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   چکیده

 هرچند؛ است ی پیدا کردهانسان در علومخاصی  تیاهمکلیدی در حیات انسان  یعنوان عنصر به تیمعنوتوجه به 
جدی اندیشمندان  توجه موردهای اخیر نحوه ارتباط معنویت و متغیرهای اقتصادی از موضوعاتی است که در سال

ها نسبت به ها، منجر به تفرق و تنوع برداشتقرار گرفته اما پیچیدگی مفهوم معنویت و اختالفات مبناییِ دیدگاه
دو نگرش ابزارگرایانه و استقاللی به معنویت وجود دارد که  رابطه  نیا درجایگاه معنویت در علم اقتصاد شده است. 

است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل محتوا تالش شد تا  زده  رقمنتایج متفاوتی را در بستر علم اقتصاد 
، جایگاه معنویت در مباحث اقتصادی تبیین شده و مفهوم معنویت در فضای گرفته صورتضمن بررسی مطالعات 

به  باتوجه - از پژوهش حاکی است در اقتصاد اسالمی آمده دست بهتصاد اسالمی مورد بررسی قرار گیرد؛ نتایج اق
به معنویت از  توان ینم ت،یتوسعه نسبت به معنو اتیدر ادب انهیبرخالف نگرش ابزارگرا - یاسالم تیمعنو تیماه

مفهوم متعالی توحید  دربردارندهیک هدف عالی  انعنو بهروزنه سرمایه مادی نگریست؛ معنویت در اقتصاد اسالمی 
ابزار رشد ثروت انگاشت؛ هرچند تأثیر اصالحی معنویت بر سازوکاِر  عنوان بهآن را  نباید وجه چیه بهبوده و 

های اقتصادی هستند که باید ابزاری برای رشد معنویت اسالمی  نیست اما این مؤلفه انکار قابلعملگرهای اقتصادی 
 ند.محسوب شو

 

 اقتصاد معنوی، اقتصاد اسالمی، سرمایه معنوی، پیشرفت اقتصادی، توسعه کلیدي: کلمات

 JEL: O10 ،O15 ،O40 ،P51 ،P40 يبند طبقه

                                                                                                                   
 
1
از منظر  یو رشد اقتصاد تیروابط متقابل معنو یاسهیمقا یبررس»رساله دکتری با عنوان  حاضر برگرفته ازمقاله  

 است.« یدارهیو اقتصاد سرما شرفتیپ یاسالم یرانیا یمنظر الگو

 
2
 javadarbab@rihu.ac.ir       مسئول(  سندهی)نو پژوهشگاه حوزه و دانشگاه یاقتصاد اسالم یدکتر یدانشجو 

 
3
 srhoseini@rihu.ac.ir                                               گروه اقتصاد پژوهشگاه حوزه و دانشگاه  اریستادا 

4
                                              tavakoli@iki.ac. Ir)ره( ینیامام خم یگروه اقتصاد موسسه پژوهش اریدانش  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                             1 / 26

http://mieaoi.ir/article-1-994-fa.html


 جواد ارباب، سیدرضا حسیني، محمدجواد توکلي .../ هاي معنویت نشانهتحلیل رویکردها و                              198

 

 مقدمه

به سبب ارتباط و تأثیرگذاری متقابل آن با متغیرهای « 1تیمعنو»بدیل درک جایگاه مهم و بی

ی را در ادبیات اقتصادی ایجاد کرده است. این رویکرد تا جایی پیشرفته ا ندهیفزااقتصادی، استقبال 

توسعه به اهداف  یابیدستبعد چهارم توسعه یاد کرده و  عنوان بهاست که برخی محققان از معنویت 

تمرکز بر سوء شدن آثار  ترمشهودبا  . از طرفی2دانندنمی ریپذامکانمعنویت  عنصر بدونرا 

؛ ه استشد یدیها وارد مرحله جداستیس نیمسئله آثار و عواقب ا ی،اقتصادشد های رسیاست

 ،یرونق و ورشکستگ یاقتصاد یهافاحش، تورم، چرخه یاختالف طبقات و یعدالتیب ی چونواقبع

 و... ریپذنادیدادن منابع تجد ازدست ،یطیمحستیز یهانهیهز ،یجار یهاحساب یکسر

از  یکیعنوان  بهمعنویت  فی. تضعه استمواجه ساخت یرا با انتقادات جد ی رشد محورها استیس

 تیمعنو یکی از عوامل انگیزشی برای اقبال به ها استیساین سوء  یامدهایپاحتمالی علل  نیتر مهم

 (.2003: 3و مکرلی )بارو در ادبیات توسعه است

و جایگاه آن  تیمعنو نقش با  رابطه در یفراوانمهم و البته  یهاپرسشدر حوزه علوم اقتصادی 

بسیار با  هیپا یکالن و الگوها یهایزیربرنامه یآن برا جیطرح است که نتادر الگوهای اقتصادی م

اشتغال  ،ی اقتصادیدهازب ،یاجتماع هیبا سرما یتمعنورابطه  یستیچ از قبیل یاست؛ مسائل اهمیت

موجود در  یهاو ارزش هابا رفتار آنها نیا یاربر هنجارها و سازگ تیو اثر معنوی آور تاب ،و رشد

جمله  نیاز ا ،شودیاقتصاد مطرح م هایپژوهشدر  یعیطور طب که به یسؤاالت ی ودار هیاقتصاد سرما

و  یاقتصاد ،یاسیس ،یاسالم در ساختار اعتقاد نیمب نید گاهیبه جا  باتوجه ییسو از؛ هستند

 تیموضوع معنو ،یاسالم نیراست تیسرشار از معنو یهاو آموزه ران،یا یاسالم یجمهور یفرهنگ

این توجه قرار گرفته است.  مورد شرفتیپ یرانیا یاسالم هیپا یاست که در سند الگو ارکانیاز  یکی

 یموضوع الگو بای راهبرد یها شهینشست اند نینخستمهم در پی بیانات رهبر معظم انقالب در 

در زمینه تدوین  - یاساس ی هعرصچهار »مورد تأکید قرار گرفته است:  شرفتیپ یرانیا-یاسالم

فکر است.  ی هعرصدر  شرفتیاول، پ ی هدرجوجود دارد، در  -ت الگوی اسالمی ایرانی پیشرف

 ی هعرصسوم،  ی هعرصعلم است.  ی هعرص –اول است  ی هعرصکمتر از  تشیکه اهم -دوم  ی هعرص

 شرفتیپ -است  نهایا ی ههمتر است و روح  مهم نهایا ی ههمکه از  -چهارم  ی هعرصاست،  یزندگ

باشد که  نیآن ا ی هجیکه نت میکن میتنظ یالگو را جور نیا یستیت است. ما بایمعنو ی هعرصدر 

نه با  تیهمه روشن شود که معنو یبرا دیبرود. با شیپ شتریب تِیما به سمت معنو یرانیا ی هجامع

                                                                                                                   
1 Spirituality 
2 Clugston, R. Peoples’ Sustainability Treaty on Ethical and Spiritual Values. 

https://sustainabilitytreaties.org/draft-treaties/ethical-and-spiritual-values/ 
3 Barro  & Mccleary 
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 ی ههمروح  تیّندارد؛ بلکه معنو یمنافات چیه گر،ید یها نه با عرصه ،ینه با آزاد است،یبا س هعلم، ن

عدم تعارض  ایتعارض و  نِییلزوم تب ،یردر بعد نظ رو نیازا(؛ 10/09/13۸9 )بیانات:« 1است نهایا

و  یو در بعد عمل یعلم ینظران و نهادها صاحب یاز سو ت،یثروت و معنو دیتول لیاز قب ییها دوگانه

عنوان  )به «یاقتصاد شرفتیپ»و  «یاسالم تیمعنو»توأمان از دو عنصر  یلزوم برخوردار ،ییاجرا

 . 2ستشده ا دنبالالگو  سینو شیصراحت در سند پ ( بهایناز ده اقتصاد بزرگ د یکیدارابودن  اریمع

در  تیمشخص از معنو یمفهوم نییتب های متعدد مذکور،پاسخ به پرسش یبرا بدیهی است

: دارد وجود لیدل رای این ضرورت، دوب کمدست است.ضروری  یاقتصاد اسالم ژهیو به حوزه اقتصاد و

 کردیبه علت اختالفات در سه رو ت،یارائه شده از معنو میکه کثرت آراء و تنوع مفاهایننخست 

فرار از نگاه  یبرا یگاه مشرب ،«ینیردیغ تیمعنو»و  «نیفارغ از د تیمعنو» ،«ینید تیمعنو»

 تیمفهوم معنوالزم است تا که این یگردو (؛ 1394و همکاران:  کیانیگشته است ) ینیو د یدیتوح

 فیمرتبط با آن حوزه سازگار باشد. امروزه تعار یهابا برداشت یانسان علوم یاهاز حوزه کیدر هر 

 ،یشناس و روان یتیهمچون علوم ترب یانسان علوم یهاحوزه ریدر سا تیاز معنو یمتعدد

برطرف  یاقتصاد اسالم یارائه شده و الزم است تا خلل موجود در فضا تیریو مد یشناس جامعه

 لیو استفاده از روش تحل یاشود تا با استفاده از مطالعات کتابخانهیپژوهش تالش م نیدر ا گردد.

