
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   - ۴۳۳۱ ،  ه ل دال ر، ی دادگ : سرشناسه 

 های اقتصادی و مالی اسالم/یداله دادگر. ای در آموزه مقدمه : عنوان و نام پدیدآور 

 ۴۱04 ، تهران : آماره  : مشخصات نشر 

 ص. ۳63 : مشخصات ظاهری 

    -  -    -   -     : شابک 

 فیپا : فهرست نویسی وضعیت 

 .کتابنامه : یادداشت 

 اسالم و اقتصاد : موضوع 

 BP  4۳0/ 4د /  4۳م  7 ۴۳3۳ : رده بندی کنگره 

 437 /۱3۳۳ : رده بندی دیویی 

 ۳۰43۳07   : شماره کتابشناسی ملی 

 



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 دکتر یداله دادگر

 استاد دانشگاه شهید بهشتی

 

 

 

 

 

 

 

5 



 
 
 
 

 
 

 

5  
Title: Economic and Financial Teachings in Islam اسالمهای اقتصادی و مالی  ای در آموزه مقدمهتاب: ک عنوان 

Author: Dr. Dadgar, professor of shahid beheshti university  :دکتر یداله دادگر، استاد دانشگاه شهید بهشتیتألیف  
ISBN: 978-600-7446-00-3  :373 -600 - 7۱۱6 -00 -۳شابک 
The 3rd edition published: August, 2023  :۴۱04 ،سومنوبت چاپ 
Circulation: 300 impression نسخه ۳00 : تیراژ 
No portion of this book may be reproduced, by any 

process or technique, without the express written 

consent of the publisher(Amareh press) 

ال  بادون  کا  یاا  برداری، اسکن، میکروفیلم جزئاا   پیک هرگونه
 اجازه مکتوب نشر آماره ممنوع بوده و پیگرد قانونی دارد

The views expressed in this publication represent those 

of the individual Author and Editor.These views do not 

necessarily reflect endorsement by the Publisher 

(Amareh press) 

های پدیدآورنده توسا    تاب بازتاب اندیشهک محتوای اصلی
باشد باشد و مسئولیت درستی آن به عهدۀ وی می ناشر می

© ALL RIGHTS RESERVED: for the Amareh press © تمامی حقوق چاپ و نشر برای نشر آماره محفوظ است 
Printed in Iran-Tehran تهران ا چاپ ایران 

 ۱، واحد ۳۴6، پالک ابتدای خیابان دوازده فروردینخیابان انقالب، دفتر مرکزی نشر آمااره: تهران، میدان انقالب، 
 03۳6376۱۳3۴تلفن  

 
w  w  w  .  n  a  s  h  r  e  a  m  a  r  e  h  .  i  r 

  

 
 

mailto:nashreamareh@yahoo.com
mailto:nashreamareh@yahoo.com


 فهرست مطالب

 9 ....................................................................................................................... شگفتاریپ

 11............................................................................................ موضوع اتیکل: اول فصل
 11 ............................................................................................................................. مقدمه -1-1

 11 .......................................................................................................... اتیادب و خچهیتار -2-1

 22 ................................................................................... ینظر یمبان به مربوط مالحظات -3-1

 32 ............................................................................................... فصل یدستاوردها یبرخ -4-1

 53........................................................... یاساس یها سؤال و مسائل بر یمرور: دوم فصل

 32 ............................................................................................................................. مقدمه -1-2

 40 ......................................................................... اقتصاد و نید ارتباط و هیاول مالحظات -2-2

 44 .......................................................................................... یدیکل یها سؤال سلسله کی -3-2

 24 .......................................................................... ها سؤال گرید از یبرخ به یا واره پاسخ -4-2

 24 ............................................................................................... فصل یها دستاورد یبرخ -2-2

 11......................................................................... اقتصاد و نید یشناس روش: سوم فصل

 11 ............................................................................................................................. مقدمه -1-3

 14 ........................................................................................................ یشناس روش قلمرو -2-3

 16 ............................................................... یشناخت روش مالحظات گرید و یعلم روش -3-3

 84 ............................................................................................... فصل یدستاوردها یبرخ -4-3



 های اقتصادی و مالی اسالم آموزه ای در: مقدمه   2   1

 99 .......................................................... اسالم اقتصادی های آموزه و اخالق: چهارم فصل

 86 ............................................................................................................................. مقدمه -1-4

