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  چکیده

. سفارش کرده است) مقبول و مشروع(اسالم همواره پیروان خود را به کسب مواهب مادي 

از . گرفته است داري و توفیق اقتصادي توانگران تهرانی انجام این مطالعه با هدف بررسی دین

جامعه موردمطالعه . استشده  بر، رودنسون و جامو به مثابۀ رهیافت نظري استفادهرویکرد و

ابزار . صورت گلوله برفی بود گیري به روش نمونه. کلیۀ متموالن ساکن شهر تهران هستند

نفر انتخاب شد که این تعداد بر  15حجم نمونه . ها مصاحبه عمیق فردي بود گردآوري داده

شده با استفاده از کدگذاري  هاي گردآوري داده. پذیر شد ي امکاناساس معیار اشباع نظر

 8مقوله فرعی و 52،کد باز و اولیه 524بر این اساس،. وتحلیل شدند تحلیل مضمون، تجزیه

مقوله اصلی استخراج شد که آنها را دو دسته مقوالت متعین و ثابت و مقوالت نسبی و حساس 

توفیق «داري خود را در  داران موردمطالعه، دین دهد که دین می ها نشان یافته. بندي کردیم دسته

 ،اي نفی خودابرازگرایی نمادین، حمایت شبکه، اقتصاد و انسان اجتماعی، یعنی پایبندي به دین

عملکرد /ارزیابی، قبض و امساك اختیاري ،اي هویت شبکه، )مقوالت متعین(درك موقعیت

تعریف کرده و لذا توفیق اقتصادي خود را فعاالنه )اسمقوالت نسبی و حس(ها دائمی فعالیت

داران با  دهد که دین نتایج نشان می. کنند در چارچوب نوعی عقالنیت خیراندیش بازتولید می

گرایانه و دوري جستن از انسان صرفًا اقتصادي، نوعی انسان  فایده/نفی روابط صرفًا هزینه

یار آن عقالنیت خیراندیش و قبض و امساك دهند که مع اجتماعی از خود بروز می/دینی

.اختیاري است

  .داري، توفیق اقتصادي، عقالنیت خیراندیش، نفی خودابرازگرایی دین :هاي کلیدي واژه
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  مقدمه و بیان مسئله

هاي آن در توسعه اقتصادي و اجتماعی افراد و جوامع همیشه مدنظر  مفهوم دین و داللت

با هم رابطه دارند توسط محققان » مذهب و رفاه«که این ادعا . محققان آن بوده است

آنو و واسکانسلز(مختلف 
1

؛ گئورگ و همکاران2005، 
2

؛ هاکنی و ساندرز2002، 
3

 ،

؛ کونیگ و همکاران2003
4

؛ کینگ و بویاتزیز2001، 
5

این نشان . تأیید شده است) 2015، 

با گذشت چندین دهه، گیرد که  هایی از تغییر و تحول را در برمی دهد که دین ایده می

، »امنیت«، »فقر«و » عدالت«، »نیازهاي اولیه«، »انسجام«، »برابري«، »رشد«مفاهیمی از قبیل 

و غیره را در بطن خود پرورش داده » قناعت و امساك«، »کوشی تالش و سخت«، »سالمت«

  .است

دین «و گرایی فهم انسان از دین متحول شده  در عصر کنونی و با تجدید حیات معنویت 

نقشی قاطع در تعیین هنجارهاي جنسیتی، برساختن روابط جنسی، تحت تأثیر قرار دادن 

هاي اقتصادي، تأثیرگذاري بر  تراشی براي پدیده هاي سیاسی، پیشبرد یا مانع وجدل بحث

هاي همگانی، ساختارهاي  زیست، تأثیرگذاري بر رسانه امور نژادي، کمک به حفظ محیط

). 175:1384زاکرمن، (» هاي هنري و غیره دارد ي تکنولوژیک و جنبشها خانواده، پیشرفت

مجرد رواج خود، نفوذ پر دامنۀ خود را بر شیوه زندگی قشرهاي بسیار  دین به«بر این اساس، 

که این نفوذ و اثرگذاري در برخی از ) 306:1389وبر، (» گذارد ناهمگن بر جاي می

  .اعتنا و مهم است هی قابلرفا- هاي اقتصادي ویژه جنبه ها، به جنبه

باشد  هایی براي ترغیب تالش شغلی و انباشت ثروت می همه ادیان اصلی واجد مکانیسم

کلري و بارو مک(که بر موفقیت اقتصادي تأثیرگذار است 
6

اما برخی ). 52: 2005، 

رویکردهاي سکوالر دین را از حوزه عمومی جدا کرده و آن را به یک مسئله در حوزة 

                                                  
1. Ano & Vasconcelles
2. George, Larson, Koenig, & McCullough
3. Hackney & Sanders
4. Koenig, McCullough, & Larson
5. King & Boyatzis
6. (Mccleary & Barro, 2005: 52)
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؛ برگر1970بال، (اند  دیل کردهشخصی تب
1

و در خصوص چگونگی تمایز نقش ) 1967، 

بال(کنند  دین در جامعه بحث می
2

؛ دورکیم1970، 
3

؛ پارسنز1995، 
4

این امر ). 1961، 

ظهور نظام معرفتی . هاي متعارضی حول دین و توفیق اقتصادي ایجاد کرده است گفتمان

ویژه ایران را  رقی از جمله دنیاي اسالم و بهتجددگرایی و الزامات معرفتی آن، جوامع ش

  .هایی نظیر تعارض میان دین و توسعه و کوشش براي حل آن نموده است دچار تعارض

شده که توجه به موضوع  اي در سطح کشور مطرح هاي اخیر، مسائل عمده در سال

جدد را برخی توسعه ناشی از گفتمان ت. تر کرده است رابطه میان دین و توسعه را جدي

عقالیی شدن رفتار انسان، گسترش «  .دانند زدایی می باعث تضعیف دین و حتی دین

هایی  هاي خودخواهانه و فردگرا، تنش طلبی نئولیبرالیسم و فردگرایی و نگرانی از تهدید نفع

این وضعیت، کاهش تعهدات ). 1967برگر، (» براي زندگی معنوي ما ایجاد کرده است

ها و به تعبیري  اوتی و ازخودبیگانگی اجتماعی، شخصی شدن زندگیتف شهروندي و نیز بی

هایی در نظام معرفتی ما ایجاد کرده  از دست دادن تدریجی زبان و هویت مشترك، گسست

هاي دینی در بین  داري و علقه هاي دین هایی در رویه افزون بر این، منجر به گسست. است

  .افراد شده است

ن تمام زیست جهان اعمال و افکار آنها را تحت تأثیر قرار نظام معنایی در نظام ادیا

اما، تضاد بین امر متعالی مابعدالطبیعه دینی و امر تجربی و دنیوي، تأثیراتی ایجاد . دهد می

تضاد بین قناعت و . سازد کند که ارتباط متقابل آنها را خاص و بعضًا متضاد می می

منظور کسب روزي و عدم وابستگی به دیگران سو و تاکیدات فراوان به پرهیزکاري از یک

در مواردي نیز نگاه . از سوي دیگر، تعامل تام دین و توفیق اقتصادي را مشوش ساخته است

منفی به افرادي که صاحب ثروت هستند نیز از جمله این تضادها است که توانگران را مورد 

فیق اقتصادي نادیده گرفته دهد؛ بدین معنی که تاکیدات اخالقی درکسبِ تو هجمه قرار می

                                                  
1. Berger
2. Bellah
3. Durkheim
4. Parsons
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منزله نقصان در دستاورد دیگران ترجمه، تفسیر  شود و تحقق آن براي شخص توانگر به می

داِر توانگر، مکانیسم توفیق  این در حالی است که افراد دین. شود و در نظر گرفته می

  . کنند اقتصادي خود را با رابطۀ دین و نظام آرمانی منبعث از آن تفسیر می

پذیر  هاي دینی توجیه که انباشت و مطلوبیت خود را از مجراي آموزه جایی آناز 

بخش دین  کنندگی و انگیزش جهان خود از کارکردهاي تنظیم دانند، لذا در زیست می

استفاده کرده و آن را هم معیار و هم ابزاري معنابخش براي رفاه و توفیقات برآمده از آن 

هاي  اي، توجه به آموزه کارگیري ثروت خود در امور خیریهتأکید اخالقی در به. دانند می

صرفًا شخصی، کار و کوشش  رد رباخواري و سود و منفعت دینی در کسب رزق حالل و

. اي براي رشد سرمایه اجتماعی و فرهنگی از جمله این تاکیدات است مثابه وسیله مادي به

نی، فهمِ صرفًا مادي از رفاه را که رفاه منبعث از دین و در خدمت گرفتن رفاه در امور دی

