
 
 اقتصاد سياسی دين

  محمدرضا نيکفر

  
راديو زمانهگفتارهايی در درس

  

  2007 اوت –مارس 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  "سکوالريسم برای ايران"تارنمای : گردآوری 
com.secularismforiran.www

  

 

http://radiozamaneh.org/nikfar/


  فهرست

ی عمل  کل دايره، چهار نوع سرمايه، مفهوم سرمايه، پارسايی و سکوالريزاسيون، بود و نمود(  دين به مثابه سرمايه .1

   )ی دينی سرمايه، اجتماعی

خواری  رانت، اقتصاد سياسی دينی، امتياز ديانت، شرطهای تضمينی موفقيت در ايران، چهار نوع سرمايه( سرمايه ی دين .2

 ) ساختاری

، های انسانی ازنظر بورديو رابطه، حسابگری، تصريح و عدم تصريح مبادله( چون واقعيت و امکاناقتصاد هم .3

 ) کاسبی دينی، گرايی اقتصادی نقد واکاست، واقعيت و تهديد سرمايه، سازی نسبيت و محدوديت نظريه، تاريخيت سرمايه

، دين به مثابه امری زيربنايی، ی قدرت  پهنهی دين و پهنه، فروشی دين، ی دينی مايهسر" (اقتصاد سياسی دين"معرفی  .4

 ) روشهای کمی در اقتصاد سياسی دين، روش پژوهش، معنای اقتصاد سياسی

سيستم ، ی قيمت مسئله، ای ايدئولوژی ارزش معاوضه، اقتصاد سياسی ايدئولوژی، فروشی موقعيت دين( ارز ايدئولوژيک .5

  )موقعيت فروش وجدان با وجدان آسوده، چند ارزی
، داری و حضور ديگری-دين، معنای داشتن، تعريف خصوصی از دين، اجتماعيت دين( ين همچون رابطه و امتيازد .6

  ) موضوع اقتصاد سياسی دين، دين و نابرابری

، حوزه و سرمايه، های اجتماعی حوزه، ی اجتماعی پهنه، شناسی ی هر نوع دين شناسی مقدمه جامعه، فصل المقال( مقال دين .7

 ) شگفتی دين، ب دينی اربا حوزه

  )مبادله و معامله، ای دين خصلت مبادله، فروش دين، شاه آرمانی، ظاهر و باطن( دين فروشی .8

علت ، سکوالريزاسيون، حسابداری دوبل، گفتار بازرگانی، تغيير اعتبار، بانک مرکزی دينی( حسابداری دوگانه ی دينی .9

   )ينی اقتصاد سياسی د سه وظيفه، هراس از سکوالريزاسيون
، مشکل روشنگران، فرعی بودن الهيات، دين به مثابه قرارداد اجتماعی، ديانت به مثابه تعلق گروهی( وجه ارتباطی دين .10

  ) ی دينی سرمايه، ی اختالف دين در پهنه، الهيات دينی و الهيات فلسفی

ی  نحوه، ريخ طوالنی دينتا، ی اقتصادی ی دينی و حوزه همسانی حوزه( آغاز پديدارشناسانه ی اقتصاد سياسی دين .11

 )بود و نمود دين، ی آزمون پديدارهای اقتصادی دينی نحوه، "سرمايه"ی شروع  نحوه، ورود به اقتصاد سياسی دين

خدمات ، ديانت آشکار و پنهان، شرط وجود کاالی دينی،  نياز به يک مدل ساده،ی رسمی حکومتی اهميت آموزه( کاالی دينی .12

   )دينی
ی  سازه تک، دين يعنی ظاهر دينی، رازهای مالی حوزه، پيشگان صنِف دين( ت اجتماعی مصرف آنکاالی دين و کيفي .13

  ) اجتماعيت دين، خدايی

ای به  اشاره، دين يعنی خدمات دينی استاندارد، دين و نابرابری، تعصب و ناامنی، ی دينی علقه( استاندارد کاالهای دينی .14

 ) اخناتون

مشکل تببين ارزش کاالی ، های ارزش نظريه، دو نوع بازارشکنی( الی ديننظريه های ارزش و مشکل ارزش کا .15

 )زايی کار ی ارزش کاالی دينی و نظريه، برخی پرسشها، منطق حاکم بر ارزش دينی، دينی
های  نظريه، زمان و مبادله، ارزش و مبادله، ی پرسش از پی عامل اصلی نحوه، درک مارکس از سيستم( سيستم و ارزش .16

 )لزوم تغيير برداشت از ارزش، ظرهای استاندارد آنهاارزش و من
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عينيت ، ارج فئودالی و ارزش بورژوايی، تاريخ مفهوم در اروپا، تازگی ارزش، شناسی ارزش ريشه( مسئله ی ارزش .17

  ) ای ارزش مشخصی نيست ارزش پايه، ويژگی کاالی دينی، وجود و ارزش، تنوع معنايی ارزش، علمی

، جهان و گيتی تلسکوپی زيست، مرکزيت انسان، مفهوم جهان، سير بحث در مورد ارزش(  ارزش و منفی بودگی آن .18

 ) بودگی ارزش نمود منفی، ذات منفی ارزش، اجتماعيت ارزش، محوری انسان

زمان : ارزش، ی نفی آن است ارزش دين در هزينه، بودگِی ارزش دين منفی، کاالی دين( قاعده ی منفی ارزش دين .19

  )گری دين قدرت نفی، ی نفیتاريخی الزم برا
، دين پرارزش، دو نوع دين، ی دين دارانه اندرون سرمايه، داری وار سرمايه اندرون دين( فرمول حيات حکومت دينی .20

  )فرمول حيات حکومت دينی

ی های تفسير استراتژی، تالش برای رام کردن، َسّياسيِت سياست دينی، غيريت و غيرت، ی نفی کارمايه( منفيت و غيريت .21

 )مارکتينگ دينی، عرفان و فلسفه
، بازتوليد تبعيض، بودگی بعد الهياتی منفی، ی منفی ارزش قاعده، های اوليه و ثانويه دين، تحليل عبادت( بازتوليد غيريت .22

   )رمز حيات حکومت اسالمی، الهيات سياسی
، مقامات شيوخ دين، کاهنغيريت کاهن و جز، های بنيادين غيريت( پيگيری شيخان و ناپيگيری روشنفکران دينی .23

  ) نقد نظام آپارتايد دينی، موضوع اختالف، روشنفکران دينی

طبعی  خام، بی اهميت بودن محتوا، ی کاال دو چهره، ی دين در نمايش سابقه، وجه نمايشی کاال( ارزش و نمايش .24

 ) ی کار دين نمايشی چاره، روشنگران

عاقبت انديشه ، کاالی وعده، هستی و بايستی، دين و اعتياد، ساز رآوردهدين، نيازمندساز است نه ب، نياز( بهره کشی دينی .25

  )در ايمان
دين تاريخی و دين ، کننده؟ توليدکننده يا مصرف: دين، اختراع نياز، نياز و عقيده، ی دينی جايگاه حوزه( سيستم نيازها .26

   )ی دينی کارکرد حوزه، شخصی
دين و ، مشروعيت آسمانی و زمينی، ی دينی جايگاه حوزه، بلوکدو (  بلوک تاريخی و عوام گرايی حوزه ی دينی .27

   )گرايی عوام، شگرد مارکتينگ دينی، تماشاييان آن
مبنا بودن سياست در ، سياست-ی دين زنجيره( منطق مبادله ميان حوزه ی دين با حوزه های سياست و اقتصاد .28

دين در چه معنايی سرمايه ، اقتصاد-ی دين نجيرهز، اصالت سياست، ابتکار در دست سياست است، سياست-ی دين رابطه

  )مندی دين فايده، سود و جزميت، است؟

 ) هويت دين و شاخص هويت دينی، مشابهت دين و سرمايه، نوع عامليت دين، پيچيدگی واقعيت( عامليت دين .29

مديريت ، ابن خلدون، دينیی آغازين  سرمايه، ديدگاه ماکس وبر، ی ايران انباشت سرمايه در نمونه( انباشت آغازين دين .30

  )ی دينی سرمايه
  ) بقای دين، ی دينی حوزه، تفاوت دينها، کسب و کار کاهنان، ی دينی ُعلقه، ی دينی معنای عمومی سرمايه( حوزه ی دينی .31

 ) قدرت بقا، انعطاف کاهنان، تعامل مثبت با جهان، نيهيليسم، کاری مالحظه( مثبت گرايی در عين منفی بودگی .32

تنها اثر ارزشمند ، تنها ارزش کتابهای اقتصاد اسالمی، مداری اسالمی قدرت، ی اجتماعی مسيحی آموزه( سالمیاقتصاد ا .33

  )ی امروز مسئله، "اقتصاد اسالمی"در مورد 
ی  واره بت، کنندگی سياست تعيين، دين به مثابه سرمايه، ی اقتصاد ی دين با حوزه رابطه، ی دين و سياست رابطه( بت پرستی .34

  ) جمع دو نظر، دو تحليل، تسياس
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، مشکالت عصر جديد،  ديانتهای رقيب،سقوط ارزش، دين در روند تمدن، نظام نيازها( کاهش نرخ بهره ی دينی .35

   )های مقابله با کاهش نرخ سود استراتژی
نس شا، واکنش در برابر کاهش نرخ سودآوری، اعتياد به حکومتگری، داستان دين( فرصت مدرن تزويج دين و دولت .36

  )مدرنيزاسيون اسالمی، ماتريس مدرن فاکتور دين، دين در بحران است
گری   تبار شيعه، اهميت اقتصاد سياسی دين، پيشگان ی دين مسئله، مفهوم سنت در اسالم( سه مرحله در تاريخ اخير شيعه .37

   )دين امروز، دين نفتی است، مشکل اصلی از ديد حوزويان، امروزين
مسلمان ، ها پيوند با لومپن، داری و رونق دين پايی رونق سرمايه هم، ی آرامش و سازش دوره، بحران نخست( تشيع پهلوی .38

  ) سازی شبيه، شدن مجدد ايرانيان

، سازی با بازار مدرن هم، بندی سنت کالسه، ی قجری پايان شيعه( باز هم درباره ی حوزه ی دينی در عصر پهلوی .39

 )سنت و اسلوب، استعدادی حوزه بی، !روحانيت مبارز، وی با جهان مدرنی تشيع پهل رابطه، رجوع به استراتژی سابق

 ) چند تز، اسلوب و رژيم، سنت و رژيم، مدرنيزاسيون اسالمی، "رژيم حقيقت"، بلکه "حقيقت"نه ( سنت و اسلوب .40

بحث ، های سکوالريزاسيون شرط، خردمندی سياسی، سکوالريسم، سکوالريزاسيون پزشکی( سکوالريزاسيون .41

 ) ريزاسيونسکوال

حکومت دينی ، زا کاستن از پيچيدگی زحمت، ی سيستم بحث حکومت دينی از ديد نظريه(  پايان سخن–تورم و بحران  .42

 )پايان سخن، تورم، ابتذال، زايی دين دولتی خالف، خودويرانگری نظام دينی، ناب

 

 

  

  

  ١ –اقتصاد سياسی دين 

  دين به مثابه سرمايه

ی  تجربه. داری است-لوازم سرمايه داری و کًال از -ه نحو آشکاری نوعی سرمايهداری ب-در ايران امروز دين

کنيم يا خود نيز با جريان  تجربه رويکرد انتقادی به وضعيت پيدا می براساس اين. آموزد روزمره به ما اين را می

ای بسا هم . رد استرويک زرنگی ايرانی در ترکيب کردن اين دو. يابيم هنر طی مراحل چيست شده و درمی همراه

  .دهيم ناليم هم دمسازی نشان می می

 بود و نمود

توان مدعی شد اين  اين که می: سازد می قابليتی در دين وجود دارد که تحمل اين بازی را بر وجدانهای معذب آسان

 توان اين  نمیبا هيچ استدالل عقالنی. و دينی که ما داريم چيز ديگری است دين به نمايش درآمده، دين حقيقی نيست
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نمود آن است و اين حکم عقالنی  توان گفت دست گذاشتن روی واقعيت دين در تنها چيزی که می. ادعا را پس زد

  .خيزند آن برنمی که تا استعدادی در بود نباشد، اين نمودها از

 پارسايی و سکوالريزاسيون

گويند  به کسانی که می". ذات"نام  چيزی بهموضوع، شناخت کارکرد است نه . به هر حال ما با نمودها کار داريم

 شناسند، به آنان که ذات دين را می. شناسيم خوشا به حالتان، ولی ما نمی توانيم بگوييم شناسند، فقط می ذات را می

بر اين پايه . نگريم مانيم و به کارکرد می می در زمين. توانيم طرف شويم ما با آنان نمی. زبان دينی از اوليا هستند

 هر کس مدعی عکس اين سخن است بهتر است رفتار ديگری. دانيم داری می سرمايه داری را نوعی-است که دين

شرط پارسايی واقعی . گويند می آن رفتاری که بدان پارسايی. نشان دهد و ديگران را به رفتار ديگری فراخواند

نام . داری-داری و سرمايه-ن ترادف دينو بر اين قرار گسست ی دين با قدرت سياسی است امروزين گسستن رابطه

آن جايی که  از. کند که دينداران پارسا باشند سکوالريزاسيون کمک می. سکوالريزاسيون است علمی اين رويکرد

توانند از سر لطف آنها را همچون تذکر به پارسايی  می ی اين بحثها در ترويج سکوالريزاسيون است، دينداران همه

  .تعبير کنند

 سرمايهمفهوم 

تواند  کرسی صدارت نيست، اما می ای است؟ پول نيست، تومان و دالر نيست، کارخانه نيست، دين چه نوع سرمايه

در . توانی اينها را نيز داشته باشی حکومت فقيهان آن را که داشتی، می در عصر. ی اينها را به دنبال آورد همه

مارکس در آنجا سرمايه . است نين تبديل و جهشی کاويده نشدهاثر کارل مارکس امکان چ"  سرمايه"ساز  تاريخ کتاب

نياز داريم تا بتوانيم در " سرمايه"تری از  به مفهوم گسترده .ی اقتصادی بررسيده است را فقط به عنوان سرمايه

 اساسی از دين نيز ی عاملهای نيز صورتی از آن درنظرگيريم و در اقتصاد سياسی در ميان مجموعه جايی دين را

  .نام ببريم

 چهار نوع سرمايه

شناس فرانسوی  جامعه (Pierre Bourdieu, 1930-2002) اين مفهوم گسترده از سرمايه را در نزد پير بورديو

های مختلف کنش  باب عرضه کرده که عزيمتگاه آن تشخيص حوزه ای را در اين ی پيچيده او نظريه. يابيم می

کرده و در آغاز به اين  ظور خود از دين به مثابه سرمايه، نظر او را سادهدر اينجا برای بيان من ما. اجتماعی است

ی فرهنگی  ی اجتماعی، سرمايه ی اقتصادی، سرمايه سرمايه: بگذاريم کنيم که ميان چهار نوع سرمايه فرق اکتفا می

  .نمادين ی و سرمايه

 ی عمل اجتماعی کل دايره

باشيم با اين حکم مخالفت نداريم که  ی اقتصادی هم که گرايش داشته هبه هر نظري. ی اقتصادی آشنا هستيم با سرمايه

 خواهيم بنگاهی فرض کنيد مقداری پول داريم و می. آيد پول به بيان درمی چيزی است که به طور مستقيم با کميتی
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باشند و هم در آشنايانمان آدمهای کاردان  ی اگر از روابط خوبی برخوردار باشيم، يعنی هم در دايره. تأسيس کنيم

مثال  اگر اين بنگاه. ناميم ی اجتماعی می اين روابط را سرمايه. رود بهتر پيش می ادارات پارتی داشته باشيم، کارمان

. که کاردانی ما را نشان دهد ی آموزشی باشد، ما بايستی دارای يک مدرک تحصيلی خاص باشيم يک مؤسسه

حال اگر ما در شهرمان از شهرت و اعتبار الزم برای . است ی فرهنگی مدرک تحصيلی يکی از شکلهای سرمايه

ی نمادين،  سرمايه .ی نمادين خوبی در اختيار داريم باشيم، بنابر اصطالح بورديو سرمايه کارمان برخوردار

ی اقتصادی ما کالنتر شود و  گيرند که سرمايه می ی اجتماعی ما در خدمت آن قرار ی فرهنگی و سرمايه سرمايه

کسب  شود و بعيد نيست که شهرت و اعتبار بيشتری نيز نفوذ اجتماعی ما بيشتر می ين سرمايه کالنتر شد،چون ا

ی  داری سرمايه ی سرمايه در جامعه. شوند می ها به هم تبديل سرمايه. کنيم و به ما مدرکهای افتخاری نيز بدهند

  .ی از طريق آن توضيح دادنی نيستی عمل اجتماع کند، اما کل دايره می اقتصادی نقش محوری را ايفا

 ی دينی سرمايه

ديانِت . غيرخودی آغاز به کار کرد ی الهيات سياسی خويش، با تقسيم جامعه به خودی و حکومت اسالمی، بر پايه

 ای است که  ها دايره ی خودی دايره. ها شد فقها، شاخص تعلق به خودی به نمايش درآمده و همخوان با معيارهای

شرط تعلق به آن ديانت است،  چون در ايران. شود صلی فرهنگی، اجتماعی و نمادين در آن جمع میی ا سرمايه

. شود داری می-داری نوعی سرمايه-اين قرار است که دين  شده و بر اندوزی ديانت خود به خود شرط سرمايه

   .شوی برخوردار میی اقتصادی  داشتی، از شانس بيشتری برای دستيابی به سرمايه ی دينی را که سرمايه

 

 

  ٢ –اقتصاد سياسی دين 

  ی دين سرمايه

ی  تری را از مقوله داند و درک گسترده نمی ی اقتصادی شناس فرانسوی سرمايه را تنها سرمايه پير بورديو جامعه

  .جانبه ساخته است شناختی همه ی جامعه آن يک مقوله کند، درکی که از سرمايه عرضه می

 چهار نوع سرمايه

ی اجتماعی،  ی اقتصادی، سرمايه سرمايه :ی سرمايه بينيم ميان چهار شکل عمده ای می گذاری ار او ما فرقدر آث

ی اقتصادی، سرمايه در مفهوم اخص آن است، چيزی است که به  سرمايه .ی نمادين ی فرهنگی و سرمايه سرمايه

آشنايی با معنای سه نوع  برای" ی انتقادی هانديش"در بخش پيشين . آيد با کميتی از پول به بيان درمی طور مستقيم

اگر از روابط . خواهيم بنگاهی تأسيس کنيم پول داريم و می فرض کنيد مقداری: ديگر سرمايه اين مثال را آورديم

پارتی داشته باشيم،  ی آشنايانمان آدمهای کاردان باشند و هم در ادارات باشيم، يعنی هم در دايره خوبی برخوردار
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ی آموزشی  اگر اين بنگاه مثال يک مؤسسه. ناميم اجتماعی می ی اين روابط را سرمايه. رود هتر پيش میکارمان ب

يکی از شکلهای  مدرک دانشگاهی. دارای يک مدرک دانشگاهی باشيم که کاردانی ما را نشان دهد باشد، ما بايستی

 برای کارمان برخوردار باشيم، به اين اعتبار الزم حال اگر ما در شهرمان از شهرت و. ی فرهنگی است سرمايه

ی اجتماعی ما  سرمايه ی فرهنگی و ی نمادين، سرمايه سرمايه. نمادين خوبی در اختيار داريم ی معناست که سرمايه

کالنتر شود و چون اين سرمايه کالنتر شد نفوذ اجتماعی ما  ی اقتصادی ما گيرند که سرمايه در خدمت آن قرار می

. نيز بدهند بعيد نيست که شهرت و اعتبار بيشتری نيز کسب کنيم و به ما مدرکهای افتخاری شود و بيشتر می

  .شوند ها به هم تبديل می سرمايه

 شرطهای تضمينی موفقيت در ايران

ارتباط باشد، شانس بيشتری  اگر کسی با مقامات در. دهيم تری می به اين مثال در ايران امروز مضمون مشخص

اهللا مهمی باشد يا کًال  او اگر خود روحانی باشد، يا پدرش آيت . مجوز تأسيس آموزشگاه را بگيرددارد برای اين که

شود اگر از در و ديوارش  می ی او از حمايت دولتی بااليی برخوردار مؤسسه. باشد، موفقيتش حتمی است آقازاده

گيرند، چون از نظر دولت معتبر است و دهند از آن جا مدرکی ب می ای ترجيح اگر چنين شود، عده. اسالميت ببارد

ثروتمندتر که شد معتبرتر  شود، افزون شد، مؤسسه ثروتمند می استقبال که دم. توان طی مراحل کرد می با آن بهتر

کند، با  صاحب آن تقديرنامه دريافت می. شود برخوردار می کند، از حمايت دولتی بيشتری شود، شعبه باز می می

مقابل کس ديگری را  در. ، ممکن است پست مديرکلی يا وکالت و وزارت به او پيشنهاد شودگيرد می مقامات عکس

ها اندوخته و کتابها نوشته است، پول اوليه را هم  تجربه ی خود ها نيست، کاردان است، در رشته داريم که از خودی

. رونقی نخواهد بود اش را مؤسسهی کار را هم که بگيرد،  اجازه. اينها بعيد است که موفق شود ی با همه. دارد

های الزم نيز در  حتا اگر ظاهرسازی. شود نمی ممکن است در آن را ببندند، چون شئون اسالم در آن رعايت

  .کند خطر آن را تهديد می مؤسسه برقرار باشد، باز اين

 امتياز ديانت

نمادين کالنتری پا به عرصه   وی فرهنگی، اجتماعی امتياز فرد اول بر فرد دوم در اين است که با سرمايه

کارکردی اين کلمه است که عبارت است از ظاهر دينی، داشتن  ی قوت او ديانت در مفهوم وسيع نقطه. گذارد می

کنيم و بگوييم فرد اول  توانيم ماجرا را خالصه می. ارتباط با مجامع دينی و ارتباط با دولت دينی خاستگاه سنتی،

در ايران امروز از : توانيم به اين صورت تقرير کنيم نيز می ای را قاعده. فرد دوم داردی دينی بيشتری از  سرمايه

ديانت  مساوی آن کس شانس بيشتری برای اندوختن سرمايه در مفهوم وسيع کلمه دارد که دو فرد در شرايط

  .بيشتری داشته باشد

 اقتصاد سياسی دينی

ی اساسی آن  نياز داريم که يک مقوله ای  امروز به اقتصاد سياسیبنابر اين ما برای تحليل گردش سرمايه در ايران

 در. ای وارد کنيم های پايه عنواِن مقوله چيزهايی مثل فساد و رشوه را به هيچ لزومی ندارد که در آن. دين باشد
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. شکار نداردهای آ اين گونه فسادکاری مثالی که زديم آن فرد متدين برای موفقيتش هيچ نياز خاصی به رشوه دادن و

به او هيچ اتهام شخصی . کند از قصد خدمت برخيزد باشد و هر چه می او ممکن است بسيار درستکار و ساعی

  .خواری در آن يک امر ساختاری است چون بحث بر سر نظامی است که رانت زنيم، نمی

 خواری ساختاری رانت

رانت در اصل ترکيبی . از اين حرفهاست  مقوله فراتراين. اند بازی نسبت داده خواری را به آقازادگی و پارتی رانت

در يک رانت ممکن است اين عامل . ی نمادين ی اجتماعی و سرمايه سرمايه ی فرهنگی، است از سه شکل سرمايه

آقازادگی، در جايی حشر و نشر  شود، در جايی خواری می آقا بودن مبنای رانت در جايی حاج. عامل بچرخد بر آن

رانت، ذاتی نظام . ها، بی آن که در اين کار عمدی باشد نقش خودی ص و در جايی ايفای نقشی همانندای خا با عده

. رانتخوار باشد منتقد رانتخواری، در مفهوم فساد آشکار، ممکن است خود در معنای ساختاری آن حتا يک. است

سيستم در منتهای طهارت . برند، همين است به جايی نمی گيرند، راه علت اين که انتقادهايی که گاه و بيگاه باال می

  .خود آلوده است

  

 

  ٣ –اقتصاد سياسی دين 

  اقتصاد همچون واقعيت و امکان

کنيد، به  ی خود دعوت می به خانه هديه گرفتن و هديه دادن چيست؟ فرق آن با خريد و فروش کدام است؟ شما مرا

رسم جاری اين . کنم ی خود دعوت می بًال شما را به خانههفته بعد متقا دهيد، من سپاس گفته و يکی دو من شامی می

که مرا دعوت کرديد، من  ام، اگر بالفاصله پس از خوردن شام نزد شما بگويم حال خالف عرف رفتار کرده .است

نشيند که تصريح نشود، پسنديده آن است که همچون دعوتی  می دعوت متقابل آنگاه به دل. کنم هم شما را دعوت می

هزينه کرديد، همان قدر  اين دليل ناخوشايند است اگر بگوييم، چون شما فالن مقدار برای عطايتان به.  بنمايدمستقل

  .گيريد يا بيشتر از کرامت ما بهره می

 تصريح و عدم تصريح مبادله

ی زمانی  معموًال يک فاصله به نظر پير بورديو ميان دعوت شدن و دعوت کردن و هديه گرفتن و هديه دادن

ای که صورت   و مبادله پاسخ آن يک جلوه نکند، تا معاوضه شود که اين يک شده برقرار است و کاری می حساب

  .شود مبادله تصريح می. در مورد خريد و فروش چنين نيست. بماند گيرد، در پرده می

 8 



 حسابگری

ای رابطه  ماهيت مبادلهاز  هايی نهفته است که ها و ابراز محبتها در پسشان حسابگری شک برخی بخشندگی بی

  ای داد؟ ای هستند که بتوان بدان بيان حسابدارانه عنوان مبادله به پذير ها توضيح ی رابطه اما آيا همه. خيزند برمی

  های انسانی ازنظر بورديو رابطه

ريح ای است که تص بخش مبادله کند، يک های انسانی را به دو بخش تقسيم می رسد که بورديو رابطه به نظر می

شناسی  کل جامعه. شود ماند يا به هر دليل تصريح نمی پنهان می شود از جنس مبادله است، در بخش ديگر مبادله می

هايی چون  او مقوله. ارتباطهای انسانی ای توانيم تالشی بدانيم برای بازنماياندن ساختار و منطق مبادله می بورديو را

 به او اما. ها و احساسها را بفهميم کننده در پس رابطه صاد مخفی عملاقت ی نمادين پرورانده تا بتوانيم سرمايه

را نه چون يک امکان، بلکه يک واقعيت  توان اين انتقاد را کرد که از جنس مبادله بودن يا تبديل شدن به مبادله می

 symbolic) باوری نمادين نمادين آن، بدانسان که در ميانکنش کنش متقابل انسانی و خصلت. نگرد می

interactionism) ای در نزد  مبادله شناسی جرج هربرت ميد به بيان درآمده، با يافتن ساختاری مکتب جامعه

ای و نوعی از  ای پديد آورده که فقط قادر است جنبه شناسی جامعه بورديو، دچار يک تنگی معنايی شده و در نتيجه

  .دارانه را سرمايه کشانه و بستانی، بهره-دهجنبه و نوع پوشيده يا آشکار ب: انسانی را بکاود روابط

 تاريخيت سرمايه

. ارتباطهای انسانی امکانها يکسان نباشند شود در کند که باعث می را به مثابه نيرويی تعريف می" سرمايه"بورديو 

 های اما بهتر است پيش از آنکه امکانها به عامل. گردند ارتباطها ناممکن می به نظر او به همين دليل برخی

اگر چنين . نوعی رابطه پرسيده شود سازی به نام سرمايه برگردانده شوند، از پی امکان خود سرمايه به مثابه ممکن

 سرمايه به عنوان امکان، هم امکانی وجودی است،. گردانيم ای برنمی سرمايه کنيم، هر نايکسانی را به نايکسانی

کشانه پيش  حسابگرِی پوشيده يا آشکاِر بهره ی انسانی با ا رابطهشود  گردد که باعث می يعنی به وجود امکانی برمی

 ای تاريخی است، روا نيست آن را از واژگان دوران آنجايی که سرمايه مقوله از. برده شود، هم تاريخی است

ناميدن صاحب يک کارگاه . کنيم روا و فرازمان استفاده ای جهان داری برگيريم و از آن همچون مقوله سرمايه

. دار، در معنايی بسيار محدود ممکن است صحيح باشد عنواِن سرمايه به داری ی پيش از سرمايه ه آهنگری در دور

  .بود ی کار بدفهمی کامل خواهد چنين موردی کنترل اکيد مفهومی صورت نگيرد، نتيجه اگر در

 سازی نسبيت و محدوديت نظريه

ی اجتماعی از ديدگاهی خاص به  نظريه ای از جمله هر  نظريههر . ی اجتماعی پيش گذاشته است بورديو يک نظريه

بيند، چيزهايی را به صورت مبهم و چيزهايی را اصال  شفاف می نگرد، چيزهايی را به صورت موضوع خود می

ای که بورديو  های نظری مقوله در مورد مدل و. تواند تواند توضيح دهد و چيزهايی را نمی چيزهايی را می يبند، نمی

در مورد . خلدون ديده ببيند تواند هر آن چيزی را که ابن مثال، نمی مدل او، به عنوان. رضه کرده نيز چنين استع
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توان با کمک  را نمی در نزد وبر) کاريسما(مندی  ه تمام بار معنايی فّر. ماکس وبر نيز چنين است بورديو و

  .ی نمادين بورديو توضيح داد سرمايه

 هواقعيت و تهديد سرماي

ی بورديو  در نظريه يک ِاشکال اساسی. محدويت در توضيح يک چيز است و ِاشکال در توضيح چيز ديگر

کشانه داشتن نه همواره يک  مبادله بودن و ماهيتی بهره های انسانی از جنس توجهی به اين است که برای رابطه بی

تورمی استفاده  ز مفهوم سرمايه به شکلهای بورديو ا در نوشته. امکان است، يک تهديد است واقعيت، بلکه يک

کند، بار  ناپذير می مرز و در نتيجه کنترل مفهوم را بی ی تورمی از مفهوم سرمايه، افزون بر اين که استفاده. شود می

  .کند زايل می انتقادی آن را نيز

 گرايی اقتصادی نقد واکاست

های  ها و مقوله از ديدگاه" دين اقتصاد سياسی "چون در بحث: توضيح مختصری که داده شد، از دو نظر الزم بود

ی مهمتر اين است  نکته. شد که اين استفاده با ديد انتقادی همراه است می بايست تصريح کنيم، می بورديو استفاده می

دهی است، نه يک  ساختاربندی و جهت ای غيراقتصادی دارد، يک امکان برای ای که هستی  اقتصاد در زمينه که

ندارد  گوييم، هيچ سنخيتی می" اقتصاد سياسی دين"ی  اين آنچه در اينجا درباره بنابر. مند احيانًا پوشيده ليتهستی فع

  .گرداند برمی ی اقتصادی ای را به رابطه گرايی اقتصادی که هر رابطه با واکاست

 کاسبی دينی

عنوان يک واقعيت از مفهوم دين  به توانيم اين امکان را نمی. برای يک دين تبديل شدن به کاسبی يک امکان است

ای با بار دينی با همکيش و غير   هايش و رابطه مؤمن با مقدس ی ی دينی يعنی رابطه رابطه. استخراج کنيم

. چيزی تبديل شود تواند به چنين به اعتبار اين که دينی است، از جنس معاوضه نيست، اما می همکيشش، صرفا

در اين آثار خدمت به خلق . نامقبول تلقی شده است ه به خاطر پاداش صورت گيرد،بويژه در آثار عرفانی عبادتی ک

" دين اقتصاد سياسی"هايی که ما زير عنوان  هدف بررسی. باشد، مذموم شمرده شده است نيز اگر با تظاهر همراه

عنوان  ود به دين بههای خ ما در بررسی .ی تبديل دين به کاسبی است يافته دهيم، بررسی امکاِن واقعيت صورت می

  .کنند های ناب آن، که وجودش را از جامعه منتزع می نداريم به تبيين نگريم و کاری ی اجتماعی می يک پديده

  

  

 

 

 ۴ –اقتصاد سياسی دين 

  "اقتصاد سياسی دين"معرفی 

 10 



تی منتزع سرمايه، هر يک به صور ای است که در آن چه کار چه اجتماعی- اقتصادی بندی داری آن صورت سرمايه

دين نيز . شود مشخصش تابع وجود جداگشته از فرديتش می آيد و سرنوشت وجود از وجود مشخص فردی درمی

از جنس  منتزع از ادعاهای مؤمنان و با وجود ادعاها و پنداشتهای آنان به صورت چيزی تواند در اين جامعه می

  .سرمايه درآيد

 ی دينی سرمايه

ی دينی هر که آن را داشت، امکان بيشتری  به اين دليل ساده که در جامعه جملهی فرهنگی است، از  دين سرمايه

ی  دين سرمايه. مند شود بهره که از امتياِز داشتِن عنوان و مدرک فرهيختگی برخوردار شود و از مزيتهای آن دارد

و دين . نداران استفاده بردی اجتماعی با ديگر دي از مزايای رابطه تواند اجتماعی است، زيرا آن که آن را داشت می

کند و داشتن اعتبار در  می  اعتبار ايجاد نمادين است، زيرا دينداری در ميان مؤمنان و متخصصاِن ايمان ی سرمايه

  .برد عبادتگاه اعتبار در بازار را باال می

 فروشی دين

ولت با هم درآميخته باشند، اين و د آنگاه که دين. ی اقتصادی هستند پذير به سرمايه ها تبديل ی اين سرمايه همه

از  داری يکی چنين وضعی اگر در دوران معاصر پيش آيد، که سرمايه. انگيزد برمی ای را پذيری توجه ويژه تبديل

داری تلقی  داری را نوعی سرمايه-دين رساترين عنوانهای آن است، دليلهای بارزتری در دست داريم برای آن که

فروشی را مبنای سوداگری  فروش بود ودين توان دين بينيم، می امروز می ه در ايراندر اين حال، همچنان ک. کنيم

  .ی اقتصادی دست يافت سرمايه توان به جاه و مقام دولتی و نيز طبعًا به ی دينی می از سرمايه. قرار داد خود

 ی قدرت ی دين و پهنه پهنه

آميزی  اگر درهم. اين دو از هم است ی تازه جدايی ديدهپ. ای نيست ی قدرت چيز تازه ی دين با پهنه درآميختن پهنه

 همچنان که. عنوان تاريخ سعادت بازخواند نه تاريخ بدبختی و شقاوت شد به می آور بود، تاريخ بشری را آنها سعادت

ی  هتاريخ تحول عاملها و ارزشهای پهن در گذشته تاريخ قدرت با تاريخ دين درآميخته است، تاريخ اقتصاد به مثابه

  .ناپذيری با تاريخ دين دارد درآميختگی جدايی ی توزيع امکانها در آن، معيشت و نحوه

 دين به مثابه امری زيربنايی

تر آن  زيربنا استفاده کنيم، موجه های روبنا و نيست و اگر به هر دليل بخواهيم از اصطالح" روبنايی"دين امری 

بخش به نابرابری است و دست کم اين  دين مشروعيت: ه دليل عمدهاين س است که آن را امری زيربنايی بدانيم، به

توليد است، اخالق کاری را  ی نگرش به کار و کننده ی آن است؛ دين تعيين پذيرکننده در طول تاريخ تحمل است که

. ی پول پذير به سکه ای است تبديل ی سکه دهنده گذشته خود رواج ی اينها کند و منش مصرف را؛ و از همه تعيين می

ی فرهنگ، جامعه و  در پهنه توان توليد کرد، به نمايش گذاشت، با اتکا به آن آن را می. ی دين است سکه اين سکه،
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ميراث مکتوب فرهنگی، با وجود اين که . زراندوزی نمود قدرت کسب مقام کرد و با کمک آن به شکلهای مختلف

  .دهد ای از پديداری اين پديدارها به دست می شدنیهای فراوان و انکارنا نمونه از سانسور دينی گذشته،

 معنای اقتصاد سياسی

ای را در نظر گيريم به نام  تحقيقی ی ی دين حق داريم حوزه ی اقتصاد با پهنه به دليل درآميختگی تاريخی پهنه

ی دين،  ترين زبان، پژوهش درباب تحول و تطور سکه مورد به ساده هدف پژوهش در اين". اقتصاد سياسی دين"

در اين . داری است سرمايه تأثير آن بر ديگر عاملها و ارزشهای اقتصادی با توجه ويژه به دوران ارزش آن و

واضعان و کاربرندگان اين اصطالح، که . کنيم استفاده می "اقتصاد سياسی"گذاری به عمد از اصطالح  عنوان

با جامعه و  ی تنگاتنگی ميان اقتصاد بودند، رابطهاسميت، ديويد ريکاردو و کارل مارکس  آورترينشان آدام نام

آغاز شد و اين گرايش غلبه يافت که اقتصاد  زدايی از اقتصاد از قرن نوزدهم سياست. گرفتند سياست در نظر می

سود اصلی آن، جمع . اين امر سودها و زيانهايی به همراه آورد. شود ملی به صورت يک مدل رياضی مطالعه

: تبديل آن به يک ايدئولوژی بود زيان آن،. آورد سازی رياضی به دنبال می ی بود که کاربسِت مدلهاي منفعت ی همه

 افکندن بر  ی قدرت و از اين طريق پرده پوشی بر پهنه توجيه چشم طرفی و گذاری، بی ادعای خودداری از ارزش

