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  پیشگفتار
  

پذیرنـد. بـا اینکـه ایـن اثرپـذیري بسـیار       هاي دینی اثر میبسیاري از رفتارهاي اقتصادي آدمی از باورها و آموزه
گیري به علت دشواري تحلیل . این نادیدهاستشده  امروز نادیده گرفته هاي علمیِروشن است، در بیشتر نظریه

پـردازان، رویکردهـاي گونـاگونی را در    . نظریـه اسـت پـردازان  هاي نظریـ هـاي اندیشـه  آن یا به علت برخی پایـه 
هـا گذاشـته اسـت. جـا دارد بـراي روشـن شـدن        که در این زمینه اثر بسیاري بر نظریه نداپردازي ساختهنظریه

پردازي در زمینه باره رویکردهاي نظریهزمینه اقتصاد اسالمی، توضیحی در پردازي دررویکرد این کتاب به نظریه
تـر  صاد دینی بدهیم تا هم رویکردهاي گوناگون در این زمینه شناخته و هم رویکرد ما در این کتـاب روشـن  اقت

  شود.
دسـته،   شـود: یـک  مـی  پردازي علمی در زمینه اقتصاد، دو دسته رویکرد دیدهتوان گفت در نظریهمی

در دسته دوم نیز سه رویکرد در . همراه دیناقتصاد  رویکردهاي دسته دیگر، ى ودینسکوالر یا غیر رویکردهاي
هاي گوناگونی شود. هریک از این رویکردها نیز دیدگاهمی هاي اقتصادي دیدهزمینه وارد کردن دین در نظریه

هـاي  پـردازي علمـی اسـت، نوشـته    کنم هنگامی که سخن از نظریـه یادآوري می ؛است را در خود جاي داده
ی مانند توضیح مکتب، نظام، یهاپایه، موضوع. براینباشدمیز موضوع فلسفی، کالمی، فقهی و مانند آن بیرون ا

در جایگاه خود بسیار مهم  هرچند اینها هم ؛گیردو بایسته کمتر در دامنه کار جاي میایدئال حقوق یا رفتار 
  است.

  
  اقتصاد سکوالر در یپردازى علمنظریه رویکرد )الف

 سـده بـیش از یـک    )دانندهاى علمى او مىکوشش پیامدرا  روزيامعلم اقتصاد  پایهکه (پس از آدام اسمیت 
اقتصاددانان  بیشترنیز  امروزهپردازى در آن پرداختند. کوالر به اقتصاد و نظریهبا رویکرد ساقتصاددانان  بیشتر

  بـه سـخن  یـا   نگاه به دینبدون ها، گونه نظریهکنند. اینپردازى مىنظریه پایهو برآن پیمایندمیرا  اههمان ر
اندیشـه ایـن    چـارچوب در  ییهـا نظریـه  ارائـه  ،این رویکردپیامد ند. اپردازش شده دیگر با کنار گذاشتن دین

از  ،دنشومى آموزش داده هادانشگاههاى اقتصادى که امروزه در نظریه بیشتر. است سمیسکوالر پایه بر جهانی
  .اندگونهاین 

اسـت.   دیـن در رویکرد به  دوگانگیى در اقتصاد پردازنظریه گونهاینویژگی ترین ىاپایهتوان گفت مى
هـاى  نظریه بیشترپردازى اقتصاد نیز در نظریه ،رو از این و بیندمین درستیبراى دین جایگاه  اندیشه سکوالر

گسـترده   دامنه نگاه این گـروه بـه دیـن   . کندآزمایش و عرضه می ،تبیین دین ي ازاثرگونه هربدون  را علمى
پردازانی که با ایـن رویکـرد   اي که بسیاري از نظریهگونه به ؛دندار یپردازي رویکرد یکسانولی در نظریه است،
ی جایگاه امااند، اند و خدا و وحی و جهان پس از مرگ را پذیرفتهاند، خود، پیرو دین بودهپردازي کردهنظریه

ینها گروهی دیگر از اندیشـمندان در ایـن زمینـه تـا     . در کنار اقائل نیستندپردازي علمی در نظریه براي اینها
این باورنـد کـه    و بر دانندمىهمچون اینها روانى و  بیماري ،افیون در جایگاه دین را جایی نگاه تند دارند که