 42 .................................................................................................... عام اخالقی یها پیوند -2-4

 68 ............................................................................... ها ستمیرسیز و ساختارها در اخالق -3-4

 103 ................................................................................................ عمومی بخش و اخالق -4-4

 104 ............................................................................................. فصل یدستاوردها یبرخ -2-4

 109 ........................................................................ یمال و یاقتصاد ینهادها: پنجم فصل

 106 ........................................................................................................................... مقدمه -1-2

 112 .............................................................................................. ینید یها آموزه و نهادها -2-2

 120 ............................................................................................................ ساز نهاد عناصر -3-2

 122 ....................................................................... یمال یبازارها و ابزارها بر حاکم اصول -4-2

 126 ..................................................................................................... بهره و ربا از یابعاد -2-2

 131 ............................................................................................. فصل یها دستاورد یبرخ -1-2

 159 ......................................................... یمال دستگاه یعموم عناصر و ابعاد: ششم فصل

 138 ........................................................................................................................... مقدمه -1-1

 142 .................................................................... آن یابزارها و بازارها ،یمال نیتأم سطوح -2-1

 122 ............................................................................................ مالی های نظریه و واحدها -3-1

 124 ................................................................. مالی ساختارهای و ها تكنیک برخی کارکرد -4-1

 113 ............................................................................... یمال یها ساختار یاقتصاد یابیارز -2-1

 116 ............................................ یداخل و یالملل نیب یمال یها ستمیرسیز وندیپ مالحظات -1-1

 182 ............................................................................................. فصل یدستاوردها یبرخ -8-1

 195 .................................................. عتیشر یمال یساختارها و نهادها نمونه: هفتم فصل

 183 ........................................................................................................................... مقدمه -1-8

 181 ..................................................................................... عتیشر یمال دستگاه خاستگاه -2-8

 141 ............................................................................. عتیشر یمال یمهندس نیآغاز ابعاد -3-8

 162 .................................................................................... ها یساز  ظرفیت و ها بندی طبقه -4-8

 204 ......................................................................... یمشارکت یابزارها اتیخصوص یبرخ -2-8

 204 ............................................................................................. فصل یدستاوردها یبرخ -1-8



 7   2   ست مطالبفهر

 111 .................................................................. یمال دستگاه یاقتصاد لیتحل: هشتم فصل

 211 ........................................................................................................................... مقدمه -1-4

 213 ................................................ یمال یلیتكم عنوان چند و یبازده نرخ ،ییدارا متیق -2-4

 221 ................................................................................. یمال بازار خرد ساختار از یابعاد -3-4

 228 ................................................... ییدارا سبد خابانت و یریگ میتصم ،یریپذ ینیب شیپ -4-4

 234 ................................................... یمال دستگاه یاقتصاد لیتحل در یلیتكم محور چند -2-4

 236 ............................................................................................. فصل یها دستاورد یبرخ -1-4

 141 .............................................................. سکیر تیریمد و مشتقات لیتحل: نهم فصل

 241 ...........................................................مشتقه یابزارها نیاول یاقتصاد لیتحل و مقدمه -1-6

 242 .......................................................................... ندهیآ و فوروارد یابزارها و قراردادها -2-6

 246 ................................................................... اریاخت حق و سواپ یبازارها و قراردادها -3-6

 224 ........................................................................................... عتیشر در سکیر پوشش -4-6

 213 ............................................................. عتیشر یمال دستگاه در سکیر گستره و ابعاد -2-6

 282 ...................... سکیر پوشش و تیریمد در عتیشر یمال دستگاه تكمیلی مالحظات -1-6

 288 ............................................................................................. فصل یها دستاورد یبرخ -8-6

 199 ................................................ مالحظه قابل جینتا و عملکردها ها، تیظرف: دهم فصل

 286 ......................................................................................................................... مقدمه -1-10

 242 ....................................................................... عتیشر بهادار اوراق انتشار یها نهیزم -2-10

 246 ............................................................... اسالم اقتصادی های آموزه در ینهاد ندیفرا -3-10

 262 .............................................................................. رفتار و نظریه: یکل یقیتطب مطالعه -4-10

 302 ......................................................................................... یمال و یاقتصاد یروندها -2-10

 311 ..................................................................................................... مالحظه قابل جینتا -1-10

 324 .......................................................................................... یانیپا یدستاوردها یبرخ -8-10