داري را به  کشد و دین رویکرد مسلط نوسازي و سکوالریزاسیون است را به چالش می

رو،  ازاین. دهد گرایی، انزواي فردي و ابعاد مناسکی تقلیل نمی هاي مکانیکی واپس شالوده

مسئولیت و مقام کنند که قواعد دین مسیري براي نیل به رفاه و توفیق اقتصادي ایجاد می

  .سازد فرد را با ایستار اخالقی همراه می

، توسعه )رفاه(بدین ترتیب، از نظر آنها برخالف معیارهاي عام تضاد دین و توسعه 

محور دیگر ضرورتاً امري متناقض نیست، بلکه مفهومی برانگیزانندة تغییر و تحول در  دین

تنها با شرایط جدید و مدرن تناقضی  نیز هست که نه) و حتی اجتماعی آنها(زندگی فردي 

ندارد، بلکه منبعی براي توسعه و نیل به رفاه فردي آنها نیز هست که از قبل آن به چرایی و 

بنابراین، پرسش این . بخشند چگونگی دستاوردها و توفیق اقتصادي و رفاه خود معنا می

تر، پرسش  طور مشخص هداري با توفیق اقتصادي افراد چگونه است؟ ب است که ارتباط دین

داري و توفیق اقتصادي افراد توانگر  اصلی مطالعه حاضر این است که ارتباط بین دین

  تهرانی چگونه است؟ و این ارتباط برآمده از چه بسترهایی است؟
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  پیشینه تحقیق

داري و اقتصاد و رفاه اجتماعی به معناي عام مطالعات  در خصوص نقش و نفوذ دین و دین

بورك(بررسی نقش مذهب بر توسعه در سودان . گرفته است مختلفی انجاممتنوع و 
1

 ،

داند، مطالعه دین و توسعه در آسیاي جنوب شرقی  که مذهب را در توسعه مهم می) 1998

مهدن(
2

داند،  هاي دینی می که توسعه در جنوب شرقی آسیا را مبتنی بر آموزه) 2002، 

که توسعه متفاوت در آفریقا و ) 1388رضی، (بررسی نقش دین در توسعه آفریقا و اروپا

، که )1388رضی،(داند، رابطه دین، دولت و توسعه سیاسی  اروپا را با دین مرتبط می

دهد، توسعه سرمایه انسانی بر  توسعه محور را نشان می هاي دین در استقرار دولت  ارزش

، مطالعه تطبیقی دین )1386آقانظري، (هاي اسالم و تأثیر آن بر توسعه انسانی  اساس آموزه

بکستروم و همکاران(ها  و رفاه در دیدگاه اروپایی
3

» دین و رفاه اجتماعی«، )2010، 

لیتالین(
4

لیدرمن -ملوکوتوس(اجتماعی / حل مسائل اقتصادي مثابه راه ، مذهب به)2016، 
5

 ،

هجیلم(، دین و توسعه اجتماعی )2010
6

آلداشیف و (، دین، فرهنگ و توسعه )2011، 

پالتیو
7

صورت کالن نقش دین و مذهب را در توسعه  از مطالعاتی هستند که به) 2014، 

» هاي دینی داوطلبانه و اهمیت گرایش کارآفرینی در آمریکا نقش گروه. اند بررسی کرده

جواد(
8

کومار و عقیلی(، رابطه بین نگرش مذهبی و نشاط در بین کارکنان )162: 2012، 
9

 ،

باکو-کولن(ینی در بهزیستی و رفاه ذهنی افراد ، قدرت باورهاي د)2008
10

نقش «) 2010، 

هاي دینی کاتولیک در تأمین  تأثیر ارزش«؛ »هاي رفاه گیري دولت مسیحیت در شکل

                                                  
1. Burke
2. Mehden
3. Bäckström, Davie, Edgardh, & Pettersson
4. Litalien
5. Molokotos-Liederman
6. Hjelm
7. Aldashev & Platteau
8. Jawad
9. Kumar
10. Colón-Bacó
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مطالعه لین«؛ »اجتماعی آلمان
1

و مانو 
2

هاي تأمین  هاي پروتستانی سیاست در خصوص ریشه 

کرسبرگن؛ مطالعه »تأمین اجتماعی سوئیس و کشورهاي اروپاي شمالی
3

در مورد نقش  

هاي دینی و اجتماعی در رفاه  مسیحیت در رفاه اجتماعی اروپا؛ توجه به نقش ارزش

اورشات و همکاران(هاي مسیحی دولت رفاه  اجتماعی آمریکا؛ بنیان
4

از جمله ) 1396، 

هاي دینی در ارتقاي رفاه اجتماعی  شوند که به بررسی ارزش دیگر مطالعاتی محسوب می

درمجموع، این مطالعات نقش دین در توسعه و رفاه اجتماعی را مهم و اثربخش . اندپرداخته

هاي دینی، کارکرد مهمی در زندگی  دانسته و به این مهم توجه دارند که دین و ارزش

در ادامه، به .اند بدیلی داشته هاي دینی در تأمین اجتماعی نقش بی اجتماعی دارد و بنیان

ظر داشتن پیشینۀ مطالعاتی فوق، به برخی از مطالعات این حوزه فراخور مطالعه و با در ن

  .شود اشاره می

خالقا«مؤید وجود نوعی » دین و کار در ایران«با عنوان ) 2001(نتایج مطالعه وصالی  

هاي این  بر مبناي یافته. باشد مشهود در حیطه موردمطالعه در بین افراد موردبررسی می» کار

  . شده با میزان پایبندي دینی وجود دارد یفیت باالي فرش بافتهتحقیق، نسبتی میان ک

مطالعه : کارکرد اقتصادي دین اسالم«در مطالعه خود با عنوان ) 1389(فراهانی فرد 

شمارد  دهد که انـسان تربیت شدة مکتب قرآن، تولید را عبادت می نشان می» موردي تولید

کند که  سودي را دنبال می. کند تفاده میو از حاصل آن براي رفاه خود و همنوعانش اس

  . رضایت خداوند را بـه همراه داشته باشد

شناسی  بازار تهران، مطالعه انسان«به بررسی ) 1397(در پژوهشی دیگر کریمی 

روابط «و » کالبدي«پرداخته است و در مطالعه خود متمرکز بر دو سطحِ فضاي » اقتصادي

                                                  
1. Lin
2. Manow
3. Kersbergen

فرهنگ و دولت «هاي رفاهی، به کتاب  هاي دینی در گسترش دولت براي مطالعه بیشتر در خصوص نقش ارزش - 4

، اثر اورشات و همکاران مراجعه کنید که توسط ابوذر قاسمی نژاد ترجمه و در انتشارات موسسه عالی پژوهش »رفاه

.استبه چاپ رسیده ) 1396(تأمین اجتماعی 
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متضمن ) وجود مساجد در قلب بازار(البدي بازار دهد که وجه ک نشان می» میان فردي

. آورد تحقق روابط میان فردي بوده و مجالی براي تعامل و تبادل اطالعات بازار فراهم می

برگزاري . که حضور در هیات هاي هفتگی مذهبی نیز کارکرد مشابهی دارد هم چنان

نیز با تقویت و بازتولید ها در منازل بازاریان  تجمعات مذهبی اعم از اعیاد و سوگواري

واجد کارکردي پنهان و ) حسابی نامی و خوش داري، خوش متضمن امانت(سرمایه نمادین 

.نتایجی در حوزه اقتصاد است

کرافس
1

نشان » هاي بشردوستانه تأثیر دین بر کمک«در مطالعۀ خود با عنوان ) 2005(

ویژه در  انسانی و اجتماعی، به ، براي تقویت توسعه)نظیر وقف(ها  دهد که این مکانیسم می

  . فراهم کردن خدمات بهداشتی، تحصیالتی و آموزشی براي اجتماع کاربرد فراوانی دارد

اي است که توسط  مطالعه» هاي اجتماعی و رضایت از زندگی دین، شبکه«نتایج مطالعه 

لیم و پاتنام
2

هاي  داري زمانی که وارد شبکه گویاي این واقعیت است که دین) 2010(

داران ایجاد  اي بر کیفیت زندگی و رضایت دین مالحظه شود، نفوذ قابل اجتماعی می

گروهی باالتري دارند بیشتر از  هاي درون در نتیجه، رفاه ذهنی افرادي که کنش. کند می

  .کسانی است که پیوندهاي اجتماعی کمتري دارند

اسپنگواچ 
3

شواهدي خرد از آلمان : دین و کار«اي تحت عنوان  در مطالعه) 2016(

دهد بین دین و کار رابطه مثبتی وجود دارد اما، برآوردهاي سازمانی هیچ  نشان می» کنونی