در  تیبه مفهوم معنونسبت  یجامع یلیتحلابتدا  ،داقتصا دانشموجود در  اتیمحتوا نسبت به ادب

 . در حوزه اقتصاد اسالمی ارائه گردد یاسالم تینگرش معنودر نهایت و صورت گیرد اقتصاد 

 

 پیشینه بحث .1

، بررسی این استموضوع پژوهش تحلیل رویکردهای موجود به معنویت در اقتصاد  که ییازآنجا

های اقتصادی از مباحث اصلی پژوهش حاضر است که در ادامه به فراخور بحث و در پژوهش مسئله

 .شود یمبه نحو مقتضی به پیشینه بحث پرداخته  گرفته صورتی ها یبند میتقسبر اساس 

 

 معنویت در ادبیات اقتصادي .1-1

در شئون مختلف حیات  معنویت نقش هب یعلوم اجتماع است که اندیشمندان قرن کیاز  شیب

معنویت را بتوان در مفهوم اشاره به  نیتر یمیقدشاید در ادبیات غرب، اند.  داشتهالتفات  انسان

و رفتار  تیدر عقالن یعامل مهمرا  نید وی یافت؛ اجتماعی - یاقتصاد پرداز هینظر 3وبر هایلیتحل

                                                                                                                   
1 https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10664 

2
 olgo.org :دسترسی در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت قابلنویس  متن سند پیش  

3 Max Weber 
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هند و جهان  ن،یچی در مناطقی چون بوم یهاسنت . به عقیده ویستداناجتماعی می گرانیباز

را  یتمعنواز  ایگسترده ریذخا اند امابه دنبال داشته یدارهیسرما یی ضدهرچند دستاوردها اسالم،

شواهد  (. از طرفی190۵) تأثیرگذاری جدی دارد یتوسعه اقتصاد ندیفراکه در  اندکرده جادیا

در  یلیپروتستان انجمذهب روزافزون رشد  ،نجها یاسالم در کشورها تجربی مانند نفوذ و گسترش

 هاینحلهانواع  ظهورو  نیچ ی،شرق یپاارو قا،یآفر یجنوب صحرا یکشورها ن،یالت یکایآمر

 نیاز مرگ د هتیمدرن یهاینیبشیپ ، بیانگر این نکته است کهایآس یدر شرق و جنوب شرق سمیبود

برخی تحقیقات نشانگر این مهم است که اثر  عالوه بهپنداری باطل بوده است.  ،و معنویت

های متفاوت و متنوع از مبتنی بر داشته -های اقتصاد لیبرالیستی بر جوامع گوناگون  استیس

غیر همگونی را در  یامدهایپبوده و متفاوت  ی و دینیمختلف مذهب یهادیدگاه بر پایه -ت یمعنو

 .(1:2003نربرگر و هف) پدیدار کرده است محور بازار اقتصادِ

های خرد و فردی نسبت به انجام برخی شاید در نگاه اول مفهوم معنویت در اقتصاد را در نگرش

 مفهومهای خیرخواهانه در حوزه اقتصادی محدود بدانیم اما این یک واقعیت است که از فعالیت

برخوردار بوده و  یا العاده فوقگسترده، از ارزش نظری  یچارچوب نظر یک درنظرگرفتنبا  معنویت،

اهمیت مفهومی معنویت در  .(2003: 2فینک) دهد یم اثرات بسیاری را بر پیکره کالن جامعه توضیح

اقتصاد از یک سو و کارکردهای عملیاتی آن از سوی دیگر موجب شده تا برخی آن را حلقه گمشده 

به مقصد سرمایه  4ماعیو اجت 3های سرمایه انسانیعلم اقتصاد و ثمره عبور پژوهشگران از ایستگاه

 یها مختلف داشته یهاحامل انیرقابت محتی برخی  (.2003: 6روزولت) محسوب کنند ۵معنوی

ی نیب شیپ کمیو  ستیقرن بشاخص ، از حوادث را جهان ینیمهم د یهااز سنت کیدر هر  یمعنو

 .(2003برگر و هفنر: ) ترین عامل مؤثر بر روند آتیه بشریت استکه مهم اندکرده

توان به دو نگرش عمده با جستجو و پایش در کاربرد معنویت در ادبیات اقتصادی متعارف می

؛ اما قبل از ورود به بررسی مفهوم معنویت در اقتصاد باید به این نکته توجه افتی دستدر این حوزه 

علمی، چندان  اصطالح بهداشت که واژه معنویت، لغتی است که حتی در متون و گفت و شنودهای 

در ورای برخی از استعماالت،  هرچندشود. نمی کار گرفته ی دقت و با اراده معنایی مضبوط بهرو از

ی امری در مقابل طورکل بهشود، معنایی خاص نهفته است. به بیان دیگر وقتی سخن از معنویت می

ک از این مادی بودن و جسمانی بودن مطرح است تا معنایی خاص. درست است که در هر ی

                                                                                                                   
1 Berger & Hefner 
2 Finke 
3 Human capital 
4 social capital 
5 Spiritual capital 
6 Roosevelt 
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ها از اصطالحات و تعابیر یکسان و یکدستی استفاده نشده ولی تمامی این تعابیر اعم از  نگرش

در دو  توان یمی خوب بهمعنویت اقتصادی، علم اقتصاد معنوی، اقتصاد روحانی و سرمایه معنوی را 

 دیدگاه نسبت به معنویت تنظیم کرد:

 

 نگرش ابزاري .1-1-1

در حوزه مفهومی و کاربردی معنویت در اقتصاد لیبرالیستی به  گرفته صورتهای اغلب پژوهش

در این نگرش،  گرید عبارت بههایی اختصاص دارد که به معنویت نگاهی ابزاری دارند؛ پژوهش

عاملی برای توسعه و رفاه اقتصادی و ابزاری برای رسیدن به لذات مادی بیشتر از  عنوان بهمعنویت 

به معنویت در ادبیات اقتصادی تا  1است. سرایت نگرش ابزارگرایانه تر نهیهز کمو  تر آسانمسیری 

برای بیان آن استفاده  "سرمایه"ها از لفظ جایی رواج پیدا کرده است که در غالب این پژوهش

به نحوی توضیح و تبیین  -چه که هستهر  –واقع در این نگاه، ماهیت معنویت کنند؛ در می

های مادی گیری، بر داشتههای مادی قابل اندازهبتوان همانند سایر اموال و داشتهگردد که با آن  می

رو هنگامی که با این نگرش در ادبیات اقتصادی نسبت به های مالی کاست. از اینافزود و یا از هزینه

 شود.استفاده می« 2سرمایه معنوی»از اصطالح  شویم، غالباًمعنویت مواجه می

معروف اقتصاد  گر لیتحل 3بکر یگرمعنوی، مربوط به  هیسرما هیاول فیتعر غرب، اتیدر ادب

 یدیتولنیروی طور که  همانیعنی . است گرفته صورتو اجتماعی  یانسان هیسرما کردخانواده و با روی

خاطر حاصل از معنویات  تیو رضا ات معنویدی، تولشودتلقی می یانسان هیعنوان سرما به دهخانوا

 ی رامذهب یِانسان هیسرماگردد. به بیان وی می یمذهب یانسان هیسرمانیز موجب ارتقاء سطح 

با  ییآشنا ،یدانش مذهب ی و آیینی که شاملنیخاص د اتیها و تجربعنوان مهارت به توان یم

، علم دینی ،از نظر ویکرد.  فیتعر است کنندگان عبادتسایر با  یو دوست سایکل یهامراسم و آموزه

 ارزشدر جامعه دارای که  معنوی یکاالها دیتول یبرا دافرا، به نید مبتنی بر یهایو دوست روابط

  .(1990: 4اناکونی)ا کنندمادی هستند کمک می

آن چیزی است که موجب کلمه  یواقع یبه معنا( نیز معتقد است سرمایه معنوی 2012)  ۵ریما

از نظر  نشاط، و قدرت شود. ،تیثروت، سود، مز افزایشو  یزندگبرای بهبود  یگذارهیسرما ایجاد

ی سرمایه برای جامعه تبدیل کرد، آنگاه قادر خواهیم بود از آن نوع  بهوی اگر بتوان معنویت را 

                                                                                                                   
1 Instrumentalism 
2 spiritual capital 
3 Gary Becker 
4 Iannaccone 
5 Rima 
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در غیر این صورت معنویت  کرد. لیتبد گرید یهابه شکل توان یرا م هیسرمااستفاده کنیم. زیرا 

 صورت ابزار مورد بهتا  داد رییتغبه نحوی آن را  توان یم گرید عبارت به سود چندانی نخواهد داشت.

شرایط بهتری در شئون مختلف نسبت به  ی،معنو هیسرما مایهرفته و با استفاده از بناستفاده قرار گ

 (. 1:2013پالمر و وونگ) گذشته ایجاد شود

ی عنصری به معن هیسرمااشاره کرد. به نظر آنها  به زوهار و مارشال توان یمف، در همین طی

سرمایه معنوی نیز عنصری  دهد.یقرار مانسان  اریقدرت را در اخت ای تیثروت، سود، مزاست که 

 3نگیبرگر و رد (.2004: 2زوهار و مارشال) برای انسان است قدرت ای تیثروت، سود، مزبرای خلق 

و در  نیاز دبرگرفته از منابع  یامجموعه»عنوان  به یرا از لحاظ عملکرد یمعنو هی( سرما2010)

اما پالمر و ونگ این تعریف را . کنند یم فیتعر «یاسیو س یاستفاده در توسعه اقتصاد یدسترس برا

و پرورش  دییتأ قیشده از طر جادیا یو جمع یفرد یهاتیظرف» و عبارت: دانند یممجمل و ناقص 

 .(2013پالمر و وونگ: ) اندرا برای سرمایه معنوی پیشنهاد کرده« هر انسان یذات یارزش معنو

در مقام  سرعت بهها گرچه نگرش ابزاری در ظاهرِ تعریف مشهود نیست، اما در برخی از پژوهش

سرمایه معنوی  دهد؛ برای نمونه روزولت پس از آنکه ازتحلیل، ماهیت ابزارگرایانه خود را بروز می

گونه بر سودمندی سرمایه کند، اینای برای دستیابی به سعادت و تعالی یاد میعقیده عنوان به

 ؛نانهیکارآفر یبه محرک ازین هم دارد. رشد یبه رشد اقتصاد ازیتوسعه ن»نماید: معنوی استدالل می

 تنها سرمایههمراه باشد.  یشخص تیعمل با مسئول یوجود دارد که آزاد ییفقط در جا ینیکارآفر

