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  چكيده

 زوایـاي از  شـود،  یمحسـوب مـ   یسـازمان  يهـا  هیال سـرما کاش نیتر از مهم یکینون به عنوان که اک ،»يمعنو ۀیسرما«

اش ارائه شده است. برخی به جنبۀ فـردي ایـن سـرمایه در قالـب      باره نظر قرار گرفته و مطالب متفاوتی در گوناگون مطمح

اند. برخی هم بـه نقـش ایـن سـرمایه در بهبـود       اي در سطح سازمانی به آن توجه کرده عدهاند.  پرداخته» هوش معنوي«

شـود   اي معنوي محسوب می اند. ولی واقعیت این است که سرمایه متغیرهاي اقتصادي، اجتماعی و یا فرهنگی اشاره کرده

را بهبـود   و کیفیـت آن دهـد  عمـق   به مفهـوم زنـدگی   ،زندگیگوناگون هاي  انسجام و هماهنگی میان جنبه که با ایجاد

سرمایۀ معنوي با تعـالیم قرآنـی    اتیادب قیو تلف بیکو تر لیو تحل هیتجز ۀیو بر پا »یاستدالل« . این مقالۀ به روشبخشد

هـا تشـریح و تبیـین کنـد و مبنـاي       در سازمان یقرآن يها آموزهرا بر اساس » سرمایۀ معنوي«تالش نموده است مفهوم 

ـ ا يهـا  افتـه ی. ها و هدف نهایی از ایجاد و توسعۀ این سرمایه را آشکار سازد ازمانگیري آن در س شکل نشـان   قیـ تحق نی

درك معنـاي زنـدگی و هـدف    «هاي معنوي وجـود دارد و   هاي اقتصادي و سرمایه سویه میان سرمایه اي دو دهد رابطه یم

شـود کـه یکـی از     معنوي محسـوب مـی  از عناصر اصلی سرمایۀ » کارکنانبین  معنوي همبستگی«، همچنین »آفرینش

  شد. گزاري به مردم نمایان می نمودهاي عملی آن در خدمت

  .کارکنان هدف آفرینش، همبستگی معنوي بین ،معناي زندگی: سرمایۀ معنوي، ها دواژهیلک 
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  مقدمه

بـراي بهبـود    تـوان  شوند، دیگر نمـی  تر و بازارها جهانی می روز پیشرفته به ها روز تکه شرکدر دنیاي امروز، 

زودي قـدیمی خواهـد    رد و بهترین فناوري هم بهکها حد نهایی تعیین کرد؛ زیرا بهترین عمل رد سازمانکعمل

رد کـ هـاي نـوین بـه تنهـایی موجـب بهبـود عمل       دهد فنـاوري  ه نشان میکشد. شواهد فراوانی وجود دارد 

هبردهـاي سـازمانی هسـتیم. از جملـه     اها به همـراه ر  ارگیري این فناوريک روي، شاهد به نخواهد شد. بدین

ـ  يهـا  مهـارت  Intuitionه توجه خاصی به جایگاه شـهود  کاین و معنویـت در سـازمان    یو عـاطف  يفـرد  نیب

نـد.  یآ یشمار مـ  ها به ت رهبران و سازمانیمهم در موفق یرفتار به عنوان عامل یرشناختیغ يها شود و جنبه می

 يریـ گ لکموجب شـ  یارگران دانشک، به همراه ظهور یزندگ کر انتظارات و سبییفناوري، تغ يها یدگیچیپ

ساالري شده اسـت تـا بتـوان در مقابـل      ها و فراتر رفتن از اصول دیوان در سازمان یتیرین مدینو يندهایفرا

، یانسـانی، عـاطف   يهـا  ران امروز به مهـارت یجوابگو بود. مد یو سازمان يرد فردکنده از عملیانتظارات فزا

  از دارند.یاجتماعی، سخاوتمندي، اعتدال رفتاري، معنوي و مانند آن نفرهنگی، 

باشند و بتواننـد در مقابلـه بـا     یرات سازمانییتغ يرایها نیز باید با آغوش باز پذ نان سازمانکارک

ق یـ ر تطبییـ ط در حال تغیخود را با مح ینند و به راحتکد نو و خالقانه ارائه یطی، عقایرات محییتغ

 يهـا  تکرو، بیشـتر شـر   ها نخواهد بود، ازایـن  گر سازمانیارینان کارکدانش و تخصص دهند. تنها 

ـ  - یب روحیشامل تأد یتوسعۀ انسان يها کنند تا در برنامه ق میینان خود را تشوکارکموفق   یروان

انـداز و   (خلـق چشـم   Guided imagery یذهنـ  يرسـاز یردن، و تصوک، دعا »شنیتیمد«نند. کت کشر

ب یـ عج يالعاده، سفرها خارق يها معمول در این زمینه است. دوره يها از جمله برنامه) ينگر ندهیآ

آنهـا   يدرصـدد اجـرا   ییایکـ آمر يهـا  تکراً شریه اخکهستند  ییها از جمله برنامه» وگای«ن یو تمر

اضت، فلسـفۀ  یوگا و ری، »بودا«تب کاز جمله م ییایاتب آسکها بر اساس م ن برنامهیهستند. بیشتر ا

توسـعۀ   يه فنونی براکهستند  یغرب يردهایکمل روکل گرفته و مکش» تائو«تب کهندو، و م تبکم

ط یردن محـ ک يها در جهت معنو ن برنامهی). همۀ ا182، ص1385نند (مرادي، ک یفراهم م يفرد فرا

نان را موجب شوند. ولـی  کارک ي، توسعۀ فرديمعنو يها دارند با توسل به برنامه یار است و سعک

هـاي معنـوي غربـی در جوامـع      توان این فنون را در سایر جوامع هم به کار گرفت؟ آیا الگو آیا می

اسالمی کاربرد دارند؟ اگر پاسخ منفی است از چه مبنایی باید استفاده کرد؟ آیا بهتر نیست معنویت 

هاي معنوي همان جامعه شکل گیـرد؟   هاي معنوي هر سازمانی بر مبناي ارزش محیط کار و سرمایه

در پاسخ به این سؤاالت، مقالۀ حاضر به تشریح الگـوي مفهـومی سـرمایۀ معنـوي در محـیط کـار       

  جوامع اسالمی و تناسب آن با تعالیم قرآنی پرداخته است.
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  قيمسئله تحق يطرح نظر

» خدمت به خلـق «ها و از بین رفتن مفهوم  رنگ شدن ارزش ها و مسائل اقتصادي امروز موجب کم بحران

هـا بپرسـید:    ها و سازمان ه اگر از کارکنان شرکتک يا کاري و اجتماعی شده است، به گونههاي  در محیط

ه ایـن طـرز   کـ ، »براي کسب درآمد و پول«بیشترشان خواهند گفت: » کنید؟ شما براي چه چیزي کار می«

ـ   ها و ثروت است. توجه صرف به دارایی ینظرانه و سطح تفکر بسیار تنگ ال هاي مادي و همواره بـه دنب

ـ یا يکند، و رفتارهـا  رحمی می پول بیشتر بودن، انسان را دچار طمع و بی نـدة اقتصـاد جهـان را    ین آینچن

ها باید بدانند که کار کردن فقط براي کسب درآمـد نیسـت    روي، کارکنان سازمان نابود خواهند کرد. بدین

و  ياقتصـاد  يهـا  ییتر از دارا باارزشو کارمند خوب بودن و ارائه خدمات بهتر به جامعه هدفی واالتر و 

  شود. یسازمان محسوب م یکفیزیکی 

توان عشق بـه کـار    و نمی و ستد است داد دانیم هینند شبکار کخاطر پول ه ه افراد در آن بک یسازمان

د چـرا سـازمان آنهـا    نرا در میان افراد آن مشاهده کرد. اکنون زمان آن رسیده است کـه کارکنـان بیندیشـ   

را بـه   هـا بایـد کارکنـان خـود     توانند براي مردم انجام دهند؟ سـازمان  ه است؟ و چه کاري میل گرفتکش

نفعـان اصـلی سـازمان     فراتر از کارمنـدان و ذي  ییایکنند و دن قیتشوو بنیادي  دیجد هاي الؤس دنیپرس

را بـه وجـود   ها باید به جامعه و نسل آینده خـدمت کننـد و ثروتـی     روي آنها قرار دهند، زیرا سازمان فرا

