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 يرانيا -ياسالم يالگو نيتدو يشناسروش در ياجتماع -ياقتصاد خيتار گاهيجا

  شرفتيپ

زادهفيشر جواد محمد
∗∗∗∗

 15/12/91: تاريخ دريافت        

  17/04/92: تاريخ پذيرش  

  دهيچك

 برآمده تمدني ساختن براي هدفمند تالشي پيشرفت ايراني -اسالمي الگوي تدوين
 نيتدو دهد نشان تا است تالش در حاضر مقاله. است ايراني - اسالمي هويت از

 راديا پر بشر ياجتماع -ياقتصاد خيتار به گسترده مراجعه بدون مذكور يالگو
 در خيتار يشناختروش و يمعرفت تياهم از زيچ هر از شيب امر نيا. بود خواهد

 تأنش گوناگون جوامع در اقتصاد حركت بر حاكم يهااسلوب و قواعد شناخت
 خيتار مطالعه. است تياهم حائز ما يبرا زين يگريد هيزاو از خيتار مطالعه. رديگيم

 يرانيا -ياسالم يالگو تحقق امكان تنها نه ياسالم تمدن خيتار ژهيو به ما يبوم
 در توانديم كه است ييهادرس از مملو خود نهيس در بلكه كنديم دييتا را شرفتيپ

 هجري پنجم تا سوم هايقرن فاصله در مسلمانان. باشد ديمف ما ندهيآ دادن شكل
 تنها اروپايي ملل كه برسند اقتصادي رونق و شكوفايي از سطحي به توانستندقمري 

 از يمهم بخش چه اگر. افتندي دست آن به كوشش و تالش قرن چند از پس
 و مغفول همچنان ياسالم تمدن خيتار ياجتماع -ياقتصاد ابعاد و سازوكارها

 يكرديرو يريكارگ به است ازين مورد همه از شيب آنچه اما است مانده ناشناخته
 پژوهش اين در ما. است مسلمانان يخيتار راثيم ريتفس و استخراج يبرا مناسب

 چگونه كه ميده نشان و ميكن يمعرف را مذكور يشناختروش كرديرو ميادهيكوش
. كرد استخراج ارزشمند و ايپو ييالگو ،يخيتار ارزشمند رهيذخ نيا از توانيم

 يرانيا -ياسالم يالگو نيتدو ديآيم بر مقاله استدالالت مجموع از چنانكه
 روش از شتريب استفاده ،ياقتصاد مطالعات يشناسروش در تحول ازمندين شرفتيپ

  . است يرانيا - ياسالم تمدن خيتار به ينهاد كرديرو يريكارگ به و يخيتار
  يديكل واژگان

 يرانيا -ياسالم يالگو ،ياسالم بازار ،ياسالم اقتصاد ،يشناسروش ،ياقتصاد خيتار
  شرفتيپ

                                                           
∗

  sharifzadeh@isu.ac.ir        )ع(صادق امام دانشگاه ،اقتصاد و ياسالم معارف دانشكده ارياستاد  
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 مقدمه

ايراني پيشرفت نشانگر اهتمام مسئوالن كشور به  -تالش براي تدوين الگوي اسالمي
تعاليم برآمده از آيين رهايي بخش اسالم متناسب با اي الگو بر اساس ساختن جامعه

مقاله حاضر در تالش است تا . شرايط زماني و مكاني ملت ايران در جهان امروز است
مند تاريخ اقتصادي نشان دهد دستيابي به الگوي مذكور بدون مطالعه عميق و روش

لعات اقتصادي شناسي مطااز همين رو اين مقاله مدعي است روش. امكان پذير نيست
هاي شناسيدر كشور بايد از روش شناسي غالب علم اقتصاد فاصله گرفته و به روش

  . تاريخي نزديك شود
تر اين استدالل بايد به اين نكته توجه داشت كه تدوين الگوهاي براي فهم عميق

به عبارت . گيردهاي تاريخي نشات ميتوسعه يا پيشرفت اساساً از الزامات و ضرورت
شمول و يكساني براي توسعه و پيشرفت اقتصاد وجود داشت ديگر اگر الگوي جهان

علي القاعده صحبت از الگوهاي توسعه يا پيشرفت سخني خطا و وهم آلود بود و 
. شدمعنا تلقي ميدعوت به تدوين الگويي خاص براي ملتي خاص در زماني خاص بي

شود؛ قتصاد از همين نقطه آغاز ميشناسي غالب علم اشناختي ما با روشفاصله روش
شناسي فاقد جنبه تاريخي است و در تالش است تا به قواعدي جهان زيرا اين روش

  . شمول براي توسعه اقتصاد دست يابد
ايراني  -نكته ديگري كه ضرورت نگرش تاريخي به تدوين الگوي اسالمي

ايراني ما  -اسالمي كند ميراث ارجمندي است كه در تاريختر ميپيشرفت را برجسته
اين ميراث ارجمند نه تنها امكان ايجاد تمدني برخاسته از اسالم را در . نهفته است

تواند هايي است كه ميكند بلكه در سينه خود مملو از درسسرزمين ايران تاييد مي
چنان كه مشهور است مسلمانان در . راهگشاي حركت آينده ملت مسلمان ما باشد

وم تا پنجم هجري كه با خواب طوالني مغرب زمين در قرون وسطي هاي سفاصله قرن
. هاي اسالمي، تمدني بزرگ و شكوفا ايجاد نمايندهمزمان بود توانستند با تكيه بر آموزه

  : گويدنگار شهير غربي، با اعتراف به اين امر ميويل دورانت، تاريخ
ه نهايت سقوط و تمدن اسالمي در قرن دهم ميالدي يعني موقعي كه اروپا ب«

فالكت رسيده بود، به اوج رسيد و حتي آنگاه كه رو به افول نهاد آثار آن به 
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هايي چون تعرفه،  هاي اروپايي باقي ماند و واژهوضوح در بسياري از زبان
، 1366دورانت، (» كاروان و بازار را در فرهنگ اروپاييان به يادگار گذاشت

  ).271-265صص
تمدن اسالمي مديون تالش امت اسالمي به مفهوم  اگر چه ظهور و شكوفايي

وسيع كلمه بود اما ترديدي نيست كه ايرانيان به عنوان ملتي بزرگ و با سابقه تمدني 
ابن خلدون، مورخ بزرگ عرب با صراحت . فراوان، نقشي ممتاز در برآمدن آن داشتند

دن اسالمي به ويژه كند و نقش ايرانيان را در برآمدن تمتمام به اين نكته اذعان مي
به عقيده وي بناي علم و . كندهمتا قلمداد ميگيري و رشد علم در جهان اسالم بيشكل

داد، تمدن با بيابانگردي و كوچ نشيني كه بخش مهمي از هويت قوم عرب را تشكيل مي
همساز نبود؛ از همين رو علم و تمدن در اسالم بر دوش ايرانيان بنا شد چرا كه اين قوم 

  : به گفته وي .ش از اسالم نيز سابقه مدنيت و شهرنشيني داشتندپي
هايى كه واقعيت دارد اين است كه بيشتر دانشوران ملت اسالم، از شگفتي«

هاى عقلى بجز در موارد نادرى غير خواه در علوم شرعى و چه در دانش
اند از  اند و اگر كسانى از آنان هم يافت شوند كه از حيث نژاد عرب عرب

هستند با اينكه ) ايراني(لحاظ زبان و مهد تربيت و مشايخ و استادان عجمى 
، 1375ابن خلدون، (» و صاحب شريعت عربى است) دين(ملت 
  ).1157-1148صص

بدين سان تمدن اسالمي اگر چه ريشه در آييني داشت كه در ميان عرب پديد 
يش از هر كس، مديون ايرانيان آمده بود اما در فرايند تبديل به يك تمدن پويا و فراگير ب

 .و دانش و كياست آنان شد

اجتماعي  -كوشيم به اختصار ضرورت مطالعه ابعاد اقتصاديما در ادامه مقاله مي
تاريخ تمدن اسالمي را معرفي و درباره روش مطلوب اينگونه مطالعات توضيحاتي بيان 

هاي پيش گرفت كه داللت به گمان ما در مطالعاتي از اين دست بايد روشي را در. كنيم
 درباره 1 بخش در اساس نيا بر. سياستي دقيق و روشني را براي آينده فراهم آورد

 2 بخش در. گفت ميخواه سخن اجتماعي -ياقتصاد خيتار يشناختروش تياهم
 3 بخش در. كرد ميخواه يمعرف را يرانيا -ياسالم تمدن خيتار مطالعه ضرورت
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 يالگو نيتدو در كه ياگونه به اجتماعي -ياقتصاد خيتار همطالع مطلوب كرديرو
 ميخواه 4 بخش در. شد خواهد يبررس باشد برداريبهره قابل شرفتيپ يرانيا ياسالم
 بخش در. ميده نشان را كرديرو نيا يريكارگ به ديفوا يكاربرد مثال كي انيب با ديكوش

 نيتدو يازهاين با متناسباجتماعي  -ياقتصاد خيتار مطالعات يشنهاديپ راه نقشه 5
 خواهد اختصاص يريگجهينت و يبندجمع به بخش آخر نيز. خواهد شد انيب الگو

 .داشت

 اجتماعي -شناختي تاريخ اقتصادياهميت روش. 1

شناسي مطلوب بخش مهمي از عمر نه چندان كوتاه دانش اقتصاد به مجادله بر سر روش
ت و ابعاد گوناگون آن كمتر سخن به ميان اگر چه امروز از آن مجادال. آن گذشته است