 
 550 ................................................................................................. اقتصاددانان مهنا قَسم

 551 ............................................................................................................. یشناس کتاب

 511 ........................................................................................................................ نمایه





 پیشگفتار

دیان و  از  هاایی  بحا   ،از محققاان  هاایی  روهگا  هکا  موجب شده ی علم اقتصادا هدرت وسیع بین رشتق
و اقتصااد و  اخاالق  ی هاا  ه هم اکنون زیر رشاته ک یا هونگ ند. بهزاقتصاد را مطرح سااخالق و  و اقتصاد
تااب باه تحلیال موضاوع مربو اه      ک . ایان دهناد  مای اقتصاد به تولید و تکامل ادبیات خود اداماه  دین و 

ی در ا هتااب ککار شاده ایان انار تنهاا مقدما       ک ه در عناوان اصالی  ک ر و هماندر عین حال . پردازد می
اسات.  دار  معنای  ندر آ «مقدماه »اربرد عباارت  ک ی اقتصادی اسالم و دستگاه مالی آن است وها آموزه

اصالی موضاوع دانسات تاا تفصایل جزئیاات        هاای  عناوان این مجموعه را بیشتر  نشاید بتوااز این رو 
و آن جواناب نهاادی، روش شاناختی    اول  فصال   پان  ه کا  ردیاده گ تنظایم ی ا هونگ بهاین نوشته  بح .

لی شاریعت  موضاوع را در چاارچوب دساتگاه ماا     ،فصل دیگار  پن و  گردد میی بح  را شامل ا هپای
در چاارچوب   ،ه ایان مجموعاه عاالوه بار اساتفادۀ عالقمنادان عماومی       کا  دهشتالش . کنند میتبیین 

و  اساالم  ،اقتصااد دیان و  های عمومی  برای واحد توانند میفصل اول  پن  مثال یرد. گ رآموزشی هم قرا
 یاا زارهاا  در درس با توانناد  مای م دها م تاا  ششا هاای   فصال  .تادری  شاوند  اقتصاد و اخالق و اقتصاد 

 هاای  درساین مجموعه را به همان صورت بارای   توان میهمچنین لی اسالمی بکار روند. های ما ابزار
 ( نیز مورد استفاده قرار داد.4( و )۴اقتصادی اسالمی )

ه کا  شاود  مای تاب را در یک ترم پوشا  دهناد، توصایه    ک لک خواهند میه ک به مدرسان محترمی
 دبگذارنا را باه اختیاار دانشاجویان     هاا  فصال نمایند و مطالعه بااقی  زین  گ را برای تدری  هایی فصل

در تادوین ایان نوشاته    . (رساد  میواحدی زیاد به نظر  ۳برای یک درس  ها فصل)تدری  الزامی همه 
یاک هادا ایان نوشاته      .دهای قابل دسترس در زمینه موضوع اساتفاده شاو   سعی شده از آخرین یافته
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را رویکارد آن   تاوان  مای یان رو  . از اباشاد  مای در زمینا  موضاوع   هاا   روشن ساختن برخی سوء تفاهم
ه تصاویر صاحیحی از   کا  هادا ضامنی آن اسات   . دانستو یا نقادانه از موضوع نیز  بینانه واقع  بررسی

اربرد کا  . همچناین کند میموضوع ارائه شود زیرا تصویر نادرست از آن، هزینه تربیتی سنگینی تحمیل 
در ایان  پژوهشای  بجای اقتصاد اسالمی در این انار نشاانه ناوعی احتیاا       «ی اقتصادی اسالمها آموزه»

از  هاایی  فصال اماا  ردیاده،  گ ه مطلب در سطح تحصیالت تکمیلی تادوین ک ا وجودیب. دباش میرابطه 
 تااب یعنای  ک هم اینیافته میک  رناسب است بم. داستفاده شو تواند میآن برای دانشجویان لیسان  نیز 

باادین  و ضاارورت توجاه عملاای بااه آن تأکیاد شااود.  ی اقتصااادی اساالم  هااا اصاالت اخالقاای آماوزه  
باه  در بهتارین شاکل    هاا  آماوزه هماراه نباشاد ایان     مربو اه اخالق ارگزاران با ک ره اگر رفتاک صورت