هایی که احساس مأموریـت   دهند سازمان آورند که ادامۀ زندگی ما وابسته به آن است. تحقیقات نشان می

کنند که کـار بامعنـا    دهند، کارکنانشان احساس می عالی و خدمت به جامعه را در مجموعۀ خود رواج می

وري  د، موجـب افـزایش بهـره   ). این نوع طرز تفکر به نوبۀ خـو 4، ص2010و ارزشمندي دارند (زوهر، 

)، افـزایش  2003)، جدیت کارکنان در کار، افزایش وفاداري بیشتر به مشـتریان (گیاکـالون،   2003(فري، 

تـوان   کلـی، مـی   طـور  ) و در نهایت، سودآوري سازمان خواهد شد. به2008تعهد سازمانی کارکنان (رگو، 

  ».سازمانی خوب است که خوب رفتار کند«گفت: 

 هـا  سـازمان هاي مدیریتی حاکم بر  سنتی، ساختارهاي موجود و نیز سبک رویکردهايرسد  به نظر می

ها نیسـتند.   را ندارند و پاسخگوي نیازهاي اخالقی، رفتاري و معنوي سازمانتوان رقابت در عصر کنونی 

هـا   سـازمان ماهیـت   منجر بـه تغییـر در   هاتغییر در ماهیت کارو تغییر کرده  نحو شگرفیبه  هاماهیت کار

فراتـر از  خود هستند و بـه چیـزي   کار  و ارزش جوي معناو در جست اي که کارکنان است، به گونه شده

داري  ). به عبارت دیگر، نظـام سـرمایه  3، ص 1998اندیشند (میلر،  میاقتصادي صرف بین افراد  مبادالت

ود. البته بایـد توجـه کـرد    ش ها مطرح می به قوت قبلی خود نیست و مسائل معنوي و اخالقی در سازمان
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شوند با اصـول معنـوي    داري در جوامع غربی مطرح می اصول معنوي، که در شرایط گذر از نظام سرمایه

هاي فیزیکی، انسـانی، فرهنگـی و    توان انتظار داشت سرمایه اسالم یکسان نیست. در چنین شرایطی، نمی

اند، پاسخگوي نیازهاي معنوي کارکنـان و   گرفتهداري شکل  ها، که بر مبناي نظام سرمایه اجتماعی سازمان

ها در جوامـع اسـالمی باشـند و نیـاز بـه سـرمایۀ جدیـدي احسـاس          راهنماي رفتارهاي معنوي سازمان

هاي گونـاگون   اي که بتواند با ایجاد انسجام و هماهنگی میان سایر اقسام سرمایه، به جنبه شود؛ سرمایه می

 یبر فطرت و گفتمان اسـالم  یمبتناي که  ن را بهبود بخشد؛ سرمایهزندگی سازمانی عمق دهد و کیفیت آ

عامـل اصـلی معنـادهی بـه زنـدگی      هاي قرآنی بـوده، بـه عنـوان     اي که برخاسته از ارزش سرمایه باشد؛

در چـارچوب  » سـرمایۀ معنـوي  «در جوامع اسالمی ایفاي نقـش کنـد. مقالـۀ حاضـر بـا طـرح        سازمانی

  قصد تبیین این امر را دارد. ،لیم قرآنیاسالمی و تعا ۀهاي جامع ارزش

  معنويت

گفتـه   ،باشـد  »روح«و  »امعنـ «مربوط به  ایچه شامل  به هر ،یپارس »ينویم«معرب  »تیمعنو«و  »يمعنو«

، ص 1377(دهخـدا،   نـد یگو »يمعنـو «نباشد  يمادرا چه  است. هر »يماد«و  »يظاهر«و مقابل  شود یم

ـ   »یلفظ«در مقابل  »يمعنو«به عبارت دیگر،  .)2190 و  »يمـاد «در مقابـل   »یروحـان « يااسـت و در معن

 ،یاخالقـ  يهـا  ، ارزشیبیغ ای یتواند امر قدس یم تیرود. معنو یار مک ههم ب »يظاهر«در مقابل  »یباطن«

از  یکـ یتعلق بـه   يلزوماً به معنا يمعنو یزندگ .ردیرا دربرگ یبه زندگ یعرفان و هر نوع معنابخش ن،ید

ه بـه انسـان آرامـش،    کـ به عالم و آدم است  یداشتن نگرش يه به معناکبل ،ستین یخیو تار نهینهاد انیاد

  .)376، ص 1385(ملکیان،  بدهد دیو ام يشاد

آن ارائـه   يبـرا  یف گونـاگون یرده و تعارکنگاه » تیمعنو«متفاوت به  يایسندگان متعددي از زواینو

وجـود نـدارد و   » ارکط یت در محیمعنو«ف یبر سر تعر یتوافقچ یتوان گفت: ه یه مکاي  اند، به گونه داده

ـ معنو«و  Spiritua» يمعنـو « Spirit.»هیروح«لمات کسندگان ینو یحت را بـه صـورت    Spirituality» تی

ـ آنها چنین اسـت. روح  يبند طبقه يها وهیاز ش یکیه کبرند  یار مکجداگانه به  ا یـ  ی، سـازمان یۀ فرهنگـ ی

ه از کـ  یا سـازمان یاست  یۀ خوبیروح يه داراک یه گروهکن است یاصطالحات ان ی: منظور از ایگروه

 برخوردار است. يقو يا هیروح

ـ ا عقیـ ه به رفتـار  ک» یعاطف«لمۀ کمشابه دارد؛ درست همانند  ياربردکز ین» يمعنو«لمۀ ک دة خـاص  ی

ـ : صادق، بخشنده و دلسوز بودن، یعنیبودن،  يمثال، معنو يفرد اشاره دارد. برا یک ا بـه عبـارت بهتـر،    ی
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گونه افراد معموالً بـا متانـت    نینند. اک یجاد میه تصور مقدس بودن فرد را در ذهن ما اک ییهمان رفتارها

بـه افـراد    یه ما از نظر عاطفکرا  ییها یستگیاز شا يارینند. بسک یگران رفتار میبا د یخاص يسرد و خون

 ن حوزه قرار دارند.یم، در ایده یهوشمند نسبت م

ن یـ شـود. بـا ا   یبـودن توجـه مـ    يمعنو أها، به سر منش ج و نشانهیتوجه به نتا ي، به جا»تیمعنو«در 

و مقدس اسـت. در   یعیماوراي طب يروهایدربارة خدا، و ن یت در ارتباط با تجربۀ شخصیاوصاف، معنو

و  یت عـاطف یواقعه نه کشود  ید مکیتأ يویاي دنیفراتر از اجسام و اش يزیواسطۀ چ یت بر تجربۀ بیمعنو

 ).5، ص 1385رد (عابدي جعفري و مرادي، ک كتوان آن را با حواس خود در یدارد و نه م یاحساس

ـ نـۀ تعر یالت موجـود در زم کبا وجود مش ـ معنو«ف ی ف آن یـ در تعر یمحققـان گونـاگون سـع   » تی

  ف عبارت است از:ین تعاریه برخی از اکاند  داشته

ن توسـعۀ  یتـر  امـل ک يوجـو بـرا   شخص در جست یکفرد و منحصر به  یتجربۀ درون» تیمعنو« - 

ل برتـر (خـدا)،   ک یکه همواره شامل احساس تعلق به کاست  يموجود مافوق بشر یک کمکبه  يفرد

 ).345، ص 1999دن به آن است (دلبِک، یامل با رسکت یو موفق یابیامکو احساس 

ـ ی» تیمعنو« -  ـ : یعن کاکابـادس، و  - (کـوراك سـتن بـر اسـاس آن    یو ز یزنـدگ  ییافتن هـدف نهـا  ی

 ).167، ص 2002همکاران، 

و تعجب، تجربۀ عشق و ارتبـاط بـا    یرت، شگفتیه شامل احساس حکاست  يا تجربه» تیمعنو« -  

 ).309، ص 2003گران است (کیل، یا، و دیدن

ـ بـر اسـاس چ   یو اجتمـاع  یشخص یجاد تحول در زندگی: ایعنی» تیمعنو« -  ه در فرهنـگ  کـ  يزی

  ).51، ص 2000شود (کاسیوپ،  یشمرده م خاص هر جامعه مقدس

ز فراتـر از  یـ چ«فراتر از خـود اسـت. امـا     يزیارتباط با چ يانسان برا یاز درونین ینوع» تیمعنو« - 

