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Abstract 

The economic system is so important in modern Islamic civilization 

at this time. This paper is compared comparison principles 

economic system of first Abbasians era with the principles of the 

Islamic economic system. I try to distinguish the separation 

between systems and analyze method of Abbasians economic 

system. this research focus on historical and analytical method and  

get used to historical documents because of interdisciplinary 

discussion so is explained principles of the Abbasians economic 

system by comparing its principles with the principles of the 

Islamic economic system in three way such as principles of mixed 

ownership, limited economic freedom and social justice. Any way, 

this research is explaining the positive points and doning Pathology 

of Islamic civilization at Abbasians era to make modern Islamic 

civilization. 
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 چکیده

در  یاسالم ینو گسترش تمدن نو یجادبرنده در ا یشپ یعنوان عاملبه ینظام اقتصاد

عصر  ینظام اقتصاد یبرخوردار است و شناخت مبان ییبه سزا تیاز اهم یعصر کنون

مقاله  یناسالم در ا ینظام اقتصاد یها با مبانآن یقیتطب ییسهو مقا یاناول عباس

 یانم یکو تفک یزتم یهاجهت یسازموردپژوهش قرار گرفته است. تا ضمن برجسته

نظام؛  ینرکود ا یاشد و در ر یانعباس یدو نظام و تحلیل روش عمل نظام اقتصاد ینا

 یشپژوهش پ ین. بنابرایدقابل استنتاج نما یزرا ن ینظام اقتصاد یننقاط ضعف و قوت ا

 ایرشتهیانم یعنوان بحثبه یخی،اسناد تار یو با ارائه یلیو تحل یخیتار یبا روش یرو

بر آن  یمبان یدر عصر نخست، با مطابقت سنج یانعباس ینظام اقتصاد یمبان یینبه تب

در کادر محدود  یاقتصاد یمختلط، آزاد یتاسالم در سه اصل مالک ینظام اقتصاد یمبان

نقاط  یینجهت تب تواندیم یقتحق ینا یبترت ینپرداخته است که بد یو عدالت اجتماع

به کار گرفته  یدمحقق گرد یانکه در عصر عباس یتمدن اسالم شناسییبآس یزمثبت و ن

   .یدعرضه نما یاسالم یندر سطح تمدن نو یرشود، تا آن را جهت بهره ب
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 مقدمه

 دیبا یتمدن نیبه چن دنیرس یتمدن است. برا یبرا یشروع تحول ،رانیا یانقالب اسالم

 یشتیو مع یاقتصاد تیوضع اشد.ب یو اقتدار مل یقو یاقتصاد ی نظامدارا یکشور اسالم

 جادیو ا سازیفرهنگ و حاد مردم بوده استآو  انیمتول یاصل یدغدغهجامعه همواره 

 پذیرامکان باشد، داشته را هاآن یکه توان اجرا یاقتصاد ایساخته یپایهجز بر  نیتمدن نو

 نخواهد بود.

 و فالسفه بحث وعموض تریناقتصادی، مهم نظام از در دو قرن اخیر، بحث     

 تریناساسی و ترینمهم اقتصادی، نظام تعیین .بوده است و دانشمندان سیاستمداران

 زدوخوردها، شدید یا اجتماعی خفیف رود. تحوالتمی شمار به اجتماعی زندگی یمسئله

 نظام از تحول ناشی بزرگ هایو جنگ هانظام و هاحکومت سقوط، هاخونریزی و

 ( 79ص ،0007 ،است. )پیرنیا بوده اقتصادی هاینظام تقابل یا اقتصادی

 چارچوب زیربنای که یابدمی تجسم اصول از ایمجموعه در همواره، اقتصادی نظام هر     

 و مبانی دارای اقتصادی، نظام هر ترتیب بدین است. اقتصادی آن فعالیت تنظیم خاص

 در را نظام آن عمل حلیلت روش که است اقتصادی نظام در قواعدی و اصول یمجموعه

 ( بنابراین09، ص 0035 ،یوسفی ؛020، ص0030 ،کنند. )قحفمی تعیین اقتصادی متغیرات

 .دهیم قرار بررسی و موردمطالعه را آن است مبانی الزم، عباسیان اقتصادی نظام تبیین برای

 یاقامه و مبرپیا یسیره کردن زنده ادعای با عباسیان که دهندمی گواهی تاریخی منابع     

 را خویش خالفت، محروم و کشیدهرنج مردم آالم و ها رنج زدودن و قسط و عدل

، 2ج، م0022/ق0032 ،اثیر ابن؛ 052، ص7م، ج0027/ق0037، )طبری .نهادند گذاریپایه

 حکومتی ادعای با بنابراین (055-000، صص0ج، 0070 ،ابن مسکویه؛ 000-000صص

 در اسالم موردقبول مبانی با بایستی را هاآن اقتصادی نظام یمبان، عباسیان سوی از اسالمی

 نظام مبانی که پرسش این پاسخ یافتن برای پس .نمود سنجش و ارزیابی اقتصادی نظام

 مطابقت به؟ است داشته تطابق اسالم اقتصادی نظام مبانی بر حد چه تا عباسیان اقتصادی
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 مبانی بدین گونه هم و زد خواهیم دست اقتصادی اسالم نظام مبانی بر آن مبانی سنجی

 این میان تفکیک و تمیز هایگشت و جهت خواهد واضح و روشن عباسیان اقتصادی نظام

در  که خواهد بود استنتاج قابل عباسیان اقتصادی نظام رکود یا و رشد دالیل و نظام دو

 گردید، قمحق عباسیان عصر در که اسالمی تمدن شناسیآسیب نیز و مثبت نقاط تبیین

اسالمی؛  نیتمدن نو ییایرونق و پو نظام اقتصادی، جهتدر  هایافته کاربست منظوربه

  شوند. گرفته کار به توانندمی

ابعاد  یهمهصدر، ناظر به  دیاز جانب شه یمنتسب به اقتصاد اسالم یمبان ایاصول      

، شودمیبحث  یدن عباستم ایمقاله، چون ناظر به حکومت  نیاما در ا ،است ینظام اقتصاد

 است. موردبحثمرتبط با حکومت و نقش دولت  یمبان

 ی تحقیق.پیشینه1

 چنینرسانی و هماطالع مختلف هایو رسانه هادر پایگاه آمدهعملبه هایبررسی مطابق

 .است نشده تألیف اثر خاصی عنوان این با، موضوع تحقیق یدرباره ،ایمنابع کتابخانه

 شود کهمی دیده متأخر آثار در میان هاییپژوهش عباسیان اقتصاد با هرابط در هرچند

 :است شرح ها بدینترین آنمهم

 تاریخ گروه استاد؛ الریس ضیاءالدین محمد اثر؛ االسالمیه للدوله المالیه و النظم الخراج -

