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کارکرد نظام انگیزشی مستخرج از الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 

 در اقتصاد فرهنگ

 

 1بافرانی بهنام عرب

 1و2میثم موسائی

 3نیا اصغر هادوی علی

 

 16/07/1398 تاریخ پذیرش:                         27/04/1398 تاریخ دریافت:     

 چکیده:
ی  های اقتصادی ناشی از آن، ضرورت محافظت از عرصه ی دشمنان، محدودیت های ظالمانه امروزه تحریم

فرهنگ در مقابل این تهاجمات و تدوین سازوکاری مبتنی بر مبانی اعتقادی و متناسب با مختصات بومی 
است. نظام انگیزشی که  مندان به نظام اسالمی قرار داده ی اقتصاد فرهنگ را مورد توجه عالقه کشور، حوزه

شامل مجموعه قوای درونی و بیرونی محرک فرد به سمت اهداف است، ارتباط تنگاتنگی با اهداف فرد دارد. 
سند باالدستی، جامع، برگرفته از  عنوان بههدف غایی اقتصاد فرهنگ از منظر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 

شرفت معنوی و مادی است. بر این اساس، نظام انگیزشی در منویات ارزشی و مبتنی بر شرایط بومی کشور، پی
های بسیاری  اقتصاد فرهنگ متعارف با نظام انگیزشی مبتنی بر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت از تفاوت

کارکرد نظام  دنبال بهبرخوردار خواهد بود. در این مقاله با روش تحلیل محتوای کیفی و مطالعه تطبیقی 
الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در اقتصاد فرهنگ هستیم. نتایج پژوهش حاضر حاکی از  انگیزشی مستخرج از

هایی چون  کارگیری حداکثری نظام انگیزشی مبتنی بر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در عرصه آن است که به
فرهنگ اساسی تحقق حداکثری مکتب اقتصاد  کار راهنیاز و  مصرف، تولید، نیروی کار و بخش دولت، پیش

 مبتنی بر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت است.
  

 فرهنگ، اقتصاد فرهنگ، نظام انگیزشی، الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت کلیدي: کلمات

  JEL: Z1, Z12, Z19بندي  طبقه
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 مقدمه 

ی فرهنگ حاکی از آن است که  نگاه عمیق و جامع رهبران نظام مقدس جمهوری اسالمی به مقوله

های کالن نظام امری ضروری  ها و سیاست توجه به موضوع فرهنگ در تدوین کلیه برنامهتنها   نه

  است، بلکه بایستی فرهنگ را زیربنای پیشرفت در همه ابعاد در نظر گرفت.

ین نوع نگاه به وضوح در بیانات امام خمینی )ره( و امام خامنه ای )مدظله العالی( قابل مشاهده ا

 است.

اند:  ، این چنین بیان فرموده)ره( جایگاه و اهمیت فرهنگ را در سخنیحضرت امام خمینی 

شك باالترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد، فرهنگ آن جامعه است.  بی»

دهد و با انحراف فرهنگ،  اساساً فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل می

وی باشد، ولی پوچ و ، سیاسی، صنعتی و نظامی قدرتمند و قهرچند جامعه در ابعاد اقتصادی

 (1361)موسوی خمینی،  .«تهی است میان

نیاز بودن آن جهت  العالی( نیز زیربنا بودن فرهنگ و پیش همچنین رهبر فرزانه انقالب )مدظله

در حقیقت فرهنگ »فرمایند:  ها از جمله اقتصاد را مورد توجه قرار داده و می پیشرفت در سایر عرصه

همه چیز یك جامعه است، هیچ بنیاد اجتماعی و اقتصادی، بدون اتکا به یك فرهنگ شکل 

یم، اگر ما بخواهیم توسعه اقتصادی را به معنای صحیح کلمه در جامعه راه بینداز …گیرد نمی

 (1379ای،  )خامنه .«احتیاج به تالش فرهنگی داریم

نظران عرصه فرهنگ را  می ایران با دیگر صاحباساس اختالف نگاه رهبران نظام جمهوری اسال

 باید با نوع نگاه دینی و توحیدی آنها تعلیل کرد.

ی فرهنگ اعم از تولید و  اگر اقتصاد فرهنگ را بتوان شامل کلیه فعل و انفعالت اقتصادی عرصه

ی فرهنگ، وضعیت بازار  مالی عرصه تأمینو خدمات فرهنگی و هنری، چگونگی مصرف کاالها 

نیروی کار فرهنگی، جایگاه و نقش دولت در بخش فرهنگ و موضوعاتی از این قبیل تعریف کرد 

نگاه راهبردی رهبران نظام اسالمی،  براساس(، آنگاه بازتعریف اقتصاد فرهنگ 1379)موسائی، 

اسالم جهت پیشرفت مادی و  مستلزم دسترسی به الگویی بومی و مبتنی بر مبانی نظری و فلسفی

 معنوی کشور است.

ای کالن و راهبردی بر مبنای بینش  رسد الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت که نقشه می نظر به

اسالمی و مطابق با شرایط اقلیمى و فرهنگى ایران جهت پیشبرد کشور از وضعیت موجود اقتصادى 

 دهد. را در اختیار قرار می به وضعیت مطلوب آن است، بهترین چارچوب در این راستا
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توان انگیزش را نیروهای درونی و بیرونی موثر در ترغیب  اساس نظریات موجود، میاز سوی دیگر، بر

/ شرمرهورن و  2013، 1یابی به اهداف مورد نظر دانست )رابینز و جاج فرد در راستای دست

 (.2011، 3/ لوتانز 2014، 2همکاران

اج نظام انگیزشی اقتصاد فرهنگ انگیزشی غربی و اسالمی، استخر توجه به تفاوت ماهوی نظامبا

 یابد.  اساس مبانی اسالمی جهت تدوین مکتب اقتصاد فرهنگ مبتنی بر تعالیم اسالمی ضرورت میبر

ی پژوهش حاضر، تبیین کارکرد نظام انگیزشی مبتنی بر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با  مسئله

کلی، مقاله حاضر  طور بهات موجود در اقتصاد فرهنگ متعارف است. استفاده از تحلیل برخی نظری

های غربی انگیزش با مبانی انگیزشی از دیدگاه  پس از مروری بر ادبیات موضوع، به مقایسه تئوری

اسالم پرداخته و نهایتاً نکاتی نظری و عملی پیرامون کارکرد نظام انگیزشی مطلوب الگوی اسالمی 

 خواهد کرد. ایرانی پیشرفت ارائه

 

 هاي پژوهش اهداف و پرسش

هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین کارکرد نظام انگیزشی مبتنی بر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در 

 اقتصاد فرهنگ است. در این ارتباط، اهداف فرعی پژوهش عبارتند از:

ت در تبیین کارکرد نظام انگیزشی اقتصاد فرهنگ مبتنی بر الگوی اسالمی ایرانی پیشرف -1

 حوزه مصرف و تولید

تحلیل کارکرد نظام انگیزشی مطلوب الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در نظریات اقتصاد  -2

 فرهنگ متعارف

پرسش اصلی پژوهش، این است که کارکرد نظام انگیزشی مبتنی بر الگوی اسالمی ایرانی 

 پیشرفت در اقتصاد فرهنگ چیست؟
 

 پیشینه پژوهش

ی اول مطالعاتی  شوند. دسته انگیزشی اسالمی به دو دسته تقسیم می ی نظام ها در زمینه پژوهش

اند.  هستند که به تبیین مبانی نظام انگیزشی اسالم و یا مقایسه آن با نظام انگیزشی غربی پرداخته

ی دوم، به بررسی نظام انگیزشی اسالم در اقتصاد اسالمی به صورت کلی و یا موردی  مطالعات دسته

 اند. پرداخته

 

                                                                                                                   
1 Robbines & Judge 
2 Schermerhorn, Hunt, Osborn & Uhl-Bien 
3
 Luthans 
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 مطالعات دسته اول:

ای ابتدا برخی از نظریات اندیشمندان غربی همچون وروم، مازلو،  ( در مطالعه1372یزدانی ) اورعی

کلند پیرامون انگیزش را بیان کرده و سپس با استفاده از آیات و روایات به  هرزبرگ، آلدرفر و مك

 ریات غربی پرداخته است. ها در اسالم و مقایسه تطبیقی آن با برخی نظ بررسی منشا انگیزه

های  های واژه ( پس از برشمردن نظریات انگیزش در مدیریت، به بیان مترادف1386بخشی )

انگیزش، انگیزه و نیاز در قرآن کریم پرداخته و نهایتاً ضمن تبیین مبانی انگیزش اسالمی، به توضیح 

 د.پرداز ها و امیال از دیدگاه اسالم می بندی نیازها، انگیزه دسته

های غربی انگیزش، آرای  بندی جامعی از تئوری ( ضمن ارائه دسته1391زاده و زینعلی ) ترک

اند که از این جهت  برخی از اندیشمندان مسلمان متقدم و معاصر را نیز در باب انگیزش مطرح کرده

 نسبت به مطالعات پیشین، متمایز هستند.  