ت یـ م. معنوینـ ک كم بـا احسـاس خـود آن را در   یتوان یه نمکفراتر از ماست  يزیچه؟ آن چ یعنی» خود

ان و کـ ، بـدون م یمقـدس، الهـ   يزیچ» يعمود جزء. «یو افق ين است شامل دو جزء باشد: عمودکمم

م بـا آن ارتبـاط   یـ ه ما عالقه دارکو مانند آن است  یت آگاهیم، نهایعظ یقدرت باالتر، منبع يزمان، دارا

ر موجـودات  یها و سا به انسان یرسان اشاره به عالقۀ ما در خدمت» یجزء افق«م یت شویرده، هداکبرقرار 

  ).3، ص 2004ورث،  است (ویگلس

وجـود   یحـوزة نـامرئ  «ده شده و از آن به عنـوان  یف دیدر بیشتر تعار» توجه به درون خود«ه کنیا با

ـ معنو«ف جـامع  یـ رسـد تعر  ینند، به نظـر مـ  ک یاد می» وجدان«به عنوان  یا در مواقعیو » خود ـ با» تی د ی

۴۶       ، ۱۳۹۴و زمستان  پاييز، ۱۱، پياپي اولم، شماره پنجسال 

(خـدا)   یعـ یطب مفهـوم فـرا   یـک رش یدة ارتباطات متقابل، و پذی، ایاحساس درون ی: نوع باشد از یبکیتر

ان یـ م یارتباط روحان یکاز وجود  یو آگاه یدگار هستیاعتقاد راسخ انسان به آفر» تیمعنو«روي،  بدین

  رامون او با خداست.یو جهان پ يدرون و

  ارك  طيت در محيمعنو

اند.  ار پرداختهکط یت در محیبه بحث دربارة معنو یا عمومی یعلم يها از جنبه يراً مقاالت متعددیاخ

توانـد باشـد؟ برخـی     ین امر چه میه علت اکن است یرسد ا ینه به ذهن مین زمیه در اک یسؤالن یاول

ت یـ گذرانند، دوست دارنـد معنو  یار مکط ین زمان خود را در محیشتریها ب ه انسانکرو  آن ند: ازیگو یم

 يزیـ چه چ» «روم؟ یار مکچرا من سر «ل یاز قب یسؤاالت ينند و براکار خود هم تجربه کرا در محیط 

ـ پ یپاسخ مناسب» انجام دهم؟ یخواهم در زندگ یم يارکمن چه «و » ت دارد؟یمن اهم يبرا ننـد.  کدا ی

ا یـ و  يار آنها از لحـاظ معنـو  که بدانند کن هستند ینان به دنبال اکارکن محققان، یقت، از نظر ایدر حق

کریشـناکومار و نـک،    ؛48، ص 2000شـان دارد (کاسـیوپ،    یبر زنـدگ  یر مثبتیگر چه تأثیق دیبه طر

ـ به ا يز از جنبۀ مادیگر نید يا ). عده153، ص 2002 نـد: توجـه بـه    یگو یرده، مـ کـ ه توجـه  ین قضـ ی

ت با یه به ارتباط معنوکز وجود دارد ین يشواهد یدارد. حت یسازمان در پ يبرا يماد يایت مزایمعنو

و  یش اثربخشـ یافـزا )، 2004، کینجرسـکی و اسـکرایپنک،   1999(فرشـمن؛   يت فـرد یش خالقیافزا

)، 2002نـان (تیچلـر، و همکـاران،    کارکت یـ و موفق یابیامکش احساس ینان، افزاکارک یرد شغلکعمل

، و تعهـد بـه   يور ش بهـره ی)، افـزا 1999ش صداقت و اعتماد در سازمان (واگنر مارش و کانلی، یافزا

ه کـ اند  دهین عقیز بر این یبعضان، ین می. در ا)1999؛ دلبِک، 2003(فري، اشاره دارند  یاهداف سازمان

ش بـه  یگرا یمجدد از عوامل اصل یها، و مهندس سازمان يساز کوچک، یل تجارت جهانیاز قب یمسائل

تـر   دهیـ چیپ يارکـ ط ید، شـرا یـ جد يها ار است. با ظهور فناوريکط یت در محیسمت مذهب و معنو

ار خود را از دست بدهنـد و  که مبادا کنان در هراسند کارکاز  ياریافته و بسیاهش ک يارک یمنیشده، ا

ـ از به قوت قلب دارند تا بر ترس خود چیستند و نیبرخوردار ن یافکزة ینان از انگکارکدر مجموع،  ره ی

، یمـ یت يهـا  نان به استفاده از مهارتکارک، یطین شراینند. در چنکت یشوند و دربارة خود احساس امن

؛ 26، ص2004 و اسـکرایپنک،  کینجرسـکی شـوند (  یار تشویق مکط یت در محیو معنو یهوش عاطف

  ).170، ص 2002 و همکاران کاکابادس،- کوراك

 ياز افـراد بـه معنـا    ياریبسـ  يدارد. بـرا  یمتفاوت یافراد گوناگون معان يبرا» ارکط یت در محیمعنو«

ق یتصـد « يبه معنا ینان مذهبیارآفرکران و یاز مد یبعض ياشاره دارد؛ برا» بودن و ارتباط با خدا یواقع«



   ۴۷ الگوي مفهومي سرمايه معنوي در پرتو تعاليم قرآني

اسـت  » گـري  مـذهبی شروع نهضت « يگر، به معناید يا عده ياست؛ و برا» یمذهب يها تابکخداوند و 

 يبـرا  یار، تالشکط یت در محیشتر است. در واقع، استفاده از معنویت آن از عواطف و وجدان بیه اهمک

خـود و افـراد جامعـه     ارانکـ ر همیله، فرد بتوانـد، بـا سـا   یوس نیاست تا بد یدر زندگ ییافتن هدف نهای

جـاد گـردد. در   یسـازمان ا  يها فرد و ارزش ید اصلیان عقایم یهماهنگ یند و نوعکبرقرار  يقو یارتباط

هـا،   همانند خدا، انسـان  یند به موضوعات مهم زندگک یم کمکنان کارکار به کط یت در محیجه، معنوینت

ـ یب زیربا  کیودکه در دوران کاطراف خود،  یکیزیف يایان و دنیآشنا بـه آنهـا توجـه داشـتند،      یخاصـ  ین

  نند.ک كرامون خود بهتر دریپ يایها را در دن ر انسانینند و نقش خدا و ساکدوباره توجه 

  رد:کان یگونه ب نیتوان ا یار را مکط یت در محیج حاصل از توجه به معنوینتا

 .یدربارة زندگر کتف ينه برایجاد زمیجه، این قلوب و در نتکیبه آرامش و تس یابیدست - 

 يارکـ ه موجـب بهبـود هم  کـ ان یاران و آشـنا کـ ها و گوش دادن به سـخنان هم  توجه خاص به انسان - 

 خواهد شد.

 در جهان خواهد شد. یپارچگیکه موجب صلح و کها  ان انسانیبه بهبود روابط در م یقیتعهد حق - 

دوار و یـ رامـون آنهـا ام  یپط یها و مح ه ما به بهبود انسانکگردد  یموجب م ییگرا تینهضت معنو -

 م.یقانع باش

 يبهتـر  يایـ ها قابل تحمل گـردد و دن  انسان يار براکط یگردد تا مح یت موجب میه معنوکنیخالصه ا - 

 ).171، ص 2002کاکابادس، و همکارن - جاد گردد (کوراكینده ایآ يها نسل يبرا

ان کـ ه فقط مکست، بلین يدیجد ارکها،  ت در سازمانیه ظهور معنوکد یم فهمیم خواهینکدقت  یمکاگر 

 يهـا  طیمـا وارد محـ   یشخص یها و زندگ ت از قلبیج، دین و معنویتدر د است و بهیآن جد يریارگک به

م تا اشـتباهات  ینکح از آن استفاده یاي صح ه به گونهکم یداشته باش ید دقت فراوانیشوند البته با یم يارک

  ).3، ص 1385جعفري و مرادي،  تمام نشود (عابدي» تیمعنو«و » دین«ما به نام 

  سرمايه معنوي

، بـه صـورت عالقـه    يقلمداد کرد که در سطح فرد یسطح ارزش چند یتوان نوع را می» يه معنویسرما«