 پچا به را آن م0002 در سال که باشدمی قاهره دارالعلوم دانشگاه یاسالمی دانشکده

 ترجمه فارسی به ش 0070سال در اکبری فتحعلی توسط در ایران کتاب این .است رسانیده

و  خراج بررسی به مزبور کتاب .است چاپ رسیده به اصفهان دانشگاه انتشارات سوی و از

 و هفده باب در شش ق سوم قرن دوم ینیمه تا از آغاز اسالمی هایدولت مالی هاینظام

 است. پرداخته فصل

 کاتبی خزنه غیداء دکتری یرساله که سوم قرن یمیانه تا فتوحات خراج از آغاز تابک -

 بررسی برای، اسالم تاریخ یبرجسته محققان از، الدوری عبدالعزیز به راهنمایی؛ است

، ادبی، فقهی کتب ،خراج اصیل منابع به یابیدست ضمن تا شده است نگاشته، خراج
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 گیرد. قرار ارزیابی و تحلیل مورد این راستا در حکومتی اسناد و جغرافیایی

 بغداد االوقاف وزاره که باشدمی الدجیلی شاکر خوله ینوشته؛ تطوره و نشأته المالبیت -

 ترجمه فارسی به را اثر این عارف محمدصادق .رسانیده است چاپ به را آن م0072سال در

 به؛ «آن تحوالت و پیدایش، المالبیت» نام با مشهد قدس رضوی آستان یمؤسسه در و

 قرن پایان تا اسالمی حکومت آغاز از المالبیت بررسی به کتاب این .است رسانیده چاپ

 است. پرداخته قمری چهارم

 الشخیلی سعید ابراهیم صباح ینوشته؛ تطورها و نشأتها، العصرالعباسی فی االصناف -

 ایران در. است رسانیده چاپ به را آن م0072/ق0002 سال در بغداد االعالم وزاره که است

 .است رسیده چاپ به دانشگاهی نشر مرکز در و ترجمه زاده عالم هادی توسط اثر این

ی زهرا پورشعبانیان نوشته« ی جدید در تمدن نوین اسالمیهاوقفپژوهی یندهآ»ی مقاله -

مدن نوین رود، برای  تیمی اقتصاد به شمار هامؤلفهبه بررسی  نهاد وقف که یکی از 

ی تمدن در توسعهاسالمی پرداخته است. این پژوهش با رویکرد تاریخی به نقش وقف در 

 ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پرداخته است.هاحوزه

ی نوشته« پژوهی(یندهآی ساختاری تمدن سازی اسالمی )با رویکرد هامؤلفه»ی مقاله -

اصلی ساخت تمدن نوین اسالمی با  یهامؤلفهعلیرضا پیروزمند و محمد خورشیدی به 

استفاده از تحلیل محتوا و پرسشنامه و آمار پرداخته است. در این مقاله ضمن بحث از 

حقوقی، تربیتی،  یهانظامی آن مثل هاگونهضرورت نظام سازی در تمدن نوین اسالمی، به 

 است. کردهاشارهنیز  اقتصادی، سیاسی

یک به اند؛ هیچری که به مسائل اقتصادی عباسیان پرداختههای مذکور و دیگر آثانگاشته     

اند. بنابراین، پژوهش پیش روی از این لحاظ که ها نپرداختهبررسی اصول نظام اقتصادی آن

 باشد.پردازد؛ اثری نو و تازه میبه تبیین مبانی و اصول نظام اقتصادی عباسیان می

 شناسی . روش2

 یمقایسه بر مبانی نظام اقتصادی اسالم بهتکیهو با  ی تاریخیهاگزاره یمبنا پژوهش بر نیا



 

 ...نظام  یبا مبان یاناسعصر اول عب ینظام اقتصاد یمبان یقیتطب یسهمقا

 

 

 
570 

 نیتراز در تمدن نو ینظام اقتصاد یبا مبان انیعصر اول عباس ینظام اقتصاد یمبان یقیتطب

 یو بررس ینیبازب جستجو، بر یمبتن یخیتار هایپژوهش ازآنجاکه ی پرداخته است.اسالم

را  موردتحقیق یمسئله، یخیتار هایداده برتکیهتا با  ایمکوشیده؛ اندتاریخیاسناد و مدارک 

از  گیریبهره، با ینظام اقتصاد یمبان یحوزهدر  یاقتصاد هایبحثاز منظر سلسله 

 ایرشتهمیان کردیو تمدن و با رو خیدر علم اقتصاد و علم تار موردقبول یچارچوب نظر

پژوهش فرا روی، یک پژوهش این بنابر. میبپرداز یخیتار هایگزاره لیو تحل یبه بررس

که  باشدمی یفیک یشیوه طورکلیبهآن  کردیکه رو است تاریخی از نوع تحقیقات بنیادی

 گیرد.میقرار  موردبررسی دهیپد کی تیدر آن کل

 . چارچوب مفهومی3

 . نظام اقتصادی 3-1

از  ایمجموعهعبارت است از  ینظام اقتصاد» است: شدهگفته ینظام اقتصاد فیدر تعر

 دهندمی وندیو به اموال و منابع پ گریکدیدر نظام را به  کنندگانشرکتکه  یرفتار یالگوها

 ،0032، ی)نماز. «است. یافتهسامانهماهنگ  صورتبه ینیاهداف مع یو در راستا

، 0035 ،یوسفی؛ 53-52، صص0037 ،یوسفی؛ 07، ص0073 ،یمعز ریم ؛50-50صص

از  یدر عصر اول، مدل انیعباس یمراد ما از نظام اقتصاد ،فیتعر نیا یارائه( با 09ص

رفاه  نیتأم منظوربه یشتیو مع یمال یازهاین یدر برآورده ساز انیعباس یحکومت یرفتارها

 .باشدمیبقاء خالفتشان؛  منظوربهجامعه  داشتننگه یدستگاه خالفت و راض شیو آسا

آن به دست  یاقتصاد میاحکام و رژ یرساز بر توانمیاسالم را  یاصول نظام اقتصاد     

 کرده یاسالم معرف ینظام اقتصاد زیربنای عنوانبهرا  یصدر سه اصل اساس دیشه آورد.

اصل  -0از:  اندعبارتکه  گرددمی یاقتصاد هاینظام ریآن از سا زیکه موجب تما است

 .یماعاصل عدالت اجت -0در کادر محدود  یداقتصا یاصل آزاد -5مختلط   تیمالک

اقتصاد  نظرانصاحب گرید یسه اصل از سو نیا اتی( کل530ق، ص0035/0052 )صدر،

 ینظام اقتصاد یمبان بنابراین( 002، ص0030 ،ی)نور احمد است. شدهپذیرفته زین یاسالم
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عدم مطابقت  ایمطابقت و  نییکرد و به تب میسه اصل فرض خواه نیرا برابر با ا انیعباس

 پرداخت. میخواه با اصول مذکور هاآن

 . عصر اول عباسی3-2

ز پنج قرن تا ورود مغوالن به بغداد م تشکیل شد و بیش ا729ق/005دولت عباسی در سال 

دولت عباسی اوضاع و شرایط متعددی  .دطور مداوم حکومت کرم به0523ق/ 222در سال

می سپری متنوعی را به لحاظ اجتماعی، فرهنگی، دینی، سیاسی و نظا یهاداشته و دوره

متمایز  یدوره چهار مورخین را بر آن داشته تا عصر عباسی را به ،مرأهمین  کرده است.