  .دهد تأثیري از تأثیر پروتستانتیسم بر دستمزد ساعتی افراد نشان نمی

گریگوریادیس» اي تجربی در روسیه مطالعه: دین، اداره جامعه و کاالهاي عمومی«
4

هاي دینی  عنوان ارزش گانه به دهد هنجارهاي سه اي است که نشان می لعهنیز مطا) 2017(

هاي اقتصادي افراد دارند و در ایجاد بسترهاي مناسب براي تهیه  نقش مهمی در کنش

  .باشند کاالهاي عمومی و ارتقاي رفاه اجتماعی تأثیرگذار می

                                                  
1. Krafess
2. Lim & Putnam
3. Spenkuch
4. Grigoriadis
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دتًا معطوف به بعد بندي و نقد مطالعات پیشین باید گفت که این مطالعات عم در جمع 

اند، کارکردهاي دین را در بین افراد و  کارکردي و پیامدي دین بوده و محققان سعی کرده

عالوه بر این، این مطالعات از نظر تئوریک رویکردهاي . جامعه بررسی کنند

گویند که چگونه دین از سایر ساختارهاي  کارکردگرایانه مدرنیزاسیون و مذهب می

گرایی بین دین و اقتصاد توسط محققان  ست؛ این در صورتی است که هماجتماعی متمایز ا

افزون بر این، در مطالعات پیشین تفکیک حیاتی . و تحقیقات پیشین به اثبات رسیده است

وجه مورد  هیچ وجوه فردي و اجتماعی دین و نیز وجوه فردي و اجتماعی دین و اقتصاد به

صورت غیرمستقیم نشان  دي این تفکیک بهاگرچه در موار. تأکید قرار نگرفته است

داري و توفیق اقتصادي  لذا، با قرائتی مبهم از دین و دین. اند، اما کمرنگ است شده داده

مناسکی، تجربی، (داري  شویم که دقیقاً مشخص نیست که چه بعدي از دین روبرو می

نقش نمادین و  بیشتر با ماهیت چنین توفیقی در ارتباط است و) عاطفی، پیامدي و غیره

آرمانی دین و نقش ایجابی آن کجا با همدیگر در ارتباط قرار گرفته و کجا در تعارض 

  .هستند

  

  چارچوب مفهومی

هاي دینی در میان دانشمندان غربی نیز مطرح بوده است؛  مسئلۀ تأثیرپذیري اقتصاد از آموزه

تواند از طریق  می هاي مذهبی مشارکت در فرقه: گوید می 1»ثروت ملل«اسمیت در کتاب 

ایجاد حسن شهرت ریسک افراد را کـاهش داده و از این طریق اثر مثبت بر کارایی و 

عنوان ابزارهاي  هاي مذهبی به همچنین، مذهب و گروه. تخصیص بهینۀ منابع داشته باشد

ها در مبادالت بین گروهی،  کاري فراقانونی جهت تثبیت وثوق و اطمینان و مجازات خالف

هاسلیتز و ). 1389:398پیغامی، (بخـشد  ینانی را کاهش داده و کارایی را بهبود مینا اطم

اند وابستگی مـذهبی  لند دو تن از معاصران اسمیت نیز با مطالعۀ افکار اسمیت گفته کله مک

                                                  
1. Wealth of Nations
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). همان(در فرایند مدرن سازي مؤثر است ) هاي سـنتی در مقابل گروه(گروهی نوآور 

دورکیم(لفی طور خاص محققان مخت به
1

؛ مارکیدس1974، 
2

وود ؛ بارکن و گرین1983، 
3

 ،

کنندة مذهب، در قیاس با  هاي اجتماعی و ادغام نیز بر این باورند که جنبه) 2003

هاي اصلی رضایت از زندگی افراد هستند و در  کننده کارکردهاي روحانی آن، تعیین

  .ارتقاي انسجام و تعادل اجتماعی افراد مؤثر هستند

هاي دینی و توسعه اقتصادي را  هاي بارز ظرفیت شگرف تأثیرگذاري آموزه نهنمو 

ورنر سومبارت در تمرکز بر «، »ماکس وبر در تمرکز بر پروتستانتیزم«توان در آراء  می

هاي  کیم در ارزش آموزه«و یا » ماکسیم رودنسون از پتانسیل اسالم«و تفسیر » یهودیت

وبر در تحلیل خاص . مشاهده کرد» ي آسیاي شرقیکنفوسیوسی در رشد اقتصادي کشورها

جاي احکام شرعی  خود از رابطۀ میان مذهب و توسعۀ اقتصادي، بیشتر تمرکز خود را به

خاص هر مذهب در ارتباط با انواع رفتار اقتصادي، بر آداب و سلوك ذاتی موجود در هر 

ایزنشتاد(دهند، قرار داد  یهاي اقتصادي را تحت تأثیر قرار م ها و فعالیت مذهب که انگیزه
4

 ،

1989 .(  

او اخالق . دهد داري را به گسترش اخالق پروتستانی نسبت می وبر روح سرمایه

داند که از اصول مذهبی بنیادین نشات گرفته  عنوان یک اخالق دنیوي می پروتستان را به

دهد  به معناي دقیق کلمه، اخالق پروتستانی یک اخالق اقتصادي را نتیجه می. است

لسناف(
5

ترین مفهومی را که در فرایند اصالح پروتستانتیسم  از نظر وبر، عمده). 1994، 

و احساس مسئولیت شرعی در کار بود که در عمل مومنان » حرفه«شکل گرفت، مفهوم 

کار : اند از هاي جدیدي شد که عبارت ساز پیشرفت و ایجاد زمینه تبلوریافته است و زمینه

جویی؛ اتخاذ روحیه و نگرش  هدف معنوي؛ عدم تضاد بین تقوا و ثروتعنوان وظیفه و  به

                                                  
1. Durkheim
2. Markides
3. Barkan and Greenwood
4. Eisenstadt
5. Lessnoff
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جویی را به دنبال دارد؛  شناسی، سعی و کوشش و صرفه کاري، وقت اخالقی که درست

کسب درآمد بیشتر به همراه پرهیز از تمام لذایذ زودگذر زندگی و اجتناب از روحیۀ 

  ).67- 66: 1374وبر، (گذرانی  خوش

الق یهود را که ریشه در انتخاب، آزادي عمل فردي، رقابت، ورنر سومبارت اخ

ها در تولید و تجارت دارد، علت اصلی  ترین روش پیگیري منافع مادي و انتخاب با صرفه

از اندیشمندان دیگري ). 70-67: 1375کرباسیان، (داري معرفی کرده است  رشد سرمایه

داند، کامه ساندران جومو هنگ میاجتماعی هما-که اسالم را با توسعه و رفاه اقتصادي
1

گونه عباراتی را  هیچ) ورسوم اسالمی آداب(بررسی قرآن «به باور جومو، . باشد می) 1992(

به عبارتی، بسیاري از آیات قرآن . دهد که براي توسعه و رفاه اقتصادي مضر باشد نشان نمی

صی منع نشده در هیچ جاي قرآن مالکیت خصو. کنند کوشش و توانگري را ترغیب می

کند، اما با تجارت، دادوستد  هاي اقتصادي را منع می اگرچه قرآن در مواردي فعالیت. است

  . و تولید براي بازار مخالف نیست

ویژه در خصوص خداوند  عالوه بر این، قرآن داراي ارکان قوي معنویت و عقالنیت، به

این موضوع برخالف . و قدرت مطلق او و نیز نگرش مثبت نسبت به امور مادي است

رویکرد وبري است که ایدئولوژي اسالمی را، برخالف آیین پروتستانی، مخالف توسعۀ 

یک عقالنیت اقتصادي مستتر در اسالم : جومو بر دو عنصر تأکید دارد. »داند اقتصادي می

به باور او این زمینه در متون . کند که مسلمانان را به تالش و دستیابی به ثروت تشویق می

دیگر اینکه، معنویت اسالمی مانع از وابستگی و سربار . اسالمی از جمله قرآن وجود دارد

رو، دین اسالم همواره پیروان خود را به استقالل و انباشت  ازاین. شود دیگران بودن می

  .کند ثروت در حد مکفی تشویق می

ائه رویکرد خود هاي اسالمی به ار اساسًا با نقد وبر و توجه خاص به آموزه» رودنسون«

اگرچه . رویکرد رودنسون براي مطالعه حاضر از اهمیت باالیی برخوردار است. پردازد می

مبانی مذهبی در میان پیروان هر دین در راستاي » تفسیرهاي مجدد و مکرر«وبر بر انجام 

                                                  
1. Kwame Sundaran Jomo



  

  

  

  

  |   45

نی رسد رودنسون در بستر تکوی توجه به نیازهاي جامعه و رفع آن اشاره داشته، اما به نظر می

رودنسون ضمن اشاره به . تر آن را مورد نظر قرار داده است حیات اسالم، با نگاهی عملیاتی