 (.2014)روزولت: « سازداین امکان را فراهم می یمانیانیروی است که با  یمعنو

 هیسرما یقاتیمؤسسه تحق»عنوان  به ۵تمپلتون جان ادیو بن 4متانکسوسمؤسسه  2003در سال 

 یا رشته انیم یپژوهش نهیزم کی جادیابرای ر الد ونیلیم 3٫7۵مبلغ  قراردادنپس از  ،«یمعنو

پس در نهایت  ی،اقتصادروابط مرتبط با مسائل به  ژهیو تأکید با ی ودر علوم اجتماع یمعنو هیسرما

 یها هیاثرات رو»گونه ارائه کردند: را این یمعنو هیسرما فیتعر گرفته صورتی ها یبند از جمع

و جوامع  هاانجمنافراد،  هنسبت ب یریگ اندازه قابل ریثأکه ت ییها و نهادها اعتقادات، شبکه ،یمذهب

                                                                                                                   
1 Palmer & Wong 
2 Zohar & Marshall 
3 Berger & Redding 
4 Metanexus 
5 Templeton 
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و حتی ، 2رابرت فوگل افرادی چونتوسط اخیر نیز این نگرش در فضای اقتصادی در دهه  1« .دارند

 مورداستفاده قرار گرفته است. 3یولییجان ددر فضای سیاسی توسط 

 

 شاخص معنویت در نگرش ابزارگرایانه

شود، در نگرش ابزارگرایانه معنویت عنصری در طول کسب رفاه اقتصادی محسوب می که ییازآنجا

ی این اهتمام وجود دارد تا به هر نحوی که ممکن است بتوان تحلیلی ارائه داد که در آن طورجد به

ی برای رشد بردار بهرهو در نهایت قابل  ریپذ کنترلیک متغیر کمی، قابل رصد،  عنوان بهمعنویت، 

شود که یی دنبال میها شاخصدر این دست از مطالعات اقتصادی،  رو نیازادیِ بیشتر باشد؛ اقتصا

 این هدف باشد. کننده نیتأم

های اقتصادی را در برجسته کاربردی برای معنویت در تحلیل مؤلفهعامل  نیتر مهمشاید بتوان 

وی، شالوده معنویت در واقع در بسیاری از تعاریف سرمایه معنخالصه کرد؛ در «4اعتماد»عنصر 

( معتقدند اقتصاددانان 2003) ۵شود؛ برگر و هفنرایجاد بستری برای اعتماد بیشتر خالصه می

کنند از یو تالش ماند ی درک کردهخوب بهو جایگاه معنویت در اقتصاد را  یمعنو هیسرما تیاهم

 گونه نیااستفاده کنند. آنها آن  جینتاتقویت این امر برای بهبود شرایط اقتصادی بهره برده و از  دیفوا

 اعتمادتقویت شود تا از معنویت در اقتصاد برای تالش میطور خاص  به کنند که در غرباظهار می

و  سمیبرالیل یبه مبان یروند ضرر نیتا ا وجود دارد یاصرار خاص حال نیاما درع گردداستفاده 

کنند اند که در غرب اندیشمندان کوشش میردهآنها به این تضاد و البته تالش پی ب نزند. یدموکراس

مثبت مانند  جیبه نتا یحفظ کند ول شیهارا به همراه ارزش یغرب یکه دمکراس ابندیرا ب یریمستا 

 . کنند دایاعتماد دست پی و در رأس آنها عنصر معنو یهاهیسرما جادیا

به تبعیت از گری بکر  انمتفکرشود که بسیاری از باز می گونه نیاپای اعتماد در سرمایه معنوی 

دانند. از طرفی به اعتقاد یکی از ای از سرمایه اجتماعی میسرمایه معنوی را زیر مجموعه

جزء سرمایه اجتماعی  نیتر یدیکل، اعتماد 6پردازان این حوزه یعنی فوکویامامشهورترین نظریه

اجتماعی نیز از  ۸هایو شبکه 7شود. البته در اندیشه وی دو عامل دیگر یعنی هنجارهامحسوب می

                                                                                                                   
1 www.metanexus.net/archive/spiritualcapitalresearchprogramlabout_overview.asp.html 

Accessed 27 Sep. 2012. (own emphasis) 
2 Robert Fogel 
3 John DiIulio 
4 trust 
5 Berger & Hefner 
6 Fukuyama 
7 Norms 
8 Networks 
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واقع از نظر ؛ دراهمیت باالیی برخوردارند اما نسبت به اعتماد، در درجات بعدی از اهمیت قرار دارند

، علت دعتمااهای اجتماعی، همانند فوکویاما، هنجارهای دینی و اخالقی و یا کارکردهای شبکه

 (.1999: 1کویامافو) شوندمحسوب نمی یدقتصاا یپیامدهاایجاد در  ساسیا

گویا است.  تیبه معنو انهیابزارگرا شیگرا یکی از نتایجبه اعتماد  تیمعنوعنصر فروکاستن 

شدن از کارکرد معنویت در  مند بهرهاند، کوشش شده تا ضمن بیان کرده برگر و هفنرکه  طور همان

از شاخص اعتماد بدون توجه  رو نیازاای وارد نشود. ی خدشهو دموکراس سمیبرالیل یمباناقتصاد، به 

ی اقتصادی استفاده شده است. یکی از مزایای مهم این امر ها لیتحلآن برای  سرمنشأبه ماهیت و 

البته باید اشاره کرد که حتی  بدان تمسک کرد. توان یمآن است که با هر نوع نگرش به امور معنوی 

گرا در ادبیات لیبرالیسم، تمرکز خود تیجهمفهوم اعتماد نیز مورد اتفاق اندیشمندان نیست. رویکرد ن

 یبرا بدان اعتماد نامید. توان یمکه  کند یمرا بدون توجه بر خاستگاه اعتماد بر آن چیزی متمرکز 

، 2نسورالاشاره کرد؛  یگوناگون فیتوان به تعاریمفهوم اعتماد منسبت به ها  تنوع برداشت بیان

 جتماعیا ارانگزرکا بین کنشبرهماز  بخشیو طبعاً  انیگرد لقبادر  دفر کنشاز وا بخشیرا  دعتماا

 ارانگزرکاو  هاوهگر ریگبا د دررابطه کنشگر یک ناساس آبر کهداند یم عقالنی لحتماا کیعنوان  به

 جانباز  کهکند یم انیب یصالحدید، آن را 3د؛ روترپردازیم عقواز و قبل نهاآ رفتاربینی  شیپ  به

 هیتک یگرد وهگر یا دفر کتبی یا شفاهی رظهاا ه،عدو م،کال برآن واسطه  به توان یم که وهگر یا دفر

 ادیطلبانه در تعامالت  فرصترفتار غیر  یانتظار مثبت برا کیعنوان  از آن به 4گردون ایکرد و 

نماد معنویت در اقتصاد  عنوان بهپرداختن به عنصر اعتماد  (.139۵و همکاران:  یکند )شاکر یم

کرد که شاخص اعتماد  استدالل گونه نیا توان یمنیست. از مرور مباحث فوق  اعتماد قابلچندان 

شاخص  اوالًباشد زیرا  مانع و  جامع تواند ینمبرای بیان نقش و جایگاه معنویت در ادبیات اقتصادی 

عدم استواری بنیان اعتماد بر یک نظام ارزشی  اًیثاناعتماد مفهوم روشن و حتی قابل اتفاقی ندارد؛ 

از همه آنکه شاخص اعتماد تنها  تر مهمو در نهایت  سازد یمپایدار اتکا به آن را با تردید مواجه 

یی همه تنها به تواند ینمدربردارنده بخش کوچکی از آثار معنویت در ادبیات اقتصادی است و 

 ه در بعد فردی و خرد و چه در بعد کالن توضیح دهد.سازوکارهای معنویت در نظام اقتصادی را چ

ی پرداخت که اثر معنویت در تر قیدقهای توان به شاخصتر و غیر ابزاری میبا نگاهی وسیع بسا  چه

 کنند که در این مقاله مجال پرداختن به این بحث وجود ندارد.تر ارائه میملموس باوراقتصاد را 

 

                                                                                                                   
1 Fukuyama 
2 Larson 
3 Rooter 
4 Gordon 
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 نگرش استقاللي .1-1-2

در مقابل نگاه ابزارگرایانه به معنویت، نگرشی وجود دارد که نگاه مستقلی به معنویت دارد؛ در 

ی برای دستیابی به هدف ثانوی ا لهیوسمطلوبیت دارد و  خود یخود بهنگرش استقاللی، معنویت 

 چون رشد، رفاه اقتصادی و ثروت بیشتر مفروض نشده است.