-729ق/505-005) معنای دوران نیرومندی، گسترش و شکوفایی تقسیم کنند: عصر اول به

 یاست و عصر سوم دوره م(002-307ق/000-505) م(، عصر دوم دوران نفوذ ترکان307

 نفوذی و عصر چهارم نیز به معنای دوره م(0922-002ق/007-000) نیایرا ییهبونفوذ آل

  (0-2، صص0030طقوش، ) سالجقه ترک.

م با ابوالعباس سفاح 729ق/ 005عصر اول عباسی با طلوع حکومت عباسیان به سال      

م به پایان رسید؛ 307ق/ 505عباسی، واثق در سال یخلیفهآغاز و با مرگ نهمین 

در این مقاله بحث از مبانی نظام  کامل تداوم داشت. یسدهاین دوره یک  دیگرعبارتبه

  یافته است.اقتصادی به عصر اول عباسی اختصاص

 . تمدن نوین اسالمی3-3

 ریاست که به تعب جانبههمه یشرفتیپ ی،هدف انقالب اسالم عنوانبه یاسالم نیتمدن نو

 یاسالم نینو یتمدن ساز یبه معنا را جانبههمه شرفتیما اگر پ» :یمقام معظم رهبر

وجود دارد؛  یبا مفهوم اسالم شرفتیپ یبرا یو خارج ینیمصداق ع کیباالخره  - میریبگ

 نیتمدن نو کی جادیا ،یو هدف انقالب اسالم رانیاکه هدف ملت  بگوییم جوراین

 .(0000بیانات رهبری، ) «است. یدرست یمحاسبه نیاست؛ ا یاسالم

است؛ علم، اختراع، صنعت،  یبخش، بخش ابزار کیدو بخش دارد:  نینوتمدن  نیا»     

 هااین غ؛یتبل یو ابزارها غیتبل ،المللیبیناعتبار  ،یو نظام یاسیاقتصاد، اقتدار س است،یس
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است که متن  چیزهاییآن  ،یقیاست. ... اما بخش حق لهیتمدن است؛ وس یهمه بخش ابزار

را  یاسالم نیتمدن نو توانیممیما ( »0000 نات رهبری،بیا) .«دهدمی لیما را تشک یزندگ

 تیمعنو تیو هدا تیو با کمک معنو تیکه سرشار باشد از معنو میبساز ییایو دن میبرپا کن

 .(0005 بیانات رهبری،) «راه برود.

و  یمحصول انقالب اسالم یارائه درواقع ،شرفتیپ یرانیا –یاسالم یالگو یطراح»     

اسالم  یشهیتفکر و اند یها بر مبناعرصه یدر همه شرفتهیو پ دیجد تمدن کی یطراح

بیانات رهبری، « )شود. دهیعمق د شیبلندمدت و همراه با افزا دیافق کار با نیاست. بنابرا

عبارت است از: ظهور و بروز  ،یاسالم نیگفت که تمدن نو توانمیاساس  نیا بر (0000

 تیبا محور ،یو نوظهور امت اسالم کیستماتیسهدفمند،  هایپیشرفت یو معنو یماد

 ها.عرصه یدر تمام یاسالم می، براساس تعالرانیا

 . اصل مالکیت مختلط4

 یقاعدهیک  عنوانبه یمالکیت فرد ،یدارسرمایهی جامعهموجود در  یهابراساس ارزش

راد وجود دارد اف یاین امکان برا ،یداراست. بنابراین در سیستم سرمایه شدهپذیرفته یعموم

که دارند، به مالکیت  یها و شرایطکه انواع گوناگون ثروت کشور را مطابق فعالیت

را قبول ندارد،  یمالکیت عموم یداردیگر سخن، سرمایه ه. بدرآورندخویش  یخصوص

درست عکس  یسوسیالیست یجامعهایجاب کند. اما نگاه  یضرورت اجتماع کهآنگاهمگر 

بوده  یاصل کل یمالکیت عموم یسوسیالیست یجامعهاست، چون در  یدارسرمایه یجامعه

از  یبعض هنسبت ب یو مالکیت خصوص شودیانواع ثروت کشور م یهمهکه شامل 

دین اسالم سه نوع مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی را  را دارد. یها، حالت استثنایثروت

روی، هم مالکیت ته است، ازاینپذیرفته و برای هریک میدان عمل خاصی در نظر گرف

داری چنان چه مبنای نظام سرمایه -ی فراگیر و مطلق باشدکه یک قاعدهفردی را درصورتی

و هم مالکیت اشتراکی را به طرز خاصی که نظام کمونیستی قائل است طرد کرده   -است 

 (530-530صص، ق0035/0052 ،است. )صدر
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نظام اقتصادی عباسیان روند اجرایی خود را تا ی مذکور در گانههای سهمالکیت     

حدودی برحسب ضوابط اسالمی طی کردند، مالکیت خصوصی افراد معتبر بود و برحسب 

اقتصادی و رفاه عمومی در عصر نخست  رونقگردید. قواعد اسالمی مالک آن محسوب می

که است بر اینگیری تمدن اسالمی را فراهم آورد؛ گواه روشنی های شکلعباسی که زمینه

مردمان تحت حکومت عباسان از آزادی اقتصادی و حق مالکیت خصوصی برخوردار 

های زارعی و گسترش کشاورزی مالکان زمینهای تاریخی از مالکان و خردهاند. کتاببوده

و باغداری در عصر عباسی یاد کرده و از بازرگانی گسترده و بازارهای پررونق این دوران 

، 0002، ؛ ابـن حوقـل200و 052-050، 07 ، صم0000ق/ 0000 ،یمقدس. )اندسخن گفته

,Labib؛0/000[،تابی] ،خطیب بغدادی؛ 507-502و0055-092ص ,p. - )

 بر مال مردم یدرازدست یدست کارگزاران برا گذاشتن باز ی اموال کارگزاران ومصادره البته

، 0، ج0070، هیابن مسکو ؛502ص، 3ج م،0027ق/0037، یطبرای مواقع؛ )در پاره

( آفتی بود که این نوع مالکیت را از سوی 023 ، ص0ج ،م0022ق/0032 ر،یابن اث؛ 577ص

 داد. دستگاه خالفت مورد تهدید قرار می

، 2ج ،0070 ،مسکویه گردید. )ابنعنوان ملک عمومی مسلمانان تلقی میالمال بهبیت     

( ولی از سوی دیگر، در همین عصر، بسیاری 07-02صص، 0070 ،شاکر الدجیلی؛ 020ص

المال مسلمین هایی که برحسب قواعد اسالمی باید به مالکیت عمومی بیتاز اموال و زمین

آمد از آن خلفاء و درباریان گردید. عباسیان اموال و غنائم زیادی را به تصرف خویش درمی