  .واقعيات اين پهنه بسياری

 روش پژوهش

ی پرسش در مورد نقش  از زاويه هايی پديدارساز،  نمونه. سًا کيفی استروش پژوهش در اقتصاد سياسی دين اسا

دينی که نقش آن . تفسير، هرمنوتيک عينی در علوم تاريخی است ی نحوه. شوند دين در اقتصاد سياسی تفسير می

يد يک ی د زاويه از. ای دارد شده دين تاريخی يعنی آن دينی است که حضور عينی تاريخی ثبت شود، پژوهيده می

. بازی کرده، از تحريف دين ناشی شده باشد ای مؤمن امروزی ممکن است نقش خاصی که دستگاه دينی در دوره

است  شده تفکيکی اعتقادی تفکيک ميان دين حقيقی و دين تحريف. اين ادعا بپردازد تواند به اقتصاد سياسی دين نمی

   .نه علمی

 روشهای کمی در اقتصاد سياسی دين

ای از  عنوان مثال با مجموعه توان به می. توان در اقتصاد سياسی دين استفاده کرد کمی نيز میاز روشهای 

عنوان واحدی اقتصادی بررسيد، در اين مورد به ارقام و  امروز به ی علميه را در ايران های موردی حوزه مطالعه

اخير چگونه بوده،  های آن در دورههای  ی رشد اين واحد و هر يک از شعبه يافت، دريافت که نحوه اعدادی دست

توان به بيان تغييرات تبادل  می. ارجی يافته است ی قدرت چه در متن کلی اقتصاد چه جايگاهی داشته و در حوزه

  .ترسيم کرد ی قدرت و در بازار بيانی کمی داد و منحنی تغييرات آن را رايج در پهنه ارز رايج در حوزه با ارز

  .پی خواهيم گرفت" ی انتقادی انديشه"ی  ی آيندهاين موضوع را در بخشها
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  ۵ –اقتصاد سياسی دين 

  ارز ايدئولوژيک

واقعی باشيم يا دست کم تا حِد اين شک و  شرط انديشدن انتقادی اين است که در پس روابط ظاهری به دنبال روابط

شک موجه پيشاپيش . بيمارگونهشک طبعًا بايد موجه باشد، نه . نهفته است پرسش پيش رويم که چه در پس پرده

کوشد با پرسش به  کند و می های امروزی عزيمت های تاريخی و مشاهده گذارد، از تجربه را بر توطئه نمی فرض

های  ی انگيزه زنی درباره ی ايدئولوژی، گمان شکننده درهم موضوع شک و پرسش انتقادِی. دل واقعيت رسوخ کند

که شايد  شود، جز اين د يا افرادی حکمی صادر کنيم، چيزی نصيبمان نمیی فر که درباره از اين. شخصی نيست

هاست  انديشه، انديشه بر موقعيتها و رابطه. ندارد ای اين انگيزه قابل فهم است اما جنسيتی انديشه. دلمان خنک شود

  .هاست نيز، در نقد همين و انتقاد نگرنده به موضوع

 فروشی موقعيت دين

فروشی  شود، دين مخلصانه توصيف می ای که با صفتهای پاک و ه حتا فردی با آن نيت دينیموقعيتی وجود دارد ک

خواهيم اين کار و کسب را بررسی  ما می. آورد امتيازهايی را به دست می فروشد، ای که می کند و در ازای جلوه می

نه صرفًا اقتصاد، بلکه  شی رای پژوه اين پهنه. گيرد اين بررسی در چارچوب اقتصاد سياسی دين صورت می .کنيم

روابط قدرت است و چيزی هماننِد يک مدل رياضی ِصرف  خوانيم، چون نظرمان به جامعه و اقتصاد سياسی می

  .است کنيم که نگرشمان سياسی بيان ديگر بر خالف ايدئولوژی اقتصاد ناب، کتمان نمی به. در برابر نداريم

 اقتصاد سياسی ايدئولوژی

آن تحليل نظامهای آشکارا  نوعی کاربست. توان مبحثی از اقتصاد سياسی ايدئولوژی دانست یاين موضوع را م

ی اول ايدئولوژی حزبی را کسب کردن  يعنی در درجه در شوروی حزبی بودن،. ايدئولوژيکی چون شوروی است

داشت، خود به   را سرمايهای که رسما حکم ضد  ايدئولوژی. نمايش گذاشتن، امتياز آور بود و باور خود را به آن به

شد  ور می بيشتری داشت، بيشتر از اين شانس بهره ی ايدئولوژيک هر کس سرمايه. شکل نوعی سرمايه درآمده بود

 ارزی به نام: توانيم بگوييم در نظام شوروی دو نوع ارز رايج بود پس می. شود که صاحب مقام و مال و منال

شد ارز  با روبل هم طبعا می. کرد شد به روبل تبديل ارز حزبی را می. ميمنا روبل و ارزی که آن را ارز حزبی می

  .راه روبل بيشتری به دست آورد حزبی خريد و آن را گرانتر فروخت و از اين

 ای ايدئولوژی ارزش معاوضه

يل همين ايدئولوژی از جمله به دل .ماند ای ايدئولوژی پنهان می در نظامهای ايدئولوژيک، در آغاز ارزش معاوضه
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ای  رسد که بازار کامال بر خصلت سرمايه هميشگی نيست و جايی می اين پنهانکاری. پنهانکاری ايدئولوژی است

 توان در هر کشور می. ارز ايدئولوژيک در هر مقطعی نرخ در مجموع مشخصی دارد .آن واقف شود

  .های آن را ترسيم کرد نوسان ای تاريخ آن را نوشت و حتا تا جايی پيش رفت که منحنی زده ئولوژی ايد

 ی قيمت مسئله

به هم . دولتی را پشت سر خود دارد زند، چون قهر داری را به هم می ايدئولوژی دولتی ظاهرا بازار آزاد سرمايه

. ی قيمت است ، مسئله مسئله. همه چيز خريدنی است. برد باال می قهر، قيمت را. زدن مقررات اما ظاهری است

بازار از . است بازار سمج و پرحوصله. شوند های مختلف برطرف می ش که فراهم بود، مانعفرو امکان خريد و

برنموده است که با نسل اول که نشد، با نسل دوم  "مقدمه"ابن خلدون در . تر است ای پرطاقت هر ايدئولوژی

 خلدونی را ی ابن ربهدر ايران اين تج. ها خودشان يک رکن بازار اند نسل سومی .شود، معامله را جور کرد می

  .آقاست تر از خود حاج داريم که آقازاده منعطف

 سيستم چند ارزی

بوده است، يکی ارزی که هر  يکی روبل: ی شوروی دو نوع ارز در جامعه رواج داشته است گفتيم که در نمونه

رخورداری از آن اعتبار ايدئولوژيک بيشتری داشت، امکان ب رفت، يعنی هر چه شخص چه مقام حزبی باالتر می

شد و  می ی ايدئولوژيک در شوروی در حزب ضرب سکه. دوم ارز حزبی يا ايدئولوژيک بود اين ارز. بيشتر بود

. کرد ی آن را تعيين می دستگاه ارزش مبادله بورو در اين ی مرکزی و پوليت ی کميته موقعيت دستگاه حزبی و اراده

 ارز خارجی هم حضور داشت و قيمتها با آن نيز سنجيده. بودمرکزی کشور  مسئول ارز رسمی يعنی روبل بانک

. کرد امر وجود بازار را نفی نمی اين. کرد اين نظام چند ارزی را نه منطق بازار، بلکه زور حفظ می. شدند می

 س نظامدهد، اما در نف آن چنان که گفتيم زور، قيمتها را تغيير می. بيايد تواند با چند نوع ارز نيز کنار بازار می

  .کند بازار تغيير اساسی ايجاد نمی

 موقعيت فروش وجدان با وجدان آسوده

در . کند ايران نيز صدق می توصيفی که در مورد نظام ايدئولوژيک شوروی شد، در مورد نظام ايدئولوژيک

چنانکه در  مموضوع تحليل، ه. داران نداريم دين و نيات دين کاربست آن در مورد نظام دينی ايران، کاری به نفس

کار معموال با  اين. دارد فرد و وجدان وی، بلکه موقعيتی است که فرد را به فروش وجدان وامی آغاز گفتيم، نه

رساند و به قول مسئوالن  مقدسی را به انجام می ی کند دارد وظيفه فرد حتا حس می. گيرد وجدان آسوده صورت می

  .کند یدينی خود را ادا م حکومت اسالمی ايران تکليف
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 ۶ –اقتصاد سياسی دين 

  دين همچون رابطه و امتياز

فرهنگ با آنچه در پنداشت  گرفته توسط دين نهادی اجتماعی است که اساس آن کنش و واکنشی است شکل «

عرضه کرده  (M. E. Spiro) شناس آمريکايی اسپيرو جامعه اين تعريف را» .هايی فراانسانی اند فرهنگ باشنده

. نماياند برمی ی تنگاتنِگ دين و فرهنگ را به خوبی شهرِت اين تعريف در اين است که رابطه و علِتاهميت . است

رسانی، شکِل سازمانی و  يابد، رواِل پيام تاريخی که می گيری نهاد اجتماعی دين، ی شکل آيد که نحوه از آن برمی

سهم خود به آن  ه آن دين در آن پا گرفته و بههای اجتماعی تنها با رجوع به فرهنگی ک مؤسسه ی آن با ديگر رابطه

هايی فراانسانی و دينی  کلی دارد از باشنده گويد فرهنگ، تصوری ديگر اين که می. شکل داده، فهميدنی هستند

 دين، سامانگِر کنش و واکنِش انسانها با اين. خاص از اين پنداشتهای کلی است خاص در درون هر فرهنگی روايتی

و در مجراهايی صورت  خود اين کنش و واکنشها همخوان با الگوهايی. فراانسانی است" یفرهنگ"ی  پهنه

  .گيرند، که فرهنگ در اختياِر دين گذاشته است می

 اجتماعيت دين

ی کافی بر  تعريف به اندازه با وجود اين،. عنواِن نهادی اجتماعی معرفی شده است در تعريف اسپيرو دين به

ی  دين ولی درکی از رابطه. شود های فراانسانی می رابطه با باشنده ذهن عمدتا متوجه. کند یاجتماعيت دين تأکيد نم

نظر گيريم، شکل و مضمون  اين وجه موضوع را که در.  ميان آنان است با انسانها و خود، نوعی از رابطه انسانها

اليرماخر، فيلسوف و متأله آلمانی، دين را ش. فهميم داند، بهتر می می هايی را که فرهنگ فراانسانی  با باشنده رابطه

شناختی  مفهومی جامعه او آنچه در نظر نگرفته اين است که وابستگی. وابستگی به خدا تعريف کرده است احساس

هيچ ترسی وحشتناکتر از ترس انسان از انسان . انسان است ی هر نوع وابستگی، در وابستگی انسان به ريشه. است

سپس از آنان  آموزند و انسانها مهر و کين را از هم می. رسد پای مهر انسان به انسان نمی نيست و هيچ مهری به

  .سازند مفهومهای طبيعی و مابعدالطبيعی و ماوراءالطبيعی می

 تعريف خصوصی از دين

د يا های انسانی نباش ای به رابطه اشاره فردی متدين ممکن است دين را برای خود چنان تعريف کند که در آن هيچ

 توان پا در بحثهای با اين تعريف خصوصی نمی. ای حضور يابد حاشيه در آن جامعه به نحوی فرعی و

ما بر اين مبنا . تعريف اجتماعی دارد کند، نياز به دينی که به عنوان قدرت اجتماعی عمل می. شناسانه نهاد جامعه

. مانيم های انسانی می م و در چارچوب رابطهای فراانسانی نداري هستی کاری به احساس خصوصی وابستگی ناب به

   .بررسی ما دين اجتماعی تاريخی است موضوع
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 معنای داشتن

" داشتن"با توجه به باری که : است گشوده شده است، اين" اقتصاد سياسی دين"ی آغازين بحثی که زير عنوان  ايده

کند؟  تاريخ دينی داشتن را تعيين نمی" تنداش"يعنی چه؟ آيا تاريخ  به لحاظ اجتماعی" داشتن"دارد، دينی را 

ای از ابن  داستان فلسفی در. کرد ای زندگی می کروزوئه در داستان دانيل دفو مدتی مديد تنها در جزيره روبينسون

. خوريم نيز به چنين انفراد و انزوايی برمی" يقظان حی بن"ای قرن ششم هجری به نام  طفيل فيلسوف غرناطه

برای  داشتند، چيزی چون افزاری يا جايی اين دو داستان، اگر هم در تنهايی چيزی می  شده درشخصيتهای پرداخته

ی انسان با چيزها،  داشتن اساسا نه رابطه .شود خواب، اين داشتن معنايی نداشت که از زندگی در جامعه تجربه می

کسی به  آيد و نون کروزويه از تنهايی درمیايم که باالخره رابيس خوانده. ديگر است ی انسان با انسانهای بلکه رابطه

بودن، يعنی چيزی داشتن معنای واقعی  از اين پس است که صاحب. شود مصاحب و خدمتکار او می" جمعه"نام 

شود که پيشتر گرد آورده  شود، رابينسون تازه صاحب چيزهايی می ماجرا می که وارد" جمعه. "کند خود را پيدا می

   .ساخته بود يا

 اری و حضور ديگرید-دين

ی تالش برای نجات، اين  هنگامه شود، در اش دارد غرق می رابيسنون کروزوئه، در آغاز ماجرا، زمانی که کشتی

خواند و نويسنده از قول خود او  در تنهايی آن را می. همراه کند "کتاب مقدس"يابد که با خود يک  فرصت را می

" آتاب مقدس"است، زيرا  مضمون دين او در تنهايی نيز اجتماعی. شود اين مطالعه است که ديندار می گويد با می

گيرد و  خدايی شخصانی است که در ارتباط با انسان قرار می های انسانی است و خدايش نيز او عمدتا حاوی قصه

مطلق، فرقی در تنهايی  گوييم از ديد ما، گيريم و می اين موضوع را ناديده می. کند انسانی دخالت می های در رابطه

هرچه تجربه از دين داشتن داريم، دين داشتن در حضور  وجود ندارد ميان دين داشتن با دين نداشتن، زيرا ما

  .شود دار می-جمعه است که کروزوئه دين با آمدن. ديگران است

  دين و نابرابری

ی انسانی مساوات   در جامعهاگر .دين را يکی دارد، يکی آن را ندارد، يکی اين نوعش را دارد، يکی آن نوعش را

شکل نگرفته بود که اختالفی را برساند، هيچ معلوم نبود که انسانها  کامل برقرار بود و مفهومی از داشتن در آن

اثبات اين امر کافی است يک متن  برای. شناسيم داشتند، از جنس دينی نبود که اينک می اگر هم می. داشتند می دينی

در آخر سر بعيد است . مفهومی را که به نوعی نابرابری اشاره دارد ن حذف کنيم هرمقدس را برداريم و از آ

بتوان به عنوان متن متعارف دينی  متن باقی بماند يا متنی به جا ماند که مفهوم باشد يا مفهوم باشد و آن را چيزی از

ردگی انسان به دست انسان عبوديت مفهومی انسانی است، از ب. ندارد عبادت بدون عبوديت معنايی. بازشناخت

  .است حاصل شده

 موضوع اقتصاد سياسی دين

ای که داشتن   داشتن ما را در جامعه موضوع اقتصاد سياسی دين، دين در معنای چيزی است که آن را داريم و اين
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ی  برپايه د کهکن کند و در موقعيتی ما را برخوردار از امتيازهايی می متمايز می مبنای تمايز در آن است، از ديگران

  .اقتصادی آن ی چيزهای ديگر شويم، بويژه در معنای بارز توانيم دارنده آنها می

  

 

 

  ٧ –اقتصاد سياسی دين

  مقال دين

ای قرن  ابن طفيل فيلسوف غرناطه. هستند وار از ابن سينا ی داستان دو نوشته" سالمان و ابسال"و " حی بن يقظان"

 گرفته، معنای استعاری آغازينشان را زدوده و آنان را در متن ماجرای سينايی را ششم هجری شخصيتهای ابن

  .ای نشانده که موضوع آن تکامل روح انسانی است فلسفی

 فصل المقال

در لغت به " حی بن يقظان. "خوريم برمی "پديدارشناسی روح"ای از يک  ما در داستان ابن طفيل به طرح ساده

رابينسن کروزوئه، که نه از آغاز زندگی، بلکه در جوانی سرنوشتش اين  فبرخال. است" ی بيدارپور زنده"معنای 

او . آغازد مطلق زندگی را می ای به تنهايی سر کند، حی بن يقظان در انفراد که مدتی مديد را در جزيره شود می

ابن طفيل، او بنابر گزارش . ی فلسفيدن است رسد که الزمه می کند و به آن رشد عقلی همه چيز را خود تجربه می

زبان ابسال نامی از  آيد، از سرانجام چون از تنهايی به درمی. کند، جز دين را اختراع يا کشف می همه چيز را

مقال . ای اجتماعی است يابد که دين پديده اش درمی تجربه ی او در ادامه. شود ای به نام دين باخبر می وجود پديده

ابن رشد " فصل المقال" اين متمايزبينی مبنای. بيند ا متمايز از اين مقال میاو مقال فلسفه ر. است دين، مقال جامعه

  .گوييم گفتمان می مقال همان چيزی است که درزبان مدرن به آن. شود می

 شناسی ی هر نوع دين شناسی مقدمه جامعه

. رسد چون عبادات نمیبه چيزهايی  رسد، اما گويد که عقل منزوی به سرحد فلسفه و الهيات فلسفی می ابن طفيل می

 طفيل را اين گونه ی ابن ی پايدار در انديشه نکته. شود زده می شگفت از وجود چنين چيزهايی سخت" ی بيدار زنده"

. شدنی نيست نابرابری فهم ی اجتماعی عبادت بدون عبوديت و عبوديت بدون تجربه: توانيم بيان کنيم می

لودويگ فويرباخ آموزانده است که برای درک جوهر دين به  .ستشناسی ا ی هر نوع دين شناسی، مقدمه جامعه

  .انسانی آن باشيم دنبال فهم جوهر

 ی اجتماعی پهنه

ای وجود  ی اجتماعی هيچ پديده. اند های اختالف های اجتماعی پديده پديده. عنوان متن، متن اختالف است جامعه به
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ی پير بورديو يک مکان است، يک پهنه  جامعه به گفته. نباشدگذاری  فرق گذار نبوده و خود مبتنی بر ندارد که فرق

  .متفاوت ساختن است ی متفاوت بودن و خود را کند، بر پايه هر چيزی در آن جايی را که اشغال می است و

 های اجتماعی حوزه

درنيامدنی درنيامده يا کال به شمارش  ها تشکيل شده است که به شمارش ای از حوزه ی اجتماعی از مجموعه پهنه

ی دينی   ای داريم به نام حوزه حوزه. نوعی خاص از کنش و واکنش است ی  فعاليتی است، عرصه هر حوزه. هستند

خود . بارزی وجه مشترک دارند اين دو در جايی به نام هنر دينی به شکل. ی هنری ای داريم چون حوزه حوزه و

  .های اختالف هستند ها حوزه و خود حوزهاختالف  ها ترجمان حوزه. اين وجه مشترک يک حوزه است

 حوزه و سرمايه

اقتصاد سياسی، در معنای اقتصاد  شناسی عمومی، بلکه از ديدگاه ی جامعه ما نه چون خود پير بورديو از زاويه

گيريم و پس از اين مرزبندی  ی دين را در نظر می سياست يا حوزه ی های کالنی چون حوزه شناختی، حوزه جامعه

حوزه است، سرمايه  چه را که مبنای تمايز هر حوزه و اختالف در درون خود پيروی از بورديو آن  بهمعنايی

يا زيادش را دارند و همين امر اساس اختالف درونی  سرمايه در درون حوزه آن چيزی است که افراد کم. ناميم می

  .شود می

 ی ارباب دين حوزه

ی دينی بيشتر و برخی  سرمايه ی ارباب دين برخی ر حوزهد. گيريم ی متخصصان دين را در نظر می حوزه

مراتبی  هايی يادآور سلسله است که مراتب روحانيت شيعه با درجه مدتی. ی دينی کمتری در اختيار دارند سرمايه

ی متخصصان دين  حوزه در. االسالم، طلبه االسالم، ثقة  اهللا، حجت اهللا العظمی، آيت آيت: شود می ارتشی مشخص

ی  ی دينی نوعی سرمايه سرمايه. ی دينی را در اختيار دارد سرمايه عنوان مرجع تقليد، بيشترين اهللا العظمی، به آيت

اين سرمايه در عين . رساند می بری از کاالی فرهنگی خاصی را است، چون در فرهنگ متأثِر از دين سهم فرهنگی

ت، برخوردار از روابطی در جامعه است که به برخوردار اس کسی که از آن. ی اجتماعی است حال يک سرمايه

ارباب دين دارند  ای که ی دينی سرمايه. بخشد کند و احيانا ارتقا می را در جامعه تثبيت می کمک آنها موقعيت خود

ی  ی دينی قارِی ساده تفاوت سرمايه. و محترم است اهللا العظمی مهم آيت. از بار نمادين بااليی برخوردار است

ملک التّجار  گرد با فروش دوره ی بادبادک ی دينی اين مقام عظمی به تفاوت سرمايه سرمايه متروک باقبرستانی 

  .ماند می

وار  قرار دارد و تأثير مغناطيس ی متخصصان دينی در آن ی وسيعی که حوزه ها، در آن پهنه در اين تفکيک

عاملی را که با :  عامل از همه مؤثرتر اندشود، در نهايت دو می های حوزوی بندی های آن باعث درجه بندی قطب

ی  اينک از حوزه هايی که بندی درجه. ی اقتصادی کنيم و عاملی را که با سرمايه سياسی مشخص می ی سرمايه
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ی  ی علميه آيند، اگر حوزه مفهومی آنها به فهم درنمی کارکرد و جامعيت. اند شناسيم، در مجموع جديد  ارباب دين می

  .جامعه بررسی شود  ازاسالميه منتزع

  شگفتی دين

چنين چيزی گفته " ی بيدار زنده"به  بعيد نيست که ابسال. حکومت و بازار را بايستی بشناسيم، تا حوزه را بشناسيم

اما  کند، ای که خود را متعالی معرفی می زده شود، از پديده ی دين شگفت پديده باشد و اين باعث شده که او سخت از

اقتصاد سياسی دين مدل . ندارد ی زمينی ديگری ی آن دست کمی از هيچ حوزه  درونی حوزهحقارت سازوکار

  .شود ها را باعث می زدگی شگفت تئوريکی است برای رفع مشکلی که اين گونه

 

 

  ٨–اقتصاد سياسی دين

  فروشی دين

  

اند  ديده  قدرت را در آن میی بهينگی عرصه اند، زيسته ی فرهنگی ما می بنابر شهادت ادبيات، مردمانی که در خطه

 ی نخست در ترس او از پناهی پادشاه را در درجه دين. فرمانروايی بنشيند که پادشاهی دادگر و شجاع بر تخت

. شده است کننده به نام دين می عقوبت کرده است که سلطان، مشکل در جايی بروز می. اند ديده  عواقب کردارش می

شد، نظام فکری را به  آور در دست سلطان تبديل می ای ترس که خود به وسيله ، آنگاهترساندند آنچه شاه را از آن می

 .شود ماند جز اين که تمام ماجرا به رياکاری نسبت داده ای نمی ريخت و چاره می هم

  ظاهر و باطن

 و قدرت، خودکامه خواندن آن فرق گذاشتن ميان ظاهر و باطن شگردی است برای درآوردن سالح دين از دست

توان به  از دست خدايی که پشتيبان قدرت است می. بدان متکی است گذاشتن دين حقيقی در برابر آن دينی که قدرت

به اين خدا عليه آن خدا  در چارچوب باور به وحدانيت نيز توسل. برد که قدرتی برتر دارد و دادگر است خدايی پناه

  .ممکن است

  شاه آرمانی

  : آرمانی ايرانيان اين توصيف به دست داده شده استی فردوسی از شاه در شاهنامه
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 نباشند شاهان ما دين فروش

 به فرمان دارنده دارند گوش

 به دينار و گوهر نباشند شاد

 نجويند نام و نشان جز به داد

 به بخشيدن کاخهای بلند

 دگر، شاد کردن دل مستمند

 سه ديگر، کسی کو به روز نبرد

 بپوشد رِخ شيِد گردان به گرد

 بر و بوم دارد ز دشمن نگاه

  چز اين را نخواند خردمند شاه

  :آيد پس از اين توصيف اين بيت می

 جز از راستی هر که جويد ز دين

  بر او باد نفرين بی آفرين

  فروش دين

اين . کند دين چيزی جز راستی طلب می فروش کسی باشد که از رسد که منظور از دين ی اين بيت به نظر می برپايه

ای  ی توانايی دهنده دين به مثابه مجاز و ظاهر، سنتی طوالنی دارد و نشان  ميان ارزش واقعی دين و گذاری تفاوت

گذاری  ی فرق امکان و انگيزه اگر دينی با قدرت يکی شود،. دين است برای اين که از واقعيت خود فراتر رود در

تاريخ نشان . تواند از دست آن به خود آن پناه برد یظاهرًا ديگر نم مؤمن. شود ميان حقيقت و مجاز از آن گرفته می

  .کًال به دينی تازه پناه بردن به تفسيری تازه يا: د.که در اين حالت نيز راه حلی دينی وجود دار داده است

   ای دين خصلت مبادله

 در سخن ارزش مصرفی تصور کرد که توان برای دين گذار ميان دين حقيقی و دين ظاهری می در سنت دينی فرق

آيد، آن را کااليی تصور کرد که به فروش  ظاهر در ميان می جويی راستی است و آن گاه که پای فردوسی پی

و بعيد نيست هر  دهيم ای است، که چون بفروشيمش، از دستش نمی البته کيفيت اين کاال به گونه) .شود گذاشته می

اين موضوع را در بخشهای آينده . افزروده شود  ما، بر حجم و مقدار موجودی آن در نزد چه بيشتر بفروشيمش

ايم  نگفته ای بدانيم، چيزی قرار اگر ما بياييم و دين را دارای دو بعد مصرفی و مبادله بر اين) بررسی خواهيم رسيد

در تمايزش با اخالق ناب از يکسو و از سوی  دين: ولی تفاوتی در کار است. که مؤمن نتواند با آن همراهی کند

دين به خاطر . دين امر اجتماعی است و امر اجتماعی امر باطن نيست .گر با چيزی چون حکمت، دين استدي
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در مبادله است که دينی  .شود ی دينی تصريح نمی ی آن دين است، و اين چيزی است که در آموزه ا مبادله ارزش

دين اگر فقط . شتر و کسی کمتر دارداست که کسی آن را بي ای آن به خاطر وجود مبادله. شود خاص دينی خاص می

دينهای  اين کار در دوران ما ميسر شده است، تاريخ. شد شخصا آن را توليد کرد می مصرف شخصی داشت،

  .ی حاد با توليدهای معنوِی شخصی و خانگی است رسمی اما تاريخ مقابله

   مبادله و معامله

اشکال تفکر انتقادی . کند پنهان نمی فروشی را ی دين يدهسنت دينی، همچنان که از زبان فردوسی شنيديم، وجود پد

ای عادی است و از خصلت  فروشی پديده دين. فقط عالمت فساد نيست فروشی بيند که دين سنتی اين است که نمی

. عادی فرهنگی است ی ترين شکل خود يک سرمايه دين يک سرمايه است، در معصومانه. خيزد دين برمی ای مبادله

تر و  تر باشد و هر چه دينی اجتماعی ای دينی هر چه جامعه .فروشيم کنيم و آن را می رمايه کااليی توليد میبا اين س

شرکت در  دينی را داشتن، به معنای جواز. ای دين در آن جامعه بارزتر است ارزش مبادله تر باشد، سياسی

   :ناصرخسرو در اين مورد گفته است. معامالت است

 ار شنو و آن راسخن از مردم ديند

  که ندارد دين، منگر سوی دينارش

  .ای دين را پی خواهيم گرفت های آينده موضوع ارزش مصرفی و مبادله در بخش

  

 

 

  ٩–اقتصاد سياسی دين

  ی دينی حسابداری دوگانه

اج ارز دينی ديگری را به جای آن رو او يک ارز دينی را از اعتبار انداخته و. آورد گذار می شريعت را شريعت

ی  سکه به نام. شوند اعتبار می ی آن بودند، خود بی دينی، کاهنانی که پاسدارنده با از اعتبار افتادِن يک ارز. دهد می

  .تازه هستند داران جديد، کاهنان شريعت خزانه. شود ی جديدی تأسيس می جديد، خزانه

 بانک مرکزی دينی

اند که ارزهای ديگری در  مراقب کوشند و سخت واج آن میآنان در ر. ی کاهنان پاسداری از ارز دينی است وظيفه

به ارزهای مشابه است، ارزهايی که آنان اصالتشان را امضا  بيشترين حساسيت کاهنان. جامعه اعتبار نيابند
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. کنند توليد می  را دينهای حاشيه ارزهای مشابه. سخت کوشايند" تقلبی"در نابود کردن ارزهای  ماليان. اند نکرده

ی مشروع  کننده بانک مرکزی است که کنترل روحانيت مرکز چيزی همچون يک.  اصيل از آن دين مرکز استارز

  .اصالت و ارزندگِی ارز است

 تغيير اعتبار

ی خاص تاريخی اين  لحظه ی ارز جديد دينی، شخصيت کاريسماتيکی است که در يک گذار يعنی آورنده شريعت

تغيير اعتبار با يک گفتار . آن تغيير اعتبار را ممکن سازد کند و با اتکا به يابد که جنبشی به پا  امکان را می

  .شود که به نفع شماست که به ارزشهای تازه بگرويد گفته می. شود می بازرگانی مستدل

 گفتار بازرگانی

محيط زايش است و کسی را که در  در دينهای ساده تمجيد از خود ساده. کند هر دينی خود را با منافعی تعريف می

 شود اگر بدانم با ندانم فالن کوه کجاست، در من هيجانی برانگيخته نمی وقتی مثال من. کند آن دين نباشد، قانع نمی

ای با يک  بازرگانی دينی در جامعه گفتار. ی آن ياور من خواهند شد گرويدن به کيشی خاص ارواح ساکن بر قله

حسابداری متکامل دينی بر اساس اين قاعده است که دنيا . يدآ درمی بازرگانی پيشرفته، به صورت متکاملی

در نقشی چون  متخصص شريعت به ما. کنند های شريعت تعيين می کشت درست را قاعده. آخرت است ی مزرعه

در اين دنيا و آن دنيا برداشتهای مطلوب را داشته  کند که چه بيندوزيم و به چه مقداری، تا مشاور بانک توصيه می

را  اگر چنين کنی، در اين جهان اين فايده: حساب هر چيزی با دقت تعيين شده است در برخی آثار دينی. باشيم

شوی،  کنی، گرفتار بهمان عقوبت می شود و اگر چنان بری و در آن جهان فالن تعداد خانه در بهشت نصيبت می می

  .است عقوبتی که جزئيات آن از هم اکنون مشخص

 حسابداری دوبل

هر چه ارزی . ی دينی است جايگاه حوزه جايگاه آنان در جامعه تابع. های دستگاه دينی هستند ان، بوروکراتروحاني

آنان با . شود داشته باشد، بر نفوذ و قدرت فردی و جمعی آنان افزوده می دهند، خريدار بيشتری که آنان رواج می

راز و رمز . آن را ارآوری اقتصادی پولیحساب ارز دينی و حساب ب: ای حساب دو چيز را دارند ويژه دقت

: نمونه. ی نخست بايد در اين حسابداری جست درجه های سياسی را در ی برخورد تشکيالت دينی به اتفاق شيوه

  باوری در عصر جديد بسيار کاويده شده، نقش دين در جنبشهای ملی و مليت موضوعی که در بحث بر سر ملت

خوانند، برای   ملت می در يک بياِن ويژه، تالش گروهی از مردم، که خود راوجه اقتصادی اين جنبشها  .است

ارز دينی و ارز . آيد به صورت يک حرکت دينی درمی دفاع از ارز ملی چه بسا. داشتن يک بازار مستقل است

  .يابد دين منفعت ملی می. آيند روحانيان به صورت رهبران ملی درمی آميزند و اقتصادی درهم

 اسيونسکوالريز

دينی فقط حساب و کتاب  اگر دستگاه. اخروی است-موضوعيت سکوالريزاسيون، وجود حسابداری دوبل دنيوی
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اين اطمينان خاطر را اما به حسابداران دستگاه . شد نمی داشت، چيزی به نام سکوالريزاسيون مطرح آخرت را می

بوروکراسی دولتی  کراسی دينی از دخالت درجايی که سکوالريزاسيون بودش يافته، يعنی بورو دهيم در دينی می

توان فهميد، مگر آن  واتيکان را در جامعيتش نمی منع شده، حسابداری دوبل دينی همانچنان پا برجاست، چنان که

 بر اين قرار سکوالريزاسيون، پارسايی. و کال يک کنسرن اقتصادی در نظر گرفت که آن را به عنوان يک بانک

درآميزی سه ارز دينی، اقتصادی و دولتی  کند جلوگيری از کاری که می. کند دينی تحميل نمیکاملی را به دستگاه 

   .شود باورنکردنی را موجب می با يکديگر است که شرارتهايی

 علت هراس از سکوالريزاسيون

اس هراس از سکوالريزاسيون هر .کند اخروی خود را به شدت انکار می-تشکيالت دينی، حسابداری دوبل دنيوی

حسابها بايد رو باشند و دولت موظف است که همه را  ی ی سکوالر است که همه از جاری شدن اين قاعده

 ی مالياِت دولِت سکوالر، تشکيالت دينی چيزی نيست حز يک بنگاه برای اداره .طرفانه حسابرسی کند بی

  .انونی با جوانب روشن باشدق ی گيرد، اين بايستی بر پايه اگر هم در جايی تخفيف مالياتی می. اقتصادی

 ی اقتصاد سياسی دين سه وظيفه

ای  گانه ی سه سياسی دين وظيفه ی قدرت، اقتصاد ی پولی و سکه ی دينی، سکه ی سکه گانه به دليل وجود ارزش سه

ای آن است، کار دوم آن سنجش چگونگی تبديل آن به  پويش سرمايه يک کار آن تحليل ارز دينی و بررسی: دارد

پرداختن به مناسبات  کال بررسی مناسبات ميان اين دو نوع ارز با توجه به وظيفه سوم است که همانا پولی وارز 

ی نخست نوعی  در درجه" اقتصاد سياسی دين" به اين اعتبار. ی قدرت است ی دين و سکه ميان سکه

شناسی، خود اقتصاد و نيز  شناسی، سياست کاِر جامعه دوم دانشی است کمک ی سنجی است و در درجه ايدئولوژی

  .شناسی دين طبعًا

  

 

 

  ١٠–اقتصاد سياسی دين

  وجه ارتباطی دين

گيری اجتماعی يا منشی در  نوعی رابطه در اقتصاد سياسی دين، دين اساسا به مثابه نوعی تعلق اجتماعی و کًال

از هر چيز مستلزم توجه ويژه ی اين اقتصاد، پيش  بر اين قرار درک ايده .شود روابِط اجتماعی در نظر گرفته می

   .وجه ارتباطی دين است به
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 ديانت به مثابه تعلق گروهی

ی يهودی  معنای تعلق به جامعه يهودی بودن به. دين در معنای مشخص اجتماعی آن تعلق داشتن به گروهی است

لمان بودن يعنی در مس. اسالمی جدا از مسلمانی وجود ندارد. است ی مسلمان است و مسلمان بودن تعلق به جامعه

  .ای را مسلمانانه بازی کردن مناسبات تاريخی قرار گرفتن و بازی اجتماعی متن يک

 دين به مثابه قرارداد اجتماعی

گيری با  ی تماس شکل و شيوه کارکرد يکم: ای با دو کارکرد ی ارتباطی ی ارتباطی است، واسطه دين يک واسطه

نامد، و کارکرد دوم برقراری نوعی رابطه ميان  اش می قدسی ست وساحتی است که فرهنگ قايل به وجود آن ا

تاريخی  بقا و تداوم. تصور رايج کارکرد اول فرعی است و کارکرد دوم است که اصلی است برخالف. انسانهاست

 دين. گردد به ترس انسان از انسان برمی ی ماوراءالطبيعی، بلکه دين نه به ترس از طبيعت و موجودهای پنداشته

ای اسرارآميز مقرر شده  که با بحث و فحص قرارداده نشده، بلکه به گونه قرارداد اجتماعی است، اما قراردادی

  .است

 فرعی بودن الهيات

گيريم و آن را  حوزوی آن را در نظر می روايت رسمی. توانيم دو کارکرد دين را ببينيم در دين اسالم به خوبی می

اين  در واقعيت اما. گوييم جلد اول الهيات است دهيم و می امتياز می: کنيم می به صورت يک کتاب چند جلدی تصور

امروزی، بلکه به عنوان مذهبی که زندگی  ی ی کتابی مؤمنان درسخوانده نه در شيعه− نيست، زيرا مثال در شيعه 

 ی  مقدس در کالم روزمرهاگر از الفاظ. هاست بيشتر شامل امامها و امام زاده الهيات واقعی− شود  شده و زندگی می