عبـارت  » يۀ معنـو یسـرما «شـود.   ی، در قالب هنجارها و فرهنگ ظاهر مـ یبه خدمت، و در سطح سازمان

هـا و جامعـه    افـراد، گـروه   يها و نهادها بر رو هکات، شب، اعتقاديو معنو ینیه اعمال دک يریاست از: تأث

م یب مفـاه کیـ و تر یف مستلزم شـناخت، همـاهنگ  ین تعری). ا1، ص 2006دارند (مؤسسه متانکسوس، 

۴۸       ، ۱۳۹۴و زمستان  پاييز، ۱۱، پياپي اولم، شماره پنجسال 

ر یارتباط تنگاتنگی بـا سـا   يۀ معنویاست. سرما» یه فرهنگیسرما«و » یۀ اجتماعیسرما«، »یۀ انسانیسرما«

 ی، سـازمان يآفرینی در سـطوح فـرد   ها دارد و به همراه آنها، موجب ارزش موجود در سازمان يها هیسرما

  شود. می یو یا اجتماع

توان گفت: سـرمایه همـۀ آن    بگذریم، می» هاي فیزیکی دارایی«و » سرمایه«اگر از تعریف سنتی 

). 3، ص2004، ند (زوهـر و مارشـال  کیفیت زندگی را بهتر که دسترسی به آن بتواند کچیزي است 

هـا مطـرح نمـود (رولنـد و      نوع سرمایه به شرح ذیـل در سـازمان   8توان  بر اساس این تعریف، می

  ):60، ص 2011الندوا، 

  

  ها و حوزة عمل آنها ): انواع سرمایه1جدول(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

چهـار   زوهرهاي سازمانی و بیان آنها در یک قالب کلی، اخیراً خانم  بندي و ترکیب سرمایه منظور جمع به

را در دو سـطح فـردي و سـازمانی بـه شـکل ذیـل       » معنوي«و » اجتماعی«، »فکري«، »اقتصادي«سرمایۀ 

هـاي سـازمانی بـا     گردد، تمام این سرمایه که مالحظه می ). چنان1، ص 2012مطرح نموده است (زوهر، 

قاعـدة هـرم قـرار گرفتـه     به عنوان پایه و اساس معنادهی به آنهـا، در  » معنوي«هم مرتبط بوده و سرمایۀ 

هـاي سـازمانی، موجـب آوردة اقتصـادي      است. از سوي دیگر، سرمایۀ معنوي نیز همچون سایر سـرمایه 

  ).756، ص 2010شود (مالوچ،  براي سازمان و بهبود کسب و کار می



   ۴۹ الگوي مفهومي سرمايه معنوي در پرتو تعاليم قرآني

  هاي اقتصادي، فکري، اجتماعی و معنوي در قالب یک دیدگاه کلی ): ترکیب سرمایه2جدول (

  

  

  

  

  

  

ثروت، قدرت، و نفوذي است که حاصـل عمـل مـا بـر اسـاس      » سرمایۀ معنوي«، زوهرق نظر خانم مطاب

آید. البته همۀ اینهـا بـه بهتـرین     شمار می هاي اصلی، و احساسمان از اهداف نهایی به معانی عمیق، ارزش

ـ  به شکل» هوش معنوي«یابد. بر اساس این تعریف،  نحو در اختصاص زندگی به خدمت تجلی می ري گی

وجـوي معنـاي زنـدگی و عمـل بـر اسـاس        کنـد و عبـارت اسـت از: جسـت     سرمایۀ معنوي کمک می

اي که زندگی خود را براي خدمت به دیگران اختصـاص دهـیم. بـه     هاي خود، به گونه ترین ارزش عمیق

گیـري سـرمایۀ معنـوي اسـت کـه بـه        ها براي شـکل  یکی از بهترین انگیزه» خدمت به خلق«نظر ایشان، 

  ).3، ص 2010بخشد (زوهر،  ، کارها و زندگی ما معنا میاعمال

شـود،   یمحسوب مـ  یسازمان يها هیال سرماکن اشیتر از مهم یکینون به عنوان که اک، يۀ معنویسرما

گیري مفهـوم آن وجـود داشـته     ل مطرح نبود و رویکردهاي گوناگونی در جریان شکلکن شیاز ابتدا به ا

  ):74-  70، ص 2010بروکس و ناگیو،  شرح ذیل بوده است (میدلترین این رویکردها به  که عمده

 زوهـر توان بـه نظریـات خـانم     ها؛ در این زمینه، می افراد در سازمان يمطرح شدن نقش هوش معنو

  گیري سرمایه معنوي در سطح سازمان اشاره کرد. دربارة هوش معنوي و نقش آن در شکل

م اقتصـادي؛ اینکـه سـرمایۀ معنـوي بـر اسـاس       ت و دیـن در مفـاهی  یـ تالش براي بیـان نقـش معنو  

 ها مؤثر است. گیرد و این سرمایه در ارتقاي سطح اقتصادي سازمان هاي دینی شکل می هاي گروه فعالیت

و اینکه سرمایۀ معنوي شـکاف مـابین عوامـل     ویبوردبر مبناي نظر  یشناخت ایجاد ساختارهاي جامعه

 بوردیـو » سـرمایۀ فرهنگـی  «شـه ایـن رویکـرد بـه مفهـوم      کنـد. ری  شناختی را پر مـی  اقتصادي و جامعه

 گردد. برمی

با وجود آنکه هر یک از این سه رویکرد بـاهم همپوشـانی دارنـد، ولـی هـر یـک بـه صـورت         

ویژه آنکه سطوح توجهات آنها متفاوت بوده اسـت. در   ، توجه کرده، به»سرمایۀ معنوي«متفاوتی به 

۵۰       ، ۱۳۹۴و زمستان  پاييز، ۱۱، پياپي اولم، شماره پنجسال 

ط فرهنگی و مذهبی جامعۀ ایرانی به مباحث مـذکور توجـه   این مقاله، با رویکردي متناسب با شرای

معنـاي  «، »همبسـتگی بـین افـراد جامعـه    «، »سـرمایۀ اقتصـادي  «شده و از رویکردي قرآنی مفـاهیم  

، که از ابعاد اصلی سرمایۀ معنوي »انسان يریپذ مالک«، و »یرسان خدمت«، »نشیهدف آفر«، »زندگی

  هستند، بررسی شده است.

فهـوم سـرمایه معنـوي    تحت عناوین مشابه از جانب دانشمندان غربـی در قالـب م  اغلب این مفاهیم 

. در این پژوهش، دو نگرش از دیدگاه قرآن و اسـالم بـه همـراه تفـاوت اصـلی آن مـورد       شوند ارائه می

  بررسی قرار گرفته است.

  قرآنيتعاليم سرمايه معنوي در پرتو 

 یتـب و ملتـ  کم چیداده اسـت، در هـ   تیاهم یبه نظم زندگه اسالم کتوان گفت: آن اندازه  یت مئجر هب

ال کبـا اشـ   یافکـ معتبـر بـه حـد الزم و     ثیـ و احاد یقرآن ۀمیرک اتیآ .شود یمشاهده نمچنین تأکیدي 

  یعلـ  امـام  ،)62 ، ص22، ج 1372 ،(جعفرى اند داده یگوناگون، دستور به مراعات نظم و قانون زندگ

درد شـما و باعـث    يو سـخن از گذشـته و دوا   ندهیه در آن، علم آک دیبدان: «دیفرما یدر وصف قرآن، م

معتقـد   يالهـور  اقبـال ). 3306، ص 4ج ، 1362، محمدى رى شهرى( »شماست انیم یده نظم و سامان

 يهـا  ه شـالوده کـ است  يادیه منبع قواعد بنکآن)، بل یسنت ي(در معنا ینیتاب دک کیاست: قرآن نه فقط 

ـ  يهـا  ه بر اساس ارزشک يا بر آن استوار باشد. جامعه دیاجتماع با ـ بنـا شـده باشـد،     یقرآن  ۀجامعـ  کی

هـاي اصـلی    در این زمینه، مؤلفه .)1، ص 1999(آالم و زاهور،  بود اهدمنسجم، باثبات، امن و متعادل خو

  شود: از دیدگاه قرآنی بررسی می» سرمایۀ معنوي«مطرح در بحث 

  الف. جايگاه سرمايه اقتصادي

انـد نقـش ایـن سـرمایه را در      پردازان این حـوزه تـالش کـرده    ، بیشتر نظریه»سرمایۀ معنوي«در مباحث 