کتاب تفسیر  براساس( شش منبع انگیزش اخالقی مستخرج از قرآن کریم و 1395وجدانی )ب

 المیزان را معرفی نموده است.

های انگیزش اسالمی را  بررسی کرده و  ( رویکردهای متنوع نظریه1398خندان و جوادی )

 ها پرداخته است. ی نیاز و گرایش های شهید مطهری )ره( به تبیین مقوله اندیشه براساسهمچنین 

 مطالعات دسته دوم:

عناصری فرهنگی را از دیدگاه « اسالم و فرهنگ توسعه اقتصادی»( ذیل عنوان 1373موسائی )

 ثرند. ؤویت نظام انگیزشی توسعه، بسیار ماسالم استخراج کرده که در تق

به معرفی نظام انگیزشی « اقتصاد کالن با رویکرد اسالمی»( در بخشی از کتاب 1384میرمعزی )

 ی کسب و صرف درآمد مسلمان را بیان کرده است. آن، انگیزه براساسم پرداخته و در اسال

( ضمن نقد نظریات اقتصاد فرهنگ متعارف غربی مبتنی بر اصالت سود، به 1388الهدی ) علم

تبیین هدف اصلی مصرف کاالهای فرهنگی از منظر دین، یعنی رشد معنوی انسان و جامعه انسانی 

 پرداخته است.

گرا از منظر اقتصاد  ( با استفاده از فراگرد انگیزشی به مقایسه رفتار انسان مادی1390نیا ) هادوی

ی ربا و  ی تولید به مسئله متعارف و قرآن کریم پرداخته و نشان داده است که قرآن کریم در حوزه

 گرایی نگاهی رفتارشناسانه داشته است. ی مصرف به مسئله تجمل در حوزه

ی انگیزش در نظام مالیاتی متعارف و نظام مالیاتی اسالم  ( به مقایسه مقوله1395توکلی )

ی  های مالیاتی متعارف به مسئله باره را توجه صِرف سیاست پرداخته است. وی تفاوت اصلی در این

ستانی برخالف توجه نظام مالیاتی اسالم به ابعاد تربیتی مالیات در کنار انگیزش اخالقی  مالیات

 داند.  ین مالیاتی میجهت تمک
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شود که در هیچ یك از مطالعات فوق، به واکاوی نظام انگیزشی  های فوق، روشن می با مرور پژوهش

انی پیشرفت پرداخته های الگوی اسالمی ایر مؤلفه براساسدر اقتصاد فرهنگ متعارف و تحلیل آن 

اند و یا نظام  انگیزشی در غرب و اسالم پرداخته های مرتبط، یا به مقایسه نظام نشده و پژوهش

اند و لذا، پژوهش حاضر از جهت موضوعی و محتوایی از  ی در اقتصاد اسالمی را مطرح کردهانگیزش

 نوآوری برخوردار است.     

 

 چارچوب نظري
 

 اقتصاد فرهنگ. 1

فرهنگ مطرح بوده و ی  گیران حوزه های اصلی تصمیم یکی از دغدغه عنوان بهمنابع مالی  تأمین

ها و صنایع  جهت شناخت و بررسی عملکرد بنگاه هست. ترکیب مطالعه علم اقتصاد و فرهنگ

ی فرهنگ، اقتصاد  گیران عرصه گذاران و تصمیم گری سیاست فرهنگی و هنری در راستای هدایت

 (.1974، 1دهد )اندرسون فرهنگ را تشکیل می

کنندگان  ها و نیازهای مصرف خواسته تأمینرابرت پیکارد، اقتصاد فرهنگ را بررسی چگونگی 

کنندگان و جامعه توسط فعاالن فرهنگ با استفاده از منابع  کاالهای فرهنگی، تماشاگران، تبلیغ

ع (. تعریف آلباران از اقتصاد فرهنگ مبتنی بر نحوه استفاده صنای1990، 2داند )پیکارد موجود می

، 3)آلباران استها و نیازهای متعدد  خواسته تأمینفرهنگی از منابع کمیاب تولید محتوا جهت 

1996.) 

تقاضا و نیز های عرضه و  اقتصاد فرهنگ از نگاه تراسبی و ویکتور، توصیف و تحلیل ویژگی

 (.2006، 4ها در صنایع مختلف بخش فرهنگ است )تراسبی و ویکتورهای متقابل آن ویژگی

 

 «انگیزش»و « انگیزه»، «نیاز»تعریف . 2

شود )پائول و  دارد، نیاز نامیده می چه که در درون فرد، وی را به فعالیت و انجام کار وامینآ

ی  نظر آمدن نتیجه  (. در تعریفی دیگر، نیاز، حالت درونی است که باعث جذاب به1993، 5بالنچارد

 (.1993، 1شود )استیفن معیّنی می

                                                                                                                   
1
 Anderson  

2
 Picard 

3
 Albarran 

4
 Throsby & Victor 

5
 Paul & Blanchard 
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ها، درونی و یا بیرونی  نامند. خاستگاه این واکنش زنده در برابر رویدادها را رفتار میواکنش موجود 

(. انگیزه، نیاز شخص در 1382)پارسا،  همان خاستگاه درونی رفتارها است است. انگیزه در واقع

 (.1379/ گنجی، 1385علی و فرهنگی،  دارد )محب ای است که وی را به ارضای آن نیاز وامی مرحله

های یك شخص را برای رسیدن به هدف تعیین  ی که شدت، جهت و تداوم تالشفرآیندبه 

(. در تعریفی مشابه، مفهوم انگیزش به نیروهای 2013شود )رابینز و جاج،  کند، انگیزش اطالق می می

نماید  کند که سطح، جهت و تداوم تالش برای انجام یك کار را مشخص می درون یك فرد اشاره می

داند  لوتانز در تعریف خود، انگیزش را نیروهای درونی و بیرونی می (.2014ورن و همکاران، )شرمره

 (. 2011کند )لوتانز،  که فرد را برای کارکردن جهت دستیابی به هدف ترغیب می

 

 نظریات انگیزش. 3

 شوند. ی تقسیم میفرآیندنظریات انگیزش به دو نوع محتوایی و 

 

 محتوایيظریات انگیزش . ن1-3

شناخت و تعیین عواملی هستند که سبب انگیزش انسان برای انجام کار  دنبال بهاین نظریات غالباً 

های محتوایی بیشتر به مسائل درونی انسان توجه دارند )امیرکبیری،  دیگر، تئوری عبارت بهشوند.  می

ها از دیگر کارکردهای حل برای ارضای آن ی راه ازهای متعدد انسان و ارائهبندی نی (. طبقه1384

(. شرمرهورن، تمرکز نظریات محتوایی را بر نیازهای فردی، 1390نظریات محتوایی است )رضائیان، 

داند )شرمرهورن و  یعنی کمبودهای فیزیکی یا روانی انسان جهت کاستن یا رفع کامل این نیازها می

 (.2014همکاران، 

 

 يفرآیندظریات انگیزش . ن2-3

ی بیشتر درصدد شناخت چگونگی وقوع انگیزش، علل، چگونگی آغاز و استمرار رفتار فرآیندنظریات 

چگونگی و چرایی  فرآیند(. این نظریات به توصیف 1382و حتی تبیین توقف آن هستند )قاسمی، 

ها و  (. متغیرهایی مانند نیازها، انتظارها، پاداش1390پردازند )رضائیان،  برانگیختگی افراد می

 (. 1373گیرد )نائلی،  پردازان این طبقه قرار می ها مورد توجه نظریه هکنند تقویت

 

 

 

                                                                                                                   
1
 Stephen 
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 هاي غربي انگیزش تئوري. 4

 های اصلی برخی نظریات غربی پیرامون  انگیزش بیان گردیده است. مؤلفهدر جدول زیر،  

 

 هاي غربي انگیزش تئوري .1جدول 

 نظریههای اصلی  مؤلفه نوع نظریه عنوان نظریه پرداز نظریه

 یفرآیند تقویت (1953) 1اسکینر

 پیامدهای مثبت ناشی از رفتار، موجب استمرار رفتار -1

 پیامدهای منفی ناشی از رفتار، موجب قطع رفتار -2

 عدم پیامد، موجب خاموشی -3

 یفرآیند انتظار (1964) 2وروم

 وابسته بودن انگیزش به:

 یابی به چیزی میزان عالقه شخص برای دست -1

 میزان احتمال تحقق آن -2

 3هالتمن و گلرمن

(2002) 
 یفرآیند عزت نفس

 مبنای اصلی انگیزش، عزت نفس است. -1

گیری،  روانی که باعث شکل-نظام رفتاری چهار خرده -2

استمرار و اعتباربخشی عزت نفس و در نتیجه انگیزش 

دار،  شوند، عبارتند از: احساس برتری، مشارکت معنی می

 و پذیرش اجتماعی احترام به خود

 (1938) 4مورای
نیازهای 

 آشکار
 محتوایی

شوند  نیازهایی که منجر به ایجاد انگیزه در انسان می

 شامل:

کسب موفقیت، وابستگی و پیوستگی، خودمختاری، 

تجاوزگری، تحمل داشتن، خودنمایی، اجتناب از زیان، 

طلبی،  غریزی بودن، پرورش دادن، نظم و انضباط، قدرت

 مهرطلبی، فهم و ادراک.

