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چكیده
پيش از ظهور اسالم در شبه جزیره عربستان به دليل وضعيت و موقعيت خاص مکانی و جغرافياایی ،دولات
واحد و مقتدري حضور نداشت و تنها شمال و جنوب به واسطه راه ارتباطی داراي رونق تجاري بودند ،اماا
پس از ظهور اسالم و تشکيل دولت اسالمی توسط پيامبر اسالم (ص) قوانين و مقررات ویژهاي در همه ابعاد
زندگی افراد وضع گردید و نظام اقتصادي صدر اسالم از همان زمان پا به عرصه وجود نهاد .با توجه باه نن
که این نظام داراي اجزاء و نهادهاي گوناگون و متعددي بود ،مقاله حاضر میکوشد تا به بررسی بازار ،کاه
از نن به عنوان یکی از مهمترین و اصلیترین نهاد و جزء نظام اقتصادي اسالم نام برده شده است ،به شيوهي
تحليلی _ تاریخی ،بپردازد .از ننجا که در تعاليم اسالمی اخالق رکن اصلی است ،در بازار شکل گرفته بار
اساس اسالم نيز اخالق در گوشه گوشه نن نمود پيدا کرده و باعث گردیده تا تمامی شارکتکننادگان در
بازار مل زم به رعایت نن باشند ،حتی محيط و ساخت بازارهاي اسالمی نيز در راستاي تحقق همين امر است.
در مقام مقایسه بازارهاي صدر اسالم و بازارهاي اسالمی شکل گرفتاه پاس از نن باا سااختارهاي موجاود،
نمی توان هيچ قالبی را براي نن متصور دانست .تعداد زیاد خریداران و فروشندگان و برخی شارایط دیرار،
نن را به رقابت کامل نزدیک نموده اما ،حضور دولت در برخی ابعاد نياز مشاخا اسات .اَشاکال مختلا
معامله با شرایط تراضی طرفين و خيارات در بين شرکتکنندگان رواج داشته و بر رعایت اصاول و قواعاد
اسالمی تأکيد فراوان شده است.
واژگان کلیدی :نظام اقتصادي ،صدر اسالم ،بازار اسالمی ،اخالق.
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 مقدمهظهور اسالم در  31قرن قبل موجبات تغيير در بسياري از شئونات زندگی ماردم بادوي شابه جزیاره
عربستان را فراهم نمود و حضور نن نه تنها محدود نرشت بلکه ،گسترش روزافازون و اقباال ماردم
از این دین الهی موجب تغيير هر چه بيشتر عادات و معاهدات نيز شد ،به گونهاي که اسالم و تعاليم
همه جانبه نن در تمامی ابعاد زندگی بشر تأ ثير گذارد و انسان محدود را به سمت دنياایی نامحادود
رهنمون گردید .در این رابطه الزم به ذکر است گساترش اساالم باا ورود مسالمانان باه کشاورهاي
مختل

سبب نشنایی دیرر مردم شد .به عنوان مثاال ،زنادگی سااده و زاهداناه مسالمانان در هناد،

اسالم را در مياان دیرار شاهرها و کشاورها نداوذ دادک چراکاه اساالم دینای اسات کاه بار تجماع و
گردهمایی مسلمانان تأکيد کرده و این امر به توسعه تجارت و شهرنشينی میانجامد (یاري.)3111 ،
قبل از ابالغ اسالم در شبه جزیره عربستان مردمان نن دیار ،به دليال جاایريري در مکاانی خااص،3
داراي روحيهي ستيز و جنگ بوده و عادات ناپسند بایشاماري داشاتند .در وصا