ها بیان کنند و با نـوعی نگـرش اقتصـادي     هاي اقتصادي و بهبود ارزش افزودة سازمان گیري سرمایه شکل

اي  قرآنـی رابطـه  تعـالیم  اند. ولی با دقت در آیات ذیل قابـل درك اسـت کـه     به امور معنوي توجه نموده

ـ کن اي را ترسـیم مـی   جامعهسویه میان سرمایۀ اقتصادي و سرمایۀ معنوي مطرح کرده،  دو د کـه در کنـار   ن

به نیازهاي معنوي آنان نیز توجه شـود و پیشـرفت مـادي و     ،ها و افراد جامعه مین نیازهاي مادي انسانأت

  آورد.معنوي را براي افراد جامعه به ارمغان 



   ۵۱ الگوي مفهومي سرمايه معنوي در پرتو تعاليم قرآني

تمـام   همچنـین  .است یو اخالق یارزش يباورها ریثأتحت ت ياقتصاد يرفتارها از منظر اسالم،

ـ نفـس انجـام گ   هیـ کو تز بیبا هـدف تهـذ   دیبانیز  يالن اقتصادکخرد و  يها و رفتارها برنامه  ردی

ات و انفـاق  کـ زدربـارة   میرکـ قـرآن   ،مثـال بـراي  ). 251- 249 ص، 1380حکیمی و همکـاران،  (

اى  صـدقه  ،از امـوال آنـان  )؛ 103، (توبـه:  »بِها هِمیکتُطَهرُهم و تُزَ ۀًصدقَخُذ من أموالهِم «: دیفرما یم

قرار گرفتن  لهیبر لزوم وس ،به صراحتمتعال خداوند . شان سازى آن پاك و پاکیزه ۀبگیر تا به وسیل

وابتَغِ : «ندک یم دیکقصص تأ ةسور 77 ۀیدر آنیز  یو آخرت يامور معنو لیتحص يبرا يابزار اقتصاد

ولَا تَنس نَصیبک منَ الدنْیا وأَحسن کَما أَحسنَ اللَّه إِلَیک ولَا تَبـغِ الْفَسـاد    ةفیما آتَاك اللَّه الدار الْآخرَ

خرت را بجوى و سهم سراى آاست و با آنچه خدایت داده ؛ »فی الْأَرضِ إِنَّ اللَّه لَا یحب الْمفْسدینَ

و در زمـین فسـاد    ،نیکى کناست که خدا به تو نیکى کرده  خود را از دنیا فراموش مکن و همچنان

  .دارد مجوى که خدا فسادگران را دوست نمى

 يرفتارهـا  ،گـذار اسـت  ریاقتصـاد تأث  يسـاز  بـر سـالم   یاخالقـ  يه رفتارهـا کگونه  همان ،  روي بدین

، قـت یدر حق دارد. ينقـش بسـزا   یو اخالقـ  یو طراوت روحـ  يساز كدر پا زیاسالم نمنظور  ياقتصاد

  .است هیسو دو گر،یدکیاخالق و اقتصاد بر  ریثأتمطابق دیدگاه قرآنی 

  بين افراد جامعهمعنوي همبستگي ب. 

ریـزي سـاخت جامعـه و از     همبستگی و وفاق اساس یک زندگی اجتماعی است و زوال آن موجب فرو

خویشـتن دوسـتی، نفـع     ةبـر اسـاس غریـز   کس ، هر سوي دیگراز است. هم پاشیدگی حیات اجتماعی 

درگیـري  و و این حالت غریـزي، موجـب اخـتالف     ،گرچه به ضرر دیگران بینجامد ،طلبد خویش را می

هـاي   عوت به گـرایش است. دین با تبیین حیات دنیوي و مقدمه خواندن آن براي زندگی اخروي و نیز د

آورد. قـرآن بـراي تـداوم     اخالقی، این وحدت و انسجام و همبستگی را فراهم می ةمعنوي و تربیت ویژ

همیشگی، رفع اختالف و دور نگه داشتن جامعـه از اخـتالف، پیـروي از صـراط مسـتقیم، تمسـک بـه        

. )43، ص 1386(جاللـی مقـدم،    دهد ر الهی را پیشنهاد میئاللّه، پذیرفتن داوري دین و توجه به شعا حبل

هاي عاطفی، فرهنگـی   این در حالی است که در نظریات مطرح در حوزة سرمایۀ معنوي، به نقش سرمایه

  شود. و اجتماعی در این زمینه بسنده می

  ج. معناي زندگي

سـتند  ینجدا از هم » یزندگ«و » ارک«با هم ارتباط دارند.  یبه طور تنگاتنگ» ارک« يو معنا» یزندگ« يمعنا

 يو ابعـاد مـاد   يشـامل عوامـل اقتصـاد   » ارکـ «ف یچند غالباً تعار ر دارد. هریتأث يگریبر د یکی يو معنا

۵۲       ، ۱۳۹۴و زمستان  پاييز، ۱۱، پياپي اولم، شماره پنجسال 

اهش داد. در بیشـتر  کـ  ياقتصـاد  يسـتدها  و را در حد داد» ارک« يتوان معنا یقت، نمیدر حق یهست، ول

ار کـ  يت را بـا معنـا  یـ وار انجام گرفته تالش شده اسـت معن کط یت در محینۀ معنویه در زمک یقاتیتحق

مقـدس و   يا ا جلـوه یـ رد، کـ ار را هنـر قلمـداد   که کن صورت یانجام شده در سازمان ارتباط دهند؛ به ا

م، بـه  یافـراد مـرتبط بـدان    يمعنو يها را با ارزش يارک يها تیدهند. در واقع، اگر فعال یبه آن م یروحان

نـان و افـراد   کارکر یق آنها با سـا یرا به ارتباط عمنان کارکایم، و چنانچه  ار توجه کردهک يمعنا يجنبۀ فرد

نان عاشـقانه بـه   کارکاي که  ار سازیم، به گونهکآنها آش ين ارتباط برایا يم و جنبۀ معنویجامعه آگاه ساز

  ).612، ص 2007ایم (درایور،  ار پرداختهک يمعنا یمردم خدمت کنند، به جنبۀ اجتماع

هایی نیست که مستلزم پاسخی خاص باشـد و یـا بـه     شاز آن دست پرس »معناي زندگی«پرسش از 

چنین پاسخی مجال بدهد. در واقع، این پاسخ چیـزي بـیش از یـک اسـتعارة ضـروري، یـک تصـویر و        

اي  داراي مجموعـه و توانید خود را داراي نقش و کارکردي معـین،   بصیرتی به زندگی است که در آن می

سازد این است که بصیرت شـما از جهـات    ا بسیار پراهمیت میاز انتظارات معقول ببیند و آنچه این امر ر

بـه شـرح   » معناي زندگی«بخشی و کمک به درك واقعی  برخی موارد مهم در بصیرت .فزونی یابدمتعدد 

  ذیل است:  

. دارد یطـوالن  يا نهیشـ یپ بخشـد،  یمعنـا مـ   یه وجود خداوند به زندگکنیا. درك وجود خداوند متعال: 1

ه تنهـا  کـ  اسـت  یقرون وسـطا، مـدع   اتیاله ارانذگ انیاز بن یکی ،)354- 430( نیآگوست، مثال يبرا

وجـود   ) نیـز 1274 - 1255 ( نـاس یوکتومـاس آ ببخشـد.   ییغـا  يمعنـا  یبه زنـدگ  تواند یخداوند م

 محسـوب  ارسـطو  يرکـ رو خط ف دنباله ناسیوکآ. داند یم يضرور یزندگ يمعنادار يخداوند را برا

اسـت   ریـ خ نیباالترخداوند : «معتقد بود ارسطواست.  ارسطور کوامدار تف زینباره  نیشود و در ا یم

ـ او بـر ا ». شـان دارنـد   یینهـا  تیرا به عنوان غا ریخ نیا ،تیامور در نها ۀو هم اسـتدالل   ،اسـاس  نی

 انسـان  ۀسـعادتمندان  یاعالست و زنـدگ  ریبه خ افتنی ها دست افعال گوناگون انسان عامل هک ردک یم

 تیـ غا«که  گرفت جهینت ،ییاصل ارسطو نیبه ا کبا تمس ناسیوکآ. شود یافعال ساخته م نیا ۀیپا بر

