرمود رسیدم (السّالم علیه)

 خود فرزندان به السّالم( علیهما) الحسین بن على همچنین از آن حضرت نقل شده که .«بگیرید

 زبان عادى، از یا و مهم کارهاى در چه  کوچک، و بزرگ سوگند و کنید دورى دروغ از»: فرمودند مى

 بزرگ کارهاى در کند مى پیدا جرأت بگوید دروغ کوچک کارهاى در فردی هرگاه. نیاید بیرون شما

 با بنده»فرمودند:  آله و سلم( و علیه اللَّه صلى) خدا رسول دانید نمى مگر بشود، دروغ مرتکب هم

 گوید مى دروغ همواره یا آورد، مى حساب به صدیقان از را او خداوند که آنجا تا کند مى رفتار صداقت

 ،2، جاالسالم کلینی، کافی ثقه ) «آورد مى حساب به گویان دروغ زمره در را او خداوند که جایى تا

 فِی کَذَبَ إِذَا الرَّجُلَ فَإِنَّ هَْزل  وَ جِدّ  کُلِّ فِی الْکَبِیرَ وَ مِنْهُ الصَّغِیرَ الْکَذِبَ اتَّقُوا، پیشین. 338ص

ه بارکسی که در آیا به»سؤال شد:  السالم( )علیههمچنین از امام صادق  .(الْکَبِیرِ عَلَى اجْتَرَى الصَّغِیرِ

 انسانى هر نیست چنین خیر» حضرت در پاسخ فرمودند: .«گویند چیزی دروغ بگوید کذاب می

 او طبیعت که است کسى موارد گونه این در کذاب از مقصود شود، مى ظاهر چیزى او از گاهى

  .(341و  340ص همان،) «باشد دروغگوئى

 رسول که کند مى روایت السّالم( علیهم) پدرانش از او و جواد امام از همدانى محمد بن احمد

 آنها، ها، کارهاى حج نکنید، توجه آنها روزه و نماز کثرت به»: فرمود آله( و علیه اللَّه صلى) خدا

 امانت اداء و گویند مى راست آنها بنگرید ندهد. فریب را شما آنها ذکر و تالوت و شب در آنها بیدارى

 صادق امام از عمار بن همچنین اسحاق .(303ص األمالی، صدوق، شیخ) «کنند یا خیر؟ مى
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 به مردم گاهى زیرا نشوید، فریفته آنها روزه و نماز به»: کند حضرت فرمودند نقل میالسّالم(  علیه)

 به را آنها شما گردند، مى گرفتار وحشت به کنند ترک را او اگر که شوند، مى راغب روزه و نماز

 .، پیشین(104، ص2االسالم کلینی، کافی، ج )ثقه «بیازمائید امانت اداء و صداقت
 

 ابعاد ساختاري 

ای برخوردار است. این  مند است و از نظم و انضباط ویژه اسالمی ساختاری قانون وکار کسبساختار 

اسالمی مواردی  وکار کسبسازد. در  مندی بخش قابل توجهی از عرصه صداقت را مشخص می قانون

کند دقیقاً  که بایستی تعیین شود و اگر مطابق با واقع نبود به صحت یا لزوم مبادله زیان وارد می

 وکار کسبمشخص است در چه مواردی اگر عوامل  وکار کسبدیگر، در این  عبارت بهمشخص است. 

 خالف واقع ارائه کردند صداقت نقض شده است.