 (1954) 5مزلو
سلسله 

 مراتب نیازها
 محتوایی

لسله مراتبی زیر انسان را برای به ترتیب، پنج نیاز س

 کنند: خود، برانگیخته می تأمین

نیازهای جسمانی، ایمنی، اجتماعی، احترام و 

 خودشکوفایی

                                                                                                                   
1
  Skinner 

2
 Vroom 

3
 Haltman & Gellerman 

4
 Murray 

5
 Maslow 
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 1کللند مك

(1961) 

نیازهای 

 گانه سه
 محتوایی

کید ها تأ ه نیاز و انگیزه ناشی از آناین نظریه بر سه طبق

 دارد که عبارتند از:

 الف: کسب موفقیت؛ ب: وابستگی؛ ج: کسب قدرت

 (1962) 2آلدرفر
-وجود

 رشد-ارتباط
 محتوایی

 نیازهای بیان شده در این نظریه عبارتند از:

الف: نیازهای وجود )زیستی(؛ ب: نیازهای وابستگی و 

 ارتباط؛ ج: نیازهای رشد

 (1968) 3چارمز
ارزیابی 

 شناختی
 محتوایی

های  کاهش پاداش درونی به سبب استفاده از پاداش

سازی دریافت  بیرونی و در نتیجه ضرورت زمینه

 های درونی در افراد پاداش

 محتوایی Zنظریه  (1981) 4اوچی
ها، تعلق و صمیمیت،  ایجاد انگیزش از طریق روج ارزش

 همکاری، تساوی و مشارکت

 5رایاندسی و 

(1985) 

نیاز به 

استقالل 

 )خودتعیینی(

 محتوایی

شده در این نظریه که در تعامل با  نیازهای مطرح

شوند، عبارتند  یکدیگر منجر به برانگیختگی در فرد می

 از:

الف: نیاز به استقالل؛ ب: نیاز به تقویت حس شایستگی؛ 

 ج: نیاز به وابستگی

 (1986) 6گالسر
نیازهای 

 گانه پنج
 محتوایی

ساز انگیزش در انسان توانند زمینه نیازهایی که می

 گردند، عبارتند از:

الف: نیاز به بقا؛ ب: نیاز به عشق و تعلق؛ ج: نیاز به 

ها، حق  قدرت یا احترام؛ د: نیاز به آزادی برای بیان ایده

 ها؛ ه: نیاز به تفریح و استراحت انتخاب و بروز خالقیت

 10-12: 1391زاده و زینعلی،  / ترک 1372یزدانی،  منبع: اورعی

 

 
 

                                                                                                                   
1
 Mc Clelland 

2
 Alderfer 

3
 Charm 

4
 Ouchi 

5
 Deci & Ryan 

6
 Glasser 
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 مباني نظام انگیزشي در اسالم. 5

هایی همچون سیستم سیاسی، اقتصادی،  نظام اسالمی به عنوان یك اَبَرسیستم شامل زیرسیستم

های نظام اسالمی از مبنایی برخوردار هستند که از  فرهنگی، عبادی و ... است. هریك از زیرسیستم

د گر مبنای واح ی مبنای مشخّص آن زیرسیستم بوده و از سوی دیگر، تجلی دهنده نشانیك سو، 

ان والیت و سرپرستی خداوند را تو در یك نگاه کلی می .(1397نظام اسالمی است )کاظمی، 

ها مثل نظام اقتصادی نیز  عبارت دیگر، در سایر زیرسیستم وان مبنای نظام اسالمی دانست. بهعن به

همچنین،  .(1397ری فرد مسلمان بایستی براساس والیت الهی شکل بگیرد )کاظمی، الگوی رفتا

 حدی هیچ در دارد، کمال به روح که میلی اینکه یعنی است؛ نهایت بی سوی به روح پویش و حرکت

 پذیری الهی و این دو ویژگی، یعنی والیت به باعنایت .(1397)شیرعلی،  شود نمی متوقف

 چنین مبنای بر که فرهنگی اقتصاد آن متعاقب و فرهنگ انسانی، روح ی گرایانه کمال طلبی بینهایت

 در موجود های بخش تمامی همچنین و یافت خواهد ای العاده فوق قابلیت گردد، می بنا خصوصیاتی

 قدرتمند بسیار هم آن انگیزشی نظام نتیجه در و بوده نهایت بی کششی دارای فرهنگ، اقتصاد این

 .گرفت خواهد شکل

 که عبارتند از: هستند« انگیزش»هایی مترادف با واژه  کریم نیز واژه در قرآن

و  68، یوسف/80های غافر/ معنای طلب، خواهش، نیاز، غرض و هدف )سوره به« حاجت»واژه 

ی تحریض که از  واژه (،54اعراف/  معنای عجله و شتاب داشتن )سوره به« حثّ»(، واژه 9حشر/

(، 65و انفال/ 84های نساء/ گوید )سوره منان به جنگ از سوی پیامبر )ص( سخن میبرانگیختن مؤ

(، 4و عادیات/ 48، روم/9، روم/9های فاطر/ معنای تحریك، تهییج و برانگیختن )سوره به« اثاره»واژه 

(، واژه 3و ماعون/ 24، حاقه/18های فجر/ تحریض و ترغیب به کار خیر )سوره معنای به« حضّ»واژه 

، 90های انبیاء/ گستردگی، فزونی گنجایش چیزی و فزونی اراده و قوّت )سوره معنای به« رغبت»

سوی  معنای رو آوردن به به« میل»واژه (، 46و مریم/ 127، نساء/8، انشراح/32، قلم/120، توبه/59توبه/

معنای میل و تمایل )سوره  به« اصغاء»واژه (، 129و نساء/ 102، نساء/27های نساء/ چیزی )سوره

شود  ی بسته شده و به سبب آن کشیده میریسمانی که به چیز معنای به« سبب»(، واژه 113انعام/

(، 92، کهف/89، کهف/85، کهف/84، کهف/15، حج/37، غافر/36، غافر/10، ص/166های بقره/ )سوره

، 9، فاطر/3های فرقان/ ختن پس از مرگ )سورهگستردن، زنده کردن و برانگی معنای به« نشور»واژه 

(، 28و شوری/ 35، دخان/11، زخرف/21، انبیاء/22، عبس/15، ملك/47، فرقان/40، فرقان/10تکویر/

، 86، مریم/73، زمر/21های ق/ سمت یك مکان )سوره راندن و سوق دادن به معنای به« سائق»واژه 

های آل  اشتیاق و رغبت نفس )سوره معنای به« شهوت»(، واژه 9و فاطر/ 6، انفال/71، زمر/27سجده/

برانگیختن چیزی و جهت دادن به آن  معنای به« بعث»( و واژه 71و زخرف/ 31، فصّلت/14عمران/
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، 247، بقره/129، بقره/79، اسراء/213، بقره/33، مریم/89، نحل/28، لقمان/56، بقره/15های مریم/ )سوره

 (.1386( )بخشی، 12و کهف/ 60نعام/، ا12، مائده/103اعراف/

های خاصی را معرفی کرده است که وابسته به زمان و مکان  بینی و ارزش دین اسالم جهان

های مذکور مستلزم اهداف  بینی و ارزش صورت منطقی قابل اثبات است که جهان خاصی نبوده و به

 .(1393ناصری، نابع اسالمی )قرآن و حدیث( هستند )مکیان و مشخصی برگرفته از م

های او،  های فطری انسان، گرایش به لذت و گریز از رنج، و انگیزه همه فعالیت یکی از گرایش

باره باید سه قاعده کلی ذیل را در نظر  بیشینه کردن لذت و کمینه کردن رنج است؛ ولی در این

 گرفت:

 ها ترجیح دارد؛ لذّتی که از جهت کیفی برتر است، بر سایر لذّت -1

 های موقّت ترجیح دارد؛ لذّتی که از جهت کمّی پایدارتر است، بر لذّت -2

 های برتر )از جهت کمّی و کیفی( آینده، بر لذّت زودگذر و پست زمان حال ترجیح دارد.  لذّت -3

ی حیات دنیایی و  اش به دو مرحله بینی اسالم، انسان دارای روح و بدن است و زندگی در جهان

اش  نی او بر سرنوشت آن جهانیشود و کردار این جها و پایدار تقسیم می موقت، و حیات آخرتی

شود.  های روحی و بدنی، و دنیایی و آخرتی تقسیم می های او به لذّت رو لذّت  دارد؛ از این تأثیر

شناسد و با دستورهای خود، انسان را به  اسالم، گرایش فطری به لذّت و فرار از رنج را به رسمیت می

