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 چکيده
متغیر فرهنگ و اقتصاد در جامعه و از آنجایی که تاثیر این دو  با توجه به اهمیت مسئله کنترل دو 

مقاله سعی  فرهنگی باشد، این-در مواردی تعیین کننده عوامل اقتصادی متغیر بر یکدیگر می تواند

این مقاله با تجزیه تحلیل کتب و  .رابطه میان فرهنگ و اقتصاد در جامعه دارد و درک در تشریح

از  را این رابطهمقاالت دیگر این حوزه گردآوری شده و سعی در کنار هم چیدن نظرات مختلف 

نگاه   ،اه انسان شناسی، نگاه علم اقتصادنگ: که عبارت اند از می دهدقرار چهار رویکرد مورد توجه 

در پایان مقاله متوجه خواهیم شد رابطه میان اقتصاد و فرهنگ، رابطه ای  .غربی و نگاه اسالمی

تنگاتنگ و دو طرفه است که هر کدام از آنها بر دیگری اثر دارد و به شرط رعایت برخی اصول می 

 رابطه نهایت استفاده را نمودتوان از این 

 توسعه اقتصادی، فرهنگ ،اقتصاد :واژگان کليدي
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  2 ، منا مير کمالی  حسين نادري فرد

 دانشجوی کارشناسی مدیریت مالی ، دانشگاه رازی کرمانشاه 1
 ، دانشگاه فرهنگیان بیت الهدی آمل زیست دانشجوی کارشناسی 2

 
 :نام و نشانی ایمیل نویسنده مسئول

 حسين نادري فرد

 

 بررسی رابطه ميان اقتصاد و فرهنگ
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 مقدمه    

بدین  "غالء السعر یسی ءُ الخُلق و یذهِب االمانه و یضجُرُ المرءَ المسلم":امام صادق علیه السالم در روایتی می فرمایند             

امانت داری را از بین می برد و مردم مسلمان را در فشار و سختی به  .گرانی قیمت ها اخالق و رفتار مردم را بد می کند"معنا که 

 (.فروع کافی)"ستوه می آورد

در این حدیث امام صادق علیه السالم به صراحت رابطه میان عقب ماندگی اقتصادی و آسیب های فرهنگی بیان میکنند و ارتباط 

 (1931آجرلو،.)دهندمیان جهاد اقتصادی و جهاد فرهنگی را نشان می 

شناخت رابطه میان فرهنگ و اقتصاد آنجایی جالب تر می شود که متوجه می شویم این رابطه دو طرفه است و فرهنگ نیز به طرق 

از آنجایی که رابطه میان فرهنگ و اقتصاد : مختلف بر اقتصاد تاثیرگذار است پس اهمیت موضوع را می توان این گونه بیان کرد که 

چنانچه نتوانیم درک عمیقی از رابطه میان آنها  ،(1939،همدان و صفوی و سلیمانی قیاسی)دو سویه با تاثیر شدید است رابطه ای

 .تحت کنترل خود در آوریمپیدا کنیم، نخواهیم توانست به راحتی این دو متغیر را 

ود به این متغیرها، رابطه های گوناگونی را به دلیل همین اهمیت، همواره اشخاص و مکتب های گوناگون با توجه به طرز نگاه خ 

 .میان اقتصاد و فرهنگ بیان کرده اند که با توجه به مفروضات خودشان کامال منطقی است

در این مقاله نگارنده سعی خواهد کرد در حد مجال این نظریات را بیان کرده و با کنار هم گذاشتن آن ها نتیجه ای منطقی دریافت 

 .نماید

 

 :يمبانی نظر
پیش از آنکه به شروع مقاله و تبیین نظریه ها در مورد ارتباط فرهنگ و اقصاد بپردازیم، بهتر است تعریفی ثابت از این دو مقوله 

 .بیان نماییم

 تعریف فرهنگ(الف
در اصل به معنای کشت و کار و آباد کردن است اما در قرن . فرانسوی و کالچر انگلیسی است "کولتور"فرهنگ در لغت برگردان  

برای تمثیل و میالدی نویسندگان آن را برای پرورش ذهن و روح انسان ها به کار بردند و به مرور تبدیل به کلمه ای شد  11