مبادله در قالب قرارداد خاص بایستی انجام شود. هر قرارداد اسالمی هر  وکار کسبدر فضای 

شود. در درون عقد، نوع کاال،  صیغه خاصی دارد و با ایجاب و قبول طرفین عقد معین منعقد می

های مورد نیاز و شروط قرارداد دقیقاً معین  مقدار دقیق یا حدود آن، قیمت، کیفیت کاال و زمان

دار است. در فقه اسالمی بر از نظر فیزیکی از نظم خاصی برخورشود. افزون بر این بازار  می

ای که ابهام در هر یک از موارد  گونه شده است. به تأکیدسازی و تعیین هر یک از موارد فوق آشکار

مند و  قانون وکار کسبکند.  فوق اگر منتهی به جهالت موجب نزاع شود مبادله را به غرری تبدیل می

اسالمی به آنچه تعیین  وکار کسبی است که در آن همه این متغیرها تعیین شود. وکار کسبمنظم، 

 کنند.  شده ملتزم و عوامل دخیل در آن با صداقت تمام آن را در مرحله اجرا رعایت می
 

 گیري اخالقي  لف تصمیماثرگذاري تقوا بر مراحل مخت

طرفداران اخالق کسب وکار با مشکلی اساسی در زمینه ضمانت اجرایی آن در فضای خشک تجارت 

د بیشتری توانند با زیر پا گذاشتن اخالق به سو می وکار کسباند در بسیاری از موارد اهل  مواجه

. این دهد ویژه در صورت ارائه تفسیری کاردگرایانه از اخالق تجارت رخ می دست یابند. این مشکل به

توان با اتخاذ رویکردی دینی به اخالق تجارت و استفاده از راهبردهای دینی برای  مشکل را می

توان به ارائه نوعی  می حل کرد. ولی آیا اساساً وکار کسبهای اخالقی در فضای  سازی انگیزه درونی

منکر و دیگران بر  را وکار کسبای  اقدام کرد؟ برخی امکان ارائه اخالق حرفه وکار کسباخالق دینی 

عمده حول محور این نکته گسترش یافته است  طور بهکنند. این اختالف نظر  وجود آن استدالل می

توان میان اخالق فردی و اخالق اجتماعی ارتباطی ایجاد کرد. فارغ از مباحث مطرح شده  که آیا می

پارچگی اخالقی و  صل یکدر نگرش اسالمی متأثر از دو ا وکار کسبدر این زمینه، فلسفه اخالق 
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گرا، بر پیوستگی  های دوگانه مثابه نقطه مقابل دیدگاه ردگرایی است. یکپارچگی اخالقی بهفراکارک

کند. فراکارکردگرایی نیز با گذر از کارکرد مثبت اخالق  می تأکیدهای اخالق فردی و اجتماعی  حوزه

در این  .(1388)توکلی، اشاره دارد  وکار کسبهای متعالی اخالق  در موفقیت تجاری، بر جنبه

اثر گذارد.   وکار کسبهای اخالقی در حوزه  گیری تواند بر تصمیم تقوا و پرهیزکاری می رویکرد مسلماً

تواند  ای است که تقوا می یری اخالقی دارای مراحل چهارگانهگ طور که قبال اشاره شد تصمیم همان

بستگی به این  گذاری کامالًتأثیرشدت و ضعف  طبیعتاً .گذار باشد تأثیربر تمامی مراحل آن مراحل 

ای از تقوا قرار گرفته است. این مراحل چهارگانه عبارت از مرحله شناخت  دارد که فرد در چه مرتبه

های اسالمی شواهد زیادی حاکی از این  باشد. در آموزه ، میل و رفتار میموقعیت اخالقی، قضاوت

شود  گذار باشد که در ادامه تالش می تأثیرمراحل چهارگانه می تواند  است که تقوا در هر یک از این

 تا بدان اشاره گردد.

 

 )شناخت موقعیت اخالقي( گیري اخالقي اثرگذاري تقوا بر مرحله اول تصمیم

بینی اسالمی شخص متقی دارای نگرشی صحیح از جهان مادی است، در نگرش او جهان  در جهان

پیروزی او در این آزمایشات موجبات فالح و رستگاری او را در عالم مادی بوته آزمایش است و 

گیری،  کند تا در تمامی مراحل تصمیم نماید. این نگرش فرد متقی را حساس می آخرت فراهم می

خویش را در بوته آزمایش الهی ببیند و تالش کند تا برای نجات و رستگاری بهترین تصمیم اخالقی 