ی هاا  ه یافتاه کا  تااب ک توجاه باه رویکارد ایان     .شاود  نمای باه آن عمال    گاه هیچه ک مانند میقانونی زیبا 
، خود ایان انار نیاز قابال نقاد و      باشد میمنطبق بر اصل دین نبوده و نقد پذیر  لزوما پژوهشگران از دین 

 ویاژه  باه  ،عالقمنادان باه موضاوع   های ها و پیشنهاد ها، نقد دریافت اظهارنظر از نتیجهدر اصالح است. 
در پایان از نشر آماره و مسائول محتارم    .نمایم میاری زسپاسگ رامیگ دانشگاهیان، اساتید و دانشجویان

و چااپ ایان    ساازی  ، نمایاه ه زحمات ویارای   کا  پرست و ساایرهمکاران ایشاان   جناب آقای نوع آن
 کنم. اند، به  ور خاص تشکر می ردهک مجموعه را تحمل

 
 یداله دادگر

 3131 تابستان



 فصل اول

 کلیات موضوع

 هاای نظاری، ضارورت، اهمیات و     لای، پایاه  ک های این فصل به تاریخچه مختصری از موضوع، پیشینه
 تاب اشاره دارد.ک روش تدوین

 

 مقدمه -1-1

تااب  ک اقتصاادی اساالم در ایان   ی ها آموزهارآمدی ک شر یک ارآمدی و اثر بخشی: ک لیک شرط
درسات تبیاین    ها آموزهاین د. اگر نه به درستی درک شده و به درستی مورد عمل واقع شوک آن است
زیر بخا  فرعای    چنداین مقدمه در )بود د نارساز نخواهک د،نمورد عمل واقع نشو درستو  نگردیده

 .  (یابد میادامه 
 

 اقتصاد دینی و تحلیل اقتصادی از دین -1-1-1
. چاون در  ه شاوند توضیح داد صاد دینی و تحلیل اقتصادی از دینمناسب است در آغاز دو عبارت اقت

دو عرصاه   خااص در ایان    اور  باه لی و اسالم و اقتصاد ک ر و بههای دین و اقتصاد  حال حاضر بح 
مانند اقتصاد اسالمی، اقتصاد مسیحی، اقتصاد یهودی، اقتصااد باودایی و    1«اقتصاد دینی»مطرح هستند. 

                                                                                                                                  
1. Religious economy  
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های مربو  به دیان از منظار عقالنیات     . اما بررسی عقاید و رفتاردهند میآن شعبه اول را پوش  مانند 
 .  مربو  است 1«تحلیل اقتصادی از دین»و با محوریت متدلوژی اقتصاد به 

های دیان توصایف    بر اساس اصول و بنیانامور اقتصادی در اقتصاد دینی  :ینیاقتصاد د لیک رساختا
هاا   ه نهااد ک شود میبینی  پی  ی اقتصادی اسالم است،ها بنابراین اگر بح  از آموزه .شوند میو تحلیل 
س اقتصااد دینای،   بر اساا . یردگ اسالمی شکل ههای اقتصادی بر اساس اخالق، احکام و عقید و ساختار
ه اقتصااد  کا  اناد. باه ایان صاورت     بار اماور اقتصاادی حااکم     دینای  های فرضو  ها اصلای از  مجموعه

و رفتاار   فتاار گ هاای مقادس،   تااب ک هاای  پیوندی با الهیات، مبانی متافیزیکی و فلسفی، آموزه تواند می
 آن داشته باشد.   مانندپیامبران و 

سای عقایاد و رفتارهاای    بررتحلیل اقتصادی از دیان  در  تحلیل اقتصادی از دین: چارچوب اولیه
خاص عقالنیت اقتصاادی اسات. باه عناوان مثاال در اینجاا         ور بهمتدلوژی اقتصاد و بر اساس دینی، 
عدم استفاده از ربا، توجیاه عقالنای   در در نخوردن شراب و یا  دار دینه آیا رفتار یک ک شود میبح  

 تاوان  مای هاای مختلاف از عقالنیات     ن رابطاه و بار اسااس رویکارد    ه در ایک دارد یا خیر. بدیهی است
 .را در نظر داشت های مختلفی از تحلیل اقتصادی دین پارادایم

 
 و نفع شخصی دامنه عقالنیت -2-1-1

های مربو  باه عقالنیات در اقتصااد را در دو     رویکرد توان می :فراگیرعقالنیت عقالنیت ابزاری و 
ایاناه عقالنیات   گر بار اسااس رویکارد حاداقل     4قارار داد.  عقالنیت فراگیر النیت ابزاری واردوگاه عق