کار  بهی معنویت در اقتصاد بررس و  بحثبرای  غالباًع نگرش ها و اصطالحاتی که در این نوعبارت

؛ "اقتصاد الهی"و  "اقتصاد مقدس"، "اقتصاد معنوی"، "اقتصاد روحانی"از اند عبارتشود، برده می

است که  نیا اند،اندیشمندانی که این مدار را برای گردش معنویت انتخاب کرده دیکأتتوان گفت می

ن ی بداطورجد انسان به تیدارد و موفق یکه ارزش استقالل ی راگرید زیچ دیدر کنار هدف رشد با

هایی که در این طیف پژوهش نیتر مهمبه  توان یمبرای نمونه  .توجه قرار داد مورد وابسته است،

 قرار دارند اشاره کرد:

 به مطالعه توان یم ی خارجی که از رویکرد استقاللی برخوردارند،ها پژوهشدر میان اندک 

وجود دارد  یرشد توافق روبه کی ،یدارهیسرما فضایمعتقد است در  اشاره کرد؛ وی (2006) 1دلیت

سالمت، از  به یشتریو توجه ب ستین یو رشد کاف یاقتصاد یهافرد بر ارزش که تمرکز منحصربه

در حوزه  مانیو ا تیمعنو ن،یاست. فقدان گفتمان در مورد نقش د یآن، ضرور یجمله ابعاد معنو

اند که انگار کرده یخاطر دور نیاز آن به ا یبرخ دیو شا شوداحساس می ینحو جد هاقتصاد ب

 شود. یرعلمیمنجر به بحث غ ینوع مباحث به نیمشارکت در ا

کند که نشان ، شواهدی ذکر می«3علم اقتصاد معنوی»( در کتابی با عنوان 2011) 2باترورث

نخواهد توانست بشریت را به رفاه حقیقی برساند. از دیدگاه وی  عنوان چیه بهدهد نگرش مادی می

ها به نحوی به زندگی برخی نهادهای اقتصادی مانند پول، بانک، نهادهای مالی موجب شده تا انسان

خود بنگرند که گویی دائم در معرض مشکالت و سختی و فالکت و فقر قرار دارند و این مشکل 

در قاموس فکری آنها بدون حل باقی  بخش یهست عنوان بهمتعال را وند خداجدی  کردن لحاظبدون 

های مسیحیت تدوین کند، با اساس آموزهکه تالش کرده در کتاب خود بر ماند. وی از فرایندیمی

برخورداری از نگاهی  دیآ یبرمهای وی کند. آنچه از نوشتهیاد می« یعلم اقتصاد معنو» تعبیر

طور خاص در مسیر نگرش به مسائل و  مسیحیت به کل هستی و به اس مبانیاسبر اند یمعناگرا

 کند.در مسیر زندگی شخصی و اجتماعی ظهور و بروز پیدا می غالباًمشکالت اقتصادی است که 

                                                                                                                   
1 Tyndale 
2 Butterworth 
3 Spiritual Economics 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

5 
] 

                             9 / 26

http://mieaoi.ir/article-1-994-fa.html


 جواد ارباب، سیدرضا حسیني، محمدجواد توکلي .../ هاي معنویت نشانهتحلیل رویکردها و                              206

 

رویکرد مشابهی را نسبت به « 2اقتصاد مقدس»( نیز در کتاب خود با عنوان 2011) 1ایسن استین

ها است؛ وی عالوه بر تالش برای ایجاد نگرش متفاوت و تغییر نگاهمعنویت و کارکرد آن اتخاذ کرده 

از منظر مادی صرف به افقی فرامادی و معنوی، به نقد بسیاری از مفاهیم و مسائل مطرح در اقتصاد 

از  نانهیب رواقعیغی سوء و ها برداشتپردازد که از دیدگاه وی منشأ بسیاری از ی میدار هیسرما

های فرهنگی و یی، نادیده انگاشتن سرمایهگرا پولت. نحوه نگرش به پول و اتفاقات اقتصادی اس

های معنوی، کمیاب شمردن منابع خدادادی و بسیاری از عناصر موجود در اقتصاد داشته

 داری سرچشمه ناکامی بشر در درک صحیح از زندگی و عناصر اقتصادی آن است.  سرمایه

های در فضای آموزه لزوماًشود که همه آنها مشاهده میمشابه این رویکرد در آثار دیگری نیز 

« هایی در اقتصاد معنویدرس»در کتابی با عنوان  (2010) 3گنجد؛ برای مثال داسمسیحیت نمی

های بودایی قرار داده و تالش کرده تا اقتصاد معنوی را از این مکتب تعریف مشرب خود را بر آموزه

ی ایجاد شده و این دار هیسرماکند؛ وی مدعی است مشکالت بسیاری توسط نظام  لیتحل و  هیتجزو 

 افزاید.بر شدت آن می روز روزبهی حل مشکالت خودساخته، جا بهنظام 

اشاره کرد که رویکرد استقاللی در آنها مشهود  ها پژوهشبه برخی  توان یمدر مطالعات داخلی 

 است.

که پس از آن« توسعه و اقتصاد معنوی»ی با عنوان ادر مقاله( 12-10، صص 1371)ی نیام

وی اقتصاد کند، یاشاره م آنفراوان  تیو به اهم یمعرف دیجد یرا اصطالح «یاقتصاد معنو»

 نیبهاتر عنوان گران به ،یاز زندگان یو معنو یمنظم و مداوم ماد یریگبهره ندیفرا"را  معنوی

 اریدر اخت بار کی یمحدود و نامشخص و تنها برا یزمان یمتفاوت، برا یا گونه که، به یاهیسرما

گیری از معنویت در بعد مادی را ممکن است بهره هرچند کند.یم فیتعر "ردیگیقرار م تیبشر

که برای معنویت  رساند یمنگرشی ابزاری تلقی کرد ولی مطالعه مقاله وی بیشتر این مفهوم را 

 جایگاه مستقلی قائل است.

خورد. های اقتصاد اسالمی بیشتر به چشم میمعنویت در برخی پژوهشنگرش مستقل به 

به تعریفی صریح و مستقیم آن هم در چارچوب نظری اقتصاد  ها پژوهشاز این  کی چیهدر  هرچند

، به مقایسه «معنویت و اقتصاد»( در کتاب 13۸1) نیااسالمی اشاره نشده است؛ برای نمونه هادوی

نی اقتصاد اسالمی پرداخته است و تالش کرده تا رابطه اخالق و اقتصاد را اقتصاد لیبرالیستی و مبا

 تبیین کند.

                                                                                                                   
1 Eisenstein 
2 Sacred Economics 
3 Dhanesvara Das 
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با  یدر اقتصاد اسالم تیو معنو ییسودگرا»ای با عنوان ( در مقاله1393) شناس زدانملک افضلی و ی

در اقتصاد  ها راآن تیو ماه تیمعنو یمنها ییسودگرا قیمصاد یبرخ، «یاز احکام اتیآ کردیرو

 تیاز اخالق و معنو یدر اقتصاد اسالم ییکه سودگرا اندکرده انیو ب دادهقرار  بررسی مورد یاسالم

 کنند کهاشاره میمحض،  یدارهیغرب و نظام سرما سمیالیبا اشاره به مکتب ماترآنها . ستیجدا ن

 زینو معنوی  یرمادیبلکه عوامل غ ستین یعیو طب یمنحصر به اسباب ماد شرفتیاسباب رشد و پ

متوسل شده و از  ییایدن یزندگ یصرفاً به بعد ماد دیانسان نبا گذار است.ریتأث ها دهیپد جادیدر ا

 .غافل باشد یزندگ شرفتیپ یبرا یرمادیغ هایمؤلفه

یکی از ارکان توسعه در « اسالم و مسیر توسعه اقتصادی و انسانی»میرآخور و عسگری در کتاب 

توسعه نفس از ا هآن هیدر نظرکنند؛ تقاء معنویت در وجود انسان( بیان میار) اسالم را توسعه نفس

تری نسبت به دو بعد دیگر توسعه، یعنی توسعه فیزیکی و توسعه اجتماعی برخوردار جایگاه مهم

شرط الزم و از تقوی  عنوان بهاز ایمان  1سوره مبارکه اعراف 96است؛ آنها با استناد به آیه شریفه 

 نیدر اکنند. ی یاد میعدالت یبو مصونیت از فقر و  جانبه همهشرط کافی برای توسعه  عنوان به

ها به انساندر وجود  یو معنو یاز ابعاد ماد کیهر  که ابدی یمحقیقی زمانی تحقق  نگرش توسعه

اساس عناصر بر حیصح نشیچ ،هدف نیالزمه ا .مدنظر اسالم نائل شود یقیکمال و سعادت حق

 کیدر  گرید عبارت است. به یاسالم یشده در اسالم، بر اساس ساختار نهادها فیتعر یقیروابط حق

 یشود که تمامیم فیچنان تعر نیب مایاساس روابط موجود فعناصر بر نشی، چینظام اسالم

 .(1394: یعسگر رآخور،ید )مپیدا کننتا سرحد کمال رشد  یکیزیگانه نفس، اجتماع و ف ساحات سه

 

 اقتصاد اسالميدر  معنویت .2

 

 معنویت اسالمي .2-1

صراحت در قرآن  به گاهچیه «تیمعنو»که لفظ این نکته را متذکر شویم الزم است در ابتدای بحث 

 نیمعاصر مسلم اتیکار نرفته اما در ادب الصلوه و السالم به همیعل تیب و اهل ینبو ثیو احاد میکر

ظهور نو یلفظ تیبدان معناست که معنو نی(؛ ا13۸9کرات مورداستفاده قرار گرفته است )مصباح:  به

البته بدیع بودن این لفظ به  خاص گشته است؛ یمیبازتاب مفاه یبرا یمحمل ریدر قرون اخبوده و 

بررسی گفت  توان یماین معنی نیست که مفهوم و یا مفاهیم نهفته در آن مسبوق به سابقه نیست؛ 

                                                                                                                   
اتَّقَْوا لَفََتحْنا عَلَیْهِْم بَرَکاٍت مَِن السَّماءِ َو الَْأرِْض وَ لکِْن َکذَّبُوا فَأََخذْناهُمْ بِما کانُوا آمَنُوا َو   وَ َلْو أَّنَ أَهْلَ الْقُرى» 1

 .«یَکْسِبُونَ
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و مشتقات آن عبور از معنویت قدر جامع کاربرد لفظ لغوی معنویت نشانگر این مفهوم است که 

 (.13۸9ظاهر خلقت و توجه به باطن است )مصباح: 

کند، معرفت به توحید و اتصاف به صفات الهیه آنچه در ورای معنویت اسالمی خودنمایی می

 شدن مطرحبا  ژهیو بهرسیدن است. در دهه اخیر و است که به بیانی نوعی عبور از خود و به خدا 

رکن از ارکان  نیتر مهماینکه معنویت  به  باتوجهلزوم تدوین الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت و 

، با وجود پیچیدگی و مشکالت مفهومی بسیار در مسیر رود یمچهارگانه الگوی پیشرفت به شمار 

خوبی برای ارائه تعریفی مشخص از معنویت های مفهوم معنویت اسالمی، تالش شدن مشخص

 با نیو درو نیروا - حیرو ،یفکر طتباار یار»برقرخسروپناه معنویت را  اسالمی شد. برای نمونه