تر  ها، قوی گیری تر گردد میزان حساسیت فرد نسبت به این تصمیم تقوا، فزون را اتخاذ نماید. هر قدر

ی برای متقین حاصل های قرآن شود. این بینش و این نوع نگرش تنها در پرتو تعالیم و تربیت می

ها با صرف اذعان به ایمان رها  کند که انسان می تأکیداز سوره مبارکه عنکبوت  2گردد. آیه می

حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا ه آنها همواره مورد آزمایش الهی قرار خواهند گرفت؛ اشوند بلک نمی

شوند و  ایم رها مى به صرف اینکه بگویند ایمان آوردهاند  آیا مردم گمان کردهن؛ آمنا و هم ال یفتنو

های حوزه کسب وکار را  گیری ؟ با وجود چنین نگرشی، افراد متقی، تمامی تصمیمشوند آزمایش نمى

که شخصی  مثال درصورتی عنوان بهشوند.  گیری آن حساس می آزمایش تلقی کرده و به نحوه تصمیم

 براساسمتقی نباشد هنگام پرداخت اجرت کارگر تنها به منافع خویش فکر کرده و دستمزد را 

گیری اخالقی تلقی  گیری را نوعی تصمیم نماید ولی فرد متقی این تصمیم ن میعرضه و تقاضا تعیی

 ترین تصمیم را اتخاذ نماید. کند و درصدد است که با شناخت صحیح از این موقعیت، منصفانه می

)سوره انعام آیات  را استخدام نموده است "ال تقربوا"ای از گناهان قرآن واژه  ههمچنین در پار

بر این است که  تأکیدنظر مفسرین در این موارد  براساس(، 34و  32وره اسراء آیات ، س152و  151

فرد حتی فکر آن گناه را نیز به حوزه قلب و دل خویش راه ندهد. ال تقربوا الفواحش ما ظهر منها و 
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بر این است که در  تأکیدما بطن؛ این تعبیر، با تعبیر گناه نکنید بسیار متفاوت است در این تعبیر 

حیطه حرام الهی نیز وارد نشوید و حتی فکر انجام آنرا در سر نپرورانید. اینگونه تعابیر بر شدت نهی 

ای  گونه هخداوند داللت دارد لذا این نوع تعالیم، میزان حساسیت فرد متقی را بسیار بسیار باال برده ب

ین تصمیم اخالقی را اتخاذ نماید و در ها خویش مترصد است تا بهتر گیری که در تمامی تصمیم

 تصمیمات خویش حتی به حیطه محرمات الهی نیز نزدیک نشود.

انسان دانایى را به روى  وهاى دانش، آگاهى  خداى متعال دریچه شود میتقوا موجب همچنین 

وا اهللَ َو وَ اتَّقُ شود. ازدیاد علم الهی در انسان میمتقی باز نماید. در ادبیات قرآنی تقوا موجبات 

ای از روایات به نوری تفسیر شده که خداوند بر  این دانش و آگاهی در پاره( 282بقره/) یُعَلِّمُکُمُ اهلل؛

قلوب اهل تقوا تابانیده و لذا آنها در مواقع تصمیم، از حساسیت الزم برای اتخاذ تصمیم اخالقی 

 (.224، ص1حاراالنوار، ج؛ بفِى قَلْبِ َمنْ یَشآءُ  أَلْعِلْمُ نُورٌ یَقْذِفُهُ اللّه) صحیح برخوردارند

 

 ()قضاوت گیري اخالقي اثرگذاري تقوا بر مرحله دوم تصمیم

شده که اگر کسی متقی و پرهیزکار شد خداوند تبارک و تعالی به او  تأکیددر برخی از آیات قران 

کند، فرقان یعنی مالک تشخیص حق از باطل، یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا اهلل  فرقان عنایت می

خدای . بنابراین روشن شدن حقیقت برای انسان، دستاورد تقواست (،29)انفال/ یجعل لکم فرقانا

لذا در به وجود خواهد آورد.  -یعنی فارق بین حقّ و باطل  -رقان برای فرد متقی فمتعال 