الهيات کتاب نازکی است، بقيه  به هر حال. بريم يک شيعه معمولی آمار گيريم، به راحتی به اين نکته پی می

ی امامان در مذهب شيعه و نيز احاديث اساسا در خدمت فقه  سيره سيره نبوی و. دهند مجلدات را فقه تشکيل می

  .گردد یروابط ميان انسانها برم فقه به. هستند

 مشکل روشنگران

آنان با بخش . اند دين تعجب کرده سختی اند و به اين جهت از جان توجه بوده روشنگران به وجه ارتباطی دين کم

توده،  اگر− عنوان علم  علم به. اند های انسانی غافل بوده ای آن در رابطه مبادله اند و از وجه الهياتی دين درگير شده

  .گيرد که دين عرصه کرده است را نمی ای  الهيات را پس زند، اما جای کدهای ارتباطیشايد− درسخوانده باشد 

 الهيات دينی و الهيات فلسفی

پذيرند چون  ها نمی اما الهيات آنان را توده .يابيم معقولتر از الهيات هر دينی ای از فيلسوفان، الهياتی می در نزد عده

کدهايی را عرضه  ی کند و هم اين که مجموعه  و سيرت انسانی کار نمیهايی با صورت باشنده هم پيچيده است و با

خدای کانت تمرکز تشويق اخالق . ترسد هگل کسی نمی از خدای. کند که حکم قرارداد اجتماعی را داشته باشند نمی

 توانسته است در سيستم هگل می. او چيزی چون جهنم و بهشت ندارد. مشخص نيست و سرزنش اخالقی در جايی
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در آنجا ولی به چيزی چون مار . دريابيد او رجوع کنيد تا" دائرة المعارف"به . خود بسياری چيزها را استنتاج کند

 .خوريد غاشيه برنمی

 

" نقد خرد عملی: "با هم بخواند خواهد فرق فلسفه و دين را دريابد بايستی در يک روز دو کتاب را کسی که می

اولی ما را با لذت ناب عقل از کار نيک و سرزنش عقل از . شيرازی را ستغيباهللا د آيت" مبدأ و معاد"کانت و 

ماند، دستغيب اما چنان  می کانت در اوج انتزاع. برد کند و دومی ما را به بهشت و دوزخ دينی می آشنا می بدکاری

  .معمار آنها بوده است دهد که انگار خود توصيف مشخصی از بهشت و دوزخ می

 ختالفی ا دين در پهنه

ی اعمال  ميزان سنگينی کفه .ورود به آنها حساب و کتاب دارد. بهشت و دوزخ خود مکانهايی اجتماعی هستند

شوند و فرد در نهايت  اعمال، حسابگرانه سنجيده می. کند می خوب يا بد، تکليف ورود به بهشت يا جهنم را تعيين

-دين به عنوان آن ه در اين جهان و چه در جهانی کهدينداری چ. کند ی اختالفی اشغال می پهنه جايی را در يک

شدنی هستند و  جهان حساب-های آن در اين که مختصه نهد، در جايی مستقر بودن است جهان می-جهان در برابر اين

،  اجتماعی ی عنوان پهنه ناميم، چون به ی اختالفی می ی استقرار دينداری را پهنه پهنه .شده جهان حساب-در آن

و اين تمايز نشسته بر متن يک قشربندی  ی ديگر است ای در آن متمايز از نقطه اختالف است، هر نقطهی  عرصه

  .شود امتيازهايی خاص يا محروم شدن از آنها می وری از اقتصادی و سياسی مبنای بهره

 ی دينی سرمايه

کند، به آنها  ، آنها را دگرگون میکند می آنها را توجيه. تفاوت نيست دين در برابر اختالفهای اجتماعی خنثا و بی

 ی دينی و حوزه. طرف نيست دين داور يا حتا ناظر بی. کند آنها مخالفت می دهد، با دگرگون شدن مشروعيت می

کنند، متناسب با آن چيزی است که  می ميزان نيرويی که اعمال. کانونهای قدرت در آن خود يک پای دعواها هستند

  در اينجا نيز، همچنان که مارکس تصريح سرمايه. ناميم ی دينی می سرمايه  سياسی دين،ما آن را، از منظر اقتصاد

  .ی اجتماعی است ای مادی، بلکه يک رابطه کرده است، نه صرفًا انباشته

  

  

 

 

 ١١–اقتصاد سياسی دين

  ی اقتصاد سياسی دين آغاز پديدارشناسانه
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او را بنيانگذار دانش اقتصاد سياسی دين  توان ايم و می وختهی دين و اقتصاد را از آم کسی که توجه ويژه به رابطه

آثار او و . ی ميان منش دينی و منش اقتصادی است پژوهشهای او رابطه موضوع اصلی. دانست، ماکس وبر است

بررسی تأثير يک ذهنيت بر  ای محدود به آموزند که بررسی چنين رابطه که گرد آنها درگرفته، به ما می بحثهايی

های مختلف  که فهم پويش آن، مستلزم تفکيک حوزه  يک عينيت نيست، بلکه در نظر گرفتن کليتی استروی

  .تأثيرهای آنها بر يکديگر است کنشگری در آن سيستم و بررسی

 ی اقتصادی ی دينی و حوزه همسانی حوزه

ميان آنهاست که باعث همسانی  ی خاص اقتصاد ديدن نوعی ی دين بر روی حوزه ای از بررسی تأثير حوزه نحوه

ی اقتصادی يابد، بر پويش ارزشهای اقتصادی تأثير بگذارد  حوزه ی دين ترجمانی در شود ارزش رايج در حوزه می

سياسی دين تا حدی از  توانيم در اقتصاد با ديدن اين همسانی است که می. پذير باشد به آن تبديل و به طور مشخص

  .بهره بريممدل اقتصاد سياسی در معنای اخص آن 

 تاريخ طوالنی دين

. کند را با بحث کاال شروع می مارکس اقتصاد سياسی. ی نامدار تاريخ اقتصاد سياسی کارل مارکس است يک چهره

رسد، بدين صورت که بر تماميت چيزها  نهايت تشخص می داری به ی مشخصی است که در سرمايه کاال پديده

جهان يعنی  واقعيت يعنی کاال،: نمايد ی وجودی واقعيت می  ترين نحوهعنوان واقعی به يابد و خود را گسترش می

از همين نکته نيز که حرکت کنيم به . به کاالست خواهی کااليی اراده به تبديل هر چيزی تماميت. انباری از کاالها

 يکی. کاوند ی موضوعهای اقتصاد سياسی می های معينی را در زير مجموعه حوزه رسيم که بينی می دانشهای جزء

سبک کار موجه است، اما ما اين گونه  اين. تواند مثًال اقتصاد سياسی هنر باشد، يکی اقتصاد سياسی دين از آنها می

داشته  تواند، آن گونه که در آثار ماکس وبر ببينيم، هويت مستقلی برای خود می اقتصاد سياسی دين. کنيم حرکت نمی

  .شويم داری محدود نمی سرمايه يخ اقتصاد آن به دوراندين تاريخی طوالنی دارد و تار. باشد

 ی ورود به اقتصاد سياسی دين نحوه

به . ی ورود به موضوع است نحوه آموزيم اولين چيزی که می. آموزيم جای از اقتصاد سياسی کالسيک می ما جای

 صاد سياسی دين است، پسموضوع بحث ما اقت. آغازيم ی کاال می مقوله پيروی از مارکس ما نيز بحث خود را با

  .نگريم که کاالی دينی چيست درمی

 "سرمايه"ی شروع  نحوه

ی توليد  هايی که در آنها شيوه جامعه ی ثروت همه«: نويسد چنين می" سرمايه"مارکس در ابتدای اثر گرانسنگش 

ت عنصری از آن نمايد، که هر کاالی مجزا يک صور عظيمی از کاال می ی داری مسلط است، همچون توده سرمايه

ی آغازيدن دارد، توجه به  نحوه استداللی که مارکس برای اين» .آغازد اينرو پژوهش ما با تحليل کاال می از. است
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 از اين. بينيم رويم کوهی از کاال می به خيابان که می. واقعيت چنين است گويد پديداری او می. پديداری پديدار است

  .دهيم را عزيمتگاه تحليل قرار می گيريم و آن وار را برمی می، عنصری نمونهی عظيم، به پيروی از روش عل توده

 ی آزمون پديدارهای اقتصادی دينی نحوه

بنيادی پديدارشناسی همپيوندی  يک اصل. سان پديدارشناسانه پيش رود تواند به همين اقتصاد سياسی دين نيز می

که هوای خوزستان در تابستان به شدت  اثبات اين.  آن استپديداری ی آزمون ی پديداری پديدار و نحوه ميان نحوه

برای . گيرد نمی که آب از دو عنصر ئيدروزن و اکسيژن تشکيل شده است، به يک سان صورت اين گرم است و

بر . اثبات دومی به آزمايشگاهی با امکانهای الزم رفت ی نخست بايستی در مردادماه به اهواز و برای اثبات گزاره

اين . اقتصادی ديد های های دينی را همتراز با پديده ی خاصی دوخت تا بتوان پديده به عرصه ار بايستی چشماين قر

ی  بريده و مشغول نيايش دينی است، بلکه خود عرصه های مادی ی منزهی که در آن فرد از تعلق عرصه، نه حوزه

سياسی -اقتصادی های عنوان پديده  دينی را بههايی توان پديده در ايران به سادگی می اکنون. اقتصاد سياسی است

  .تحليل علمی است، مهار کرد ادراک کرد و آنها را به لحاظ علمی همچون واقعيتی که مبنای

 بود و نمود دين

ی اقتصاد سياسی  در عرصه به قراری که بارها و بارها آزموده شده، طبعًا اعتراض خواهد شد که آنچه شما

و شما با عزيمت از پديداری آن برای خود موضوعی را زير  يابد ، به نام دين نمود میبينيد رنگ دينی دارد می

نمود از بود و  جدا کردن: گوييم در پاسخ می. ايد که بيگانه با جوهر دين است دين جعل کرده عنوان اقتصاد سياسی

ناپذيری به  اين بطالن. س زدتوان آن را پ نمی بود تاريخی از بود آرمانی، يک امر اعتقادی است و با استدالل

اين شاهانی : ارزش آن همتراز با ارزش ادعايی از اين دست است. ويژه نيست معنای برخورداری از يک حقيقت

ای حقيقتا  که فقط به چشم عده اند، شاهان حقيقی نيستند، شاه حقيقی شاهی است ی تاريخ حضور يافته بر صحنه که

  !مورد گوهر پادشاهی داوری صحيحی خواهيد داشت ه ديگر درآيد؛ بصير که شديد، آنگا بصير می

  

 

 

  ١٢–اقتصاد سياسی دين

  کاالی دينی

در . اجتماعی است-اقتصادی ی شروع بحث اقتصاد سياسی دين رجوع به واقعيت پديداری آشکار دين در عرصه

و عاملهای واقعی اقتصادی و از سوی ديگر آشکارا امور واقع   و هايی وجود دارند که از يکسو دينی جامعه پديده
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نگوييم يک پديده از  دهد که فقط ی رسمی حکومتی حتا به اين امکان را می ايران امروز، آموزه در. سياسی هستند

  .سياسی-اقتصادی-ای است دينی بگوييم پديده، پديده يک سو دينی و از سوی ديگر اقتصادی يا سياسی است، بلکه

 ی رسمی حکومتی اهميت آموزه

سياست نيز زير چتر دين قرار  شود اقتصاد و ی رسمی بر جامعيت دين تأکيد دارد، جامعيتی که باعث می زهآمو

. های دين، اقتصاد و سياست موافقت کامل داريم عميق ميان حوزه ی رسمی در مورد همبستگی ما با آموزه. گيرند

سياست دينی سخت با  ياسی و به لحاظ اين کهس-اقتصادی-ی دينی را اساسًا يک کمپلکس دينی ما حوزه بر اين مبنا

ی رسمی و جاری  آموزه. دانيم نظامی می-سياسی-اقتصادی-دينی ی امر قشون پيوند خورده است، آن را يک همتافته

اين همتافتگی را  ی آن، رنج و رذالت بسيار بارآورده، اما اين برکت را دارد که بتوان در چهره حکومتی در ايران

  .تاريخ دارد ی عميقی در ی امروز نيست و ريشه ای که ويژه یديد، همتافتگ

 نياز به يک مدل ساده

کند، اما پيشبرد طرح  تقويت می ی اقتصاد سياسی دين را ی طرح ايده نظر به کمپلکس حکومت اسالمی انگيزه

 های ياز داريم تا رابطهای ن ی روش تحليلی به مدل ساده ما بر پايه. بياغازد تواند با بررسی همين امر پيچيده نمی

ای در  کاالی دينی را نخست در شکل ساده ما بر اين قرار. هايمان شفافيت دهيم خاصی را بهتر بشناسيم و به مقوله

  .گيريم نظر می

 شرط وجود کاالی دينی

داشتند و ابراز ديانت مراسمی خاص ن کردند، برای اگر دينها چنان بودند که چيزها و مکانهايی را مقدس اعالم نمی

 دار پاسداری از اشيا و اماکن دينی، برگزاری مراسم دينی کارگزاران آن عهده نمودند که ای ايجاد نمی دستگاه دينی

را بيابيم که بر آن کاالی دينی نام  ی مشخصی توانستيم پديده و تفسير متون و احکام دينی باشند، در اين صورت نمی

در اين . ثًال کسی نبود که دعايی بخواند و در عوض اجرتی دريافت کندم .دين چيزی برای معاوضه نداشت. نهيم

  .تعبير کرد ای از کدهای زبانی شد آن را به صورت مجموعه دين حل شده در فرهنگ بود و می حال

 ديانت آشکار و پنهان

ديانت آشکار . ودش فرق گذاشته می شناسی دين ميان ديانت آشکار و ديانت پنهان ی جامعه در بحثهای جديد درباره

ی ديانت پنهان  پديده. دهد حضور در اماکن دينی نشان می ی آشکاری دارد و مثال خود را به صورت جلوه

. يابد بارزی می ی ی رسمی دينی جلوه در ديانت مدرن است که روگردانی از حوزه. مدرن است بروزيافته در ديانت

اش از آن  جويی ديانت پنهان درست به دليل استقالل .نی استی دي مبنای هستی دين به عنوان ديانت آشکار، حوزه

 شايد آنچه اينک. شود اش مشخص می عنوانی يافته است و هنوز وجودش با مرزبندی ی رسمی دينی چنين حوزه

 توان دين را به هنگام اما به راحتی می تا آن. شود، در آينده به شکل غالب دينداری بدل شود ديانت پنهان خوانده می
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ای است که تخصصش توليد، عرضه و توزيع کاالهای  ی اجتماعی حوزه، حوزه اين. ی دينی برگرداند وجود حوزه

  .ی آنهاست تعيين قيمت اوليه دينی و

 خدمات دينی

کارکرد نمادين آن در حالت . شود استفاده می عنوان ابزار رسد يا از آن به ی دينی می کاالی دينی يا به مصرف ساده

های ديگری چون سياست و  گری در حوزه ماند، در حالت دوم مبنای کنش می ی خاص ديانت محدودهنخست در 

. خدمات دينی است گيريم، که عمدتا به صورت ی نخستين را در نظر می در ابتدا شکل ساده. شود می اقتصاد

 خدمات دينی و ی عرضه. گيرند بهره می ديگران از آن. ی اين خدمات وجود دارند متخصصانی برای عرضه

اين معامله . خرد فروشد و طرف ديگر می يک طرف چيزی را می. دارد ای اقتصادی گيری از آنها هسته بهره

ی ميانه و بخش اشرافی  بدنه کند، آنهايی که ی گورستان آشکارا وجهی طلب می قاری ساده. ماند پنهان می معموال

ای  ی دينی حوزه  حوزه. کنند ی خدمات دينی معرفی نمی دهفروشن دهند، خود را به صورت روحانيت را تشکيل می

کس دروغ بزرگی در  هر. ی اقتصاد دارد کند که بيشترين فاصله را با حوزه با اين ادعا معرفی می است که خود را

  .ماديات است ی دينی برائت آن از دروغ بزرگ حوزه. زندگی خود دارد

   .گيريم میدر بخش آينده بحث بر سر کاالی دين را پی 

  

  

 

 

  ١٣–اقتصاد سياسی دين

  کاالی دين و کيفيت اجتماعی مصرف آن

ی دينی  کاالی دينی يا به مصرف ساده گفتيم که. ی کااليی دين را آغاز کرديم در بخش پيشين، بحث بر سر سويه

ماند،  می ی ديانت کارکرد نمادين آن در حالت نخست در محدوده. شود استفاده می عنوان ابزار رسد يا از آن به می

برای ما حالت دوم جذاب . شود می های ديگری چون سياست و اقتصاد گری در حوزه در حالت دوم مبنای کنش

 گام پيش بريم و نخست از امور ساده سر دربياوريم تا در برخورد با به گام سازی خود را است، اما برای آنکه مدل

  .پردازيم لت يکم میامور پيچيده سردرگم نشويم، درآغاز فقط به حا
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 پيشگان صنِف دين

مصداق . گيريم روحانی، يکی می ی دينی را با دستگاه رسمی دينی، يعنی بوروکراسی در مدل آغازين، حوزه

در اين دوران، جامعه دينی . بيند کليسای کاتوليک در قرون وسطا می تاريخی اين نوع يکی گرفتن را بورديو در

اهل دين . خود دارد ی ه ی صنف خاصی است که گفتار و رفتاری ويژ  بر عهدهکار دين به طور مشخص است اما

  .گوييم به اين صنف نظر داريم که می

 رازهای مالی حوزه

. رسانند خرند و به مصرف می می ی جامعه آنها را کنند و بقيه پيشه کاالهای دينی را عرضه می-اعضای صنف دين

شود و ارباب دين اصرار  کااليی اين کاال معموال ناديده گرفته می ی هجنب. فروشی ندارد-کسی جز آنان جواز دين

روحانی نزديکتر شويم،  هر چه به رأس دستگاه. عنوان نوعی فروش خدمات جلوه نکند دارند که کارشان به ای ويژه

نای اين بر مب. دهد شناسی الهياتی خود را بازتاب می هستی دستگاه دينی در خود. شود اين اصرار شديدتر می

دستگاه روحانی فقط در  .تر تر است و باالتر معنوی تر مادی پايين. ی هستی کهتر و مهتر دارد پهنه شناسی، هستی

با جهان مادی ندارد؛ در باال اما پنهانکاری محض  ای در پنهان کردن روابطش پايين خود است که سعی ويژه

مالی  هم در قم، هم در واتيکان هيچ رازی چون راز. اردها را ند دخل و خرج بااليی هيچ کس حساب. برقرار است

  .شود پنهان داشته نمی

 دين يعنی ظاهر دينی

مصرف کاالی . توضيح داد توان با کيفيت مصرف آن ی مصرفی کاالی دين را برخالف کاالهای ديگر نمی جنبه

ی دينی نه به  جامه. آيد ز سرما میکه به کار مصون ماندن ا پذير نيست با مصرف کااليی چون باالپوشی دين مقايسه

پوشيدن چنين لباسی  ما با. ماند پوشانندگی، بلکه با کارکرد تظاهری و به بيان علمی نمادين می لباسی با کارکرد

های  کاالی دينی حتا در جامعه. گذاريم نمايش می تعلق خود را به يک گروه اجتماعی و پيروی از مد زمانه به

مصرفی فرع  ی طبيعی جنبه. دهد داری از خود نشان می ی مصرفی سرمايه کاالهای جامعه ی باا ابتدايی قرابت ويژه

دين از طريق يک الهيات يا مابعدالطبيعه  توان گفت توضيح بدين خاطر می. است، آنچه اصل است خودنمايی است

می يک اقليت کوچک وجه باطنی دين به يک اعتبار اختراع و سرگر. است دين، دين ظاهر. تحريف بزرگی است

  .دستگاه دينی ای تبليغی است برای پوشاندن خصلت بنگاهی است و به اعتباری ديگر وسيله "روشنفکر"

 ی خدايی سازه تک

 شناسی يزدان–ی پی شده تأسيس تازه ی البته در رشته . به نان يک نياز طبيعی وجود دارد، اما به نهاد دين نه

(neurotheology) کوشند، برای دين مبنايی طبيعی  است، می) شناسی  پی(شناسی  عصب ی  پايهی بر"الهيات"، که

 .Vilayanur S) متحده راماچندران تباِر مقيِم اياالِت شناِس هندی يکی از نامداراِن اين رشته دانشمنِد پی .پيدا کنند

Ramachandran) موده که در مغِز گروِه اند، اين تفسير را ن خود و همکارانش کرده او از آزمايشهايی که. است

شود،  که تحريک می ی نورونی وجود دارد که آنگاه ای پشِت گوش چپ يک همتافته انسانها در ناحيه کثيری از
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نام  (God Module) "ی خدايی سازه تک"عصبی در مغز  ی بر اين همتافته. شوند افراد دچار شور و حال دينی می

کشش دينی ندارند،  کسانی که. کند سازه را ايجاد می نش ژِن خاصی اين تکراماچندران و همکارا به باور. اند نهاده

   .اند از آن سهمی نبرده

 اجتماعيت دين

آيد،  اختاللهايی که در جريان آن پديد می اما حتا اگر مستعد بودن برای دينداری از راه تکامل ژنتيک و جهشها و

  .ای اجتماعی است دين پديده.  بايد به جامعه رجوع کنيمبدانيم دين چيست، دادنی باشد، باز برای آن که توضيح

دين را نوعی آگاهی دروغين  ی نگرش گروهی از روشنگران است که شناسان به دين در ادامه يزدان-نگرش پی

مسئله اما اين است که جنبه يا . ای که در واقع ناآگاهی است آگاهی ای که آگاهی نيست، اند، آگاهی کرده تعبير می

دين يک . ناراستی آن توان به عنوان آگاهی تعبير کرد و بحث کرد در مورد راستی يا از دين را می وچکیبخش ک

ای شکل گيرد،  ی دينی  ای حوزه هرگاه که در جامعه .دين يک مبادله است. کنش اجتماعی است، يک همکنشی است

. آيد درمی ای خود به صورت کاال ی معامله دين بر زمينه. گيرد اقتصادی نيز به خود می ی اين مبادله شکل معامله

   .اين کاال از آغاز غير طبيعی بوده است

  

 

 

  ١۴–اقتصاد سياسی دين

  استاندارد کاالهای دينی

ای وجود دارد که همان تشکيالت  دينی ی حوزه: ايم ای را پيش گذاشته در ورود به اقتصاد سياسی دين مدل ساده

ی کاالی ايمانی است که عمدتًا به شکل خدمات دينی است، مثًال در  عرضه کاهنان است، کار اين حوزه توليد و

بخش . عزا يا عروسی دهی دينی در مجلس نقشی برای دادن فضای دينی يا انجام مراسمی برای تضمين ايفای

  .مشتريان کاالهای دينی هستند اند، بزرگی از جامعه، که هنوز معموال اکثريت اهالی

 ی دينی علقه

آب و مسکن و پوشاک، بلکه   مصرف کاالی دينی نه برای برآوردن خواستی طبيعی، چون نياز به نان ونياز به

ی  ا اجتماعی همچون هر نياز اجتماعی ديگری از راه برساخته اين نياز. پاسخگويی به يک نياز اجتماعی است

تعصب دينی را  .ی گروهی است قهخيزد که نوعی عل ی دينی برمی نياز دينی از ُعلقه. شود می اجتماعی برآورده

  .بايستی يکی از شکلهای بروز تعصب گروهی به شمار آورد
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 تعصب و ناامنی

اين . آورد دين را نيز پديد می دهد، ای که به دولت شکل می همان ناامنی. گيرد تعصب در محيط نامطمئن پا می

ای از کدها و کانالهای ارتباطی  ين مجموعهد. کنند يکديگر ايجاد می ناامنی عمدتًا خطری است که انسانها برای

. سرور آسمانی از نوع دوم است رابطه با. يا مستقيمًا اجتماعی هستند، يا اين که مبنايی اجتماعی دارند است که

ی  های زمينی برگرفته شده و برای توصيف رابطه رسانند، از رابطه می ی مفهومهايی که سلطه و سروری را همه

  .اند دسی به خدمت گرفته شدهآسمان ق زمين با

 دين و نابرابری

ارتباط قلبی و خصوصی با عالم  دينی که کدهای آن منحصر به کدهای. ی اجتماعی هستند کدهای دينی برای مبادله

ای  اين کدها هم زمينه. گيرد در محيط نابرابر و نامطمئن صورت می ی کدهای دينی مبادله. قدسی باشد، وجود ندارد

دين بر محيطی . واکنش نيست اند، پاسخی که فقط از جنس ارند و هم پاسخی به نابرابری و عدم اطميناند اين گونه

تأثيرگذاری دين بر جامعه، نه تأثيرگذاری از بيرون، بلکه يکی از  .گذارد آيد، تأثيرهای عميقی می که در آن پديد می

 .خودپويی اجتماعی است شکلهای

 

. ی آنهاست کننده ی اختالفها و تعديل کننده توجيه ها، کننده با دگرگونی ها و مخالفت نیدهنده به دگرگو دين، مشروعيت

ی  شده تجربه ی شکلهای همه. که درست به دليل ماهيت آن، در اختيار همگان نيست دهی نيرويی است مشروعيت

ی دينی   جامعه.  استسوی نهادی دينی بوده دهی از شده، مشروعيت های قشربندی دهی دينی در جامعه مشروعيت

قاعده  يافته، های تکامل در جامعه. ی نخست به اعتبار نفس ديانت باشد، در درجه ی انسانهای برابر تواند جامعه نمی

  .متخصص باشد و کسی از وی پيروی کند تر باشد، و مهمتر از اين، کسی اين است که کسی از کسی ديگر متدين

 دين يعنی خدمات دينی استاندارد

بايستی استاندارد باشند و از سوی  آنها. ی آنها باشد ات دينی ارزشی ندارند، اگر هر کسی قادر به عرضهخدم

. ی همبسته هستند و نياز به عرضه توسط کاردان، دو پديده استاندارد بودن. متخصصان دينی عرضه شوند

 دانی را با آگاهيش برمتخصص، کار. کند متخصص نياز دارد و خود تخصص ايجاد می استاندارد شدن به

ی  ی ما مترادف با حوزه در مدل ساده کاردان دينی بايستی توسط نهاد کاردانی دينی، که. کند استانداردها موجه می

 .اجتماعی دينی است، تأييد شود

 

به .  بزندتواند سکه هر کسی نمی. ارز رايج پذير است با نياز به استاندارد بودن نياز به استاندارد در ديانت، مقايسه

وجود دينی خاص، وجود . شود سکه نيست، سکه به نام کسی خاص زده می اين دليل که هر کس مجاز به ضرب

های  خويش، حلقه ای خاص برای پاسداری از دينی خاص با استانداردهای خاص خاص و وجود حوزه آوری  دين

  .های يک پديده اند يک زنجير و سويه
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 ای به اخناتون اشاره

ی دينی خاصی داشته  تواند حوزه می دينی با خدايان کثير نيز.  همواره به معنای توحيد الهياتی نيستخاص بودن

در مصر اين اشتراک منافع . و مراجع قدسی، نوعی وحدت ايجاد کند باشد و در درون خود، با وجود کثرت اسامی

عنوان  تاريخی او را به وانيم با سندت اولين کسی که می. در برابر بينش توحيدی قرار گرفته است صنفی زمانی

او . بوده است) ی هجدهم فراعنه پيش از ميالد، از سلسله ١۴قرن (مخترع توحيد بشناسيم، اخناتون فرعون مصر 

ابراهيمی کرد و  کاری. اعالم کرد، پرستيدن او را اجباری کرد و خودش را پيامبر وی خواند را خدای واحد" رع"

از جمله چون منافع معابد محلی که گرد خدايان  عليه کيش او شورش شد،. ا از ميان بردنمادهای خدايان ديگر ر

 گرايی الهياتی غلبه گرايی، مبنای وحدت صنفی شد و بر وحدت کثرت. افتاده بود محلی شکل گرفته بود، در خطر

   .کرد

 

 

  ١۵–اقتصاد سياسی دين

  های ارزش و مشکل ارزش کاالی دينی نظريه

در هر جامعه تعداد انحصارها  .گردد که توليد آن انحصاری است رزش کاالی دينی به اين برمیی ا بخش عمده

گذارند و برای اولی  لحاظ حقوقی ميان دين و فرقه فرق می های سکوالر به حتا در برخی جامعه. محدود است

  .شوند می امتيازهايی قايل

 دو نوع بازارشکنی

خريداران آن کاسته شود، ديگر اين  يکی اين که از تعداد: ت پايين آيدارزش کاالی دينی به دو صورت ممکن اس

در حالت نخست با روگردانی از دين مواجه هستيم، . توليد و عرضه کنند که مرکزهای متعددی انواع و اقسام آن را

و به نوعی ناخوشايندند  ی دينی هر دو حالت سخت ی ديد يک حوزه از زاويه. گرايی دينی دوم با کثرت در حالت

ی  کم ارزش شدن بهای کااليی که آن حوزه: را در بردارند معنايند، زيرا الحاد و پلوراليسم هر دو يک نتيجه هم

  .کند دينی توليد می

 های ارزش نظريه

دينی را پی گيريم، بايستی دريابيم که  اما پيش از اين که بحث تغيير در بها، يا به سخن دقيقتر، تغيير ارزش کاالی

 از. ی ارزش وجود دارند های مختلفی درباره در اقتصاد نظريه. تعيين کرد توان اين مورد ارزش را چگونه میدر 

ی کاری، مثال در  در نظريه. تعادلی ی ی مصرفی و نظريه ای، نظريه ی هزينه ی کاری، نظريه ی آنهايند نظريه  جمله

ی ارزش آن  کننده رای توليد کااليی الزم است، تعيينلحاظ اجتماعی ب بيان کالسيک مارکسيستی، زمان کاری که به
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ی مصرفی از  در نظريه .دانند ی توليد و توزيع را در ارزش دخيل می ای کل هزينه ی هزينه در نظريه .کاالست

کننده است که در نهايت، بنابر نيازش و  مصرف نگرند و معتقدند که کننده به موضوع می موضع مصرف

 در. گذارد کند و، به بيان پولی، روی آن قيمتی می ارزش کااليی را تعيين می اش، حساسیگذاری ذهنی و ا ارزش

دانند  ی تعادلی می دهنده ی نشان عقربه ی ارزش را کننده شود، خط تعيين نيز خوانده می" مدرن"ی تعادلی که  نظريه

  .برقرار است که در هر مورد ميان عرضه و تقاضا

 یمشکل تببين ارزش کاالی دين

با کمک هر يک از اين . دهند نمی ی اصلی ارزش کاالی دينی پاسخ های اقتصادی به مسئله هيچ يک از اين نظريه

ی کاالی دينی خاصی توسط دو نفر مختلف که  کرد ميان شکل عرضه توان مقايسه ها در بهترين حالت می نظريه

توان توضيح داد که  می گونه علت را همان. شود یمنبر اين شيخ گرانتر از منبر آن شيخ تمام م. است شغلشان ديانت

دارای آن مارک است، يا چرا فالن مطرب برای شرکت در  چرا مثال کاالی دارای اين مارک گرانتر از کاالی

  .طلبد با رقيبش پول بيشتری می مجلس بزم ما در مقايسه

 منطق حاکم بر ارزش دينی

. ی دينی است دارای يک حوزه ای وجود دارد که جامعه: گرديم ی خود برمی برای طرح دقيق مسئله به مدل ساده

دينی است، خدماتی چون شرکت در مراسم تولد و عروسی و  ی کاالی دينی به شکل خدمات کار اين حوزه عرضه

پی  موضوع اصلی پرسش از. دهی و رفع حاجات و کارگزاری دينی در اماکن دينی تبرک عزا، خواندن دعا برای

کند، بلکه اين است که  دريافت می دينی نه اين است که چرا اين کاهن از آن کاهن اجرت بيشتریارزش کاالی 

   .منطق حاکم بر ارزش دينی چيست

 برخی پرسشها

ای از کدها و نمادها  روالی مجموعه بر چه مبنايی و بر چه: به جای جواب فوری بهتر است پياپی سؤال طرح کنيم

 شود؟ به يابد که در نهايت به زبان اقتصادی پولی برگرداندنی می ای می ارزشی بيانشود، چنان  که دين ناميده می

تواند  کند؟ چرا کسی ديگر نمی چه می چرا من بايد به آخوند پول بدهم؟ مگر او: توان چنين پرسيد تر می زبانی ساده

 چنين نيست چرا من بايد به او شود؟ اگر چنين است چرا؟ اگر مستجاب می کار او را انجام دهد؟ آيا فقط دعای او

ساختمان است، همانند رجوع  کنم؟ آيا رجوع به کاهن، برای خريدن خدماتی از او، همانند رجوع به مهندس رجوع

 ١٠٠خواند و من چيزی معادل  است؟ کاهن مثال وردی می به پزشک است، همانند رجوع به تراشکار و صافکار

  افتد؟ اقی میاينجا چه اتف در. دهم دالر به او می

 زايی کار ی ارزش کاالی دينی و نظريه

در اين حال . شوم عدد مداد می دهم و صاحب دو يا اين که يک دالر می. خرم دهم و يک بستنی می يک دالر می

مبادله زمان کار الزم به لحاظ اجتماعی برای توليد اين يا آن کاال به  ی کاری ارزش در عنوان مثال از ديد نظريه به
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با آن مقدار از آن کاال عوض  دهد بگوييم اين مقدار از اين کاال را کند که اجازه می جوهر مشترکی عمل می بهمثا

لحاظ اجتماعی برای توليد يک بستنی معادل است با زمان کار الزم  در مثالی که آورديم زمان کار الزم به. کنيم می

  .ميزان ذکر شده با هم برابرند  بهای اين دو قلم جنس به ايندر نهايت به اين جهت است که. دو عدد مداد برای توليد

تا به زبان خاص صنف خودش  دهيم  دالر می١٠٠در مورد کاالی دينی چه توان گفت؟ به کاهنی چيزی معادل 

نويسد که  زبان خاص صنف خودش چيزی را روی کاغذ می رويم و پزشک به به نزد پزشک می. حرفهايی بزند

ی مارکس  نظريه توانيم مثال طبق آيا می. گيرد  دالر می١٠٠بابت اين کار چيزی معادل  او نيز. نسخه نام دارد

خصوصيت معادل است با زمانی که به لحاظ  بگوييم که زمان کار اجتماعًا الزم برای خواندن وردی با فالن

  ی پزشکی تبلور يابد؟ يک نسخه اجتماعی الزم است تا در عمل نوشتن

  

 

 

  ١۶–ی ديناقتصاد سياس

  سيستم و ارزش

کااليی مشخص که اين يا آن مورد  عنوان کاال در نظر گيريم، نه به صورت گويد که اگر کاال را به مارکس می

اش از آن رو حامل ارزش است، که کار انسانی  کاال در کاالبودگی رسيم که مصرف را دارد، در نهايت به اين می

يا به سخن ديگر  س به عنوان تبلور اين جوهر مشترک اجتماعی ارزشکاالها از نظر مارک. آورده آن را پديد

درست است که کاالی دينی هم محصول . آيد ما نمی اين رويکرد در بحث کاالی دين به کار. کاالهای ارزشی هستند

 ارچندان جالب نيست اگر بگوييم محصول ک. بدان نيست که از کار پديدآمده است کار انسانی است، اما ارزش آن

کنند،  نداريم که بگوييم بسيار تالش می مشکلی با اين. اند شيخان ارزش دارد، چون برای بارآوردن آن زحمت کشيده

  .است ای خوِد کااليشان چيز ويژه. کنند، ارزش آفرين نيستند اين دليل که تالش می افزاييم، تنها به اما اين را نيز می

 درک مارکس از سيستم

بحثی است در باب ارزش و از  هر بحثی در اقتصاد. آغازد کل سيستم اقتصادی از کار میمارکس برای بازنمود 

در آغاز کتابش برخاسته از درک " سرمايه"ی  رويکرد نويسنده .گردد نظر مارکس ارزش در نهايت به کار برمی

چيزها از طريق  ی های و توضيح بقي تفکر سيستماتيک از ديد هگل عزيمت از يک عامل پايه. است هگلی از سيستم

زاست که پيشاپيش اين  دانشهای اجتماعی از آن رو آفت بينی برای عامل و تک) مونيسم(انگاری  اين يگانه. آن است

اين درک با  .عاملی ببينند−چند−و−ای چندين گيرد که اجتماع را به صورت کثرت و پديده می امکان را از آنها

به صورت همکنشی ستيزآميز، هماهنگی و  ای از ارتباطها آن مجموعهخواند، که شاخص  مفهوم مدرن سيستم نمی
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ی مهم  بهترين حالت تنها قادر است توضيح محدودی در مورد يک جنبه واکاستن آن به يک عامل در. پيروی است

  .کند ی پيدايی، تاريخ يا هستی کنونی پديده عرضه  مهم در نحوه و يک گرايش

 ی پرسش از پی عامل اصلی نحوه

گرفته، هر چه در مجموعه  چه چيزی اصلی است؟ آنها يک چيز را اصل: گرايان اين است رسش محبوب واکاستپ

  جوِی عامِل اصلی طرِح درسِت پرسِش پی. گيرند را ناديده می ی چيزها هست را به آن برگردانده و آنگاه ديگر بقيه