( بیان 1396) ؛ و یا حمیدیهکند یم( تعریف 1392)خسروپناه: « متعالیو  طبیعت یوراما عالم

امر  یسو انسان است به یجسمانو  یاحساس ،یفکر یچرخش قطب نما»که معنویت،  کند یم

 ،یتن - یانسان را اعم از بُعد روان یهمه ابعاد وجود ن،یادیچرخش بن نی. ایو قدس یمتعال ،یفراماد

و جهان معنا  یو به زندگ دهد یالشعاع قرار م تحت یو بُعد رفتار یبُعد شهود ،یبُعد شناخت

 بااما  اند متنوعتعاریف ارائه شده برای معنویت توسط اندیشمندان معاصر متعدد و «. بخشد یم

ی تعاریف ارائه شده در فضای علمی، بند جمعپس از  شرفت،یپ یالگو تیمعنو شکدهیاند حال نیا

در بعد  تیعبارت است از فرا رفتن از ماد تیمعنو»تعریف واحدی را ارائه و مصوب کرده است: 

 یها معطوف به جنبه یو بعد اجتماع یو کنش یشیگرا ،ینشیب یها وف به جنبهمعط ؛یفرد

 «. 1یدیتوح یبر اساس مبان یاسیو س یاقتصاد ،یفرهنگ

این مقاله در صدد نقد این تعریف و سایر تعاریف ارائه شده نیست اما برای روشن شدن مفهومی 

از معنویت اسالمی را در  مانع و  جامعکاربردی از معنویت در اقتصاد اسالمی، الزم است تا تعریفی 

نویت الگو، دالیلی تعریف ارائه شده توسط اندیشکده مع رسد بهنظر می به حال نیا بااختیار داشت. 

از  یکه بخش عنوان از خود به یفرارونیز از جامعیت و مانعیت برخوردار نیست؛ در این تعریف به 

ی اشاره شده است اما این قید مانع از تعریف معنویت در چارچوبی دیبر اصول توح یمبتن تیمعنو

توان ادعا کرد که امکان ارائه این تعریف در چارچوب سایر ادیان خارج از اصول اسالمی نیست؛ می

شدن توجه به  رنگ کمابراهیمی نیز وجود دارد. عدم مانعیت این تعریف، اهمیت خود را در 

های نوظهور را نیز برخی از عرفان بسا چهسازد و گرایی و نیز تبعیت از شرایع دینی نمایان می آخرت

باطن  عنوان بهاز آیات قرآن کریم به جهان آخرت  سوم کشت که حداقل یشامل شود. باید توجه دا

است که در این تعریف مغفول مانده است. از سوی دیگر در این تعریف،  افتهی اختصاصدنیای مادی 

گذاری رسیدن به دنیای بهتر با ابزار معنویت نفی امکان رویکرد ابزاری به معنویت برای هدف

                                                                                                                   
1
 اندیشکده معنویت الگوی ایرانی اسالمی پیشرفت  
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یی و حیات گرا آخرتگذاری نسبت به های اسالمی بر هدفأکید روشن آموزهت که یدرحالشود.  نمی

 یسرادر  دیجاو یزندگ اصالت لیبه دل باطن این دنیای ظاهری است. به بیان دیگر، عنوان بهاخروی 

 یا جهینت ایدن نیکه در ا است، هرچند مطلوب ،باشد دیآخرت انسان مف یکه برا امریآخرت، هر 

هُوَ مُؤْمٌِن  َوسَعَى لَهَا سَعْیَهَا وَ اآلخِرَةَمَْن أََرادَ  وَ»: دیفرما یمکریم  قرآنخود او نداشته باشد.  یبرا

خَیْر لِمَنِ  الْآخِرَةُقُلْ مَتاعُ الدُّنْیا قَلیلٌ وَ »فرماید: یا می (.19:اءاسر) «1فَأُولَئِکَ کَانَ سَعْیُهُم مَّشْکُورًا

عنوان مفهوم و جانمایه اصلی معنویت  ثبوتیه الهی به(. وقتی از توحید و صفات 77)نساء: «2 اتَّقى

توان بدون توجه به سایر اصول دین مبین کنیم، طبیعی است که این مهم را نمیاسالمی یاد می

عنوان باطن دنیای ظاهری و عدالت برخواسته از مسیر  نی توجه به معاد و آخرت گرایی بهاسالم یع

وت و والیت که در قاموس شریعت تدوین شده است تعریف و تبیین کرد )میرزاپور و صادقی: نب

صورت  به ی است کهوجود یِبه تعال یاصیل و فطر شیگرامعنویت، سو  کیاز  واقع. در(13۸4

 یبه و، بردیپیش م شیخوو ریشه  عشق به اصلسوی به  یناخودآگاه، انسان را در زندگ ایخودآگاه 

و ماتقدم  نیشیپ یو اخالق مفهوم نینسبت به د تیمعنو حیث نیاز او  بخشدیم دیمدام ام

؛ و از (1396ه،یدی)حم دهدیسوق م یمدارو اخالق یندارید یرا به سو انسان شود ومیمحسوب 

چوبی مثمر ثمر خواهد بود که گرایشات معنوی در چار حیصح سوی دیگر هدایت و تنظیم مسیر

مبین اسالم بوده و با پیروی از شریعت دچار انحطاط نگردد. بر این اساس دارنده اصول دین دربر

امکان  ضروری است تا در تعریف ارائه شده توسط اندیشکده معنویت، اصالحاتی صورت پذیرد تا اوالً 

 استفاده ابزاری از آن سلب و ثانیا بر محور مبانی اسالمی و بر محوریت آخرت گرایی تبیین گردد؛

های مشخص کردن روش نیل به معنویت از مسیر شریعت اسالمی، امکان ترویج معنویت عالوه با به

 کاذب و دروغین به حداقل برسد.

 

 اصالت حیات معنوي در اسالم .2-1-1

همان  نیشود و ایعالم خلقت اصالت داده م یعد ملکوتو بُ یباطن اتیحه ب یاسالم اتیدر ادب

 یکس»)ره( ییعالمه طباطبا ریگردد. به تعبیاطالق م تیمعنو ای یمعنو اتیاست که بدان ح یزیچ

 علومن رشته از یا یقیداشته و مقاصد حق یمطالعات کاف یعرفان روسلوکیو س یات معنویکه در ح

                                                                                                                   
1
تالش آنها مورد و هر کس خواهان آخرت است و نهایت کوشش را براى آن بکند و مؤمن باشد آنانند که »  

 «.شناسى واقع خواهد شد حق
2
بگو زندگى دنیا اندک و همان دو روزى است که گفتید و زندگى آخرت براى کسى که تقوا پیشه کند »  

 «. بهتراست
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ن اساس یا ی، رویات معنویو ح یر باطنین سیکند که روش ا یدرک م یخوب افته باشد، بهیرا در

رون از یب یقیحق یها تیواقع رشته کیانسان،  یمعنوو مقامات  یاستوار است که کماالت باطن

 تردار تیتر و واقع لیاص یاست بس یاست، جهان یعت است و عالم باطن که موطن معنویت طبیواقع

 یهستند برا یلیاص یاتیح یها تیها و موقع تیواقع یو پهناورتر از جهان ماده و حس مقامات معنو

 یاجتماع یو قرارداد ین وضعیو مقامات و مناصب و عناو یفیم تشریل مفاهیانسان و هرگز از قب

دارد که  لتچنان اصا آن انهیدر اسالم برخالف نگرش ابزارگرا تی(. معنو13۸7: یی)طباطبا« ستندین

، 1، ج13۸۸: یی)طباطبا« ت استیت، معنویرکن انسان نیتر مهم»ه( ر)ییطباطبا از منظر عالمه

177.) 

 

 ياسالم اقتصاددر  تیمعنونگرش به  .2-2

با روشن شدن جایگاه و مفهوم معنویت اسالمی و اصالت حیات معنوی در اسالم، آنچه از اولویت 

برخوردار است، چیزی جز رشد معنوی انسان و تالش برای اتصاف وی به معانی رفیع ثبوتیه و 

ن غایت تریعالی عنوان به که توحیدی نیست؛ این سرنوشت انسان در حیات اخروی و ابدی است

ی اقتصادی باید از اولویت تام برخوردار ندهایفراها، رفتارها و تمامی گذاریباالدستی در سیاست

 یمنها یایدن و نداشته باشد یدر پ یآخرتدنیوی که  یرشد اقتصادباشد. در قاموس قرآن کریم، 

 بایو ز بندهیهرقدر هم که فر معنی فراهم سازد، و بدون عمق و یاهرظ یزندگ عنوان بهرا  آخرت

: دار است حیات و بقای ابدی است. آنچه از نظر قرآن اصیل و معنیندارد یارزش گونه چیجلوه کند، ه

 (. همین نگرش در فضای اقتصادی نیز حاکم است.17أعلی:«) 1خَیْرٌ وَ أَبْقى الْآخِرَةُوَ »

استقاللی  سازد که دیدگاه اسالم به معنویت دیدگاهینگرش اسالمی به معنویت روشن می

 ،شتریب یدر کسب ثروت و رشد اقتصاد تیمعنو است؛ در این نگرش حتی در صورت اثر مثبت

توان عنصر معنویت را ابزاری برای دستیابی به اهداف مادی و مالی انگاشت؛ آنچه نمی وجه چیه به

در  دیگربر وجود انسان است. به بیان « ال إله اال اهلل»اصالت دارد کسب معنی توحید و حکومت 

 تیماد همواره اینبلکه  ستین تیابزار ماد تیتنها معنو نه ت،یو معنو تیماد انیم یسنج مقام نسبت

 یبرا یابزار تیتنها معنو نه باشد. تیحساب شده در خدمت معنو یعنوان ابزاربه دیبا است که

به سعادت  تیسوق بشر یطور مستقل، برا بهد، بلکه شویمحسوب نم یویکسب زخارف دن

. یدارد و باطن یامور خرد و کالن در اقتصاد ظاهر ریتدب ،یچارچوب نظر نیدارد. در ا تیموضوع