( تنهاا رسایدن باه حاداکثر مناافع      هاا  دولتای هاا و   ها، بنگااه  ارگزاران اقتصادی )خانوارک ابزاری، هدا
ونااگونی  گ اهاداا رسیدن باه  ، اما در چارچوب عقالنیت فراگیر .وتاه مدت استک شخصی، مادی و

راگیرری نفرع   ف .شاود  مای آن مطارح   مانناد فع اجتماعی، معنوی، بلند مدت و منافع شخصی تا منااز 

ه بار اسااس   کا  نفع شخصی نیز در یک  یاف وسایع مطارح اسات     هک الزم است اشاره شود شخصی:
وتاه مادت صارا، نفاع شخصای     ک شامل نفع شخصی مادی  صرا، تواند میهای مختلف  جهان بینی

تااه مادت و بلناد مادت، فاردی و اجتمااعی و یاا        وک اجتماعی صرا، نفع شخصی ماادی و معناوی،  
ساترش یافتاه   گ نفع شخصی یاد شده را نفاع شخصای   توان می) ترکیب دیگری از موارد یاد شده باشد

 .  نیز نامید(

                                                                                                                                  
1. Economic analysis of religion 

 گیرد.   ر را در بر میکه دو اردوگاه ابزاری و فراگی . به عبارت دیگر عقالنیت یک عبارت عمومی است4



 15   2   موضوع یاتکل: فصل اول

 باه تاالش یاک متادین بارای انجاام یاک مراسام ماذهبی ممکان اسات            :نفع شخصیمواردی از 
باا  هام  مک به یاک فقیار، ممکان اسات     ک سب نفع شخصی منتها نفع شخصی معنوی باشد. یاک خا ر
ماک باه یاک فارد از     ک شاد و هام  با ند به عنوان یک نفع شخصی معناوی سب رضایت خداوک انگیزه

در عاین حاال انگیازه فارد یااد شاده از       یارد.  گ نفع شخصی اجتمااعی صاورت  سب ک با انگیزهجامعه، 
 اتی بودن نفع شخصری: ذ باشد. داشته خودنمایی و نفع شخصی مادی جنبهتنها  تواند میمک ک این

 تاوان  نمای ایی در کات انسان اسات و بناابراین   گر نفع شخصی اصوال ه ک عقیده دارند رویکردها برخی
تعادادی از فیلساوفان مسالمان نیاز باا تأکیاد بار        حتّاا   ه دنبال نفع شخصی نباشد.ک ردک رانسانی را تصو

ایای انساان را تاییاد    گر یویی ایان خصالت کاتای باودن  نفاع شخصا      گا  در انسان، «حب کات»عبارت 
 .  کنند می

 

 ینفع شخصی و ساختار انسان -3-1-1
تاالش هما    از یاک  ارا   ه ک عقیده دارندی ا هعد داپذیری نفع شخصی و غیر شخصی:جسنجی  امکان
نفع شخصی و نفع اجتمااعی بار هام منطباق     از  را دیگر و  باشد نمیسب منافع شخصی ک برای تنهاها  انسان

، رفتار نوع دوساتان  خاود را   کند میمک ک ره به فقیک یدبنابراین فرد. باشنجایگزین  هم  توانند مینیستند، بلکه 
باا   هاایی  انساان وجاود  بیاانگر   تواند میو این نفع اجتماعی است و نه نفع شخصی. این تصور  کند میمنعک  

هاایی هام بیشاتر مناافع      روهگا  ها دنبال مناافع شخصای هساتند، ولای     انسانبیشتر باشد. یعنی  متفاوت های بین 
ونراگون  گ بعادا .باشند میو تعدادی هم دنبال ترکیبی از منافع شخصی و اجتماعی  گیرند میاجتماعی را پی 

باه عناوان مثاال     .گیارد  مای متفاوتی شاکل  شناسی  ابعاد انسان هک دهد میمطالعات نشان  شناسی: انسان
. شاوند  مای مطرح  ها اینهایی بین  ستی( و انسانآنارشی ونهگ هانسان فرشت و)ای هابزی، روسویی ه انسان