   وندی اصلی است؟ای در چه موقعيتی برای چه ر چيزی در چه مجموعه چه: چنين است

 ارزش و مبادله

نمايد، در ذات هيچ چيز مجردی  برمی کند، آنجايی که ی درخشانی از تفکر سيستمی را عرضه می مارکس نمونه

ارزش خاصيتی . رسيم کااليی را کاوش کنيم، به چيزی به نام ارزش نمی هر چه. چيزی به نام ارزش وجود ندارد

کاالهای مادی از راه کاوش  افت با بررسی طبيعت کاالها، مثال در موردنيست که به آن دست توانيم ي طبيعی

ارزش در . جامعه زمينه مبادله است. معنا که اجتماعی است ارزش غير طبيعی است، به اين. فيزيکی يا شيميايی

د، وارد سيستم دار يابد، نه اين که چون ارزش چون چيزی وارد نظام مبادله شود، ارزش می. کند می مبادله معنا پيدا

در . اين يا آن جامعه اين يا آن ترجمان پولی را يابد اتيکتی بر ذات يک کاال نصب نشده که در. شود ای می مبادله

  .شود خورد و از چيز به کاال تبديل می برچسب قيمت می بازار است که به چيز

 زمان و مبادله

خود از سيستم، دنبال جوهری در  ر فشار درک هگلیکند، آنگاه که زي مارکس اما متن سيستم مبادله را ترک می

 گيری اين جوهر ثابت به کار برگردانده شده و کار با زمان کار اندازه آنگاه که. گردد که حامل ارزش باشد کاال می

ای  ی مبادله ای در توضيح پهنه پايه ای به نام فيزيک به صورت مفهوم ی غيرمبادله شود، معنايی از يک پهنه می

شود،  وارد می" اجتماعا الزم"ای که در اين مفهوم به صورت قيد  بعدی تصحيح. شود ماع به کار گرفته میاجت

  .نهايت زمان فيزيکی است زمان کار اجتماعا الزم نيز در. کند اختالط معنايی فيزيک و جامعه را حل نمی مشکل

 های ارزش و منظرهای استاندارد آنها نظريه

نوعی کاال و نوعی بازار و در نقد  کند به ای می رزش برای اثبات درستی خود توجه ويژهای در باب ا  هر نظريه

 گذارد که در منظر موقعيتهای خاصی از نظر نياز يا عرضه و تقاضا می های رقيب دست روی کاالها يا نظريه

و تقاضا منظر سوداگرانه ی عرضه  نظريه به عنوان مثال منظر استاندارد. گيرند ها قرار نمی استاندارد آن نظريه

گر  اوج قدرت توضيح. دهد ای خام صورت می کارگری است که به ماده ی مارکسيستی ارزش منظر است يا نظريه

کار . شود می ای خام دارای صورت ای با زور بازوی کارگر ماده در جايی است که در کارخانه مدل مارکس

گری در مبادله  يا به سخن ديگر اين صورت اين کارکنش. کند ای ارسطويی را دارای صورتی ارسطويی می ماده

ای چون آهنگری تواناست، اما  گری مدل مارکس در تببين ارزش صورت .شود عنوان ارزش برشناخته می به
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چرا . هنری بدهد گری علمی، ذوقی، و ای از نوِع صورت گری ای در مورد صورت کننده توضيح راضی تواند نمی

است بهايی داشته باشد بيشتر از بهای کار صد  و آن را در ظرف چند دقيقه کشيده، ممکناثری که مثال پيکاس

  کاريشان؟ کارگر در تمام طول زندگی

 لزوم تغيير برداشت از ارزش

های ارزش را دچار  نظريه ی اين کاال از آن کاالهايی است که همه. موضوع کار ما ارزش کاالی دينی است

درکی − يا بايستی با درک ديگری از ارزش به سراغ آن رفت؟  کاال کااليی استثنايی استآيا اين . کند سری می گيج

   .های رايج ارزش پذيرفته شده است نظريه متفاوت با آنچه در

  

 

 

  ١٧–اقتصاد سياسی دين

  ی ارزش مسئله

 شناسی ارزش ريشه

است در مورد مفهوم ارزش  مپيش از آن که بحث ارزش دين در چارچوب اقتصاد سياسی دين را پی گيريم، الز

در هندی باستانی " ارگهه"در اوستايی و " ارجه"صورت  است که به" ارج"ی ارزش  ريشه. تأمل بيشتری کنيم

در . انگيزد برمی هم قيمت است و هم احترام، يا دقيقتر بگوييم آن چيزی که احترام ارج. خوريم بدان برمی

در . اند ارزايی اجتماعی و نمادين به هم پيوند خورده  اقتصادی ومفهومهای ارز، ارج و ارزش از آغاز ارزايی

با بها و  کند و واژه عمدتا باری مترادف ی نمادين آن غلبه می اقتصادی ارزش بر جنبه ی فارسی به تدريج جنبه

  .شده است استفاده می" ارج"بوده، از  معموال در جايی که ارزش اجتماعی و نمادين در نظر. يابد قيمت می

 تازگی ارزش

ارزشهای "، "ارزش زندگی" ،"ارزش گذاشتن"، "ارزش قايل شدن"با وجود قدمت مفهوم ارزش، عبارتهايی چون 

آنها نخست از راه ترجمه وارد زبان فارسی . جديد اند همگی" ارزشهای دينی"و " ارزشهای فرهنگی"، "اخالقی

خواهند  می اينان. نامند می" نيروهای ارزشی"يا " گرا ارزش"در جمهوری اسالمی خود را  اينک نيروهايی. اند شده

اينها . هايی نداريم در سنت اما چنين اصطالح .گذاری خود را به نحو اکيدی پايبند به سنت بنمايند با اين عنوان

  .خاستگاهشان عمدتًا گفتارهای ناسيوناليستی و فاشيستی در اروپاست .هايی وارداتی هستند اصطالح

 در اروپاتاريخ مفهوم 

های آغازين عصر  در دوره فارسی تا پيش از عصر جديد و" ارزش"همچون  value های مترادف در اروپا واژه
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گيرد و از آن  ی بازار برمی کالسيک اين واژه را از زبان روزمره اقتصاد سياسی. جديد مترادف با قيمت بوده است

بعد گرايشی ديده  از زمان کانت به. دهد  خاصی میسازد، ترمی علمی که هر مکتبی بدان بار می واژه-يک فن

. برانگيز است نيز، ارزش خوانده شود داوری ارج ی سنجش نيروی شود که آنچه به لحاظ اخالقی يا از زاويه می

 ی اخالق انگليسی متنهای فلسفی را نيچه با تأثيرگيری از سودباوری در فلسفه تحول قطعی در کاربست واژه در

ی اصلی فلسفه، نه  کتاب مسئله از ديد اين. خاصه جستار يکم آن" فراسوی نيک و بد" آن هم با شود، باعث می

ی  ی آينده بايد راه وظيفه ها می از اين پس تمامی علم«: نويسد می نيچه. هستی است، نه شناخت، بلکه ارزش است

بندی  ها ست و رده ارزش ی حل مسألهايم که کار فيلسوف  و اين وظيفه را چنين دريافته: هموار کنند فيلسوف را

  .)۶٨. ی آشوری، ص ترجمه(» .ارزشها

 ارج فئودالی و ارزش بورژوايی

. بخواند" ارزش"زبان بورژوازی  فئودالی خود را به پيروی از" ارج"آيد که  از سوی ديگر اين گرايش پديد می

ها تمامی حس تفکيکشان را در اين  ئولوژیکند و بعد ديگر ايد می پيدا" ارزش"ی خاصی به لغت  ابتدا دين عالقه

. خودی و حزب خودی ی ملت خودی، دين خودی، هويت خودی، طبقه: شود ارزش همه چيز می. ريزند می واژه

  .شود شود، کااليی پست تلقی می طرف مقابل خوار شمرده می

 عينيت علمی

ای که ارزش آن دانسته  حوزه در. شود گذاری می گرايی و ارزش ها دعوت به پرهيز از ارزش در برخی حوزه

گرايی مخل و منفی تلقی  ای عينی صورت گيرد، ارزش  ارزيابی شود که ذهنيت دخالت نيابد و از همه چيز می

  .شود می

 تنوع معنايی ارزش

دهند و  شان را از دست می نظم سنتی با عصر جديد ارزشها. رسد که اين همه تنوع معنايی اتفاقی نباشد به نظر می

 گيرد و انسان در برابر معنايی نامتعين از ارزش قرار می. شود انسانها می بخشی به آنها موضوع ثابت ذهن ظمن

يک معنای اصيل پديدارشناسانه،  در اصل، يعنی در. شود اش تبديل می تعين بخشيدن به آن به ارزش پايدار زندگی

گذاری در  اين تفاوت. ثًال اخالقی تفاوت نيستارزش در معنايی م ميان ارزش در معنای مثًال اقتصادی آن با

در جهان است و نفِس  گيرد، که همبسته با بودن انسان ای صورت می گذاری بنيادی فراتر از آن ارزش ای مرحله

تا درکی از ارزش : توانيم اين گونه مفهومتر کنيم پديدارشناسانه را می ی معنای اين نکته. کند ارزيابی را ممکن می

که درکی از کردار وجود  اشته باشد، درکی از قيمت وجود ندارد و درست به دليل همين درک بنيادی استند وجود

  .کند می دارد که خود را با ارزشهای اخالقی خوب و بد بيان

 38 



 وجود و ارزش

فرآوردن ارزش و گذاردن ارزش  .نگاه انسان به جهان با ارزشگذاری همراه است. وجود انسانی ارزشگذار است

  .اعتبار پرسش نيچه از پی ارزش، پرسش از پی وجود ماست به اين. نيده با فرآوردن و نسبت دادن معناستت

 ويژگی کاالی دينی

ارزش در معنايی هنجارين با  در آن ترکيب. بينيم آميزی معناهای مختلف ارزش را می در دين به خوبی درهم

ی ارزشها يعنی هنجارها  ی کااليی است که گويا از حوزهدين کاالی. ارزش در معنايی اقتصادی نمود بارزی دارد

آميزی  درهم ی ی جالبی برای بررسی نحوه تنها دين چنين نيست، اما دين نمونه. پرد می ها ی قيمت به حوزه

  .ارزشهاست

 ای ارزش مشخصی نيست ارزش پايه

ای  در معنای اقتصادی را پايه اگری خاصی الزم است تا از ميان ارزشها ارزشی مترادف با به بدبينی يا سخره

توانند به هم تبديل شوند، يعنی مرزهای معنايی  ارزشها می. نداريم ما در اين بحث جاری اين رويکرد را. بدانيم

ای از واقعيت وجودی  ه ی سازند جنبه اين ترکيب و تبديل نه اتفاقی، بلکه. را بزدايند و با هم مترادف شوند ميان خود

برخورد با ارزشها خود . توانيم نکنيم در موضعی خاص مقاومت کنيم، می نيم در برابر تبديل آنهاتوا می. آنهاست

  .است نمايد که انسان به لحاظ وجودی ارزشگذار  می همين نکته. ارزشگذارانه است عملی

  

 

 

  ١٨–اقتصاد سياسی دين

  بودگی آن ارزش و منفی

کند، ايجاب کرد که دقيقتر در  می رزش خدماتی که عرضهبحث بر سر ارزش دين در کليت آن در هر جامعه و ا

 ی کار توانيم از مفهومهای رايج در اقتصاد سياسی بعينه در پهنه نمی معنای ارزش بنگريم، زيرا همچنان که ديديم،

  .سنجی استفاده کنيم دين

 سير بحث در مورد ارزش

و نيز گفتيم . نبايستی اتفاقی باشد عناهای ارزشدر بخش پيش تاريخ مفهوم ارزش را بررسيديم و گفتيم که تنوع م

. شود بخشی به آنها موضوع ثابت ذهن انسانها می دهند و نظم می که با عصر جديد ارزشها نظمشان را از دست

اش  ارزش اساسی در زندگی گيرد و تعين بخشيدن به آن به يک برابر معنايی نامتعين از ارزش قرار می انسان در

 ترين ترين و نامتعين ای داشته باشيم به ارزش در بنيادی پديدارشناسانه ی خواهيم اشاره اين بار می. شود تبديل می
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ی آخر را برای بحث اصلی  اين نکته .پردازيم و نيز به وجود منفی ارزش در ادامه به ارزش در مبادله می. معنايش

پديدارشناسی ارزش . زش دين عرضه حواهد شدی منفی تعيين ار قاعده خود نياز داريم که در بخش بعد زير عنوان

  .شود پديدارشناسی مربوطيت آغاز می با

 مفهوم جهان

در آن هر چيزی به . هاست شبکه ای از جهان شبکه است، در کليت خود شبکه. جهان انبانی از چيزها نيست

پرسيم،   معنای چيزی میآنگاه که از پی. خيزد مربوطيت برمی معنا از. ای از چيزهای ديگر مربوط است مجموعه

ارزش و معنا  .ارزش نيز چنين است. ای بدانيم که جهان ماست ی مربوطيتی آن را در شبکه خواهيم جايگاه می

نهيم، بسته به جايگاهی است که برای  به چيزی می ارزشی که. بنياد اند، يعنی يک خاستگاه پديدارشناختی دارند هم

  .گيريم  میدر نظر ی ارتباطی چيزها آن در شبکه

  

 مرکزيت انسان

جهان و کل آنچه در پندارها فراجهان  ی همه. انسان مرکز جهان است. ی ارتباطها انسان نشسته است در کانون همه

بينيم که خدا يا خدايان مشغوليتی جز  را نيز که برخوانيم، آشکارا می کتابهای مقدس. رخندچ است، گرد انسان می

  .دهد انسان زمينی کانون زندگی مقدسان آسمانی را تشکيل می. ندارند انسان
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 جهان و گيتی تلسکوپی زيست

د، جهان طبيعی انسان شو پديدار می ی تلسکوپها بر ما جهان موضوع دانشهای طبيعی، جهانی که مثال از دريچه

آييم و در معنايی فرهنگی و  شويم، به عنوان عضوی از جامعه بار می می نيست، آن جهانی نيست که در آن متولد

گيتی علمی اما . گرفت توان وجود انسان را ناديده در گيتِی تلسکوپ، می. ميريم کنيم و می کاری می تاريخی

شود و آنها به اين اعتبار عينی  چيزها با انسان قطع می يتی ارتباطدر گ. انتزاعی از جهان طبيعی انسانی است

و فهم  جهان شود، اگر يکسر ارتباط خود را با زيست کليت و هم در اجزايش نامفهوم می گيتی هم در. شوند می

  .جهان است ی اول فهم زيست فهم، در درجه. پروريده در آن از دست بدهد

 محوری انسان

آهن برای ". آهن برای چيست؟" يعنی" آهن چيست؟"جهانی  از ديد زيست. محور است نسانجهان آشکارا ا زيست

برای چه آن را در ديوار فرو . برای کوبيدن به ديوار است ميخ برای چيست؟. چيست؟ برای ساختن ميخ است

به اينکه چگونه  ستهدر نهايت همه چيز برای ماست، و هر چيزی ب. لباسمان را به آن بياويزيم کنيم؟ برای آنکه می

 .يابد کند، معنايی و ارزشی می برای ماست و برای ما چه می

 

انسان ممتاز . نهد که به خود می انسان نيز ارزشی ندارد، سوای آن ارجی. هيچ چيزی به خودی خود ارزشی ندارد

  .يابند اينکه با او ارج و ارزش، بوِدش می اش، بلکه به خاطر است نه به خاطر ارج ويژه

 اجتماعيت ارزش

ارزش  ارزش يا بی باارزش، کم  اينکه انسان چيزها را– در معنايی مثبت از ارزش –گذاری انسان و  ارزش

ور در  انسان، غوطه. اش ممکن باشد های اجتماعی فرد از رابطه کند، کنشی نيست که فهم آن با منتزع کردن می

ای ارتباطها  پايه ساختار. ذاری عملی فردی نيستگ ارزش. گيرد انسانی، با چيزها ارتباط می ارتباطهای

  .است" انسان-چيز−انسان"يا " چيز−انسان−انسان"

ی  يايد، در حد پهنه برای بقا تنزل می  اگر اجتماعيت انسان را کنار بگذاريم، ارزش تا سطح يک کنش طبيعی ساده

بر اين . رسان است بنده موجودی آسيبکند و آن جن گرسنگی را رفع می ادراک حيوانی در اين مورد که اين چيز

انسانی است که ارزشها  های در مبادله. های انسانی است ی انسانی آن ارزش در مبادله در معنای ويژه قرار ارزش

کند،  گذاری تعيين می مرزها را نظام ارزش. يابد ارزشی نمی يابد و ارزشی بيان اقتصادی می. شوند بندی می دسته

  .ای ارزشها را از هم جدا کند شناسانه ود ندارد که با استواری هستیوج وگرنه هيچ مرزی

 ذات منفی ارزش

دست کم به دو . ارزش نه بی در جهانی که از يک انسان و يک چيز تشکيل شده باشد، آن چيز نه با ارزش است

ثرت چيزهاست، بدان اينکه ارزش مستلزم ک. ارزش داشته باشيم ای به نام انسان و دو چيز نياز داريم تا پديده
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ذات خود منفی  ارزش در. کند و شرط اختالف کثرت است شگذاری را وجود اختالف ممکن می ارز گردد که برمی

" پ"و " الف"گردد که  به آن برمی" ب" نيست و ارزش" پ"و " ب"گردد که  به آن برمی" الف"ارزش . است

  .نيست

 بودگی ارزش نمود منفی

دارد، تمايزهايی که با الفاظی منفی   بازار در تأکيد بر آن تمايزهايی است که يک کاالبودگِی ارزش در نمود منفی

 جايی که امکان انتخاب وجود ندارد و. توانند های ديگر نمی کند که ماشين می اين ماشن کاری: شوند، مثًال بيان می

نموِد بارِز . شود بيان می برای رفع نيازهايی خاص فقط کاالهايی خاص وجود دارند، ارزش به صورت مثبت

برنهشِت بنيادی اين گفتار در مورد . رقابت وجود داشته باشد بودگِی ارزش در جايی است که تنوع و همزمان منفی

تز را تشريح  در بخش آينده اين. بودگِی آن جست ارزش دين را بايستی در منفی: دين اين است اقتصاد سياسی

   .کنيم می

  

 

 

  ١٩–اقتصاد سياسی دين

  ی منفی ارزش دين قاعده

شوند و همين است که بحث  ترکيب می ی جامعه، در مورد دين، آشکارا دو مفهوم از ارزش با هم  در سيستم مبادله

مفهوم ديگر . گوييم همان چيزی است که ترجمان پولی آن را قيمت می يک مفهوم. سازد ارزش دين را پيچيده می

ای در ميان است که  پديده بر اين قرار در مورد کاالی دينی، پنداری پای. معنايی مترادف با هنجار است ارزش در

ای برقرار است نه ديوار  ی قيمتها نه ورطه ی هنجارها و پهنه پهنه ميان. پرد ی قيمتها می ی هنجارها به پهنه از پهنه

به " خوبی"ثًال به نام م اند و پرش از ارزشی آميخته ارزشها درهم. بخواهيم از يک جهش سخن گوييم چينی، که

شود،  بينيم که اين گذار چه آسان انجام می زندگی واقعی می در. گيرد بسيار ساده صورت می" سود"ارزشی چون 

  .عذاب وجدان و حتا آميخته با حس طلبکاری نرم و موجه، بی

 کاالی دين

ی  رابطه. ی تخصصی دينی حوزه ای با يک ايم به صورت جامعه ای را در نظر گرفته ما در بررسی خود مدل ساده

موضوع بحثمان پرسش از پی . ی دين و اقتصاد توجه داريم به رابطه ايم و فقط دين و سياست را موقتا ناديده گرفته

ی نمادين است که  سرمايه منظور از کاالی دين، کليت دين به مثابه. نظر به کاالی دين يا کاالی دينی ارزش است با

کاالی دينی . ناميم داشِت مشخصی را کاالی دينی می هر عرضه .شود داشِت دين متبلور می هدر اين يا آن نوع عرض
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دين است،  ی کليت ارزشی دهنده با اين توضيح که هر کاالی دينی بازتاب. خدمات دينی است عمدتًا به صورت

  .مترادف گيريم ی آنی بحث مسامحتًا اين دو مفهوم را توانيم بسته به زمينه می

 بودگِی ارزش دين منفی

و " ب"گردد که  به آن برمی "الف"ارزش . پيشتر در اين مورد گفته آمده است که ارزش در ذات خود منفی است

بودگی ارزش در جايی است  نمود بارز منفی. نيست" پ" و" الف"گردد که  به آن برمی" ب"نيست و ارزش " پ"

تعيين  توان بودگِی ارزش می  را با بيان خاصی از منفیارزش دين. وجود داشته باشد که تنوع و همزمان رقابت

پردازيم، بلکه  است که بابت خود آن می ای ای ارزش نه هزينه ی بارز کاالی دينی در بحث مقايسه مشخصه: کرد

 نيازی خود را از آن کاال اعالم و تثبيت کنيم يا کاالی دينی ساخت کًال بی ای است که بايد بپردازيم تا هزينه

ای که  گردد، هزينه ی منفی برمی هزينه ارزش دين به اين. ی دينی ديگری را به جای کاالی موجود بگذاريم خانهکار

 مقدم بر. هزينه در اينجا فقط پول نيست. کننده است ناشی از يک برخورد نفی ی ناميم، چون هزينه آن را منفی می

  .ارگرفته شودی فرهنگی است که بايستی برای نفی به ک هر چيزی کارمايه

 ی نفی آن است ارزش دين در هزينه

درست است که رقابت وجود دارد و در  .شود در اقتصاد، ارزش کاالها معموًال در رويکرد مثبت به آنها تعيين می

کننده با نظر به  ناپذير بنمايد، اما در وضعيت عادی بازار، مصرف جانشين شود که مورد هر کااليی چنان تبليغ می

کند، بهای  نيازهای او را برطرف می خواهد بخرد چه چند و چونی دارد و چگونه و تا چه حد کااليی که میکه  اين

ی  هزينه ارزش دين به مثابه کاال بسته به: که آمد، گويا قضيه برعکس است آنچنان در مورد دين،. پردازد آن را می

   .تر باشد، آن دين پربهاتر است پرهزينه امعههر چه پيدا کردن جانشينی برای يک دين در يک ج. نفی آن دارد

 زمان تاريخی الزم برای نفی: ارزش

ارزش يک کاال : گويد مارکس می .تواند مفيد باشد های مارکسی در توضيح اين قاعده می بندی استفاده از فرمول

ارزش هر : گويد ن میی منفی ارزش دي قاعده. آن متبلور شده است بسته به زمان کار اجتماعًا الزمی است که در

  .ای است که بايستی برای نفی آن صرف کرد ميزان زمان تاريخی دينی بسته به

 گری دين قدرت نفی

توانيم  می. گذاريم بعدی اين گفتار وامی زنيم و شرح وبسط آن را به بخش ای می در اينجا در توضيح قاعده مثال ساده

 توانيم آن توانيم آن را با مقداری طال عوض کنيم و می ريم، میرأس اسب بگي يک اتوموبيل مارک پژو بدهيم و چند

گيرد يا  خواند، مثال دو عدد مرغ می می يک کاهن به ازای وردی که. را با يک اتوموبيل مارک فورد تاخت بزنيم

 ای آنخواند از کيش خاص خود و به از وردی بر: ای اين گونه شود وارد معامله اما او حاضر نيست. يک کيلو پنير

اتوموبيل آن مارک تاخت زد، اما  توان با اتوموبيل اين مارک را می. مند شود از ورد خاص کيش ديگری بهره

ممکن است در يک نمايش صلح وردی از اين دين . از آن دين عوض کرد توان کااليی از اين دين را با کااليی نمی
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دينی با رقيب خود  منتفی است چون هر. ا منتفی استوردی از آن دين بيابد، اما اين معاوضه اساس پاسخش را در

چون دين قدرت نفی دارد، . آن دين قدرت نفی دارد ای است که در ی دينی جامعه جامعه. گيرد ای منفی می رابطه

   .ی منفی ارزش دين است ديگر از قاعده ای اين نيز سويه. ارزش دارد

 

 

  ٢٠–اقتصاد سياسی دين

  فرمول حيات حکومت دينی

داری همچون  سرمايه"ای دارد به نام  مقاله است،" ی انتقادی نظريه"لتر بنيامين، که از نسل نخست انديشمندان وا

 ی شده ی واژگون تواند همچون ايده شود، می اقتصاد سياسی دين مطرح می آنچه در بحث جاری زيرعنوان". دين

ما برعکس . داری ايستاری دينی دارد سرمايه اند کهوالتر بنيامين کوشيده است بنماي. ی بنيامين تعبير شود مقاله

 اين فهم اولويت دارد، زيرا از آن جهت که دين رويکردی. دين را بفهميم ی دارانه کوشيم ايستار سرمايه می

عنوان رويکردی  بنيامين توصيف کرده، به توانيم، همان گونه که داری را می دارانه دارد، رويکرد سرمايه سرمايه

  .ريابيمدينی اند

 داری وار سرمايه اندرون دين

اثبات اين نکته نخست اين نظر را  او در. شود داری نوعی دين ديده می گويد که در اندروِن سرمايه بنيامين می

 هايی کمر بسته، که قبًال دين مرجع رفع آنها بوده قراری ها و بی نگرانی داری به رفع همان کند که سرمايه مطرح می

: داری به مثابه دين است سرمايه دوزيم که عکس اين پديداری اری چشم می د سياسی دين به پديددر اقتصا. است

های کانونهای  قراری ها و بی شود که به نگرانی دينی ديده می ی هايی در رفتار حوزه قراری ها و بی نگرانی

کند، به صورتی منفی  می حوزه توليدگردد که آنچه اين  ی دينی بدان برمی های حوزه تشويش. مانند می داری سرمايه

. شود محسوب می" ديگری"کوبيدن و ُخرد کردن آنچه برای آن  از طريق نفی غير، از طريق درهم: يابد ارزش می

کند،  توليد می گويد که ارزشی که رقيبش کسی نمی. نگرند نيز رقيبان به چشم نفی به هم می داری در سرمايه

متمرکز است و همبسته با آن ورشکسته کردن  بخشی به بازار خويش ش روی رونقتمام تال.  است ی ارج شايسته

  .حريف

 ی دين دارانه اندرون سرمايه

داری همه  در سرمايه: از اين قرارند ای دينی دارد، داری وجهه سه دليل اصلی بنيامين برای اين که بنمايد سرمايه

 ماند که همه داری به دين می يابد و از اين نظر سرمايه میدارانه  سرمايه چيز معنا واصالتش را با کيش سودجويی

دين در گرايش هر دو به گسترش  داری و دليل ديگر مشابهت سرمايه. بيند چيز را از دريچه تنگ مصالح خويش می
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رسانند، به اين حس که گناهی  که هيچ کدام ما را به رهايی نمی و دليل سوم اين است. وقفه است گيری بی و قدرت

چه مصرف کنيم،  هر. خواهند هر دو از ما بيشتر و بيشتر را می. نبايستی نگران و آشفته باشيم نداريم و ديگر

 .راندمان را مدام بايستی باال برد. کافی نيست شويم، هر چه بيندوزيم کم است، هر چه کار کنيم، تر می حريص

 

دارانه  بات کرد و برنمود چرا دين ايستاری سرمايهتوان همين سه دليل را آورد، برای اينکه عکس قضيه را اث می

  .دارد

 دو نوع دين

اما از زمانی که . جسته است نمی در آغاز ارزش خود را در نفی ارزشهای ديگر. دين از آغاز چنين نبوده است

که شود، آنهم هزاران سال پيش از آن  دارانه می وجودی آن سرمايه گردد، ايستار مبنای وجودی آن غيريت می

خصلت دينهايی است  نفی،. خوريم در شکل جديد آن پديد آيد، در شکلی که در عصر جديد بدان برمی داری سرمايه

آنها دينهايی هستند که خود را برحق و دينهای ديگر را  :شوند بندی، اديان ثانويه خوانده می که، بنابر يک تقسيم

اوليه برخالف اديان  اديان. کنند مراه يا دشمن خدا اعالم میپيروان خود را رستگار و ديگران را گ دانند، باطل می

خدايان خود را داشته باشيم و ديگران هم خدايان خود را  شود که ما در آنها پذيرفته می. کنند ثانويه مرزکشی نمی

ن نوع اول به از دي هايی از گذار توان جلوه می" عهد عتيق"در . ثانويه نوع متأخر دينها هستند اديان. داشته باشند

  .دين نوع دوم را ديد

 دين پرارزش

ی  دارانه داده شد، در رويکرد سرمايه گری و بنابر توضيحی که در همصحبتی با والتر بنيامين هر چه دينی در نفی

معيار پرارزش بودن اين است که با چه . شود  تر محسوب می خود، پرارزش خود موفقتر باشد، در قلمرو اجتماعی

پذير  ی سياسی تبديل سکه ی فرهنگی و ی پولی، سکه های رايج اجتماعی، از جمله سکه ی آن به سکه سکه ضريبی

  .ناب نيست منظور از آن ارج از ديدگاه اخالقی و معرفتِی. باشد

 

 فرمول حيات حکومت دينی

 

گری آن افزوده شده  بر توانايی نفی با انقالب اسالمی ارزش دين در ايران باال رفته، چون: ايران را مثال بزنيم

ی  رسانه کنند اند که تعيين می آنان. توانند فرمان به شليک دهند اند که می آنان کليد زندان در دست فقهاست و. است

توانند نفی کنند،  آنان می. چه روالی بچرخد مجاز کدام است، نظام آموزشی بايد چه سامانی داشته باشد و بازار بر

آنان  .بشکنند، انواع و اقسام مميزی برقرار کنند و حکم به ارتداد و مرگ بدهند مها راها را ببندند، قل روزنامه

ی انرژی نفی،  بر اساس پشتوانه. کيست توانند بگويند ممنوع چيست و مجاز کدام است، دوست کيست و دشمن می

کنيم و  مشخص می k رفضريب نفوذ آن را با ح. شود، سخت پراعتبار است می ی دينی توليد ای که در حوزه  سکه
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  :توانيم داد، چنين است ی منفی ارزش دين به دست نخستين روايتی که از قاعده .N نفی را با حرف انرژی

k=F(N)  

   .ی ساده، فرمول حيات حکومت دينی است اين معادله .N تابعی است از k يعنی

  

 

 

  ٢١–اقتصاد سياسی دين

  منفيت و غيريت

شاخص : را از آن به دست داديم ی منفی ارزش دين و در بخش پيش اين روايت عدهای گذارديم به نام قا قاعده

ی اساسی اقتصاد،  های ارزشی در سه پهنه آن به ديگر سکه ی پذيری سکه ارزش دين در يک جامعه ضريب تبديل

که برای  ینفی هر آن چيز: پذيری تابع توانايی عملی دين برای نفی است اين ضريب تبديل .فرهنگ و سياست است

را سرکوب کند و مرزهايی در فرهنگ و  ای دين بتواند کيشهای رقيب اگر در جامعه. به شمار آيد" ديگری"آن 

 هر چه دينی نرمخوتر شود و. يابد شود، متاع آن دين بسيار خريدار می اش حفظ ی بالمنازع سياست بکشد تا سلطه

کند  گردد، منطقی که ايجاب می می داری انحصاری کاسته هروادارتر گردد، از ارزش آن بنابر منطق ارزشی سرماي

دين نرمخو ممکن است نفوذ فرهنگی خود را حفظ کند و . گرفته شود کاری پی منفعت خودی بی هيچ گونه مالحظه

شده است و  در اينجا پای دينی در ميان است که در فرهنگ حل. بر سياست نيز تأثير بگذارد از اين طريق

گرا در مقابل، اگر چه جزئی از فرهنگ  منفی دين. ی فرهنگی ديد ا بايستی همچون يک سرمايهی آن ر سرمايه

  .ی کامل خود درآورد دهد تا آن را زير سيطره مقابل فرهنگ قرار می است، دينی است که خود را در

 ی نفی کارمايه

گوييم، به  ارزش يک دين سخن می کال بايد توجه شود که وقتی در چارچوب بحث فعلی از باال رفتن و پايين آمدِن

دين پرارزش از نظر ما، بنابر تعريفی . ی نفی است ما به کارمايه توجه. دهيم ارزش باری اخالقی يا معرفتی نمی

از انرژی نفی که  ايم، دينی است دارای آن حد در چارچوب اقتصاد سياسی ايدئولوژی به دست داده که از ارزش

های سياسی و اقتصادی و  ی خود به سکه پذيری سکه تبديل دی را از دور خارج کند وهای اعتقا بتواند ديگر سکه

  .باالترين ضريب ممکن تضمين نمايد فرهنگی را با

 غيريت و غيرت

شوند و پس  عنوان غير تعيين می به هايی خدايان، کسان، قومها و آيين. گردد ی منفی دين به غيريت برمی کارمايه

شود که در نبرد با غير  برکت نصيب مؤمنی می. شود ايمان اعالم می عنوان پيروزی ها بهکوبيدن آن زدن و درهم
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آنها به غيريت  اگر از متنهای مقدس دينهای نوع دوم، يعنی دينهای متأخری که غيرت ايمانی .شرکت جويد

  .ماند به جا نمیکنيم، از آنها چيز چندانی  چه را که به غير و غيريت اشاره دارد، حذف گردد، هر آن برمی

 َسّياسيِت سياست دينی

خود را با قرار دادن نيکی در  عنوان شر تلقی شود و بر اساس اين مرزکشی با غير البته طبيعی است که غير به

 ی بس نسبيت آنها جلوه. نسبی هستند− های تاريخی  دينها به مثابه پديده − خير و شر دينها. برابر پلشتی معرف کند

شود از ديد آن يکی شر است و  می خيری که نصيب اين يکی: د، آنگاه که دو دين با هم بستيزندياب آشکاری می

شده از  آيد، به سادگی اصول اخالقی پذيرفته غيرتشان به جوش می دينها آنگاه که در برخورد با غير. برعکس

با فرمان " عتيق عهد" خود آشکارا در" همنوع خود را مکش"فرمان عهد عتيقی . گذارند زير پا می طرف خود را

ی سياسيت  ترين نمونه سياست دينی شنيع. شود گذاشته می دادن به قتل و ستايش از جهاد خونبار انبيا و اوليا زير پا

  .گذارد را به نمايش می

 تالش برای رام کردن

از يک متن مقدس تفسيرهايی که  از همان نخستين. کار فرهنگ در در برخورد با دين گرفتن انرژی منفی آن است

در . ی موجود به هم ريزد چنان تعبير نشود که سامان جامعه گردد برای آنکه غيريت شود، تالشی آغاز می می

شان با  ی فاصله شوند، بر ها متعالی می شود، مقدس تفسيرگری تأکيد بر مفهومهای مثبت می دورانهای آرامش در

آيد و  آيد، غيرتها به جوش می بحران که پيش می .خالت نکنندهای روزمره د شود تا در منازعه زمين افزوده می

ستيزها  دين انرژی منفی نهفته در خود را در خدمت. شوند به غيريت بازخوانی می های مربوط آنگاه است که آيه

کرديم که خدا منتقم و قاسم و مکار  می داشتيم فراموش. شود خدای عشق به خدای جنگ تبديل می. دهد قرار می

شان، در راديو خدا به عنوان خدای  گيری در همان روز اول قدرت. آوردند اين صفتها را فقيهان به يادمان. تاس

  .معرفی شد منتقم

 های تفسيری عرفان و فلسفه استراتژی

های تفسيری در  استراتژی. است دادنی مشکل دين با عرفان از يکسو و فلسفه از سوی ديگر از همين طريق توضيح

رود  کند و حتا تا جايی پيش می عرفان بر عشق تأکيد می. بازد می اند که مفهوم غيريت رنگ ن فلسفه چناعرفان و 

کند  چنان خدا را متعالی می کند و فلسفه مطلق غيريت در دينهای عبری را که ابليس است، مشمول عشق می که نماد

 .رود ی رو به زوال میهر نوع مرزگذار گيری مطلقش از بودگی آن به خاطر فاصله که منفی

 

گرا،  هايی از تفسيرهای مثبت جنبه ها و ی دينی ممکن است زير فشار فرهنگ گوشه ی حوزه دين به عنوان سرمايه

  .رود که مفهوم غيريت را فروهلد جايی پيش نمی انگيز را بپذيرد، اما تا جو و عشق تعالی
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 مارکتينگ دينی

حتا . انرژی منفی ديده است ای از ی دينی را در پشتوانه ار سکهی تاريخی خود اعتب ی دينی در تجربه حوزه

مسيحی نتوانسته است تغييری اساسی در بازاريابی دينی ايجاد  گری فرهنگی در جهان اصالح های پس از دين تجربه

ی ميسيوناريسم است، يعن مارکتينگ فعلی مثبت است، ولی کنِه استراتژی ميسيوناريسمی است، که چون ُپز. کند

تبديل کند، مبنايش غيريت است و به اين دليل منفی  خواهد از موضعی خودخواهانه به خودی غيرخودی را می

  .است

  

 

 

  ٢٢–اقتصاد سياسی دين

  بازتوليد غيريت

  .ارزش دين نيز همچون هر ارزش ديگر مبادالتی است. گفتيم که ارزش در مبادله معنا دارد

 تحليل عبادت

برداشت دووجهی از آن چنين  .ای است نه دو وجهی، بلکه چهاروجهی عبادت رابطه: مگيري عبارت را در نظر می

ی پ  الف در برابر چشمان ب بر مبنای قاعده: "اما چنين است کل داستان." کند الف خدايی را عبادت می: "است