  ).14، ص Thomson ،2003» (خداوند است ةبشر تأمل دربار یزندگ یینها

شکوفا خواهـد   ها با تمام ظرفیت تنها در صورتی زندگی انسان: موقعیت و جایگاه خود در عالم. درك 2

انسان براي اینکه معناي زندگی خود را درك کند بایـد   درك کرده باشند.شد که آنها معناي حیات را 

جایگاه خودش در عالم آگاه شود و بدانـد کـه قـانون الهـی انسـان را چگونـه مطـرح         از موقعیت و

به جریـان   خدا از خلقت و ةانسان علت غایی عالم آفرینش و انگیز گوید: می عالمه جعفريکند.  می
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باید جایگاه واقعی خود را در جهـان هسـتی بفهمـد     انسان ،ده است. بنابراینانداختن جهان هستی بو

را  »معناي زنـدگی «شرط اساسی فهم  . ایشانداشته باشد تا بتواند درك کاملی از معناي واقعی زندگی

آغازین آن، پاسخ به چهـار سـؤال    ۀداند که نقط می» خود شناخت هویت«و » خود« تأمل و درنگ در

روم؟ پـس یکـی از    . بـه کجـا مـی   4ام؟  . چـرا آمـده  3ام؟  . از کجاآمـده 2ن کیسـتم؟  . م1مهم است: 

، سـؤال  نمایـد و آن را کشف توجه کند انسان آگاه باید به آن ، از هر چیزپیش ترین سؤاالتی که  مهم

معنـا بـه یـک زنـدگی معنـادار       از زنـدگی بـی   ها براي اینکه انسانرو،   ازاین .است» من« از آگاهی به

خـود  «شـان فاصـله بگیرنـد و بـه      »خود طبیعـی «برخی موانع و زنجیرها گذشته و از  د، باید ازنبرس

  ).1392اصل،  (رضازاده و رحمانی برسند» حقیقی

هـا   ها با خداوند متعال: زندگی ما از طریق ارتبـاط مـا بـا سـایر انسـان      . درك ارتباط و همبستگی انسان3

نشیند کـه بـا امـري بیـرون از مـا و داراي       صورتی به بار می شود. اما معناي غایی فقط در معنادار می

ارزش نامحدود پیوندي نهایی وجود داشته باشد و زندگی دینی امکان تحقـق چنـین امـري را پـیش     

دهد؛ زیرا اتخاذ دیدگاه دینی، ساختار بنیـادي واقعیـت و ماهیـت امـر متعـالی را       روي انسان قرار می

این اسـت کـه حتـی در    » معناي زندگی«دهد. در واقع،  غایی می سازد و به زندگی ارزش منعکس می

توان در اوج توکل و اطمینان قلبـی   هاي زندگی، که آکنده از رنج و اندوه است، می ترین لحظه تاریک

  ).25، ص 1382بود (هیک، 

 ۀهـاي دینـی، توجـه بـه مسـئل      هاي بسیار مهم آمـوزه  یکی از شاخصه: آگاهی و معناداري زندگی مرگ. 4

هاي دینـی تلقـی    ترین آموزه مبدأ و معاد از بنیادي ،بر این پایه .زندگی است آگاهی و معناداري مرگ

تصاویر جـذاب از پایـان کـار     ۀنصوص دینی را به خود اختصاص داده است. ارائ بخش اعظم ،شده

کـاران   هو تحذیر از پیامدهاي سوء زندگی تب ،هاي آن در قرآن و روایات نعمت نیکوکاران و بهشت و

سـازد تـا از    ها را در عوالم پس از مرگ روشن مـی  است که جهت زندگی انسان نمایی قطب ۀمثاب به

ـ  انسان با رشد ،این طریق (طـاهري سرتشـنیزي و    معنـاداري زنـدگی فـراهم گـردد     ۀها، امکان تجرب

او  یو پس از مرگ زنـدگ  شود یمحدود نم ایدن نیانسان به ا یزندگ هکنیاعتقاد به ا .)1391موسوي، 

در  يو یبر نـوع زنـدگ   یاو پس از مرگ مبتن یزندگ یچگونگ هکنیهمچنان ادامه خواهد داشت و ا

ـ  يو فشـارها  ها یدر رفع نگران یاساس يارهاک از راه یکی ،ستایدن نیا . اسـت  انسـان معاصـر   یروان

و  ،جوامـع  گـر ید یشـت یمع تیبـه وضـع   یتـوجه  یها، ب غفلت ها، یشکسر ها، یطلب از افزون ياریبس

ـ نظـر د  درشود.  مانو معاد در ییگرا آخرت ۀیدر سا تواند یانسان معاصر م يها يافروز جنگ بـه   ،نی

 تیـ ز اهمیحا زیدر آخرت ن یمعاد و زندگ ،برخوردار است تیاز اهم ایدر دن یه زندگکهمان اندازه 

۵۴       ، ۱۳۹۴و زمستان  پاييز، ۱۱، پياپي اولم، شماره پنجسال 

ـ از اهم ياخـرو  یزندگ ،گذراست ایدن یجاودانه و زندگ ياخرو یزندگچون و  ،است  يشـتر یب تی

  برخوردار است.

  نشيآفرهدف 

ـ  در جو قتیه انسان حقکاست  يا دو مقوله »یزندگ يمعنا«و  »نشیهدف از آفر« دو  آناز  افتنیـ  یآگـاه  یپ

متفاوت  »نشیهدف آفر«با  »یزندگ يمعنا« ۀمقول :گفت دیبا ،دو مقوله نیا نیاست. اما در خصوص نسبت ب

 يمند تیاست و غا ییبه عنوان علت غا اتیح ۀفلسف یپ در،  نشیدر پاسخ به سؤال هدف از آفر یدمآ. است

در ایـن   .اسـت  یفرد نسبت به زنـدگ  تیو مربوط به عالم خارج و مستقل از ذهن ینیع يامر نش،ینظام آفر

ـ      یمربوط به روان انسان است و وابستگ يامر ،یزندگ يمعنادار هک است  یحال  هتمـام بـه نگـرش انسـان ب

ـ ا ،حـال  نیبا ا کند. كرا در یزندگ يمعنا دیبا يفرد معنادار شود و یه زندگکآن يو برا ،دارد یزندگ دو  نی

هـدف از  «نسـبت بـه    یو انسان و آگاه ینادرست از هست ایدرست  ریتفسو  ارتباط دارند گریدکیله با ئمس

  ).144-  143، ص 1388 ،یمانیسل يرکعس( ندک یم معنا یب ایرا معنادار  یزندگ ،»نشیآفر

 يهـا  هـدف  هموارهه کبلاست، و موقت نبوده  یئجز يها دنبال هدفه ب هرگز ،خود ماتیاسالم در تعل

خـودش   يهـدف را جلـو  بـاز هـم   جلو برود  چه بشراي که هر  در پیش روي بشر نهاده، به گونهنامحدود 

 دنیو رسـ  یابیقرآن دست ).74، ص 1376 ،ياست (مطهر ن اهداف قرآنیسر زنده ماندراز  نیاخواهد دید. 

 ياسـت و بـرا   دیـ و جاو یقـ یحق یه همـان زنـدگ  کـ داند   یم ایدن ییابتدا یرا هدف از زندگ بهیط اتیبه ح

 یزنـدگ  ییقرآن، هـدف نهـا   دگاهیاز د». عمل صالح«و  »مانیا«دهد:   یرا شرط قرار م زیبه آن، دو چ دنیرس

 ۀهمـ بـه   دنیتقرب به خداونـد رسـ   رایتر از آن وجود ندارد؛ ز  یمتعال یهدف چیتقرب به خداوند است و ه

ـ ب »هـدف خلقـت  «را بـه عنـوان    »عبادت« رآنق هکنیا. است يها و سعادت ابد  ها، لذت  ییبایماالت، زک  انی

سـازد و    یاو را خـدامحور مـ   یم و زنـدگ کانسان را با خدا مح ۀه عبادت رابطکاست روست ند، از آن ک  یم

امـوال و فرزنـدانتان هرگـز شـما را نـزد مـا مقـرب        «شود:   یموجب تقرب انسان به خدا م يا یزندگ نیچن

مضـاعف در برابـر    یآنان پاداشـ  يه براکانجام دهند  یو عمل صالح اورندیب مانیه اک یسانکسازد، جز   ینم