آيد اما ترديدي نيست كه بازخواني اين بخش از تاريخ انديشه بشري كه عمدتاً در مي
متفاوت اهميت  براي تدوين يك الگوي تمدني نوزدهم ميالدي انجام گرفته است، قرن

در (شنگري دانيم متفكران برجسته مغرب زمين در روزگار روكه ميچنان. بسزايي دارد
 ،وحي را كه در قرون وسطي و در بسياري از اعصار زندگي بشر) قرن هجدهم ميالدي

آمد كنار نهادند و حكم به كفايت عقل و تجربه از مهمترين منابع معرفت به شمار مي
  . بشري در شناخت عالم و اداره امور آن دادند

نبود اقتصاددانان قرن در شرايطي كه وحي و تعاليم الهي ديگر چندان مورد اعتنا 
به دو گروه تقسيم ) شدندكه به درستي با نام اقتصاددانان سياسي شناخته مي(نوزدهم 

گروه اول كه عقل و مفاهيم انتزاعي برآمده از آن و استدالل قياسي را معتبرترين . شدند
. انتزاعي را محور كار خود قرار دادند -شناسي قياسيروش ،دانستندمنبع شناخت مي

معتقد بودند با  گراي دكارتي،شناسي ذهنبر معرفتاين گروه از اقتصاددانان با تكيه 
توان به استفاده از مفاهيم انتزاعي مهمي همچون انتخاب عقاليي و انسان اقتصادي مي

فارغ از زمان و مكان معين  شمول از رفتار اقتصادي انسان دست يافت كهدانشي جهان
  .باشد

 در ميان اقتصاددانان كالسيك، ريكاردو نقش مهمي در معرفي و بسط اين روش
توان ادعا كرد گذرد ميمي وياكنون كه نزديك به دو قرن از زمان . شناسي ايفا كرد
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. شناسي علوم طبيعي الهام گرفته بودشناسي مزبور تا حد زيادي از روشروش
هم پژوهشگران علوم طبيعي مانند كشف قوانين مربوط به حركت سيارات و اكتشافات م

گردش خون در كنار رشد قابل توجه رياضيات و هندسه، پژوهشگران عرصه علم 
شمولِ حركت توان قوانين طبيعي و جهاناالجتماع را به اين عقيده رسانده بود كه مي

اد دانشي از نوع علوم طبيعي در از همين رو انديشه ايج. اجتماع انساني را كشف كرد
از نگاه ايشان بهترين روش براي شناخت قوانين مذكور . ميان آنان عموميت يافت

روشي كه در آن مفاهيم تجريدي ساخته . مراجعه به قدرت تعقل از نوع دكارتي آن بود
استدالل  كرد و قياس به عنوان معتبرترين روشِ صوريِذهن، نقشي محوري ايفا مي

  .)1375 ،ينيم( هي رفيع داشتجايگا
انتزاعي  -از روش قياسي ،بنيانگذار دانش اقتصاد نوين ،البته روش آدام اسميت

مذكور فاصله داشت و او در جاي جاي كتاب خويش به تجارب تاريخي بشر استناد 
تاريخ نوع بشر  كرده بود تا حدي كه سيسموندي كتاب او را نتيجه مطالعه فلسفيِ

 در چندان او يشناسروش حال نيا با) 276ص ،1ج ،1370 ست،ير و ديژ( دانسته بود
 ؛نداشت تيمقبول نوزدهم قرن دوم مهين در ژهيو به اقتصاد غالب انيجر طرفداران انيم

 و كرديم سلب را شمولجهان يدانش جاديا امكان ،خيتار به مراجعه و استناد كه چرا
 هر رو نيا از. ساختيم مرتبط مكان و زمان اتيمقتض با را ياقتصاد عامالن عملكرد

 دورتر يخيتار روش از اقتصاد غالب انيجر كرديم حركت جلو به اقتصاد دانش چه
  .شديم

شناسي در مقابل گروه ديگري از اقتصاددانان نيز وجود داشتند كه كاربرد روش
اعتقاد آنان . دانستندانتزاعي را براي شناخت موضوعات اقتصادي ناكافي مي -قياسي

تواند شناسي مذكور به واسطه ماهيت تجريدي و انتزاعي آن نميداشتند كه روش
هاي اقتصاد به دست دهد؛ به ويژه آنكه مفروضات به كار شناختي دقيق از واقعيت

اي فاصله) مانند فرضيه وجود انسان اقتصادي(شناسي مذكور گرفته شده در روش
به همين سبب اقتصاددانان گروه . ري داشتشگرف با واقعيات بسياري از جوامع بش

كردند كه مبتني بر مطالعه گسترده تجارب تاريخي شناسي دفاع ميدوم از نوعي روش
ها روش پيشنهادي آنان تا حد زيادي بر مشاهده واقعيات و بررسي داده. ابناي بشر بود
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سي خود تنها شنااين گروه از اقتصاددانان در روش. و اطالعات اقتصادي تاكيد داشت
كردند بلكه اعتقاد داشتند مسائل و هاي اخير بسنده نميها و اطالعات دورهبه داده
گيرند و به همين دليل مطالعه ابعاد تاريخي هاي اقتصادي در بستر زمان شكل ميپديده

  . تر از نحوه عملكرد اقتصاد كمك نمايدتواند به فهم عميقهر موضوع مي
توان در مناقشات اشمولر و منگر ذكور كه اوج آن را ميشناختي ممناقشات روش

اقتصاددانان قرن نوزدهم هاي ارزشي هاي ايدئولوژيك و قضاوتگيرييافت از جهت
شناسي اول عمدتاً طرفدار و مروج نظام طرفداران روش). Fusfeld, 2008(جدا نبود 

ع اقتصادداناني بود كه شناسي دوم بيشتر مورد رجوداري بودند؛ در مقابل، روشسرمايه
شناسي اول پايه مطالعات روش. كردندداري انتقاد مياز وضعيت موجود جوامع سرمايه

شناسي دوم مورد و استدالالت اقتصاددانان نئوكالسيك را شكل داد؛ در حالي كه روش
قبول و استفاده مكتب تاريخي آلمان و اقتصاددانان نهادگرا در آمريكا قرار گرفت كه از 

  .بودند پردازان ليبرالداري و نظريهزواياي گوناگون منتقد نظام سرمايه
كردند كه داري با تكيه بر روش قياسي خود استدالل مياقتصاددانان طرفدار سرمايه

انسان در خالل فعاليت اقتصاديش به دنبال سود است، تالش هر چه كمتر را ترجيح 
نتيجه آنكه مبادله و . حق الزحمه است كشد متوقعدهد و براي هر زحمتي كه ميمي

معاوضه ذاتي انسان عقاليي است و از اين رو بازارها نهادهايي طبيعي هستند و اگر 
چه براي ، ها به حال خودشان واگذاشته شوند در همه جا و براي همه چيزانسان

بازارها به طرزي خودجوش پديدار  ،محصوالت توليدي و چه براي كار و زمين و پول
اين در حالي است كه نتايج مطالعات تاريخي نتايجي كامال معكوس را نشان . شوندمي
كنند طبيعي نيست بر اساس اين مطالعات بر خالف آنچه اقتصاددانان فرض مي. دهدمي

كه انسان انگيزه سود داشته باشد، طبيعي نيست كه به ازاي كار كردن اجرت بطلبد، 
حداقلي اجتناب ناپذير محدود سازد و انگيزه معمول طبيعي نيست كه كار كردن را به 

، 1391پوالني، ( بردن از كار و تاييد اجتماعي استبراي كار كردن نه سود بلكه لذت 
  ).470-466صص

با اين حال ذكر اين نكته الزم است كه مناقشات قرن نوزدهم در مجموع به سود 
ئوكالسيك به نحله غالب در علم انتزاعي به پايان رسيد و اقتصاد ن -شناسي قياسيروش
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در ميانه قرن بيستم و با فراگير شدن جريان پوزيتويسم . اقتصاد قرن بيستم تبديل شد
هاي برآمده از علم آمار و احتمال در منطقي، توجه به مشاهدات تجربي در قالب روش
 روشالبته اين امر به معناي پذيرش . ميان اقتصاددانان جريان نئوكالسيك رواج يافت

چرا كه مطالعات . اقتصاددانان مكتب تاريخي و يا نهادگرايان قديم نبود شناسي
اقتصادسنجي جريان غالب عموماً فاقد ماهيت تاريخي بود و اهتمام اساسي آن به 

  . سازي و پيش بيني رفتار فعاالن اقتصادي بودكارگيري دانش آمار و احتمال در مدل
طور كه به امكان ايجاد دانشي انتزاعي همان -شناسي قياسيجريان طرفدار روش

شمول اعتقاد دارد الگوي مطلوب توسعه اقتصادي را نيز براي همه فراگير و جهان
گونه كه پردازان اين جريان همانبه عبارت ديگر نظريه. داندكشورها كمابيش يكسان مي

يز به نحوي گويند درباره توسعه اقتصادي ناز بيكاري طبيعي و بهره طبيعي سخن مي
در مقابل، . كنند كه گويي راهي طبيعي براي توسعه اقتصادي وجود دارداظهار نظر مي

دهد؛ زيرا شناسي تاريخي راه و الگوي يكساني را براي توسعه اقتصادي نشان نميروش
هاي گوناگون و متفاوتي دهد كه كشورهاي مختلف راهاوالً تجربه تاريخي بشر نشان مي