تالشهای در  ندر عرفا". پ"ی  به خاطر قاعده" ب"يابد در نگاه  عبادت ارزش می." کند می خدايی را عبادت

های اجتماعی کنترل  سنگينی نگاه ناظر و قاعده کننده از زير حاصلی صورت گرفته، برای آن که عبادت مجموع بی

در عصر  تواند تنها باشد، حتا اند که انسان تنها نيست و به لحاظ وجودی نمی حاصل بی اين تالشها از آن رو. درآيد

برای تنهايی يعنی گريز از سنتهای  است و در آن امکانهای معينی) تهسوبژکتيوي(جديد، که عصر نهادگانی 

 به خاطر امکان. عصر جديد پارساترين عصر تاريخ است. آيد پديد می) ساز ابژه(برنهادکننده ) ابژکتيو(برنهاديِن 

ن فقط عبادت دي. پارسايی را دريابيم توانيم با نگاه از منظر آن مشکل دين با پارسايی در اين عصر است که می

 ی پ الف در برابر چشمان ب بر مبنای قاعده: "رسيد ای نمی عبادت پارسايانه نيست، اما اگر هم فقط عبادت بود، به

ارزش دين، . کند خلق خدا تبديل می بستان با ه پ عبادت خدا را به بده چشمان ب و قاعد." کند خدايی را عبادت می

  .مبادالتی است با قابليت تبديل به ارزهای بازاری و سياسی رزشیترين کنش دينی، ا حتا در غيرمبادالتی

 های اوليه و ثانويه دين

دينهای اوليه دينهايی  .دينهای اوليه و دينهای ثانويه: اند از زاويه تکامل تاريخی بر دو نوع اين نيز گفته شد که دينها

اين گروه انسانی، خدايان خود را .  درگير شونددينهای همسايه اند بدون چنان ادعاهايی که به خاطر آنها با بوده
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در . روابط آدميان بوده است دوستی و دشمنی خدايان با هم تابع مستقيم و آشکار. گروه، خدايان خود را داشته و آن

خوانند، پيروان  آنها خود را حق و دينهای ديگر را باطل می. گذارند می مقابل، دينهای ثانويه مبنا را بر نفی مطلق

. اديان، نوع متأخر دينها هستند اين. کنند را رستگار و ناگروندگان به خود را گمراه يا دشمن خدا اعالم می خود

ی  چنانکه همجواری اديان در نمونه− توانند غيرتوحيدی نيز می دينهای. نفی، خصلت همه دينهای توحيدی است

  .دبودگی را از آنان بياموزن منفی− دهد  نشان می هندوستان از

 ی منفی ارزش قاعده

ی منفی ارزش دين را به  قاعده. آنهاست گرا تابع قدرت نفی های منفی ها، قاعده گذارديم که ارزش دين با اين توضيح

به سخن ديگر . های مختلف جامعه تابعی از انرژی منفی آن است در پهنه ضريب نفوذ دين: اين صورت بيان کرديم

  اش در هنگام تبديل باشد، سکه داند، پرتوانتر ت دربرابر هر آنچه انحرافش میدينی در منع کردن و ممانع هر چه

  .تری خواهد داشت ضريب مبادالتی درشت های بازار و سياست های رايج در پهنه  به سکه

 بودگی بعد الهياتی منفی

 موضوع مهم و جذابی نمايد، چگونه می بودگی چيست و در شريعت و اخالق دينی خود را اينکه ُبعِد الهياتی منفی

اگر . رود ما، که تحليل کاسبی دينی در بازار و سياست است، فراتر می است که پرداختن به آن از چهارچوب کار

مطالعه در مورد يک دين کند، از  تواند برای ترين کاری که می بخواهد خود موضوع را بکاود، اين است ساده کسی

متنهای مقدسی از آن دين را بردارد و درنگرد که اگر در جهان غيريت  :ی که در اينجا گشوده شده است ا زاويه

  .ماند از آن متنها چه می نباشد،

 بازتوليد تبعيض

برای آنکه کار به نابودی نکشد و  ی غيريت و کنترل آن، ممکن است گفته شود که دين آمده است برای حل مسئله

کند؛ تقابل اما نه  ين شکی نيست که دين، تقابل را کنترل میدر ا. باشد چنان شود که با وجود غيريت صلح برقرار

سازد و کل  قاعده می دين به عنوان مثال از غيريت زن و مرد. کار دين، بلکه مبنای وجودی آن است موضوع

اش يک مبنای وجودی دين  غيريت در پنداشتگی تاريخی آورد، از طرف ديگر اما اين رابطه را زير کنترل درمی

. کنند بازتوليد می ها آنها را شود و آن قاعده از پنداشت غيريت آنها قاعده ساخته می. اند چنين  و نجس نيزپاک. است

دار تعريف پاکيزگی و آلودگی  پزشکی و بهداشت مدرن عهده يابد، حتا در آنجايی که بازتوليد غيريت آنها ادامه می

  .شود می

 الهيات سياسی

و " دشمن-دوست"جفت تقابلی  الهيات سياسی از انطباق دو. هيات سياسی استبودگی دينی، ال نمود سياسی منفی

ی سياست را زير کنترل انرژی منفی خود  ميداندار شود و عرصه هرگاه دين. آيد بر يکديگر پديد می" کافر-مؤمن"

ی  آميزند، قاعدهدرهم  هرگاه سياست و ديانت. شود ی کانونی آن تبديل می سياسی آشکارا به آموزه درآورد، الهيات
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همگانی است که دستگاه دينی فقط با سرکوبگری قادر است،  ی آشکار ارزش منفی دين شکلی از بيان اين تجربه

  .قدرت خود را حفظ کند

 رمز حيات حکومت اسالمی

منفی دين است، رمز حيات حکومت  بر اين اساس بود که پيشتر گفتيم اين قاعده که ضريب نفوذ دين تابع انرژی

  :و گفتيم .N کرديم و انرژی نفی را با حرف مشخص k ضريب نفوذ آن را با حرف. المی استاس

k=F(N)  

بخشهای آينده آن را بيشتر  در. ی ساده، فرمول حيات حکومت دينی است کنيم که اين معادله هم تکرار می باز

   .تر رويمدر بحث اقتصاد سياسی پيش پيش از پرداختن به آن نخست بايستی. خواهيم گشود

  

 

 

  ٢٣–اقتصاد سياسی دين

  پيگيری شيخان و ناپيگيری روشنفکران دينی

داند، پس زند، از قدرت  که ناروا می چه را هر چه دينی پرتوانتر بتواند آن. ارزش دين در انرژی منفی آن است

 ی آن قادر است با ندهی دينِی نماي منظور از نفوذ بيشتر اين است که حوزه .نفوذ بيشتری در جامعه برخوردار است

سياست و فرهنگ و اقتصاد تبديل  های های رايج در عرصه ی خود را به ديگر سکه ضريِب تبديِل باالتری سکه

  .کند

 های بنيادين غيريت

دانند، غيريت  را ضاللت می منطق نظر و عمل دينهايی که حقيقت مطلق را در خود متجلی ديده و خارج از خود

 –که روحی ( زمينی –شيطانی، آسمانی − الهی : اينهايند دين دينهای موسم به ابراهيمیهای بنيا غيريت. است

نکنيم،   کافر و، فراموش–نجس، مؤمن − حرام، پاک − ، حالل )اند بيانهای ديگری از آن  مادی–جسمی و معنوی 

طانی، زمينی، حرام، معنايی هستند و شي ی الهی، آسمانی، حالل، پاک، مؤمن و مرد در يک زنجيره.  زن–مرد 

به  ناميم، ی معنايی می هر دسته را يک رشته يا زنجيره. اند مقابل آن کشيده شده ی معنايی نجس، کافر و زن به رشته

ای  در اينجا تداعی، منطق ارزشی .ای که فقط کنشی روانی نيست خاطر تداعِی معنايی ميان عناصر آنها، تداعی

 اجتماعی، که مجرای آن، بسته به جامعه و دوران، شکلی آشکارا ساختاری و های است با تأثيری نيرومند بر مبادله

  .يابد افزارانه نيز می سخت
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 غيريت کاهن و جزکاهن

ی  ی دينی و جامعه باشد، غيريت حوزه هر چه در يک دين يا در دورانی از تاريخ آن تأکيد بر منطق غيريت قويتر

ی تاريخی تا به حدی رسيده است و هنوز چنان  اين غيريت در تجربه فرسختی. تر است خارج از آن حوزه فرسخت

های بنيادين  بينی دوگانه آشکار و عامل مؤثری است، که غيريت کاهن و غيرکاهن را نيز بايستی جزو واقعيت

به خاطر . بازند ها رنگ می طلب غيريت يافته و قدرت سازمان ی دينی بدون حوزه. مدار گذاشت دينهای غيريت

وجود دارند و  های دينی خاخام و کشيش و آخوند وجود دارند، و چون اينان وجود دارد غيريت هاست که ريتغي

  .غيرتی که پاسدار آنهاست

 مقامات شيوخ دين

باال هستند؛ تاريخ آنان تاريخی قدسی  اند؛ آنان راهبر به سوی عالم آنان آسمانی. دانند ِسّر قدسی را شيوخ دين می

 .ی همان تاريخ آنان استتاريخ قدس. است

 

ی آن در دوران بنيانگذاری  اوليه ای است که انباشت ی همان سرمايه ای که شيوخ هر دينی دارند، ادامه سرمايه

 .کنند، به نام مقدسان ضرب شده است خرج می ای که آنان سکه. دينشان صورت گرفته است

 

. بازدهِی ارزشِی علم دين را نداشته است ر جهاِن تاريخی ماهيچ علمی د. اند، عاِلم در معنايی مطلق شيوخ دين عاِلم

برتر  علم دين در اين معنا. رسند زايِی تاريخی علم دين نمی تأثيرگذاری و بهره علومی چون شيمی و فيزيک به گرد

دين تا عصر جديد در اين مورد با  علمای. نيازی از هر علمی است از هر علمی است و برخورداری از آن بی

گيرد که  ی فرهنگی ديگری به نام علوم جديد شکل می است که سرمايه در عصر جديد. اند الشی جدی مواجه نبودهچ

اين سرمايه . دانشگاه است ی جديد و ای به نام مدرسه ی علمی ی دينيه، بلکه به حوزه ی علميه به حوزه اعتبارش نه

کوبد تا رشد کند، چون  بديل خود را نمی. يريت نيستآن غ منطق رشد. کند ای که دارد، رشد می با توانش واقعی

  .گيرد در تنگنا قرار می کند، بديلش رشد می

 روشنفکران دينی

ای که دارند، به  ی دينی سرمايه. کنند می مصداق غيريت را آنان تعيين. اند های دينی ی غيريت شيوخ دين، پاسدارنده

 ی فرهنگِی ی فرهنگی ديگری جز اين سرمايه ند با سرمايهکسانی را که بخواه .دهد آنان اين مشروعيت را می

ايراِن دوران ما گروه موسوم به  در. زنند بخِش دينی در کار دين شوند و با آنان رقابت کنند، پس می مشروعيت

 شانتا زمانی که کارکرد. اند شان را در دانشگاه اندوخته ی فرهنگی سرمايه اينان. اند روشنفکران دينی از اين دسته

سخنی به اثبات گويند، مغضوب  آنگاه که خواستند،. دانست ی دينی وجودشان را مفيد می نفی ديگران بود، حوزه

گيرند که همتشان تيز بودن در ستيز با  ها را به خدمت می غيرخودی شيخان در کار دين فقط کسانی از. شدند

  .باشد ديگران
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 موضوع اختالف

ی دينی داشته باشد و بخواهد  حوزه ی ديگری به بازار دين که خاستگاهی جز يهدانند که ورود سرما شيوخ دين می

زند، آن هم چون در گام نخست غيريت  غيريت و غيرت دينی را به هم می با منطق سود و زيان خود کار کند، نظام

و فکر و ذکرشان از اين ر روشنفکران دينی متوجه اين امر هستند و. کند دينی و آنسوی آن را کمرنگ می ی حوزه

 .مشروعيت دارد ی دينی برای تفسير دين رد اين ادعاست که تنها حوزه

 

ی دينی،  انحصارطلبی و غيرستيزی حوزه آنچه بايستی نقد شود، نه. در اين چالش منطق آنان کند و ناپيگير است

  .برد  راه میها که به خودخواهی حوزه و ستيزش با جزخودی بلکه کل نظام فکری مبتنی بر غيريت است

 نقد نظام آپارتايد دينی

مسلک شده  آپارتايد دينی، ليبرال ی دينی در عين باورش به مبانی بينيم که حوزه ی غربی می در کشورهای پيشرفته

ی دينی هنوز بر فرهنگ چيره است و فراتر  جايی که حوزه. کرده است مارکتينگ، اين تغيير رويه را ايجاب. است

مسلط يک نظام آپارتايد  ما در نظام. ای رخ نخواهد داد را نيز در دست دارد، چنين تغيير رويهسياسی  از آن قدرت

گری  متون دينی، آپارتايد برقرار کرده است، بی آنکه اساس تبعيض نقد آن از اين زاويه که در تفسير. بينيم کامل می

  .ليبراليسمی ناپيگير است آن نقد شود،

  

 

 

  ٢۴–اقتصاد سياسی دين

  ش و نمايشارز

چيزی است با : ای دو چهره است پديده کاال: ای را پيش گذاشته است مارکس در بررسی ماهيت کاال مدل ساده

شود و در عين حال چيزی است که  دهد، برای رفع آن نياز مصرف می می خصوصيتهای معين که به نيازی پاسخ

وجه اجتماعی کاال اين وجه  .کند های ديگر معادل میشود، يعنی ارزشی دارد که در بازار آن را با کاال می مبادله

روم و مثال يک  کننده به بازار می عنوان مصرف قرار آنگاه که من به بر اين. يابد ای است که بيان پولی می مبادالتی

ه بفروشم، با عمل خريدن ب خرم، در حالی که نخواهم با کاال تجارت کنم يعنی آن را دوباره برای خود می پيراهن

را فقط به معنای خريد و فروش بگيريم، حق با مارکس است، اما  اگر مبادله. دهم حياِت مبادالتی پيراهن پايان می

در نظر گيريم، در  ی صورت گرفته در بازار را نوعی از يک کل جامع  باری گسترده دهيم و مبادله اگر به مبادله

شويم که ارزش کاال را در ارجی گذاشته شده به  ن قانعتوانيم به پيروی از مارکس به اي اين صورت ديگر نمی

  .کار اجتماعا الزم برای توليد آن تصور کنيم صورت مقداری پول در ازای زمان
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 وجه نمايشی کاال

پوشی  فقط از آن عمل فيزيکی تن پوش بود و پيراهن چيست؟ اگر پيراهن فقط تن: مثال پيراهن را در نظر گيريم

 من با آن فقط خود را. ای است برای خودنمايی پوش است، هم وسيله تن پيراهن اما هم. س بودآمد، حق با مارک برمی

من خود را برای ديگری : است ای آراستن يک کنش مراوده. آرايم پوشانم، بلکه در ضمن با آن خود را می نمی

اين که . خورم گری غذا میمن برای دي: ای است نيز مراوده شود گفت که وجهی از عمل غذا خوردن می. آرايم می

خود به دليل  رستورانی ببريم، چه سفارش دهيم، چگونه بخوريم و اين که چگونه مراقب وزن مهمان را به چه

 .ای هستند مراوده های آشکاری از اين وجود ی نمايشی تن باشيم، جلوه جنبه

 

گويد، حالتش گوياست، اشيا نيز برای  نمی انسان فقط با زبان سخن. اند اشيا هميشه برای انسان وجهی نمايشی داشته

  .آورد به سخن درمی حضور انسان جهان را. او گويا هستند

 ی دين در نمايش سابقه

اشيايی دست يابند که به نظر آيد  ای به شناسان چون در دفينه باستان. ای طوالنی در نمايش دارد دين سابقه

اند، يعنی به  کنند، که مصرفی دينی داشته ر درجه اول فکر میاست، د ی عادی بوده کارکردشان فراتر از استفاده

مدرن دارای مارکهای مشهور  ارزش کاالهای. کاالهای دينی کاالهای نمايشی هستند. اند آمده نمايش دينی می کار

. داری مدرن از مصرف نمايش را فهميده است دوران سرمايه دين بسيار پيشتر از. شان است نيز به وجه نمايشی

های لوکس   پديده ی ميشلن و ديگر های برگزيده کريستين ديور، ليموزين مرسدس بنز، رستوران برای تبارشناسی

  .شناسی پرداخت بايد به دين

 ی کاال دو چهره

چيزی از جنس . کرده است ی کاال را با عنوانهای شکل طبيعی و شکل کااليی نيز مشخص مارکس دو چهره

در . عنوان کاال حامل ارزش است حال کاالست و به های خاصی دارد، در عينخاصی است و کارکرد و کاربرد

ای بوده  مراوده ی دينی را که حامل ارزش ناميم هر پديده کاالی دينی می. اين گونه کرد توان تفکيکی مورد دين نمی

ن که جنسش چيست در مورد کاالی معمولی، اي. باشد های ديگر پذير به ارزشهای خاص حوزه و بدين عنوان تبديل

اهميت است  بی ی دينی تقريبا در مورد پديده. ای در ارزش آن دارد کننده اهميت تعيين ای دارد،  و چه خواص طبيعی

  .آيد می ارزش از نمايش. که ذات آن چيست؛ مهم، شکل نمايشی آن است

 بی اهميت بودن محتوا

اگر محتوا . تقريبا بی ربط به محتواست يابی  رسميت.ی دينی بايستی به رسميت شناخته شده و پذيرفته شود پديده

کتابهای . ارزش دين ربطی به محتوای تعاليم آن ندارد. جهان وجود نداشت تعيين کننده بود، شايد اکنون دينی در

 اندازی که کتابهای راهنمای راه خواندند اگر آنها را با همان ديد و دقتی می. کنند خوانند، تالوت می را نمی دينی

  .پرفروش نبودند دی را، اين قدر-وی-چرخ گوشت يا دستگاه دی
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 طبعی روشنگران خام

حال روشنگران منتقد دين  اين سخن بيشتر شامل. من از اين جهان نيستم: نقل است که عيسی مسيح گفته است

ی دينی و شان به محتوای متون مقدس باورها معموًال توجه روشنگران منتقد دين. شود تا خود مردان دين می

به اين  مردان دين. چيزی که در دنيای واقعی اهميت ندارد، محتوای اين گونه چيزهاست ولی. مناسک دينی است

ها مظهر بارز فريب  معبدها و زيارتگاه. ايمانشان نيز دانند که عقل انسانها به چشمشان است، دنيا تعلق دارند و می

  .چشم هستند

 ی کار دين نمايشی چاره

فرهنگی آن مشکلتر است، زيرا  ی تر باشد، روشنگری در حوزه تر و نمايشی تر، مبادالتی  تجاریهرچه دينی

ای از درونگرايی داشته باشد، تا انرژی منفی  دين بايستی مايه .پردازد روشنگری به لحاظ نفس کارش به محتوا می

اجتماعی عوض شوند و  ستی نقشهایباي. ی نمايش است ی کار دين نمايشی تغيير صحنه چاره. کند خود را کنترل

ی دينی تقوی را  هايی از حوزه توان به اليه بندی می تغيير صورت با. ها شود ها و نقش گر رابطه قانون انسانی، تنظيم

هيچ اميد نجاتی از  ی نمايش اجتماعی را اشغال کرده، ديگر در مورد دينی که جای اصلی در صحنه .تحميل کرد

  .باز است شرط تحميل پرهيزگاری دينی به مؤمنان نقش ی قدرت تنها تغيير معادله.  نداردی آن وجود درون حوزه

  

 

 

  ٢۵–اقتصاد سياسی دين

  کشی دينی بهره

داری مدرن اين  در سرمايه. نيز دارد ی نمايشی کاال جنبه. شود مصرف کاال به استفاده از فيزيک آن محدود نمی

دينها . شناسی جست ی نمايشی کاالها را بايستی در دين رشناسی جنبهتبا .تر و بارزتر شده است جنبه پراهيمت

  .شان غلبه داشته است طبيعی شان بر واقعيت ی نمايشی اند، که جنبه ی کاالهايی بوده کننده عرضه نخستين

 نياز

اش و چه به عنوان  نمايشی ی چه به صورت کارکردی محضش با صرف نظر از جنبه: شود کاال مصرف می

  .ی ُپز دادن عنوان وسيله ی نقليه و هم به به عنوان وسيله کنيم، هم از اتوموبيل استفاده می. ی نمايش وسيله

گيرد که ممکن  ديگر جای نياز قبلی را می نيازی. انسان اما همواره نيازمند است. شود با استفاده نيازی برآورده می

 .بسيار تغيير کرده باشد است از همان جنس سابق باشد، يا
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کند، کسب سود اما  آنها را توليد می دار به قصد کسب سود سرمايه. شوند کاالها به قصد برآوردن نياز توليد نمی

  .نيازی واقعی يا مجازی را برآورده کند مستلزم آن است که کاال فروش رود، يعنی

 ساز دين، نيازمندساز است نه برآورده

. فروشد می" ب"توليد کرده و به قيمت  "الف"ی  ی آن را با هزينها توليدکننده: گيريم کااليی عادی را در نظر می

 بيشتر است،" الف"از " ب"چون اين . گوييم افزوده و به بيان پولی سود می را ارزش" الف"و " ب"تفاوت ميان 

معامله سودآور است و انگيزه  شود، يعنی ارزش افزوده به راستی ارزشی اضافی است و با عددی مثبت بيان می

داند، که مزد آن  افزوده را آن بخش از نيروی کار کارگر می مارکس منشأ ارزش. برای تداوم آن وجود دارد

گرفته و به جای  ما از او الهام. شود بحث او در باب استثمار با بحث ارزش افزوده آغاز می .شود پرداخته نمی

. موتور توليد دينی ايجاد نياز است: ن استاي برنهشت اين گفتار. زنيم ارزش افزوده از نياز افزوده حرف می

 گراست، چون نيازمندساز است نه دين منفی. ايجاد نياز به کاالی دينی است ی کسب سود دينی کننده تضمين

  :توضيح. ساز برآورده

 دين و اعتياد

ل نيازی را ايجاد کنند و در همان حا می ی مدرن بسياری از کاالها اعتيادآورند، يعنی نيازی را برآورده در جامعه

را  دين نيازی. مانند کاالهای اعتيادآور مدرن از اين نظر به کاالهای دينی می .کنند، حتا به صورتی شديدتر می

به طور اخص وجودی دانست؛ در همان  کند، چه نيازی نمايشی را، چه نيازی را که گيريم بتوان آن را برطرف می

شويد، منطق آمرزش را که پذيرفتيد،  شما يک بار برای هميشه آمرزيده نمی .کند حال اما نياز بيشتری را ايجاد می

  .بايد آمرزش بطلبيد مدام

 هستی و بايستی

دين شکافی . ای موعود آينده  است يا در مطلوب يا در گذشته. جهان مطلوب دينی هيچگاه جهان امروزی نيست

شکافی است ميان واقعيت موجود و واقعيتی : يستجنس اخالق ن کند که از تصنعی ميان هستی و بايستی ايجاد می

گويد عمل کن و  می دهد، اخالق وعده نمی. گيرد گاه نمی دينی بايستی جای آن را بگيرد، اما هيچ که بنابر باور

در اين کشور حکومت دينی . را در نظر گيريم ايران. دهد شکاف هستی و بايستی را پرکن؛ دين اما وعده می

 دهند که واقعيت اما چون بخواهيم اين واقعيت را نقد کنيم، به ما تذکر می يک واقعيت است،اين . برقرار است

از واقعيت بهره . دينی بشود های آن را به حساب دين مگذاريد؛ واقعيت قرار است موجود دينی نيست و بدی

  .کشی دينی است  بهرهاين سوءاستفاده يکی از نمودهای. پذيرند نمی عنوان واقعيت گيرند، اما آن را به می

ی تواناهايی دين را آشکار  است و همه گوييم تاريخ يک دين، واقعيت مستمر آن می: ای ديگر در همين رابطه نمونه

 مدافعان فورا به مقابله. عينيت تاريخی، به قضاوتی عينی در مورد دين برسيم توانيم با رجوع به کند؛ پس می می
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گوييم بسيار  می. سازند ربط به واقعيت می بی  ای آنان از دين بايستگی. کنند دا میبرخاسته و دين را از تاريخ آن ج

  .کشند همچنان شالِق بايستی را بر جان واقعيت می. کنند چنين نمی. برداريد پس دست از سر واقعيت: خوب

 کاالی وعده

های سياسی و  ش به سرمايهتبديل کش است، هم به اعتبار کش است؛ هم در ذات خود بهره ی دينی بهره سرمايه

کند، نه به قصد برآوردن  دينی در اين است که کااليی را که توليد می ی ی سرمايه کشانه ی ذاتی بهره جنبه. اقتصادی

يک وعده است و برای آنکه وعده  هر کااليی فقط. کند ی بازار می بلکه به قصد ايجاد نياز و تشديد نياز روانه نياز،

  .يازيد، که آن نيز خود از همين جنس است  ايستی به کاالی بعدی دستبرآورده شود، شما ب

 عاقبت انديشه در ايمان

در عين حال سخت مواظب است که  کند، گردد که دين نيازی را برآورده نمی بودگی ارزش دينی به اين برمی منفی

ر دهد، از آنها تفسيری ديگر کند يا تغيير دهد، به نيازها پاسخی ديگ رقيبی سربرنياورد که بخواهد نظام نيازها را

تو را نيامرزم، تو همواره ملعون  گويد اگر من دين می. های ديگر با آنها مواجه شود عنوان دينی ديگر با وعده زير

مؤمنان معمولی به اين بازی . کند آمرزيدن، مرا فقط نيازمندتر می به جای! پس بيامرز: گويم می. خواهی ماند

شوند و  مبتکر نقشی نمی .گيرند کنند، چندان سخت نمی کنند، بازی را بازی می ر خود را میکا. ندارند توجهی

هيچگاه بسته نشده، اما اعتبار قدسی دارد، احساسات  طبق تعريف و قراردادی که. واکنشهايشان انعکاسی است

کسی  مشکل نصيب. کنند  میکنند، نفرين گيرند، دعا می بخشند، خشم می خندند، می می گريند، دهند، می نشان می

مؤمنانی از اين . بازی با جديت بينديشد شود که بازی را جدی بگيرد و در مورد محتوای نقشهای آن و کل هدف می

  .گروند نوع به الحاد می

  

 

 

  ٢۶–اقتصاد سياسی دين

  سيستم نيازها

او در طرح اين موضوع در . گيرد می ای از نيازها در نظر هگل جامعه در دوران جديد را همچون نظام پيچيده

دوران «از اقتصاد سياسی، که آن را به درستی محصول " ی حق فلسفه عناصر"در " نظام نيازها"فصلی به نام 

بخشد، زيرا قوانينی را کشف  می به تفکر اعتبار«به نظر او اقتصاد سياسی . کند داند، با قدردانی ياد می می «نوين

 اين رويدادهای) طلب ی مهبد ايرانی ها از ترجمه قول نقل(» .حاکم است های احتمالیکند که بر انبوهی از رويداد می

رويداد به تنهايی احتمالی است، حرکت  هر. احتمالی، حرکتی انبوه در برآوردن نيازها و نيز در توليد نياز است
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 چه گونه تمامی اينی جذابی است ديدن اين که  منظره«: افزايد می هگل در ادامه. کلی اما قانونمند است

  «.شوند يا مانع يکديگر می رسانند گذارند و به همديگر ياری می ها بر همديگر تأثير می پيوستگی هم به

  ی دينی جايگاه حوزه

به عنوان نمونه کشاورز . ی نيازها منظومه پيچيده نيست تعيين جايگاه مثال کشاورز، نانوا، صافکار و معلم در

انگيزه، سود  .ی نياز اند هر دو برآورنده. کند گويد گندم را به نان تبديل می نانوا می آورد و گويد که گندم بار می می

جای . آورد تر است، به اين پيشه رو می به صرفه تر و نانوا اگر دريابد بقالی ساده. است نه انجام تعهدی اخالقی

کنند؟  می فت؟ آنان چه نيازی را برآوردهدر مورد کاهنان چه توانيم گ. کند پر می ی او را کسی ديگر شده خالی

   ی دينی در نظام نيازها چيست؟ جايگاه حوزه

  نياز و عقيده

جايی که بدان  هگل در همان. شوند نمی آنها به نيازهای طبيعی محدود. اند نيازهای انسانی بسيار متنوع و پيچيده

 واند تمايزها را درک کند، اين نيازها را ازت فهم، که می. روحانی است آدمی موجودی«: گويد اشاره داشتيم، می

شود، خوِد نيازها از آن تأثير  می سازد؛ و از آنجا که سليقه و سودمندی معيار قضاوت گونی برخوردار می گونه

توان به يک  در توضيح سخن هگل می» .عقيده است که بايد ارضا شود در نهايت ديگر نه نياز، بلکه. پذيرند می

بلکه نان معينی را  ما معموًال نه نان، آن هم هرچه باشد،:  برآوردن نيازی طبيعی اشاره کردبرای خريد ساده

بر اين پايه کاالی دينی بايستی . است» عقيده» عمل نان خريدن هم بنابر اصطالح هگل نوعی ابراز. خريم می

گفت که در  توان آن گونه سخن ی نمیی دين ی عقيده درباره. ولی عقيده داريم تا عقيده .کااليی سرتاپا عقيدتی باشد

  .تر است ی شخصی درباب اين که کدام نوع نان خوشمزه مورد عقيده

  اختراع نياز

نياز «: گويد هگل می. جريان رشد تمدن انسانی اند در توليد شده. اند ی نيازها توليد شده به جز نيازهای طبيعی، بقيه

آن سود  کوشند از پديدار شدِن کنند، بلکه آن کسانی که می جربه میای مستقيم ت گونه را نه آن کسانی که آن را به

ای که  همواره بايد دريابيم که با پديده .ی مهم است شناسانه اين نکته يک راهنمای روش» .آفرينند برند، می

  .توانيم برخورد مستقيمی داشته باشيم چگونه می خواهيم آن را بشناسيم، کجا و می

  کننده؟ مصرفتوليدکننده يا : دين

ی توليد و  دوختن بر مخترعان آن و حوزه شناختی هگل با چشم ی پديدار ی نکته برخورد مستقيم با نياز دينی برپايه

 به جای توليدکننده به: برند اما در اين زمينه روش مخالفی را پيش می معموال. شود بازتوليد آن ميسر می

اينکه انسان . دينی وجود دارد ه نيازی سرشتی برای مصرف کاالیکنند ک دوزند و وانمود می کننده نظر می مصرف
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 ترسد و آدميان چاره را در اين اتکا دارد، اينکه انسان از انسان می های وجودی دارد، اينکه نياز به تسلی و نگرانی

تر  ان نيز قدرتمنداش به شاهان، از آن ويژه که با وجود ُلطف− اند که يکديگر را از موجودی قدرتمند بترسانند  ديده

ها و  نگرانی کند که آن کند و بويژه ثابت نمی ای به نام دين را ثابت نمی مؤسسه هيچ يک ضرورت وجود− است 

ای  امر واقعی و تاريخی مشخص از مجموعه مغلطه است استنتاج يک. رسند ترسها در دينی خاص به آرامش می

  .سازی خويش به گرايشهای متناقضی ميدان دهند برآوردهتوانند برای  می توانستند و ها، که می"نياز"از 

  دين تاريخی و دين شخصی

ای به نام دين شخصی،  ی شخصی سليقه .تاريخ دين تاريخ تشکيالت کاهنان است. ی دينی است دين همان حوزه

های شخصی  ليقهتوان نوشت بر مبنای س تاريخ ادوکلن را می. چسباند می ای است که خود را به دين ای حاشيه پديده

  .آموزد خاصی به ما نمی فايده است و چيز ی تاريخ دين، کاری بی تالش مشابهی در زمينه. از افراد گروهی

  ی دينی کارکرد حوزه

ی دينی در نظام نيازها اين  جايگاه خود حوزه .ی دينی است ی حوزه ی توليد و بازتوليد نيازهای دينی بر عهده وظيفه

برآوردن  گويد، کار من نانوا می. گذارد ی نيازها می خود را در مقام قضاوت درباره ين حوزها: شود گونه تعيين می

الزم شود دو قطعه فلز را به هم جوش دهم،  گويد، کار من اين است که هرگاه نياز شما به نان است، جوشکار می

  من داريد اين است که به شماگويد نيازی که به طرب برانگيزم، و کاهن می گويد کار من اين است که مطرب می

  .ادامه خواهيم دارد اين بحث را. بگويم به چه نياز داريد و نيازهای مشروع و نامشروع شما چيستند

  

 

 

  ٢٧–اقتصاد سياسی دين

  ی دينی گرايی حوزه بلوک تاريخی و عوام

ليد و بازتوليد نيازهای ی تو وظيفه در اين نظام،. توان به صورت نظامی از نيازها در نظر گرفت جامعه را می

ی نيازهای انسانی  ی مجموعه حوزه خود را در مقام قضاوت درباره اين. ی دينی است ی حوزه دينی بر عهده

گذارند و ادعا  جامعه پا می افراد در صحن بازار. کند همين امر جايگاه آن را در نظام نيازها تعيين می .گذارد می

نيازی که به : گويد او می. معرکه صدای کاهن از همه بلندتر است در اين. ازندس کنند که نيازی را برآورده می می

  .نامشروع است که به شما بگويم به چه نياز داريد، کدام نيازتان مشروع است و کدام يک من داريد اين
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 دو بلوک

يک . گروه قدرتمندبلکه هر فرد و  دولت نيز دخالتگر و قضاوتگر در رابطه با نظام نيازهاست، و نه فقط دولت،

 کنند و به آن جهت هايی که در نظام نيازها دخالت می گروهها و مؤسسه بلوک تاريخی وجود دارد متشکل از کسان،

گر  بلوک اول کنش. است ای که موضوع دخالت و موضوع قضاوت دهند، بلوک ديگری وجود دارد از توده می

ی آنهاست؛ بلوک اول به  کننده يازهاست، بلوک دوم مصرفن ی پذير، بلوک اول توليدکننده است، بلوک دوم کنش

متهم و مجرم؛ بلوک  نيازان است، گروه دوم گروه نيازمندان؛ بلوک اول قاضی است، بلوک دوم بی اعتباری گروه

بلوک دوم ستمبر؛ بلوک اول بنابر واژگان انقالب  اول حاکم است، بلوک دوم محکوم؛ بلوک اول ستمگر است،

  .ی دينی در قطب استکبار است جای حوزه. بلوک دوم بلوک مستضعفان  مستکبران است،اسالمی بلوک

 ی دينی جايگاه حوزه

اين است که اين حوزه يکی از  ی دينی در نظام نيازها چيست، پس پاسخ مشخصتری به اين پرسش که جايگاه حوزه

ای را با شمشير  پاره: ی اصلی دارد ارهاين بلوک سه پ. قضاوتگر است های اصلی بلوک دخالتگر، توليدگر و پاره

فتوا در ارتباط ارگانيک با . دينی است ی  فتوادهی کار حوزه. ای را با فتوا ای را با طال و پاره کنيم، پاره می مشخص

های بحرانی خاصی مختل شود، اما به سرعت خود را بازسازی  دوره ارتباط ممکن است در. شمشير و طالست

اند، نه اغنيا  قدرقدرتان همه يکدست نه. آيد، بحران در ائتالفهاست، نه در نفس جايگاه  پيش میبحرانی که .کند می

 ی تيزی دارند برای آنکه منفعت خود را مختلفی برای ائتالف دارند و شامه مفتيان امکانهای. اند همه از يک حزب

  .تشخيص دهند

 مشروعيت آسمانی و زمينی

درست است که . گيرد می دهد، هم مشروعيت ی دينی هم مشروعيت می حوزه: بستان است ائتالف يک بده

شود، اما بدون اتکا به قدرت زمينی مشروعيت  پذيرفته می دهد و اين امر مشروعيت خود را به عالم غيب نسبت می

ا قدرتهای ائتالف ب يا بايد خود به قدرت تبديل شد، يا از. يابنده است و اگر هم بگيرد، زوال گيرد آسمانی پا نمی

  .ائتالف از هر دو سو کسب مشروعيت است. موجود بهره جست

 دين و تماشاييان آن

دارد و چيزی که تازه در عصر  ی مشروعيت قدسی را سرمايه: ی قوت دارد ی دينی برای ائتالف دو نقطه حوزه

. يون زمان شاه استاين تماشاييان اصطالح تلويز. تماشاييان :شود جديد است که از انحصار کاهنان خارج می

تماشاييان ظاهرا  .ی تماشاچی بود شده تماشايی شيک". تماشاييان عزيز: "گفتند بينندگان می گويندگان خطاب به

نسبتی از نوع " ی"اند و اين  صرف نيستند، تماشايی  کنند، ولی تماشاگر اند و تماشا می کسانی هستند که نشسته

اين . تماشاييان است ی ی تاريخی دارای توده دين اولين پديده. ر بنگی و ترياکیعنوان مثال د رساند، به اعتياد را می

  .ارج دين بيشتر است ی دينی است و هر چه وسيعتر باشد، ی قوت حوزه توده نقطه
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 شگرد مارکتينگ دينی

 که کند، مارکتينگ استفاده می ای خود، از شگرد خاصی در ی دينی برای وسعت بخشيدن به اتکای توده حوزه