هایی وجود  کند. از دیدگاه اسالم، در جهان آخرت، لذّت های برتر و پایدارتر راهنمایی می تسمت لذّ

 های دنیایی برتر و پایدارتر است.  دارد که از لذّت

شود. در  رو، لذّات دنیایی، اگر به لذّات آخرتی انسان آسیب وارد نکند، مجاز شمرده می از این

های دنیایی و  رفتارهای انسان اسالمی، بیشنه کردن لذّتی  ی همه توان گفت: انگیزه نتیجه می

ها و  های آخرتی بر لذّت ها و رنج های دنیایی و آخرتی با تقدّم لذّت آخرتی و کمینه کردن رنج

 های دنیایی است. رنج

های گوناگون زندگی، بدون راهنمایی وحی برای انسان قابل  تردید آثار آخرتی افعال در عرصه بی

رو، شریعت اسالم با تقسیم افعال به پنج قسمت واجب، حرام، مستحب، مکروه و  از این درک نیست؛

 ها را نشان داده است.  ها و کمینه کردن رنج مباح، راه بیشینه کردن لذّت

ی کسب و صرف درآمد مسلمان پنج  شود که انگیزه از روایات امامان معصوم )ع( استفاده می

 چیز است: 

فی خود و نزدیکان )فرزند، همسر، پدر، مادر و ...( در حدّ کفاف با دوری مخارج مصر تأمین -1

 از اسراف و تبذیر؛

 ها و واجبات مالی، مانند خمس، زکات، کفارات، جهاد و ...؛ پرداخت بدهی -2

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 m

ie
ao

i.i
r 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                            10 / 28

https://mieaoi.ir/article-1-971-fa.html


 297        1398 پاییز، بیست و هشتمفصلنامه علمي اقتصاد و بانکداري اسالمي، شماره 

                                              

 

انجام عبادات واجب یا مستحبّی که مستلزم مخارج مالی است؛ مانند زیارت خانه خدا و  -3

 زادگان و ...؛ ع( و امامقبور امامان معصوم )

 گذاری جهت رفع نواقص مالی و بارورکردن دارایی؛ سرمایه -4

الحسنه و وقف، تبلیغ  ی رحم، صدقه دادن به فقیران، قرض انفاق در راه خدا، مانند صله -5

 صدق کند.« اهلل سبیل»دین، ساختن مسجد و مدسه و پل و هر کاری که بر آن 

که است. انسان برای آن مسلمان، رفع نیازهای واقعی در حدّ کفاف ی مصرف بر این اساس، انگیزه

بتواند با آرامش زندگی کند و بدون دغدغه راه کمال خود را بپیماید، نیازمند خوردن، آشامیدن، 

 مسکن، وسیله نقلیه و وسایل زندگی، ازدواج و اموری از این قبیل است.

رای آن است که انسان بتواند درآمد الزم جهت گذاری در جهت بارور کردن دارایی نیز ب سرمایه

اموال خود ویژه بر انفاق در راه خدا بیفزاید و از این طریق،  کند؛ به تأمینی دیگر را  مخارج چهارگانه

 .(1384)میرمعزی،  را ذخیره آخرت خود کند

 

 راي اندیشمندان مسلمان در باب انگیزش. آ1-5

متقدم و معاصر اسالمی در خصوص انگیزش در جدول زیر خالصه نظریات برخی از علما و بزرگان 

 بیان شده است:

 

 اندیشمندان مسلمان در باب انگیزشآراي  .2جدول 

 های اصلی نظریه مؤلفه پرداز نظریه

 سینا ابن

 شدت و ضعف نیازها در افراد مختلف -1

 از بین رفتن قدرت انگیزش نیاز پس از ارضای آن -2

 های نیروی شوق شعبهنیروی غضب، یکی از  -3

 رفتن نیروی شهوانی به سمت امر لذیذ -4

 ی نیازها ی وهم و خیال درباره برانگیختن قوای شهوانی و غضب به واسطه -5

 فارابی

 ی برانگیزاننده )انگیزش( ی قوه حصول اشتیاق یا تنفر و اکراه به واسطه -1

قوه ناطقه بر مبنای  صدور حکم انجام یا ترک کار ناشی از احساس یا تخیل یا -2

 اشتیاق و توجه یا ناخوشایندی تنفر

 مالصدرا

 ی قوه شوقیه )هیجان( انگیزش نیازها به واسطه -1

ی شهوانیه )میل مفرط به طرف نیازهای  قوه برانگیزاننده شامل دو بخش: قوه -2

 ی غضبیه )موجب دفع و فرار از زیان و طلب انتقام( اولیه( و قوه
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 امام خمینی )ره(

 شوق نفس نسبت به عمل موافق با میل نفسانی و شهوت -1

رغم موافقت  تصمیم شخص به انجام عمل با تشخیص عقل به صالح آن حتی علی -2

 میل و شهوت نفسانی 

 عالمه جعفری )ره(

 تقسیم انگیزش به دو دسته کلی:

اختیار  های برون ذاتی: شامل عوامل محیطی و اجتماعی/اختیار کم یا عدم الف: انگیزه

 انسان در تنظیم این عوامل )عوامل جبری و شبه جبری(

های درون ذاتی: شامل احساس برتری، خودخواهی و خودنمایی،  ب: انگیزه

 خواهی، عالقه ذاتی به مدیریت، تخصص و تجربه، احساس تکلیف الهی و ... منفعت

عالمه طباطبائی 

 )ره(

 نه تمایالت محض انگیزش از طریق خوبی و بدی )حسن و قبح( و -1

 نسبی بودن خوبی و بدی و بستگی آن به طبع افراد -2

 شهید مطهری )ره(

 های انسان در سه دسته: تقسیم فعالیت

 غریزه، طبیعت، عادت و فطرت تأثیرهای انسان تحت  الف: التذاذی: فعالیت

 مصلحت )از سوی عقل( و نه لذت تأثیرهای تحت  ب: تدبیری: فعالیت

ها از التذاذی به تدبیری با تکامل عقل و  تدبیری(: سوق فعالیت-تذاذیج: تکمیلی )ال

 اراده

 21-22: 1391زاده و زینعلی،  منبع: ترک

 

 لگوي اسالمي ایراني پیشرفت. ا6

العالی( مطرح  مفهوم الگوى اسالمى ایرانى پیشرفت نخستین بار توسط رهبر معظّم انقالب )مدّظله

شده و از آن پس، سخنان بسیاری پیرامون آن در مجامع علمی حوزوی و دانشگاهی عنوان گردید. 

ات رهبر توان تعریف برگرفته از بیان در میان تعاریف متعددی که از الگوی مزبور ارائه شده است، می

تر دانست. در این تعریف، الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، نقشه  تر و متقن فرزانه انقالب را جامع

که از سویى مبتنى بر  استجامع و کالن حرکت از وضعیت موجود اقتصادى به وضعیت مطلوب آن 

شرایط  مبناى بینشى اسالم و در چارچوب فقه و اخالق اسالمى بوده و از سوى دیگر، مطابق با

 .(1392)میرمعزی،  اقلیمى و فرهنگى ایران است

الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، مفهومی است که حفاظت از هویت ایرانی و اسالمی ما را در 

 (1394کند. )مظاهری و کافی،  می تأییدقالب مسیری مطمئن برای پیشرفت کشور، 

توان از نتایج  پیشرفت کشور را می ی فرهنگی و ابهام در روند ایجاد آثار نامطلوب برای توسعه

ی فرهنگ برشمرد. )مظاهری و کافی،  شوم نادیده انگاشتن و یا نگاه ناقص و نادرست نسبت به مقوله

1394) 
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ماندگی تمدن اسالمی و تحقق عزت و اقتدار نظام اسالمی، اساساً بدون برخورداری از  جبران عقب

العالی( این الگو را  اهد بود. مقام معظّم رهبری )مدّظلهراه و الگویی جامع و پیشرو مقدور نخو  نقشه

دانند، چراکه گاهاً تصمیمات  گیری و مدیریت کشور می سازی نظام تصمیم ابزاری جهت هماهنگ

 نماید. ی گزافی را به نظام و مردم تحمیل می ها، هزینه متناقض دولت

شناختی اسالم  که الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت مبتنی بر مبانی نظری، فلسفی و انساناز آنجا

ای  وسیله عنوان بهاست، لذا بر مبنای آن، هدف اصلی، رشد و تعالی انسان بوده و پیشرفت مادی 

شود. این الگو به مثابه سندی باالدستی و منعطف است که در راستای  برای تحقق آن تلقی می

 ان و جامعه به سمت کمال معنوی و مادی تدوین شده است.حرکت انس

ها، عناصر و بازیگران آن و دستیابی به  مؤلفهتحول مستمر همه  معنای بهپویایی این الگو 

بینی  توان از طریق مواجهه با واقعیات و جهان تر و راهگشاتر بوده و درنتیجه می های جامع برنامه