در عدم تکوین » تأثیرات خارجی«و سایر » نشده وقایع تاریخی بینی توالی پیش«تأثیر 

داري در جوامع مسلمان به طرح این پرسش  اقتصادي سرمایه -بندي اجتماعی  صورت

» گیري عقالنی تفکر نظر نامساعد دارد؟ ئولوژي اسالم، به جهتآیا اید«پردازد که  می

به بررسی ایدئولوژي «وي براي پرداختن به این سؤال بر این باور است که ). 99: همان(

  ). 99: همان(» ایدئولوژي قرآن، و ایدئولوژي مابعد قرآنی: اسالم در دو سطح نیازمندیم

قرآن کتاب مقدسی است که در آن «که  در مورد سطح اول رودنسون با بیان این

، )99: همان(» در آن، اهللا مدام در حال مباحثه و استدالل است. عقالنیت نقش بزرگی دارد

تنها به محوریت عقالنیت در ایدئولوژي قرآن تصریح دارد، بلکه در مقام مقایسه نیز به  نه

» شمارد محترم میقرآن بیش از کتب مقدس یهودیت و مسیحیت، مقام خرد را «اعتقاد وي 

 –به سطح دوم  –ایدئولوژي قرآنی  –رودنسون در گذر از سطح اول تحلیل ). 112: همان(

کند  دارد و استدالل می به دنبال طرح سؤالی نظر خود را ابراز می –ایدئولوژي مابعد قرآنی

دهنده جامعه باشد، بلکه  ایدئولوژي مابعد قرآنی، فشاري برونی نیست که شکل«که 

بنابراین، این . شود هایی است که اساسًا از زندگی اجتماعی ناشی می ان گرایشترجم

هاي  تر از طریق زمینه هاي اسالمی خود، بلکه بیش هاي اجتماعی، نه از طریق ریشه گرایش

» باشند اند، قابل توضیح می اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیک عصري که در آن ظهور کرده

  ).120- 123: همان(

  

  قیقروش تح

داري و توفیق اقتصادي  در اینجا، بررسی دین. است» کیفی«روش تحقیق مطالعه حاضر، 

جمعیت . افراد موردمطالعه، تفهم و بازسازي و محتواي اعمال آنها تشریح شده است

موردمطالعه، شامل افرادي است که هم از حیث اقتصادي در سطح باالیی هستند و از نظر 
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از نظر سنی به اقتضاي تحقیق عموماً افرادي هستند که . دارند داري اجتماعی شهرت به دین

هاي تولیدي اشتغال دارند و به سبب  این افراد عمومًا به فعالیت. سال هستند 40باالي 

عالوه بر این، این افراد داراي . هاي خیریه برایشان جدي است مندي فعالیت دغدغه

داري و پایبندي به امور و  داشتن به دین توان به شهرت مختصاتی هستند که از آن جمله می

که نه وابستگی دولتی دارند و نه از منبع  نحوي به(مناسک دینی؛ اشتغال به امور تولیدي 

صورت  اي رسمی و غیررسمی عمدتًا به ؛ مشارکت در امور خیریه)گیرند خاصی کمک می

هاي  بر پایبندي به آموزهپنهانی؛ میزان باالي درآمد اقتصادي و رفاه اجتماعی باال؛ تأکید 

  .اقتصادي خویش اشاره کرد - دینی در خصوص رفاه اجتماعی

که افراد موردمطالعه  ازآنجایی. گرفته است انجام 1»گلوله برفی«صورت  گیري به نمونه 

دسترس نبودند و  راحتی هم قابل عمدتًا تمایل چندانی به افشاي هویت خویش نداشتند و به

ي تحقیق کیفی که در آن حجم ثابتی از نمونه مورد نیاز نیست، این از طرفی نیز به اقتضا

منظور اعتمادسازي ناگزیر بودیم  در واقع، به. گیري انتخاب شد روش نمونه

منظور دستیابی به  موردمطالعه قرار دهیم؛ به» گلوله برفی«کنندگان را از طریق  مشارکت

شده و در ادامه از  قبلی نفر اول انتخابهاي بیشتر، ابتدا بر اساس آشنایی و شناخت  نمونه

  .وي خواسته شد تا نفر بعدي را معرفی کند

تعیین حجم نمونه نیز متناسب با روش تحقیق کیفی، بعد از حصول تکرار و عدم 

زمان . بود» مصاحبه عمیق فردي«ها،  ابزار گردآوري داده. دریافت مفاهیم تازه میسر شد

فرم سؤاالت شامل دو . ساعت و بعضاً بیشتر به طول کشید ونیم الی سه ها بین یک مصاحبه

مایۀ اصلی مسئله بود و  سؤاالت اصلی جان. نوع از سؤاالت اصلی و سؤاالت پیگیري بود

» تحلیل مضمون«از . شد سؤاالت پیگیري براي ارائه اطالعات خاص و جزئی پرسیده می

مضمون یا تم. ا استفاده شده شده از مصاحبه هاي گردآوري وتحلیل داده براي تجزیه
2

 ،

مضمون الگویی است که در . ها در رابطه با مسئلۀ تحقیق است گر چیز مهمی در داده بیان

                                                  
1. snowball sampling
2. Theme
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دهی مشاهدات و تفسیر ابعاد پدیده  ها جا دارد و بر اساس آن توصیف، سازمان بطن داده

به . از شدها آغ فرایند استخراج مضامین، با کدگذاري داده. شود بررسی انجام میمورد

  :شود طور خالصه به آن اشاره می ها مراحل زیر انجام گرفت که به منظر تحلیل داده

منظور یافتن ارتباط بین آنها چند  شده پیاده شد و به هاي ثبت و ضبط متن مصاحبه). الف

هاي پیاده شده سطر به سطر، کلمه به کلمه به ریزترین اجزاء خرد شده  داده. بار خوانده شد

بندي  اجزاء خرد شده یا کدهاي باز در قالب مفاهیم دسته). ب. ر آنها خط کشیده شدو زی

عباراتی که بیشترین ارتباط و نزدیکی مفهومی و معنایی را با هم داشته در یک دسته . شدند

سپس، تطبیق . سازي شکل گرفت سپس، تم. تجمیع شده و در قالب مفاهیم آورده شدند

خوبی صورت بگیرد و  ت تا تدقیق و شمول مفهومی بهکدها با مفاهیم انجام گرف

مفاهیمی که در مرحله قبلی بیشترین ). ها از همدیگر جدا شوند؛ ج هاي خاص داده ویژگی

در اینجا شاهد ظهور . قرابت معنایی را با هم داشته، در قالب مضامین جدید پرورانده شدند

دهنده،  ند مقوله یا مضمون سازمانسپس، از ادغام دو یا چ. دهنده بودیم مضامین سازمان

این مقوالت باالترین سطح انتزاع را داشته و از غناي مفهومی . مضامین فراگیر به دست آمد

هاي تحقیق بود که در قالب متن  در نهایت تهیه گزارش و یافته). باالیی برخوردار هستند؛ د

  .شده است هاي مستند ارائه قول و نقل

  

  هاي تحقیق یافته

از نظر . نفر و همگی مرد هستند 15افراد موردمطالعه : کنندگان اي مشارکت ات زمینهمشخص

نفر 2لیسانس و یک نفر فوق. نفر دیگر لیسانس دارند6.نفر دیپلم دارند6سطح تحصیالت،

شود،  گونه که مشاهده می از نظر دامنه سنی، همان. دیگر سطح تحصیالتشان دکترا است

سال و باالترین سن  45) کنندگان مشارکت(شوندگان  احبهترین سن در بین مص کم

سال، دو 50سال، یک نفر48بدین ترتیب، یک نفر. رسد سال می80بهکنندگان مشارکت

سال و در 75سال، یک نفر60سال، چهار نفر65نفرسال، دو60سال، دو نفر55نفر
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کنندگان داراي مشاغل متنوعی  تاز نظر اشتغال، مشارک. سال دارد80نهایت یک نفر نیز

المللی، صاحب شرکت و بنیاد  ونقل بین شرکت حمل: اند از این مشاغل عبارت. هستند

خیریه، صاحب کارخانه، صاحب کارخانه و شرکت صنایع پتروشیمی، بازاري و صاحب 

 دار کارخانه خصوصی، فعال در ، رئیس اتحادیه و مدیر خیریه درمانی، سهام)دو نفر(مغازه 

وکار، صاحب کارخانه محصوالت  صادرات و واردات، صاحب بنگاه تولیدي و کسب

. چوبی و فلزي، تولیدکننده لباس و پوشاك، تولیدکننده شکر و قند و کارخانه تولید استیل