  .)37سبأ: »(خواهند بود تیامن) تی) در (نهای(بهشت يها  و آنها در غرفه ،اند  ه انجام دادهکاست  ییارهاک

  قرآن   دگاهياز د يرسان خدمت

گشـایی   گره«  ،»تالش براي رساندن خیر به دیگران«از جمله  ؛شده استگوناگونی ارائه تعاریف  »خدمت«از 

 در به خدمت مردم بسته و کسی است که کمر »گزار خدمت«. »نیازمندان یاوري درماندگان و«و ، »از کار مردم
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شـرایط بـه تناسـب شـعاع وجـودي       هـر  کس در هر است.رنج مردم در کنارشان  و یراحت و شادي غم و

تـوان در   یدر اسـالم را مـ   یرسـان  خـدمت  .)2، ص 1382(برجـی،   تواند اهـل خـدمت باشـد    می ،خویش

ـ آ دگاهیـ در د یرسـان  خـدمت  .بحث قـرار داد موضوع   گوناگون، يها ساحت ـ ادع ،اتیـ روا ات،ی  ةریسـ  ه،ی

و از  یفقه ،یالمکاز منظر  یرسان خدمت ؛هنر و شعر شاعران ،اتیدر ادب یرسان خدمت ؛فقها ةریس ،انمعصوم

کدام  هرآید که  میشمار  به مردم بهرسانی  خدمتهاي ذیل از مصادیق  نمونه .)1383، انیوسفی( یجمله اخالق

  ).1382(برجی، ) برّ( نیکی .3 ؛احسان .2  ؛عمل صالح .1 به اجمال توضیح داده شده است:را 

علت همـراه بـودن آن بـا     همراه است و »ایمان« ۀهمیشه با کلم وتکرار شده ن آبار در قر 50 :عمل صالح .1

همچـین   گیرد. قبول خداوند قرار میمست که عمل صالح در صورتی که با ایمان همراه باشد ا ایمان این

  شود. ها را شامل می زمینه ۀدر همها  اي دارد که تمام خدمت ي وسیع و گستردهامعن »عمل صالح«

بـه کـار رفتـه اسـت. بعضـی از      گونـاگون  هـاي   که در حوزه ،مرتبه در قرآن آمده185بیش از  :احسان. 2

 ،احسان به پـدر و مـادر  عبارت است از: کید شده أتبر آن نساء  ةسور 36 ۀدر آیکه  ،احسان مصادیق

 ،احسان بـه همسـایگان دور و نزدیـک    ،احسان به مستمندان ،احسان به ایتام، احسان به خویشاوندان

کار ارزشـمندي اسـت کـه در     »احسان« احسان به بردگان.، احسان به راه ماندگان، احسان به دوستان

 رسانی به دیگـران اسـت.   نوعی خدمت ،در حقیقتو  دهد می ادیگران معنقبال در  روابط اجتماعی و

 بگیـرد.  ،کمتر از آنچه بـراي اوسـت   بدهد و ،نچه به عهده داردبیش از آانسان آن است که  »احسان«

ولی اگر بـیش از  است، اش به دیگران خدمت کند، به عدالت رفتار کرده  حد وظیفه اگر کارمندي در

  .کمتر از آنچه حق اوست بگیرد احسان کرده است وظیفه خدمت کند و

 .آیـد  مـی شـمار   کـه بـه  است خدمتی و رسد،  دیگران میاي که به  ي نیکی، فایدهابه معن »رب« :(نیکی) بِرّ  .3

راز  آنچـه رمـز و   ،جامعـه نیسـت   ۀتوسع ساز رشد و گاه زمینه گاه رسانی به صورت موقت و خدمت

زدودن موانـع   رسـانی و  استقامت در مسـیر خـدمت   رسانی مداوم و خدمت ،پیشرفت است تکامل و

  .نهادینه شوددر وجود انسان باید  ،رسانی خدمت، لذا تجدید شونده آن است

  انسان يريپذ مالك

ـ امـل اوسـت. در نگـاه اول   کت ریدر ارتباط با سرشت انسـان و سـ   یتیبا اهم يها آموزه يحاو قرآن بـه   هی

  :میشو یبا سه گزاره مواجه م ،انسانخصوص در  ،یقرآن يها آموزه

  .)30 :است (روم ریرناپذییو تغ یاله نییسرشت انسان هماهنگ با آ .1

۵۶       ، ۱۳۹۴و زمستان  پاييز، ۱۱، پياپي اولم، شماره پنجسال 

ـ  ؛2 :دهـد (عصـر   یهـا سـوق مـ    يانسان را به سمت بد ينسبتاً قو ییرویانسان با ن طبیعت .2  ؛6 - 4:نیت

  .)53 :وسفی؛ 21 - 19 :معارج

ه قـرآن از آن پـرده   کـ  ،انسان یالله فۀیخلمقام و این  ،)30 :(بقره است نیزم يخدا در رو ۀفیانسان خل .3

اران، کـ و هم يرازیشـ  ارمکـ (م يو قرارداد ينه خالفت اعتبار ،است ینیوکبرداشته، از نوع خالفت ت

  .)178، ص 1ج ، 1374

رجعت  یکبه بارگاه قدس و پا، مطمئن یبا نفسو  در آرامش تواند ، انسان میمانیا در پرتواینکه  سرانجام. 4

 يو معنـو  یروحان یبازگشتکه گرفتن  يدر جوار قرب او جا :یعنی »پروردگار يبازگشت به سو« .ندک

نـار آنهـا   کاز  یتوان به سادگ یه نمکهستند  ییها گزاره نهای). ا30 - 27: (فجر یو جسمان یانک، نه ماست

 يبـرا  یالهـ  نیـی در آ ریسـ  يو آماده برا وکین یاول و سوم بر خلقت انسان بر سرشت ةگزار دو گذشت.

 گـر، ید انی. به بشود تأکید میو سرانجام رجعت به سوي او  یخالفت اله یعنی، یمتعال یبه هدف دنیرس

ـ بـا ا  .انـد  ل نشان دادهکش نیمال را به بهترکدو گزاره مبدأ و مقصد راه  نیا دوم نشـان   ةحـال، گـزار   نی

ـ  يجـد  یبا موانع ریمس نیو انسان در ا ستین نکمم یآسان هراه ب نیه رفتن اکدهد  یم رو خواهـد   هروب

  . بود

ـ اول عـت یدارد، طب شیها گـرا  یفطرت انسان به خوبه کبه رغم آن :اند از مفسران گفته یبرخ انسـان بـه    ۀی

ـ  ر،یتفسـ  نیـ مطـابق ا  ،نیبنـابرا  ).319 ص، 20ج ، ق1417 ،یئ(طباطبا داردتمایل  يبد و  »فطـرت « نیب

ـ یتغ رقابـل یغاموري ذاتی ، ناظر به »فطرت«انسان تفاوت وجود دارد.  »عتیطب«  ،»عـت یطب«، امـا  اسـت  ری

 نیـ خـود دارد. مطـابق نظـر ا    رامونیپ طیمحبه نفس انسان با توجه  يه قواک ییها شیو گرا الیناظر به ام

بـر فطـرت    آن ه اسـاس کـ  یراه مودنیپ يدارد، انسان براتمایل  يانسان به بد ۀیاول عتیه طبک ،مفسران

و اعمال حسـنه   وکیسب اخالق نکبا  دی، بایاللّه فۀیخلاست و مقصدش احراز مقام شامخ  يخداداد كپا

  ).1390،حرمی موسويو  مبدأ و مقصد بپردازد (شاکر نیهماهنگ با ا یعتیطب جادیبه ا

بـه   ،که ناظر به امور ذاتی (موجد در ذات و خلقت انسان) اسـت  ،شود فطرت انسان چگونه میحال 

بعـد خـوبی    داشـته باشـد و  تمایـل  طبیعت اولی انسان به بدي  ،داشته باشد و در عین حالتمایل خوبی 

  :دفرمای یم  يمطهر دیشهدر این زمینه،  انسان شود؟طبیعت ثانوي 
ـ ه انسان ک ستین نظر آن از مدح و مذم، نیه اکاست  نیا قتیحق از  یمـ ین ؛اسـت  یموجـود دو سرشـت   کی

ـ ماالت را بالقوه دارد و باک ۀه انسان همکاست  نینظر قرآن به ا .یدنیوهکن گرید میو  ن یسرشتش ستودن  دی