 .(1398جعفری و دیگران،  )دانش نمود، نظریات پیشرفت را استخراج الگو

 

جایگاه نظام انگیزشي در اقتصاد فرهنگ متعارف و اقتصاد فرهنگ مبتني بر الگوي . 6-1

 اسالمي ایراني پیشرفت

گیرد  های اجتماعی قرار می س هرم همه نظامداری غرب، نظام اقتصادی در رأ ایهدر لیبرالیسم، سرم

مندی و لذت حسی برای  معنای رضایت سعادت اجتماعی بهبرخوردار است و و از اولویت اول 

آورد، و  می وجود بهمندی و لذت حسی را عمدتاً مصرف کاالها و خدمات  بیشترین افراد است. رضایت

 (.1382قراملکی،   نظام اقتصادی متکفل تنظیم تولید، توزیع و مصرف کاال و خدمت است )خاکی

ها و صنایع فرهنگی، و تولید کاالهای فرهنگی وقتی  فعالیتتوجه به دیدگاه اصالت سود، با

پذیر است که سوددهی اقتصادی داشته باشد. از این جهت کاالی فرهنگی باید مطابق میل و  توجیه

 گذرانی و لذت باشد. کننده در خوش مذاق مصرف

نگی دهد و چگو استفاده از معیشت در جهت آخرت، اقتصاد فرهنگی مسلمانان را تشکیل می

نمایاند. جامعه انسانى  گرایی، فرهنگ اقتصادی ایشان را می تولید و پرهیز از تجمل و اسراف و مصرف

تر بشود، حیات فرهنگى، استقالل و حاکمیت بیشترى بر حیات مادى آن پیدا  هر اندازه متکامل

و  قیده و ایمانکند. انسان آینده، حیوان فرهنگى است نه حیوان اقتصادى. انسان آینده، انسان ع مى

 .(1377)مطهری،  مسلك است نه انسان شکم و دامن

ی ماهوی ها شود که اقتصاد فرهنگ در اسالم و غرب از تفاوت مطالب فوق، مشخص می براساس

مندی، لذت و  های متفاوتی که از مفاهیمی چون رضایتتوجه به تعریفبسیاری برخوردار است. با

گرفته بر پایه  توان نتیجه گرفت نظام انگیزشی شکل ، میمطلوبیت در اسالم و غرب وجود دارد
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دیگر، هدف از اقتصاد فرهنگ در  عبارت بهگیر برخوردار خواهد بود.  مفاهیم فوق نیز، از تفاوتی چشم

که  تحقق پیشرفت انسانی است. در جایینیاز  اسالم، پیشرفت انسانی و نظام انگیزشی اسالم، پیش

 داند. ین سطح خود، توسعه انسانی میغرب، این هدف را در باالتر

توان یکی از مباحث مهم در ترسیم الگوی  ارائه شاخص پیشرفت انسانی از دیدگاه اسالم را می

اسالمی ایرانی پیشرفت دانست. شاخص توسعه انسانی متعارف با نگرشی محدود به انسان، تمامی 

ترین بُعد  اساسی عنوان بهنسان اهداف شاخص را متوجه رفاه مادی کرده و جنبه روحی معنوی ا

 .(1394ی و همکاران، )رجائ دی وی، مورد غفلت قرار گرفته استوجو

 

 روش تحقیق

رویکرد مورد نظر پژوهش، ابتدا متون مبتنی بر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت انتخاب و  براساس

مانند اهداف و های اصلی حوزه مورد پژوهش،  مؤلفهمبنا قرار داده شده است. سپس مسائل و 

هایی متناسب با متون  ها در آن حوزه به متن یا متون مذکور عرضه شده و در گام پایانی، پاسخ روش

ردیده است. شده مبتنی بر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، برای مسائل مذکور استنتاج گ انتخاب

سالمی ایرانی پیشرفت، به توضیح است که در رویکرد پژوهش حاضر، ارتباط با الگوی ا ضمناً، الزم به

وی اسالمی ایرانی پیشرفت وری از قالب و چارچوب پیشنهادی موجود است. چراکه الگ صورت بهره

ایرانی پیشرفت است که جهت اصالح، تکمیل و ارتقای این سند  -صورت الگوی پایه اسالمی فعلی به

 باالدستی توسط رهبر فرزانه انقالب ارائه شده است.

های مورد نظر، روش تحلیل محتوای کیفی و  گویی به سوال ر برای پاسخروش پژوهش حاض

 است.همچنین روش مطالعه تطبیقی 

ای نسبتاً دور مورد استفاده  های تحقیقی است که از گذشته روش تحلیل محتوا یکی از روش

ش در قرار گرفته و امروزه در علوم اجتماعی و خارج از آن، کاربرد فراوانی یافته است. این رو

پردازد؛  ترین شکل، به بیرون کشیدن مفاهیم مورد نیاز پژوهش از متن مورد مطالعه می ساده

یابند. روش تحلیل محتوا بر این فرض بنا شده است  مفاهیمی که در قالب مقوالتی منظم، سامان می

ک و های در ها، شیوه ها، نگرش توان به کشف معانی، اولویت های زبانی می که با تحلیل پیام

 .( 1393)تبریزی،  یافتگی جهان دست یافت سازمان

شود و چون موضوعات مطرح شده در  روش تحلیل محتوا به دو دسته کمی و کیفی تقسیم می

ایرانی پیشرفت  االت این پژوهش مطابق با متون اصلی مورد پژوهش، مبتنی بر الگوی اسالمیسؤ

د؛ در نتیجه، تحقیق حاضر از شیوه تحلیل صورت ضمنی در عبارات ردیابی شو است لذا، باید به

 محتوای کیفی برخوردار است. 
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ها با نگاه از  های فکری مشترکی بنا شده و این دست روش های تحقیق کیفی، بر بنیان تمام روش

فهم  دنبال بهاند و  کنند متمرکز شده ها جهان اطرافشان را درک می ای که انسان درون، بر فهم شیوه

ها هستند  ها و گروه گران، فرهنگواقعیت اجتماعی، احساسات، رفتارها و تجارب، از نگاه کنش

 .(1393)تبریزی، 

همچنین تحلیل محتوای کیفی استفاده شده در این پژوهش، از نوع استقرایی است. از این 

خواهد  محقق میشود که اطالعات کافی درباره یك پدیده وجود ندارد و  روش زمانی استفاده می

های مورد مطالعه،  دهای الزم را در این خصوص فراهم کند؛ بنابراین محقق با رجوع به دا دانش زمینه

ترین مفاهیم و مضامین مرتبط با موضوع  کند تا در نهایت به اصلی ها را خالصه میبه تدریج آن

تنی پراکنده حرکت های م تحقیق دست پیدا کند؛ لذا تحلیل محتوای کیفی استقرایی از داده

تر از متن دست پیدا  کند و با بیرون کشیدن مفاهیم مستتر در آن، به تدریج به سطوح انتزاعی می

 کند. می

های شرایط یا پیامدها در بین  ها و تفاوت معنای توصیف و تبیین مشابهت تحلیل تطبیقی به

هاست. در روش تطبیقی،  ها، جوامع و فرهنگ واحدهای اجتماعی بزرگ مقیاس مانند مناطق، ملت

ی  های کالن است. مقایسه و تطبیق حائز نقش و جایگاه محوری در همه هدف اصلی تبیین واقعیت

ها موضوعات اصلی مطالعه آنشناسی است؛ علومی که  علوم تاریخی کالن، از جمله جامعه

ها و ابعاد  ههای مشترک و جنب ساختارهایی بسیار پیچیده، متفاوت و نوظهورند که دارای ویژگی

فردند. در این علوم، برای درک هر ساختار باید آن را با مقوالت و الگوهای آرمانی، سنخی،  منحصربه

که . این تحقیق نیز با توجه به این(1388)غفاری،  یا با ساختارهای دیگر مقایسه کردای و  رده

اقتصاد فرهنگ مبتنی بر مقایسه نظام انگیزشی در مکتب اقتصاد فرهنگ متعارف و مکتب  دنبال به

 شود. ای تطبیقی محسوب می باشد، مطالعه الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت می

ها و مقاالت داخلی و خارجی و نیز  برداری از کتاب اطالعات الزم برای پژوهش، از طریق فیش

 های داخلی گردآوری شده است. نامه پایان

 

 هاي پژوهش یافته

 

فرهنگ مبتني بر الگوي اسالمي ایراني پیشرفت در حوزه مصرف نظام انگیزشي اقتصاد . 1

 و تولید

ی مصرف و تولید را در اقتصاد فرهنگ مبتنی بر الگوی اسالمی  اگر نظام انگیزشی اسالم در مسئله

 توان به نتایج ذیل رسید: ایرانی پیشرفت مالک عمل قرار دهیم، آنگاه می
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کنندگان برای کاالها و خدمات فرهنگی  ی مصرفها در مصرف محصوالت فرهنگی، انتخاب الف:

شایسته است که منجر به حداکثرسازی لذت و مطلوبیت با ترجیح لذت برتر )متعالی و معنوی( بر 

لذت مادی، ترجیح لذت پایدارتر بر لذت موقت و ترجیح لذت آینده )اخروی( بر لذت حال )دنیوی( 

های اخروی  و مادی حالل بوده و مانع کسب لذت های دنیایی گردد. البته فرض بر آن است که لذت

 نباشد.