از . هاي شغلی آنها خصوصی است که این افراد مناصب دولتی ندارند و فعالیت نکته این

ن، باید گفت که یک نفر در امیرآباد، یک نفر در کنندگا حیث محل سکونت مشارکت

ازگل، سه نفر در پاسداران، یک نفر در منطقه دروس، یک نفر در خیابان ایران، یک نفر 

آب منگل
1

، یک نفر فرمانیه
2

عصر، یک نفر جمهوري، یک  ، یک نفر رسالت، یک نفر ولی

  .کند آباد و یک نفر دیگر در شادمان زندگی می نفر جنت

در ادامه، . کد باز و اولیه استخراج شد524ها، وتحلیل داده در تجزیه: هاي تفسیريیافته

تري  ها، در قالب مقوالت منسجم ها و افتراق بندي و تفکیک آنها بر اساس مشابهت با دسته

در نهایت، در این . این مقوالت برگرفته از دو یا چند کد باز و اولیه بودند. بندي شدند دسته

سپس، با پالودن مقوالت مرحله دوم که آنها را . مقوله فرعی استخراج شد52مرحله

این مقوالت داراي باالترین سطح . مقوله اصلی استخراج شد 8نامیم،  مقوالت فرعی می

تفسیر . کنند انتزاع هستند که مقوالت فرعی و کدهاي باز و آزاد حول آنها معنا پیدا می

.گرفته است اصلی انجامها نیز بر اساس این مقوالت  یافته

مقوالت متعین و ثابت و مقوالت نسبی و حساس  قالبشده در دو  مقوالت استخراج

 مربوط به تجربه نوع اول، مشترك و مورد وفاق هستند ومقوالت . استخراج شدند

                                                  
حضور در مسجد و نماز جماعت و ) علیرغم استطاعت مالی(ا کننده دلیل اقامت خود در این منطقه ر این مشارکت - 1

  .داند که از نظر او برایش منبع آرامش و برکت است نیز احساس تعلق پیشین به این منطقه می

تر افراد فقیر  دلیل این جابجایی را در دسترسی راحت.شهر برگشته است کننده اخیراً از فرمانیه به پایین این مشارکت - 2

.داند به خود می و نیازمند
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هایی هستند که در طول زمان در بین  مایه این مقوالت بن. داري و توفیق اقتصادي هستند دین

اند و لذا، تشکیک کمتري در تجربه دینی و روابط  اد نسبتاً محفوظ و ثابت ماندهاین افر

بودنِ مقوالت نسبی نیز مربوط به اهمیت متفاوت آنها  نسبی .اقتصادي افراد ایجاد کرده است

به اعتباري، برخی آنها را در اولویت زندگی اقتصادي خود . در بین افراد موردمطالعه است

کنندگی و بروز  کنند؛ لذا قدرت تعیین آنها را امري ثانویه تلقی میدانند و برخی  می

  .اجتماعی و عینی آنها نسبت به مقوالت فوق کمتر است

  

  ها و استخراج مضامین تحقیق جدول تلخیص کدگذاري -1جدول 

اصلیمقولهفرعیمقوالت  نوع مقوله

  

  

مقوالت متعین و 

  ثابت

دینی، رزقواقتصادي، برکتحیاتدرایمان

مادينیازهايبههنجارمند، توجهوکار کسب

  دیگران

  توفیق یعنی پایبندي به دین

زدگی،  رفاهازجمعی، پرهیزمواهببهتوجه

  همخدمتدراقتصادودنیا، دینودیناصالت

  اقتصاد و انسان اجتماعی

وثروتاجتماعی، اختفاءنشینی هموتواضع

ازتصاد، دورياقبرابردردینخیرات، اصالت

  تکاثروتفاخر

  خودابرازگرایی نمادیننفی

بهصرف، توجهسودمحوريوفردیتازدوري

و وامبهوابستگیاي، عدم شبکههاي فعالیت

بانکیهاي بهره

بهره، وبانک، وامجاي بهاعتبارووجههبرتأکید

ورضایتبراعتبار، تأکیدگردشبه مثابۀبازار

  کیفیت

  اي بکهحمایت ش

بهاخالقی، توجهاصولکناردراي حرفهاصول

کاري، وفکريپذیري، سالمت ریسکوموقعیت

توکل، کاروگیري، نظم تصمیموسنجی موقعیت

درستوریزي، سروقت برنامهعقالنیتکناردر

  اموردادنانجام

  درك موقعیت
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وحساسمقوالت

نسبی

  

برمبتنیارهايمعنوي، رفت /ماديتوازنوتعادل

نقشی، بازي، بازتعریفقواعدها، رعایت موقعیت

  کارکرديتفکیک

  اي هویت شبکه

بذل، اعتقاد وومبرات، بخششوخیراتبهتوجه

وتکاثرازاموال، دوريدردیگرانسهمبهتقید

ثروتتجمیع

وحدودبهبودنقائل(لذات ازامساكوریاضت

ازفراترحقیقتیابهمث بهدینبه، قول)اعتدال

بهدرونیدینی، توجهمعرفتومناسک، محبت

  دینیمعناي

  فقر و امساك اختیاري

نگري سیستمی، آیندهکار، تفکرفرایندبرنظارت

تولیددر

مشکالت، نگذاشتنگذشته، پنهانموانعبهتوجه

  کاردانیونظم

  ها عملکرد دائمی فعالیت/ارزیابی

  

  به دینتوفیق یعنی پایبندي 

و آثار اقتصادي آن تأکید دارد و در معناي کلی به » زیست دینی«این مقوله بر پیوند بین 

این معناست که افراد باید در عمل دین را در روابط اقتصادي دخیل کرده و آثار آن را 

مثابه هر دستاورد مطلوب و واجد ارزشی  توفیق به. در زندگی اقتصادي خود مشاهده کنند

کند و این دستاوردها از نظر عقلی، شرعی و  د در زندگی خود حاصل میاست که فر

در اینجا، توفیق اقتصادي نیز ناظر بر درجاتی از اکتسابات مادي . اخالقی مورد تأیید است

سو و تجربه دینی از سوي دیگر کسب  هاي دینی از یک است که فرد در پیوند با آموزه

سته و مالزم با تالش فردي و یا ارث، نوسانات لذا، این توفیق صرفًا واب. کرده است

هاي دینی در کلیه وجوه اقتصادي نیز  اقتصادي و غیره نیست، بلکه در توجه به آموزه

.هست

دین باید دقیقًا عمل و اجرا بشه، . ام وارد کردم من دین را در کل کارهاي اقتصادي

  ).11کننده شماره  مشارکت(بینی  بعد آثارش رو در زندگیت می
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رفتارهاي اقتصادي این افراد با . وکار هنجارمند و حالل، متوقِع دین است کسب

مثابه یک نظام  نکته این است که دین به. شوند هنجارهاي دینی کنترل و هدایت می

شود که کاالي دینی در آن تولید، توزیع و مصرف شود، بلکه  اقتصادي در نظر گرفته نمی

. که باید با محک دین و پارامترهاي دینی همگام باشد نزد این افراد این اقتصاد است

شود، ابتدا ارزشی درونی است که  بنابراین، ارزشی که در همگامی دین و اقتصاد تولید می

تعلق عملی به  .شود نمایان می) زیست دینی(آثار آن در رفتارهاي دینی و اقتصادي افراد 

  :شده استقول بیان خوبی توسط این نقل دین، به

آنفلـونزا یـه ...تهـران درمرتبـه یه...دارمپدرماقتصاديزندگیازاي خاطرهیهمنمثًال

ماازاومدنهمکارا...کیلوییبودیمکردهواردماکهشیرینیلیمواین .گرفتنهمهکهاومد

ازرفـت . »داروئـه ایـن نیسـت؛ میـوه دیگـه ایـن نه «گفتشماپدر ....کیلوییبخرنیکجا

دسـتور بعـدم  .زدیمچادر...تهرانمعروفمیدونايتادهتو .گرفتاجازهانتهرشهرداري

یهگناینُمی...گذاشتقیمتوکردیمکیلوییسهپاکتايروشیرینالیمواینهمهداد که

  .)3کننده شماره  مشارکت(شده  بزرگمنبرپايکهکسییهتوسطاسالمیاقتصاد

  

اقتصاد و انسان جمعی

گرایانه به معناي این است که اقتصاد از  هاي اقتصادي جمع الیتجمعی بودن و فع

منديِ صرفًا فردي معنا  شود و به تعبیري ضد اومانیستی است؛ بهره منظري فردي دیده نمی

ها  ها و نگرش ارزش. شود اي از خانواده، فرد و دین دیده می ندارد، بلکه اقتصاد در منظومه

بخش مهمی از . هاي صرف او نیستند درت فرد و تالشو رفتارهاي اقتصادي افراد تابع ق

هاي اقتصادي تابع امور ماوراءالطبیعی و معنویاتی هستند که فرد کسب کرده و  کنش

:دارد مؤمنانه اظهار می) 15(کنندگان  یکی از مشارکت. کند می

ها فقط برا فخرفروشی شخصی نیست کمک به مردم و مشـکالت آنهـا نیـز     این فعالیت

مـا  . ه اینکه بخوام ریا کنم، اما ارزش مال در آینه که دیگران هم در آن سهیم باشنن. هست

  .کنیم هامون براي افراد نیازمند وجوهاتی در نظر داریم و کمک می در فعالیت
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 استاعتباريتوفیقینقش انسان در اقتصاد و توفیقی که از این طریق کسب کرده،  

انی او به عنوان یک موجود مادي است؛ کسب هاي انس که فراتر از قدرت و توانایی

گوید  دار می فرد دین: گیرد هاي مادي که مشروعیت خود را از دین می درجاتی از ارزش

هاي من این نعمات اقتصادي را به من داده است، زیرا که منابع  که نیرویی فراتر از کوشش

  .کند دریافت می اقتصادي من در خدمت اوست و ارزش خود را از آن نیرو اعتبار و

مـن نداشتناین.نداريهیچیببین؛اهللالیفقیرخودتتویعنی. خدامقابلدرعجزِ. 