 ماننـد (از دین پـاك کـرد   ا باور دارند، باید باور آنها را نباید در هیچ جایی آن را پذیرفت و اگر گروهی دین ر
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  ).1915و دورکیم،  1887و انگلس، مارکس 
  

  با دین  همراه پردازى اقتصادرویکرد نظریه )ب
 بـه اند کوشیدهپردازان آن نظریهکه شود گفته می ییهاپردازىنظریه به دین با همراهپردازى در اقتصاد نظریه
ـ بیاورپردازى در زمینه اقتصاد را در نظریهدین اي گونه بـه   دینـی زمینـه اقتصـاد   پـردازى در  . ایـن نظریـه  دن
یـک   دین در جایگـاه پردازى، پذیرش نظریه گونهاین ویژگیبه هر حال . استشده  انجام گوناگونی هاىشیوه

یـک واقعیـت نـزد     دیـن در جایگـاه  پـذیرش   چگونگید. شولحاظ پردازى نیز واقعیت است که باید در نظریه
ـ  آنپـی   درو  دکنـ مـى  هـا را ناهمسـان  آناندیشه دینـى   ناهمسانی،ست. این یکسان نی هاانسان  چگـونگی ر ب
کنیم مى تقسیمسه دسته دینى را به  رویکردتر شدن موضوع، . براى روشنگذاردمیپردازى اقتصاد اثر نظریه

  یم.دهمى توضیح دینپردازى در زمینه اقتصاد و روى نظریه و اثر هریک را بر
  
  تصادپردازى اقنظریه دین دررویکرد اقتصادى به  .1

مانند کاال و خـدمت کـه    نیایش به نگاهو این جهانی رفتارهاى اقتصادى  مانند دیگر، ىدینرفتارهاى  به نگاه
 شودمى داده ساماناقتصادى این جهانی  هايهدفبر پایه  که رفتار آنهاـ کنندگانى دارد  کننده و تقاضاعرضه

این دیدگاه بر پایه  اند.هکرد يپردازو اقتصاد نظریه دیندر زمینه آن بر پایه  گروهیدیگرى است که  رویکرد ـ
(کلیسا، مسـجد،   دینی يهاکنندگان) آن سازمانشود که تولیدکنندگان (عرضهمى دیدههمچون کاال  نیایش

 و شـوند مـى  دیـده هـاى اقتصـادى   هـا و کلـوب  هـا، باشـگاه  بنگـاه  همچـون آن) هستند که  مانندو  نیایشگاه
) یـاري دیگـري  پرداخت یـا   نیایش،ى (دینهاى کردارو خانوارهایى هستند که در  اصاشختقاضاکنندگان آن 

که هدفشان افـزایش   قرار دارندکننده هاى عرضهمدیران بنگاه در جایگاهنیز  دینیکنند. رهبران مى همکاري
رهاي دینی همه رفتا که شودمى دانستهیک بخش از اقتصاد مانند  رویکرد، دیناین در . مشتري (پیرو) است

دهد و در این رفتارها، خدا و جهان پس از مرگ جایگاهی هاي این جهانی رخ میتنها در چارچوب و با هدف
دیگران، راز و نیاز با خدا و همه کردارهاي دینی از پایه، رفتارهایی مانند نماز خواندن، دستگیري ندارند. براین

، اوو هدف  خاطر این جهانی دارد و در انگیزه، رضایتندة آندهانجامشود که براي دیگر به این علت انجام می
  دارد. نخدا و زندگی پس از مرگ هیچ جایگاهی 

رفتار روحانیون را  ،هادارایی ملت . او در کتابنسبت دادها را به آدام اسمیت نظریه اساس اینتوان مى
ي هـا و سـازمان  دانـد مـی ها انسان کردارهايدیگر انند را م آنان دینی کردارهاي ،داندمى دیگران رفتار مانند

. همچنـین او  )66، ص 1965] 1776[ 1،کنـد (اسـمیت  هاى اقتصادى تحلیـل مـى  همچون بنگاهنیز را دینی 
داوطلبانـه از سـوى    پرداخـت بـه  شـان یـا   درآمد آموزگـاران،  دیگـر  نندما، دینی دهندگانآموزشنویسد: مى