که معنویت اسالمی است  یبدان معن نیباشد؛ ا یدارد که کاشف از معن تیمطلوب یظواهر تنها زمان

                                                                                                                   
1
 «.زندگى آخرت است که خیر محض و فنا ناپذیر است»  
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تکافل، تعاون، قناعت، امانت، صداقت، انفاق و... مفهوم و  ،یورز چون عدالت یمهم یهابه مؤلفه

 بخشد.یم یمعن

 یدارهیبه رفاه مدنظر نظام سرما دنیکسب رس یبرا یکه در اسالم نگاه ابزار ستین یشکالبته 

و کنار  ینگر جانبه کی یبه معن ت،یکه اصالت داشتن معنو ستین یبدان معن نیوجود ندارد اما ا

وَ کَذلَِک جَعَلْناکمْ »ره( در تفسیر آیه شریفه )عالمه طباطبایی باشد. یلزومات مادو م ازهاینهادن ن

امت » فرماید:( می143)بقره: «1وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَ یَکُونَ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیداً أُم َةً

سوى  هقرار دارد و از جانب صراط مستقیم بله و سلم در حد تعادل و وسط آمحمّد صلّى اللّه علیه و 

ها که نه به معاد اعتقاد دارند و  شود، چون مشرکین و وثنى ل نمىیچپ و راست یا افراط و تفریط ما

و  هستندنه به خدا، بنابراین تمام همّ آنها زندگى دنیوى و زر و زیور ظاهرى آنست و غرق در مادیّت 

اند و کلیه  ارند و نصارى به عکس بسوى رهبانیّت میل کردهتوجّهى به فضایل معنوى و روحانى ند

اند و اصحاب روح  کماالت مادّى و جسمى را که خداوند آنها را در نشئه بشر قرار داده است رها کرده

اند، چون دنیا مزرعه آخرت و  اند نتیجه را هم باطل کرده هستند و چون اسباب مادى را کنار گذاشته

(، اما امت هستندود هم که مانند مشرکین غرق در مادیت و زر پرستى سبب نیل به آنست )یه

اند و مادیت و معنویت را در حد اعتدال  اسالم به تحقیق بین این دو کمال و سعادت را جمع نموده

شوند، لذا این  اند، پس اسالم امتى متعادل و میانه است که هر دو طرف با آن سنجیده مى برگزیده

(. مسیر مد نظر اسالم اعتدال در 101، 1، ج1376)طباطبایی: «است بر سایر اممامت شهید و گواه 

گویی به نیازهای  تأمین مادیات و معنویات است. البته چیستی و چگونگی مدار اعتدال برای پاسخ

مادی و معنوی، بدون آگاهی تام از زوایای پیدا و پنهان وجود انسانی میسر نیست و از همین روست 

صراحت اصالت که تنها مسیر قابل اعتنا و اطمینان برای تأمین اعتدال تشریع الهی است. اشاره به 

ن در این کالم امام خمینی)ره( توا استقاللی آن را می گاهیجا ژهیو و به یاسالم شهیدر اند تیمعنو

 نیتأم یاست! اسالم برا امدهیعلف ن نیتأم ی. اسالم برادییبگو کیاسالم را لب یندا»مشاهده کرد: 

اگر تحقق  اتینباشد؛ برخالف مسلک اسالم است. معنو اتیاز ماد ادیاش فر آمده است. همه اتیمعنو

قبول دارد؛  اتیرا به تبع معنو اتیو به دنبالش هست. اسالم ماد شود یم یمعنو اتیکرد، ماد دایپ

 (.۵33، 7ج  137۸ ،ینیخم موسوی) «است اتیرا مستقالً قبول ندارد. اساس معنو اتیدما

دلیل ماهیت پیچیده و خاص معنویت ارائه  که در ابتدای مقاله بیان شد، به طور همان هرچند

توان مباحث مذکور می به  باتوجه، اما رسد یمنظر  ل بهقیق و کامل محل اختالف و مشکتعریفی د

 اوالً اساس نیبراچارچوبی از معنویت در اقتصاد اسالمی و یا اقتصاد معنوی اسالمی مشخص کرد: 

                                                                                                                   
1
 «.دم باشید و رسول بر شما شاهد باشدو ما شما را اینچنین امتى وسط قرار دادیم تا شاهدان بر سایر مر»  
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وجهه  یکه در ورا لیو اص یملکوت ،یروحان یعنصر، منظور میکن یمصحبت  تیاز معنو که یهنگام

که در مسیر  است یاله هیتبع آن صفات ثبوت و به دیتوح یدربردارنده مفهوم متعال ی است کهماد

 در یقیعمو  پرنفوذبینشی و عملیاتی  راتیتأث یاسالم تیمعنو اًیثانتشریع مثمر ثمر خواهد بود. 

تولید، توزیع و مصرف کاالها و خدمات اقتصادی دارد که ظهور و بروز خود را در قالب اعتقادیات، 

. در نهایت نکته سوم به این مهم اختصاص کند یمارهای اخالقی و شرعی ظاهر ساخته و اعمال رفت

نگاه  به  باتوجهبرخوردار است که  تیاهماز  چنان آندارد که شأن معنویت در اقتصاد اسالمی 

ود؛ ابزاری برای بهبود بازده در تولید، مصرف و توزیع نخواهد ب گاه چیهاستقاللی دین مبین اسالم، 

. در اقتصاد معنوی شوند یماین تولید، توزیع و مصرفند که ابزاری برای ارتقاء معنویت محسوب 

اسالمی، آنچه اصالت دارد حیات معنوی است؛ حاصل زندگی معنوی، حیاتی آکنده از آرامش، 

 طور همانهای مادی وابسته است.  به داشته رضایت و مطلوبیتی متفاوت از آسایش و رفاهی که صرفاً 

 گزینی دین مبینره( استفاده شد، این مطلوبیت حاصل همان میانه)که از بیان عالمه طباطبایی

 اساس اصالت معنوی است.اسالم میان مادیت و معنویت و بر

ی بنیادین جوامع برای دستیابی به رشد بیشتر و اصالت دادن به رشد ثروت مادی، گذار هدف

بدون تمرکز  گرید عبارت بهنخواهد شد.  ها انسانایش و آرامش برای منجر ایجاد سعادت، آس گاه چیه

جدی اهداف جامعه در مدار معنویت انسان در هر دو بعد فردی و اجتماعی، رنگ سعادت را نخواهد 

ی اقتصادی نیز تنها زمانی مطلوب خواهند بود که به پیشرفت معنوی ها تیفعالدید؛ در نتیجه 

که  کنند یمسوره مبارکه انفال به نکاتی اشاره  63ره( در ذیل آیه )باطبایینجامد. عالمه طا انسان بی

حاوی استدالل بر این مدعی است؛ ایشان با اشاره به نیاز ضروری انسان به زندگی اجتماعی، 

ی ها انیبنو تفاوت در برخورداری آنها از مادیات را منشأ اختالفات و سستی  ها انساننیازهای مادی 

های باطنی و درونی است  ، غریزهها یریدرگو  ها نزاع. از نظر ایشان ریشه اصلی کنند یم اجتماع بیان

های زندگی خود را نشان  در خالل فعالیت ناخواه خواهی افراد اجتماع نهفته است، و ها دله در ک

؛ شود یممیان افراد  کاکی مادی تشدید و موجب ایجاد اصطخواه فزونو با رقابت برای  دهد یم

ت حرث و نسل است؛ به بیان کاجتماعی و هال مصائبها و  ها، بروز فتنه کاکسرانجام این اصط

رش کر و ذکمندی از زندگی مادی باشد و ف ه هدف هر جامعه و هر امتی بهرهکدر هر زمان »ایشان 

د، نکتواند ماده این فساد را از ریشه بر  محدود در چهار دیوارى زندگی دنیا گردد چنین امتی نمی

چون دنیا، دار تزاحم است، و قوام اجتماع بر اساس منافع اختصاصی است و استعداد افراد هم 

خارج همه در معاش و  واحوال اوضاعآید و عوامل مؤثر و  ه پیش میکمختلف است، و حوادثی 

  .(1۵7، 9، ج 1374ره(: ))طباطبایی« زندگی آنان دخالت دارند
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سوره مبارکه یوسف )علی نبینا و علی آله و علیه  ۵3 ،معارج سوره مبارکه 21تا  19ایشان آیات 

(، را گواه بر این مدعای خود السالم هیعلسوره مبارکه هود )علی نبینا و علی آله و  119السالم( و 

 ها اصطکاکی مادی دیگران و رفع ها داشتهی نسبت به ورز بخلو تنها راه خالصی بشر از  رندیگ یم

ی را در ورز بخلکه  کند یمرا به نحوی تربیت  ها انسانکه  دانند یماجتماعی همان تربیت اسالمی 

ه هدفی حیوانی و غرضی مادی کی نفسانی را از تمتع به مادیات ها خواهشنفس آنها خاموش و 

زاحم آنکه خاصیت معنویات، دوری از هرگونه ت ژهیو به. دهد یمی این تمتع معنوی تغییر سو بهاست 

برادری حقیقی در مسیر بندگی  جادکنندهیاو  ها دلخشم و دشمنی از  محوکنندهو  اصطکاکو 

گسترش نگاه و ایجاد رشد معنوی و نزاهت درونی  رو نیازا(؛ 160 -1۵6همان: صص ) الهی است

 ی برای تحقق عدالت و شرط موفقیت در اینا مقدمهی مانند بخل و حسد و ... ا لهیرذآنها از صفات 

مسیر است. در غیر این صورت با توجه صرف به چارچوب مادیات و وضع قوانین و مقررات، 

کرد. اختالفات ذاتی عالم ماده در  فصل و  حلتنازع ذاتی موجود در عالم ماده  توان ینم وجه چیه به

ی مادی دیدگان افراد را گرفته است ها ارزشکرده و تا  ور شعلهجوامع انسانی آتش نفسانی را 

ی، طلب استیرارزشی متعالی در ذات انسان بیدار کرد. امیالی چون  عنوان بهعدالت را  توان ینم