که در اروپای غربی و مرکزی " آلدی"فروشگاه . بينيم فروش می ن ارزا ای ی آن را در فروشگاههای زنجيره نمونه

ارزان بفروش و انبوه، تا  است، يعنی" ارزان و بسيار"های فراوانی دارد، مظهر شگرد  اياالت متحده شعبه و نيز

مارکتينگ دينی . فروشند و گران کم می: گراست نها نخبهآ بوتيکهايی هستند که مارکتينگ. به سودی انبوه برسی

توزيع  کاال حتا به رايگان. ی وسيع کاالی دين به قيمت ارزان است ی دينی عرضه حوزه گراست، شگرد عوام

  .ای است ی سرمايه پشتوانه ای ايجاد شده به عنوان ی اصلی در پايگاه توده شود، چون بهره می

 گرايی عوام

ی دينی به عوام  حوزه. نخبگان فکری را داند، خاصه نيست، نه تنها نيست، بلکه نخبگان را دشمن میگرا  دين نخبه

 تواند انرژی گرايی زعمای آن، بلکه در آن است که می آن است، نه در منفی صالبت دين نه در تعليمات. نظر دارد

  .منفی خود را به عوام تزريق کند

 

 

  ٢٨–اقتصاد سياسی دين

  های سياست و اقتصاد ی دين با حوزه  ميان حوزهمنطق مبادله

ی دينی  ی حوزه نيازهای دينی بر عهده ی توليد و بازتوليد گفتيم که در جامعه به عنوان نظامی از نيازها وظيفه

 همين امر جايگاه آن را در. گذارد ی نيازهای انسانی می ی مجموعه درباره اين حوزه خود را در مقام قضاوت. است

  .کند يازها تعيين مینظام ن

 سياست-ی دين زنجيره

وظيفه را از پشت پرده انجام  درست است که نقش اصلی دين در اين نظام قضاوت و هنجارگزاری است، اما اين

اش خريدار  اش را پيش برد، که سکه تواند نقش اصلی هنگام می دين حضور فعالی در بازار دارد و آن. دهد نمی

ی قدرت  حوزه گردش آن در رابطه با ارز. اش مدام در گردش باشد  دينی است که سکهبانفوذ دين. داشته باشد

 :دهيم سياسی را به صورت زير نمايش می

 

R-P-R-P-R-P … 

 

ارز دينی به  (P) ی سياست با حوزه است، در مبادله ® ی آغازين آن دين بينيم که حلقه ای را می در اينجا زنجيره
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ی دينی ابتدا سياسی  گيرد، يعنی حوزه ی دينی صورت می خود حوزه اين تبديل در. آيد صورت ارز سياسی درمی

ی سياست  مبادله با حوزه ی سياسی وارد بازار دهد و پس آنگاه با اين سرمايه خود صورتی سياسی می شده، به ارز

  .شود می

 سياست-ی دين مبنا بودن سياست در رابطه

در اينجا : استدالل. مبناست نيز سياست P-R ی معکوس در رابطه. ارزش مشترک سياست است R-P ی در رابطه

. خواهد در قبال آن سياست بستاند دهد و می ارزی سياسی را می سياست. شود ارزی سياسی به ارزی دينی تبديل می

ارزشی سياسی  در آنجا. گيرد ی دينی صورت می زند، مبادله در درون حوزه نمی exchange به خود سياست دست

ی  حّتا اگر چيزی که از حوزه. شود سياسی ترجمه می کند و سپس مجددا از زبان دينی به زبان جمان دينی پيدا میتر

ی سياست  حوزه شود، يک فتوای دينی باشد، بروز آن يعنی آن چيزی که به تحويل داده می ی سياست دينی به حوزه

  .شود، يک حکم سياسی است با ارزشی سياسی تحويل داده می

 تکار در دست سياست استاب

در واقعيت . شود می مبتکر ظاهرا دينی است، چون حرکت با دين آغاز "… R-P-R-P-R-P " ی در زنجيره

حتا اگر زمانی مبتکر دين باشد،  .(…P-R صورت به(شود  ی واقعی با ابتکار سياست آغاز می تاريخی زنجيره

کند،  می ی قدرت و دين بازی  دينی نقش مبتکر را در رابطهتبديل شد، ديگر خود قدرت پس از اين که دين به قدرت

  .افتد يعنی بالفاصله ابتکار به دست سياست می

 اصالت سياست

ی دين و سياست  کننده در رابطه تعيين ها و هم به دليل ارز ای از همکنشی پس هم به دليل ابتکار در شروع مجموعه

  .اصل را، بايستی سياست گرفت

 صاداقت-ی دين زنجيره

-R-E ی در زنجيره. توانيم کرد ی اقتصادی نيز به همين صورت استدالل ی دينی و حوزه ی حوزه در مورد رابطه

R-E… ی اقتصاد نيز ارز تعيين کننده ارز حوزه (E) ی  ی گذار ارزش از حوزه تفاوتی که وجود دارد، نحوه. است

-بگوييم دينی  ارزشی دينی يا سياسی و بهتر استعنوان ی دين ارزشش را به حوزه. اقتصاد است ی دين به حوزه

سازد يا در  ی سياست، از ارز دينی سود می حوزه اين حوزه در همکنشی با. دهد ی اقتصاد می سياسی تحويل حوزه

 دين و ايمان. شود در اين حال نيز همه چيز به زبان اقتصاد ترجمه می. زند می صورت زيانبار بودن آن، پسش

  .وب سود استبازار، در چارچ

 دين در چه معنايی سرمايه است؟

اگر در بورس ارزشها بسيار مقبول  ای نيست، حتا کننده آنچنانکه آمد، ارزش دينی، آن سان که هست، ارز تعيين

در تبديلش به ارزشهای ديگر است که مثبت . ذات خود منفی است گردد که ارزش دينی در اين بدان برمی. باشد
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سرمايه است چون  دين. عنوان سرمايه نام برد توان از دين به پذيری است که می تبديل ليلبه د شود و درست می

گرايش به پارسايی دارد که از قرار  دينی. قرار گيرد "…R-E…" و "…R-P…" های تواند در زنجيره می

  .هايی بگريزد گرفتن در چنين زنجيره

 سود و جزميت

مو به جزميات  دين به پايبندی موبه ی کننده هستند، اراده اقتصاد تعيينهای مذکور سياست و  در اين که در زنجيره

ی دينی باال  جزميت بيشتر فقط ممکن است نرخ معامله را به سود حوزه اقتدار بيشتر و. دهد خود هيچ تغييری نمی

 چرب های معامله پرهيزکاری و جزميت آغازين، رهگشای. اين آغاز خوبی برای تجارتهای بعدی است برد و

  .بعدی است

 مندی دين فايده

ی دينی  مفيد بودن و مؤثر بودن، حوزه .ای کنند های سازنده توانند از انرژی منفی دين استفاده اقتصاد و سياست می

: گويند می رود، ای که پيش می با هر معامله. بينند که مثبت بودن چه لذتی دارد می زعمای دين. آورد را به شوق می

  !کنيم می دهيم، عمل نيز در خوب و مفيديم؛ فقط وعده نمیبينيد ما چق می

  

  

 ٢٩–اقتصاد سياسی دين

  عامليت دين

اين صورت که فرض کرديم در جامعه  ای را در نظر گرفتيم، به مدل ساده" اقتصاد سياسی دين"ما در ابتدای بحث 

روش . فروشد دينی ناميديم، میتوليدی خود را، که آنها را کاالهای  ی دينی وجود دارد که کاالهای يک حوزه

اين موضوع را روشن  ما به کمک آن دست کم شايد. کننده در پيش گذاشتن چنين مدلی بوده است ترغيب تحليلی،

توليدگر ارزی ويژه در نظر گيريم و از جمله بررسيم که  ی دينی را همچون توانيم حوزه کرده باشيم که چگونه می

تعداد عاملهای  ای، کاستن از مشکل هر مدل ساده. شود ادله با ارزهای ديگر میمکانيسم مب اين ارز چگونه وارد

مدل ما، افزون بر اين . ايم است که درنظرشان گرفته های ميان عاملهايی  کردن رابطه مؤثر در يک مکانيسم و ساده

است،  ن نهادی آگاهی دينی همچو هم دارد که ممکن است از آن چنين برآيد که حوزه مشکل عمومی، اين مشکل را

  .کند، با چه کيفيتی و به چه ميزانی تواند تصميم بگيرد چه توليد مديری دارد چون مدير يک کارخانه که می

 پيچيدگی واقعيت

ای از  پيچيده است و همتافته در بخش پيش بدان آغازيديم که مدل را به واقعيت نزديکتر کنيم، به واقعيت که
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ی دين و  ی اقتصاد و نيز حوزه ی دين و حوزه گرفتيم ميان حوزه انی را در نظربست بده. عاملهای مختلف است

 :بستان نخست به صورت ای در نظر گرفتيم در مورد بده زنجيره .ی سياست حوزه

 

 ... عمل اقتصادی–عمل دينی  ...

 

 :بستان دوم به صورت و در مورد بده

 

 ... عمل سياسی–عمل دينی  ...

 

در مورد اين هر دو . سياست ی دين و ی دوم معامله ی دين و اقتصاد است و زنجيره هی نخست معامل زنجيره

ی کامل دين  توان گفت که هيچگاه هيچ کدامشان زير سيطره می ای که در بخش پيشين چيده شد، زنجيره، با مقدمه

ی  وجود ندارد که حلقه ای ی تاريخی شود و هيچ زنجيره از آنجايی که تاريخ از صفر آغاز نمی. گرفت قرار نتوانند

. ی مطلق بدانيم کننده توانيم شروع را در هيچ موردی نمی های پيشتر نباشد، دين ی زنجيره يا زنجيره نخستش حلقه

عنوان يک عامل  در اين آرايش قدرت، دين به. عنوان آرايشی از قدرت تصور کنيم توانيم به می هر شروعی را اما

  .شود قدرت وارد می

 ت ديننوع عاملي

 R1 ،R2 ،R3 شود، به صورت می گيريم که در آن دين به صورتهای مختلف ظاهر ای را در نظر می حال زنجيره

در مورد . کند، عاملی از نوع يک نهاد آگاه نيست بازی می اين عاملی که به صورتهای مختلف نقش .Rn ... و

ها کرد و در ماجرايی  پهلوانی ه زاده شد، پهلوان شد،توانيم بگوييم او همانی است که از روداب می فردی به نام رستم

کنند و آن  گيريم که حوادث مختلف بر آن گذر می در نظر می هويت مستمری را. دردانگيز فرزند خود را کشت

به عنوان خود،  کند، اما همواره به حامل اين هويت، به آن عاملی که تغيير می. شود آنها می هويت خود درگير

و  R2 است، زمانی R1 دين، آن چه زمانی در مورد. گوييم اش سوژه يا نهاد می ، در خودباشیخودباش است

دين عامل است، اما . که نوع عامليت آن از نوع عامليت يک نهاد است ، نبايستی اين تصور را داشتRn زمانی

خود بودن دين است -بی يندرست به دليل ا. آگاه نيست، عاملی خودکار است، بی آنکه خودی داشته باشد يک عامل

ای آن را دين،  دسته. بدانيم، يا نه اختالف نظر وجود دارد را دين Rx که همواره در اين مورد که عاملی چون

کشی  ديدگاهی ديگر آدم شود، از مثال يک کشتار گروهی از يک ديدگاه جهاد دينی ناميده می. نه ای دانند دسته می

مورد که مسئول کار خاصی هست يا نه، خاموش است؛   به طور کلی در ايندين. محض، که دين مسئول آن نيست

 آن چه بايد عوض. مسئول انسانها هستند. عامليتی بدون اراده و مسئوليت است خاموش است، چون وجودش در

ر واقع گری يا توهم که راهنماست، د جلوه کند، با اين شود آن موقعيتهای انسانی است که عاملی را وارد کارزار می
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آن عامل  شود، غافل از آنکه پذير يا برخوردار از امکان کنترل بر خود تلقی می کنترل ای بيش نيست که اما وسيله

  .تواند فاجعه بيافريند ای که می خودپويی پذيری، ای بدون خودآگاهی و مسئوليت خودپويی خود را دارد، خودپويی

 مشابهت دين و سرمايه

مختلف آن بررسيده است، از جمله  مارکس عامليت سرمايه را در شکلهای. ماند مايه میعامليت دين به عامليت سر

نمای سرمايه  اين، يک حرکِت سنخ. شود و کاال مجددا به پول تبديل می پول به کاال".  پول– کاال –پول "در گردش 

ی  انگيزه. عنوان ارزش خودش به: ماند دهد، اما همواره خودش می سرمايه در اين حرکت تغيير شکل می .است

   .افزون گشتن است شود، ديده می"  پول– کاال –پول "حرکت خودپويی که در 

 هويت دين و شاخص هويت دينی

که هويت خود را با يک دين  کسانی. هايی که شاخص آن است ماند، به اعتبار بازتوليد غيريت دين خودش می

های پررنگ معرف  گذارند، فقط با مرزکشی ه بر سر قدرت میمبارز ی کنند و با اين هويت پا در پهنه معرفی می

در وجود آنها عامليت خود  دين. اينان معرف خوبی برای دينشان هستند. توانند هويت خود را حفظ کنند می غيريت،

 موردی، آنان مسئول دينشان هستند و دينشان مسئول اعمال آنان در چنين. گذارد را به تمام و کمال به نمايش می

  .است

  

  ٣٠–اقتصاد سياسی دين

  انباشت آغازين سرمايه

 – کاال –پول "ای را به صورت  اقتصادی بايد به کميت خاصی برسد و گردش. پول به خودی خود سرمايه نيست

 ای هرگاه گردش اقتصادی در جامعه. آغاز کند، تا حکم سرمايه را يابد" پول – پول"ی  يا به شکل رباخوارانه" پول

داری غالب شده  جامعه نظام سرمايه باشد، در آن"  پول–پول "و "  پول– کاال –پول "عمدتًا به شکلهای اساسًا و 

در اين دوره سرمايه با نيروی خاصی حرکت خود را . شروع دارد ی اين نظام به لحاظ تاريخی يک دوره. است

داری را، به  آغازين سرمايه ی ر دورهانباشتگی سرمايه د. ی اين نيرو حدی از انباشتگی است پشتوانه .آغازد می

  .گويند می پيروی از کارل مارکس، انباشتگی آغازين سرمايه

  ی ايران انباشت سرمايه در نمونه

در همه جا قاعده آن بوده است که . است های مختلف به صورتهای مختلف انجام گرفته انباشتگی آغازين، در جامعه

ی تاريخ علم و  داستان شروع سرمايه به هيچ رو داستانی در محدوده .سرمايه از دل خون و کثافت سر برآورد
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ی آغازين  که به سرمايه در ايران به عنوان نمونه پولهايی. های مدرن نيست ها و اختراع صورت اکتشاف تکنيک به

 جاسوسی و های درباريان، های فئودالی، چپاولگری کشی بهره داری ايرانی تبديل شدند، عمدتا ريشه در در سرمايه

فروشی و  قاچاق استعمارگران، پاداش سرکوبگری، ايجاد بازارهای سياه در دورانهای قحطی، خدمتی برای خوش

ی پس از انقالب نيز انباشت آغازين نه از راه  شده اسالمی داری در سرمايه. های ديگر دارند انواع و اقسام تبهکاری

تاريخ مالداری  .خواری و فساد و چپاول صورت گرفته است ه رانتاکتشاف و اختراع، بلکه از را ابتکار و تالش و

  .اند ی سقوط اخالقی به هم جوش خورده  مزبله ايمان و تکنيک در. اسالمی، تاريخی پر از شناعت و کثافت است

  ديدگاه ماکس وبر

 يک مقطع تاريخی بوده است و فقط در حاصل انباشتگی گنج. در تاريخ، انباشتگی پول و طال مدام پيش آمده است

های تحول  ماکس وبر شرط. شود آور تبديل می بلکه به حرکتی تحول يابد، است، که انباشتگی صورت گنج را نمی

کوشی  جويی و سخت صرفه دارانه، اخالق سرمايه: ای کرده است از ميان آنها بر يک عامل تأکيد ويژه را بررسيده و

کيش انباشت آغازين سرمايه، کيش پول . پويشی خودزا بلکه برایبرای ازدياد ثروت، ثروتی نه برای نمايش، 

پايه  بر اين. خواهد کاری است، چون پول را برای مصرف نمی برای پول نوعی رياضت کيش پول. برای پول است

پيشگی  رياضت. کرده است داری را برجسته گيری سرمايه است که ماکس وبر نقش پروتستانتيسم در شکل

محيطی که امکانهای اجتماعی و تضمينهای حقوقی برای  ر ترکيب با عقالنيتی حسابگرانه درپروتستانتيسم د

به عنوان  در تحليل ماکس وبر دين. داری جديد راه برده است گيری سرمايه داشته، به شکل انباشت سرمايه وجود

ی جامع نيست، زيرا در در نزد او طرح ولی طرح اقتصاد سياسی دين. شود يک عامل اقتصادی در نظر گرفته می

  .شود ای نگريسته نمی خود به عنوان يک ارزش سرمايه ی خلقيات است و آن دين چيزی از مقوله

  ی آغازين دينی سرمايه

تاريخ وجود دارد که در آن انباشت  مکانی-زمان. داری آغازی دارد ای نيز همانند نظام سرمايه هر نظام دينی

يابيم که مفهوم  موضوع را اگر اين گونه طرح کنيم، اين امکان را می . استی دينی صورت گرفته آغازين سرمايه

اند، بنابر  تاريخی آن نشسته بنيانگذاران دين و کسانی که در فرازهای. وبری کاريسما را بازتعريف کنيم ماکس

 که انباشت آغازين اند بنابر تعبير اقتصاد سياسی دين آنان کسانی .تعبير ماکس وبر شخصيتهايی کاريسماتيک هستند

بازنوشت مفهوم کاريسما به  .ای است  با نام آنان گره خورده دينی يا تحولی در روند انباشت اين سرمايه ی سرمايه

کند که انباشت ارزشی به نام دينی خاص ميسر  موقعيتهايی می ی دينی، نگاه ما را متوجه ی سرمايه کمک مقوله

  .کند می ی ارزشها، دگرگونی بنيادی در نظام آنها را ايجاد ادلهاين ارزش در بازار مب شود و ورود می

  ابن خلدون
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داری در  های مداحان سرمايه سرايی افسانه .کنند پردازی می ی دينی بسيار اسطوره در مورد انباشت آغازين سرمايه

به  قامت، آغاز شد،اختراع و اکتشاف و سخت کوشی، يعنی در ترکيبی از علم و است داری با اين مورد که سرمايه

ی  ی ابن خلدون به دوره بينانه واقع ی فرهنگی ما نگاه در خطه. رسند های مداحان دينی نمی سرايی گرد افسانه

 ی دينی را با آوری انباشت آغازين سرمايه با خونسردی علمی شگفت" مقدمه" او در. بينانگذاری دين استثناست

را بررسی کرد و هم پا گرفتن  گيری دينی توان شکل کمک آن هم می است، مفهومی که به  توضيح داده" عصبيت"

ی دينی، دست  ی انباشت آغازين سرمايه توان از دوره خلدون می به اين خاطر با کمک ابن. های پادشاهی را سلسله

  .زدايی کرد  دينهايی خاص، اسطوره کم در مورد

  ی دينی مديريت سرمايه

. يادآور شود از کجا برخاسته است بيند که پوشاند و هيچ لزومی نمی ا میی خود ر ی اقتصادی سرچشمه سرمايه

دين به اين اعتبار . بيند ی آغازين دينی می اش به سرمايه پيوستگی ی دينی در مقابل مشروعيتش را در سرمايه

را چنان نويسد، و آن  می ی آغازين چک ی دينی مدام به حساب آن سرمايه حوزه. خودآگاهی تاريخی است دارای

  .مديريت مالی در کل تاريخ بشری است اين کار، شاهکار. کند که اليزال بنمايد مديريت می

 

 

  ٣١–اقتصاد سياسی دين

  ی دينی حوزه

. کند و جهان را در نمادها بيان می بيند و خود را بيند، نمادين می انسان موجودی نمادين است، يعنی هرچه می

ناميم، آنگاه  آن را کاال می. ارزش دينی نيز ارزشی نمادين است. است کيل شدهای از نمادها تش فرهنگ از مجموعه

ای پيش برده  آن معامله ی تعامل با ارزشهای ديگری چون ارزشهای اقتصادی و سياسی قرار گيرد و برپايه که در

ها، چيزها،  از آيينای  ذخاير دينی مجموعه. آيند دينی می کاالهای دينی، و کًال ارزشهای دينی، از ذخاير. شود

دهريون و طبيعيون و  های مقابل آنها، يعنی شياطين و کفار و آفرين نقش. نامها و کسان مقدس است مکانها، زمانها،

توان جزو ذخاير دينی محسوب کرد، با اين تعبير که مفهومهای  می ها و نظاير اينان را نيز نسوان فاسقه و حرامزاده

  .شوند غيريت تعريف می دينی از راه

 ی دينی معنای عمومی سرمايه

هيچ دينی کدها و کانالهای . ندارد هيچ دينی به عنوان نمونه تعداد نامحدودی زيارتگاه. ذخاير دينی محدود هستند

ی دينی  سرمايه. گذارد و ارتباط در ساحت انسانی در اختيار متدين نمی نامحدودی برای ارتباط با ساحت فراانسانی

دينی، نيروی حفاظت از  ی نيروی تعيين چيزی به عنوان ذخيره. کند دينی را متعين و محدود میی  ذخيره است که
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توليد کاالی دينی، ارزشگذاری روی آنها و توزيع آنها،  ذخاير دينی و توزيع اعتبار ارزشی ميان آنها، نيروی

کاالی دينی  ل ارزشی دينی بهی دينی نيروی تبدي معنای عمومی سرمايه. معنای اخص آن است ی دينی در سرمايه

که وارد تعامل با ارزشهای اقتصادی و سياسی  ی دينی است در معامله با کاالی دينی در واقع اين سرمايه. است

   .گردد شده و به آنها تبديل می

 ی دينی ُعلقه

. ی دينی دارد  حوزهبرای اعمال نفوذ در ی دينی بيشتری در اختيار داشته باشد، توانايی بيشتری هر چه فرد سرمايه

سنجيده . شود ی دينی سنجيده می گران در آن از زاويه که روابط ميان کنش ی اجتماعی است ی دينی يک حوزه حوزه

ی گروهی  است که يک علقه ی دينی گری به اعتبار پيگيری ُعلقه ی دينی به معنای بررسی کنش از زاويه شدن

گيريم، بدانسان که شامل هم متخصصان شود و هم  ظری دينی را چون وسيع در ن حوزه. نمادين است

 ی کنيم، که بسته به آنکه پا در عرصه با تالش برای کسب ارزش دينی مشخص می ی دينی را غيرمتخصصان، علقه

ی دينی را کامال تنگ درنظر  حوزه اما اگر. ی دينی در معنايی عمومی است ای بگذارد، سرمايه گری سرمايه معامله

کنيم، اگر انگيزش آنان را  جنبش کنشگران در آن را بهتر درک می ظور از آن دستگاه روحانيت باشد،گيريم و من

  .ی دينی در معنای اخص آن بدانيم سرمايه اراده به کسب

 کسب و کار کاهنان

قامی کند به م ابتدای طلبگی تالش می او از. ای از کاالی دينی را خود به خود در اختيار دارد هر کاهنی مجموعه

 اين توانايی، از اعتبارآفرينی و. باشد و قيمت هر شکل آن را تعيين کند گر کاالهای دينی برسد که بتواند توزيع

در کليسای . ی کالن اعتقادی است سرمايه ی دينی سهم بری از يک سرمايه. خيزد ی دينی برمی اعتباربخشی سرمايه

 در. دبير کل بنگاه پاپ است. دهند  اين سرمايه را تشکيل میبنگاه حفاظت از ی کاتوليک کاردينالها هيئت مديره

تشکيل شده است از چند بنگاه که در  بنگاه جامع. های بزرگ اين وظيفه را به عهده دارند اهللا ی معاصر آيت شيعه

رقابت تا حد . کوشيد بنگاه خود را پرمايه کند هر مرجعی می. است رأس هر يک، يکی از مراجع تقليد نشسته

رأس آن بنگاه را تخريب کند  تواند رود، اما همه اين تجربه را دارند که اين بنگاه به سادگی نمی پيش می خريب نيزت

  .اش را به تصرف کامل خود درآورد و بنيه و بدنه

 تفاوت دينها

همواره دينها، خاصه دينهای بدوی،  در مورد برخی. ی دينی خاص خود را دارند اند و هر يک حوزه دينها متفاوت

ساده نيست، چيزی که در مورد دينهای " روحانيان"پايگان  ی دينی به صورت تشخيص چيزی به نام حوزه

بودن  ی دينی بارز شاخص متأخر معموال با مشکلی مواجه نيست و اصوال وجود يک حوزه اصطالح پيشرفته به

  .آنهاست
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 ی دينی حوزه

های مختلف در مسير  جامعه هايی است که ئی از تفکيکهای اجتماعی جز ی دينی از ديگر حوزه تفکيک حوزه

ای که فقط  چنان نظريه ی جامع اقتصاد سياسی، يعنی آن نظريه از ديد يک. گذرانند تکامل نظام اجتماعی از سر می

معامله سيستم  شوند و در اين نپردازد و موضوع آن ارزشهای مختلفی باشد که به هم تبديل می به ارزش اقتصادی

  .کنشگران اصلی سيستم نيازهاست کنند، اين حوزه يکی از بری را حفظ و بازتوليد مینابرا

ها و نهادهای ديگر نيز   کارکرد آن را حوزه .ی دينی يک الزام اجتماعی است اين به اين معنا نيست که نياز به حوزه

دين   دين است، چون همانندداری خود دارای مکانيسمی برای تبديل شدن به سرمايه .توانند به عهده گيرند می

هر روز انواع و اقسام . انجامد می ی نيازهايی است که برآورده شدن آنها به نيازمند شدن بيشتر توليدکننده

ای  درخشد و جای خود را به ستاره ای می هر يک لحظه. کنند جلوه می آنها فراانسانی. شوند توليد می" ستارگان"

سرمشقی برای خود نمايشهای  داری، در اصل، از دين ياد گرفته، اکنون سرمايههايی را که  نمايش. دهد می ديگر

  .بقا يافته است دين از اين نظر امکان وسيعی برای. شوند دينی می

 بقای دين

هر . گشای توليدگری دينی است  راه دانشگاه خود. امکانهای توليدگری فقط در سطح شوهايی برای عوام نيست

ای دينی  توان گرفت و از آن آموزه ی دين باشد، می زننده صراحت پس سانی را، حتا اگر باای در علوم ان  نظريه

  .ساخت

 

اما دين در مجموع دليلی ندارد که  ممکن است که نياز به کاالی دينی به دليل وجود کاالهای مشابه کاهش گيرد،

 های ضد دست است که حتا در آن آموزه آنقدر گشاده. گشاده دست است داری بسيار سرمايه. نگران بقای خود باشد

   .شود سنجيده می کنندگانشان آيند و ارجشان با تعداد مصرف داری به صورت کاال درمی سرمايه

  

 

 

  ٣٢–اقتصاد سياسی دين

  بودگی گرايی در عين منفی مثبت

ی گرمی بازار دين  هکنند نياز تضمين فرايند ايجاد. شود، اگر نياز به دين کاهش يابد ی دينی مستهلک می سرمايه

 کند به پول رشد می. ی حرکت آن تبديل پول به پول است ماند که قاعده می ی بانکی ی دينی به سرمايه سرمايه. است

تواند پا در مبادالتی  نهد، می می ی پولی مثبت است، چون ارزشی که بانک در اختيار ی پولی، و بهره اعتبار بهره
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 R1 آن را در يک مقطع زمانی. کنيم گيری فرض می را قابل اندازه  در گردشی دينِی سرمايه. زا بگذارد ارزش

مشخص  z اين نسبت که آن را با حرف. دينی است ی بهره R1 به R2 نسبت .R2 در مقطع زمانی بعدی ناميم و می

عنوان  را به قبال آنکه  k با z ميان. ی دينی را رشديابنده دانست باشد تا بتوان سرمايه ١کنيم بايستی بزرگتر از  می

اما خود  k .ای مستقيم برقرار است رابطه های ديگر تعريف کرديم، پذيری ارزش دينی به ارزش ضريب تبديل

 دينی، با تمهيداتی از آيا حوزه: پرسش اين است. نيز تابع اين انرژی است z تابعی است از انرژی منفی دين، پس

   به هر ميزان دلخواهی رشد دهد؟را z تواند جمله با تصرف دستگاه دولت، می

 کاری مالحظه

کاالهای ديگری که به نيازهای  نيازمندسازی دينی از يکسو مستلزم آن است که مشتريان به نيازهای ديگر و به

ای حفظ شود که  کند که آن سامان اجتماعی سوی ديگر ايجاب می گويند، کمتر توجه نشان دهند، از آنان پاسخ می

از سوی ديگر  به بيانی ديگر اين فرايند از يکسو منفی و مخرب است و. ی دينی است سرمايه ساز گردش زمينه

  .کار است مالحظه

 نيهيليسم

دارند که انرژی منفی خود را به اوج  ای وجود داشته و های دينی فرقه. ضريب نفوذ دين تابع انرژی منفی دين است

شده  مند کنترل ای تاريخ نهيليسم دينهای توده. اند ا ترک گفتهويرانگر جهان ر اند و با يک کنش انفجاری ه رساند

نياز به دين را . خواهند دنيا را ترک کنند نمی دهند، اما خودشان گاه عناصر تارک دنيا بيرون می از خود گاه. است

 . کشاندتوان ضريب نفوذ دين را از حد خاصی باالتر از راههای سياسی نيز نمی توان از حدی باالتر برد، نمی

داند که تخريب آن به  اش می شده کنترل دين با نيهيليسم. افتد رسد که کل سيستم بازار ارزشها به خطر می جايی می

  .شود تخريب خودش نيز منجر می

 تعامل مثبت با جهان

می مثابه بوروکراسی دينی خط رس تشکيالت کاهنان به. دين منفی است، اما ناگزيز از تعامل مثبت با جهان است

ی کانونی مدون  آگاهی از مبانی الهيات يک دين دارای آموزه ما صرفا با. کند اين تعامل مثبت را تعيين می

. رود چگونه پيش می صورتی پيشين تعيين کنيم که در اين يا آن وضعيت تعامل مثبت آن دين با جهان توانيم به نمی

کاهنان در . توان دين را فهميد رجوع به دنياست که می فقط با. دين همواره بيش از آن که فکر کنيم، دنيوی است

  .شود  تر از آنچه هست، پنداشته کوشند که دين دينی کنند، همواره می را هدايت می عين اين که دنيويت دين

 انعطاف کاهنان

کشی  رهی ممکن است، يعنی به بهره کوشد، آنچه کاهن برای آن می. ی دينی است استراتژی کاهنان باال بردن بهره

ای نداشته  کنيم ارزش فرهنگی رقيبی شکل گيرد، که هيچ پشتوانه می فرض. در وضعيتی که رقابت وجود دارد

شود، در قدرت دولتی  اگر اين ارزش رشد کند و فراگير. ارزش دينی خرد کردن اين ارزش رقيب است کار. باشد
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مثالی . کند باشد، سياست دين در قبال آن تغيير میپذير  تبديل پشتيبانی يابد و ارز آن به خوبی به ارز اقتصادی

در آن جامعه  .ی دينی بر فرهنگ آن فرمانروايی کند ای داشته باشيم که حوزه کنيم جامعه می فرض: گر توضيح

دين ابتدا در . فرهنگی تازه در آن رواج يابد شود که يک ارزش شود، يعنی تالش می ی جديد تأسيس می مدرسه

نتوانند، به تبليغ  اگر. بندند تا دينشان را نجات دهند اگر بتوانند مدرسه را می" علما" .ايستد ه میبرابر ارزش تاز

نگرند که چه  شان درمی ی منفی نشوند، در عين حفظ نگره باز که موفق. کنند برای ورشکسته کردن رقيب بسنده می

شود و  ی جديد پذيرفته می مدرسه .نوعی تلفيق ايجاد کنندتوانند  توانند با آن داشته باشند، يعنی آيا می می تالقی مثبتی

شود که دين و علم جديد هيچ منافاتی با هم  کشف می. شوند می" دينی" علوم جديد نيز. شود که دينی شود تالش می

  .ندارند

 قدرت بقا

دادی است که به دين ، استعjoint venture انگيز، اين توانايی تلفيق، اين توانايی تشکيل يابی حيرت اين انطباق

  .کند استعداد دين را به شدت تقويت می داری، اين سرمايه. دهد قدرت بقا می

اساس منفيت انرژی آن، بلکه تدوام  قانون اصلی بقای آن نه قانونی بر. دين منفی است، در عين حال مثبت است

  .نيز ممکن است ضرورت يابد اکل حرام. کشی به هر صورت ممکن است بهره

ی  است، بلکه مکانيسم پيچيده ی دينی شود نه اصولی در خود آموزه  در نهايت انعطاف را باعث میآنچه

   .اند قدرتهای آسمانی همه ابزار دست قدرتهای زمينی دهی است که پا در زمين دارد و در آن مشروعيت

 

 

  ٣٣–اقتصاد سياسی دين

  اقتصاد اسالمی

سالهای آغاز انقالب اسالمی در . يافت ربی در مورد اقتصاد اسالمیتوان به فارسی يا ع کتابهای فراوانی را می

 گری آوازه: گری و ادعا بود محتوای اين آثار آوازه. اين مورد به فارسی بود ی رونق انتشار آثاری در ايران دوره

ی مسايل  مهدر اين مورد که به ه ی اقتصادی سنجيده و کامل است و ادعا در اين مورد که اسالم دارای يک آموزه

 مؤلفان کتابهای اقتصاد. شد  ی رقيب، مارکسيسم پنداشته می آموزه. دهد می ی اقتصاد پاسخ ی مطرح در زمينه عمده

کردند بهتر از آن برای مشکالتی  می گرفتند، دست کم در حد طرح مسئله، و ادعا اسالمی چيزهايی از آن برمی

 شناختند و از جانب دادند، که آن را نمی مارکسيسمی پاسخ مینويسندگان به  .چون عدالت طرح و برنامه دارند

  .شعار بود زدند، که بيشتر از آن که واقعيتی تاريخی باشد، حرف و ادعا و اسالمی حرف می
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 ی اجتماعی مسيحی آموزه

 خود آنها را زيرا مؤمنان در مقام اجرا اند، شان را خود معتقدان به آنها ثابت کرده پوچی. اند ها همه پوچ آن لفاظی

از مجموع . های آنها توجه دارند کارشناسان بانک جهانی بيشتر از توصيه جدی نگرفته و در عمل به رهنمودهای

اجتماعی خوانده شود و  ی شود که دست کم يک آموزه ها در مورد اقتصاد اسالمی چيزی حاصل نمی نوشته آن

کاتوليکی، که روايت پرنفوذ اين آموزه است، در  ی آموزه. ی اجتماعی مسيحی شدنی باشد با آموزه مقايسه

 گرفت، اما برخی آموزگاران آن اين صداقت را داشتند که بگويند از مارکسيسم جويی با مارکسيسم شکل رقابت

را مبنا گذاشتند و کوشش کردند از  مهم اما اين مسئله است که اين آموزگاران دينی نيکوکاری مسيحی. اند آموخته

 توانستند به عملکردی استناد کنند که همواره برقرار بوده، آنان می. بسازند جانبه ک هنجار اجتماعی همهی آن ي ايده

  .داشته است از جمله در آن دورانهايی که دستگاه مذهبی پيوند آشکاری با قطبهای زر و زور

 مداری اسالمی قدرت

های  بايستی نخست دولتی باشد تجسم آموزه .آغازند ی دولت می ها از ايده مسلمانان بر خالف مسيحيان در اين زمينه

 نيکوکاری به عنوان نيکوکاری، بدون نياز به نمايش،. اصل قدرت است. شود می آنان، آنگاه خير موعود متحقق

های آن  ی دينی و آموزه به حوزه فقط کار گروه کوچکی از مؤمنان مسلمان است که کارهای خيرشان معموًال ربطی

  .ندارد

  ارزش کتابهای اقتصاد اسالمیتنها

نه . اند شدنی اند، آنها اما همه فراموش نوشته ی اقتصاد اسالمی های اخير آثار فراوانی در زمينه مسلمانان در دهه

خوانيم تا  می ی اقتصادی اسالم چيست، بلکه خوانيم که دريابيم آموزه آنها را نمی. دارند اند، نه اهميت عملی علمی

چرخيده است و چگونه  ذهنشان بر مدار قدرت می ز مسلمانان چه تصوری از خود داشتند، چگونهبفهميم گروهی ا

  .اند رقيب بوده های به فکر باطل کردن آموزه

 "اقتصاد اسالمی"تنها اثر ارزشمند در مورد 

اين . نام گيرد" میاقتصاد اسال"دانم که  می ی آن ی کوتاه را شايسته شناسم، تنها يک نوشته در ميان آثاری که من می

 انتشار يافته و اينک ١٣۴١ای است از مرتضی مطهری که نخست در سال  مقاله اثر سنجيده و مبتنی بر واقعيات،

مشکل اساسی در سازمان " مقاله. در دسترس است) انتشارات صدرا، قم" (ده گفتار"کتابی از وی با عنوان  در