مكاني، الزامات  -ثانياً اقتضائات زماني. اندبه توسعه اقتصادي دنبال كرده را براي رسيدن
ثالثاً توسعه موضوعي صرفاً . دهدمختلفي را بر سر راه كشورهاي مختلف قرار مي

شود بلكه تاثير عناصر زباني و فرهنگي نيز در توسعه مورد بحث و اقتصادي ديده نمي
  .)1389 كالرك،( گيردتفحص قرار مي

مروزه بخش مهمي از مطالعات و تحقيقات اقتصادي در كشور ما به پيروي از ا
 - شناسي قياسيدامنه و شدت سيطره روش. گيردجريان غالب علم اقتصاد انجام مي
هاي اقتصادسنجي مرتبط با آن بحدي است كه حتي انتزاعي اقتصاد نئوكالسيك و روش

اسالمي را نيز تحت تاثير خويش قرار بخش قابل توجهي از مطالعات مرتبط با اقتصاد 
رود كه مطالعات و تحقيقات مرتبط با تدوين الگوي از همين رو بيم آن مي. داده است

. شناسي آن قرار گيرداسالمي پيشرفت نيز بنوعي تحت تاثير اين جريان و روش -ايراني
ن به تمامي انتزاعي و دستاوردهاي آ -شناسي قياسيالبته اين بدان معنا نيست كه روش

به عكس، تدوين هرگونه الگوي جديد تمدني بايد با آگاهي . فايده استارزش و بيبي
كه علم اقتصاد  از دستاوردهاي معرفتي بشر جديد در دو قرن اخير انجام گيرد؛

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



  1392بهار و تابستان  -10مطالعات اقتصاد اسالمي، سال پنجم، شماره دوم، پياپي   74

 

نكته مهم آن است . رودهاي آن به شمار ميترين بخشترين و پردامنهنئوكالسيك از مهم
توان با تكيه صرف بر آن در به هيچ وجه كافي نيست و نميشناسي مذكور كه روش

از همين رو بخش مهمي از خأل . اجتماعي متفاوتي بود -انتظار ساختن الگوي اقتصادي
  . اجتماعي پر شود -مطالعات تاريخ اقتصاديمعرفتي موجود بايد با استفاده از 

شناسي ار روشنكته جالب توجه آنكه در پنجاه سال گذشته اقتصاددانان طرفد
انتزاعي نيز متوجه اهميت و نقش انكار ناشدني اقتضائات زماني و مكاني بر  -قياسي

اقتصاددان  ،هاي علمي رونالد كوزها و نوآوريتالش. اندحركت عوامل اقتصادي شده
توانست نگاه اقتصاددانان را به اين امر معطوف نمايد كه نحوه رفتار ، برجسته معاصر
 ).Coase, 1960(هاي مبادله متفاوت است در حضور يا غياب هزينه عوامل اقتصادي

هاي مبادله مساوي صفر است بي اعتنايي دهد تا هنگامي كه هزينهقضيه كوز نشان مي
 يهانهيهز كه زماني اما كرد هيتوج تواناقتصاددانان نئوكالسيك به شرايط تاريخي را مي

 يبسترها و ينهاد طيشرا) است نيچن زين اوقات اغلب در كه( باشد مثبت مبادله
 .)Parisi, 2008( هستند رگذاريتاث زين ياقتصاد ييكارا بر يحت يحقوق و ياسيس فرهنگ،

  يرانيا -ياسالم تمدن خيتار اجتماعي -ياقتصاد ابعاد مطالعه ضرورت. 2

اجتماعي و مطالعه آن به ويژه  -بر اساس آنچه گفته شد تاكيد بر تاريخ اقتصادي
ايراني  -در تراز الگوي اسالمي ،كه هدف، تدوين الگوي تمدني جديد هنگامي
بر اين اساس يك ملت نه تنها بايد به تاريخ  .يابدباشد اهميت مضاعف مي ،پيشرفت

هاي آنان درس بگيرد بلكه در وهله ها و ناكاميساير ملل رجوع كند و از كاميابي
. نهفته در آن را به دقت مرور كندهاي نخست بايد به تاريخ بومي خود توجه و عبرت

از همين رو ملت ما نيز براي ساختن الگوي تمدني جديد عميقاً نيازمند مطالعه تاريخ 
البته در اين ميان توجه به تاريخ . تمدني خويش در كنار تاريخ ساير ملل جهان است

وي چرا كه اوالً امكان ايجاد يك الگ. ايراني اهميت بسزايي دارد -تمدن اسالمي
هايي را در سينه خود دهد و ثانياً درسرا نشان مي) ايراني -اسالمي(پيشرفت بومي 

  . اي از مسائل پيش روي ما باشدتواند راهگشاي حل دستهنهفته دارد كه مي
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ايران در روزگار پيش از ظهور اسالم نيز سرزميني صاحب تمدن بود و نقش 
به همين دليل نيز پس از فتح . داشت مهمي در تحوالت تمدني و فرهنگي روزگار قديم

با گسترش و . ايران، تعاملي جدي و انكار ناشدني ميان اسالم و ايران شكل گرفت
عموميت اسالم در ايران و نيز با برقراري آرامش نسبي در كشور، به آرامي الگوي 

ا بر ر» ايراني -الگوي تمدن اسالمي«توان نام جديدي از تمدن در ايران زاده شد كه مي
اگر چه اين الگو بخشي از الگوي تمدن اسالمي است با اين حال صفت . آن اطالق كرد

توان بدان اطالق كرد؛ چرا كه اين الگو با الگوهاي تمدني رايج در ايراني را نيز مي
هاي عربي مانند شام هاي ديگر جهان اسالم به ويژه مغرب اسالمي و سرزمينبخش
  .هايي داشتتفاوت

پذيري بناي تمدني نو بر پايه ايراني نه تنها امكان -ريخ تمدن اسالميتجربه تا
تواند در ها و رهنمودهايي است كه ميكند بلكه سرشار از درستعاليم اسالم را تاييد مي
ممكن است برخي درباره اينكه . ايراني راهگشا و مفيد باشد -بازسازي تمدن اسالمي

ز يك الگوي پيشرفت و توسعه است ترديد داشته تمدن اسالمي تا چه اندازه مصداقي ا
با اين حال . طبعاً پاسخ به اين سوال نيازمند تعريف دقيق مفهوم پيشرفت است. باشند

ترديدي نيست كه تجربه تمدن اسالمي بسياري از عناصر يك وضعيت مطلوب 
براي  از همين رو مطالعه تمدن اسالمي. اجتماعي را از نگاه اسالم در خود داشته است

  .ساختن الگوي اسالمي پيشرفت داللت آميز و مفيد خواهد بود
مطالعه تاريخ تمدن اسالمي و نيز تاريخ ايران پس از اسالم موضوع تحقيقات و 

هاي اندكي درباره ابعاد اقتصادي اين هاي بسياري بوده است؛ با اين حال پژوهشنوشته
خشي از اين امر به دليل كمبود منابع ب. تمدن و نهادهاي موجود در آن انجام گرفته است

البته ترديدي نيست كه در گذشته، نگارش تاريخ با تاكيد بر . مرتبط با موضوع است
گرفته و گاه در البالي آن از مسائل اجتماعي و اقتصادي نيز زندگي سياسي انجام مي

عات از اين رو نبايد تعجب كرد كه بخش مهمي از اطال. آمده استسخن به ميان مي
ها و هاي تخصصي تاريخ كه در سفرنامهموجود درباره زندگي اقتصادي نه در كتاب

مند و محققانه به همين دليل هر گونه تالش قاعده. كتب جغرافيا ثبت و ضبط شده است
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براي شناخت زواياي گوناگون تاريخ اقتصادي و اجتماعي ايران پس از اسالم در عين 
  . ند و ذي قيمت خواهد بوددشواري و صعوبت، بسيار ارزشم

جري هاي سوم تا پنجم هكه مشهور است تمدن اسالمي در فاصله زماني قرنچنان
نگاران اوج شكوفايي تمدن اسالمي را قرن چهارم برخي تاريخ . به شكوفايي رسيد

بر اين  .)1362متز، ( اندعصر رنسانس اسالمي ياد كردههجري دانسته و از آن به عنوان 
نه پژوهش درباره تاريخ تمدني ايران اسالمي بايد با تاكيد بر اين سه قرن اساس هر گو

هاي بعد رغم افول تمدن اسالمي در قرنبا اين حال ترديدي نيست كه علي. انجام شود
به ويژه پس از حمله مغول برخي عناصر شكل دهنده تمدن اسالمي كمابيش در ميان 

هاي بعد نيز اي كه مسلمانان در قرنبه گونه. 1مسلمانان و از جمله ايرانيان تداوم يافت
شايد بتوان عصر . را تجربه كنند، ترهر چند كم فروغ ،هايي از شكوفاييتوانستند دوره

رسد كه مطالعه به همين دليل به نظر مي. ها به شمار آوردصفوي را از جمله اين دوره
مجموع اين نكات به معناي آن البته . اين مقاطع تاريخي نيز اهميت بسزايي داشته باشد

ارزش است؛ چرا كه اهميت و بيهاي افول تمدني مسلمانان كمنيست كه مطالعه دوره
هاي فراوان ها و عبرتبررسي و شناخت داليل سقوط تمدني مسلمانان نيز حاوي درس