های اسالمی مبتنی بر وحی بوده و نمود عملی  راهنمای انسان در تحقق مورد الف، آموزه ب:

 .استگانه واجب، مستحب، مباح، مکروه و حرام  آن، توجّه به افعال پنج

گذاران و تولیدکنندگان فرهنگی نظام اقتصاد فرهنگ مبتنی بر الگوی اسالمی  برای سیاست ج:

کنندگان مراعات گردد، بهترین و  ی مصرف وسیله ت نیز چنانچه الگوی مصرفی فوق بهایرانی پیشرف

 .استای( الگوی تولید، همان مورد الف  ترین )از جهت ساختار هزینه صرفهبه  مقرون

ت اسالمی هم به اصول تعریف شده در بند الف، در ارتباط با چگونگی حمایت از توجه دول د:

الملل، اعطای  ی بین ها، مبادالت فرهنگی در عرصه گذاری صنایع فرهنگی، نیروی کار فرهنگی، قیمت

 یابی و رعایت تقدم و ر، اولویتدیگ عبارت بهای دارد.  کننده های فرهنگی و ... نقش بسیار تعیین یارانه

 اصول بند یك صورت پذیرد.  براساسخر در مسائل فوق، بایستی تأ

آل خود، مستلزم  الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در حالت ایده براساستحقق اقتصاد فرهنگ 

 .ن استهای مصرفی مسلمانا های مستحکم دینی است. یکی از این نمودها، انگیزه انگیزه

ی مصرف فرهنگی در اقتصاد فرهنگ  مسلمان با مقولهگانه مصرف فرد  های پنج با تطبیق انگیزه

 گردد: مبتنی بر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، موارد ذیل حاصل می

یکی از نیازهای واقعی انسان مسلمان برای رسیدن به آرامش معنوی و کمال الهی، نیاز به  الف:

 .مصرف کاالها و خدمات فرهنگی است. مانند: کتاب و فیلم ارزشمند و ..

این دسته از مخارج مصرفی فرهنگی برای خود فرد مسلمان و نزدیکان )فرزند،  تأمیندر نتیجه، 

 باشد. همسر، پدر، مادر و ...( وی در حدّ کفاف و با دوری از اسراف و تبذیر مورد تاکید می

ساز  زمینه عنوان بهبرخی از مخارج مصرفی فرهنگی نیز می تواند مصداق مستحبّات بوده و  ب:

تواند  مثال: خرید یك کتاب پیرامون اهمیّت نماز می عنوان بهانجام اعمال واجب محسوب گردد. 

 موجب کیفیت بخشی به امر دینی واجب نماز شود.

تواند باعث درآمدزایی گردد و هم آثار  گذاری در برخی امور فرهنگی ارزشمند، هم می ج: سرمایه

گذاری که شروع به ساخت یك فیلم سینمایی  د سرمایهمعنوی آن در جامعه بروز و ظهور یابد. مانن

ای مطلوب مورد توجه واقع شود، بازدهی  گونه د. در اینجا چنانچه مسائل فنی بهکن ارزشی می

 اقتصادی و فرهنگی مناسب به صورت توامان وجود خواهد داشت.
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، لذا توجه به است« اهلل سبیل»د: انجام هزینه در راستای ارتقای سطح معنوی جامعه نیز از مصادیق 

الحسنه و وقف در امور مصرفی و تولیدی اقتصاد فرهنگ مبتنی بر الگوی اسالمی ایرانی  امر قرض

ت تواند مکانی را جهت تولید محصوال پیشرفت بسیار حائز اهمیت است. برای مثال، خیّری می

الحسنه جهت تولید یك  قرض عنوان بهتواند مبلغی را  ف کند. یا فردی میفرهنگی ارزشی وق

ای قرار دهد. خرید برخی محصوالت  محصول یا خدمت فرهنگی ارزشمند در اختیار تولیدکننده

 ی جاری محسوب گردد. یك صدقه عنوان بهتواند  درآمد نیز می فرهنگی و توزیع در میان اقشار کم

 

تحلیل کارکرد نظام انگیزشي مطلوب الگوي اسالمي ایراني پیشرفت در نظریات اقتصاد . 2

 فرهنگ متعارف

نظریه تراسبی پیرامون حساسیّت بیشتر تقاضای هنرهای نمایشی نسبت به درآمد در  -

 (26: 1379مقایسه با سایر کاالهای فرهنگی )دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی، 

رسد بتوان با اقداماتی میزان حساسیّت تقاضا به درآمد را در برخی کاالها و خدمات  می نظر به

فرهنگی و هنری کاهش داد. اگر افراد مصرف برخی محصوالت فرهنگی را برای خود نوعی وظیفه و 

ای کاهش  تکلیف تلقّی کنند، حساسیّت به درآمد در رابطه با آن محصوالت به میزان قابل مالحظه

ترین و موثّرترین اقدام در این زمینه مبتنی بر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت،  د یافت. مهمخواه

کند، بدون توجّه  . مثالً چون فردی احساس وظیفه میاستاستفاده از نظام انگیزشی موجود در دین 

برد یا  اش را برای دیدن یك فیلم ارزشی به سینما می به افزایش یا کاهش درآمد، فرزند یا خانواده

 کند. اش تهیّه می یك کتاب ارزشی برای خود و خانواده

از طرفی طبق این نظریّه، برای آنکه مصرف برخی کاالهای فرهنگی )برای عموم مردم جامعه و 

نه صرفاً ثروتمندان( رواج یابد باید ذهنیّت آحاد مردم نسبت به آن کاال به صورت صحیح شکل 

دیگر، برخی از کاالها از جایگاه کاالی لوکس در نظر مردم به جایگاه کاالی ضروری  عبارت بهبگیرد. 

سازی، تربیت اقتصادی و دینی و تبلیغات  تغییر یابد. این امر نیازمند یك پروسه بلندمدّت فرهنگ

 .استهدفمند با محوریّت الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت 

ها و تمایالت )اینگلهارت،  شکل دادن ارزش ها در پیرامون نقش رسانه 1نظریه اینگلهارت -

1990) 

ی نظام  قطعاً در اقتصاد فرهنگ مبتنی بر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت با توجّه به اهمیّت مسئله

دهی تمایالت افراد که ارتباط مستقیمی با  ها در شکل انگیزشی پشتوانه اقتصاد فرهنگ، نقش رسانه

                                                                                                                   
1
 Inglehart 
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های کشورهای  . در این میان، رسانهاستمصرف و تقاضای کاالهای فرهنگی دارد، بسیار چشمگیر 

های حافظ منافع نظام سلطه، منافع نظام اسالمی را دنبال کنند.  اسالمی بایستی در تقابل با رسانه

مبتنی ای هدفمندی در راستای تحقّق اهداف اقتصاد فرهنگ  های رسانه خالصه باید فعالیت طور به

 بر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت تدوین شود.

 (42-47: 1379پیرامون عوامل موثر بر تقاضای هنری )تراسبی،  1نظریه النکاستر -

های زیباشناختی، نرخ بازده و  ثر است، عواملی نظیر ارزشتنها عواملی که بر تقاضای هنر مؤ اوالً:

ها را برشمرده است؛ تقاضای هنر نیست که النکاستر آن سایر متغیرهای مالی و شهرت هنرمند بر

 ثر هنر است. ، اعتقادات و ... هم در تقاضای مؤبلکه عوامل دیگری همچون نظام انگیزشی

عامل مثبتی در تقاضای اثر هنری بدانیم،  عنوان بهثانیاً: اگر شهرت هنرمند را طبق این نظریه 

و خدمات فرهنگی و هنری در اقتصاد فرهنگ مبتنی در نتیجه جهت افزایش سطح تقاضای کاالها 

های الگوی  سازی هنرمندان متعهّد به ارزش بر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بایستی نظام ستاره

 مزبور و همچنین تبلیغات گسترده و هدفمند جهت محبوبیت حداکثری ایشان تدوین گردد.

خ دستمزد پایین برای نیروی کار رغم نر بخشی باال علی نظریه اینرسون پیرامون رضایت -

 (2016، 2اغلب مشاغل در صنعت فرهنگ در مقایسه با سایر مشاغل )اینرسون

در اقتصاد فرهنگ مبتنی بر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، با توجه به برخورداری از نظام انگیزشی 

نقالبی، اشتغال در بسیار قوی و وجود نیروی کار جهادی و معتقد به اصول و ارزش های انسانی و ا

 صنایع فرهنگی قابل توجه خواهد بود.