عاادات ناپساند

ایشان همين بس که به خود حق زنده به گور کردن طدالن دختر را داده و ننان را از نعمات وجاود
محروم میساختند ،اما پس از ظهور اسالم و با توجه به ننکه دین مقدس اسالم درباره تماام شائون
زندگی از جمله اخالقيات ،فعاليتهاي تجاري و اقتصادي ،قوانين ،مقاررات و راهکارهاایی تعياين
کرده که وجه مشترک همه راهکارهاي مزبور رسيدن به قرب الهی اسات (اميرشااهی و همکااران،
 ، )3131بسياري از عادات ناپسند از مردم نن دیار و مردمان دیرر رخت بربست .بنابراین و با توجاه
به این نکته ،تعاليم انسانساز اسالم محدود به جنبه ي خاصی از زندگی نشاد و اثارات نن ،باه دليال
جهان شمول بودن قوانين الهی ،در تمامی حوزهها و از جمله حوزهي اقتصاد رخ نمود و بساياري را
بر نن داشت تا با دریافات و فهام دساتورات خداوناد پایاههااي اقتصااد را بار اساالم نهااده و نظاام
اقتصادي اسالم را شکل دهند .هر چند این موضوع به خودي خود با ظهور اسالم و ارشادات پياامبر
به منصه ظهور رسيده بود .در نظام اقتصادي ارائه شده از سوي اسالم ویژگیهاي منحصر باه فاردي
وجود دارد چرا که جهانبينی ،اهداف و راهبرد خود را از اسالم میگيارد .اهاداف اساالمی اساساا
اهداف مادي نيست بلکه بر مداهيم اسالمی مربوط به سعادت ،رستراري و حياات طيباه بشار مبتنای
است (نحل .)39 ،این مداهيم روي برابري و عدالت تکيه دارد و مساتلزم بار طارف کاردن نيازهااي

 .3خواننده عالقمند جهت نشنایی بيشتر با وضعيت مکانی شبه جزیره عربستان به "صدر "3191 ،فصل اول ،جغرافيااي
اقتصادي ،مراجعه نماید.
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مادي و معنوي همه انسانها به صورت متعادل است (صنوبر و همکاران .)3113 ،الزم به ذکر اسات
در دین اسالم ،تأمين نيازهاي مادي و معنوي به طور مساتقيم و یاا ريار مساتقيم ،باه تاأمين نيازهااي
مادي وابسته است (اميرشاهی و همکاران )3131 ،و محصوالتی که باراي بشار مصالحت باه هماراه
دارند میتوانند بخشی از نيازهااي ماادي فارد را تشاکيل دهناد .از ننجاا کاه تاأمين محصاوالت باه
صورت عمده پس از اسالم در مکانی خاص به نام "باازار" صاورت ما گرفات ،بناابراین تاوجهی
ویژه نيز به نن صورت گرفتک به گونها ي که بازار را به عنوان یکی از اجزاء و نهادهاي اصلی نظاام
اقتصادي اسالم برشمردهاند (زراءنژاد .)311 ،از اینرو دور از ذهن نيست که حتای تصاميمگياري
براي مکان بازار نيز با حساسيت ویاژهاي هماراه باشاد ،هماناان کاه در ایان راساتا تااری نرااران
نوردهاند که با شکل گيري نظام اسالمی در مدینه ،از همان روزهاي نخست ،پيامبر بزرگاوار اساالم
الروي بازار را تعيين کردند .ایشان وارد بازار بسيط شدند ،به نن نرااهی انداختناد و فرمودناد :ایان
بازار مناسب شما نيست .سپس به بازار دیرري رفتند ،نظارتی بر نن کردند و مجاددا فرمودناد :ایان
بازار مناسب شما نيست .سرانجام وارد بازار دیرري شادند و پاس از ارزیاابی فرمودناد :ایان باازار
مناسب شماست ،از نن کم نکرده و خراجی بر شما بسته نمیشود (رجایی .)3113 ،در این صورت
انتظار بر نن است در نظام اقتصادياي که بر اخالقيات شکل گرفته و بر محايط پيراماون نياز توجاه
دارد ،بر احکام و مناسبات بازار نيز توجه شایان داشته و بر اجازاء معاامالت قواعادي وضاع نمایاد.
توضيح ننکه قبل از ظهور اسالم نيز در شبه جز یره عربستان بازارهاي متعادد دائمای و موسامی در
مسير راه تجارت جنوب و شمال وجود داشته که به قول سعيد افغانی تعجب و شاردتی انساان را بار
میانريزاند ،زیرا در اینگونه معامالت یا خریدار و یا فروشنده مغبون میشدند (صادر .)3191 ،باه
طورکلی ،قبل از اسالم ،اقتصاد عربستان وابسته به تجارت ،کشاورزي ،رارترري ،داماداري و بارده
داري بوده که البته هر کدام از این موارد در نواحی خاصی روناق داشاته اسات .باه عناوان مثاال در
مدینه تجارت از رونق چندانی برخوردار نبوده و هيچگاه نمیتوانسته با کشاورزي به رقابت بپردازد
(اجتهادي .)3131 ،اما ،این موضوع با وجود بازار عکاظ در سرزمين وسايعی ماابين مکاه و طاائ
باعث شده بود تا تجارت و داد و ستد موضوع اول اقتصاد در این مناطق گردد .الزم به ذکار اسات،
مکه به دليل شرایط خاص محيطی و جغرافيایی ،براي کشاورزي و زراعت مناسب نبود اماا ،مرکاز
رفت و نمد کاروانها بوده و و اسطه بازرگانی مياان یمان و شاام و حبشاه باه شامار مایرفتاه اسات
(ابراهيم حسن .)3193 ،عالوه بر بازار عکاظ ،وجود بازارهاي دیرري مانند ذوالمجاز و مجنه نيز به
رونق تجارت و داد و ستد میافزودند .در جزیرهالعرب پيش از اسالم ،و همانگونه که گدته شد ،به
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دليل موقيت مکانی ب رخی نواحی ،فعاليت تجاري بخش مهمی از زندگی عربان را تشکيل مایداد و
همانين در ماههاي ذيالقعده ،ذيالحجه ،محرم و رجب ،که به دليال حارام باودن جناگ در ایان
چهار ماه احساس امنيت جانی و مالی در بين تجار و مردم وجود داشت ،ساکنان مناطق با استداده از
فرصت به دست نمده با تشکيل بازارهاي متعدد فصلی به مبادله کاال میپرداختند کاه باازار عکااظ
در این ميان از اهميت خاصی برخوردار بود و بنابراین در بررسی وضاعيت بازارهااي قبال از اساالم
میتوان به این بازار توجاهاي خااص داشات .در ایان باازار عاالوه بار مباادالت تجااري ،مباادالت
فرهنری ،اجتماعی و ادبی نيز صاورت ما گرفات و از طارف دیرار ایان باازار تصاویر کااملی از
زندگی اجتماعی عرب پيش از اسالم را به نمایش میگذاشت (ردرانای .)3115 ،هماناين باه نظار
می رسد که عکاظ ،بازاري عمومی بوده که به هيچ حاکمی تعلاق نداشات و کسای از نن عاوار
نم گرفت (همان) ،البته بررسی موضوع عوار
تعلق ماليات و عوار