  .است

 اجتماعي - در مطالعه تاريخ اقتصادي مطلوب كرديرو. 3

عالمان علوم اجتماعي و اقتصادي همواره مفيد فوايد فراوان اگر چه مطالعه تاريخ براي 
ها و اطالعات است اما هنگامي كه هدف، تدوين الگوي تمدني جديد باشد بايد از داده

شيوه مذكور بايد اين توانايي را داشته باشد كه . اي هدفمند استفاده كنيمتاريخي به شيوه
ايراني الگوبرداري كند و با بازمهندسي  -هاي موفق در تاريخ تمدن اسالمياز پديده

ها با نيازها و شرايط زماني و مكاني، زمينه عملي الگوهاي موفق و متناسب ساختن آن
هاي اقتصادي براي مثال بخشي از موفقيت. ها را در جامعه كنوني فراهم آوردشدن آن

رويكرد . داردايراني با اخالق كسب و كار در اين تمدن ارتباط  -تاريخ تمدن اسالمي
ها و شرايط رواج تاريخي مورد استفاده بايد اين قابليت را داشته باشد كه داليل، زمينه
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ها و شرايط اين نوع اخالق كسب و كار را شناسايي كند و چگونگي بازسازي زمينه
  . مذكور را در روزگار ما پيشنهاد دهد

ريخي علم اقتصاد از شناسي تااين موضوع از آن رو اهميت فراوان دارد كه روش
پردازي شناسي رقيب متهم شده است كه فاقد توان تعميم و نظريهسوي طرفداران روش

به عبارت ديگر بسياري از طرفداران روش تاريخي از جمله طرفداران مكتب . 2است
 هاي تاريخي اكتفا كردهتاريخي آلمان و نهادگرايان قديم متهمند كه تنها به ذكر گزارش

 فراهم نمايند گذاريهاي مذكور نتايج روشني براي سياستاند از گزارشتهو نتوانس
)Robbins, 2000( .شناختي قبل بحث البته اين اشكال از جهات مختلف معرفتي و روش

رغم دفاع از جنبه معرفتي نهفته در مطالعه تاريخ با اين حال ما نيز علي. ادله استو مج
هاي تاريخي بايد براي حل مشكالت و سواالت اعتقاد داريم كه مطالعات و پژوهش

  . پيش روي جوامع كنوني داللت آميز باشد
 - تواند در تدوين الگوي اسالمياي از رويكرد تاريخي كه ميبه گمان ما گونه

. 3متداول در مكتب تحليل نهادي تاريخ استايراني پيشرفت راهگشا باشد رويكرد 
توان خود را صرف شناسايي نهادهاي رسمي و  رويكرد مذكور به هنگام مطالعه تاريخ

كوشد جريانات تاريخي را با تكيه بر كاركرد كند و ميغير رسمي رايج در هر برهه مي
پردازان اين مكتب، نهادها قواعد بازي از نگاه نظريه. هر يك از اين نهادها توضيح دهد

اي از قواعد كه دسته. وندشالبته اين قواعد خود به دو دسته تقسيم مي. در جامعه هستند
ها عرف و اي كه پشتوانه اعمال آنشوند و دستهبا استفاده از قدرت دولت اعمال مي

پردازان مذكور دسته اول را نهادهاي رسمي و دسته دوم را نظريه. آداب اجتماعي است
ير بندي مذكور بدان معنا نيست كه نهادهاي غالبته تقسيم. نامندنهادهاي غير رسمي مي

بالعكس بسياري . رسمي در مقايسه با نهادهاي رسمي كم تاثير يا كم اهميت هستند
شوند و افراد بسختي از اوقات نهادهاي غير رسمي با قدرت و توان بيشتري اعمال مي

  .)1377نورث، ( كنندها تخلف ميآن
كوشد رشد و توسعه از طرف ديگر رويكرد تحليل نهادي تاريخ نه تنها مي

كند ي هر كشور را با تكيه بر نقش نهادهاي رايج در آن تبيين كند بلكه تالش مياقتصاد
در اين رويكرد، نهادها علت اصلي تحوالت . تغيير و تحول نهادها را نيز توضيح دهد

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



  1392بهار و تابستان  -10مطالعات اقتصاد اسالمي، سال پنجم، شماره دوم، پياپي   78

 

اقتصادي و اجتماعي هستند؛ با اين وجود خود نهادها نيز با گذشت زمان دچار تحول 
نكته جالبي كه در مطالعات . دهندديگري مي شوند و جاي خود را به نهادهايمي

پردازان مذكور مورد توجه قرار گرفته است داليل تداوم حيات نهادهاي ناكارا در نظريه
پيش از اين گمان بر آن بود كه در طول زمان، نهادهاي ناكارا . جوامع گوناگون است

يخ ضمن آنكه نشان اما رويكرد نهادي تار. جاي خود را به نهادهاي كارا خواهند داد
را  اند داليل اين امردهد در بسياري از ادوار نهادهاي ناكارا به حيات خود ادامه دادهمي

  ) Eggertsson, 1990; Greif, 1993; David, 1994 ؛1379نورث، ( كندنيز بررسي مي
امروزه توجه به نهادها به بخش مهمي از ادبيات اقتصاد توسعه تبديل شده و حتي 

دانيم در كه ميچنان. ذيربط نيز قرار گرفته است الملليهاي بينوجه سازمانمورد ت
گذشته ادبيات اقتصاد توسعه تا حد زيادي متاثر از الگوهاي توسعه اقتصاددانان طرفدار 

شد انتزاعي بود؛ بر همين اساس به كشورهاي در حال توسعه توصيه مي - روش قياسي
ها، اقتصادهاي عقب بخشيدن به سرمايه گذاري كه با افزايش نرخ پس انداز و شتاب

اما امروزه بخش مهمي از ادبيات رشد اقتصادي دچار تحول . مانده خود را توسعه دهند
شناسي تاريخي به طور عام و رويكرد تحليل نهادي تاريخ به شده و با الهام از روش

از چينش  طور خاص، تفاوت درآمد سرانه و توسعه يافتگي كشورهاي مختلف تابعي
تحقيقات اخير نشان داده است كه نهادها . شودنهادها در هر كشور در نظر گرفته مي

توانند رفاه يك ملت را در نقشي تعيين كننده در رشد اقتصادي كشورها دارند و مي
به همين دليل طراحي نهادهاي ). Acemoglu & et al, 2005(تعيين نمايند بلندمدت 

  .آيدبرنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي به شمار ميمناسب بخش مهمي از يك 
هاي بدين ترتيب استفاده از رويكرد تحليل نهادي نه تنها به افزايش بصيرت

كند كه هاي ما كمك خواهد كرد بلكه اين امكان را فراهم ميتاريخي و تعميق تحليل
بر اصول و  نهادهاي موثر در حركت تاريخي امت اسالمي را شناسايي كنيم و با تكيه

مباني انديشه الهي اسالم آن دسته از نهادهاي مذكور را كه در روزگار ما به داليل 
چنانكه روشن است صرفاً به اين دليل . اند احيا نماييممختلف مورد فراموشي قرار گرفته

توان اند نميكه يك يا چند نهاد در گذشته تمدني ما نهادهايي كارآمد و موثر بوده
بلكه بايد با انجام مطالعات زماني . ها را در شرايط كنوني نيز مفروض گرفتكارايي آن
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و مكاني، كارايي هر نهاد را با توجه به مقتضيات فرهنگي، سياسي، جمعيتي و 
تكنولوژيك كنوني سنجيد و تالش كرد تا نهادهاي قديمي را با تاكيد بر امهات انديشه 

 .نمود اسالمي به نهادهايي روزآمد و كارا تبديل

  يكاربرد مثال ،ياسالم بازار يطراح در ينهاد كرديرو استفاده از. 4

كوشيم با ذكر مثال نشان دهيم انجام مطالعات تاريخي و در اين بخش از مقاله مي
ايراني  -تواند به تدوين الگوي اسالمياستفاده از رويكرد تحليل نهادي چگونه مي

ورترين الگوي توسعه در جهان امروز برآمده دانيم مشهكه ميچنان. پيشرفت كمك نمايد
اي بر همين اساس در الگوهاي توسعه. داري در مغرب زمين استاز تجربه نظام سرمايه

دهند به كشورهاي در حال توسعه پيشنهاد هاي مهم بين المللي ترويج ميكه سازمان
 ده از سرمايهشود با الگوبرداري از جوامع توسعه يافته غربي به سمت الگوي برآممي

به ويژه در دو دهه اخير و پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و . داري حركت كنند
داري به اين روند شتاب بيشتري پيدا كرده و سرمايه ،بالتبع افول الگوهاي توسعه چپ

هاي البته سازمان. شودعنوان تنها نظام اقتصادي كارآمد در سراسر جهان معرفي مي
ال اخير با تغيير مختصري در نگرش خود به كشورهاي در حال توسعه مذكور در ده س

هاي دهند متناسب با شرايط اجتماعي و اقتصادي خويش برخي از ويژگياجازه مي
با اين وجود ترديدي نيست كه . داري را تغيير داده و آن را بومي كنندالگوي سرمايه

ها و مطرح در ادبيات سازمانترين الگوي داري مهمامروزه الگوي توسعه سرمايه
  . هاي پر نفوذ جهان استتشكل

تواند ايراني پيشرفت در صورت تدوين و اجراي موفق مي -الگوي اسالمي
بديهي . جايگزيني براي الگوي برآمده از تجربه مغرب زمين در چند سده اخير باشد

ن به ويژه ملت هاي مسلمااست كه نياز به ايجاد و ترويج چنين الگويي براي همه ملت
چرا كه الگوي برخاسته از نظام . مسلمان ايران نيازي راهبردي و انكار ناشدني است