دهد، ارتزاق  که چون روحانيت شيعه از پولی که عوام می دهد  می مطهری در اين مقاله شرح. نام دارد" روحانيت

ی  کنند طالب در مدرسه می رسانان هستند، که تعيين نماياند که در نهايت اين روزی او برمی. است زده کند، عوام می

...  حائری يزدی مرحوم آية اهللا حاج شيخ عبدالکريم«: زند را می او در اين مورد اين مثال. شان چه ياد گيرند دينی

تا بتوانند اسالم را در  افتادند يک عده از طالب را به زبان خارجی و برخی علوم مقدماتی مجهز کنند به فکر

وقتی که اين خبر منتشر شد، گروهی از عوام .. تبليغ نمايند  جديد، بلکه در کشورهای خارج کرده های تحصيل محيط

دهند، برای اين نيست  می اتوم دادند که اين پولی که مردم به عنوان سهم امامرفتند به قم و اولتيم و شبه عوام تهران
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آن مرحوم هم ديد !!! ادامه پيدا کند، ما چنين و چنان خواهيم کرد که طالب زبان کفار را ياد بگيرند، اگر اين وضع

عالی خود صرف  راين کار موجب انحالل حوزه علميه و خراب شدن اساس کار است، موقتا از منظو که ادامه

  )٢۶٣. ص(» .نظر کرد

 ی امروز مسئله

ی اساسی در  مسئله"که ی آن است ناميده، شايسته» مشکل اساسی در سازمان روحانيت«آنچه مرتضی مطهری 

ی  پيشتر حوزه: انقالب اسالمی، شکل ديگری يافته است اين مسئله اکنون، پس از. نام گيرد" اقتصاد سياسی شيعی

فرق  ی ارتزاق روحانيت شيعه اکنون نحوه. و پيش از همه زمينداران و بازاريان بود ر عوامخوا روحانی جيره

دار است، يعنی به مشتی  خود خزانه گيرد، هم از دولت و بخشی از روحانيت روحانيت هم از عوام می. کرده است

مشکل "توانيم آن را  مطهری میی  است که با استفاده از عنوان مقاله کمپلکسی تشکيل شده. دهد از عوام روزی می

اقتصاد سياسی شيعه در  ی اصلی اين مشکل، همچنان که اشاره شد، مسئله. بدانيم" سازمان روحانيت اساسی در

   .ايران امروز است

  

  

 

 ٣۴–اقتصاد سياسی دين

  پرستی بت

دهد که   به چيزی تن میاسالم، چگونه افتد، يعنی مثًال پرستی می خواهيم درنگريم که دين سياسی چگونه به بت می

 ی مبنايی نگرش ما بحث مشهور مارکس در کتاب در اين مورد ايده. زند می در الهيات خويش آن را به شدت پس

  .وارگی کاالست در مورد بت" سرمايه"

 ی دين و سياست رابطه

است ارزش مشترک ی دين با سي رابطه اقتصاد را بررسی کرديم و گفتيم که در-سياست و دين-ی دين پيشتر رابطه

در : در اين مورد اين گونه استدالل کرديم. دين نيز سياست مبناست ی معکوس سياست با در رابطه. سياست است

خواهد  دهد و می را می سياست ارزی سياسی. شود ميان دين و سياست ارزی سياسی به ارزی دينی تبديل می تبادلی

ی دينی صورت  زند، مبادله در درون حوزه نمی exchange خود سياست دست به. در قبال آن سياست بستاند

 کند و سپس مجددا از زبان دينی به زبان سياسی ترجمه ترجمان دينی پيدا می در آنجا ارزشی سياسی. گيرد می
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شود، يک فتوای دينی باشد، بروز آن  می ی سياست تحويل داده ی دينی به حوزه حّتا اگر چيزی که از حوزه. شود می

  .شود، يک حکم سياسی است با ارزشی سياسی تحويل داده می ی سياست ن چيزی که به حوزهيعنی آ

 ی اقتصاد ی دين با حوزه رابطه

همچنان که . استدالل توانيم کرد ی اقتصادی نيز گفتيم که به همين صورت ی دينی و حوزه ی حوزه در مورد رابطه

ی اقتصادی  ی دينی و حوزه ی مناسبات حوزه ، در زنجيرهسياسی است ی دين و سياست ارز تعيين کننده در رابطه

سياسی و بهتر است  عنوان ارزشی دينی يا ی دين ارزشش را به حوزه. ی اقتصاد است کننده ارز حوزه ارز تعيين

ی سياست، از ارز دينی سود  در همکنشی با حوزه اين حوزه. دهد ی اقتصاد می سياسی تحويل حوزه-بگوييم دينی

 در اين حال نيز همه چيز به زبان اقتصاد. زند بودن آن، در درازمدت پسش می يا در صورت زيانبارسازد  می

  .شود ترجمه می

 دين به مثابه سرمايه

داشتيم اين نتيجه را گرفتيم که ارزش  های سياست و اقتصاد ی دينی با حوزه ی حوزه از بحثهايی که در مورد رابطه

 اين بدان. ای نيست، حتا اگر در بورس ارزشها بسيار مقبول باشد کننده نتعيي دينی، آن سان که هست، ارز

شود و درست  است که مثبت می در تبديلش به ارزشهای ديگر. گردد که ارزش دينی در ذات خود منفی است برمی

ند در توا دين سرمايه است، چون می. عنوان سرمايه نام برد به توان از دين پذيری است که می تبديل به دليل

دارد که از قرار  دينی گرايش به پارسايی. های سياسی و اقتصادی قرار گيرد ارتباطها با حوزه هايی از زنجيره

  .هايی بگريزد گرفتن در چنين زنجيره

 کنندگی سياست تعيين

ی دينی  ی حوزه بريم، در مورد رابطه می بحثی که در اين مورد پيش. گرديم دوباره به رابطه دين و سياست باز می

 دين ما"گويند  اند و می دهيم، چنانکه گفته دين را مساوی با سياست قرار می .کند ی اقتصادی نيز صدق می و حوزه

را، که " پول= کاال "ی  رابطه توان معکوس کرد، چنانکه اين رابطه را می. سياست= دين ": همان سياست ماست

معکوس . ای که ترجمان آن خريد است ، معادله"کاال= پول " توان معکوس کرد و گفت رساند، می فروش را می

پيشتر . است "سياست"ی معکوس آشکارا اصل  در اين رابطه". دين= سياست "شود  می" سياست = دين"ی  رابطه

  .کند مبنايی را سياست ايفا می نيز بر حسب قاعده نقش" سياست= دين "ی  اما گفتيم که در رابطه

 ی سياست واره بت

ای انسانی  بت آشکارا سازه گونه که ای انسانی است، همان سياست امری انسانی است، سازه". استسي= دين "

آراستندش و سپس در برابر آن به سجده  دادند و می شکل می داشتند، بدان ای چوب، سنگ يا فلز برمی تکه. است

. اند به سخره گرفته اهی دانسته و آن رای جهالت و گمر پرستی را نشانه ابراهيمی همواره اين بت دينهای. افتادند می

واره  بت. اين گرايش از اراده به قدرت برخاسته است :پرستی همواره قوی مانده است در آنها اما گرايش به بت
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 قدرت سياسی. انگيز است گردد، و برای آن دينها قدرت و مظاهر آن بسيار وسوسه شود، هر چه مظهر قدرت می

  .اند برنداشته شان نيز از پرستيدن اين بت دست شکن انواع بت. ستهمواره بت دينها بوده ا

 دو تحليل

آلمانی يان آسمن و يکی از  شناس يکی از نگر مصرشناس و فرهنگ: نگريم ی مختلف به موضوع می از دو زاويه

ده از پرستی سياسی را در دينهای توحيدی، درست برآم بت يان آسمن اين. نگر فيلسوف آلمانی ارنست کاسيرر

. کنند غيرخودی می پيروان اين دينها معتقدند حقيقت واحد را در اختيار دارند، به شدت خودی و .داند توحيد آنها می

آن دينها ذاتًا به چنين سياستی گرايش . است اين خودی و غيرخودی کردن، سياست در معنای کارل اشميتی آن

آنها  کاری در اين مسير دارند که به سادگی سياست برای ی افراطچنان استعدادی برا اند و آنها ذاتًا سياسی. دارند

بيانی که ما با استفاده از بحث مارکس  پرستی، به  بت–گروند  پرستی آشکار سياسی می شود، يعنی به بت اصل می

  .موضوع داديم داری، به در مورد فتيشيسم سرمايه

دهد گول  مؤمن اين امکان را می بيند که به ای می بيند، در آن تعالی ارنست کاسيرر توحيد را نفی جادو می

ارنست کاسيرر در . سياسی نشود و به هيچ قدرتی سر فرود نياورد های ها را نخورد، اسير ايدئولوژی اسطوره

های  خود از بازی بيند، بدين صورت که خدا با تعالی ی سياست می واقعی برای سکوالر شدن حوزه توحيد امکانی

 .از آن ابزار سياسی ساخت شود که بتوان تر از آن می گيرد و متعالی یزمينی فاصله م

دليل تصور مؤمن از  از نظر آسمن، در ايمان به. شود از نظر ارنست کاسيرر هيچ مؤمنی فاشيست نمی

  .يک گرايش قوی فاشيستی نهفته است برخورداری از حقيقت و به دليل در ضاللت پنداشتن ديگران

 جمع دو نظر

فاشيستی و هم گرايش به رد فاشيسم در  هم گرايش. اند های انکارناپذيری را ديده  و آسمن، هر دو واقعيتکاسيرر

ی خودکار است و بسته به  بحث بر سر عامليت دين باز نموديم يک سوژه دين، بدانسان که در. دين وجود دارد

حدی اين خودکاری را مهار  تواند تا اهی میآگ. دهد زمان اين يا آن جنبه از استعدادهای خود را بروز می محيط و

  .کند

شدن دين توسط سکوالريزاسيون و  در عصر ما بايستی مشخصًا از لزوم مهار. دانست کانت مهارگر را عقل می

خواهند از ضاللِت  آن گروهی که می: برند اين مهار شدن نفی می گروهی از مؤمنان نيز از. دموکراسی سخن گفت

   . سياسی رهايی يابندهای واره بت پرستش

  

  

 35 -اقتصاد سياسی دين
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 ی دينی کاهش نرخ بهره

اين شرط را برآورد که بتواند وضع  برای آنکه يک بنگاه اقتصادی بتواند به حيات خود ادامه دهد، دست کم بايد

در مقطِع ارزش مجتمع در آن در هر مقطِع زمانی کمتر از ارزش آن  موجود را حفظ کند، يعنی بنابر قاعده جمع

برای بقا بايد بيالن خرج و  .در مورد بنگاه دين نيز روال همين گونه است. نباشد) در سال مالی گذشته مثال(پيشين 

 .به تحليل رود ی آن رو دخل چنان نباشد که ارزش نسبی کل سرمايه

ند، با وجود اين کن خود رها نمی آن را به حال. شود ی دينی اگر به حالت خود رها شود، مستهلک می سرمايه

 در اينجا طرح. کنيم کوشيم اين نظر را مستدل می ها می گفته ی پيش  پايه بر. يابد زايی آن در درازمدت کاهش می بهره

است، با شباهتهايی به بحث  بيان استوارتر آن در قالب يک مدل رياضی. دهيم ای از موضوع به دست می ساده

  .به کاهش ومی نرخ سوددر مورد گرايش عم" کاپيتال"مارکس در 

 نظام نيازها

ی توليد و بازتوليد  نظام، وظيفه در اين. توان به صورت نظامی از نيازها در نظر گرفت گفتيم که جامعه را می

ی نيازهای  ی مجموعه اين حوزه خود را در مقام قضاوت درباره .ی دينی است ی حوزه نيازهای دينی بر عهده

گذارند و  صحن بازار جامعه پا می افراد در. کند جايگاه آن را در نظام نيازها تعيين میهمين امر . گذارد می انسانی

 .اين را نيز گفتيم که در اين معرکه صدای کاهن از همه بلندتر است. سازند می کنند که نيازی را برآورده ادعا می

اريد، کدام نيازتان مشروع است، کدام د نيازی که به من داريد اين است که به شما بگويم به چه نياز: گويد او می

  .يک نامشروع

 دين در روند تمدن

گيريم  تر شدن نيازها در نظر می متنوع تر شدن و را به صورت روند پيچيده) اصطالح ُنربرت الياس" (روند تمدن"

 ترل کامل بر ايندين قادر به اعمال کن. از فرادستان به فرودستان همراه است ی پاسخ به نيازها که با انتقال شيوه

کند و به جای آن که  آن را کم می همسازی دين با روند، انرژی منفی. شود روند تمدنی نيست و خود، تابع آن می

  (.ای را ممکن بود ابن خلدون سقوط عصبيت بنامد چنين پديده) .کاهد ضريب نفوذش را افزايش دهد، از آن می

های جديد  اسمی و ظاهری به حکم ای آيد، فقط به گونه  برمیی دينی مشروعيتی که از انباشت آغازين سرمايه

. خوانند دهند، يا چيزی را فاقد مشروعيت می هايی که مشروعيت می حکم شود، ی نيازهای جديد منتقل می درباره

  شدن سامان متناسب با پيچيده ی ثابت خود بيفزايد، تا بتواند کاالهای دينی بيشتری را بايستی به سرمايه دين

متناسب با گسترش . نيز بايستی بر عرض و طول خود بيفزايد ی دينی بدين منظور حوزه. اجتماعی عرضه کند

دستگاه باال  مخارج. يابد زايی و نفوذ آن گسترش نمی دينی، يعنی تشکيالت کاهنان، بهره دستگاه بوروکراتيک

در جريان روند تمدن کانونهای . شود می رود و دردسری بزرگ برای دستگاه روحانی کنترل خود روحانيان می
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 .شود ی فرهنگی می ی دينی فقط يکی از شکلهای سرمايه سرمايه. شوند می ی دينی مدام قدرتمندتر رقيب حوزه

کانونهايی چون آموزشگاههای علمی و  گيرد، ی فرهنگی مشروعيت خود را عمدتًا از کانونهای ديگری می سرمايه

  .هنری

 سقوط ارزش

توان از طريق مقبوليت و  را می ای دارد که ارزش آن امروز دين سرمايه.  کاهش نرخ سود دينی استی روند نتيجه

اگر اين سرمايه ثابت بماند، در يک رونِد تمدنِی . تعيين کرد ی ارزشها دارد، نفوذی که در بورس مجموعه

گذاری  سرمايه رخ سود دينیی دينی برای جلوگيری از کاهش ن يک کار حوزه. کند آن سقوط می بحران ارزش بی

ی مستقيم اين  ثمره. دهد ثابت دينی نشان می ی بيشتری است که خود را به صورت تالش برای افزودن به سرمايه

 افزايی آن به افزاست، اما حد ارزش اين امر ارزش. تشکيالت روحانی است تالش گسترش يافتن بوروکراسی

دو برابر شود، اين بدان معنا نيست  مثال اگر تعداد کاهنان. جبران کندای نيست که کاهش نرخ سود دينی را  اندازه

  .شود که امکان نفوذ در جامعه دو برابر می

 ديانتهای رقيب

. شود رسمی دينی خارج می ی در جريان روند تمدن، انحصار پاسخگويی به عاليق خاص دينی نيز از دست حوزه

. يابد ی دينی، رواج فراوان می فردی، يعنی ديانتی مستقل از حوزه و دينگيرند  دينی فراوانی شکل می کانونهای ِشبِه

ی دينی حتا کنترل خود بر روی  حوزه رسد که جايی می. شود تر شدن نظام نيازها موجب می ها را پيچيده پديده اين

  .دهد نيازهای خاص دينی را نيز از دست می

 مشکالت عصر جديد

جديد کاهش نرخ سود دينی آن چنان  کاهش نرخ سود دينی دارد؟ تا پيش از عصردين چه امکاناتی برای مقابله با 

سقوط عصبيت با تالشهای احياگرانه، که هدفشان احيای مشروعيت  .ی دينی را نگران کند آهنگی ندارد که حوزه

ی  سلسله رسانی به نشستن يک تالش برای سياسی کردن احياگری، از جمله از طريق ياری آغازين است، و

سود دينی به امری چشمگير تبديل  در عصر جديد کاهش نرخ. گيرد ی ديگر، صورت می پادشاهی به جای سلسله

نيازها به جای نظام نيازهای سابق است، نظامی که بسيار پيچيده  ی اين عصر نشستن نظامی از مشخصه. شود می

که تجارت خود را در   بيگانه از اين نظرناپذير دارد، و دين با آن بيگانه است، نفسگير و کنترل است، پويشی

  .پذير در مجموع ساده و کنترل زمانی آغاز کرده که نظامی متفاوت برقرار بوده، نظامی

 های مقابله با کاهش نرخ سود استراتژی

. کند با کاهش نرخ سود می های ديگری برای مقابله در اروپا دين در عصر جديد شروع به آزمودن استراتژی

دارد به جامعه  کند، اما دين را وامی قدرت سياسی کوتاه نمی اسيون، با اين که دست دين را به تمامی ازسکوالريز

 .عنوان مميز و مبصر معرفی نکند تازه را به رسميت بشناسد و خود را به بنگرد، نيازهای
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تواند  ژی منفی خود میدرآوردن انر کند با به حرکت شود، اما تصور می اسالم نيز با کاهش نرخ سود مواجه می

در بخش بعد . شود اميد اسالم به کنترل درآوردن قدرت دولتی می. درآورد روند تمدنی تازه را زير کنترل خود

   .کنيم بر روی کيفيت سياسی شدن اسالم در عصر جديد مکث می اندکی

  

 

  ٣۶–اقتصاد سياسی دين

  فرصت مدرن تزويج دين و دولت

هايی  انسانی دستخوش چنان دگرگونی با عصر جديد نظام نيازهای.  نظام نيازهاستروند تمدن، روند پيچيده شدن

. ابعاد کمی و کيفِی تغيير با هيچ عصر ديگری قابل مقايسه نيست گردد، که از نظر شود و چنان پيچيده می می

  نند که کدام يک مشروعک گو آن بوده که بر نيازها کنترل داشته باشند و تعيين نبايست-دينهای بايست ی اصلی وظيفه

شان را به انجام  ی وظيفه. اند کارکرد موفقی داشته اين دينها در عصرهای پيشين. است و کدام يک نامشروع

سر اين که کدام  ها بر دينها و فرقه. اند، آن رقيب خود از سنخ دين بوده است ای داشته جدی رسانده و اگر رقيب می

. رسان دين در انجام وظيفه بوده است دولت، ياری .اند کرده  با هم ستيز میيک در هنجارگذاری مشروعيت دارند،

جفت بوده  ی تغيير ای اگر بوده در لحظه جدايی. بودند و سخت به يکديگر نياز داشتند دين و دولت با هم درآميخته

لت به هم خيانت آمده است که دين و دو پيش. جسته و دولت جفت دينی خود را دين جفت دولتی خود را می. است

  .دينی ديگر را و اين دين دولتی ديگر را اين دولت: کنند و همسری ديگر بجويند

 داستان دين

ی دينی دريابد بازار  حوزه آمده است که پيش می. زايی دينی چشمگير نبوده است در عصرهای کهن کاهش بهره

 گاه تالش تا حد. کند خست را تا حدی زنده میشود و مشروعيت ن می در اين حال معموال احياگری پيدا. کسادی دارد

ی دينی و تحوالتی که اين  سرمايه انباشت آغازين. رود گذاری مجدد و توليد کاالهای تازه نيز پيش می سرمايه

يابد، اگر  ای می شده ماجرای آن تاريخ تحريف. هاست عمومی ارزش گذراند، تابع اقتصاد سرمايه از سر می

اند، نه  دولتمردان قهرمانان اصلی داستانهای دينی.  با قهرمانان معنوی محض گفته شودداستانی ی آن درباره

  .داستان قدرت است ی اجتماعی دين، داستان مؤسسه. پيمبران اخالق و معنويت

 اعتياد به حکومتگری

هر سه . بينيم  نمیچندانی ميان آنها از اين زاويه که به سه دين خويشاوند يهوديت، مسيحيت و اسالم بنگريم، تفاوت

 هر سه دين، اعتيادی بنيادی به درآميختگی با. اند ای که داشته سياسی اند، به دليل تاريخ اند، که شده آن شده
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برای اسالم شرايط تغيير . شود می مسيحيت در عصر جديد تا حدی مجبور به ترک اين اعتياد. اند حکومتگری داشته

  . فراهم نبوده است- هنوز -منش 

 ش در برابر کاهش نرخ سودآوریواکن

 :کنيم مشکل اصلی اسالم را با تعبيرات خاص اقتصاد سياسی بررسی می

 

توان  اين بار بدانسان که ديگر نمی يابد، با آغاز عصر جديد، آنچنان که در بخش پيش آمد، نرخ سود دينی کاهش می

ی افت ارزش را در ترکيب  م ديگری چارهاسالم بيش از هر هنگا. کرد حلهای سنتی افت ارزش را جبران با راه

دين برای خود . دينی را حفظ کند ی قدرت دولتی اعتبار ارز تواند با پشتوانه پندارد که می بيند و می دولت می شدن با

ی احيای ترکيب  اش نيست که دچار وسوسه فقط به خاطر گذشته داند و اين حق ترکيب با دولت را طبيعی می

قانون در واقع فقه  کتاب. ی دينی هنوز ارز دينی اعتباری اجتماعی دارد، اعتباری فراتر از ُعلقه در جامعه. شود می

های جديد بر امکانات  جمعيتی، سوادآموزی و رسانه مدرن شدن جامعه به دليل پويش. است، نه کتاب قوانين جديد

ارزشهای دينی را  گيرد و  نيز مدد میباوری عصر جديد از دين افزون بر اين ملت. افزايد می دين برای سوداگری

اين انتقال نيز تا حدی افت عمومی ارزش دينی را  .کند های ملی فرهنگی وارد بازار ارزشها می عنوان ارزش به

 ای از همسازی خود با جهان ی تازه خواهد مرحله رسد و فرهنگ می به پايان می جايی که روند. کند جبران می

  .شود نشهای تندی از جانب دين مواجه میمدرن را بياغازد، با واک

 شانس دين در بحران است

يا /سياسی با کفايت موجود نباشد و های اجتماعی رشد کنند، برای کنترل و رفع آنها يک نيروی جايی که نابسامانی

 نوان تنها ارزيابد که خود را به ع همگانی پيدا نشود، دين اين شانس را می ی وفاقی راه حلی برای رفع آنها بر پايه

ايران چنين شانسی يافت، چنين  تشيع در. معتبر معرفی کند و مدعی شود که قادر به بازسازی تمام ارزشهاست

  .که ببينند محتوای واقعی کردارش چيست ادعايی کرد و شاهدان نيز اين فرصت را يافتند

 ماتريس مدرن فاکتور دين

از ديد . تجدد با نفس واکنش آن آمدهای ابر عصر جديد و پیبايستی فرق گذاشت ميان علت واکنش اسالم در بر

ی دينی، دين را به واکنش  تناسب ارزها و کاهش عمومی نرخ بهره اقتصاِد سياسِی ايدئولوژی، به هم خوردن

. ی مدرن است جامعه ی سنتی به ای ديگر از گذار از جامعه چارچوب اين به هم خوردن تناسب، مرحله .دارد وامی

شود که مناسبات ارزی را با تدبير تغيير دهد،  آن می کند و بر عنوان کنش بروز می  آنجايی که واکنشش بهدين در

به  های مثبت شود ارز خود را در رابطه دين مجبور می. آيد ويرانگر خويش پيش نمی ديگر فقط با انرژی منفی

آن ماتريسی که دين . کنند سنتی پيروی نمی جهانیپذير به ارزهايی که از منطق  پذير کند، تبديل ارزهای ديگر تبديل

 های ای مثبت با پديده شود، رابطه دين سازنده می. نشيند، مدرن است عددی می در آن به عنوان ارزشی با ترجمان

  .مدرنيزاسيون اسالمی :گذارد ای را برای مدرنيزاسيون پيش می گيرد و برنامه مدرن قدرت می
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 مدرنيزاسيون اسالمی

پنداشتيم رژيم  آن زمان که می .ان ترکيب مجدد اسالم و دولت با اراده به اين مدرنيزاسيون همراه استدر اير

قرون . کرديم ادعا تصور می لوحانه شيخان را بسيار متقی و کم ساده خواهد جامعه را به قرون وسطا برگرداند، می

ای  اتمی کنند، جلوه خواهند هيزمش را  میبرابر اين ترکيب ايمان و تکنيک، که جهنمی است که اينک وسطا در

  .بهشتی دارد

 

 

  ٣٧–اقتصاد سياسی دين

  سه مرحله در تاريخ اخير شيعه

ی  در اين رابطه، در ُبعد اجتماعی، مسئله .ی دولت قرار دارد ی اسالم با عصر جديد و تجدد، مسئله در کانون رابطه

هيچ موضوع ديگری چون اين دو موضوع، ذهن . ی زن است همانا مسئله ديگری برای اسالم مطرح است که

  .بوده است پردازان دينی را به خود مشغول نداشته و اگر داشته، فرع اين دو موضوع ايده رهبران و

 مفهوم سنت در اسالم

. گيرند، سنت و مدرنيت است می ی اسالم با عصر جديد در نظر چارچوبی که ناظران بيرونی معموًال برای رابطه

. کند و در اين مورد تا حد بسياری حق دارد چارچوب مطرح نمی ياسی اسالمی خود مسائلش را در اينالهيات س

يهوديت و  تر از ای بس منعطف اسالم رابطه. سنت تابع قدرت است. قدرت مطرح است، نه سنت برای اين الهيات

تدا زير عنوان قدرت مطرح اسالم از اب سنت در. انعطاف اسالمی، مصلحِت قدرت است. مسيحيت با سنت دارد

ی فرمانروايی بوده و اينکه  نظر بر سر سنت اختالف نظر بر سر شيوه در همان صدر اسالم اختالف. بوده است

  .اند اختالفها هيچ مضمون جدی ديگری نداشته. قبيله و خاندان فرمانروايی کند کدام

 پيشگان ی دين مسئله

شناسی جديد  دارد، جهان وامی  دينی را در قلمرو اسالم به واکنشی ورود به عصر جديد، آنچه سران در آستانه

ی آنان  مسئله. چرخد خورشيد گرد زمين، بلکه زمين گرد خورشيد می مسئله رهبران دينی اين نيست که نه. نيست

قدرت، . ندارند شناسی توجهی شناسی و جامعه شناسی، روان شناسی، زيست آنان به کيهان. است سياسی محض

ی اسالميه بر سر درک جديد  ی علميه که در حوزه ايم هيچ نشنيده. ی قدرت است همه چيز فرع مسئله: ، قدرتقدرت

  .درگيرد از فيزيک آسمان بحثی جدی

 اهميت اقتصاد سياسی دين

اين پديده، مدرن . بيرون نجهيده است شناسيم، يک سر از دل چاهی به نام سنت آنچه به عنوان انقالب اسالمی می
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های فکری رهبران آن در اعصار گذشته  پی گرفتن ريشه. شدنی است فهم ای مدرن  و فقط به عنوان پديدهاست

جوی راز انقالب شدن تقليل  پی بيشتر از تاريخ کيمياگری برای فهم شيمی مدرن دارد، اما تنها در آن اعماق اهميتی

آن جزء و توضيح تمامی حال آن از راه از فعليت نزديک  يک پيکربندی پيچيده به يکی از اجزای آن، غفلت

  .ی دور آن است پيشينه

ی دينی در عصر پهلوی  حوزه شناسی روحانيت حاکم و ايدئولوژی آن بايستی به بررسی فصل مفصل هر پيشينه

تواند ابزارهای مفهومی کارآمد و امکانهای تحليلی  دين می برای شناختن اين حوزه اقتصاد سياسی. اختصاص يابد

آيد، دادن طرحی از  برمی مهمترين کاری که در اين رابطه از اقتصاد سياسی دين. اختيار بگذارد شايی درگ راه

در چارچوب اين گفتارها به دليل تنگی جا و گاه، سخن  چون. ی دينی در عصر جديد است تاريخ اقتصادی حوزه

بعدی   باشند، برای اين بخش و بخشتوانند ی مباحثی که در اينجا مطرح می مجموعه گويم، از ميان گزيده می

ی دينی در عصر جديد  حيات حوزه وجود سه مرحله در: ام که اهميت روشی فراوانی دارد موضوعی را برگزيده

قجری، تشيع پهلوی و تشيع حاکميت پس از انقالب اسالمی مشخص  اين سه مرحله را با نامهای تشيع. ايرانی

  .کنيم می

 گری امروزين  تبار شيعه

خاصی است که سلف آن تشيع  شناسيم، تشيع صفوی نيست، تشيع دوران قاجار نيست، تشيع ای که اينک می عهشي

رد آن را در اعصار کهن جستن، . دورانهای کهن نيست کاالی دينی موجود همان کاالی. دوران پهلوی است

مذهب  ای است که به عنوان شيعهی پهلوی است؛ آن  ی مؤثر معاصر ، شيعه  شيعه. است ای کننده بينی گمراه ژرف

  .دارانه است سرمايه مرکز، تمرکز و انسجام خود را مديون برپايی دولت مرکزی مدرن در متنی

 مشکل اصلی از ديد حوزويان

در اين دوران . شود فراموش می اين نکته به سادگی در شرح تاريخ انقالب اسالمی. قم محصول دوران پهلوی است

شود،  در کانون چيزی که به نام فساد مطرح می. زنان است ز نظر حوزويان آزاد شدنمشکل اصلی اجتماعی ا

 ی دينی های مطرح سياسی برای حوزه ی موضوع بقيه. دست و پای زن نشسته است گسستن قيود سنتی بر

عنوان  ئيل بهی اسرا مسئله. اند داشته آيند و امکان ترجمه به زبان دينی هايی هستند که از ناسيوناليسم می موضوع

کهن  ناسيوناليسم، اما دارای اين امکان که به زبان دينی ترجمه شود و به دعوای ای است مطرح برای نمونه مسئله

  .اسالم و يهوديت گره خورد

 دين امروز، دين نفتی است

ستی با رشد به نام مدرنيته، باي ای مبتنی بر تضاد امر موهومی به نام سنت با امر موهومی از منظر تفکر کليشه

بايستی منظور از . دهد که چنين نيست ايران نشان می. ضعيف شوند گرا ساختارها و نهادهای مدرن نيروهای سنت
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آن است، درست در  ی دينی متولی پيکربندی سنتی که حوزه. روشن کرد و از آن کليشه دست برداشت آن مفاهيم را

  .همين دوران مدرن رخ داده است

ی  کاهند، بلکه کليت سرمايه دين نمی يز برخی تحوالت فرهنگی دوران پهلوی نه تنها از رونقتحوالت اجتماعی و ن

های  گذاری سرمايه يابد که دست به يابد و بنگاه دينی امکان آن را می رونق می دين. کنند دينی را به شدت تقويت می

گذاری بود که  ی اين سرمايه تجربه. باال برد کالنی بزند، که با وجود افت نرخ سود دينی حجم کلی سود را

 مقابله با کاهش عمومی: ی تاريخ خود خيز بردارد که به سوی بزرگترين پروژه روحانيت شيعی را به جايی رساند

با تحقق . ی دولتی شدن سرمايه ی دينی به اميد دينی نرخ سود از راه تصرف دولت، از طريق دولتی کردن سرمايه

خودکار دين، اينک بيش از گذشته برکنده از سنتهايی است که در  عامليت. آميختند اين پروژه دين و نفت درهم

  .شويم جويشان می پی ها تاريخ ايده

 

 

  ٣٨–اقتصاد سياسی دين

  تشيع پهلوی

توان آغاز آن را مثال شکست ايران  می .شود ی مشرف به انقالب مشروطيت آغاز می  عصر جديد ايرانی در دوره

ی دينی متوجه  در آغاز اين دوران حوزه. ميرزا گرفت شاهزاده عباس ی اصالحات از سوی از روس و طرح ايده

ايران با دنيای  ارتباطهای. ، کاسبی روال هميشگی خود را داردbusiness as usual :خاصی نيست هيچ تغيير

بيش از اعتبار کاالهای نزد دولتمردان نيز اعتباری   جديد، به تدريج در شوند، کاالهای فرهنگی تر می خارج جدی

ديگری را  شوند و کاالهای دينی ميسيونرها با حمايت قدرتهای بزرگ در ايران فعال می يابند، فرهنگی سنتی می

شود  ی اينها باعث می همه. بازار دين بگشايد ی پررونقی در کنند، جنبش بابيان نزديک است دکان تازه عرضه می

 ی دينی در عصر جديد ايرانی رو به پايان ی اول حيات حوزه مرحله. ببرد ی دينی به وجود بحران پی حوزه

انقالب مشروطيت به تدريج  های طاليه. ی دينی در حالتی خواب و بيدار است در اين مرحله حوزه. گذارد می

  .کند ی قجری را از خواب بيدار می شيعه

 بحران نخست

بيند و  خود موضوع را سياسی می اسالم بنابر سنت. دکن ها، دين را مضطرب می بحران پديدآمده در بورس ارزش

اگر حکومت فاسد است و به قدرت خارجی تسليم شده است، . آيد برمی ی خود با حکومت در صدد بازتعريف رابطه

 .ی دينی اش با حوزه گيری فاصله: دين، اين امر تنها يک دليل دارد از نظر سران
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ی  دخالت اين بار در برابر چشم توده .کنند د، رهبران دينی نيز دخالت میگير بحران سياسی و اجتماعی که باال می

ای  های سياسی بار تازه بندی خود پا به صحنه گذاشته و به گروه توده در مفهوم جديد. گيرد شهری صورت می

انهای سنتی و ميان امک روحانيت. شود ای پيدا می آن، برای تبديل ارز دينی به ارز سياسی امکان تازه با. دهد می

خواه و  شاهدوست، ضد شاه، مشروعه: پردازد می های مختلفی کند و به ايفای نقش جديد کاسبی، بازی می

 ای هم که عرضه کاالی دينی. بازار بازار سابق نيست. شود ارزشها متحول می بورس. شود خواه می مشروطه

  .ای گذاشته شده است تازه ک در ويترينشود، کاالی سابق نيست و اگر باشد، دست کم اين است که اين می

 ی آرامش و سازش دوره

ی دينی به  به عصر جديد، حوزه ی نخست ورود ی کشورهای اسالمی شاهد اين هستيم که در مرحله تقريبًا در همه

ناميديم، جدی " کاهش نرخ سود دينی"چه را ما  امکان آن کند، شود، احساس خطر می شکل خاصی سياسی می

بحران . کند دهد که از طريق قدرت سياسی تجارت خود را بيمه طبيعی را از خود نشان می  اين گرايشبيند و می

شود که  ای آغاز می ايران به عنوان نمونه دوره در. افتد ی دينی از تکاپو می گذرد، حوزه آغازين که از سر می

  .بروجردی بر حوزه است اهللا شاخص آن زعامت آيت

 داری و رونق دين پايی رونق سرمايه هم

همپای تقويت دولت مرکزی،  .شود داری موجب رونق دين می ی مهم اين است که در اين دوره رشد سرمايه نکته

. برد های سرخود جماعتهای مستقل را به سمت اضمحالل می ديانت کند و دينهای حاشيه و دين مرکز هم رشد می

قم . شود می شوند و پياپی مسجد تأسيس بزرگ میشهرها . شود ی دين را موجب می تازه سوادآموزی کشف

ی  در اين حوزه شيعه آموزه. گيرد شکل می ی علميه قم در آغاز دوران پهلوی حوزه. محصول دوران پهلوی است

 ی پهلوی شيعه شيعه. نويسد ای برای خود می زند، تاريخ تازه به گزينش می کند، در سنت دست خود را منسجم می

رسد از  شوند و به نظر می خوانده می بسياری پندارها، گفتارها و کردارهايی که سنت. م استمتمرکز مدون منسج

 ی پهلوی مذهبی است شيعه. اند اند و رسميت حوزوی يافته پهلوی رسم شده ديرزمان وجود دارند، در همين دوران

داری رونق  ، با رشد سرمايهاست ای که بوروکراسی آن در دوران مدرن قوام يافته متمرکز، برخوردار از حوزه

  .بلکه در نيروهای پيشرو منتقد آن ديده است داری، داشته است و خطر را نه در رونق سرمايه

 ها پيوند با لومپن

بر . شود رانده شده از روستا تقويت می ی های شهری و توده ی دينی و لومپن در دوران پهلوی پيوندهای ميان حوزه

 دستی بازار ثروتمند از يکسو و اداره اوقاف از سوی ديگر امر، در کنار گشاده اين. شود یتعداد اينان مدام افزوده م

که به اين نتيجه رسيده بودند که  شود که سران حوزه به تذکرات نوگرايان دينی توجه نکنند، نوگرايانی باعث می

  .ی نو به کاالی دينی نو نياز دارد جامعه
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 مسلمان شدن مجدد ايرانيان

شوند،  شود، مردم باسواد می می يابد، در کشور تحرک ايجاد کند، جامعه پويش می داری در ايران رشد می سرمايه

کنند و اين  طريق مراکز استان و تهران به قم و مشهد وصل می راههای ارتباطی تازه روستاهای دور را نيز از

دوران . در حد يک نام بود شان رد که مسلمانیدهند که برای نخستين بار آخوند پا در روستاهايی بگذا  می امکان را