هاا تنهاا    انسان هاابزی، انساان   بر بنارگ انسان است. گ (، انسان۴۰33 -۴673زیرا در اندیش  جان هابز )
رگ ممکان  گ ن به آن همانندخود هستند و برای رسیدوتاه مدت ک ردن منافع شخصیک ردنبال حداکث

(، ۴7۴4 -۴773ها و تا حدودی روساو )  در اندیش  آنارشیست ،دیگران را نابود سازند. در مقابلاست 
و هایچ مشاکلی بارای     کنناد  مای جامعه منافع خود را فدای منافع ه ک ها موجوداتی شریف هستند انسان

هاا و انساان    رگ اسات، انساان آنارشیسات   گا  هکا  برعک  انساان هاابزی   ۴.آورند نمی وجود بهجامعه 
   ویی فرشته است.گ روسو

                                                                                                                                  
دانناد و باه هماین خاا ر      ها انسان را همانند فرشاته مای   که هرج و مرج  لبی است، آن ها . برخالا تصور ظاهری از آنارشیست۴

خواهند انجام دهند و به معنای عامیانه انسان نیازی به آقا باال سار نادارد. اسااس مفهاوم      کاری می ها هر عقیده دارند بگذارید انسان
 الف(. ۴۳3۳ارشیسم همان عقیده به باال سر نداشتن است )دادگر آن
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رگ هساتند و ناه هماه فرشاته. باا      گا  هاا  ه ناه هما  انساان   کا  واقعیت آن است نوع انسان: ی سهها نمونه
رگ هام  گا  ه ازکا  ردن مناافع شخصای هساتند   کا  رها آن چناان دنباال حاداکث    ه برخی از انسانک وجودی
ه کا  ه آنقدر به فکر منافع اجتماعی و انسانی و نوع دوساتی هساتند  ک هایی هم هستند روهگ هستند، تر درنده
هاا بیشاتر باه الگاوی بیناابین       هاای واقعای انساان    رفتاار  . از ایان رو کنناد  میشخصی خود را هم فدا  منافع
از ساوی دیگار باا     وی اساالمی  هاا  یی باا آماوزه  . توصیف اخیر از سوترند نزدیکرگ و نه فرشته( گ )نه

گاه بار اسااس دیاد    .باشاد  میسازگار ( ۴7۱۳ -۴346های صاحب نظرانی مانند تام  جفرسون ) دیدگاه
ه کا  ردکا  رد، اماا بایاد قباول   کا  نترلک ها را ها خوش بین بود و باید آن ه نباید به انسانک جفرسون با وجودی

 منفی و مشکل آفرین.   های خصلتنجای  گ این موجودات هم ظرفیت انسانی و مثبت دارند و هم
دن ظرفیات خاوب شا   هام  ساان  انی دینای  هاا  آماوزه  بر اساسی دینی: ها انسان در آموزه ساخت

صاورت  ه را دارد. بناابراین اینکاه در عمال و با    ردن( کا  )ساقو  باد شادن   هام  و ماال رسایدن(   ک )به
خواهد بود. ظرفیات انساان از منظار    کننده  ردد تعیینگ انسان شکوفا های ظرفیت ازدام بخ  ک بالفعل،

نتیجاه   در ۴.بادتر از حیاوان و هام بهتار از فرشاته باشاد       تواناد  مای ه هم ک شود میقرآن  یفی را شامل 
را باه   سانی یا حیوانی ظرفیت خاود ان بعدهای ها آنه ک بستگی به این دارد موجودهای  چگونگی انسان

انساان و در   رای گا  بر اساس پذیرش نوع عقالنیت )ابزاری یا غیر ابزاری( در نهایتد. نیت برسانواقع
 تحلیل اقتصادی از دین نیز متفاوت خواهد بود.   نتیجه

 
 کمیلیچند مطلب ت -4-1-1

بح  اقتصاد دینی، یا تحلیل اقتصادی از دین به عنوان یاک واقعیات    واقعیتی به نام دین و اقتصاد:
باه بعاد مطارح     ۴370پا  از دهاه    ویاژه  باه ، (ارآمدی یاا ناکارآمادی آن  ک و بدون داوری در مورد)

جدیاد   آناار  د. اماا ندر تاریخ دار تری  والنیاست. هر چند رویکردهای سنتی از دین و اقتصاد ریشه 
 هاا  آنی هاا  ری علم اقتصاد عقب هستند. به همین خاا ر انتظاار از یافتاه   گی آن حداقل دو قرن از شکل