و در قاموس نگرش دنیوی  زدیانگ یبرمصدد حفظ آنها ستگی به قدرت و ثروت انسان را دردلب

 تواند یم. در مقابل گسترش معنویت از مسیر توسعه عدالت شود ینمدرمانی برای آن یافت 

 (.1399سایه میری و جانی: ی افزایش دهد )ریگ چشماجتماعی را به نحو همبستگی 

ی رشد ها استیسبر  ها یگذار هدفالبته تمرکز بر رشد معنوی و پرهیز از اصالت دهی در 

ی نینش گوشهبه معنی مفاهیمی چون ترک دنیا و اجتناب از کار و کوشش و  وجه چیه بهاقتصادی 

معیشتی و فقدان امکانات ضروری مادی ضربات مهلکی به پیکره نیست. چه آنکه از طرفی فقر 

ی در بهبود ا ژهیوو از سوی دیگر عوامل معنوی اثرات  معنوی فردی و اجتماعی وارد خواهد ساخت

است،  مدنظرآنچه  (؛ اما1399)غفاری فرد و همکاران:  کنند یمی اقتصادی ایفا ها شاخص

 رو نیازاشدن آنها در مسیر تعالی معنوی بیشتر است؛  دار یمعنی اقتصادی و ها تیفعال قرارگرفتن

تعالی معنوی محسوب شود، به شدت مطلوب و گاه ضروری  ساز نهیزمفعالیت اقتصادی  هرگونه

  خواهد بود.

 مدخل معنویت در اقتصاد اسالمي .2-3

مجزا کرد.  هنگام بررسی و تحلیل تأثیر معنویت بر اقتصاد اسالمی، باید دو حیثیت را از یکدیگر

توحیدی است که در  یمبان ی اقتصاد اسالمی ناظر بهشیو گرا ینشیببا بعد  تیارتباط معنو نخست

به  ، و وجه دومشود یمآن از کیفیت تدوین اصول موضوعه و اساسی با رویکردی بنیادین بحث 

و  ها تیفعالبررسی و تحلیل تأثیر معنویت در موضوعات اقتصاد اسالمی در حوزه کارکردها، 
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ی معنویت بر سه حوزه اثربخش؛ این مباحث ناظر به پژوهش نسبت به پردازد یمرفتارهای اقتصادی 

 تولید، توزیع و مصرف است.

 معنویت اسالمي و مباني اقتصاد .2-3-1

معانیِ اصیل توحیدی است، از یک سو اعتبار و ارزش  کننده منعکسمعنویت  که ییازآنجا

ی آن در مسیر ارتقاء معنوی انسان است و از سوی دیگر دار یمعنی اقتصادی مشروط به ها تیفعال

صالحیت معرفتی برای اعتماد و اتکا جهت اتخاذ مبانی علمی و الگوهای عملی منوط به تأیید منابع 

ی را دارد که در بخش معرفتدر اقتصاد معنوی، آن دانشی صالحیت  گرید  عبارت بهحیانی است.  و

ورای خود کاشف از شناخت مبدأ انسان و مسیر سعادت اخروی وی باشد و بتواند برای انسان 

 یعلم ابد»ی، آمل یجواد اهلل تیآیک موجود ابدی، سعادت ابدی را تأمین کند. به تعبیر  عنوان به

او را  تیون ابدچ ستیکمتر باشد در شأن انسان ن نیکه از ا یاست که در شأن انسان است و علم

  .(139۸: )جوادی آملی« کند ینم نیتأم

یی به گرا حسی و ریپذ تجربهی، از انحصار در شناخت معرفتاین مهم موجب توسعه منابع 

اده از منابع . البته استفدخواهد بو ریخطاناپذمنابع شناختی  عنوان بهاستفاده از منابع وحیانی 

شناختی فرامادی در معنویت . معرفتردیپذ یمرت اساس نگرش وحیانی صوشناختی مادی نیز بر

و این مهم  کند یمسرچشمه هر معرفتی محسوب و  یعلت فاعل عنوان بهاسالمی، خدای سبحان را 

دایره منابع معرفتی را از حس و تجربه و عقل مادی فراتر نهاده و به گستره بی انتهای وحی متصل 

ی را در حوزه دار یمعنی ها تفاوتی در معنویت اسالمی، شناخت معرفت. نوع نگرش سازد یم

که بیان آنها  کند یمی و در نهایت ارزش شناختی نسبت به اقتصاد متعارف ایجاد شناخت یهست

 نیازمند مجالی دیگر است. 

ی و ارزش شناخت یهستی، شناخت معرفتی ممتاز ها یژگیومعنویت اسالمی با برخورداری از 

امور احاطه که در آن امور مادی و مُلکی در  دهد یمادی را به نحوی شکل شناختی، مبانی اقتص

مرتبه نازل و  مادیتاست که  یا گونه به عتیطب بر عتیاحاطه فوق طب معنوی و ملکوتی قرار دارد.

ی ها تیاز فعال یبرخاز همین روی . شود یدانسته م یباطن هست ای یمرتبه عال معنویتظاهر، و 

تعریف خواهند شد  رسازندهیغو  ناپاک ،دیپل گرید یبرخسازنده و و  مقدساقتصادی مطلوب، 

 (.1397: ی، نظرزاده وسف)ی

 

 معنویت اسالمي و موضوع اقتصاد .2-3-2

توان در بین اقتصاددانان مکاتب مختلف، چیستی موضوع اقتصاد، مورد اختالف است. این نگاه را می

در دو طیف فکری دنبال کرد؛ دسته نخست اقتصاددانان رفتارگرا هستند که تنها رفتار خارجی 
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ها توجهی ندارند. غالب دهند. این طیف به اراده و انگیزه انسانانسان را دنبال و مورد بررسی قرار می

برای نمونه ژان  در این زمره محسوب کرد. توان یمتعاریف اقتصاددانان کالسیک و نئوکالسیک را 

(؛ و یا از نظر 1:1۸03سی) داند یو مصرف ثروت م عیتوز د،یتولباتیست سی موضوع علم اقتصاد را 

 تیکه قابل یابیبا اهداف و وسائل کم است که رفتار انسان را دررابطه یقتصاد دانشا 2نزیراب ونلیل

  .(1932) کند یدارند، مطالعه م زین یگرید یها استفاده

در تعریف  یکنش انسان کردن لحاظبه اقتصاددانانی اختصاص داد که بر  توان یمدسته دوم را 

ی ها تیفعالدر  ها انسانکه تعریف باید به آگاهی و اراده  اند دهیعقعلم اقتصاد تأکید دارند و بر این 

انسان  یعمل یها کارل منگر، علم اقتصاد را مربوط به کنشاقتصادی توجه داشته باشد. برای نمونه، 

 (.19۸1: 3منگر) داند یمی اقتصاد

توجه به رفتار  مرور بهمرور تعاریف ارائه شده نشانگر این است که اگر از زمان اسمیت به بعد، 

لزوم  شدن مطرح، با شد یم تر پررنگو لحاظ داشتن آن در موضوع اقتصاد  ها انساناقتصادی 

های اقتصادی، تعاریف انگیزه و اراده بشری در فعالیت درنظرگرفتنهای انسانی و پرداختن به کنش

ای از درک بشر موجود از یک امر اقتصادی و مادی صرف، فاصله گرفته است. شاید این امر نشانه

 به  باتوجهی اقتصادی باشد اما روشن است که ها دهیپدنسبت به عدم کفایت نگرش مادی صرف به 

به  هرچند -ا عنوی به اقتصاد به طور ویژه موضوع خاص خود رتمایز علوم به موضوع آنها، رویکرد م

با فرض اینکه ما موضوع اقتصاد را هر یک از موارد  گرید عبارت به. کند یمنبال د - لحاظ مفهومی

ی شود که توجه به مهای موجود بدانیم، در نگرش اقتصاد معنوی این نکته را مطرح مذکور در طیف

های اقتصادی تولیدی، توزیعی و مصرفی و یا رفتارها و ، ماهیت فعالیتعنصر اصیل عنوان بهمعنویت 

ها را به لحاظ مفهومی تغییر خواهد داد؛ شاید این تغییر را در نگرش دسته دوم به موضوع کنش

زمانی در مسیر  ها انساناقتصاد بتوان مشهودتر مالحظه کرد چرا که در اقتصاد معنوی اراده و انگیزه 

که حاکی از توجه به امور معنوی باشد. در اقتصاد مبتنی بر معنویت اسالمی  رندیگ یمصحیح قرار 

عت اسالمی همه فعالیت های تولیدی، توزیعی و مصرفی در گستره بازار کاالها و خدمات که در شری

ارج و در مقابل بسیاری از از حوزه اقتصاد معنوی خ شوند، موضوع حرام و ممنوع شمرده می

قتصادی مرتبط با امور معنوی در موضوع اقتصاد قرار می گیرند. برخی از این موضوعات های ا فعالیت

اف آنها به هیچ وجه در جوامع به نحوی است که بازارها و فعالیت های اقتصادی شکل گرفته در اطر

شوند. مطالعه  های خاص جوامع اسالمی محسوب می خورد و از  ویژگی اسالمی به چشم نمیغیر

                                                                                                                   
1 say 
2 Robbins 
3 Menger 
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هم و ضروری است که باید در حجم مراودات و ماهیت نظری و اجرایی این بازارها امری مروابط، 

 های خاص خود دنبال شود.    پژوهش

 

 مقایسه نگرش به معنویت در اقتصاد اسالمي و اقتصاد متعارف .3

قتصاد پارادایم ادر تعریف شده  یِمعنو هیسرما ایو لیبرالیسم  یاقتصاد تیآنچه در معنو

نگرش ابزاری به معنویت در دارد.  یاقتصاد اسالم یبا فضا یگذرد، تفاوت معناداریم یدار هیسرما

چارچوب اقتصادی لیبرالیسم، گویا نسخه بدلی از نگرش به علم اقتصاد است. برای نمونه وقتی یکی 

 وتولید ی ها تیفعال مطالعهعلم  دقتصاا»ترین تعاریف علم اقتصاد را با این مضمون که از متداول

ی ربیکا وتولید  ها، متیق ندرویعنی  دقتصااکلی ی ها حرکت دقتصااعلم . ستا دممر نمیا در لهدمبا

توان فهمید که ی میخوب به، میکن یم( را مرور 20، 1373، 1)ساموئل سون« کندمی لیوتحل هیرا تجز

. برخوردی ابزاری ردیگ یماست، با معنویت صورت  گرفته صورتهمان برخوردی که با علم اقتصاد 

انسانی، نه مبتدای عالم هستی  های دارد و در مطالعه عالم طبیعت و پدیده علم سکوالرکه ریشه در 

ترین  ائل است؛ حتی اگر موضوع بحث، غیرمادیگیرد و نه برای منتهای آن نقشی ق  را در نظر می

دنبال می کند: ابزاری که بتوان عناصر مانند معنویت باشد. لیبرالسم از معنویت هم فقط یک چیز را 

 از آن به سود بیشتر رسید.