نداشـته هیچـی کـه ایـن نـه -فقـر  ایـن  .نیستمصفرم .نیستمهیچیخدامقابلدرفخره،برام

  ).7کننده شماره  مشارکت(برامفخره -باشم

  

نمادینخودابرازگرایینفی

است و در تمایز با » خیراندیشعقالنیتی«داران موردمطالعه،  ر دینعقالنیت موردنظ

به تعبیري فراتر . عاطفی همراه است/عقالنیت ابزاري مورد تأکید وبر با نوعی منش ارزشی

سوژة . منظور فائق آمدن بر نامالیمات زندگی است از عقل معاش و توانگري اقتصادي به

جیحات ارزشی و نگرشی خاصی ندارد و گونه تر خود ابرازگراي سطحی شده هیچ

داند که  بیند؛ به اعتباري اکنونیت موجود را اساس می چیز را در مصرف تظاهري می همه

ها، ترجیحات ارزشی و رویکردهایش نظم دهد؛ لذا فراتر از  بر اساس آن باید به ارزش

خود «سوژه که در تمایز با  درحالی. داند خود و وضع موجود امر متعالی را ممکن نمی

رو هستیم که هویت  داران از محتواي دین روبه تر دین با فهم و خوانش عمیق» ابرازگرا

.تري به ایشان بخشیده است متعالی

...نمیشم .سوارشمبنزتونممیمنم
فشـار درمردمهرحال بهکهامروزيجامعهتومن1

مجازاماخالقًاسوارشم، اصًالبنزدونهیهکهباشمداشتهامامکانشین، حاالبنده اقتصادي

.)11کننده شماره  مشارکت(نیست 

                                                  
 نفر 500به «. »خیر الناس انفعهم للناس«: کند کارگر و پرسنل دارد، اشاره می 500اي را که قریب  دار کارخانه سهام - 1

  »نفر غیرمستقیم 500رسد و  منفعت می
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قرار دارد که جز «سوژة خودابرازگراي سطحی شده «عقالنیت خیراندیش، در مقابل 

این سوژه خود را دال . بخشی و خود اظهاري دستورالعمل دیگري ندارد خود تحقق

نابراین در یک چرخه سعی داند که کسب کرده است؛ ب مرکزي همه فرایندهاي مادي می

. اش، خود را به نمایش بگذارد کند مجددًا از طریق اکتسابات و دستاوردهاي مادي می

برنامه کاري این افراد مشتمل شده است بر دستیابی به شخصیتی که درصدد کسب 

  .جذابیت اجتماعی و تأثیرگذاري ظاهري در تعامالت روزمره است

  

اي شبکهحمایت

را  دهند؛ از این طریق دین و اقتصاد پیوند می جمعیردي را به هویتها هویت ف شبکه

ضد اومانیستی بودن (به این معنا، نه اقتصاد امري فردي است . سازند مالزم یکدیگر می

کنشی بین این مقوالت وجود دارد که  و نه دین امري فردي است؛ بلکه نوعی هم) آن

داران در  گرایی شبکه محور بر توجه دینحمایت. سازد ها را براي هم معنادار می آن

  .حمایت از دیگران تأکید دارد

وآمـدهاي  رفـت کـردم تـو  پیـدا هـا  روضـه تـو اندکهکساییهاممشتريازبسیاريمن

. ما ارتباط داریم و این ارتباط مهمه. کردمپیداارتباطاتموناینتو .کردمپیدامون اجتماعی

کننـده   مشـارکت (ران و هرکسی کـه بتونـه کمـک کنـه     با افراد مختلف با کارکنان و کارگ

  ).6شماره 

ها وابستگی و تمایل کمتري نسبت به دولت و  هاي همیارانه باعث شده که آن کنش

اي از مناسبات تولیدي درخور براي ایشان  این امر شبکه. کارگزاران دولتی داشته باشند

عرض  چرخد؛ روابطی هم نها میها و سرمایه اجتماعی آ ایجاد کرده که عمدتاً حول شبکه

. شود ها و نهادهاي رسمی دیده می اي که در سازمان هاي کلیشه مراتب و فاقد سلسله

طور خاص در دو حالت خود را  هاي این امر براي توفیق اقتصادي و توفیق دینی به داللت

توفیقاست،دینازبخشیدیگرانبهکردنخدمت: به منصه ظهور رسانده است

اقتصادودینافزایی لذا، هم.شود میحاصلمردمنیازهايبرآوردنباهمياقتصاد
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زندگیهنجاري انمعیارهايکهدهد میشکلدینی/اقتصاديعقالنیشبکهیک

تعریفآنهانیازهايبرآوردنودیگرانجامعه،مسیرازراغاییهاي ارزشوخوب

  .کند می

دارن؛ بچـه وزنتـا تا، پونصدپونصداین .جاستاینآدمتاپونصداینجاامروزخوب

انجـام ونقـل  سـازن، حمـل  میاولیهمواددارنتامهزارپونزده-تا، دههزارسه-دوشنمی

همـه کـه استشرکتییهاینجاکهاستاینیتر مهمهمهاز .تاهزاربیستشهمی...دن می

ایـن  .کنـه ایجادمیناامیديجموببندن، یهدرشفردا پسآگه .کنهمیکاردارهدوننمی

  ).5کننده شماره  مشارکت(کنه میگرمدلوقتاخیلیآدمکههمیناس .دیگهجهاده

  

موقعیتدرك

. هاي تولید و توزیع است این مقوله به معناي درك درست از موقعیت خود و مکانیسم

گذرد و  ر میحال از آنچه در بازا در اینجا، فرد نسبت به هستی خود آگاه است و درعین

مدیریت فرد در کارخانه و شرایط تولیدي . کند آنچه مورد نیاز اجتماع است، غفلت نمی

 .حال روابط تولیدي را نیز تحت کنترل و مدیریت دارد صورت تام است و درعین به

ها، حساسیت  فایده/ اي و بررسی هزینه داران موردمطالعه در کنار توجه به اصول حرفه دین

این تجمیع بین عقالنیت و توکل است که نوعی . قعیتی زیادي دارندشناختی و مو

استراتژي یکپارچگی، . ها براي آنها ایجاد کرده است یکپارچگی انطباقی بین موقعیت

داران معتقدند از ترکیب عقالنیت و توکل ایجاد شده  رویکردي انطباق پذیر است که دین

زمان، هم میراث  طور هم به لذا،. اند و لذا شایستگی توفیق را کسب کرده

ها و مسئله شناسی فنی و  کنند و هم اولویت خانوادگی دینی خودشان را حفظ می/فرهنگی

 10کننده شماره  مشارکت. دهند که از رقبا و بازار عقب بمانند عقالنی را از دست نمی

  :کند اظهار می

کنم  بازار را رصد می. کار اقتصادي فقط با دعا درست نمیشه. باید حواست به کار باشه

چند بار خط تولید رو تغییر دادم که هم سـود  شده  من. و باید ببینیم که چی باید تولید کنیم
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  .ببریم هم از بازار جلو نیفتیم و هم اینکه نیازهاي جامعه برطرف بشه

ها از جمله امور مادي و معنوي باعث شده است که  حساسیت و توازن بین وضعیت

هاي اقتصادي  هاي فردي خود موانع استمرار فعالیت ها و قابلیت ا به ظرفیتداران با اتک دین

رو فرافکنی و دیگر مقصرشماري در بین ایشان به  ازاین. خود را شناخته و آنها را رفع کنند

نگري و بازنگري از جانب توانگران مانع  التفاتی درونی و برونی، درون. آید چشم نمی

کارگیري فنون و ابزارهاي جدید تولیدي از  ضاهاي بازار و بهگردانی از نیازها، تقا روي