 .مشتبه نخواهد شد شراه حقّ و باطل برایها و قضاوت ها  گیری تصمیم

إَِنّ الَّذِیَن اتَّقَوْا إِذَا َمسَّهُْم طَائِفٌ مِنَ الشَّیْطَانِ تَذَکَّرُوا فَإِذَا هُْم از سوره مبارکه اعراف،  201در آیه 

کند که:  های شیطان را، به این صورت بیان می این آیه راه غلبه و پیروزی بر وسوسه  "رُونَمُبْصِ

های  کند به یاد خدا )و نعمت های شیطانی، آنها را احاطه می پرهیزکاران هنگامی که وسوسه»

ره و افتند، در این هنگام )ابرهای تی پایانش، به یاد عواقب شوم گناه و مجازات دردناک خدا( می بی

این  « کنند بینند و انتخاب می رود و( راه حق را به روشنی می تار وسوسه از طرف قلب آنها کنار می

قبیل آیات نیز حاکی از این است که افراد متقی بر عدم دخول شیطان در دریچه قلبشان مواظبت 

نی در امان گیری، از خداوند خویش غافل نبوده و از وساوس شیطا نمایند و در مرحله تصمیم می

ها ترجیح  های اخالقی را بر سایر تصمیم گیری هموار تصمیم وکار کسبخواهند ماند. لذا در 

 های صحیح عنایت فرموده است.  دهند. و خداوند به آنها قضاوت می

رجال " گونه معرفی نموده است را این وکار کسبهمچنین در آیات دیگری افراد متقی در حوزه 

خویش  وکار کسب(، افراد متقی حتی در 37/)نور "ال بیع عن ذکر اهلل و اقام الصالهال تلهیهم تجاره و 
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نمایند  ها همواره تصمیمی را اتخاذ می گیری نیز از خداوند تبارک و تعالی غافل نبوده و در تصمیم

 تر باشد. که به ذکر و رضایت الهی نزدیک

 

 گیري اخالقي)میل( اثرگذاري تقوا بر مرحله سوم تصمیم

گیری اخالقی این است که فرد بعد از اینکه به  چنانچه بیان شد مرحله سوم از مراحل تصمیم

موقعیت اخالقی حساس شد و توانست قضاوت صحیحی نسبت به انتخاب داشته باشد در مرحله بعد 

گیری میل انسان  باید میل به انجام آن نیز پیدا کند در ادبیات اسالمی چند عامل اساسی در  شکل

 شود. گذار است. که در ادامه بدان اشاره میثیرتأ

 عامل شناخت و آگاهي الف.

های پیش روی خود دارند نسبت به آنها میل قلبی و  اشخاص متناسب با شناختی که به گزینه

گونه که اشخاص عادی به علت آگاهی و شناخت از ماهیت فضوالت  کنند. همان تمایل پیدا می

دهند، افراد  گاه بدان تمایلی نشان نمی پروانند، و هیچ در سر نمی هیچگاه فکر خوردن فضوالت را

متقی نیز به علت داشتن شناخت کامل نسبت به ماهیت گناه تمایل به ارتکاب گناه را از دست 

فرماید که بتواند به راحتی به  دهند. بنابراین خداوند به انسان با تقوا، علم و دانشی عطا می می

وَ اتَّقُوا اهللَ وَ یُعَلِّمُُکُم ی برده و میل به انجام طرف صحیح در او حاصل گردد. ماهیت اطراف تصمیم پ

انسان متقی باز نماید. هاى دانش را به روى  خداى متعال دریچه شود می( تقوا موجب 282بقره/اهلل؛)

له آیه های مختلفی نموده از جم قرآن و روایات نیز برای آگاهی بخشی از ماهیت گناهان تصویرسازی

بخشی  وده و تالش کرده تا با این آگاهیای که غیبت را خوردن گوشت برادر مرده معرفی نم شریفه

 وَلَا یَغْتَب بَّعْضُکُم بَعْضًا أَیُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَن یَأْکُلَ َلحَْم أَخِیهِ مَیْتًاها را از ارتکاب آن باز دارد.  انسان

یار فاصله دارد و این امر به های متقی با امیال دیگران بس ؛ بنابراین امیال انسانفَکَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ 

سبب دانش و آگاهی است که بخشی از آن را اکتساب نموده و بخشی از آن را خداوند تبارک و 

 تعالی روزیشان نموده است.