داراي يك نقطه تاريك مهم در ، حتي اگر داراي نقاط قوت فراوان باشد ،داريسرمايه
گاهي اي تكامل يافت كه جايداري در بستر جامعهسرمايه. حافظه تاريخي خويش است

ل نبود و كتاب آسماني و تعاليم ديني را مانعي براي ت جامعه قائبراي دين در هداي
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اگر چه پژوهشگر سرشناسي مانند ماكس وبر نقش . دانسترسيدن به اهداف خود مي
است اما او نيز اعتقاد دارد كه  داري را مهم دانستهاعتقادات مذهبي در پيدايش سرمايه

ن آن داري بوده و با تكامل يافتمايهتاكيد بر نقش دين ويژه مراحل اوليه پيدايش سر
ايراني  -در مقابل، الگوي اسالمي .)65ص، 1388وبر، ( نقش دين نيز كاهش يافته است

پيشرفت الگويي است كه خود را عميقاً پايبند كاربرد تعاليم الهي در اداره جامعه و 
ديگر الگوي به بيان . داندهاي اجتماعي اسالم ميساختن الگوي تمدني بر پايه آموزه

 - ايراني پيشرفت اين قابليت را دارد كه در بلندمدت پارادايم اجتماعي -اسالمي
رادايمي داري كه در ذات خود پااقتصادي متفاوتي را در مقابل پارادايم مسلط سرمايه

  .سكوالر است ايجاد نمايد
 هاي شگرفي با الگويايراني پيشرفت تفاوت -با اين حال اگر چه الگوي اسالمي

داري دارد اما تدوين الگوي مذكور در حد قابل توجهي نيازمند شناخت نظام سرمايه
چنين نيازي دست كم از دو جنبه قابل تبيين . داري و نهادهاي برآمده از آن استسرمايه

هايي كه در مقام نظر و نيز در مقام عمل در برابر تدوين و اوالً مهمترين چالش: است
داري سيراب يراني پيشرفت وجود دارد از آبشخور نظام سرمايها -اجراي الگوي اسالمي

هاي فكري فراروي جريان علمي اقتصاد اسالمي در كشور و نيز فشارها چالش. شودمي
المللي عليه ملت ايران در سه دهه اخير اين ادعا را به خوبي هاي گسترده بينو تحريم
داري، ته در بستر نظام سرمايهثانياً تحوالت تكنولوژيك شكل گرف. كندتاييد مي
براي مثال . ل جديدي را فرا روي هر الگوي رقيب قرار داده استها و مسائضرورت

تجهيز .. .هاي كالن در صنايع نفت، پتروشيمي، خودروسازي و نياز به سرمايه گذاري
 به همين دليل وجود. پس اندازها و انباشت گسترده سرمايه را اجتناب ناپذير كرده است

 يضرور) داري داردكه به لحاظ تاريخي ريشه در نظام سرمايه(نهادهاي مالي بزرگ 
اجتماعي رقيب بايد موضع خود را در قبال  -در نتيجه الگوهاي اقتصادي. گشته است

بديهي است شناخت ماهيت نهادهايي از اين دست، . چنين نهادهايي مشخص سازند
تواند ما را به و صعب است و به سهولت مي داري دشواربدون مراجعه به تاريخ سرمايه

  . خطا و بيراهه بكشاند
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يكي از موضوعات محوري كه در هر الگوي توسعه يا پيشرفت قابل طرح و 
در . شوندل ميكه طراحان آن الگو براي بازار قائگفتگوست حدود و ثغور نقشي است 

هاي تضاد طبقات و گروههاي غير الهي تعيين اين نقش تا حد زيادي تابع منافع منظام
هاي اجتماعي و سياسي زنياجتماعي است و بالطبع قدرت نسبي هر گروه در چانه

هايي هاي الهي تعيين چنين نقشدر مقابل، در نظام. كندحدود و ثغور آن را مشخص مي
بر اين اساس در يك نظام . در درجه نخست تابع فرامين الهي و تعاليم وحياني انبياست

هاي برآمده از كتاب خدا و كند آموزهآنچه نقش و جايگاه بازار را تعيين مياسالمي 
با اين حال در مواردي با گذشت زمان و تغيير شرايط مكاني . سنت نبوي است

گيرد كه در زمان تشريع مطرح نبوده و به عنوان موضوعات جديدي شكل مي
يرات تكنولوژيك، موضوع موضوعات نو بايد تعيين تكليف شود؛ و يا گاه بر اثر تغي

دهد و ابعاد آن با ابعاد مطرح در زمان شارع مقدس تفاوت سابق اساساً تغيير ماهيت مي
اي كه در برابر فقها و كارشناسان ديني قرار در چنين حالتي اولين مساله. يابدشگرف مي

و براي مثال امروزه با رشد سريع جمعيت . گيرد شناخت عميق و دقيق موضوع استمي
هاي نو برداشت از آن دسته از منابع طبيعي كه در لسان شرع مباحات توسعه فناوري
شوند ابعاد اقتصادي و زيست محيطي متفاوتي با زمان تشريع پيدا كرده عامه ناميده مي

طبيعي است كه گام نخست در تعيين تكليف چنين موضوعاتي شناخت دقيق . است
  .يك آن استكاني و تكنولوژموضوع با توجه به بسترهاي زماني، م

اكنون اين سؤال قابل طرح است كه آيا بازار در مفهوم امروزي آن با بازارهاي 
داري محوريت بازارها را در آيا اسالم نيز مانند سرمايه. صدر اسالم همانندي دارد

گونه است آيا جوامع اسالمي در پذيرد؟ اگر اينتخصيص منابع و توزيع درآمدها مي
گونه غرب دچار نخواهند شد؟ يا اگر اينبه مشكالتي مشابه مشكالت كنوني بلندمدت 

-هاي بازار دارد؟ بيآمدن بر مشكالت و نارساييفائق نيست اسالم چه راه حلي براي 

ترديد بدون مراجعه و غور جدي در ابعاد تاريخي دو تمدن اسالم و غرب و شناخت 
  . براي اين سوال يافت اسبتوان پاسخي مننهادهاي رايج اين دو تمدن نمي

پيش از آنكه درباره بازار در تمدن اسالم و تمدن غرب سخن بگوييم الزم است 
بنا به تعريف كاال عبارت از چيزي است كه براي خريد و فروش . را تعريف كنيم» كاال«
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توان پيراهن، كاله يا كفش را كاال بنابراين واضح است كه مي. شوددر بازار توليد مي
توان انسان يا طبيعت يا پول را نيز كاال تلقي كرد؟ پاسخ منفي است؛ ست اما آيا ميدان

. اندزيرا نه انسان، نه طبيعت و نه پول براي خريد و فروش شدن در بازار ايجاد نشده
در بازار سرمايه . دشوداري از همين نقطه آغاز ميتفاوت بازار اسالمي و بازار سرمايه

انسان، طبيعت  ه در قرن نوزدهم ميالدي تجربه شد،ونه خالص آن كداري به ويژه در نم
  . و پول به كاال تبديل شدند و موضوع خريد و فروش قرار گرفتند

حتي در تاريخ اروپا نيز كاالشدن انسان، طبيعت و پول سابقه چنداني ندارد و 
ون وسطي در اروپاي قر. كندداري ارتباط وثيق پيدا ميظهور آن با پيدايش سرمايه

زندگي اقتصادي ارتباط محكمي با سازماندهي اجتماعي داشت و در بطن روابط 
اي به نام در عصر فئوداليسم چيزي به نام بازار كار و پديده. شدفئوداليستي تعريف مي
به عبارت ديگر انسان . جالب اينكه از بازار زمين هم خبري نبود. كارگر وجود نداشت

زمين در . يعت در قالب بازار زمين به كاال تبديل نشده بوددر قالب بازار كار و طب
گرفت كه به هايشان قرار ميرعيت سپس و هاچارچوب روابط فئودالي در اختيار واسال

مالكيت فئودالي نوعي مالكيت طولي بود؛ بدين معنا . شدندناميده مي 4اصطالح سرف
ها به همين دليل رعيت. ها نبودتها ها و رعيها نافي مالكيت واسالكه مالكيت فئودال

دادند و بار اصلي كشت و زرع زمين را بر عهده كه بخش عمده جمعيت را تشكيل مي
به عالوه روابط . كردند و مالك دسترنج خويش بودندهاي خود كار ميداشتند بر زمين
يك  اي ميان نسلي بود به طوري كه گاهها رابطهها و سرفها، واسالاجتماعي فئودال

بدين . هاي ارباب فئودال و اجداد او كار كرده بودندها در زمينسرف و اجدادش قرن
سان در عصر فئوداليسم نه از خريد و فروش زمين چندان خبري بود و نه از خريد و 

  .)Hodgson, 2008 و 1379 نورث،؛ 1357ممتحن، (فروش كار انساني 
ورود به عصر رنسانس روابط فئودالي با اين وجود پس از پايان قرون وسطي و با 

داري صنعتي به آرامي كمرنگ شد و ضمن چند قرن جايگاه مسلط خود را به سرمايه
هايي را كه در در طول اين چند قرن بسياري از اربابان فئودال، زمين. قرن نوزدهم داد