 (.1912پهلوان ،)عی عام فکری و اجتماتشخیص میزان پیشرفت 

فرهنگ یا تمدن، در گسترده ترین معنای  ":وی می نویسد. اولین تعریف فرهنگ در حوزه مردم شناسی به مربوط به تایلور است

مردم شناختی خود، آن کل پیچیده ای است که شناخت ها، باور ها،هن، اخالق،حقوق،آداب و رسوم و دیگر توانایی ها یا عاداتی را 

دانش، عقاید، هنر ها، "پس می توان گفت او فرهنگ را در معنی  "وسیله انسان عضو جامعه کسب می گردد شامل می شودکه به 

 (1911علم الهدی،. )به کار می برد "اخالق، رسوم و سایر یافته های اجتماعی انسان

و نتیجه های رفتار آشکار و پنهان که از  همچنین بیان شده است فرهنگ عبارت است از همه هنجار ها،نمونه ها،الگو های رفتاری

این هنجار ها و الگو ها به همبستگی داخلی و خارجی و قدرت کارکردی یک گروه خدمت . یاد گرفته می شودگروه های اجتماعی 

محیط را نشان می ...  می کند و راه حل خاص و عمومی تجربه شده مسئله تطبیق با شرایط اقتصادی،فیزیکی و 

 (schwald,1999.)دهد

درمفهوم فرهنگ این نکته قابل ذکر است که فرهنگ در دو سطح مکانی و زمانی در انتقال است و همین انتقال جنبه پویایی و زنده 

 (1911علم الهدی،.)بودن فرهنگ را تضمین می کند

ول تاریخ یک جامعه است که از فرهنگ مجموعه ای از بینش ها و کنش ها، اعتقادات و رفتار ها در ط :پس می توان در پایان گفت

 (1939،قیاسی همدان و صفوی و سلیمانی  .)نسلی به نسل دیگر در آن جامعه منتقل می شود
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 تعریف اقتصاد(ب

نیز به همین معنی ( 13/لقمان) "و اقصِد فی مَشیِک"اقتصاد در لغت به معنی میانه روی و پرهیز از افراط و تفریط است و در آیه 

مصادیق میانه روی است، کم کم اقتصاد معنی از آنجایی که اعتدال در هزینه های زندگی از ( . 1112راغب اصفهانی،)آمده است 

 (1911علم الهدی،.)التین در آمد economyا به خود گرفت و مترادف کلمه استعاری اعتدال در هزینه ر

 و مبادله تولید، امر درگیر که دهد می قرار مورد مطالعه را سازمانهایی و افراد که است اجتماعی علوم های شاخه از یکی اقتصاد علم

عوامل  مهمترین از برخی که است الگوهایی یا ها نظریه اصول، بسط و شرح پی در علم اقتصاد .ند هست خدمات و کاالها مصرف

 احتماال آنها اتخاذ که است هایی بسط سیاست و شرح آن هدف . سازد می تفکیک هم از را اقتصادی وقایع علل یا کننده تعیین

 (1931سالواتوره و دیولیو،) .شود می آنها اصالح موجب یا و شده اقتصاد در اتالف و تورم بیکاری، چون مسائلی بروز از مانع

پس به عبارت ساده تر می توان گفت علم اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کاال و ابزار تولید و نیاز های نا محدود بشری به 

 .(1911،علم الهدیازنقل  Business encyclopedia,2001 ) تخصیص بهینه کاال ها و تولیدات می پردازد

میالدی فرآیندی اقتصادی و فنی شمرده می شد اما در اواخر  01توسعه اقتصادی نیز بصورت شاخه ای از علم اقتصاد، تا اوایل دهه

دهه، به تدریج آشکار شد که هر چند رشد ،شرط ضرور توسعه است اما نباید آنرا معادل توسعه تلقی کرد و جنبه های زندگی نیز 

 (  1913نوربخش،.)مروزه مفهوم جدیدی از فرهنگ و توسعه مطرح شد که فرآیندی چند بُعدی داشتا.باید مورد توجه قرار گیرد

 

 

 نگاه انسان شناسی  - 

اما . انسان ها در ابتدا فرق خود با حیوانات را در قدرت تکلم خود می دانستند به همین دلیل بود که انسان را حیوان ناطق نامیدند

