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وامل�ع���س�ك��رات ال���ص�ح�ي��ة ،ودرو�� ��س اخل �ي��اط��ة ،ودرو� ��س
التمارين الريا�ضية ،و ت�ق��دمي امل���س��اع��دات للفقراء
و�إق ��را� ��ض امل���ش��روع��ات ال�صغرية جنبا �إىل جنب مع
اخلدمات الدينية .يبدو �أن العديد من الأن�شطة قد
ن�ش�أت ا�ستجابة ل�سد الفجوة يف الرعاية االجتماعية.
ونتيجة لذلك ،ظهرت برامج الرعاية ال�صحية مثل
التربع بالدم ،وبرامج �إع��ادة الت�أهيل من املخدرات،
وخم �ي �م ��ات ال �ت �ط �ع �ي��م ،واال� �س �ت �ج��اب��ة ل�لاح�ت�ي��اج��ات
املجتمعية م�ث��ل دور امل���س�ن�ين ،و��ش�ب�ك��ات ال�ع�م��ل غري
الر�سمية ،وبرامج رعاية الأرملةُ .ينظر �إىل التعليم
�أي��ً��ض��ا على �أن ��ه جم��ال ميكن ت�ق��دمي اخل��دم��ات فيه،
بالإ�ضافة �إىل التعليم احلكومي �أو بد ًال منه.
وت �� �ش�ي�ر �آي � ��ر �إىل �أن � ��ه ع �ل ��ى ال ��رغ ��م م ��ن م�لاح�ظ��ة
االختالفات بني الأدي��ان يف �أن��واع اخلدمات املقدمة،
جن��د �أن امل�ج�م��وع��ات تعمل ان�ط�لاق�اً م��ن ال��رغ�ب��ة يف
عمل اخل�ير وامل�ساعدة يف الأم��اك��ن التي تتوفر فيها
امل��ؤ��س���س��ات احلكومية ب�شكل �أق ��ل ،و�أي���ض�اً ا�ستجابة
ملناف�سيها .ه��ذه امليزة الإيثارية التي ت�ؤكدها �آي��ر ال
ُيعرتف بها غالباً ،حيث �أن��ه يف كثري من الأحيان يف
املناق�شات حول الدين والتنمية يف البلدان الفقرية،
ومن ال�شائع ت�سليط ال�ضوء على العديد من النتائج
ال�سلبية ال�ت��ي ق��د ي��ول��ده��ا ال��دي��ن .يف امل�ق��اب��ل ،ت�ؤكد
ال��درا��س��ة على ال ��دور الإي�ج��اب��ي ال��ذي يلعبه العديد
م��ن امل�ن�ظ�م��ات ال��دي�ن�ي��ة يف جمتمعاتها امل�ح�ل�ي��ة من
خالل بناء ر�أ�س املال االجتماعي ومعاجلة ال�ضرورة
االقت�صادية يف الهند.
الهند يف خ�ضم منو اقت�صادي وا�ضح ومن املتوقع �أن
تكون واح ��دة م��ن االق�ت���ص��ادات ال��رائ��دة يف ال�ع��امل يف
غ�ضون ع�شر �سنوات ،ولكن البالد تتميز �أي�ضا بزيادة
عدم امل�ساواة يف الدخل .وتعتقد الدكتورة �آير �أن هذا
هو �أح��د التف�سريات لل�سلوك املبتكر ومرونة الدين
يف جميع �أنحاء البالد� .إن وجود عدم امل�ساواة يجعل
توفري اخلدمات الدينية وغري الدينية �أكرث من قبل
املنظمات الدينية عن غريها من امل�ؤ�س�سات التطوعية.
رك� ��زت م�ع�ظ��م ال �ب �ح��وث يف االق �ت �� �ص��اد ال��دي �ن��ي على
ال��دول املتقدمة .وم��ع توافر بيانات ج��دي��دة ،يدر�س
االق�ت���ص��ادي��ون الآن دي��ان��ات معينة يف ف�ت�رات زمنية
تاريخية خمتلفة ،كما ي�ستفيدون من هذه التجربة
يف ال�شبكات الدينية يف املجتمعات النامية املعا�صرة.