 ،3و ج 000 ،092صص ،7ج ،م0027/ق0037، عنوان نمونه بنگرید به :طبریدرآورده )به

و شخص خلیفه خود را منشأ  (000،533، 025،039-020صص، م0033، بالذرى ؛020ص

شده ی امور مربوط به دولت از سوی او صادر میی اختیارات دانسته و چون همههمه

، 3ج، م0027/ق0037است، طبعاً حق تصرف مطلق را برای خود قائل بوده است. )طبری، 

خوبی ها در بذل و بخشش بهانگیز آنهای شگفتکاریاز انواع اسراف ( و این أمر 30ص

 میان خلفای و در بود نظرتنگ و بخیل شخصی ای که منصور کهگونهآشکار است. به
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 ؛050ص، 0030 ،بود )مسعودی خاص و عام زبان زد پرستیپول و بخل در عباسی

میلیون درهم از ر عمویش یک( دستور داد به هریک از چها597ص ،5، ج0039،خواندمیر

( و در جریان آشتی 32-30صص ،3ج، م0027/ق0037، المال پرداخت شود )طبریبیت

میلیون ای که داشتند، هادی دستور داد تا یکهادی و هارون عباسی پس از نزاع و مناقشه

( 000ص، 0ج، 0035،درهم برای هارون فرستاده و نصف خراج از آن وی باشد. )مسعودی

دریغ خلفاء عباسی در های بیکاری و بخششگونه اسرافهای تاریخی زیادی ازایننمونه

عصر اول ذکرشده است که اگر بخواهیم آن را بیانگر چیزی بدانیم، آن چیز همان میزان 

 ی خلیفه بر اموال است.سلطه

ل توان ادعا نمود که تسلط حکومت بر اموال خصوصی افراد و نیز اموابنابراین می     

داری و مالکیت خصوصی نوعی نظام سرمایهعمومی که برخالف موازین اسالمی است؛ به

های رکود و المال ایجاد کرده بود و بدین ترتیب زمینهی اموال عمومی و بیترا درباره

های اقتصادی و رکود تولید آورده که موجب نابسامانیانحطاط تمدن اسالمی را فراهم می

 ها گردیده است.ی ثروتدر توزیع بهینهداخلی و عدم تناسب 

 . اصل آزادی اقتصادی در کادر محدود 5

 یبر اساس مقتضا هیاست که صاحبان سرما یخصوص تیبر مالک یداری مبتننظام سرمایه

 زانیبه هر م هاقیمتو رقابت در باال بردن  دیتول یاز آزاد ،و مصرف عیرقابت بازار در توز

-020صص، 0030 ،قحف) .باشدمی دارسرمایهگروه  اریدر اخت دیانحصار تول ایممکن و 

022) 

های معنوی و اخالقی اسالم به اعطای آزادی اقتصادی محدود در چهارچوب ارزش     

ها آزادی اقتصادی های اسالمی به تودههای معنوی و ایدهمعتقد است و در حدود ارزش

ود قرار داده است؛ از این رهگذر از دهد و از طرفی این آزادی را در مجرای صحیح خمی

 ،آورد. )صدری خوبی برای خدمت به خلق به وجود میآزادی اقتصادی، وسیله

 (530ص، ق0035/0052
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 :باشندمی زیر قرار از است قائل اقتصادی برای آزادی اسالم که هاییمحدودیت

 هایفعالیتم، اسال ی، در نظام اقتصادداریسرمایهبرخالف نظام  :روشی محدودیت( الف

باشد.  عتیمشروع در فقه و شر هایآزادیو بر اساس  نیدر چارچوب قوان دیبا یاقتصاد

 شوندمیمحسوب   زاآسیباسالم  یرشوه و... که در نظام اقتصاد اسالم؛ ربا، احتکار، نید

  (500، ص0ق، ج0002 ،ی)انصار را منع کرده است.

 دیگر سوی از هوشمند و مستشاران و وزیران از گیریبهره با، عصر نخست عباسیان در     

 یاداره به مربوط هایزمینه در فتاوا و قوانین اجرای و تدوین به و فقهاء علماء جلب با

کارگیری قوانین و فتاوای اقتصادی، به و در مسائل اقتصادی با وضع و به زدند دست جامعه

 قیمت موضوع در اخالقی قوانین، اقتصادی قوانین از این پیشرفت آن کمک کردند. برخی

، 3ج م،0027/ق0037 ،بود. )طبری امور این و تدبیر... و عادالنه مزد، منصفانه سود، عادالنه

 (02ص

 حفظ به نسبت هاحکومت تا شدمی موجب که بود نظارتی قوانین، قوانین این از برخی     

 داشته توجه عامالتم بطالن و حرام در مسلمین هایتجارت و بازار مسلمین حراست و

 را االحول سلیمان بن عاصم ،دوانیقی منصور .بنمایند أمر وضع این برای را قوانینی و باشند

 ( و000ص، 7ج، م0002/ق0002 ،سعد شهر کوفه )ابن اوزان و ها کیل نگهبان و حسبه بر

، م0027/ق0037 ،بود. )طبری گمارده، بغداد بازارهای مأمور را عبداهلل بن زکریایحیی ابا

  (70ص، 0ج[، تابی، ]البغدادی خطیب ؛220ص، 7ج

 در آنان سازندگان امتحان و بود مربوط ابزارآالت و صنایع ساخت به قوانین برخی     

 تا داد دستور الرشیدهارون. اندکرده پیشه که ایحرفه و صنعت تخصصشان در و مهارت

 قرار امتحان مورد؛ بودند نفر دوسههفتا که را رئیس عطرسازان مانند اصناف بزرگان و رؤسا

 را کافی تخصص و مهارت که کسانی و ماندند باقی مهارت داشتند که را کسانی پس .دادند

( و یکی از اصول 002 ص، م0072/ق0002 ،کردند. )سعید الشخیلی عزل، نداشتند

گیری اقتصاد، کیفیت کاال و خدمات تولیدشده است که مراقبت حکومت و دولت اندازه



 

 ...نظام  یبا مبان یاناسعصر اول عب ینظام اقتصاد یمبان یقیتطب یسهمقا

 

 