نشان میدهد که در زمان حضور پيامبر در مدینه،

به شرکتکنندگان در بازار امري عادي تلقای مایگشاته و عموماا باازار باه

دست یهودیان منطقه اداره میشده است که همين موضوع باعث درخواست مسلمانان براي تأسيس
بازاري مجزا گشته و به عنوان یکی ا ز اصالحات صورت گرفته در نن ،پرداخت ماليات و عوار
براي ورود به طورکلی حذف شده است .در بحاث تشاریدات باازار عکااظ نياز مایتاوان باه رسام
انتخاب شخصی براي سرپرستی و مدیریت بازار اشاره نمود ،عالوه بار نن اعضااي قبایال مختلا
شرکت کننده در بازار عکاظ هرکدام جاي مشخصی در ا ین بازار داشته و بزرگان و اشراف قبایال
نيز در خيمههاي خاصی که برایشان برپا میشد مینشستند و اماور قبيلاه خاود را تنظايم و مادیریت
م کردند (همان).
در مجموع و با توجه به گستردگی موضوعات مطرح شده در مبحث نظاام اقتصاادي صادر اساالم،
مقاله حاضر بر نن است تا جزئی از نظام مذکور را در بوته شرح نهاده و بازار را باه عناوان یکای از
اصلیترین اجزاء نن مورد بررسی قرار دهدک چرا که با ورود اسالم و روناق باازار اساالمی ،فضااي
بازار را نمیتوان تنها فضا و یا سازوکار مبادله دانست تا مياان انباوه خریاداران و فروشاندگان فقاط
رابطه خشک خرید و فروش بر اساس ساوددهی و افازایش مطلوبيات برقارار باشاد ،بلکاه در باازار
اسالمی کاسب ،حبيب خداست و این بازار از ویژگیهایی نظير کسب حالل ،حاکميات اخاالق و
انصاف برخوردار است (رجائی .)3113 ،از اینرو مقاله حاضار  ،در جهات روشان نماودن جایرااه
بازار اسالمی در صدر اسالم و قوانين مترتب بر نن ،در چهار بخاش تنظايم گردیاده اسات .پاس از
مقدمه به عنوان بخش اول ،در بخش دوم باه بررسای نظاام اقتصاادي پايش و پاس از ظهاور اساالم