 اعمال و رفتار .ب

ها یک گناه  دهد و گاهی وقت برخی از اندیشمندان معتقدند که گناه مبدا امیال انسان را تغییر می

زند، نقصانی در نفس او  سر می شخصهر معصیتی که از دهد. زیرا  سرنوشت انسان را تغییر می

ورزد، آن ظلمت و سیاهی  شود و ظلمتی بر دل او راه می یابد. چون بر معصیت اسرار می پدیدار می

در قلب هر انسانی  :دفرمو (السالم علیه)گیرد. امام محمد باقر  افزایش یافته به تدریج دل را فرا می

شود. اگر بر گناه  نقطه سفیدی هست که چون گناهی مرتکب شود، نقطه سیاهی بر آن عارض می

رود. در این صورت،  گردد و سفیدی از بین می خود ادامه دهد و از آن برنگردد، آن سیاهی غالب می
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ما من شی ء افسد " :از آن حضرت است که . همچنینگردد چنان کسی هرگز به سوی خیر بر نمی

یچ ه "للقلب من خطیئته، ان القلب لیواقع الخطیئۀ فال تزال به حتی تغلب علیه فیصیر اعاله اسفله

آویزد تا جایی که گناه بر دل چیره  کند. همانا قلب با گناه در می چیز مانند گناه دل را فاسد نمی

تغییراتی در حال درونی انسان به وجود ارتکاب گناهان به تدریج  بنابراین  .گردد شود و دل زیر و رو 

کنند.  را عوض می و امیال آدمی آورد. این تغییرات قلبی روی هم انباشته شده جهت حرکت قلب می

صاحب چنان قلبی به علت از دست دادن صفای فطری و سالمت طبیعی، بسیاری از امتیازات 

از دست خویش  وکار کسبی ها گیری در تصمیممعنوی از جمله حساسیت و هوشیاری قلبی را 

شود انسان  موهبت بزرگی است که سبب می، از اثرات تقوا است و دهد. حساسیت و بیداری دل می

به سوی باطل  شوکار کسبتصمیات ی که اگر در طور بهتفاوت نباشد،  در برابر حق و باطل بی

بالفاصله پشیمان شده، جهت حرکت خود را  ا اتخاذ نمود،ها تصمیم اشتباهی ر و در دو راهی گرایید

نماید. اما چون این بیداری و هشیاری در اثر تغییرات روحی کاهش یافته یا به کلی از بین  تصحیح

علت از کار افتادن  شود و حتی به تفاوت می ت به حق و باطل، و کمال و نقص بیرود، شخص نسب می

ماند و به اتخاذ  نیز از اتخاذ تصمیم صحیح باز می وکار کسبها از جمله  در همه حوزهحواس درونی 

 شود. تصمیم اخالقی مناسب متمایل نمی

 

 )رفتار( گیري اخالقي اثر گذاري تقوا بر مرحله چهارم تصمیم

های اسالمی  رسد، در آموزه گانه پیش گفته، نوبت به مرحله رفتار می بعد از طی شدن مراحل سه

توان این رفتار را در چند  رفتارهای مختلفی را درحوزه کسب وکار برای متقی بر شمرده اند  که می

، مالحظات شرعی، مالحظات مدیریتی، وکار کسبحوزه خدا باوری در رفتار، اخالق فردی، اخالق 

 و فروش و تسهیالت تقسیم بندی نمود:مالحظات بازار یابی 

 

  خدا باوري در رفتار

منان مؤری است. چنانچه امیرهای اصلی انسان با تقوا در حوزه کسب وکار، خدا باو یکی از خصیصه