سویی حداکثرسازی سود فردی و اجتماعی به علت  )عدم هم« خطا در ترکیب»ی  نظریه -

 های دولت(  گذاری سیاست

شونت در گذاری بر روی مضامین سکس و خ مالی و سرمایه تأمینسویی،  ای از این عدم هم نمونه

 .(1393)پیغامی،  اقتصاد فرهنگ متعارف است

مبانی فکری اقتصاد فرهنگ مبتنی بر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، یکی از  براساس

سوسازی منافع فردی و  های اصلی دولت، تدوین مقررات و نظام انگیزشی جهت هم مسئولیت

 .استاجتماعی 

ی بسیار حائز  توجه به نظام انگیزشی اقتصاد فرهنگ الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، مقوله

 .استاهمیتی است. این نظام انگیزشی شامل موارد مادّی و غیرمادّی 

                                                                                                                   
1
 Lancaster 

2
 Einarsson   
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تر از  تر و برانگیزاننده ت گرفته از اعتقادات دینی و انقالبی افراد جامعه، چه بسا قویهای نشأ انگیزه

های مادّی باشد. یکی از نقاط قوّت اقتصاد فرهنگ مبتنی بر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت،  انگیزه

شود.  باشد که در اقتصاد فرهنگ متعارف یافت نمی برخورداری از همین نظام انگیزشی قوی می

های مختلف فرهنگی، مثال روشنی در  حضور جهادی و آتش به اختیار جوانان انقالبی در عرصه

 این موضوع است. تأیید

حال در این میان، دولت بایستی اوالً، به معرّفی فرهنگ و هنر متعالی در قالب محصوالت متنوّع 

ی اسالمی ایرانی پیشرفت گیری نظام انگیزشی افراد مطابق با اهداف الگو جهت تحقّق مقدّمات شکل

های نهادی موجود در قالب الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت را  بپردازد. ثانیاً، مقررات و چارچوب

 تدوین و ترسیم نماید.

که بتوان منافع شخصی را در جهت منافع عامّه مردم قرار داد، کاری بسیار مهم و بلندمدّت این

 .بندی شده است قیق و زمانهای د گذاری است و نیازمند یك سلسه سیاست

 نظریه ارزش و نظریه توزیع کارکردی -

های پرداخت به  ی ارزش، نظریه توزیع کارکردی و روش ی نرخ پاداش بر نظریه کننده عوامل تعیین

نکاتی پیرامون نظریه ارزش در  .(1384)میرمعزی،  تولید در نظام اقتصادی مبتنی استعوامل 

 چارچوب اقتصاد فرهنگ مبتنی بر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت قابل دریافت است:

الف: توجه به نظام انگیزشی در اقتصاد فرهنگ مبتنی بر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت بسیار 

اند در تقاضای تو . مدیریت عالیق و سالیق جامعه از طریق مهندسی فرهنگی میاستحائز اهمیت 

گذاری کاالها و خدمات  کاالها و خدمات فرهنگی نقش موثری داشته و در نتیجه وضعیت ارزش

 قرار دهد. تأثیرمربوطه را تحت 

ب: نکته مهم دیگر آن است که منفعت یك کاال و خدمت در اقتصاد فرهنگ مبتنی بر الگوی 

منافع هم بایستی در جهت حداکثرسازی  اسالمی ایرانی پیشرفت، صرفاً منفعت اقتصادی نبوده بلکه

 های دنیایی و اخروی تعریف گردد.  لذت

تواند در قیمت بازاری آن کاال یا  ج: فراوانی یك کاال یا خدمت اگرچه در اقتصاد متعارف می

ات منفی داشته باشد امّا در اقتصاد فرهنگ مبتنی بر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت تأثیرخدمت 

ی پیشرفت مادی و معنوی  شود، مسئله شتری داشته و غایت نهایی محسوب میآنچه اولویت بی

مستقیمی در رشد و تعالی  تأثیرتوان قیمت برخی از کاالها و خدمات فرهنگی که  جامعه بوده و نمی

ی حمایت از تولیدکنندگان، از طریق محدودیت در عرضه باال نگه  افراد جامعه دارد را به بهانه

 داشت. 
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طور که شریعت اسالم تولید، عرضه و مصرف برخی از کاالها مانند شراب و ... را با وجود  د: همان

داند؛ چنین ممنوعیتی نیز در مورد کاالها و خدمات فرهنگی )که  داشتن ارزش معاملی، حرام می

البته بنا به تعریف اقتصاد فرهنگ مبتنی بر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، هر کاال و خدمتی بر 

شود( ضد ارزشی مثل موسیقی حرام،  سب جنس و ماهیت ظاهری آن، فرهنگی محسوب نمیح

 کند. فیلم حرام و ... صدق می

که هدف نهایی در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت، باتوجه به آن ه: در اقتصاد فرهنگ مبتنی بر

، لذا است افراد همه ابعاد اعم از مصرف، تولید و حتی بازار نیروی کار، پیشرفت مادی و معنوی

تر و  تر بوده و این موضوع به رقابت سالم های بازار نیروی کار عادالنه مؤلفهگیری روابط  ی شکل نحوه

 تر کمك خواهد کرد. ها و دستمزدهای منصفانه نهایتاً قیمت

 الگوی تخصیص درآمد -

صاحبان  گذاری و سهم ثر بر تخصیص درآمد شامل درآمد فرد، نرخ سود سرمایهعوامل کمّی مؤ

 .(1384)میرمعزی،  ز سود استسرمایه نقدی ا

چه پیشتر در قالب نظام انگیزشی و ترجیحات فرد مطرح تعریف فرد مسلمان از سود طبق آن

 گردد. گردید، صرفاً شامل سود اقتصادی نبوده و منافع معنوی را نیز شامل می

هنری در بازار  ای فرهنگی وه ی حضور حداکثری و قدرتمند مؤسسات و بنگاه مینهسازی ز فراهم

ها و همچنین گذاری و مشارکت در این بازار سازی سرمایه ذاری و سهام، جذابیتگ سرمایه

ی فرهنگ از جمله  گذاری در حوزه ی افزایش گرایش جامعه به سرمایه سازی در زمینه فرهنگ

اقتصاد فرهنگ نیازهای مطالعاتی و فکری آن، در  سازی پیش مواردی است که بایستی با آماده

 مبتنی بر الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت مورد توجه ویژه واقع شود.

 ترویج فرهنگ مشوق رشد از طریق نهادسازی -

نهاد یکی از عوامل بنیادین توسعه است. در مجموع نهادها از این ظرفیت برخوردارند که در 

بیت، تنظیم و توجیه بازار مدت تغییر یابند. نهادها در مجموع در چهار محور: ایجاد، تث میان

های  سزایی در نهادسازی هملت نقش ب –شوند. طبیعی است که سازوکار تعامل دولت  بندی می طبقه

ای  توانند مشوق رشد یا مانع آن باشند. بدین معنا که زمینه مشوق رشد یا مانع رشد دارد. نهادها می

فراد و جامعه را شکل کنند، در نهایت نظام انگیزشی ا قواعد بازی فراهم می عنوان بهکه نهادها 

یك مکانیزم عادالنه  عنوان بهای باشد که بازار  گونه که نظام انگیزشی در نهایت به رتیصودهند. در می

تخصیص پاداش عمل کند، در کلیت، نظام انگیزشی مردم با هم سازگار خواهد بود و در صورتی که 

های  نظام تخصیص عادالنه عمل نکند، انگیزه عنوان بهای سامان یابد که بازار  نگیزشی به گونهنظام ا
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 شود اسی به تضاد اجتماعی منجر میسو نشده و مبتنی بر مالحظات اقتصاد سی مردم هم

 .(1398جعفری و همکاران،  )دانش

ی بر الگوی اسالمی ایرانی ی نهادسازی در اقتصاد فرهنگ مبتن مطالب فوق، توجه به مسئله براساس

مستقیمی که در تقویت نظام انگیزشی افراد و جامعه و سازگاری نظام  تأثیرپیشرفت، بدلیل 

 انگیزشی مردم با یکدیگر دارد، ضروری است.

 

 گیري نتیجه

نتایج حاصل از تحلیل کارکرد نظام انگیزشی مطلوب الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در نظریات 

 بندی است: متعارف، در قالب جدول ذیل قابل جمعاقتصاد فرهنگ 

 

 کارکرد نظام انگیزشي مستخرج از الگوي اسالمي ایراني پیشرفت .3جدول 

 در اقتصاد فرهنگ 

شماره 

 مورد
 موضوع

کارکرد نظام انگیزشی مستخرج از الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در اقتصاد 

 های پژوهش( یافته براساسفرهنگ )

 مصرف 1

لذت برتر )متعالی و معنوی( بر لذت مادی، ترجیح لذت پایدارتر بر لذت ترجیح 

موقت و ترجیح لذت آینده )اخروی( بر لذت حال )دنیوی( در مصرف کاالها و 

 خدمات فرهنگی

 مصرف 2
گانه واجب، مستحب، مباح، مکروه و حرام در مصرف کاالها و  توجّه به افعال پنج

 خدمات فرهنگی

 تولید 3
ترین الگوی تولید )از جهت  صرفه ، بهترین و مقرون به1ترجیحات مورد اصول 

 گذاران و تولیدکنندگان فرهنگی ای( برای سیاست ساختار هزینه

 دولت 4

، 1یابی و رعایت تقدم و تاخر به اصول مورد  توجه دولت اسالمی از جهت اولویت

هنگی، در ارتباط با چگونگی حمایت از صنایع فرهنگی، نیروی کار فر

های فرهنگی  الملل، اعطای یارانه بینی  ها، مبادالت فرهنگی در عرصه گذاری قیمت

 و ...