 
532 

تواند متغیر آن را در توازن اقتصادی تا حدودی روشن سازد و بر همین اساس تخمین می

 شود که حکومت عباسی در این معیار رشد، دقت الزم را داشته است.  زده می

 و کشاورزی و زراعت و زراعی هایزمین هایمالیات به مربوط قوانین از برخی     

 را هامالیات منصور .بود هاآن به مربوط امور و دگوین خراج به عربى را آن که باغداری

( عراق)سواد  هایتعدیل مالیات فرمان و خودش گرفت نظر زیر مستقیماً و ساماندهی کرد

 دمشق و بعلبک، حمص، شام کوره به م کارمندانی723/ق000به سال  وی .نمود صادر را

 صاحبان، ساختند معلوم را آن حدود و سنجیده را هازمین مساحت فرستاد، فرستادگان

 یدوره ( در553ص ،0030 ،نمودند. )مکی معین را زمین هر و مالیات شناسایی را هازمین

 بن عمر زمان از که نظام مساحت که ازو آن این داد رخ خراج در أمر عظیم تحولی مهدی

 مهمقاس نظامبه و شود عدول، بود معمول ایران دولت زمان در آن از قبل بلکه و خطاب

 ،م5990/ق0055 ،ماوردی؛ 035ص، 0075/ق0000 ،طقطقا ؛ ابن550شود. )همان، ص عمل

زمین  از معین مساحتی بر معین و مقرر خراج که است آن مساحت نظام ( معنی022ص

 آنچه به کهآن بدون گیردمی اقساط به یا و یکجا سال در را آن دولت که گرددمی تعیین

 نظام در اما .شود توجه دیگر مالحظاتی یا محصول هایمیتک قبیل اختالف از، آیدمی پیش

 با طبعاً، مساحت به توجه بدون، زارعان برای ثلث دو و دولت را یک ثلث مانند مقاسمه

 ( 002-000صص، 0070یابد. )ریس، تغییر می نیز خراج ؛آمدهدستبه محصول یافتن تغییر

در حکومت  بار نخستین باشد. برایزار میاز دیگر قوانین مالیاتی، وضع مالیات بر با     

 بین و شد مقرر مالیات، بازاریان و فروشندگان برای در عصر نخست عباسی،، اسالمی

 است، گروهی اختالف است بوده عمل این آغازگر، کدام خلیفه عباسی کهاین در مورخان

روهی ( و گ530ص، م0033، بالذری؛ 220ص، 7ج، م0027/ق0037منصور )طبری،  گویند

، 0، ج[تابی] ،البغدادی خطیب ؛000ص، 0070/ق0000 ،گویند مهدی عباسی )یعقوبی

 وضع بازار هایها و مغازهدکان بر را ( مالیات00-00صص، ق0005، الجوزی ابن؛ 30ص

 بر، قانون موجببه همچنین .کرد خزانه روانه به را سرشاری ثروت قانون این اند وکرده
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 خاص مالیاتی نیز کردندمی بنا حکومتی هایزمین بر مردم که اهاییبن و بازارها و هاخانه

 (090ص، 0035 ،نامیدند. )زیدانمی «المستغالت» را آن اصطالحاً که بود شدهوضع

اقتصادی و یا جرائم  متخلفان ازجمله و متخلفان مجازات به مربوط قوانین از برخی     

نام  و شدمی گرفته مالی از معزول منصور دستور شده است  که بهگفته .شدمی اقتصادی

 حفظ «مظالم المالبیت»نام  به ایخزانه در ،و جداگانه شدمی نوشته مال همان روی، معزول

اموال  یمصادره ( همچنین502ص، گرد آمد. )همان آنجا در فراوان متاع و مال شد ومی

 در بارز هایپدیده از یکی ،کردندمی کسب غیرقانونی هایراه از که کتّاب و کارگزاران

زندان  به را واثق کاتبان م300ق/550سال  در .رودمی شمار به عباسیان نظام اقتصادی تاریخ

 است  اموالی از جدای این .کرد جریمه دینار میلیونیک تا چهل هزار از را آنان و انداخت

 تا داد ییقضا محاکم تحویل را آنان و خود گرفت عمال از عملکرد سبب سوء به که

 عباسیان اقتصادی نظام اساس، این بر .(577ص، 0ج، 0070 ،مسکویه شوند. )ابن محاکمه

 و مأخوذ گردید ذکر باال در که اقتصادی قوانین و شدمی اداره فقهی از فتاوای گیریبهره با

های کسب اموال، ها در روشاما باوجود محدودیت .باشندمی فتاوا همین از متأثر یا

 دهد که( نشان می577ص، 0ج، 0070مسکویه،  ابن)ی اموال کاتبان در عهد واثق ادرهمص

بود. همچنین ابونعیم  گرفته رواج حد چه تا دولت مردان میان فساد و رشوه روزگار، آن در

( 002ص، 5ج، 0035 ،)مسعودی« گیرد.می رشوه ما امیر»شاعر در عصر مأمون گفته است: 

( و از 572ی بقره/ و ربا بر طبق صریح اسالم حرام است. )سورهو روشن است که رشوه 

موانع رشد و ترقی اقتصادی جامعه و موجب عدم فزونی تولید و توزیع و مصرف خواهد 

  بود و هرچه میزان آن باال رود به همان میزان رکود اقتصادی را در پی خواهد داشت. 

در جهت  ینیر اساس  موازاسالم مصرف را  تنها ب نید :مصرفی محدودیت(  ب

دانسته و از هرگونه  زیجا گرانیحقوق د عییاز تض زیو پره یاقتصاد هایپیشرفت

در  ینیو کسب ثروت و رفاه را براساس اهداف مع نمایدمی ینه زاآسیب گراییمصرف

 .داندمی زیخاص جا هایچارچوب
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های ساخت کاخ به را نآنا نظر ،ثروت آورىجمع و گرایىتجمل عباسیان به گرایش     

ای که در ساخت گونهها جلب کرد، بهقیمت و صرف مخارج گران در این کاخزیبا و گران

قیمت روی ها و بناهای گرانها به تفنن و تنوع و ایجاد نوعی رقابت در ساخت کاخکاخ

 که منصور با چهار هزار نفر در کاخ عمویش که آن را از وی ستاندچنان آورده بودند.

 مرمر هایستون ،کرد هاآن تفنن تزئین در ساخت، قصرى بر دجله همگی جا شدند و رشید

( 055-050صص، شنید. )همانمى را مالحان و آواز نشستها میپنجره بر رشید و داشت

های برمکیان که وزیران خلیفه بودند تنها بیست میلیون درهم خرج حال یکی از کاخبااین

، 2ج، م0022/ق0032 ،ابن اثیر ؛500، ص7ج، م0027/ق0037 ،آن شده بود. )طبری

های متعددی بنا کردند که در کتب تاریخی و دیگر خلفای عباسی نیز کاخ (072ص

های رویالمال را صرف تجمالت و زیادهذکرشان آمده است و بدین گونه اموال بیت

ست افراد کردند که این نوع مصرف سبب انباشت ثروت در دی خود میخودخواهانه

خاص و به دنبال آن نظام طبقاتی در بعد اقتصادی و اجتماعی خواهد بود که در تاریخ از 

 عنوان اشرافی گری یادشده است.آن به

 تحت تواندنمی چیزهمه داری،سرمایه برخالف اسالم ازنظر :موضوعی محدودیت( ج

 ...و مادر صنایع، رزمینیزی منابع و معادن، دریاها، هاجنگل :مانند درآید خصوصی مالکیت

المال امور مالی دولت را در عصر عباسیان، تشکیالت اداری و مالی رشد یافت و بیت     

های مربوط به حمل اموال و عامالن دولتی در تحت کنترل و نظارت خود داشت و حساب

( در عصر نخست، خلفای قوی حکم 02ص، 0070 ،الدجیلی شد. )شاکرآنجا ثبت می

 مطلق قدرت اساس، این های عمومی را افزایش دهند. برند و توانستند ثروتراندمی

 استقالل که داشت، زیرا به سزایی تأثیر مملکت و حکومت اقتصاد بر، اول عصر در عباسیان

 ازلحاظ و حکومتی دولت هرگاه .دارند دوسویه ایرابطه سیاسی استقالل و اقتصادی

دلیل  به که، دشمن تسلط هاىراه، باشد  رسیده ایىخودکف به اقتصاد و صنعت و تکنولوژى

 مسدود اقتصادى خودکفایى و تأمین راه از شودمى فراهم اقتصادى -سیاسى وابستگى و نیاز
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 تردیدبی هستند دیگری وامدار خود امور یاداره در ملتی و حکومت که زمانی گردد ومی