 نیـاز دهـد. چنانچـه از راه دوم   ن کشورشـان اجـازه مـى   وکـه قـان   ستاوابسته هایى راه دیگریا به  شنوندگان
نگـاه،  بود. از ایـن  بیشتر خواهد شانو اثربخشى کار توان چون ؛نخست استاز راه بهتر  ،شودفراهم  شانمالی

 است کرده فراهمایمان مردم بر پایه  ن رااروحانی سودکه  ـحاکم  نظامانتقاد از  ه علتب ي نوهان دینوروحانی

                                                                                                                                                                      
1. Smith 
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 ).1965] 1776[ ،بهترى دارند (اسمیت جایگاه ـ
برخـى   1980مانـد تـا اینکـه در دهـه      سـکوت م نزدیـک بـه دو سـده   ایـن دیـدگاه    ،س از اسـمیت پ
  :اند ازعبارتها این نظریهبرخی از پرداختند.  يپردازنظریه گونهاینبه  پردازان اقتصادنظریه

کلیسـاي کاتولیـک در   نـام   در اثري به) 1991، 3یاناکن، به نقل از: 1996و دیگران ( 2اکالند نظریه  ـ
فرقه دینی  هکرا  ییها) کیفیت خدمت1991( یاناکن ).1992( یاناکن و نظریه قرون وسطی در جایگاه بنگاه

دانـد و  مى اثرگذارها و کلیساها ها، فرقهى از سوى پیروان گروهدین کردارهاي، در تقاضاى دهدمی نشبه پیروا
 .کندتلقی میکننده ر نظریه رفتار مصرفها ددیگر کاالها و خدمت مانندآن را 

  دوستی.نوعبر پایه  ىدیننظریه رفتارهاى ـ 
 ).1992 ،یاناکن(کلوپ (باشگاه)  نندما ،نظریه کلیسا ـ
 5)، فینـک و اسـتارك  8819( 4اندرسـون  آثـار در  اینهـا  ماننـد ى و دینـ ى، رقابـت  دیننظریه انحصار  ـ

)1988(.  
  

   پردازى اقتصادنظریه در رد علم دینی. رویک2
باشـد،   و از دین گرفته نشـده  آنچه را دین نیاورده و پندارد که هرچیزي باید دینی باشدچنین می اياندیشه

این اندیشه، اقتصاد و آنچه در آن است و در کنار آن علم و آنچه در آن است، باید از بر پایه  باید کنار گذاشت.
نیز رویکـرد  سنتى و  اقتصاد از تنديرو به  از این از این دایره پذیرفتنی نیست.چیزي بیرون شود و  دین گرفته

هایی کـه  پایه این دیدگاه، همه نظریه بر .داندهیچ بخش آن را پذیرفتنی نمیکند و سکوالر به اقتصاد انتقاد مى
پندارنـد  اند کـه مـی  رفتهجایی خى تا برود. ش گذاشته نادرست است و باید کنار در اقتصاد از دین گرفته نشده

  .)1379گلشنی، مانند ( باید علم را تغییر داد و علم دیگرى جایگزین آن کرد
کننـد و  را رد مـی اقتصـاد  ي هـا فـرض پـیش آینـد،  پردازي برمیپی نظریه کسانی که با این رویکرد در

هـاي نـو در زمینـه اقتصـاد و     یـه کوشـند نظر مـی آنـان  براي آنها بدهند. جایگزین  يهافرضپیشکوشند می
گیرد. در این نمی کنار هم جاي دراست و  هاي اقتصاد سنتی ناسازگارن بدهند که با نظریهنارفتارهاي مسلما

 همچنـین  ) و2199( 7لیعق دسی )،2199، 1972( 6مانند صدیقىهاي اندیشمندانی توان به دیدگاهزمینه می
  :)1992، (صدیقی و دیگران اشاره کرد افراد ذیل
مصلحت و کنار  انگیزهبر پایه  کننده) درباره رفتار مصرف2199صدیقی و دیگران، ( 8خانهاي نظریهـ 
  و بیشینه کردن مصلحت. مطلوبیتانگیزه گذاشتن 
هاى اقتصاد سنتى در تولید از و نظریهسود جویى یـریه پـریه تولید در چارچوب اسالمى و رد نظظن ـ