  .ها شده است سوي آن

  

  هویت چندبعدي

. آید حال همگرا سخن به میان می هاي متکثر و درعین در این مقوله از هستی و هویت

هاي اجتماعی و اقتصادي ایجاد کرده و  دار نوعی تعادل و توازن بین موجودیت فرد دین

تداوم خودهاي . قدرت مدیریت و کنترل شرایط را در دست گرفته استدر لواي آنها 

توانند کارکردهاي  پذیري نقشی به این افراد داده و در نتیجه می مختلف نوعی انعطاف

 14کننده شماره  مشارکت. مختلفی بر عهده بگیرند که در خدمت منفعت جمعی باشد

  :کند خوبی این وضعیت را تشریح می به

مثـل بایدزمانی.ایه چهرهچهببینیمبایددیم، میارائهخودمونازداریمکهاي چهرهما

هستیکیندوننبایدهموقتاخیلی.مدیرعاملهمزمانیوبازاريیهزمانیباشی،منبري

ثـابتی، ومطمـئن کهحال درعینکهمهمه.بگیریمنظردرشرایطُباید .باشیاهللاقربه الیو

کـه موفقهتاجریههممقامیدرومتدینمقامییهدرآدم .باشیهممتفاوتخودتبراي

.ندارنهمبامشکلیهیچ

داران به معناي گسست هویتی و فقدان انسجام در خودپندارة  هاي هویتی دین انقطاع

پذیري نقشی آنها حکایت  ها نیست، بلکه از پویایی و انعطاف اجتماعی و شخصیتی آن

هایی که  بنابراین، وجود نقش. یکسانی از شرایط ناهمسان ندارندهاي  کند که دریافت می

کنند، باعث شده که تضاد  کارکردهاي متفاوتی دارند، اما همچنان از هسته دینی تغذیه می
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اصل . ها حفظ شود و تعارض و گسست هویتی رخ ندهد و خودشناسی انسجام بخش آن

ت؛ به این معنا یکپارچگی حول اساسی در خود تداوم بخشی، انسجام در عین تکثر اس

دهی هم رفتاري است و  این جهت. دهد داران جهت می محور دین همواره به زندگی دین

رفتاري است چون رفتارهاي آنها معطوف به امور خیر و کسب روزي حالل : هم اخالقی

اما، این . گردد است؛ اخالقی است زیرا همواره هنجارهاي مشروع و مقبول رعایت می

اي ظاهر شده تا هم اهداف خود را پیش  هاي چندالیه هاي مختلف و نقش د با چهرهافرا

درواقع، تفکري . نداشته باشند) به این مقوله مراجعه کنید(ببرند و هم خود ابرازي 

  .کند از دین دارند که کار و اقتصاد را در بستري اجتماعی تعریف می» محورشریعت«

تـوي کارخونـه مثـل بقیـه     . کـنم  یه جـور رفتـار نمـی    من در هیئت با مسجد و توي بازار

کـنم و   الزم باشه حرف کارگرها رو گوش مـی . هام باالست کنم و آستین کارگرها کار می

طور نیست که فقط در کـار   یعنی این. توي خونه هم با خانواده یه جور هستم. کنم عمل می

  ).7کننده شماره  مشارکت(و دین خالصه بشه زندگی ما 

امساك اختیاري قبض و

گزینی و انزوا نیست، بلکه به معناي اعمال اراده در  قبض اختیاري به معناي عزلت

در مقوله خود . پرهیز و گزینش بین لذات و امکاناتی است که فرد در اختیار دارد

اي در شئون اجتماعی خویش  بخشی اشاره شد که این افراد داراي وجوه چندگانه تداوم

داري را زیست کنند تا بر  بض و امساك افراد سعی دارند نوعی خویشتنلذا، در ق. هستند

به معناي اجتناب از لذات فرارونده و حرص » قبض اختیاري«. قدرت معنوي خود بیفزایند

کند بر کیفیات  ها دست کشیده و سعی می فرد آگاهانه از کمیت. ها است همراه با آن

مندي از امکانات روز را  قتصادي امکان بهرهداشتن توفیق و تمول ا. درونی خود بیفزاید

ها در استفاده از خدمات و تسهیالت منعی ندارند و  آن. داران میسر کرده است براي دین

اما، . توانند از قدرت مادي خود در جهت تأمین نیازهاي خود استفاده کند راحتی می به
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داري و تملک ایجاد  شتنگره دین با مناسبات اقتصادي آنها، هنجارهایی را از حیث خوی

.گرایی نشان داده است- کرده و آثار خود را با شدت و عمق متفاوتی در دوري از مادي

خرسـک  فـرش  ...و کاشـون نبـود؛ فـرش  مـا خونـه تـو وقـت  هـیچ تبریـز فـرش مـثًال 

شـد،  بهترحاالفرشمونذرهیهاگرممنمثًال .مونخونهتوقمفرشنداریممااصًال]...بود[

).3کننده شماره  مشارکت(بود خانوممنظرمثًالطرخابه

در اینجا، قبض اختیاري به معناي گسست دفعی از مواهب مادي نیست، بلکه شأنی از 

گونه افراد نه از روي فخر یا ناتوانی، بلکه  این. نیازي از مال و بذل آن به دیگران است بی

ند و با اینکه از هرگونه امکان مادي و ا از روي اختیار و اراده درونی قبض را انتخاب کرده

. کنند معنوي برخوردارند، مقداري از این امکانات را در مسیر منافع عمومی مصرف می

اوالً بخشی از اموال دیگران در اموال آنها : ها به این دلیل است که معتقدند این تفکر آن

ادي، توفیق تعبد و اطاعت و به قرار دارد و لذا باید آن را ادا کرد، دومًا الزمه توفیق اقتص

پذیري است و در نهایت اینکه نگهداشت مال و ثروت نوعی انحصار است  تعبیري تسلیم

.پذیرش است که از نظر دینی و اسالمی غیرقابل

.بـودیم متوسـط طبقـات ازهمیشـه ] باال نبودیم[-اقتصادينظراز-طبقات ازوقت هیچ

منپدرهمکهآینهدلیلش.ستشایعهکهچهاونبرخالفمتوسطیم،طبقاتازماهنوزم

مـن اصـًال .هستیمشریکخیلیبهمعتقدبراش.داریم نمینگهپوُلخیلی ...منخودهمو

چـی .نـداریم مصـطلحه غـرب درکـه معنـایی بـه خصوصیمالکیتاسالمدرکهمعتقدم

احساسکه جامعهاینضمح بهیعنی ..اختیارشهدراعتبارامسلمانیکداراییداریم؟ همه

  .)14کننده  مشارکت(بگذاره جامعهاختیاردرش سرمایهاینکهموظفهبکنه، اونیاز

  

  ها دائمی فعالیتعملکرد/ارزیابی

، )به این مقوله مراجعه شود(موقعیتی /عملکرد تحت حساسیت شناختی/در ارزیابی

ارزیابی «در . کنند تقویت میها را شناسایی و نقاط قدرت را  افراد شرایط را رصد، ضعف

هاي موجود و احتمالی که در بلندمدت  ، مشکالت و ناهنجاري»عملکرد فرایند کار
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شده و کاهش قدرت مالی کارخانه و یا  بینی توانند موجب انحراف از اهداف پیش می

  .شوند شرکت بشوند، شناسایی و رفع می

اینکه . کتاب دقیق باشه ه و حسابکنیم تا چیزي از قلم نیفت همه چیو رصد و بررسی می

در همـه چیـه   . برکت فقط در پول و ریـال نیسـت  ... نظم و نسق رعایت بشه، خودش برکته 

  ).1کننده شماره  مشارکت(

ترین  تواند مهم عملکرد دائمی است که می/ بنابراین، از نظر این افراد، این ارزیابی

ارزیابی عملکرد ساختار . ایفا نماید نقش را در بهبود کیفیت و در نتیجه توفیق اقتصادي

شده  هاي طراحی اجرایی و محتواي سازمان و نهاد تولیدي، برقراري ارتباط میان سیاست

شده پشتوانه  دهد که با کسب تجربیات حاصل و اهداف مدنظر را معنادار ساخته اجازه می

  .علمی براي ارتقاي کیفی محصوالت حاصل شود

  

  گیري بحث و نتیجه

داري و توفیق اقتصادي ارائه شود و از  ین پژوهش سعی شد که تحلیلی کیفی از دیندر ا

تعبیر ارتباط متقابل از این حیث است که . مجراي آن ارتباط متقابل این دو کشف گردد

دارانه توانگران آگاهانه است و هنجارهاي دینی آگاهانه و عامالنه در حوزة  زیست دین

کند؛ لذا از  این بستر اقتصاد اعتبار خود را از دین کسب میشود و در  اقتصاد رعایت می