 لحاظ به حکومتی اگر بالعکس و دهستن وابسته  خویش اقتصادی نیازهای اساسی در تأمین

 فرزندش به منصور .کرد خواهد پیدا را خویش اقتصاد توان تأمین باشد مستقل سیاسی

 دیگری پایتخت مبادا و بماند جاهمان در کند حفظ را بغداد که سفارش کرد مهدی

 هم سال ده اگر که کردم تو جمع برای ثروت قدرآن»... گفت:  فرزندش به او .برگزیند

 آن پس .کند کفایت را اتخانواده و دولت هایهزینه ،سپاهیان حقوق، باشی نداشته خراج

 ،اثیر )ابن« .باشد آباد تو المالهستی که بیت عزیز زمانی تا بدان کن، حفظ خوب را

المال از اصول نظام ی دولت و بیت( بنابراین تأمین بودجه03ص، 2ج، م0022/ق0032

 مالکیت تحت تواندنمی چیزداده همهاول بوده است که نشان میاقتصادی عباسیان در عصر 

 درآید. خصوصی

 یاجتماع مسئولیت یپایهاسالم، اشخاص بر  یدر نظام اقتصاد :اجتماعی مشارکت( د

بپردازند تا ضمن  یاسالم هایمالیات عنوانبهخانواده را  تا مازاد درآمد خود و اندموظف

و  هاثروتانباشت  جامعه، از یو کمک به رشد عموم زهای جامعهنیا یبرآورده ساز

 اجتناب شود.   زین یاختالف طبقات

المال، مشارکتی گسترده در در عصر عباسیان، با تنوع درآمدهای دستگاه خالفت و بیت     

های تولید ها پدید آمد. راههای جاری خالفت و رفاه عمومی و توزیع ثروتتأمین هزینه

 و درآمدهای منابع، زیدان جرجی یبه گفته خالفت متنوع گشت و بنا درآمد در دستگاه

 زکات یا صدقه. 0: هستند قرار بدین که رسید فقره یازده به عباسیان زمان در خالفت مالی

 یک پنج. 7کشتیرانی یک ده. 2 گیری ماهی باج. 2 داخلی گمرک. 0 خراج. 0 جزیه. 5

مالیات صنعتگران . 00مستغالت . 09 هاضرابخانه عایدات. 0گمرک خارجی .3 معادن

جنگی  غنائم آن و افزود بدان را نیز باید فقره دوازدهم البته ( و532ص، 0035، )زیدان

 به، جزیه پرداخت به رومیان دادن تن از پیش خداوند که غنائمی» :است. طبری گوید

، جنگ آن در .بود تن وسهو ششصد و چهل هزار پنج داشت حدود ارزانی الرشیدهارون



 

 ...نظام  یبا مبان یاناسعصر اول عب ینظام اقتصاد یمبان یقیتطب یسهمقا

 

 

 
530 

و  گشتند رمقبی تدریجبه تن و نود هزار دو ،اسیران و از شد کشته رومی هزار وپنجچهل

 و افتاد او دست به غنیمت با سازوبرگ به چهارپا هزار بیست جنگ در همین .باختند جان

، درهم ده از کمتر قیمت به نر استر، درهمیک قیمت به پابو که شد آن غنائم همهآن ینتیجه

 ،)طبری« .شدمی خریدوفروش درهمیک به شمشیر بیست و درهماز یک کمتر به هزر

 هایفقره باید هم را مالی جرایم و ایمصادره اموال البته ( و020ص، 7ج، م0027/ق0037

عنوان شد. )بهمی وارد ی خلیفهمسلمین و یا خزانه المالبیت و به خزانه که دانست دیگری

 (577ص، 0ج، 0070،یهمسکو نمونه بنگرید: ابن

ها و درآمدها؛ ضمن این مالیات مخارجدر مصارف و  ی عباسیانحکومت یرفتارها     

گونه مصارف را تبیین ترسیم الگوی مصرفی این نظام اقتصادی؛ ضرورت و اهداف این

عباسیان به  یگستردهو غرب قلمرو  شرقکه از  یگزاف هایها و مالیاتثروت نمایند.می

ساخت به و  ی شدهعباس هاینشینکاخ یثروت پرستو  گرایىتجمل یمایه، رسیدمی خزانه

 ،یطبرها روی آوردند. )کاخ نیو صرف مخارج گران در ا قیمتگران و بایز هایکاخ

، ریابن اث ؛055، 0،ج0035مسعودی،  ؛290-293و صص 500، ص3م، ج0027ق/0037

های گزافی را صرف تجمالت و هزینه (502-500و صص 072، ص 2م، ج0022ق/0032

، 3م، ج0027ق/0037 ،یطبرگساری و عیش و نوش خویش نمودند. )و خوراک و باده

 ،0035 ،دانیز؛ 502 -502، صص 2م، ج0022ق/0032، ری؛ ابن اث205و552ص

( باوجود درآمدهای 007، ص0030 ،ی؛ مک050، ص0033 حسن، می؛ ابراه070و070ص

در  نیز بودند و دستگشادهعصر در بخشش اموال  نیا انفگیاز خل یاریبسمالیاتی سرشار؛ 

 هاییپاداشو  ایهداکردند و بلکه نمی یکوتاه شیو حقوق کارگزاران خو یمستمر میتقس

 227، 007، 502، 02ص، 3م، ج 0027ق/0037 ،یطبر) .کردندمی لحاظ برایشان زیرا ن

ات دولت و حکومت، افزون بر ثب ها،این بخشش (050، ص5، ج0035مسعودى،  ؛293و

کوشش  گردید.می شیرفاه و آسا یمایه زیمردم به حکومت و ن یجلب و دلگرم موجب

و عمران و ساخت  یو دولتمردان دستگاه خالفت در عصر نخست، در آبادان انیعباس
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م، 0027ق/0037 ،یطبر) ...وو حفر نهرها و درعه ها  رسانیآب و هاراه و هاپلشهرها و 

 ر،یابن اث؛ 522 -522ص  ،م5990ق/0009،یاریجهش؛ 002ص ،3ج ،222، ص7ج

بازار  جیترو درهمچنان که  .ساخت پرآوازهرا  انینام عباس (22، ص2م، ج0022ق/0032

ی اسالمی را به و جامعه و... کارگر افتاد یقیعرب و لغت و علم و هنر و موس اتیادب

 سمت تمدنی پرآوازه گسیل  داشت.