  .)2199صدیقى ( و )2199صدیقی و دیگران، ( )، عبدالمنان2199( 9کهف کسانی همچونسوى 
                                                                                                                                                                      
2. Akelund 
3. Iannaccone 
4. Anderson 
5. Finke & Stark 
6.Siddiqi 
7. Syed Agil 
8. Khan 
9. Khaf 
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  .اندبیرون نیامدهیا از آزمون سربلند  اندنشدهآزمون  هااین نظریهتوان گفت بیشتر میبه طور کلی 
  

  پردازى اقتصادنظریه در . رویکرد میانه3
هـا بـر   انسـان  باورهـاي ها و پایه نگرش جایگاه در یک واقعیت است و دین، رویکرداین بر پایه  توان گفتمى

اي دیـن آن  اي شناخت روشمند است. بخش پایـه در کنار این، علم نیز ابزار پایه. ردگذاثر میا نرفتارهاى آنا
هـاي درسـت اسـت.    ها و همیشه فرستاده و بخشـی از شـناخت  چیزي است که خدا با وحی براي همه انسان

اسـت تـا بـا آن بـه      داده وکه انسان نیاز دارد، ابزاري به نام علم بـه ا  هابراي بخش دیگري از شناخت وندخدا
پایه این  اند. برشده در کنار دین پذیرفته هم و ندها هم در جایگاه خود ارزشمندها برسد. این شناختشناخت
ام روش نـد و هرکـد  اکننده نیازهاي انسان به شـناخت علم و دین جایگزین هم نیستند، این دو کامل ،رویکرد

علم بر پایه  دین و برخیبر پایه  ها بایدپایه برخی از شناخت این دو روش هدیه خداست. بر هرو خود را دارد 
هاي وحیانی، روش هاي علمی، روش علمی و شناختبه دست آید و هیچ یک زیر چتر دیگري نیست. شناخت

 هرکدام در چارچوب خود پذیرفتنی است. ، کهپذیرندوحی را می
اسـت،  نی ها سازگار باشد، پذیرفتعلم اقتصاد که با واقعیتهاى فرضو پیش هااین رویکرد، پایه بقمطا

 نی، پـذیرفت باشـد هاي این جهانی یا پذیرفتن دین و وحی در جایگاه واقعیـت، ناسـازگار   ولی آنچه با واقعیت
شود. در این چارچوب انجام میپایه بر  ي نیزپردازشود. نظریه جایگزین واقعی براي آن گذاشتهباید نیست و 

روش  شـده بـا  هاي پذیرفتههاي علمی و واقعی اقتصاد سنتی، همچنین نظریهها و پایهفرضچارچوب، پیشاین 
در این چارچوب، دین بخشـی از  پایه بر این شود. علمی که با بخش واقعی دین ناسازگار نیست هم پذیرفته می

هـاي نظریـه در   اي دین از پیش فـرض هاي پایهو جهان پس از مرگ و آموزه و خدا هاستانسانواقعیت زندگی 
کـه بـا علـم     ،ایـن دیـدگاه   بر اسـاس . گیردقرار میهاي درست اقتصاد سنتی، پایه نظریه فرضکنار برخی پیش
ـ     است؛شده  هاي اقتصاد سنتی پذیرفتهبرخی از نظریهسازگارتر است،  راي برخی از آنها بایـد بـازبینی شـود و ب

  . شود داده جایگزینباید برخی از آنها نیز 
اند، پردازي کردهپردازانی که با این رویکرد در زمینه اقتصاد نظریههاي نظریهگفتنی است دامنه دیدگاه

بـه عنـوان یـک واقعیـت     دانی به آن ندارند، ولـی آن را  چن گسترده است. برخی باور دینی دارند و برخی باور
  :از نداعبارتگنجند رویکرد میدر این که  هانظریه اي از این. نمونهپذیرندمی

 ودارى گسـترش نظـام سـرمایه    سـاخت و پروتسـتان بـر    دیـن ) درباره اثـر  5819( 10نظریه ماکس وبرـ 
 14روب ) و1998( 13نتاو پیدم رودنسون ،)1963( 12لىگرى، )1926( 11تاونىهمچون  علمی دیگري گرانپژوهش