وصول انسان  یشرط اصل .باشد شتنیسازنده و معمار خو دیه باکخود اوست  نیا برساند و تیآنها را به فعل
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ابزار ناروا و در دست نفس  کیه علم از صورت کاست  مانیا ۀلیاست. به وس مانیا ،ه بالقوه داردک یماالتکبه 

 يبرا زیاست، همه چ اهللا ۀفیخله ک یقیپس انسان حق .دیآ یدرم دیابزار مف کیشود و به صورت  یاماره خارج م

 .مـان یا ينه انسان منها ،است یمانیا انسان ن،یا عالوه بر .است یماالت انسانک ۀهم ةنداوست و باالخره دار

ـ ر خون ،صیحر یانسان نیگرفته و ناقص است. چن یاستک مانیا يانسان منها ـ ح افر اسـت و از کـ و  زی  وانی

  .)274 - 273 ، ص2، ج 1374، يمطهر( تر پست

  گيري نتيجه

هـا   در سـطح سـازمان   یقرآن يها آموزهبر اساس » سرمایۀ معنوي«هدف این مقاله تشریح و تبیین مفهوم 

و نظریـات مطـرح دربـارة آن در    » معنویـت در محـیط کـار   «بود. در این زمینـه، ضـمن طـرح موضـوع     

هـاي معنـوي را در    پردازان سازمان و مدیریت، معنویـت و سـرمایه   ها، عنوان شد که بیشتر نظریه سازمان

ین ارتباط به اشکال گوناگون بیـان  دانند و نحوة ا هاي اقتصادي می وري، اثربخشی و سرمایه ارتباط با بهره

هـاي معنـوي    هاي اقتصادي و سرمایه سویه میان سرمایه اي دو قرآنی رابطهتعالیم شده است. در این زمینه، 

بـه   ،هـا و افـراد جامعـه    مین نیازهاي مادي انسانأکه در کنار ت اند نمودهاي را ترسیم  جامعهمطرح کرده و 

  آورد.و پیشرفت مادي و معنوي را براي افراد جامعه به ارمغان  نیازهاي معنوي آنان نیز توجه شود

  

  

  

  

هـا   تمام برنامـه  همچنین .است یو اخالق یارزش يباورها ریثأتحت ت ،ياقتصاد ياز منظر اسالم، رفتارها

ـ بانیـز   يالن اقتصادکخرد و  يو رفتارها ـ نفـس انجـام گ   ۀیـ کو تز بیبـا هـدف تهـذ    دی رو،  . ازایـن ردی

اسـالم  منظـور   ياقتصـاد  يرفتارها ،گذار استریاقتصاد تأث يساز بر سالم یاخالق يه رفتارهاکگونه  همان

ـ   ،قتیدر حق دارند. یینقش بسزا ،یو اخالق یو طراوت روح يسازکدر پا زین  ریثأمطابق دیدگاه قرآنـی ت

  است. هیسو دو گر،یدکیاخالق و اقتصاد بر 

 ،یو در سطح سـازمان  ،به خدمتعالقه به صورت  يدر سطح فردپردازان غربی سرمایۀ معنوي را  نظریه

هاي  ترین ارزش عمل بر اساس عمیق »معنوي ۀسرمای« کنند و معتقدند: مطرح میدر قالب هنجارها و فرهنگ 

را براي خدمت به دیگران اختصاص دهیم. به نظر ایشان، خدمت به اي که زندگی خود  ، به گونهفردي است

معنوي است که به اعمال، کارهـا و زنـدگی مـا معنـا      ۀسرمای گیري ها براي شکل خلق یکی از بهترین انگیزه

 سرمایه اقتصادي سرمایه معنوي

 نفس هیو تزک بیتهذ

 اقتصاد يساز سالم

۵۸       ، ۱۳۹۴و زمستان  پاييز، ۱۱، پياپي اولم، شماره پنجسال 

ها و اصول انسانی و  اي است که در آن ارزش ریزي جامعه به دنبال پی . ولی تعالیم قرآنی و اسالمیبخشد می

همبسـتگی  اي که فرد فرد اعضاي آن از زندگی دنیوي و اخروي، معناي زنـدگی،   ؛ جامعهحاکم باشدمعنوي 

هاي اسالمی را در این میان رعایت  ، هدف آفرینش و کماالت انسانی آگاه بوده، ارزشمعنوي بین افراد جامعه

  است: هاي ذیل از دیدگاه قرآنی داراي ویژگی» سرمایه معنوي«رو، الگوي  این کنند. از

هـاي   با تبیین حیات دنیوي و مقدمه خواندن آن براي زندگی اخروي و نیز دعوت بـه گـرایش   اسالم

آورد. قـرآن   فـراهم مـی  در جامعه وحدت و انسجام و همبستگی را  نوعیاخالقی،  ةمعنوي و تربیت ویژ

صـراط مسـتقیم،   براي تداوم همیشگی، رفع اختالف و دور نگه داشتن جامعه از اختالف، پیـروي از  نیز 

 .دهد ر الهی را پیشنهاد میئاللّه، پذیرفتن داوري دین و توجه به شعا تمسک به حبل

وجـود خداونـد   مطابق تعالیم اسالمی، انسان زمانی به درك واقعی از معناي زندگی خواهد رسید که 

هـا بـا    انسـان ارتباط و همبسـتگی  به خوبی بشناسد؛  موقعیت و جایگاه خود در عالمکند؛ درك را متعال 

 شـود  یمحـدود نمـ   ایدن نیانسان به ا یزندگ کند؛ و سرانجام، به این باور برسد که درك را خداوند متعال

 یاو پس از مـرگ مبتنـ   یزندگ یچگونگ هکنیو ا ،او همچنان ادامه خواهد داشت یو پس از مرگ زندگ

 ست.ایدن نیدر ا يو یبر نوع زندگ

بـه آن،   دنیرسـ  يو برا داند  یم ایدن ییابتدا یرا هدف از زندگ بهیط اتیبه ح دنیو رس یابیقرآن دست

تقـرب بـه    یزنـدگ  ییقرآن، هـدف نهـا   دگاهی. از د»عمل صالح«و  »مانیا«: دهد  یرا شرط قرار م زیدو چ

مـاالت،  ک ۀهمـ به  دنیتقرب به خداوند رس رایز ارد؛از آن وجود ند تر  یمتعال یهدف چیخداوند است و ه

 .است يها و سعادت ابد  لذت ها،  ییبایز

 گزاري به بندگان خدا را ثـواب شـمرده اسـت. در قـرآن بـه       و خدمت گشایی از کار مردم گرهاسالم 

 به مردم اشاره شده است.رسانی  خدمت) به عنوان مصادیق برّ» (نیکی« ،»احسان « ،»عمل صالح«

ـ آنها را بـه فعل  دیلقوه دارد و باماالت را باک ۀه انسان همکاست  نیاروشنگر قرآن  تأمل در آیات  تی

وصـول انسـان بـه     یشـرط اصـل   ، وباشـد  شـتن یسازنده و معمار خو دیه باکخود اوست  نیبرساند و ا

  است. »مانیا«ه بالقوه دارد، ک یماالتک

که مالحظه گردید، نگاه غربی به سرمایۀ معنوي متفاوت از نگاه قرآنی به این امر است و تجلـی   چنان

گردد. ولـی در   شود و معموالً در قالبی اقتصادي توجیه می اري ظاهر می گز عملی دیدگاه غربی در خدمت

ند، بلکه در انجام کارهـا؛  هاي مادي و اقتصادي نیست ها فقط به دنبال ارزش الگوي قرآنی، کارکنان سازمان

رعایت عدالت و انصاف نموده و در همکاري و تعاون، و بـا احسـاس بـرادري و برابـري در کنـار هـم       

گزار مردم نیـز   کنند و خود را خدمت فعالیت دارند. چنین کارکنانی براي رضاي خداوند متعال فعالیت می
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تـوان داریـم و هـر چـه در     در مـا هـر چـه    کـه   شـود  بینند؛ زیرا در سایۀ معنویت، این مفهوم القا می می

خداى بـزرگ  را اگر توان خود و آنچه پس  یند. آفریدگان خدانیز مردم  و است از آن خداستمان اختیار

در  ایـم  از خدا گرفتـه آنچه را صرف کنیم،  سایراندر اختیار ما نهاده است به امر خدا و در راه خدا براى 
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