شان ضيهايشان بود پس گرفتند و بر خالف تعهدات فئودالي آنان را از ارااختيار سرف
اين . اي جز مهاجرت به شهرهاي نوظهور نداشتندهاي آواره چارهرعيت. اخراج كردند
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گروه كه حاال ديگر نه ابزار كار و نه سكونتگاهي داشتند به آرامي كارگر روزمزد تبديل 
داب،  و 1388وبر، ( اجتماعي جديد اروپا را شكل دادندشدند و نطفه فراگيرترين طبقه 

ن با كمرنگ شدن روابط فئودالي هم روابط كاري قديم گسسته شد و بدين سا .)1379
اي به اين وضعيت با پيدايش توليد كارخانه. هم زمين موضوع مبادله بازاري قرار گرفت

گيري بازار كار و اوج خود رسيد؛ چرا كه تداوم توليد در كارخانجات بزرگ بدون شكل
بدين سان بازار كه حاال نه تنها شامل . تبديل زمين و محصوالت آن به كاال ممكن نبود

به  ،شدبازار كاالهاي معمول بلكه شامل كاالهاي موهوم از جمله انسان و طبيعت نيز مي
تخريب محيط زيست، تشديد  .)50، ص1391پوالني، ( نهاد مسلط اجتماع تبديل شد

اني و از هاي انستر كمرنگ شدن ارزشمهم هاي اقتصادي و اجتماعي و از همهنابرابري
  . هم گسيختگي فرهنگي نتايج غلبه نهاد بازار بر همه ابعاد زندگي اجتماعي بود

داري و حاكميت بالمنازع آن بر سرنوشت يكي از پيامدهاي مهم رواج بازار سرمايه
دگرگوني «چنان كه پوالني در . دار در جوامع انساني استگيري تضاد دامنهانسان، شكل

نهاد بازار بر جامعه انساني دو جنبش موازي را به طور گويد حاكميت مي» بزرگ
جنبش اول، جنبش طرفدار لسه فر است كه به سبب منافع . كندهمزمان توليد مي

در . كند به دنبال ترويج و تقويت آن استداري كسب ميفراواني كه از بازار سرمايه
ش پر طرفداري متولد مقابلِ اين جنبش كه طرفداران كم تعداد اما پر قدرتي دارد جنب

به اعتقاد وي حاكميت بازار . نامدشود كه پوالني آن را جنبش حمايتگر ميمي
تواند براي مدت طوالني تداوم يابد مگر آنكه جوهر انساني و زيست نمي 5گرخودتنظيم

به همين دليل، جامعه ناچار به اقداماتي براي حمايت از . محيطي جامعه را نابود سازد
هاي سوسياليستي و حتي فاشيستي اوايل قرن بسياري از جنبش. زندميخويش دست 

البته اين پايان ماجرا نيست؛ چرا كه به اعتقاد . بيستم در پاسخ به همين نياز ايجاد شدند
سازد و جامعه را به نحو ديگري به وي اين اقدامات حمايتي حيات صنعتي را مختل مي

-داري جامعه انساني را به ميدان نبرد بيسرمايهبدين ترتيب بازار . افكندمخاطره مي

  .)50، ص1391پوالني، ( كندسرانجام نيروهاي متضاد اجتماعي تبديل مي
اي همچون جمله جنگ جهاني اول، ركود بزرگ دهه ب عديدهمصائپس از بروز 

داري داشتند تمدن غرب و جنگ جهاني دوم كه همگي ريشه در بازار سرمايه 1930
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. نهاد بازار، از طريق دخالت دولت تا حدي نيروهاي بازار را مهار كندكوشيد ضمن 
گذاري بر بازار كار و قراردادهاي دستمزدي، صدور مجوز فعاليت احزاب مقررات

هاي مركزي جهت نظارت بر بازار پول و سعي در تنظيم تقاضاي كارگري، تاسيس بانك
با اين حال با . ها بوداين دخالت هايي ازهاي پولي و مالي نمونهطريق سياستكل از 

هاي تاچر و ريگان در انگليس و آمريكا روند و روي كار آمدن دولت 1980آغاز دهه 
اكنون كه سه دهه از آن زمان . داري آغاز گشتبازگشت به دوران حاكميت بازار سرمايه

درك توان پيامدهاي منفي تسلط مجدد بازار بر زندگي بشر را گذرد به خوبي ميمي
هاي اقتصادي به ويژه در اياالت تخريب گسترده محيط زيست، تشديد نابرابري. كرد

كه تا كنون آثار آن ادامه دارد از  2008متحده آمريكا و بروز بحران اقتصادي و مالي 
طلب هاي حمايتالبته بار ديگر طاليه تجديد حيات جنبش. جمله اين تبعات است

  .هاي مختلف قابل مشاهده استتحده در حوزهدرصدي اياالت م 99مانند جنبش 
بازار در . آنچه در غرب پس از رنسانس اتفاق افتاد نقطه مقابل تمدن اسالمي بود

هاي بزرگ كاروان. اي بسيار طوالني داشت و بازرگانان مورد احترام بودنداسالم سابقه
در تمدن اسالمي با اين حال هيچ گاه . تجاري در دنياي اسالم زبانزد خاص و عام بود

بازار به نهاد مسلط تبديل نشد و در خدمت رفع نيازهاي معيشتي انسان مسلمان باقي 
دليل اصلي آن بود كه در تمدن اسالمي انسان، طبيعت و پول كاال نبود و از همين . ماند

اگر . شدرو سرنوشت آن به دست نيروهاي عرضه و تقاضا و سرانجام قيمت تعيين نمي
دانست كار مزدوري حرام نبود اما تعاليم اسالمي اجير شدن را مكروه مي چه در اسالم

هاي توليدي شريك كرد به جاي اجير شدن، خود را در فعاليتو مسلمانان را تشويق مي
براي مثال به جاي آنكه در مزارع، كارگر روزمزد باشند در قالب عقد مزارعه با . كنند

در حوزه مبادالت . ول را دريافت نمايندصاحب زمين شريك شوند و سهمي از محص
كس نتواند بدون مشاركت در اخواري را تحريم كرده بود تا هيچپولي نيز اسالم رب

در اين عرصه نيز اسالم . هاي مفيد اقتصادي و قبول ريسك، كسب درآمد كندفعاليت
 در حوزه زمين نيز. همواره مشوق قراردادهاي مشاركتي مانند شركت و مضاربه بود

اي از اراضي در اختيار دولت بود تا هر كس توان و استعداد كار مالكيت بخش عمده
كردن دارد بتواند از طريق دولت اسالمي ابزار كار تهيه كند و حاصل دسترنجش را خود 
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پول و طبيعت به كاال  بدين سان در تمدن اسالمي زمينه تبديل انسان،. برداشت كند
  .)1370صادقي تهراني، ( فراهم نبود

ب و مشكالت اقتصادي ود كه تمدن اسالمي بسياري از مصائشايد به همين دليل ب
دار اجتماعي در تمدن اسالمي نه از تضاد دامنه. داري را مشاهده نكردعصر سرمايه

حتي نياز زيادي به دخالت دولت در . بارخبري بود و نه از ركودهاي طوالني و خسارت
كه نهادهاي حقوقي و اخالقي اسالم پشتوانه حفظ ثبات اقتصاد نيز وجود نداشت؛ چرا 

هاي بعد چنان كه مشهود است تحولي كه در سده. اقتصاد و كرامت فعاالن اقتصادي بود
از رنسانس در مغرب زمين حاصل شد تحولي نهادي بود كه بدون مطالعه عميق تاريخ، 

اعتقاد ما درك عميق تاريخ  به هر تقدير به. توان درباره آن قضاوت دقيقي انجام دادنمي
به ويژه تاريخ تمدن غرب و نيز تاريخ تمدن اسالمي كليد مهم احياي شكوه و عظمت 

توان هم به مباني و تنها از اين راه است كه مي. مسلمانان در دنياي معاصر است
اعتقادات اسالمي پايبند بود و هم پاسخي درخور براي مشكالت كنوني جوامع بشري 

 .عرضه كرد

  ايراني پيشرفت -نقشه راه مطالعات تاريخي تدوين الگوي اسالمي. 5

 يجوامع ژهيو به گوناگون جوامع در نهادها كاركرد و نشيچ به نسبت يخيتار معرفت
 را يارزشمند يهادهيا توانديم اندبرداشته ياقتصاد توسعه راه در ياساس يهاگام كه
 در رو نيهم از. دهد قرار شرفتيپ يرانيا -ياسالم يالگو كنندگان نيتدو ارياخت در
 توسعه يالگوها در نهادها يخيتار نشيچ سيماتر« هادشنيپ با ميكوشيم بخش نيا

 خود يسطرها در ديبا سيماتر نيا. ميده شنهاديپ را ندهيآ مطالعات راه نقشه »ياقتصاد
 توسعه و رشد حوزه در را يمهم يالگوها اندتوانسته كه باشد يجوامع و كشورها شامل

 ينهادها نيمهمتر دهنده نشان ديبا زين سيماتر نيا يهاستون. كنند عرضه ياقتصاد
  . باشد ياقتصاد توسعه و رشد يالگو كي در موثر

 ليتشك ياجزا به توجه و سيماتر نيا ياصل سطر كي مطالعه با بيترت نيبد
 يخيتار تجربه در نهادها نشيچ يچگونگ از يكل يدگاهيد ميتوانيم سطر آن دهنده

 گذشت با كشورها يبرخ توسعه يالگو كه آنجا از البته. ميآور دست به كشور كي
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 گرفته قرار يفرع سطر چند اي دو آنان نام مقابل در است افتهي ياعمده تحوالت زمان
مطالعه . دهدمي نشان متفاوت يخيتار مقاطع در را جامعه آن ياتوسعه يالگو كه است