اند.گرفته اه او را پیر که )2002(و همکاران  14روب  

                                                                                                                                                                      
10. Weber 
11. Tawney 
12. Greeley 
13. Rodenson & Piedmont  
14. Barro 
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 رشـد  کلیسـا  تن  بـه فـ دهد رکه نشان می) 2006( و همکاران روب و 15کلیري هاي تجربی مکیافتهـ 
 نیسـت،  کـه روشـن   لـی را بـه عل  تولید مرگ از پس زندگی به باور و دهدمی کاهش را داخلی ناخالص تولید

  دهد.افزایش می
دن مطلوبیـت بـا همـان    آوردوره زمـانى مصـرف و    گسـترش  دربـاره ) 1975( 16گارنبـر  ونظریه آزى ـ 

  این جهان و جهان پس از مرگ.هاى اقتصاد سنتى براى فرضپیش
داران یکـی اینکـه دیـن    :گـذارد می که دین از دو راه  بر اقتصاد اثرباره این ) در2013( 17دیدگاه هافمنـ 

  سازد.اي هویت گروهی میینکه دین گونهگیرند و دیگر ایم کار بهاي دارند و هنجارهایی را باورهاي ویژه
  ).1378، به نقل از: دادگر، 1976بهره جرحى (کارایى اقتصاد پولى بی دیدگاهـ 

یـا دیـن    این رویکرد، نگاه درستی به علم پردازي بانکته مهم در این زمینه این است که اگر در نظریه
بـا   (LM-IS) مدل تعادل عمـومى اشد، مانند: کننده بسازي شود و گمراهها صورينظریه ممکن استد، ونش

  18.بهره نرخ صفر دیدناما تنها با  ،دارىاقتصاد سرمایههاي پایهها و فرضهمان پیش
 نوشـته این کتاب، رویکرد میانـه (رویکـرد سـوم) اسـت. ایـن      در  ماتوان گفت رویکرد می به طور کلی  

اثـر   مندنظاماي گونه به در آنها کوشش شده استه هایی است کپردازيهاي پژوهشی و نظریهبخشی از یافته
د. این نوشتار، تحلیل رفتارهاي اقتصادي در چارچوب شوایمان و باورهاي دینی بر رفتارهاي اقتصادي تبیین 

هـاي  دین است و با واقعیت گرفتن دین، در زمینه رفتارهاي تولید، مصرف و کار با اثرپذیري از ایمان و آموزه
  گنجد.است. این سه بخش از دانش اقتصاد بیشتر در شاخه اقتصاد خرد می آمدهدرتحریر ته رش دینی به

هاي هرچند در زمینه اقتصاد خرد، همچنین اقتصاد خرد با دیدگاه یا رویکرد اسالمی و مانند آن، کتاب
را دنبال ویژه  هدفما چند  کتابهمتاست. در این خود بی نوعبسیاري در دسترس است، ولی این نوشتار در 

. دهـیم مـی گیري را با تصمیم براي کردار در راه خدا به زندگی پس از مرگ گسترش دامنه تصمیم کنیم:می
ها و کردارهـاي در راه خـدا را نیـز در جایگـاه یـک عامـل تحلیـل        اي ایمان بر هزینههمچنین اثر عامل پایه

که همـه رفتارهـاي اقتصـادي     سازیممیها سانبراي رفتارهاي در راه خداي ان یچارچوب هماهنگکنیم و می
  پذیرند.پارچه تحلیلمصرف، تولید، کار و مانند اینها در این چارچوب با هم هماهنگ، سازگار و یک

 بلکه فقطخوب یا بد است.  کدام انسان و رفتار اوپی آن نیستیم که بگوییم  در این کتاب در
داري ها) چگونه هستند و چگونه ایمان و دینانسان ها (بیشترآن هستیم که بگوییم انسان پی در

حاضر ارزش است، ولی کتاب هرچند ترویج دین بسیار باگذارد. اثر می ندر رفتارهاي اقتصادي آنا
به تحلیلی علمی از رفتارهاي اقتصادي در چارچوب دینی  ، بلکهنوشته نشده استمنظور براي این 

  دهد.میدست 
هاي علمی هاي علمی نویسنده است که بیشتر آن با روشیافتهبلکه نیست،  لیفأیک تفقط این نوشتار 