استاد مطهری تفاوت بین . ،احساسات شوندوت های دیگری همچون عقل، هوشمندی،خالقیتگذشت زمان موجب شد تا متوجه تفا

 (.1933مطهری،)انسان و حیوان را در بینش و نگرش یا به عبارتی تفاوت آگاهی و خواسته می داند

بطوری که با حیوانات انسان در تمامی این استعداد ها در جهت زندگی آسان تر، غلبه بر طبیعت و رفع خطر ها استفاده می کند 

اگر سوال شود زندگی انسان چه فردی و چه  .ی شودتفاوت قابل مالحظه ای پیدا می کند؛ مجموع این رفتار ها فرهنگ نامیده م

، اجتماعی، علمی، اقتصادی و هد بود که از ابعادی همچون سیاسیاجتماعی از چه بعد هایی تشکیل می شود حتما پاسخ این خوا

بال شک از آنجایی که . تماعی هر انسانی را تشکیل می دهدمی شود که مجموع آنها شاکله اصلی زندگی فردی و اجفرهنگی تشکیل 

این ابعاد همگی بر زندگی انسان پیاده شده و دارای پیکره ای واحد هستند، تمامی این ابعاد چه خرد و چه کالن به طور مداوم با 

 (.1911علم الهدی،)یکدیگر در ارتباط هستند 

به  و همچنین( اقتصادی)به میزان در آمد خود ( امری فردی) بطور مثال بیان می شود که ممکن نیست فردی در انتخاب لباس

توجه نکند؟ چنین چیزی امکان پذیر نیست زیرا ابعاد زندگی انسانی نه تنها بر  (فرهنگی –اجتماعی )عکس العمل اعضای جامعه 

 .نی نیز دارندیکدیگر تاثیر گذارند بلکه همپوشا

 .دو بعد اقتصادی و فرهنگی نیز دقیقا شامل همین حکم می شوند

 

 نگاه علمی اقتصاد -2

می  جامعهشواهد تاریخی و مشاهدات تجربی نشان می دهند که تحوالت اقتصادی متاثر از تحوالت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در 

 (.1932افقه،)باشد 

همان طور که گفته شد توسعه اقتصادی از . یکی از موقعیت های پیش رو در رابطه فرهنگ و اقتصاد مسئله توسعه اقتصادی است

پس می توان گفت در این . عواملی خارج از عوامل مطلق کمی بر می خیزد و به سبک زندگی انسان های جامعه نیز بر می گردد

 .جتماعی نیز مربوط می شودمیان، توسعه به عواملی همچون فرهنگ ا

اجتماعی و نهادی جامعه ضد تولیدی و دیدگاه های علمی حاکم بر جامعه و مخصوصا -شرایط فکری ":در همین باره افقه می نویسد

بر تصمیم گیرندگان اصلی کشور، غیر توسعه ای است و شواهد نشان می دهند هر گونه تحول مثبت در روند رشد اقتصادی منوط 

 (.1932،افقه)جهت این دیدگاه در جامعه و در بین تصمیم گیرندگان می باشد  به تغییر
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پس به این نتیجه می رسیم تا زمانی که شرایط فکری اجتماعی افراد جامعه تغییر نکند، در روند رشد و توسعه نیز تغییری اتفاق 

 .نخواهد افتاد

 کمی بوده و مربوط به میزان تولید جامعه می باشد نیز بدون بجز توسعه اقتصادی ، حتی خود رشد اقتصادی که مسئله ای کامال

زیرا رشد اقتصادی نه به وسایل فیزیکی و جمعیت زیاد بلکه به افراد متخصص و . تغییر در فرهنگ و عوامل فرهنگی،غیر ممکن است

 (1930تقدیسیان،. )خالق و پیشرفت کیفی نیاز دارد

ن امروز الگو های توسعه اقتصادی بدون در نظر گرفتن مؤلفه های فرهنگی مطرود به همین دلیل است که بیان می شود در جها

 (.1910رزاقی،.نگاهداری.طالب)و مسائل اقتصادی با توسعه،دانایی ،علم و ارزش های اجتماعی پیوند تنگاتنگی دارد است 

ت که تخصیص بودجه های اقتصادی عظیم به اینچنین اس. عکس این نیز صحیح بوده و تاثیر اقتصاد بر فرهنگ غیر قابل انکار است