دهد كه آن جامعه مشخص چگونه هاي متناظر توضيح ميستون اين سطرهاي فرعي و
  . در طول زمان تغييراتي را در الگوي حركت خود ايجاد كرده است

نيز قابل مشاهده است به اعتقاد ما سطرهاي اين  1چنانكه در جدول شماره 
ايراني و ايران معاصر بايد در برگيرنده  -ماتريس بايد عالوه بر تمدن اسالمي

ايي همچون انگلستان، آلمان، فرانسه، اياالت متحده آمريكا، سوئد، نروژ، كشوره
. شوروي سابق، ژاپن، كره جنوبي، تايوان، سنگاپور، مالزي، چين، تايوان و هند باشد

البته در مقابل برخي از سطرهاي اصلي، دو يا چند سطر فرعي نيز قرار گرفته است كه 
سطرهاي اين . ادي و اجتماعي هر ملت استهاي فرعي حيات اقتصنشان دهنده دوره

ماتريس نيز عالوه بر مبدأ زماني شكوفايي اقتصادي شامل نهادهايي همچون مالكيت 
ابزار توليد، قراردادهاي كار، تامين اجتماعي، نوع حاكميت سياسي، تقسيم كار دولت و 

لي، بازار، سياست صنعتي، وضعيت فناوري، سياست تجاري، سازوكارهاي تامين ما
، مهمترين )با تاكيد بر اخالق كسب و كار(مديريت منابع طبيعي، اخالق اقتصادي 

. هاي آن نظام اقتصادي در كنار داليل بروز و راهكارهاي برون رفت از آن استبحران
طبيعي است كه ممكن است صاحب نظران و پژوهشگران ديگر بنا به نوع عاليق و 

ها يا سطرهاي اين جدول شوند رخي از ستوناطالعات خود خواستار جرح و تعديل ب
  . تواند در جاي خود مفيد و آموزنده باشدكه البته مي

هايي از اين دست عالوه بر آنكه تفاوت الگوهاي با تكميل ماتريس يا ماتريس
شود نوع رشد و توسعه اقتصادي كشورهاي مختلف و تعدد الگوهاي مذكور روشن مي

از طرف ديگر از طريق مقايسه . گرددنيز مشخص ميچينش نهادها در هر اقتصاد 
نهادهاي موجود در تجربه تمدن اسالمي با نهادهاي موجود در جوامع كنوني بخش 
مهمي از نقاط اشتراك و افتراق الگوي تمدن اسالمي با ساير الگوهاي تمدني قابليت 

معاصر را نيز به هاي مربوط به ايران به عالوه اگر بتوان بخش. يابدبررسي بيشتري مي
 -دقت تكميل كرد شكاف نهادي وضعيت كنوني كشورمان با الگوي تمدن اسالمي

 بر اين اساس تدوين. شودايراني و نيز با كشورهاي توسعه يافته جهان امروز آشكار مي
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 ايراني پيشرفت خواهند توانست از حداكثر ظرفيت روش -كنندگان الگوي اسالمي
  .ام كار خود استفاده نمايندشناختي علم اقتصاد در انج

  ياقتصاد توسعه يالگوها در نهادها يخيتار نشيچ سيماتر .1جدول

  

مبدا زماني 
  

شكوفايي اقتصادي
 

ت
مالكي

ابزار توليد  
 

قراردادهاي
 

كار
توزيع درآمد و 
  

 
تامين اجتماعي

ت سياسي 
نوع حاكمي

 

تقسيم كار
  

 
ت و بازار

دول
ت صنعتي 

سياس
 

عصر شكوفايي 
 - تمدن اسالمي

 ايراني

 5-3ن وقر
       

 صفوي عصر
       

 انگلستان
 نوزدهمقرن 

 بيستمقرن        
       

 آلمان
 نوزدهمقرن 

 بيستمقرن        
       

 فرانسه
 نوزدهمقرن 

 بيستمقرن        
اياالت متحده        

 آمريكا

 نوزدهمقرن 
 بيستمقرن        
 بيستمقرن  سوئد       
 بيستمقرن  نروژ       
 بيستمقرن  شوروي سابق       
 بيستمقرن  ژاپن       
 بيستمقرن  كره جنوبي       
 بيستمقرن  سنگاپور       
 بيستمقرن  مالزي       
 بيستمقرن  تايوان       
       

 چين
 1978 از پيش

 1978 پس از       
 پس از استقالل هند       
       

 ايران معاصر
 پيش از انقالب

 پس از انقالب       
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  ياقتصاد توسعه يالگوها در نهادها يخيتار نشيچ سيماتر .1جدولادامه 

  

ت فناوري
وضعي

سازوكارهاي تامين  
مالي

 

ت منابع طبيعي
مديري

 

ت تجاري
سياس

اخالق اقتصادي 
 

مهمترين بحران
هاي 

اقتصادي
 

داليل بروز و 
راهكارهاي برون 

ت 
رف

از بحران
ها

 

عصر شكوفايي 
 - تمدن اسالمي

 ايراني

 5-3ن وقر
       

 عصر صفوي
       

 انگلستان
 نوزدهمقرن 

       
 بيستمقرن 

       

 آلمان
 نوزدهمقرن 

       
 بيستمقرن 

       

 فرانسه
 نوزدهمقرن 

       
 بيستمقرن 

       
اياالت متحده 

 آمريكا

 نوزدهمقرن 
       

 بيستمقرن 
       

 بيستمقرن  سوئد
       

 بيستمقرن  نروژ
       

 بيستمقرن  شوروي سابق
       

 بيستمقرن  ژاپن
       

 بيستمقرن  كره جنوبي
       

 بيستمقرن  سنگاپور
       

 بيستمقرن  مالزي
       

 بيستمقرن  تايوان
       

 چين
 1978 از پيش

       
 1978 پس از

       
 پس از استقالل هند

       

 ايران معاصر
 پيش از انقالب

       
 پس از انقالب
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 بنديجمع

ايراني پيشرفت نيازمند انجام مطالعات پر دامنه درباره ماهيت و  -تدوين الگوي اسالمي
اقتصادي بخش مهمي از اين مطالعات بناچار بايد صبغه . علل پيشرفت يك جامعه است

تواند كمك شناسي هدفمند و مفيد فايده مياز همين رو انتخاب يك روش. داشته باشد
چنان كه اشاره شد مناقشه بر سر روش مطلوب . بزرگي به تدوين چنين الگويي باشد

شناخت موضوعات اقتصادي بخش مهمي از تاريخ علم اقتصاد در قرن نوزدهم ميالدي 
توانست تاثيري شگرف بر محتوا و مذكور با آنكه ميمناقشات . را تشكيل داده است

ارزش معرفت اقتصادي داشته باشد به داليل گوناگون سياسي و اجتماعي منجر به 
انتزاعي اقتصاددانان  -شناسي قياسيبه عكس روش. اي دقيق و روشن نشدنتيجه

داري مايههاي نظام سرشايد از آن رو كه تناسب بيشتري با اهداف و ارزش(نئوكالسيك 
رغم همه ايراداتي كه به آن وارد بود به روش مسلط در علم اقتصاد قرن علي) داشت

  . بيستم تبديل شد
شناسي انتزاعي كه تا حد زيادي از روش -شناسي قياسياقتصاددانان طرفدار روش

اند با شناخت قوانين طبيعي حاكم بر اند كوشيدهغالب در علوم طبيعي تاثير پذيرفته
شمول ايده علم اجتماعي جهان. اجتماع، نوعي دانش اجتماعي جهان شمول پديد آورند

آنان را به اين عقيده رساند كه براي رسيدن به پيشرفت و توسعه اقتصادي نيز يك 
به . ها بايد از آن تبعيت كردها و مكانالگوي جهان شمول وجود دارد كه در همه زمان

دهد كه حركت موفق يك اقتصاد نيازمند ان ميعكس استفاده از روش تاريخي نش
ضمن آنكه كشورهاي توسعه يافته در طول . فراهم بودن بسترهاي نهادي متعدد است

هاي متفاوتي را براي رسيدن به توسعه اقتصادي طي كرده و از الگوهاي تاريخ راه
سعه از همين رو الگوي يكساني براي رسيدن به رشد و تو. اندمتعددي تبعيت كرده

اقتصادي وجود ندارد و هر جامعه بايد با مراجعه به حافظه تاريخي و هويت فرهنگي، 
سياسي و حقوقي خود نقشه راه خاص خود را براي رسيدن به توسعه اقتصادي طراحي 

  . كند
انتزاعي رايج در ميان اقتصاددانان روزگار ما فوايد و  -شناسي قياسياگر چه روش

هاي ا به شكلي باور نكردني فاقد محتواي تاريخي و داللتهاي بسيار دارد امداللت
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شناسي مذكور هاي روشطبيعي است كه چنين امري يافته. وافيِ كاربردي و عملي است
از همين رو . كاهدسازد و از ارزش كاربردي آن ميرا تا حد زيادي از واقعيت دور مي

تواند ارتباط قرن نوزدهم ميشناسي تاريخي مورد اشاره در مناقشات استفاده از روش
هاي جاري جوامع هاي تاريخي و نيز با واقعيتهاي اقتصاددانان را با واقعيتيافته

شناسي مذكور در طول دو قرن گذشته در حد به ويژه آنكه روش. انساني افزايش دهد
داري و پيامدهاي آن وسيعي مورد استفاده كساني بوده است كه نسبت به نظام سرمايه