هایی که در این زمینـه بـه چـاپ    بیشتر نوشته در ضمن ازاست.  دست آمده پردازي و آزمون تجربی بهنظریه

                                                                                                                                                                      
15. McCleary 
16. Azzi & Ehrenberg 
17. Hoffmann 
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زون بـر  انـد. افـ  دار همه کسانی هستم که آنها را نوشتهو وام اماستفاده کردهاست،  رسیده و در دسترس بوده
درباره آنها هاي علمی هاي علمی به چاپ رسانده یا در همایشمجله در را مطالب هایی از ایناین، بارها بخش
زیابـان، شـنوندگان و   هـاي ار ها و دیـدگاه پرسشترتیب ام. بدینآنها را تدریس کردهبارها  و امسخنرانی کرده

ظري و بهبود ندیشم و با بازبینی بیشتر بر استواري نشتر بیکه درباره آنها بی استداشته را بر آن م دانشجویانم
ویژه آقایان دکتر دادگر و به ،برخی از استادان بزرگوار و همکاران گرامی در نهایتفزایم. بررسی تجربی آنها بی
بسـیار   نآنـا از همـه   ، کهاندکرده ارائههاي خود را براي بهبود آن هایم را خوانده و دیدگاهدکتر عاقلی، نوشته

  یافت.کوشش ایشان ارزش چندانی نمی این نوشتار بدون، چرا که سپاسگزارم
هاي اقتصـادي در  اي در زمینه رفتاریک بسته پایه ستهاهاي این کوششگزارش یافتهاین نوشتار که 

یا  یعنی رفتارهاي با انگیزه خداپسندانهبر روي بخش سوم اقتصاد خرد هاست که چارچوب زندگی همه انسان
  .گیردقرار میبراي فراهم کردن زندگی بهتر در جهان پس از مرگ هاي اقتصادي فردي ررفتا

فصل نخسـت آن، گفتـاري در زمینـه علـم و دیـن و برخـی        :استشده  این کتاب در هفت فصل نوشته
ه دسـت  بـ بـاره   اطالعـاتی در ایـن  هایی است که دانشجویان باید پیش از خواندن و آموزش این کتاب دانستنی

. فصـل  شـود تبیـین مـی  خاطر، عقالنیت و ایمان اي دینی، یعنی رضایتفرض پایهفصل دوم، سه پیشدر . آورند
ي هـا فصـل چهـارم اثـر آمـوزه    در هاي در راه خداست. کننده و هزینهحلیل اثر ایمان بر رفتارهاي مصرفسوم، ت

 هاي دینی بر رفتار تولیدکننـده ایمان و آموزه اثر تبییند. فصل پنجم، شوتحلیل می کنندهدینی بر رفتار مصرف
کارگیري زمـان بـراي کـار و کردارهـاي در راه      هاي دینی بر بهفصل ششم به تحلیل اثر ایمان و آموزهدر است. 
داري بر رفتارهاي اقتصادي در ایران اسـت.  فصل هفتم بررسی تجربی اثر ایمان و دینخته شده است و اپردخدا 

هـاي دینـی اثرگـذار بـر     اي از برخی آموزهچکیده ،1پیوست کتاب آمده که ، دو پیوست در پایان افزون بر اینها
، ولـی بـراي   آمـده  مدر فصل پنج هایی، نکتهدر این زمینهشایان ذکر است رفتارهاي اقتصادي مسلمانان است. 

هـا  تا این آمـوزه  شود داده اندکی بیشتر توضیح در این پیوست، استشده  ها کوششآشنایی بیشتر با این آموزه
هاي تجربی گیري ایمان که در بررسینامه سنجه اندازهنیز پرسش 2پیوست در . گرددتر براي خوانندگان روشن

  .ارائه شده است رفته کار به
شود و گامی در راستاي گسـترش علـم و    در درگاه یزدان دادار پذیرفتهاین تالش آرزومندم در پایان، 

هاي اندیشـمندانه  گذاريها و سیاستانسان راهی براي شناخت بهتر رفتارهمچنین  و علمی باشدهاي اندیشه
  .در جامعه انسانی و اسالمی بگشاید
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  1393بهار 
  
  
  
  