 شود یمواجه م تیو قدرتمند بسان معنو یانکارنشدن یبا عنصر که یهنگام داریسرمایهاقتصاد 

ی استفاده صحیح از معنویت در جا بهبدون توجه به معانی رفیع توحیدی و مبدأ و معاد انسان، 

 عنوان بهانحرافات و تحریف واقعیات از معنویت نیز  بر  هیتک باتا  کند یممسیر شناخت هستی، تالش 

ها و هیتوص ،یعقل و تجربه بشر یبر مبنامعبری برای نفع شخصی بیشتر استفاده کند. در این نظام 

تا  آن حرکت کرد یسو بهتر است بهگویی که  شودمطرح می یآور الزامریغ یاخالق یهاپنداشت

ای تنزل یافته و نیز نسخه ها هیتوصاما حتی گاه این  ؛یت گرفتبتوان رنگ و بویی از معنو

های محدود مادی و  سفانه موج اندیشهأمت»ره( )به تعبیر شهید مطهری اند تیمعنوگرایانه از  مادی

برخاسته به آنجا کشیده که گروهی اصرار دارند همه مفاهیم عالی و وسیع  نیزم حسی که از مغرب

 (.141، 2، ج1 یمطهر)« می را تا سطح محسوسات و مادیات تنزل دهنداسال ینیب و گسترده جهان

های است که در غرب نیز مخالفت افتهی گسترشمحابا بی چنان آناین نگرش به معنویت در اقتصاد 

ها سوای نگاه مستقل به معنویت، به نقد این بسیاری را به دنبال داشته است. برخی از پژوهش

؛ برای مثال کِلر معتقد است اند برخاستهی به مخالفت طورجد بهدیدگاه ابزارگرایانه پرداخته و با آن 

ابزاری برای رشد ثروت و افزایش رشد نگریست و آن را نوعی سرمایه اولیه  عنوان بهنباید به معنویت 

                                                                                                                   
1 Samuelson 
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استوار است،  یسودآور ی ومنطق ماد بر هیسرما رد. از نظر ویبرای بهبود شرایط مادی اتخاذ ک

(؛ و یا موتماگی معتقد است 200۸: 1و کِلر باین )هلفن تاس یدرون مریشتر ایت بیمعنو که یدرحال

سازد و در حقیقیت مسیری های دینی و مذهبی و ایمانی ضربه وارد می ها به پایهاین نوع برداشت

نیز  3(. هامرلی2:2010)مونته مگی شودمعنوی در یک جامعه منجر میهای است که به محو داشته

مضر  اریبس یاقتصاد شهیاند کار رفته در به هیسرما میپارادا کند:گونه مخالفت خود را بیان می این

خاص عملکرد در قالب را  نیاست که د آثاریو  ی عوارضدارا. نگاه ابزاری به معنویت است

تبدیل کرده و موجب انحراف از  مذهب ریمذهب را به غ تیدهد و ماهیم تنزل یاسیو س یاجتماع

 .(2011)گردد دین می

فراتر از مفهوم معمول  یمعنو هیمفهوم سرما یطورکل کنند بهیادعا منیز ر و مارشال هازو

ها و ابزارها وجود دارد و آنچه از ارزش انیم یذات یناسازگار یچرا که نوع .است یاقتصاد هیسرما

 واست  یمعنو هیسرما یارزش تیفهم ماه یبرا ینگرش ابزار کیشود یم ادیدر اقتصاد  تیومعن

در علوم  یعلم یها هیتر شدن نظردهیچیدر اقتصاد منجر به پ یناسازگار نیانگاشتن ا دهیناد

و چگونه  ابدییپرورش و رشد م یمعنو یهاچگونه ارزش نکهیشود. آنها معتقدند ایم یاجتماع

به  ؛دارد یبشر یزندگ یو متعال یدر علل فراماد شهیبخشد، ریرا ارتقاء م یو جمع یفرد تیظرف

 نیا ،رو نیو ازا تنزل دادرا های معنوی ارزش یاقتصاد یهابا شاخص دیتوان و نباینم عقیده آنها،

در فکر و ذهن و عقیده محدود  تنهارا  یمعنوهای یریگجهتآنها  ذاتاً غلط است. یو بررس بیترک

ی در اثربخشهای بسیار برای تیظرفشمارند، بلکه با تعیّن یافتن در رفتارها، قائل به ایجاد نمی

 (.2004: زوهار و مارشال) بهبود شرایط اقتصادی هستند

 

 يریگ جهینت .4

، و نبود جایگزین برای عنصر معنویت، از عللی است که موجب رشد محورهای عواقب سوء سیاست

 یاقتصاد یرهایمتغ ریبا سامعنویت  انیو روابط موجود م گاهیجا ،یستیچمسائلی چون شدن  مطرح

در ادبیات توسعه شده است. خأل موجود برای چارچوبی روشن از معنویت، بستر مناسبی را برای 

از  سوءاستفادهکه دستاویز خطرناکی برای  کند یمایجاد  قیقردیغنفوذ تدریجی معانی انحرافی و 

 .سازد یممعنویت، حتی در فضای اقتصادی فراهم 

ی معنویت در ادبیات اقتصادی وجود دارد. نخست نگرش ابزارگرایانه ریکارگ بهدو نگرش کلی در 

های رفاهی استفاده کند؛ در ای برای رشد مؤلفهوسیله عنوان بهاز معنویت  صرفاًکند تا که تالش می

                                                                                                                   
1 Keller and Helfenbein  
2 Montemaggi 
3 Hammerli 
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 محور متمرکزبر دو  شود. این نگرشیاد می« سرمایه معنوی»از معنویت با عنوان  غالباًاین رویکرد 

در بستر اقتصاد و  معنویتاز  یامکان استفاده ابزار یگرا برایکم یفیتعر یکی ارائهاست: 

در اقتصاد از شاخص  تیمعنو سنجش یغرب برا یاقتصاد اتیدر ادب رو نیکالن )ازا یها استیس

چارچوب حفاظت حداکثری از  یگریو د (ستین یکه شاخص جامع و مانع شود یاعتماد استفاده م

گار دو هدف ساز نیامحتوایی که با هر  رو نیازاو ارائه مفهومی سازگار با آن؛  یدمکراس برالیل

استقاللی است که در آن نگرش دوم نگرش  .ردیگ یقرار م مهریبیو  یپوش ، مورد چشمنباشد

شود؛ هرچند اثرگذاری آن بر متغیرهای طور مستقل عنصری مطلوب شناخته می معنویت به

از پیشوند سرمایه  غالباً. در مطالعات انجام شده با این دیدگاه، ردیگ ینماقتصادی مورد انکار قرار 

. شود یمکار گرفته  همقدس ب شود و عناوینی چون اقتصاد معنوی، الهی یابرای معنویت استفاده نمی

منتقدین به استفاده ابزاری از معنویت در اقتصاد معتقدند نگرش ابزارگرایانه با تنزل جایگاه دین و 

ی به ریناپذ جبراناست و تبعات  نیاز د یاستفاده ابزارداری به دنبال معنویت در فضای سرمایه

 دنبال دارد.

ر منابع وحیانی مسبوق به سابقه نیست اما کاربرد آن اسالمی معنویت از نظر لفظی د اتیادبدر 

توسط اندیشمندان معاصر نشانگر آن است که از نظر مفهومی دارای چارچوبی روشن است؛ از منظر 

ی و ابدی و رمادیغقرآن کریم معنویت در حیات انسان از اصالت برخوردار است و به وجهه ملکوتی، 

که است  مدنظر یملکوت ییشود، معنایم اسالمی تیسخن از معنو یوقتاخروی وی تعلق دارد. 

« ال إله اال اهلل» کلمهو  دیتوحدهد. این معنی همان را شکل می اساس رشد و پرورش روح انسان

معانی رفیع صفات ثبوتیه الهی است؛ اتصاف روح انسان به این معانی وی را  دربردارندهاست که 

ن یتر مهمکند که براساس اصالت روح در سرشت انسانی، عنوی میم اصطالح بهدارای معنویت و 

. در اقتصاد اسالمی نگرش کلی به معنویت، نگرش استقاللی است. معنویت در ت استیرکن انسان

جدی بر  راتیتأثتواند معنویت می هرچنداقتصاد اسالمی، ابزاری برای رشد ثروت اقتصادی نیست 

 یها اعم حوزه یاقتصاد یها در عرصه معنویتظهور و بروز اشد. ساختار و قواعد اقتصادی داشته ب

و  ییاجرا یها عرصه زیو ن یزشیو ساختار انگ یساز میدر تصم یدیعنوان عنصر کل به - ینشیب

 یاقتصاد یها برکنش تیمعنو یرگذاریو مصرف است. نحوه تأث عیتوز د،یدر سه حوزه تول یاتیعمل

  بدان پرداخته شود. یآت هایاست که الزم است در پژوهش یضوعاتمو نیتر از مهم
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