  .پهلوی دوران مسلمان شدن مجدد ايرانيان است

 سازی شبيه

آنان هنوز به رأس . کنند گری می شورش خواهان به شکلهای مختلفی زياده. شود خواهی می رونق تازه باعث زياده

 تشيع. ی زن است ها دارند بر سر مسئله ویای که با پهل تازند و مشکل اصلی می اند، به رقبا قدرت چشم ندوخته

دخالت مستقيم در سياست باز  زعمای اصلی حوزه، روحانيت را از. پررونق پهلوی مذهب همسازی با سيستم است

ايدئولوژی آنان . خوانند  حوزه را تشيع صفوی می گردانند و تشيع برمی گرا از آنان رو جوانان مذهبی چپ. دارند می

. سازی ايجاد کرده است مشابه گيری از راه کانيسمی است که عامليت خودکار دينی برای رونقخود محصول م ولی

 کنند و مشابه را آلترناتيو اصل گيرند، مشابه دينی آنها را توليد می می های رقيب را از طريق اين مکانيسم گفتمان

بلکه از طريق توجه به مکانيسم  ،گفتمان دينی در ايران را نه با رجوع به سنت دينی گذشته. دهند قرار می

های پير گرفته تا روشنفکران دينی  اهللا حضرات است، از آيت ی سازی شگرد همه شبيه. سازی بايد شناخت شبيه

  .های رايج است اصلی رجوع به سنت گذشته، پی بردن به تقلب ی فايده. جوان

 

 

  ٣٩–اقتصاد سياسی دين

  لویی دينی در عصر په ی حوزه هم درباره باز

ی دينی در عصر جديد ايرانی  حوزه پيشتر گفتيم که برای فهم انقالب اسالمی توجه به وجود سه مرحله در حيات

اين سه مرحله را با نامهای تشيع قجری، تشيع پهلوی و تشيع حاکميت پس  .ای دارد کننده شناختی تعيين اهميت روش

ی واليتی دولتی امروزين را  شيعه يد کرديم که اگر بخواهيمبر اين نکته نيز تأک. کنيم انقالب اسالمی مشخص می از

  .ی پرابهامی به نام سنت ی پهلوی چشم دوزيم، نه به گذشته شيعه ی نخست به درک کنيم، بايستی در درجه

 ی قجری پايان شيعه

ی پهلوی به  هی پهلوی و از شيع شيعه ی قجری به ی گذار از شيعه از منظر اقتصاد سياسی دين به اختصار به نحوه

 نرخ سود دينی کاهش گرفته. رسد ی قجری با بحران به پايان می ی شيعه دوره .کنيم ی واليت فقيه اشاره می شيعه

ی سنتی قادر نيست  ديگر به شيوه دين. اند ای سر برآورده ها متالطم شده است و رقيبان تازه است، بورس ارزش
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خواهی  از مشروعه: شوند تلفی برای غلبه بر بحران آزموده میمخ های استراتژی. سودآوری خود را تضمين کند

ی  تنها بر جنبه) سوبژکتيويته) شناسی، يعنی رجوع به آگاهی و نهاد آگاه فردی ايده. خواهی مشروطه گرفته تا

  .پروراند ها را می افکند که اين استراتژی می ای پرتو محدودی از آن واقعيت پيچيده

 بندی سنت کالسه

ی  ی علميه پهلوی با تأسيس حوزه در آغاز عصر. کند تجدد، بازار دين را گرم می. شود ه تدريج متجدد میجامعه ب

ی مرکزی، همپای رشد دولت مرکزی منسجم و مدون  اين عصر شيعه در. شود ی شيعه نيز آغاز می قم، عصر تازه

نويسی از روی دست  تاريخ در ايننويسد و  شود، تاريخ خود را از نو می بوروکراسی مدرن خود می و دارای

بندی  بزرگ آن چيزی که به عنوان سنت دينی در ايران کالسه بخش. کند نويسی ناسيوناليستی رونويسی می تاريخ

دروغ . دوره است ی اين شود، ساخته و پرداخته رود، بدان اشاره می آنگاه که از سنت سخن می شده است و اينک،

  .عنوان سنِت سلف است به حويل دادن مصنوعات معاصرنويسی معاصر ما ت بزرگ تاريخ

 سازی با بازار مدرن هم

داری نان  ِقَبل رشد سرمايه قم، در اين عصر در مجموع با سيستم همساز است و از. قم محصول عصر پهلوی است

جا بايد يابد اينک چگونه و ک آموزد و درمی جديد را می ی دينی، در اين دوران آداب بازار حوزه. خورد می

اين مکانيسم، . شود می سازی آشنا شناسد و برای رونق کار خود با مکانيسم شبيه رقيبان را می گذاری کرد؛ سرمايه

  خواهند متفکر جلوه کنند، گفتمان آنگاه که می: است از مهمترين شگردهای دينی برای همسازی با بازار مدرن

ی  ی علميه حوزه .دهند نند و سپس مشابه را بديل اصل قرار میک مشابه دينی آن را توليد می گيرند، رقيب را می

، در سنت نيست، در تقلب  راز اين حوزه. نباشد جديد هيچ محصولی خلق نکرده، که مونتاژشده، تقليدی و تقلبی

  .کاسبی دينی در دوران مدرن است اين تقلب از الزامات. است

 رجوع به استراتژی سابق

داری رشد سطحی  سرمايه. است دوران رونق به پايان رسيده. شود دينی محسوس می کاهش سود ١٣۵٠ی  در دهه

، توانايی ١٣۴٢گيرد که سيستم سياسی، بر خالف  رشد درمی بحران. خواهد به عمق رود خود را کرده و اينک می

 .کنترل آن را ندارد

 

ی افت ارزش از راه  چاره: گردد برمی ی رونق به استراتژی سابق خود ی دينی با به پايان رسيدن دوره حوزه

ی دينی ساکت شود و اين خواست قديم را پنهان دارد، رونقی بود  حوزه آنچه باعث شده بود. ترکيب شدن با دولت

  .داری کسب کرده بود دينی با رشد سرمايه که کاالی

 ی تشيع پهلوی با جهان مدرن رابطه

تواند مدرنيت  حوزه می. مصرفی بگيرد ای ادر است تنها رابطهی دينی در اين دوره ثابت کرد که با مدرنيت ق حوزه
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 ای داشته شده داری، بازاری باشد که دين در آن نرخ سود تضمين اگر سرمايه را به عنوان کاال و تکنيک بپذيرد، و

 .باشد، هيچ مشکلی با آن ندارد

 

اشراِف . صورت نگرفت رنی مد ی دينی برای شناخت جامعه ی رونق هيچ تالشی از جانب حوزه در دوره

کردند که  خواندند و تدريس می ها احکامی را می حجره ای بودند که در بوروکراسِی روحانيت، موجودات دو زيستی

مرفه ايرانی  آمدند، زيستی مشابه قشر ی اجرايی نداشتند، و از حجره که بيرون می پشتوانه حتا در قرون وسطا

  .نبودند از آن کارهای ديگر غافلکردند و در پنهان  مصرف می. داشتند

 !روحانيت مبارز

از ميان سه . شاه داشته است ی سياسی در دوران اين يک دروغ بزرگ است که روحانيت سهم اصلی را در مبارزه

ی مشاهدات  به خاطرات چاپ شده، به مجموعه. هاست مذهبی نيروی چپ، ملی و مذهبی، کمترين سهم از آن

سياسی تا سال  ها، دانشگاه، کارخانه، روستا و مناطق قومی و به آمار زندانيان ن رسانهچو هايی زندگان در عرصه

حساب بسياری از نيروهای مذهبی را بايستی  در ضمن. بريم  که رجوع کنيم به سادگی به اين نکته پی می١٣۵۶

  .ی رسمی دينی جدا کرد از حوزه

 استعدادی حوزه بی

هيچ اثری خلق . نشان داد تعدادی کامل خود را برای درک جهان مدرناس ی دينی در دوران رونق، بی حوزه

گفتند چيزهای نويی در جهان وجود دارد، بالفاصله  هر جا که. ای تفکر در آن يافت نکردند که بتوان ذره

 برای آقايان هيچ چيزی به. خوب است و برای هر مشکلی بهترين راه حل را دارد افزودند که دينشان خيلی می

مسائل جديد را . قديم است مسائل حوزه همان مسائل. ان مسئله مطرح نشد، تا مجبور به فکر کردن شوندعنو

  .ای برايشان جست چاره توان می" قدرت"دانند که با  مستحَدثاتی می

 سنت و اسلوب

به . وختفر کاالی گذشته را می ذکری نداشت و عمدتا توليد قابل: ی پهلوی انگلی ماند ی دينی در دوره حوزه

هيچ . نگريست آن و نيز دانشگاه در جامعه يافته بود، با حسادت می های تبليغاتی مرجعيتی که دستگاه سياسی، رسانه

ی  حوزه حتا کارهای ساده از اين. از حوزه سر نزد، که بتوان آن را رقابتی مدنی و سازنده تلقی کرد تالش اصيلی

افت سود، آن را به سوی . آمد زا برنمی سوانح طبيعی مصيبت ختی وهای بدب نيکوکاری مثل کمک به مردم در دوره

به نمايش  ای را در خود بيدار کرد که ويرانگريش را در انقالب اسالمی انرژی منفی. داد الهيات سياسی سوق

ما ا. حيات خود را با اتکا به آن آغاز کرد که حکومت دينی" سنتی"ی آن  ها هستند برخی خطوط عمده اين. گذاشت

 ی دينی را اساسًا يک رژيم تلقی کنيم، يعنی سخن گوييم و حوزه" اسلوب" ، از"سنت"آيا بهتر نيست به جای 

  بنگاهی با يک سبک و منش خاص؟
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  ۴٠–اقتصاد سياسی دين

  سنت و اسلوب

ای جز يک  جهان مدرن رابطه ی دينی در دوران پهلوی، همچنانکه در بخش پيش گفته شد، نتوانست با حوزه

. تکنيکی و وجهی فرهنگی-وجهی مصرفی: تصور کرد جهان مدرن را دارای دو وجه. ی مصرفی بگيرد رابطه

 يهودی، مسيحی، کمونيستی، ماترياليستی و ضد دينی اعالم کرد و آن را پس زد، وجه فرهنگی را غربی، فاسد،

   .تکنيکی آن با ديدی مثبت نگريست-اما به وجه مصرفی

تعلق داشته و مسلمانان را بر  ای است که زمانی به جهان اسالم ی همان قدرت تمدنیکرد تکنيک غرب فکر می

البته بايد درنظر . (هاست ها اساسًا اختراع ناسيوناليست و مقايسه ها اين نوع محاسبه. داده است ديگران برتری می

   .(ای در دين دارد خود ناسيوناليسم ريشه گرفت که

اعتقاد به حق انحصاری . باشد، ندارد ای که در اصل از آن خود وی ی سياسی يهی دينی ديار ما هيچ نظر حوزه

تر از آن است که بتواند يک  غياب آن سلسله صاحب امرند، ابتدايی ای از يک خاندان و فقهايی که در سلسله

  .سياسی نام گيرد ی نظريه

 "رژيم حقيقت"، بلکه "حقيقت"نه 

ی آزاد از اصطالحی از  با استفاده - ، بلکه"حقيقت"حوزه نه يک .  نه سنتی دينی نه نظريه مهم است، برای حوزه

آنچه . قلمداد کند" حقيقت"ای برای آنکه چيزی را  دارد، يعنی شيوه "رژيِم حقيقت" يک -گويم  ميشل فوکو می

  .کند، يک اسلوب است آن را تعيين می رفتارهای

آنچه اسلوب پندار و کردار حوزه  .هلوی قوام گرفته استی دينی شيعه در ايران معاصر در عصر پ اسلوب حوزه

ی عصر جديد رونق گرفتن، بدون هيچ گونه استعداد  دارانه وجه سرمايه از رونق: را تعيين کرده، اين واقعيت است

   .برای فهم اين عصر و تماس با جهان متجدد از راهی جز مصرف و تکنيک و تالشی

را پس زند، بلکه اين است که  ر جديد نه اين است که چگونه کليت تجددی دينی در عص ی محوری حوزه مسئله

  .کوبد بخش تجدد را درهم های رهايی قهر جنبه چگونه با مال و امکانهای تکنيکی و دستگاه مدرن

 86 



 مدرنيزاسيون اسالمی

 دارد مدرنيزاسيون نيست؛ کند، ثابت کرده است که ضد ای که روحانيت در ايران سلطنت می در اين دوره

ميزان وارد کردِن تکنيک و مصرف در زندگی، بلکه از نظر  برد که نه فقط از نظر مدرنيزاسيونی را پيش می

مدرنيزاسيون  مدرنيزاسيون شاهی روستا را تکان داد،. سابقه است ساختارهای سنتی نيز بی ميزان نابود کردن

   .اسالمی آن را منفجر کرد

بنابر . شهرها را به قصبه تبديل کرد ا به شهر تبديل کرد و چون اسالمی بودها ر اين روند چون مدرن بود قصبه

رژيم برای اينکه انفراد به فرديت تبديل نشود، کوشيد افراد پندار و  منطق مدرنيزاسيون، انفراد گسترش يافت و

گاه  ود اين هيچو با وج ی ايران تا کنون هيچگاه تا اين حد مدرن نبوده است جامعه. ای بيابند قبيله کردار

ای است  ی ايران در عصر حکومت مردان دين جامعه جامعه .سامانی کنونی را نداشته است ريختگی و بی هم به

  .عدالتی پرست، به شدت فاسد و به شدت دستخوش تضاد و بی پول مصرفی، به شدت

 سنت و رژيم

ارتباطی اين روند، با سنت دينی  صلیاراده به قدرت، محور ا. رود در ايران يک مدرنيزاسيون اسالمی پيش می

ی در نگاه  آنچه به همتافته. يابد که به سادگی ترجمان مدرن می اراده به قدرت در عين حال آن چيزی است. است

   .بخشد، اراده به قدرت است مدرنيزاسيون اسالمی استواری می نخست ناهمساز

انتخاب سنت و . توضيح داد "رژيم"تی با اين رژيم را بايس. است" رژيم"خواست قدرت يک اسلوب است، يک 

سنت به طور کلی، بلکه گزينش در ميان آن از طريق اين  ما نه با. است" رژيم"گزينش در درون سنت خود نوعی 

   .اين سخن به معنای معصوم جلوه دادن سنت نيست .مشکل داريم" رژيم"

شود، زيرا  تبديل، خود سرکوبگر خود می سنت با ايناما . سنت دينی به سادگی به الهيات سياسی تبديل شدنی است

مردم از روز نخست پاگرفتن . متنها و برخی اشخاص فروکاستنی باشد سنت دينی چيزی نيست که فقط به برخی

استثناهايی را دربرابر  کوشند آن را نرم کنند، گام به گام می. کوشند مهار انرژی منفی آن می دين، در جهت

گذاری به سنت دينی تعلق  هم قاعده. ديگری فراموش شوند گذارند، تا جايی که آنها يکی پس از های آن می قاعده

تالشهای چندين نسل را  خطر الهيات سياسی همواره در اين است که يکباره ممکن است. استثناگذاری دارد، هم

  .ها را احيا کند ه برباد دهد و قاعد

 اسلوب و رژيم

هايی ديگر  از آن و سانسور جنبه هايی  ی آن با يادآوری جنبه حضور زنده. شی استسنت، ترکيبی از ياد و فرامو

يادآوری و سانسور در دوران . جريانی اسلوب خود را دارد اين کار در هر عصری و در نزد هر. همراه است

ذکر ت سانی گيرد که در دوران پهلوی و در اين عصر روشنفکران دينی به همان نمی صفوی آن گونه صورت

 .برند را پيش می کنند که نمايندگان دين دولتی کار احياء و انساء دهند و کتمان نمی نمی
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اسلوب رژيم است، . نام داديم ی انتخاب همانی است که بدان اسلوب نحوه. ی انتخاب است در هر حال مهم نحوه

  .وزر باشد سرکوبگر و خشونت وقتی متمرکز، سيستماتيک و در احيا و سانسور

 د تزچن

  :کنم ی نظرم را در مورد بحث گشوده شده با تزهای زير بيان می گذرم و فشرده در ادامه از تفصيل درمی

" رژيم حقيقت"، بلکه يک "حقيقت"گرايی آن، بلکه يک اسلوب است، نه يک  معرف حکومت دينی نه سنت. ١

  .است

کنيم، نياز به ابزارهای نظری  را درک" مرژي"توانيم تکوين و رشد اين  شناسی محض نمی تنها از راه ايده. ٢

 .جامع ابزارهای الزم است" اقتصاد سياسی دين. "داريم شناسی نيز شناسی، اقتصادشناسی و سياست جامعه

 

گيری مثبت و زايا با عصر جديد  فعلی در دوران تشيع پهلوی شکل گرفته است و از ناتوانی در رابطه" رژيم. ٣

 .حاصل شده است

 

 .، اراده به قدرت است"رژيم"ين شاخص ا.  ۴

 

 .تواند اما ترجمانی مدرن بيابد آيد، می اراده به قدرت از دل سنت دينی می .۵

 

 .کند اراده به قدرت پيوند خاصی را ميان سنت و مدرنيت برقرار می. ۶

 

 .رود ی ايرانی پيش می مظهر اين پيوند مدرنيزاسيونی است که در جامعه. ٧

 

. بر آن متمرکز شود سالمی آن واقعيتی است که بايستی توجه نظری برای درک وضعيتمدرنيزاسيون ا.  ٨

 .اقتصادی است-نظامی-کمپلکسی دينی کمپلکس حکومت دينی نه کمپلکس سنت به طور کلی، بلکه

 

گری، به اين  جهانی- گری و آن جهانی-ی اين گويی درباره بحثهايی چون سکوالريزاسيون بايستی به جای کلی. ٩

 .متافته توجه کنده

 

  .شکستن اين کمپلکس است  معنای نخست سکوالريزاسيون و دموکراتيزاسيون در ايران، درهم. ١٠
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  ۴١–اقتصاد سياسی دين

  سکوالريزاسيون

  گنجد که موضوع ای می ه سکوالريزاسيون مفهومی است ناظر به يک روند، اقدام يا َشَوند، که در محدود

-معنای سپردن امور اين سکوالريزاسيون به معنای سکوالر شدن است، به. استپژوهشی اقتصاد سياسی دين 

ای که معتقدند تخصص  به فعاليت در آن حوزه جهانيان است و مجبور کردن روحانيان-جهان به دست اين

شان و بزرگترين سعادتشان پرداختن  ی اصلی روحانيانی که معتقدند وظيفه ."آخرت"يعنی امور : شان است اصلی

سکوالريزاسيون آنان را از  .ی آسمانی بنگرند توانند به سکوالريزسيون به عنوان يک هديه عبادت است، می به

سکوالريزاسيون شرط . ی اصلی خود بپردازيد برويد به وظيفه گويد کند و می مرخص می" مادی"پرداختن به امور 

  .سياسی است ی ما قدرت زمانه" بِت"ن گفت که توا از منظر درون دينی می. ی ماست در زمانه اول پارسايی دينی

 سکوالريزاسيون پزشکی

حّتا در حکومت دينی شيخی با  اگر. اين عادی شده است که به روحانيان بگويند در امور پزشکی دخالت نکنند

را تدريس کرد، سران قوم ساکتش " آب تربت"بايستی خواص  های پزشکی صدای بلند بگويد که در دانشکده

 جدايی دين و پزشکی را همگان. پزشکی در مجموع سکوالريزاسيون بودش يافته است ی در زمينه. دکنن می

ی  رود، معموًال پهنه سخن می وقتی از سکوالريزاسيون. ی سياست است انگيز پهنه موضوع بحث. اند پذيرفته

بايست اکنون  ين جدايی میپای عقل و درايت در ميان بود، ا اگر. سياست و لزوم جدايی دين و دولت مطرح است

  .بود، زيرا جدايی دين و دولت کمتر از جدايی دين و پزشکی فرمان عقل نيست می کامًال متحقق

 سکوالريسم

انتقادی به دين نيست، شرط  زدايی نيست يا حتا رويکردی ی جدايی دين و پزشکی دين همان گونه که الزمه

ای به  باشند، يا ايدئولوژی" سکوالريست"نيست که اکثريت مردم  سکوالريزاسيون به معنای جدايی دين و دولت آن

ی  نيست و اصوًال به يک پديده سکوالريسم ايدئولوژی. ای دينی بنشيند بيايد به جای ايدئولوژی" سکوالريسم" نام

ه ی توصيفی است که رويکرد شاخصی را ب شناسانه ی فرهنگ مقوله سکوالريسم يک. ای سياسی اشاره ندارد توده

-حل مسائل اين گر برای جهانی-کند دارای صفت اين آنچه ثبت می. کند کننده ثبت می جديد، وصف جهان در عصر

  .جهانی است

اين رژيم برای سرکوب مخالفان  .مثال جمهوری اسالمی را در نظر بگيريم. سکوالر بودن هيچ چيز عجيبی نيست

اش تابع ميزان  شود که کارآيی  و طويل متوسل میامنيتی عريض خودش نه به فرشتگان، بلکه به يک دستگاه
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حساِب دالر است،  شود، زيرا حساب بندی، کمک از راه ورد و دعا منظور نمی در هنگام بودجه .ی آن است بودجه

شود، به جای آن که خود را به ضريح  راهی لندن می اللهی نيز که برای معالجه آيت. ای است که حساب عاقالنه

امری دنيوی  شناختی که ای زيست جويد برای مسئله کند، چون راهی دنيوی می ای می عاقالنه سابحضرت ببندد، ح

اين آگاهی و . اند است که هميشه وجود داشته های عقالنی سکوالريسم، آگاهی شرافتمندانه به اين حسابگری. است

صرهای تاريخی به شمار از داليل برتری اخالقی اين عصر بر ديگر ع شرافت مختص عصر جديد است و يکی

  .آيد می

 خردمندی سياسی

. نفوذ بيشتری يافته است در برخی فرهنگها روشنگری متجددانه. مردمان مختلف به درجات مختلفی متجددند

توان در  به همين سان می. مصرفی و تکنيکی است حضور عصر جديد در نزد گروهی از مردم فقط به صورت

 سکوالريزاسيون سياسی، با. تر از فرهنگی ديگر است گرايش سکوالر پررنگ مقام مقايسه گفت که در فرهنگی

يک خردمندی سياسی است  سکوالريزاسيون سياسی. توصيفی که شد، بازتاب مستقيم سکوالر شدن فرهنگ نيست

برای رسيدن به . ی قدرت سياسی حاصل شده است حوزه ی حضور مردان دين در بندی درست تجربه که از جمع

خود و دارای  ديدهای ايران، الزم نيست نامسلمان بود، فقط کافی است منصف، حساس به چشم بند، مثًال در عاين جم

سکوالريزاسيون برسد، اگر فتيشيسم قدرت را دريابد  ی تواند به ايده فرد از شدت ايمان نيز می. حسی اخالقی بود

  )."پرستی بت"با عنوان " سياسی دين اقتصاد "٣۴به بخش . ک.ر(

 های سکوالريزاسيون شرط

بگوييم سکوالريزاسيون بودش يافته  ها برآورده شوند، تا به نظر من از ديدگاه اقتصاد سياسی دين بايد اين شرط

دولت پرسنل خود را دارد، . شود ی دينی پايان داده  دولت و حوزه بايستی به درآميختگی پرسنلی ميان. ١: است

ی  بايستی در قبال حوزه ای نبوده و دولت کًال بايستی بر عهده هيچ مقام دينیرهبری دولتی . خود را حوزه پرسنل

ای  به هيچ کاالی دينی. ی دينی ندهد گونه سوبسيدی به حوزه هيچ دولت بايستی. ٢. دينی استقالل کامل داشته باشد

ی دينی بنگاهی است  حوزه. ۴ .بپردازند روحانيان و کل حوزه بايستی ماليات. ٣. گيرد ی دولتی تعلق  يارانه نبايستی

  .و خرجش مشخص و علنی باشد مثل هر بنگاه ديگر؛ بايستی حساب دخل

توان گفت که آن را که  آخر می مثًال در مورد شرط. هيچ يک از اين چهار شرط به خودی خود َوهِن دين نيست

ل کرد که هيچ يک از اين توان استدال دينی می-منظری درون حتا از. حساب پاک است، از محاسبه چه باک است

  .کند ی دينی نقض نمی فرعی را در آموزه ها اصلی يا الزام

 بحث سکوالريزاسيون

گرفتن آن با سکوالريسم و مترادف  معموًال از طريق يکی" جداخواهی  دين"حمله به سکوالريزاسيون به معنای 

ی استدالل آخوندی در  خالصه. گيرد میحتا ضديت با اخالق صورت  دينی، ماديگری و دانستن سکوالريسم با بی
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باشد، قدرت بايستی در  اخالق و گرفتار ماديات و فساد دين و بی خواهيد جامعه بی شود که اگر نمی می اين باب اين

  .دست آخوند قرار گيرد

سيون سکوالريزا: اند مشکل پيدا کرده گروهی از غير آخوندها نيز از طريق ِخلِط چند مطلب، با سکوالريزاسيون

باوری فرهنگی سکوالريسم را مختص اروپا و  گيرند، از راه نسبيت می در دولت را با سکوالريسم فرهنگی يکی

سکوالر است و بدين جهت  آيد حّتا ادعا کنند که اسالم خود دينی کنند و از طرف ديگر پيش می مسيحی می فرهنگ

  .مسئله ما سکوالر شدن نيست

حکومت دينی در قرن بيست و يکم به شکل  اين مسئله را.  ما نباشد، اما شده استی توانست مسئله سکوالر شدن می

 شناسانه، ی سکوالريزاسيون در ايران نه طرح يک موضوع انتزاعی ايده مسئله .مبرمی در مقابل ما نهاده است

 به آن پايان آغاز کرد و با نظر بحث را بايستی از اين واقعيت. بلکه ارزيابی از يک حکومت حی و حاضر است

  .برد

  

 

 

  ۴٢–اقتصاد سياسی دين

   پايان سخن–تورم و بحران 

آن چيزهايی است که تصورش  گفته است که واليت فقيه از" حکومت اسالمی"آيت اهللا خمينی در آغاز کتاب 

کنيد که نظام  اين نظام چگونه نظامی است، تصديق می يعنی اگر درست تصور کنيد که. شود موجب تصديقش می

  .دانيم؛ همه چيز در برابر چشمانمان مجسم است کنيم، زيرا می نمی" تصور" ما ديگر. بی استخو

 ی سيستم بحث حکومت دينی از ديد نظريه

: گذاريم ادعا را از ديدگاه سيستمی می گيريم و در مقابل آن، اين اهللا را جدی می با وجود اين، استدالل عقلی آيت

 کاهد و با اين ی دينی می دستگاِه سياسی با ايجاد جدايی ميان دولت و حوزه بودِنچون نظام سکوالر از حد ُکمپلکس 

تصور آن بايستی منجر به  پس. دهد، نظام بهتری است ی تمرکز آن روی وظايف سياسی خويش را می کار اجازه

ار نيکالس لومن، شانس بقا با کاستن از ميزان پيچيدگی به آث ی تمرکز و در مورد رابطه. (تری شود تصديق مؤکد

در اين بحث پای . ايم گفته ما در اين مورد به تفصيل در اقتصاد سياسی دين سخن). سيستم رجوع کنيد پرداز نظريه

در بحث . کرديم تمام مدت سيستم را تحليل می. دولت دينی فاسدند اشخاص را پيش نياورديم و مثًال نگفتيم مجريان

با وجود . کرديم کنندگی سياست را ثابت های سياست و اقتصاد، تعيين هی دين با حوز ميان حوزه منطق مبادله
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ارزشی . کاهد کند و به شدت از کارآيی آن می می ی سياست، حضور دين سيستم را کمپلکس کننده واقعيت نقش تعيين

  .آور است باز کند، فقط اختالل منفی که بخواهد نقشی مثبت

 زا کاستن از پيچيدگی زحمت

صورت که تشريفاتی مثل مجلس و  زای سيستم کاست، به اين توان از پيچيدگی زحمت ه شود که میممکن است گفت

. نهادهای اقتباس شده از غرب سکوالر به حکومت دينی ناب رسيد گيری را حذف کرد و با حذف اين کابينه و رأی

هنگاِم بحِث قانوِن اساسی شيخ  دردر ابتدای پيروزی انقالب اسالمی و . همواره در ايران مطرح بوده است اين ايده

وزير و رئيس جمهور را  گيری و پارلمان و نخست رأی: گفت که مشهوری به نام شيخ علی تهرانی به طنز و طعنه

او منتقد بود، اما  !خواهيم؟ حکومت دينی يعنی يک خليفه بعالوه يک شمس وزير و يک قمر وزير می برای چه

آنان به تجربه به لزوم کاهِش حِد کمپلکس . ناب باشند  خواهان حکومت اسالمیهنوز کسانی هستند که به طور جدی

  .اند بودن رسيده

 حکومت دينی ناب

ی جمهوری سکوالر را گذاشتيم و  ايده ی جمهوری اسالمی شود؟ ما در برابر ايده بحث سيستمی ما با اينان چه می

اما اگرجمهوری اسالمی ساده شود و به صورت . دمؤکدتر آن راه بر گفتيم تصور سيستمی آن بايستی به تصديق

بر آن ترجيح دهيم؟ پاسخ  توانيم با استدالل سيستمی يک نظام سکوالر را طالب درآيد، باز می" اسالمی امارت"

در حکومت دينی در نابترين شکلش نيز شکافی . شود نمی اين است که با حذف برخی تشريفات، سيستم چندان ساده

. شود نمی سياست، که هر چقدر دين سياسی باشد و حکومتگران دينی باشند، باز برطرف  دين وبرقرار است ميان

کند و همين امر  تر متظاهر می واسطه بار بی حکومت دينی ناب اين مشکل را هم دارد که انرژی منفی دين را اين

 توان نظام سکوالر را کارآتر و یبنابر اين باز با استدالل سيستمی م. شود می آور به شدت در کار سياست اختالل

  .تر دانست عقالنی

 خودويرانگری نظام دينی

صورت کارآيی درآيد و بدين منظور از  هر گاه نظام دينی بخواهد به: توان گرفت ی جالبی می از اين بحث اما نتيجه

در ماجرای حذف . ندزند، تا برای خود جا باز ک آن، دين سياست را می وپاگير خود بکاهد، در کمپلکس بودن دست

اين اعمال اما . بينيم می ی کاهش پيچيدگی را هايی از اين شيوه حگران نمونه و در ماجرای حذف اصال صدر بنی

با اين . گيرد  با سياست می ای منفی اقدامی سياسی رابطه در جريان آنها دين سياسی با. خود سياسی هستند

دين، چون . زند می شود و از اين طريق به خود نيز ضربه  نيز میمنفی آن متوجه خود سياست گيری انرژی  رابطه

کند، در حالی  انرژی منفی ويرانگر خود را متظاهر می ی سياست باال برد، بخواهد ضريب نفوذ خود را در حوزه

اين خاطر  در اصل به. (نظام دينی خودويرانگر است. کنترل مصلحت سياسی خارج کرده است که آن را پيشتر از

تابعيت ضريب نفوذ از انرژی منفی را  در مورد" اقتصاد سياسی دين "٢٠ود که فرمول مطرح شده در بخش ب

  .(فرمول حيات حکومت دينی ناميديم
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 زايی دين دولتی خالف

اقتصاد سياسی دين اين گونه  ی ماجرا از زاويه. بحران در حالِت کنترل انرژی منفی نيز بروز خواهد يافت

ی نظام از  کننده ارزشمندی خود را در بورس ارزشهای تعيين ين ارزشی است که جايگاه و حدد: دادنی است شرح

برای دولت و  ی دولتی وابسته است، دين دولتی، در حالی که به يارانه. آورد به دست می طريق سوبسيد دولتی

گری  تحميل (counterproductivity) زايی خالف اين وابستگی باعث. کند بورس ارزشهای نظام تعيين تکليف می

 ی مثبت با سياست و تالش آن برای گرفتن رابطه. شود کند، خالف آن توليد می هر چه دين دولتی. شود دينی می

دهند، ديگر آن را  ترجيح می زايی را آزمودند و اکنون در دوران اصالحات اين خالف. زاست جامعه نيز خالف

  .نيازمايند

 ابتذال

را از طريق تقويت ارزش دين به طور  ی دولتی زايی به دليل وابستگی به يارانه کوشد خالف یبارگاِه دينِی دولتی م

 کار حضرات در اين حال به چاپ اسکناس بدون پشتوانه. دولتی جبران کند کلی و از اين طريق تقويت ارزِش ديِن

آور در عين حال به شدت   ترسهای چهره .دين مبتذل شده است. اند ارزشهای دينی ارزشهايی باد کرده. ماند می

  .اند آور شده خنده

 تورم

زيرا در کمپلکس ارزشها در  نرخ تورم آن به نرخ تورم اقتصادی نيز وابسته است،. دين دولتی متورم است

توليد کاالهای دينی باال گرفته است و اين از . گذارند می حکومت دينی، ارزهای دينی و اقتصادی بر هم تأثير

اين اعتبار  به. های سياست و سرمايه است داری اما جواز ورود به حوزه-دين. کاسته است ينارزش عمومی د

بادکردگی و ابتذال ارز دولتی دينی . بازار دين ای درگرفته برای داشتن دکانی در سودآور است و بدين جهت مسابقه

 هيچ چيزی ديگر ارزش. ه استارزشهای اجتماعی و فرهنگی را به ابتذال کشاند ی به عنوان ارز محوری، همه

   .ی تورمی گذشته است جامعه پا در يک مرحله. نيست

***  

 پايان سخن

اما . گذارند بر روان ملت به جا نمی روند و تأثير چندانی آيند و می تورمهايی هستند که می. تورم داريم تا تورم»

  هر چه در اين دوره. ی تورمی بناميم ورهتوانيم آن را د ای است که می دوره نوعی تورم وجود دارد که شاخص آن

اين » .اعتبار شوند رفتار نيز بی شود، ارزشهای انديشه و اعتبار می فقط پول نيست که بی. واقع است، تورمی است

ی  برای اين که بگويم مرحله. بود" زدگی تورم"عنوان گفتار . کنم می نقل" ی انتقادی انديشه "۵٩سخن را از بخش 

و سخنی در حاشيه  در ايران چه خصلتی دارد، پس از طرح موضوع تورم خواستم پرانتزی بگشايمفعلی  تورمی

 گفتار صرف ۴٢. کالم کالم آورد و سخن به درازا کشيد اما همچنان که ديديد". اقتصاد سياسی دين"گويم در مورد 
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در " انتقادی ی انديشه" را که برای هايی  رسيدم، بی آنکه بتوانم نکته١٠٠به گفتار . شد موضوع اقتصاد سياسی دين

اميدوارم اگر . ی اعالم شده، پوزش بطلبم برنامه الزم است به خاطر پايبند نماندن به. نظر گرفته بودم، طرح کنم

برانگيخته  خوشحالم اگر پرسشهايی را. يا آنها را خوانده، حس نکند وقتش تلف شده است کسی اين گفتارها را شنيده

  .باشم

ی آن چه آمد، مطابق با يک  در ادامه :برم را اين گونه پيش می" ی انتقادی انديشه"ی   بودم که برنامهفکر کرده

اما آنچنان که . پردازم تصور، بعد تصديق و سپس به موضوع استدالل می بندی کالسيک در منطق به بحث تقسيم

بنابر اين . تنگی جا بود لی که داشتم،در اينجا مشک. کشيد" اقتصاد سياسی دين"به " زدگی تورم"بحث از  گفتم

فروشی  موضوع کار من دين به عنوان دين نبود، موضوع دين .اميدوارم چندان نامفهوم و شتابزده سخن نگفته باشم

. رفتم کردم و پيش می می سيستمی را تحليل. فروشی نيز من مبنا را فساد شخصی نگذاشته بودم دين در بحث. بود

حرفهاست و تنها کاری که شده است، پيشنهاد يک مدل نظری برای  تر از اين اقعيت پيچيدهدانم که و اين را می

. ام طرف را نداشته بی کنم که در شرح ماجرا حالت ناظر اين را نيز پنهان نمی. ای محدود است زاويه تحليل آن از

داری به سادگی ممکن است به -نمتفاوت بودن به لحاظ دي داری، داشتن چيزی در متن تفاوتهاست؛-ام که دين گفته

کنم به آنچه  جلب می خواهانه به تفاوتها حساسم و از اين رو توجه را ای عدالت من از زاويه. برد تفاوتهای ديگر راه

آنچه در . شود داری می-داری چگونه سرمايه-دريابم دين من به دنبال آن بودم که. انگيزد تبعيض و ستم برمی

فراهم کرده  ای عرضه شد، برگرفته از يادداشتهايی بود که هنگام کار روی پروژه" يند اقتصاد سياسی"چارچوب 

اميدوارم بتوانم . منتشر شده است" ايمان و تکنيک" ای با عنوان ای از آن پيشتر به صورت مقاله بودم که فشرده

 .تکميل و آراسته کنم و به صورت کتاب درآورم را" اقتصاد سياسی دين"

بنابر خواست آقای مهدی . کنم می به خاطر فرصتی که به من داد، تشکر" زمانه"از .  سپاسگزارماز توجه همگان

را به " برای مخاطبان زمانه" ی  کمبود وقت، با اين گفتار مجموعه و تمايل خودم به دليل" زمانه"جامی، مدير 

  .با درود و سپاس. رسانم می پايان
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