به تعبیري دین مبناي . کند این حیث است که توفیق اقتصادي معنا و مفهوم پیدا می

داران است و ذخایر دانشی، معنایی، هنجاري و کارکردي براي  هاي اقتصادي دین کنش

داريِ  دین. شود ي محقق میایشان مهیا کرده که با بهره جستن از آن توفیق اقتصاد

هاي دینی را بدون دخل و  مدار است؛ در این معنی افراد آموزه داران از نوع شریعت دین

هاي اقتصادي خود به کار گرفته و سعی دارند با عملیاتی سازي و  تصرف در فعالیت

ري دا در دین. هاي اقتصادي خود، بر توفیقات خود بیفزایند ها در فعالیت جاري کردن آن

در این نوع مواجهه، . مدارانه، این ادراك فقاهتی از دین است که محور قرار دارد شریعت

رو هستیم که  با واپس راندن عقالنیت منحصرًا ابزاري و محوریت انسان خودمختار روبه
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هاي اقتصادي و نفی  خوبی خود را در مقوالت ضد اومانیستی بودن فعالیت به

  .خودابرازگرایی نشان داد

در اینجا، . کارگیري سازش فعاالنه است ستراتژي دینداران در این هماهنگی بها

هاي اقتصادي سازگاري ایجاد کرده و از  هاي دینی و کنش دینداران فعاالنه بین آموزه

سازي با عقب راندن مفاهیمی مانند  در این هماهنگ. کنند شکاف بین این دو اجتناب می

ین از اقتصاد، تکاثر و تزاید مادي جاي خود را به گرایی و جداسازي د فایده/هزینه

تولید : توفیق به این معناست. پذیري و تولید نیازمحور داده است تکلیف، مسئولیت

هایی  مسئوالنه در کنار توجه به نیازهاي روز بازار که مبتنی بر رقابت فعاالنه در فعالیت

داري و  در این خوانش از دین لذا،. کارگاه و نفع اجتماعی دارد/است که نفع کارخانه

توفیق اقتصادي انسان اقتصادي جاي خود را به انسان اجتماعی داده است و در مرحله بعد 

با تعبد و توجه به کیفیات دینی و برگزیدن نوعی قبض اختیاري، انسان دینی جاي انسان 

  .اجتماعی را گرفته است

هاي مالی به  ي خیرات و کمکاز این طریق نوعی بازتوزیع سرمایه اقتصادي در لوا

به تعبیري، توفیق اقتصادي از طریق هنجارهاي متقابل ایجاد شده . داده است دیگران رخ

کنند، شاهد توفیق اقتصادي خود  تعبیر می» برکت«است و افراد از چیزي که از آن به 

عقالنیت ناشی از این وضعیت، عقالنیتی خیراندیش است ناظر بر این که . اند بوده

اي است که  گونه هاي متقابلشان به اند و کنش شده داران موردمطالعه، در بستري تربیت دین

در یک  تمایز و تفکیک کارکرديها بدون  هاي اجتماعی آن هاي اقتصادي و کنش کنش

  .کنند افزا دائماً و متقابالً همدیگر را تقویت می فضاي همگرا و هم

کنندگان خدمت به دیگران در  ز نظر مشارکتا ها اشاره شد، گونه که در یافته همان

دارانه بسیار حائز اهمیت است و توفیق اقتصادي با تعهد مسئوالنه یعنی  زیست دین

افزایی دین و اقتصاد یک شبکه عقالنی  لذا پیوند و هم. یابد برآوردن نیازهاي مردم معنا می

هاي  لوب و ارزشدهد که معیارها و هنجارهاي زندگی مط دینی را شکل می/اقتصادي

افزون بر این، . سازد ها محقق می غایی را از مسیر جامعه، دیگران و برآوردن نیازهاي آن
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به تعبیري بازارگرایی (تولید اقتصادي نیز بدون رانت، انحصار و تولید بازاري رقابتی 

ن و گرایی و خرد ابزاري به دی این نگاه، نگاهی فراتر از فایده. گیرد انجام می) لیبرالی

  .دین و فعالیت اقتصادي حاصلِ صرف انتخاب عقالنی نیستند. اقتصاد است

هاي  هاي بارز و موجود، در سطح کالن یافته در یک رهیافت کلی، مضاف بر نمونه

ورنر سومبارت در «، »ماکس وبر در تمرکز بر پروتستانتیزم«توان در آراء  این تحقیق را می

کیم در ارزش «و یا » رودنسون از پتانسیل اسالم ماکسیم«و تفسیر » تمرکز بر یهودیت

توجه . مشاهده کرد» هاي کنفوسیوسی در رشد اقتصادي کشورهاي آسیاي شرقی آموزه

عملکرد /وبر به نظم و کارآفرینی با مقوله حساسیت شناختی و موقعیتی و نیز ارزیابی

جانبه امور تأکید  همهداران بر سالمت و بررسی  در این مقوله دین. فرایند کار منطبق است

مثابۀ یک اصل در توفیق اقتصادي توجه  دهی به دارند؛ از این حیث به کنترل امور و نظم

سو و آیات و  اي از یک داران برگرفته از الزامات تولید کارخانه این نظم دین. دارند

ب کند که پیروان مذه عالوه بر این، او استدالل می. روایات اسالمی از سوي دیگر است

و » برگزیدگی«پروتستان از طریق بازتفسیر مبانی دینی و خوانش جدید از آن، معیار 

ارائه کردند که در آن » تقدیر و سرنوشت«اي از  را تغییر داده و تفسیر تازه» توفیق الهی«

است که مایۀ » کوشی و ریاضت سخت«و اصرار بر ضرورت » مسئولیت و مقام فرد«

  . معنا است مثابۀ تعلق عملی نیز هم مقوله توفیق به این تعبیر با. رستگاري است

کند که  رودنسون بر محوریت تفکر و استدالل در قرآن تأکید دارد و اظهار می 

در این . آورد ایدئولوژي قرآنی دائمًا از استدالل خداوند با مسلمانان سخن به میان می

راندیش بر همگرایی خرد عقالنیت خی. مطالعه بر محوریت عقالنیت خیراندیش تأکید شد

هاي اسالمی بر  جومو نیز بر این استدالل است که آموزه .و مسئولیت اجتماعی تأکید دارد

به نظر جومو، عقالنیت اقتصادي مستتر در اسالم . عقل و رونق اقتصادي تأکید وافر دارد

در متون به باور او این زمینه . کند مسلمانان را به تالش و دستیابی به ثروت تشویق می

که، معنویت اسالمی مانع از وابستگی و سربار  دیگر این. اسالمی از جمله قرآن وجود دارد
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رو، دین اسالم همواره پیروان خود را به استقالل و انباشت  ازاین. شود دیگران بودن می

  .کند ثروت در حد مکفی تشویق می

سو  هم» دین و کار در ایران«با عنوان ) 2001(ها با پژوهش وصالی  عالوه بر این، بافته

در بین بازاریان تأکید شده است که نشأت گرفته از » کارخالقا«در این پژوهش بر . است

در این مطالعه نیز بر اخالق کار توجه شده است که با مقوله . هاي دینی افراد است آموزه

داران به  که دین در این مقوله تأکید کردیم. مثابۀ تعلق علمی به دین قرابت دارد توفیق به

نیز ) 1389(فرد  مطالعه فراهانی. عمل به مثابۀ مسیر نیل به دین و خداوند توجه وافر دارند

کند این افراد با  کند که اظهار می داران را تأیید می موقعیتی دین/مقوله حساسیت شناختی

د خالقانه هاي تولی ها، درصدد استاندارسازي رویه ها و خروجی توجه به فرایندها، ورودي

  . حال مشروع هستند و درعین

صورت  فرد بهاست کهگرایی شبکه محور مؤید مقوله حمایت) 1387(مطالعه کریمی 

کنند و هم متقابًال باید  بیند که هم او را حمایت می هایی می ناخودآگاه خود را در شبکه

سویی با  هم در بین تحقیقات خارجی نیز این. آنها را حمایت کند تا مقبول واقع شود

و لیم و پاتنام ) 2017(، گریگوریادیس )2005(، کرافس )2015(گارلینگتون مطالعه 

ها بر اهمیت دین در جامعه و نقش آن در ارتقاي  در این پژوهش. سو است هم) 2010(

در این مطالعه نیز تأکید شد که این استراتژي . توسعه فردي و اجتماعی تأکید شده است

افزایی ایجاد کرده و از  هاي اجتماعی و اقتصادي خود هم ه بین فعالیتداران فعاالن دین

این رضایت توفیقی . کنند هاي اجتماعی، رضایت درونی خود را نیز تأمین می طریق شبکه

  .است که خدمت مسئوالنه براي آنها ایجاد کرده است
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