اختصااص  دین و اقتصاد مطالعات  ر ضمننیز بایستی با توجه به این شکاا تاریخی مورد نظر باشد. د
از ت و باودا نیاز پرتوهاایی    جهان از جمله مسیحیت، یهودی معرواهمه ادیان  تقریبا به اسالم ندارد، و 

و پاژوه ، آماوزش   بارای انجاام   تقاضاهایی قاضا و عرضه دین و اقتصاد: ت .کنند میبرجسته را آن 

                                                                                                                                  
هاای دینای    گویای این واقعیت است. همچنین تعابیر مشابه در آماوزه  (۴73کاالنعام بل هم اضل )اعراا  . تعبیر قرآن در: اولئک۴

تواناد ترجماان وضاعیت     ر مای از ساوی دیگا   «اسافل الساافلین  »از یک سو و ساقو  او باه    «اعلی علیین»در مورد صعود انسان به 
 گفته باشد.   پی 
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اینکاه  دلیال   . شااید یاک  کند میتناسب خود را  لب ه عرضه مک ردیدهگ ایجادو اقتصاد ین داجرا در 
 ی پژوهشای هاا  افی باا دیگار عرصاه   کا  رقابات ی قابال  هاا  و تجربهها  نظریههنوز نتوانسته این زیر رشته 
  .عرضه نامتناسب آن باشد ندک اقتصاد را تولید

پاذیرش   -۴ماثنر باشاد:   و اقتصاد ین ددر موفقیت  تواند میتوجه به چند عامل  ند عامل موفقیت:چ
اخاالق   ساوی  باه حرکات   -۳ .تأکیاد بار رویکردهاای میاناه و متعاادل      -4ن. چند رویکردی بودن آ

ایاادئولوژیک،  هااای داریدوری از جانباا -۱وهرین دیاان اساات. گاا سااتون ، زیاارا اخااالقمحااوری
لام اقتصااد   عی هاا  همراهای مساالمت آمیاز باا یافتاه      -۰ .قدرت برایدین زدگی و ابزار شدن  سیاست

)ایاان امااور در  پویااایی -7. مناادی نظااام -6 .ی علماای، عقلاای و عقالیاایهااا متعااارا و دیگاار یافتااه
در صاورت توجاه باه     موفقیت: های عاملتوجه به پیامد  ندچ (.شاوند  میتاب بررسی ک های فصل
ردن یاک رویکارد   کا  و انحصااری  باوده رویکردهای اقتصادی از دین متناوع   -۴موفقیت،  های عامل

رویکردهاای میاناه و متعاادل بیشاتر از رویکردهاای      و انر بخشی ارآمدی ک -4. شود میغیر قابل دفاع 
قادرت و ایادئولوژی   ابزار  -۱ .گردد میان دین و اقتصاد ارک ترین مهمق اخال -۳. خواهد بودافرا ی 
ی هاا  آماوزه  باین روناد مساالمت آمیاز     -۰ خواهد شاد.  غیر قابل قبول اقتصاددین و ی ها آموزه شدن

توجاه باه    -6. خواهاد باود  و نجاات بخا    کنناده   ماک ک اد،ی علام اقتصا  هاا  یافتاه  واقتصادی دیان  
ویاایی  بهاا دادن عملای باه پ    -7. کند میاد را تقویت انسجام و انضبا  دین و اقتصمالحظات سیستمی 

  .کند میاین مطالعات  وری بهرهمک عظیمی به ک دین و اقتصاد
شاود   در پایاان ایان مقدماه دو مطلاب از هام جادا      مناسب است  کومت:دین و ح ،دین و سیاست

 روشان نشادن ایان موضاوع    یکی ارتبا  دیان و سیاسات اسات و دیگاری پیوناد دیان و حکومات.        
ه پیوناد دیان و حکومات ممکان     ک باشد. با وجودیکننده  مراهگ برای مطالعات دین و اقتصاد تواند می

. زیرا پیوناد  به حساب آیدامری  بیعی و عادی  تواند میباشد، اما ارتبا  دین و سیاست چالشی است 
شاابه  دین با سیاست همانند پیوند هنر باا سیاسات، فرهناا باا سیاسات، اقتصااد باا سیاسات و اماور م         