 .(1930تقدیسیان،)د سرعت می یابد غنی سازی فرهنگ اجتماعی امری سود بخش می باشد زیرا در اجتماعی با فرهنگ غنی، رش

 نگاه غرب   -3

دیگری تبیین در غرب که هدف اقتصاد و مصادیق فرهنگی مبتنی بر مکتب های خود متفاوت است، رابطه اقتصاد و فرهنگ نیز طور 

 .می شود

البته از شاخصه . کارل مارکس اقتصاد را زیر بنای زندگی انسان و همه ابعاد دیگر،حتی هنر و فرهنگ را نشأت گرفته از آن می داند

ه های دیدگاه روشنگری در غرب می توان به اومانیسم یا اصالت انسان اشاره کرد که انسان را محور خلقت دانسته و سعادت او را رفا

و آرامش در همین دنیا می داند، از این جهت اخالق نیز حول اصالت سود تعریف می شود و فعل اخالقی فعلی بیان می شود که 

 (.1913پاکتچی،)مفعت بیشتری متوجه انسان نماید 

. صادی می باشندپس می توان نتیجه گرفت در چنین مکتبی، فرهنگ و عوامل اجتماعی تنها بازیچه ای در دست اقتصاد و عوامل اق

 .فرهنگ طوری شکل می گیرد که سود را به حداکثر برساند

را در کتابی با عنوان نظریه ای علمی درباره  "نیاز ها"او نظریه . انسان می داند "نیاز"مالینوفسکی در تعریف فرهنگ اساس آن را بر 

نقل از علم  1911کوش،. )اساسی انسان استکارکرد عناصر تشکیل دهنده یک فرهنگ،ارضای نیاز های . فرهنگ مطرح میکند

 (الهدی

 .در این توصیف نیز فرهنگ تنها فرآیند برآورده کردن نیاز های انسان است

 نگاه اسالم -4

اگر از یک طرف دنیای مادی را همان معیشت و اقتصاد زندگی انسان، و آخرت را بُعد روحانی زندگی او بدانیم و از طرف دیگر به 

توجه کنیم ، با تبیین نسبت دنیا و آخرت به چگونگی زندگی مادی و سیاست گذاری توسعه اقتصادی در توجه  بُعد معنوی فرهنگ

 (.1911علم الهدی،)به آخرت دست می یابیم 

ان اگر توجه انس. در دیدگاه اسالمی، دنیا و آخرت کامال با یکدیگر ارتباط تنگاتنگی دارند و از آخرت به عنوان باطن دنیا یاد می شود

در زندگی دنیا به خدا باشد و دنیا را محل رشد و آمادگی خود برای زندگی ابدی آخرت بداند استفاده و بهره برداری او از امکانات 

انسان باید .در آن را جمع آوری ثروت می دانددنیوی بسیار متفاوت با انسانی خواهد بود که دنیا را محل خوش گذرانی و موفقیت  

استفاده از معیشت در جهت .در جهت بهره برداری آخرت استفاده کند و در این جهت به اقتصاد در دنیا بپردازددر دنیا در دنیا 

آخرت اقتصاد فرهنگی مسلمانان را تشکیل می دهد و چگونگی تولید و پرهیز از تجمل و اسراف و مصرف گرایی، فرهنگ اقتصادی 

 (.1911علم الهدی،)ایشان را می نمایاند
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 گيرينتيجه          
با کنار هم چیدن تمام نظرات می توان به این نتیجه رسید که اقتصاد و فرهنگ کامال با یکدیگر در ارتباط بوده و تاثیری دو        

 .طرفه بر یکدیگر دارند

با غنی تر شدن فرهنگ، نیروی کار متخصص تر و بهتری به جامعه واریز شده، الگو های مصرف بهتر شده در نتیجه اقتصاد  از طرفی

 .بهبود می یابد

پس . بهبود اقتصاد نیز اگر با صرف بودجه های فرهنگی همراه شود، به راحتی می تواند فرهنگ اجتماعی را از پیش غنی تر سازد

 . ا استفاده از شناخت این رابطه دو طرفه، کنترل بیشتری بر این دو متغیر اجرا نماینددولت ها می توانند ب
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