رفاه  جادیبازار و ا میتنظ  یدر راستا دیدولت اسالمی با :یاسالم دولت اختیارات( ه

وضع  هاگروه یهمه یاقتصاد هایفعالیترا در جهت نظارت بر  یو مقررات نیقوان ی،عموم

 یریجلوگ شودمیو عموم جامعه منجر  المالبیت انیکه به ز یتیو از هرگونه فعال دینما

بران حقوق و اموال جبه  هاآن موالا یصادرهم قیاز طر ،و ضمن برخورد با متخلفان دینما

 مبادرت ورزد. شدهتضییع

دستگاه خالفت عباسی عالوه بر وضع قوانین خاص اقتصادی و گماشتن حسبه بر      

ها و کارگزاران حکومت نظارت داشته بازارها، دیوان زمام را پدید آورد تا بر سائر دیوان

، 0033، حسن ابراهیم ؛02ص، 0033 ،متز ؛027 ، ص7ج، م0027/ق0037 ،باشد. )طبری

المال، جهبذه و مصادرات نیز بر های بیت( همچنین دیوان593ص، 0030، مکی؛ 329ص

 ،های اموال عمومی، دولتی و حتی خصوصی نظارت داشتند. )ماوردیحسابرسی

 صص، 2ج و 00 -09صص ،0، ج0070 ،مسکویه ابن؛ 052-052صص ،م5990/ق0055

ی سه عنصر اصلی اقتصاد یعنی دین ترتیب، حکومت عباسی بر موازنه( و ب520،550،70

تولید، توزیع و مصرف تا حدودی نظارت داشته و درصدد برقراری چنین توازنی نیز بوده 

روی در مصارف شخصی برخی افراد این موازنه از حد اعتدال است که  گاهی بر اثر زیاده

 حث محدودیت مصرفی(که بحث آن گذشت. )بشده است چنانخارج می

حال که آمیخته به مقررات شود که نظام اقتصادی عباسیان درعینبنابراین روشن می     

اسالمی و تا حدودی در چهارچوب نظام اقتصادی اسالم بوده است، اما تسلط خلفای 

های نادرست المال مسلمین و شیوهها بر اموال عمومی و بیتعباسی و دولتمردان آن
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 هرگونه های  مذکور بودند و حقها و محدودیتزیع که خارج از چهارچوبمصرف و تو

داند و از سوی می مذکور اموال تصرف با رابطه در خلفاء و دولتمردان به را عمل آزادی

حدومرز در رابطه با تولید و توزیع و مصرف کاالها و تجارت های اقتصادی بیدیگر، آزادی

  کنند.ر دوران کهن تداعی میداری را دنوعی نظام سرمایهبه

 . اصل عدالت اجتماعی6

کرده  مندبهرهیی هانیتضمی اسالمی را  از عناصر و جامعهاسالم نظام توزیع ثروت در 

 هاآنی هیپایی که بر هاارزشعدالت اسالمی باشد و با  بر تحققاست که توزیع، قادر 

عدالت اجتماعی را با مفهوم مجرد  استوار است انسجام داشته باشد. از سوی دیگر، اسالم

ی اجتماعی برنامهعام آن رها نکرده که هر نوع تفسیری بدان راه یابد بلکه آن را در ضمن 

ساخته است که دارای دو اصل همکاری عمومی و توازن اجتماعی باشد.  گرجلوهخاصی 

( و بر همین اساس، دعوت به پرداخت خمس و 530-533 صص، 0035/ق0052 ،)صدر

 زکات و صدقه و انفال و... کرده است.

و  ثبات با اقتصادی نظام یک در اثر فرآیند توزیع عادالنه و تحقق اصل عدالت اقتصادی     

 اقتصادی نظام که دید باید .گرددیم نیتأمی مردمی عامه مقبولیت از برخاسته مستقل

 بردارد؟  گام ،این مهم در برآوردن توانست آیا عباسی

توجه حکومت و دولت به ، است مترقی یجامعه هر ضروریات از که مواردی از یکی     

دور از انصاف نیست  .است هامهارت وها تخصصعمران و آبادانی و کمک و همیاری به 

ی رشد نهیزمو  اندداشتهکه بگوییم عباسیان در عصر نخست به آبادانی و رفاه جامعه توجه 

 خویش حج سفر در منصور خلیفهی را فراهم آوردند. ی اقتصادهاتیفعالو گسترش برخی 

، 0070/ق0000 ،دهند. )یعقوبی را توسعه تا مسجدالحرام داد دستور( م722/ق003سال  در)

: گفت و گردآورد را دانشمندان از نفر هزار صد به نزدیک بغداد، ساخت در ( وی020ص

 در کاالها قیمت .باشد سازگار مردمان و من و با گیرند خو آن با مردم خواهم کهمی جایی»

، 7ج، م0027/ق0037 )طبری،« .نباشد گران مردم برای مخارج زندگی نیابد و افزایش آنجا
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 به نسبت دهدمی انذار الرشید راهارون، الخراج کتاب در نیز ابویوسف ( قاضی202ص

 زیهج و اخذ خراج در انصاف و عدالت و تقوی رعایت، حکومت مهم مبانی از یکی کهاین

، ابویوسف باشند. )قاضیمی ترقی به رو اقتصادی ،سیاسی نظام یک زیربنای که باشدمی

 عباسی خلفاء سوی از آبادی و عمران ینیز درباره ( مسعودی2 -0صص، م0072/ق0002

: دارد کار محسناتی این گفتو می داشتمی دوست را آبادانی و عمران معتصم،: »گویدمی

 اموال و است افزایش خراج و جهان حیات یمایه که شودمی بادآ زمین اول یدرجه در

 ها کاهشقیمت، دهندمی ادامه خویش حیات به چهارپایان، یابدمی توسعه و فزونی

، 5ج، 0035 ،)مسعودی« .شودمی معاش فراوان و یابدمی رونق کسب و کار ،یابندمی

 (029ص

 جامعه از فقر آثار زدودن، اقتصادى و عىاجتما عدالت ایجاد ابزارهاى از یکی دیگر     

 تأمین در جامعه باید افراد تمامى السالم()علیه على امام از دیدگاه، سبب همین به .است

 کرامت و شرافت مناسبِ و مطلوب اقتصادى وضعیت در خویش معیشت ینیازهاى اولیه

 السالم()علیه على امام ،روازاین .گردد برقرار جامعه در عمومى رفاه و باشند خود انسانى

 با را آبرویم! خدایا» :فرمودمى فقر یایشان درباره .کرد آغاز فقر با را اىگسترده یمبارزه

، 050ص، 0035 ،البالغه)نهج« مفرما. دارلکه مرا تنگدستى شخصیت با و نگهدار نیازىبى

 ( 552 خطبه

 فرصتى دیگر، بیندیشند گرسنگى رفع هب تنها، سرزمینى در انسانى نیروهاى اگر بنابراین     

 را تمدن پیدایش بستر، پرداخته تربنیادى و ترضروری مسائلى به آدمى ماند تانمى باقى

 در آدمى که است زندگى اولیه ضروریات از خاطر آسایش با ،دیگر بیانى به. آورد فراهم

 تمدنى که است صورت ینا در تنها و افتدهنر مى و ادبیات، فلسفه، علم ایجاد یاندیشه

 فرهنگى سطح ارتقاء بر تأکید بر عالوه جامعه رهبران صورت، این در پس. گرددمى پدیدار

 داشته را الزم همت مردم زندگى یاولیه نیازهاى تأمین نسبت به بایستی مردم، معنوى و

 .باشند
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 درایت ایرانى با رایزنان و مستشاران یجانبهحضور همه دلیل به، عباسی اول عصر در     