ابازار  دیان  ه ممکان اسات   کا  خواهد بود. اما پیوند دین و حکومت بح  متفاوتی اسات. آنجاا اسات   
شاود. اینکاه از برخای     حااکم بار دولات و در نتیجاه بار جامعاه       ایادئولوژیک قدرت شود و یا اماور  

ه دیانت  عین سیاست است و سیاست عاین دیانات، ممکان اسات صاحیح      ک شود مینقل  ها شخصیت
ینای در قارون وساطا و    معنای ترکیب دین و حکومت نیست. شکسات تجرباه حکومات د    باشد اما به
از این زاویه قابل بح  است. در عین حال با پذیرش فرض تکثری بودن دین، اگار بتاوان    پ  ا ز آن

ه در آن اکثریات ماردم آزاداناه و آگاهاناه باه آن ر ی      ک ردک یک حکومت دینی مردم ساالر تعریف
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تصور نماود. اماا اینکاه ایان حکومات در      نیز کراتیک را وتئوری حکومت دینی دمتوان ب شایدبدهند 
 ی است.  ا هعمل دموکراتیک باشد یا نباشد بح  جداگان

 

      تاریخچه و ادبیات -2-1
ی اقتصادی اسالم، دو مقطاع تااریخی را   ها برای بررسی روند مطالعات دین و اقتصاد و آموزه توان می

. به بعاد میالدی  ۴3و از قرن  ۴ری علم اقتصاد(گی شکلزمان )میالدی  ۴3ز قرن نمود، قبل اجدا از هم 
ب احسا باه  فرعی مطرح بوده و زیر سیساتم مساتقلی    صورتی بهرای  دین و اقتصاد گ ،۴3قبل از قرن 

نار فلسفه، سیاسات و سااختار اجتمااعی    ک راقتصادی دین د یها بعده ک است. به این صورت آمده نمی
. در آن زمان همچنین منظور از اقتصاد دینی بیشتر مجموعاه قواعاد و احکاام فقهای     مطرح بوده است

انتظار تولید مکتب یا نظام اقتصادی از دیان در آن عصار دشاوار     بنابراینور اقتصادی بوده است. در ام
 (.دهیم میرا در چند قسمت فرعی ادامه موضوع است )بررسی 

 

 آغازین یها بحث بروز عقیده دینی و دیگر -1-2-1
 اقتصااد  دیان و  ارح  شاروع  ری دین یهود به عنوان گی شکلتاریخ اگر  موسی و دین یهود:اندیشه 
دانسات. در ایان زمااان    آنقبال از مایالد را آغااز     ۴4۰0حادود سااال   تاوان  مای  فتاه شاود،  رگ ردر نظا 

ماک باه   ک کوشی، همانند سخت های اقتصادی های تورات بح  زارهگ های حضرت موسی و فتهگ رد
ری عقیاده  گیا  هر چند تاریخ آغازین شاکل  اندیشه زرتشت: مطرح بوده است. نوع و موارد مشابههم

پرتوهایی از این دیان را   توان میقبل از میالد  600تا  ۴000دقیق معلوم نیست، اما بین   ور بهزرتشت 
ت باه فقیار از تاکیادهای صاریح زرتشا     انداز  پ  درصد ۴0بخشیدن  مک به همنوع وک رد.ک مالحظه
اسات   پیاامبر ه شاعار معاروا ایان    کا  دار نیاک رک فتار نیک وگ پندار نیک،توجه عملی به البته است. 

 تاوان  مای قبال از مایالد    600حادود  برودا:  اندیشره   .باه حسااب آیاد   پشتوانه اقتصاد ساالم   تواند می
ناوعی   ه هام ناوعی دیان و هام    کا  بودا،فکر رد. ک مالحظههم را  ی بودااقتصادی ها آموزههایی از  ردپا

قبال از مایالد( مطارح باوده و      ۰6۳ -۱3۳) 4«وتاماا باودا  گ سیدهارتا»های  فلسفه است، بر اساس آموزه
 اقتصادی خاص خود را دارد.  پیوند ها دینهمانند دیگر 

                                                                                                                                  
گیاری   کتاب نروت ملل آدام اسمیت است، باه ساال شاکل    که سال انتشار (۴776میالدی ) ۴3که اواخر قرن  شود . یادآوری می۴

 گردیده است. علم اقتصاد نیز معروا
2. Siddhartha Gotama Buddha 