ركزت هذه الأدبيات على ال�صراع وعلى التعاون الذي
�أوج � ��ده ال ��دي ��ن ،ح�ي��ث مت مناق�شة ب�ع����ض امل��وا��ض�ي��ع

املتعلقة ب��الإره��اب ،والتجارة وال�سيا�سة والنزاع على
اخل��دم��ات االجتماعية املقدمة دينيا .ربطت بع�ض
الأعمال النظرية الدين وال�سيا�سة على �سبيل املثال،
كيف كان لدى ال�سا�سة حافز التخاذ موقف متطرف
ب�ش�أن ق�ضايا قد حتظرها بع�ض الأديان مثل الإجها�ض
�أو زواج املثليني ،من �أج��ل حث م�ؤيديهم الأ�سا�سيني
على الت�صويت .ت�سلط الدرا�سات التجريبية ال�ضوء
على الأهمية ال�سيا�سية للزعماء الدينيني .على �سبيل
امل�ث��ال ،يقدم ال�ت��اري��خ ب ��أن ال�ق��وة ال�سيا�سية للزعماء
الدينيني ق��د تكون مهمة عندما يكون هناك رك��ود
اقت�صادي .وتقول الكاتبة �إنه خالل الفي�ضانات التي
متيل �إىل م�ستويات الفي�ضان الطبيعية لنهر النيل،
ازدادت خم�ص�صات الهياكل الدينية ،مقارنة بالهياكل
العلمانية .كما كانت ال�سلطات الدينية �أق��ل عر�ضة
لال�ستبدال .كما ك��ان الق�ضاة �أق��ل عر�ضة للإقالة
من قبل امللك �أو اال�ستقالة عندما كان في�ضان النيل
مرتفعا �أو منخف�ضا ب�شكل غري طبيعي .ويرجع ذلك
�إىل �أن في�ضانات النيل زادت من امليل �إىل اال�ضطرابات
االجتماعية و�إمكانية �أن ين�سق الزعيم الديني ثورة.
ت��ذه��ب النتائج �إىل �أن الأزم� ��ات االقت�صادية تعجل
بانهيار الأنظمة الأوت��وق��راط�ي��ة لأنها تعطل ميزان
القوة ال�سيا�سية.
كما ت�شري الكاتبة �إىل وج��ود ع��دة ث�غ��رات يف ج��دول
�أعمال �أبحاث علم االقت�صادي الديني ،كانت الفجوة
الأوىل هي �أن �أبحاث االقت�صاد قد «ا�ستبعدت» جوهر
الدين ومل تعط فكرة كافية ال�ستخدام مفاهيم دين
�أو�سع يف مناذج ر�سمية  .والفجوة الثانية هي �أن عدم

اليقني الديني مل يتم حتليله ر�سمياً .والفجوة الثالثة
ه��ي �أن االقت�صاديني مل يقولوا الكثري ع��ن تكوين
العقيدة ،رغم �أن املعتقدات �أ�سا�سية جلميع الأدي��ان.
وال يزال اجلدال �أنه �إذا كان التقدم املحرز على هذه
ال�ث�غ��رات ،ف ��إن االقت�صاديني ال يحتاجون فقط �إىل
من��اذج �أف�ضل ،بل يحتاجون �إىل مزيد من الرتكيز
على العمل التجريبي الذي ب��د�أه علماء االجتماع يف
الدين .ت�ؤكد �آير �إال �أنه مت حتقيق تقدم يف التو�صل
�إىل مناذج �أف�ضل واختبارها جتريب ًيا يف الدين .ولكن
ال يزال الطريق طويال ل�سد هذه الثغرات.
والأهم من ذلك� ،أن هناك املزيد من العمل الذي يجب
القيام به ،لأنه �إذا در�سنا تاريخ الب�شرية ب�أكمله ،فقد
مات �أنا�س �أك�ثر ب�سبب الدين منه على ح�ساب �سوق
الأ�سهم .وه��ذه احلقيقة الب�سيطة وحدها يجب �أن
تربر اهتمام االقت�صاديني امل�ستمر يف درا�سة العواقب
االجتماعية واالقت�صادية للدين .و�سواء �أحببنا ذلك
�أم ال ،تبقى احلقيقة �أن ال��دي��ن ك��ان ق��وة هائلة عرب
التاريخ ،يف جميع �أنحاء العامل ،وما زال ميار�س نفوذه.
فعلى مر القرون ،وبالنظر �إىل امل��وارد التي ت�سيطر
عليها الأديان و�سلطتها على الأفراد وعقولهم ،يجب
�أن نتوقع �أن تكون هناك ع��واق��ب اقت�صادية كبرية.