ايراني پيشرفت بدون فاصله گرفتن  -از همين رو تدوين الگوي اسالمي. اندتقاد داشتهان
شناسي تاريخي و رويكردهاي شناسي غالب علم اقتصاد و توجه كافي به روشاز روش

  .شناسي راه به جايي نخواهد بردمتعدد اين روش
شناسي روش به عنوان يكي از رويكردهاي برآمده از(رويكرد تحليل نهادي تاريخ 

كوشيده است استفاده از تاريخ را در مطالعات مرتبط با رشد و توسعه ) تاريخي
با استفاده از مفهوم كوشد ميمزيت اين رويكرد آن است كه . اقتصادي گسترش دهد

هاي پراكنده تاريخي را انسجام بخشد و امكان بازتوليد الگوهاي موفق نهادها داده
از همين رو . هاي نهادي متناسب با زمان و مكان فراهم آوردتاريخي را از طريق طراحي

مطالعه تاريخ اقتصادي با توجه به چگونگي چينش نهادها و نوع كاركرد نهادهاي 
هاي تاريخي، زمينه طراحي نهادهاي تواند با افزايش بصيرترسمي و غير رسمي مي

 1مشابه جدول شماره تكميل جدولي . جديد يا بازسازي نهادهاي موجود را ايجاد كند
  .ايراني پيشرفت باشد -تواند كمك رويكرد نهادي به تدوين الگوي اسالميمي

 منطبق و كارآمد يينهادها يطراح ازمندين شرفتيپ يرانيا -ياسالم يالگو نيتدو
 نيتام ،ياجتماع نيتام كار، قراردادهاي مانند گوناگون يهاحوزه در ياسالم ميتعال بر
 از يآگاه ازمندين يينهادها نيچن يطراح كه است يعيطب. است...  و درآمد عيتوز ،يمال

 كار، يقراردادها مساله. است يرانيا -ياسالم تمدن خيتار در حوزه هر يخيتار سابقه
 گذشته در و ستندين ديجد يمسائل...  و درآمد عيتوز ،يمال نيتام ،ياجتماع نيتام
. است داشته وجود مسائل نيا حل يبرا ييراهكارها بالطبع و بوده مطرح زين ما يخيتار
 ميتعال با منطبق راهكارها نيا از يمهم بخش گذشته مسلمان جوامع در كه است يعيطب
 در موجود ينهادها ييشناسا و يخيتار مطالعات انجام. باشد گرفته شكل اسالم ياله
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 مذكور يراهكارها به نسبت را ما شناخت توانديم تنها نه ياسالم امت يخيتار حافظه
 يبرا. باشد داشته آن تيماه و مساله شناخت در يمهم نقش توانديم بلكه دهد توسعه

 شناخت است ينهاد و يخيتار قيعم مطالعات گرو در آن فهم كه يمسائل از يكي مثال
 مجموع از ريتقد هر به. است يدارهيسرما بازار از آن زيتما وجوه و ياسالم بازار

 شرفتيپ يرانيا -ياسالم يالگو نيتدو كه ماندينم يباق يديترد فوق استدالالت
 هاييشناسروش ازبيشتر  استفاده ،ياقتصاد مطالعات يشناسروش در تحول ازمندين

  . است يرانيا -ياسالم تمدن خيتار در نهادها كاركرد و نشيچ شناخت و يخيتار

  هايادداشت

  

 مهم يالگوها و هادرس يحاو مغول تسلط دوران در را سربداران حكومت تجربه يبرخ .1
  .باشد نظر جالب توانديم زين دوره نيا به توجه لذا. داننديم يتمدن

توان ترين انتقادات به روش تاريخي را در نوشته زير ميچنانكه مشهور است شناخته شده .2
 .Popper, 1960: يافت

انگيز مانند  برخي مفروضات فلسفي مناقشهمبتني بر  خيتار ينهاد ليتحل كرديرو البته .3
بالطبع مقصود ما از تاكيد بر اين رويكرد به عنوان رويكرد . شناختي استفردگرايي روش

 -نهادها در مطالعات تاريخ اقتصاديمطلوب، تنها از جهت تاكيدي است كه بر اهميت 
 -العمل الگوي اسالميترين دستوربه اعتقاد ما طراحي نهادهاي مطلوب محوري. اجتماعي دارد

  . ايراني پيشرفت است
4. Serf 

 يدارهيسرما بازار همان كه )Self-Regulating Market( گرميتنظ خود بازار از يپوالن منظور .5
 با كه است ياقتصاد نظام ينوع بازار اقتصاد«: است مشهود يخوب به ريز عبارات در ،است

 نيهم به كاالها عيتوز و ديتول سامان. شوديم تيهدا و ميتنظ و كنترل يبازار يهامتيق
 كه رديگيم سرچشمه يانتظار نيچن از اقتصاد نوع نيا. شوديم محول گرميتنظ خود سازوكار

براين توليد را بنا . ...اورديب دست به را يپول سود نيشتريب كه كنديم رفتار ينحو به انسان
 خواهد يبستگ هاكنند به قيمتتوليد را هدايت مي كه يكسان سود رايز كنندها كنترل ميقيمت
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 درآمدها كننده نييتع هامتيق رايز داشت خواهد يبستگ هامتيق به زين كاالها عيتوز. داشت
 با. شوديان اعضاي جامعه توليد و توزيع ميم هاكاال كه است درآمدها نيا كمك به و هستند

 يگرتنظيم خود. .. .كنندها تضمين ميكاالها را فقط قيمت عيتوز و ديتول سامان فرض نيا
 ييهات و كل درآمدها از چنين فروشاس بازار در فروش يبرا ديتول كل كه است نيا از يحاك
 نيهمچن بلكه كاالها يبرا فقط نه صنعت عناصر همه يبرا بازارها رو نيا از. ديآيم دست به
 كاالها، متيق بيترت به زين شانيهادارند كه قميتين و پول نيز وجود زم و كار يبرا
ها درباره دولت و خط مجموعه ديگري از فرض. ... شودستمزدها، اجاره و بهره ناميده ميد

گيريي بازارها جلوگيري نه بايد به هيچ چيز اجازه داد كه از شكل. آيدمشي دولت در پي مي
ها اي در انطباق قيمتهيچ مداخله. دتعيين شوكند و نه بايد گذاشت درآمدها جز از راه فروش 

باشد، چه قيمت كار، چه هاي كاالها با تغيير در شرايط بازار نبايد وجود داشته باشد چه قيمت
  .)155- 154صص ،1391 ،يپوالن( »قيمت زمين و چه قيمت پول

 كتابنامه

: گنابـادى، تهـران  ، ترجمه محمد پـروين  مقدمه ابن خلدون، )1375(ابن خلدون، عبد الرحمن 
 .انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ هشتم

ه ، ترجمـ هاي سياسي و اقتصادي روزگـار مـا  خاستگاه: دگرگوني بزرگ، )1391( پوالني، كارل
  .پرديس دانش: محمد مالجو، تهران

 .نشر ني: ، تهرانداريمطالعاتي در زاد و رشد سرمايه ،)1379( داب، موريس

: جلد چهارم، ترجمه ابوالقاسم پاينده، تهـران  ،)عصر ايمان(تمدن تاريخ  ،)1366( دورانت، ويل
 .سازمان انتشارات و آموزش انقالب اسالمي

: ، ترجمـه كـريم سـنجابي، تهـران    تاريخ عقايـد اقتصـادي   ،)1370( ژيد، شارل و شارل ريست
 .انتشارات دانشگاه تهران

اي رفتـاري در نظـام اقتصـاد    هگامي در تحليل اقتصادي ويژگي« ،)1370(صادقي تهراني، علي 
، هاي اقتصاد اسـالمي مجموعه مقاالت فارسي اولين مجمع بررسي، »شهري تمدن اسالمي

مي آسـتان قـدس   هـاي اسـال  بنيـاد پـژوهش  : زير نظر محمد واعظ زاده خراساني، مشـهد 
 .172-125رضوي، جلد سوم، صص

  .ريكو نشر: تهران ،يحاتم عباس ترجمه ،يقيتطب ياسيس اقتصاد ،)1389(ي بار كالرك،
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ن مرتضـوي،  حسـ  جلـد اول، ترجمـه  نقدي بر اقتصاد سياسي، : سرمايه ،)1388( ماركس، كارل
 .نشر آگاه: تهران

، ترجمـه عليرضـا   تمدن اسالمي در قرن چهارم هجري يا رنسـانس اسـالمي   ،)1362( ، آدممتز
  .اميركبير: ذكاوتي قراگزلو، تهران

انتشـارات دانشـگاه ملـي    : انتهـر   جلـد دوم، كليات تاريخ عمومي،  ،)1357( حسينعلي ممتحن،
 .ايران

، ترجمـه مرتضـي   ، مبادي و سـير تحـول نظريـه اقتصـادي    اقتصاد و فلسفه ،)1375( ميني، پيرو
 . شركت انتشارات علمي و فرهنگي: نصرت و حسين راغفر، تهران
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 .انتشارات سازمان برنامه و بودجه: تهران

نشر : ، ترجمه غالمرضا آزاد ارمكي، تهرانساختار و دگرگوني در تاريخ اقتصادي ،)1379( همو
 . ني

، ترجمـه عبـدالكريم رشـيديان و    اخالق پروتستاني و روح سـرمايه داري  ،)1388( وبر، ماكس
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