 لذا با وجود این 1.«فِی أَنْفُسِهِمْ فَصَغُرَ مَا دُونَهُ فِی أَعْیُنِهِم عَظُمَ الْخَالِقُ»فرمودند:  (السالم )علیه

ها همواره تقوای الهی را رعایت نموده و حق محور بوده  گیری خصیصه  فرد متقی در مرحله تصمیم

( 3)طالق/ طلبد تنها از خدا می وکار کسب(. برکت را در 121)نحل/ نماید و از خداوند شکرگزاری می

                                                                                                                   
رضی، ابوالحسن ]سیّد.« نتیجه، غیر او در چشمشان کوچک آمده ... ر خداوند در جانشان بزرگ گشته، و د»...  -1

 [.193ی  خطبه، البالغه، ترجمه: شیروانی، علی بن محمّد، نهجحسین 
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 غافل نیست وکار کسب( و از یادگیری احکام 168)بقره/ وکار حالل است دنبال انتخاب کسب و به

(، فساد و 224)بقره/ (. از سوگند1، ح150، ص5کافی، جالسالم: الفقه ثم المتجر؛  )امیرالمؤمنین علیه

کند در زمان مخصوص عبادت، کار را  ( و تالش می19/؛ معارج49/فصلت) کسب حرام پرهیز کرده

گیری اتخاذ  تصمیم های بر عبادت ترجیح ندهد و بدین ترتیب بهترین تصمیم اخالقی را در دو راهی

 نماید.

 

 رعایت اخالق فردي

 ؛ 47تا  44/ مائده) (، با انصاف58)نساء/ (، امانت دار119)توبه/ انسان متقی در بعد فردی، صادق

( و از ستم، 80؛ بقره/111)توبه/ کند ( و به عهد خویش وفا می10)کهف/ ( و جوانمرد است135 ء/نسا

ها او با توجه به  گیری کند. بنابراین در تصمیم ( پرهیز می58)نساء/ (و خیانت در امانت7)نور/ دروغ

انصافی، جوانمردی را بر  همواره صدق را بر دروغ، انصاف را بر بی نهادینه کردن این خصائص

گیری  داری را بر خیانت ترجیح داده و تصمیم عدالتی، وفای به عهد را بر خلف وعده، امانت بی

 دهد. اخالقی انجام می

 

 وکار کسبرعایت اخالق 

(، 28، ص3صحیح بخارى، ج) های اسالمی انسان متقی از دخالت در معامله دیگران آموزه براساس

(، سوء استفاده از 59، ص4کنزالعمال، ج) (، پنهان کاری عیوب کاال14، ص4الفقیه، ج) یکار بهفری

وسائل عاملی،  )حر (، تقلب1)مطففین/ اعتماد دیگران، سوء استفاده از گرفتاری افراد، کم فروشی

، 22 جاألنوار،  )عالمه مجلسی، بحار (، غش34)توبه/ (، احتکار22785، ح 376، ص17 ، جالشیعه

وسائل )شیخ حر عاملی،  کند گری غیر ضروری پرهیز می (، امروز و فردا کردن و واسطه134ص

گزیند که  ر میها طرفی را ب گیری تصمیم،( بنابراین همواره در 22949، ح 443، ص17 ج، الشیعه

 تر باشد. الذکر باشد و به رضایت الهی نزدیک بدور از موارد فوق

 

 وکار کسبرعایت مالحظات شرعي در 

( و 43)بقره/ )خمس و زکات( های واجب طبق آیات و روایات اسالمی، انسان متقی پرداخت 

(، 39)روم/ پردازد و از ربا خواری می( خویش را 261)بقره/ )صدقات و انفاقات( مستحب مالی

(، 84)هود/ فروشی (، گران528ص )جوامع الفقهیه/ گذاری (، تبعیض در قیمت188)بقره/ خواری رشوه

گیری  های تصمیم پرهیزد بنابراین در چند راهی زنی بعد از معامله می واقعی قیمت و چانهافزایش غیر