وبالطبع ،ف�إن الأ�ساليب التي مت ا�ستخدامها لدرا�سة
ال��دي��ن �ستبقى علمية ودق�ي�ق��ة وذات �صلة ،كما �أن��ه
يجب علينا �أن نفكر � ً
أي�ضا يف كيفية حتويل مثل هذه
النتائج �إىل حد�س �سليم� ،أو �أفكار اقت�صادية عملية،
�أو �سيا�سة اجتماعية ذات �صلة بالتيار احلايل ،وت�صور
عام حلالة ديانات العامل .وللم�ضي قد ًما ،قد يحتاج
االقت�صاد والدين �أن يكونا �أقرب بكثري مما قد يعتقد
البع�ض .قدمت لنا �سريا �آير مناق�شة �إبداعية وغنية
ح��ول الثقافة الدينية يف الهند و�آث��اره��ا على توفري
اخلدمات االجتماعية والتنمية االقت�صادية.
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االقتصاد الديني في الهند
سريا آير

محمد السالمي *
لم يكن الدين هدفًا شائعًا للتحليل االقتصادي لذلك يعد مجاال جديدًا نسبيا .ومع ذلك ،يمكن ألدوات االقتصاد أن تقدم رؤى
عميقة حول كيفية تنافس المجموعات الدينية ،ومن حيث تقديم الخدمات االجتماعية ،والتواصل مع فئات المجتمع ،وطبيعة
األديان ومدى انتشارها .تضع سريا آير هذه األدوات الستخدامها في دراسة مبتكرة ومنهجية للهند ،واحدة من أكثر الدول
تنوعا دينيًا في العالم .في كتاب «االقتصاد الديني في الهند» تستكشف آير كيف يؤثر النمو وعدم المساواة والتعليم
ً
والتكنولوجيا واالتجاهات االجتماعية على الجماعات الدينية.

م�سحا حلوايل  600منظمة دينية يف
حيث �أجرت �آير ً
�سبع واليات لتك�شف عن الطرق العديدة التي تتفاعل
ب�ه��ا الأدي� � ��ان م ��ع ال��رف��اه �ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة وال �� �ص��راع
ال�سيا�سي .و�أو�ضحت �أن��ه بعد حترير اقت�صاد الهند
يف عام  ،1991زادت املنظمات الدينية ب�شكل كبري من
تقدميها للخدمات ،مما عو�ض عن تراجع الدولة.
ت�شري بيانات �آي��ر �أي�ضاً �إىل �أن العنف الديني �أك�ثر
�شيوعاً عندما يكون النمو االقت�صادي �أعلى ،وذلك
على ما يبدو لأن النمو يزيد من عدم امل�ساواة ،والذي
قد ي�ستغله ال�سيا�سيون الطائفيون لت�شجيع العداء
جتاه الأديان الأخرى .ومبا �أن عدم امل�ساواة ي�ؤدي �إىل
اال�ستقطاب االجتماعي ،ت�صبح العقائد الدينية �أكرث
تطر ًفا .لكن هناك � ً
أمناطا مفعمة بالأمل يف بيانات
�آي��ر � ً
أي�ضا حيث تلعب املنظمات الدينية ،ب�شكل عام،
دوراً �إيجابياً يف التنمية االجتماعية واالقت�صادية يف
الهند ،وم�شاركة املر�أة يف احلياة الدينية يف ازدياد.
هذا الكتاب لديه الكثري ليعلمنا عن الهند وغريها
من املجتمعات التعددية يف العامل ،وعن دور االقت�صاد
يف االع�ت�ق��اد وب �ن��اء ديناميكيات امل�ج�ت�م�ع��ات .ف�سريا
�آي��ر ه��ي حما�ضرة يف كلية �سانت كاثرين يف جامعة
كامربدج ،وتتمحور �أعمالها حول االقت�صاد الديني
والدميوغرافيا الدينية يف الهند.
االقت�صاد الديني كحقل فرعي جديد ن�سبياً ،لكن
درا�سة الدين بحد ذاتها قدمية ،فقد مت مناق�شتها يف
العديد من التخ�ص�صات الأخ��رى ،ال �سيما الفل�سفة
والالهوت والتاريخ والأنرثوبولوجيا وعلم االجتماع،
حيث �إن لديها الكثري لتقوله عن الدين واملعتقدات
الدينية .بالن�سبة لالقت�صاديني ،تعترب التعاريف
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�أ�سا�سية لعملية النمذجة الريا�ضية .هناك العديد
م��ن التعريفات املختلفة للدين .بع�ضها مو�ضوعي
وال �ب �ع �� ��ض الآخ � � ��ر وظ �ي �ف ��ي ،ل ��ذل ��ك ال ي ��وج ��د ب�ين
العلماء تعريف مقبول للدين .التعاريف اجلوهرية
للدين تعني التحقيق يف ال��دي��ن كفل�سفة �أو كنظام
للمعتقدات ،وا�ستخدام هذا يف حماولة لفهم العامل.