 و رفاه و نهاد فزونى به رو اسالمى یجامعه ثروت و یافت گسترش حدى فضاى سیاسى تا

؛ خورد رقم اسالمى خالفت تاریخى ادوار تریناز درخشان فراهم آمد و یکى مردم آسایش

 ؛500، ص0035 ،اسالمی )زیدان تمدن و فرهنگ طالیی به عصر محققان نزد که اىدوره

، طقطقا است. )ابن موسوم اسالمى مملکت پررونق روزگار ( و072، ص0039 ،حتّى خوری

در اندک  (053 ص، 0030 ،از ثروت )مسعودی آکنده یخزانه (002ص ،ش0075/ق0000

، 0070 ،کوبنمود )زرّین مبدّل شبیک و هزار هاىافسانه شهر به را بغداد زمانى،

 «عروس ایام» را عصر این، عمومى رفاه و رونق به دلیل که مردم جایى تا (059ص

 امور در تفنن به را مردم، عمومی رفاه و ثروت (203ص ،5ج ،0035 ،اند. )مسعودینامیده

بر ، عباسی نخستین عصر در قلمرو اسالمی در عنصر این تردیدبی .دهدمی سوق گوناگون

 ثروت و هرفا در که مردمی آوردن روی .داشته است بدیلبی نقشی تمدن اسالمی گسترش

 پیش را جدیدی نیازهای ... ،و خوراک و پوشاک و هاحرفه در تفنن و دانش به ،زیستندمی

  .بخشدمی ضرورت را جدید اکتشافات و هااختراعات و نوآوری که آوردمی

 که نتایجی تا شود اجرا کامل صورتبه آن قواعد و اقتصادی نظام اصول یهمه باید     

با مطالبات  دیبا یاقتصاد هایفعالیت. شود محقق، دارد تمایل هاآن به یابیدست به نظام

  هایجنبهنظام اقتصادی با  چراکههای مختلف جامعه ناسازگار نباشد. نظام و عرصه

 ایاسالم و  یتحریم ربا در نظام اقتصاد مثالً کهچنان .باشدمیگوناگون جامعه در ارتباط 

هماهنگ آن از  یالت، مستلزم وضع مقررات و اجرزکات و توزیع آن توسط دو کردنجمع

  .باشدمیبرای تحقق اهداف نظام  ربطذی ینهادها یهمه یسو

 آمیخته نظام یک عباسیان اقتصادی نظام رسدمی نظر به گذشت آنچه برحسب بنابراین     

  ورتصبه را آن اطرافیانشان و عباسی خلفاء عملکرد سوء که بوده اسالمی اقتصاد اصول از

 و افراد دست در ذخایر و هاثروت انباشت و فردی مالکیت اصل بر مبتنی داریسرمایه نظام

 .است ساخته گرجلوه خاص هاییگروه



 
 

 (8، )پیاپی 3411و زمستان  پاییز، 2شماره ، 4دوره دوفصلنامه علمی مطالعات بنیادین تمدن نوین اسالمی، 

 

500 

 

که نظام  -هرچند ناقص و دارای خلل -گانه از همین روی، باوجود اصول سه      

باسیان را ها؛ نظام اقتصادی عاقتصادی عباسیان در عصر نخست داشت؛ برخی نظریه

که در دوران طالیی شکل گرفت  انددانستهی و بازار آزاد دارهیسرمانخستین شکل نظام 

( CambridgeUniversitypress,)  است که در خالل قرن هشتم تا  شدهگفتهو

دوازدهم میالدی، ممالک اسالمی جایی برای نخستین بازارهای تجاری، دادوستد و 

, Labib) ی درآمدند.دارهیسرما ,p.p , , , , , )    

 گیری نتیجه

این  گونه است کهاین یاسالم نیبه تمدن نو یابیدست های این پژوهش در راستاییافته

تاریخی جهت الگوبرداری و  نوین در مطالعات هایافق یعرصهورود به  پژوهش با

ی نظام اقتصادی اسالم از شناسی برای تمدن نوین اسالمی، به طرح اصول و مبانآسیب

تراز  ینظام اقتصاد یبا مبان انیعصر اول عباس ینظام اقتصاد یمبان یقیتطب یمقایسه طریق

صورت است که: ادعای ی پرداخته است و نتایج حاصل از آن بدیناسالم نیدر تمدن نو

عباسیان در اسالمی بودن حکومت آنان، مقتضی آن است که اصول و مبانی آن در 

چوب مبانی اسالم سنجیده شوند. بنابراین اصول و مبانی نظام اقتصادی عباسیان در چهار

عصر اول با تطابق سنجی بر سه اصل موردقبول در نظام اقتصادی اسالم در قالب مالکیت 

 شوند.مختلط، آزادی اقتصادی در کادر محدود و عدالت اجتماعی مورد ارزیابی واقع می

خصوصی، عمومی، دولتی( در نظام اقتصادی عباسیان روند هرچند مالکیت مختلط )     

حدودی برحسب ضوابط اسالمی طی کرد، ولی تلقی مالکیت خصوصی  اجرایی خود را تا

المال مسلمانان در جهت مصارف خلفاء عباسی، نسبت به اموال مردم و دست برد به بیت

 ی حاکم شده بود.قهداری در میان طبشخصی باعث یک نظام اشرافی و تقریباً سرمایه

های کسب و درآمد در در نظام اقتصادی عباسیان، برای محدود نمودن روش     

شده بود که گاهی توسط دستگاه خالفت و چهارچوب مبانی شرعی، قوانین خاصی وضع

 شدند.کارگزاران، این قوانین نقض می
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 گسترده المال، مشارکتیبیت و خالفت دستگاه درآمدهای تنوع با عباسیان در عصر اول     

آمد؛ اما از سوی  پدید هاثروت توزیع و عمومی رفاه و خالفت های جاریهزینه تأمین در

های مصرفی موردقبول اسالم را نادیده انگاشتند و با دست برد به دیگر عباسیان محدودیت

رانی گذهای مجلل و خوشگرایی و بنای کاخاندوزی و تجملالمال مسلمین به ثروتبیت

 روی آوردند.

های عمرانی و تالش در تأمین رفاه عباسیان در عصر اول باوجود برخی فعالیت     

عمومی؛ اصل عدالت اجتماعی خود را با تخصیص منابع دولتی و عمومی به خود نقض 

نظام اقتصادی عباسیان یک نظام آمیخته از اصول  رسدیمبه نظر  کرده و بدین ترتیب

نظام   صورتبهده که سوء عملکرد خلفاء عباسی و اطرافیانشان آن را اقتصاد اسالمی بو

و ذخایر در دست افراد و  هاثروتی مبتنی بر اصل مالکیت فردی و انباشت دارهیسرما

 ساخته است. گرجلوهیی خاص هاگروه
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