 مصرف 5
یکی از نیازهای واقعی  تأمینضرورت مصرف کاالها و خدمات فرهنگی جهت 

 انسان مسلمان، یعنی رسیدن به آرامش معنوی و کمال الهی

 مصرف 6
مخارج مصرفی فرهنگی فرد مسلمان و نزدیکان )فرزند، همسر،  تأمینضرورت 

 پدر، مادر و ...( وی در حدّ کفاف و با دوری از اسراف و تبذیر

 مصرف 7
سازی انجام  مصداق مستحبّات بودن برخی از مخارج مصرفی فرهنگی و زمینه

 اعمال واجب
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 تولید 8
گذاری در برخی امور فرهنگی  سرمایهدرآمدزایی و آثار معنوی اجتماعی توامان 

 ارزشمند

9 
مصرف و 

 تولید

 عنوان بهالحسنه و وقف در امور مصرفی و تولیدی فرهنگی  توجه به امر قرض

 «اهلل سبیل»مصادیق 

 مصرف 10
کاهش حساسیّت تقاضا به درآمد در برخی کاالها و خدمات فرهنگی و هنری با 

 و تکلیف تلقّی کردن مصرف( استفاده از نظام انگیزشی دینی )وظیفه

 مصرف 11

تغییر ذهنیّت آحاد مردم نسبت به برخی از کاالها و خدمات فرهنگی از لوکس به 

سازی، تربیت اقتصادی و دینی و  ضروری از طریق یك پروسه بلندمدّت فرهنگ

 تبلیغات هدفمند

 مصرف 12
با مصرف و دهی تمایالت در ارتیباط  ه به نقش چشمگیر رسانه ها در شکلتوج

 تقاضای کاالهای فرهنگی

 تولید 13

 براساسای کشورهای اسالمی  تدوین نظام جامع هدفمند تولیدات فرهنگی رسانه

اهداف اقتصاد فرهنگ الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت جهت حفاظت از منافع نظام 

 های حافظ منافع نظام سلطه اسالمی در برابر رسانه

 مصرف 14

ثر هنر در انگیزشی و اعتقادات در تقاضای مؤ عواملی همچون نظام تأثیرتوجه به 

های زیباشناختی، نرخ بازده و سایر متغیرهای مالی و  کنار عواملی نظیر ارزش

 شهرت هنرمند

 مصرف 15
سازی هنرمندان ارزشی جهت افزایش سطح تقاضای  ضرورت تدوین نظام ستاره

 لیغات گسترده و هدفمندکاالها و خدمات فرهنگی و هنری از طریق تب

 نیروی کار 16

اشتغال قابل توجه در صنایع فرهنگی با توجه به برخورداری از نظام انگیزشی 

های انسانی و  بسیار قوی و وجود نیروی کار جهادی و معتقد به اصول و ارزش

 انقالبی

 دولت 17

توسط سوسازی منافع فردی و اجتماعی  تدوین مقررات و نظام انگیزشی جهت هم

 دولت از طریق:

الف: معرّفی فرهنگ و هنر متعالی در قالب محصوالت متنوّع جهت تحقّق مقدّمات 

 گیری نظام انگیزشی افراد مطابق با اهداف الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت شکل

ب: تدوین و ترسیم مقررات و چارچوب های نهادی موجود در قالب الگوی اسالمی 

 ایرانی پیشرفت

 مصرف 18
در  تأثیرمدیریت عالیق و سالیق جامعه از طریق مهندسی فرهنگی و در نتیجه 

 گذاری کاالها و خدمات مربوطه تقاضای کاالها و خدمات فرهنگی و وضعیت ارزش

 مصرف 19

های دنیایی و اخروی در  حداکثرسازی لذت براساستعریف منافع کاالها و خدمات 

رانی پیشرفت و نه توجه به منافع اقتصاد فرهنگ مبتنی بر الگوی اسالمی ای

 اقتصادی صِرف
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 تولید 20

 تأثیردلیل  هپرهیز از باال نگه داشتن قیمت برخی از کاالها و خدمات فرهنگی ب

ی  مستقیم در رشد و تعالی افراد جامعه از طریق محدودیت در عرضه به بهانه

 حمایت از تولیدکنندگان

21 
مصرف و 

 تولید

برخی کاالها و خدمات به ظاهر فرهنگی و در عین حال ممنوعیت تولید و مصرف 

 ضد ارزشی با وجود داشتن ارزش معاملی

22 

مصرف، 

تولید و 

 نیروی کار

های بازار نیروی کار و در نتیجه  مؤلفهگیری روابط عادالنه و رقابت سالم  شکل

ها و دستمزدها در اقتصاد فرهنگ مبتنی بر الگوی اسالمی  تر بودن قیمت منصافه

ایرانی پیشرفت بدلیل برخورداری از هدف نهایی پیشرفت مادی و معنوی در همه 

 ابعاد اعم از مصرف، تولید و حتی بازار نیروی کار

 تولید 23

های فرهنگی و  سسات و بنگاهند مؤی حضور حداکثری و قدرتم سازی زمینه فراهم

و مشارکت در  گذاری سازی سرمایه گذاری و سهام، جذابیت هنری در بازار سرمایه

ی افزایش گرایش جامعه به  سازی در زمینه این بازارها و همچنین فرهنگ

 ی فرهنگ گذاری در حوزه سرمایه

 دولت 24

مستقیم  تأثیردلیل  هترویج فرهنگ مشوق رشد توسط دولت از طریق نهادسازی ب

 در تقویت نظام انگیزشی افراد و جامعه و سازگاری نظام انگیزشی مردم با یکدیگر

 

 های پژوهش منبع: یافته

 

 

 تشکر 

با شماره طرح  (INSF) این طرح تحت حمایت مالی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور

 .انجام گرفته است 97013755
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 منابع 

 قرآن کریم .1

 (، مدیریت استراتژیك، تهران: نشر نی.1384رضا ) امیرکبیری، علی .2

فرهنگ ای انگیزش در فرهنگ غربی و  بررسی مقایسه»(، 1372یزدانی، بدرالدین ) اورعی .3

 .5-14، صص 23، فصلنامه دانش مدیریت، شماره «اسالمی

، صص 50، مجله معرفت، شماره «مبانی انگیزش از دیدگاه اسالم»(، 1386اکبر ) بخشی، علی .4

71-56. 

 شناسی، تهران: انشتارات سخن، چاپ دوم. (، بنیادهای روان1382پارسا، محمد ) .5
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بندی موضوعات، در  مند در طبقه (، ضرورت بینش نظام1385قراملکی، محمّدرضا ) خاکی .11

 مجموعه مقاالت اولین همایش مهندسی فرهنگ.

بیانات در دیدار با اعضاى شوراى عالى انقالب فرهنگى،  (،1379على )سیداى،  خامنه .12
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 .91-112، صص 1علمی تخصصی نامه فرهنگ و ارتباطات، شماره 

، 4؛ مجله مطالعات اجتماعی ایران، شماره «منطق پژوهش تطبیقی»(، 1388غفاری، غالمرضا ) .20

 .76-92صص 

 های رفتار سازمانی، تهران: هیات. (، تئوری1382قاسمی، بهروز ) .21

و استخراج آن در  ینظام اقتصاد اسالم یمبنا یشناس (، مفهوم1397) یمحمّدمهد ،یکاظم .22

، 24شماره  ،یاسالم یاقتصاد و بانکدار یبا اقتصاد متعارف، فصلنامه علم یقیتطب یا سهیمقا

129-111. 

 سسه انتشارات بعثت، چاپ سیزدهم.شناسی عمومی، تهران: مؤ (، روان1379گنجی، حمزه ) .23

(، مدیریت بازار )مدیریت بازرایابی(، تهران: موسسه 1385اکبر ) علیداود و فرهنگی، علی،  محب .24

 انتشارات امیرکبیر، چاپ چهارم.

بینی اسالمی انسان و ایمان، تهران: انتشارات  ای بر جهان (، مقدمه1377مطهری، مرتضی ) .25

 صدرا.

جانمایی فرهنگ در چارچوب الگوی اسالمی »(، 1394مظاهری، محمدمهدی و کافی، مجید ) .26

 .125-148، 14، نشریه راهبرد اقتصادی، شماره «ایرانی پیشرفت
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