على �سبيل املثال ،يرى الفيل�سوف الهندي� ،سرفيبايل
راداك��ري �� �ش �ن��ان� ،أن ال��دي��ن «ه ��و تعبري ع��ن التجربة
الروحية جلن�س ما ،وهو �سجل لتطوره االجتماعي،
وهو عن�صر �أ�سا�سي يف املجتمع الذي وجد فيه» .تركز
التعريفات الوظيفية على ما يفعله الدين للأ�شخا�ص
م��ن حيث دوره يف حياتهم �أو دعمهم اجتماع ًيا �أو
نف�س ًيا .و بالطبع هناك تعريفات م�شهورة للدين.
منذ ال�ق��رن الثامن ع�شر ،توقع الباحثون والكتاب
من غاليليو وفولتري �إىل مارك توين انقرا�ض الدين
ب�شكل ع ��ام �أو بع�ض الأدي� ��ان ب�شكل خ��ا���ص .م��ع كل
عواقبه ،الإيجابية وال�سلبية ،ينمو الدين با�ستمرار
على ال ��دوام .وع�لاوة على ذل��ك ،منت الديانات التي
كانت تعترب يف يوم من الأي��ام منقر�ضة يف �أع��داد من
�أتباعها و�أهميتها العاملية.
تعمل املنظمات الدينية يف الهند على تنويع «منوذج
عملها» للحفاظ على والء �أتباعها واجتذاب املتعبدين
اجلدد .للنظرية االقت�صادية الكثري لتقدمه يف درا�سة
الدين املعا�صر والأ�سواق الدينية يف البلدان النامية.
غالباً ما حتلم ال�شركات بالأفكار املبتكرة للحفاظ
على العمالء وج��ذب عمالء ج��دد .بعد كل �شيء ،يف
بيئة تناف�سية ،من املهم �أن تربز من احل�شد للم�ضي
قد ًما يف ال�سوق .الآن� ،أظهر بحث جديد �أ َّن املنظمات

الدينية ق��د ال ت�ك��ون خمتلفة ج ��داً .يف ال��واق��ع ،كان
العلماء مهتمني منذ زمن بعيد بكيفية تغري الأديان
مب� ��رور ال ��وق ��ت م ��ع ت�غ�ير امل�ج�ت�م��ع .م ��ن امل�لاح�ظ��ات
ال�شائعة �أن الأديان تثبت املرونة والقدرة على التطور.
ولكن ما الذي يحدد هذه القدرة على التكيف وكيف
تتناف�س امل�ؤ�س�سات جلذب «عمالء» جدد؟ .با�ستخدام
ه��ذه النظريات االق�ت���ص��ادي��ة� ،أظ�ه��ر البحث �أن ��ه مع
زيادة عدم امل�ساواة يف الدخل ،يطلب الفقراء املزيد من
اخلدمات غري الدينية ،و�أن املنظمات الدينية توفر
هذه اخلدمات من خالل اال�ستجابة لهذا الطلب يف
�سوق ديني تناف�سي.
ل�ي���س��ت ال �ه �ن��د ف �ق��ط دول � ��ة ت�ت�م�ي��ز ب �ت �ع��دد الأدي � � ��ان،
ولكن بالن�سبة لأي دي��ن معني ،ال يعتمد فقط على
�أيديولوجية املجموعة ولكن � ً
أي�ضا على فوائد مثل
التعليم وال�صحة ،وتوزيع الغذاء وخدمات الرعاية
الأخرى.
يف ه��ذه البيئة التناف�سية ،كما تقول الكاتبة ،تظهر
اجل�م��اع��ات الدينية نف�س اال�ستجابات االقت�صادية
ال�ع�ق�لان�ي��ة م �ث��ل الأع� �م ��ال ال �ت �ج��اري��ة ل �ل �ت �غ�يرات يف
البيئات ال�سيا�سية والإيكولوجية واالقت�صادية التي
تعمل فيها .و ت�شري نتائج امل�سح �أن الأديان تزيد ب�شكل
كبري من توفريها للخدمات الدينية وغري الدينية.
فمن ناحية ،قد تقدم املنظمات تف�سريات للعقيدة �أو
ممار�سات جديدة متيزها عن املنظمات الأخرى .ومن
املنظور العملي ،غالباً م��ا ي�صعب حتقيق مثل هذه
التغيريات .ومن ناحية �أخ��رى ،كانت �إح��دى النتائج
الرئي�سية للم�شروع هي التنويع امللحوظ يف اخلدمات
غ�ي�ر ال��دي �ن �ي��ة :ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ق��ائ��م ع �ل��ى ال�ك�م�ب�ي��وت��ر،