 رعی مهر تأییدی بر صحت آن خورده است. کند که از لحاظ ش همواره مسیری را انتخاب می
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 وکار کسبرعایت مالحظات مدیریتي در 

داند تا با افراد مطمئن  خویش را ملتزم می وکار کسبدر اندیشه اسالم فرد متقی در محیط  

های  گیری (. بنابراین در تصمیم282)بقره/ مشارکت نموده و تمامی قراردادها را تنظیم و ثبت نماید

 نماید. خویش از معامله با افراد نادان و نامطمئن پرهیز می وکار کسب

 

 رعایت مالحظات اخالقي بازار یابي و فروش 

های اسالمی همواره درصدد است تا رضایت مشتریان را از طریق صحیح جلب  فرد متقی طبق آموزه

، 150، ص5کافی، ج؛ 21و  11؛ انعام/105و  116؛ نحل/119)توبه/ گاه از تبلیغات کاذب نماید و هیچ

( استفاده نکرده و بر علیه دیگران نیز تبلیغ منفی 515، ح 120، ص3؛ من ال یحضره الفقیه، ج2ح

دهد.  دهد، افزایش کیفیت و احترام به مشتری را شعار اصلی تجارت خویش قرار می ارائه نمی

شخصی ترجیح  خویش رضایت الهی را همواره بر منافع وکار کسبهای  گیری بنابراین در تصمیم

 دهد تا بتواند تصمیمات اخالقی کسب نماید.  می
( و دریافت 3، ح151ص ،5کافی، ج) گیری پرهیز نموده گونه سختمتقی در معامالتش از هر

شدگان از معامله را با  دهد و پشیمان خویش قرار می وکار کسبسود منصفانه و منطقی را راهبرد 

  .(523، ص1جالحکمه،  میزان) پذیرد آغوش باز می
الذکر  قی فوقبسته به اینکه فرد متقی در مرتبه اول، دوم یا سوم باشد التزام او به رفتارهای اخال

شود زیرا برخی از این امور در قلمرو واجبات و محرمات و برخی در قلمرو مستحبات و  مشخص می

توان دریافت با توجه به اینکه انسان  باشد. بنابراین از مجموعه مباحث مطرح شده، می مکروهات می

اسالم نقش  کند تا تصمیماتی اخالقی اتخاذ نماید خود تالش می وکار کسبمتقی همواره در محیط 

ثر دانسته است زیرا تقوا او را در طی گیری اخالقی مؤ حل چهارگانه تصمیمتقوا را در تمامی مرا

 تمامی مراحل یاری نموده است. 

 

 نتایج و بحث

های تطابق با شرع، حاکمیت اخالق  اسالمی فضای مبادالتی است که از ویژگی وکار کسبفضای 

الحساب و  اسالمی، صداقت و هدایت و نظارت دولت برخوردار است. توجه به خداوند، ترس از یوم

شود عناصر  همراه با فضای فیزیکی آن موجب می وکار کسبدستورات و اخالقیات حاکم بر فضای 

کاری اطالعاتی پرهیز  های قوی الهی از پنهان به انگیزه مادی که با انگیزهمختلف دخیل نه تنها 

گیری  علت رسوخ تقوا در تمامی مراحل چهارگانه تصمیم اسالمی به وکار کسبنمایند. در فضای 

اخالقی نه تنها صداقت در گفتار، بلکه به معنای وسیع آن که شامل صدق در نیت و رفتار نیز بشود 
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داری، وفای به عهد، انصاف و هر آنچه که در گفتار یا در عمل منتهی به  امانتمواجه هستیم. 

این صداقت قرار دارد. با وجود این صفت،  ی ن مبادله گردد، در دایرهاطمینان، و اعتماد طرفی

گیرد. در فضای  ممانعت عمدی از دسترسی به اطالعات و ارائه نادرست اطالعات در آن صورت نمی

سازی  بت به رفتار یکدیگر دارند. پنهانمی، طرفین یک نوع احساس آرامش نساسال وکار کسب

عمدی نسبت به مبادله یا کاال در بازار وجود ندارد. اگر خطایی صورت پذیرد،  صورت بهاطالعات 

موقع و قابل اتکای  امکان جبران خطا در مکانیسم بازار وجود دارد. از ثمرات این صداقت جریان به

باشد. منشأ این  صادی، اجتماعی و سیاسی میان طرفین مبادله و در فضای بازار میاطالعات اقت

ات تقوا بر مراحل مختلف تأثیرسازی اطالعات را در  به عدم پنهاناطمینان و اعتماد نسبت 

بنابراین، حساسیت اخالقی فرد باال  توان جستجو نمود. می وکار کسبگیری اخالقی در فضای  تصمیم

گیری  )اولین مرحله از تصمیم شود میهای اخالقی در او تقویت  ت موقعیتیی شناخرفته و توانا

فرقان یا مالک فرد متقی، ات، و انجام واجبات و مستحبات به ها و مکروه دوری از گناه اخالقی(.

 شود بهتر، توانایی قضاوت اخالقی در او تقویت می عبارت بهو  شود تشخیص حق از باطل داده می

 گردد  گیری اخالقی(، و مبداء میل او به رفتار غیراخالقی نیز تضعیف می دوم از تصمیم)مرحله 

 یابد گیری اخالقی(، و در نتیجه احتمال بُروز رفتار غیر اخالقی کاهش می )مرحله سوم از تصمیم

 گیری اخالقی(. )مرحله چهارم از تصمیم

 

 گیري نتیجه

بینی و نظام  ها، جهان نشان داده شد که آموزه رویکرد االهیاتی،گیری از  ر این مقاله، ابتدا با بهرهد

گیری اخالقی را تقویت  ها و باورهای دین اسالم از طریق تقوا چگونه مراحل چهارگانه تصمیم ارزش

گیری اخالقی موجب حاکمیت صداقت در تمامی  کنند. اثرگذاری تقوا بر مراحل چهارگانه تصمیم می

های بینشی،  ممکن است در عرصه  وکار کسبصداقت فضای هد شد. خوا وکار کسبهای  عرصه

شناختی، رفتاری و ساختاری بروز نماید. در بعد بینشی، صداقت در باورها که در رأس آنها خدا 

گری آنها از  باوری، اعتقاد به معاد و جهان پس از مرگ و حقانیت انبیاء و اولیاء الهی و نقش هدایت

نسبت  وکار کسبر دارد. در حوزه شناخت الزم است عوامل دخیل در فضای طرف خداوند متعالی قرا

شناخت کافی داشته باشند. در حوزه  وکار کسببه احکام، قوانین و مقررات و اخالقیات فضای 

و شناخت عوامل آن با تعریفی که از آن  وکار کسبمندی و نظم حاکم بر فضای  ساختاری قانون

مع این عرصه باشد. در عرصه رفتاری، ملکه شدن فضایل اخالقی تواند تا حدودی جا داریم می

داری و عدم تبانی و غش در عوامل دخیل و نهادینه شدن آن در فضای  همچون وفای به عهد، امانت

تواند قلمرو و عرصه صداقت در فضای  و اجراء احکام، از جمله احکام خیارات می وکار کسب
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فرد مسلمان و متقی که توان اذعان کرد که  کلی می طور به اسالمی را تعمیق بخشد. وکار کسب

نگرد و در  محل آزمایش و امتحان الهی می صورت بههای دینی را درونی کرده است، جهان را  ارزش

های  بیند. توانایی شناخت موقعیت های اخالقی می تمام رویدادهای زندگی خود را در معرض دوراهی

و مبداء میل او به رفتار  یابد وانایی قضاوت اخالقی در او افزایش میتشود،  اخالقی در او تقویت می

 یابد. و در نتیجه احتمال بُروز رفتار غیر اخالقی کاهش می گردد  غیراخالقی نیز تضعیف می
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