351

بازار اسالمی :مولود نظام اقتصادي صدر اسالم

پرداخته و بررسی بازار و بازار اسالمی را در بخش سوم جااي داده اسات .الزم باه ذکار اسات ایان
بخش خود در زیربخش هاي متعددي مانند تعاری

و تاریخاه بازار ،انواع باازار و اجازاء مختلا

بازار ارائه خواهد شد .بخش نخر نيز به جمعبندي و نتيجهگيري اختصاص یافته است.
 پیشینه تحقیقدر این قسمت تالش شده تا به شکلی مختصر ،قسمتهایی از پژوهشهاي صورت گرفته در حوزه
بازار از دیدگاه اسالم مورد بررسی قرار گيارد .از اولاين تاالشهااي صاورت گرفتاه در خصاوص
بررسی بازار میتوان ابن تميمه در قرن هدتم هجري قمري را نام برد کاه باه مدهاوم مکانيسام باازار
توجه کرده است .وي نقا مکانيسم بازار را بررسای و از یاک سياسات کنتارل قيمات در شارایط
خاص جانبداري نموده است .پس از ابن تميمه ،ابن خلدون نيز در قرن هشتم هجري قمري به نقش
عرضه و تقاضا در تعيين قيمت و به عوامل تقاضا و نقش رقابت ميان تقاضاکنندگان و اثر ماليات بار
عرضه توجه نموده و همانين معتقد است که سود معتدل براي رونق بازار الزم بوده اما ،از سياسات
کنترل قيمت ذکري به ميان نياورده است .در بحث بازار اساالمی ،مناذر قحا

از جملاه محققاانی

است که به "بررسی ساختار بازار با نررشی اسالمی" پرداخته است .وي معتقاد اسات کاه سااختار
بازار از نظار اساالم بار همکااري نزاد باا دو مؤلداه نزادي و روح همکااري اساتوار اسات .محماد
عبدالمنان نيز در مقالهاي با عنوان "چشماندازهاي اسالمی در زمينه نقاهاي بازار" با تأکيد خاص
بر تئوري انحصار به بحث دربااره تئاوري انحصاار و تبعايم قيمات در اساالم مایپاردازد .در ایان
بررسی وجود قيمت منصدانه یکی از حقوق بنيادي جامعه تلقی میشود و دولت موظ

به حمایات

از این حق است .بر اساس این بررسی پایه اساسی تئوري قيمت در اسالم ،اصل همکااري و تعااون
اختياري یا القایی و رقابت محدود یا نظارت تلقی شاده اسات .وي در مطالعاهاي دیرار و در تبياين
دیدگاه اسالمی میگوید نررش اسالمی با نرارش اقتصااد باازار مبتنای بار حداس ساود و مالکيات
خصوصی و با نررش اقتصاد دستوري متکی بر حذف سود و مالکيت خصوصی سازگار نيسات .از
نظر اسالم تخصيا منابع بر اساس مساوات ،نه معيار کارایی و تقاضا بر مبناي نياز مؤثر و عرضه بار
مبناي ظرفيت بالقوه استوار است .بر اساس این مبحث حداکثر کردن ساود اجتمااعی هادف اسات.
بنابراین سياست قيمتگذاري با هدف افزایش بهرهوري و درنماد فقارا از طریاق تخصايا مجادد
منابع و حدس توازن اجتماعی صورت میپذیرد .سيدکاظم صدر فصل هداتم کتااب خاود "اقتصااد
صدر اسالم" را به بازارهاي صدر اسالم اختصاص داده است .وي در این مبحث ویژگیهااي باازار
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صدر اسالم از قبيل تعدد خریداران و فروشندگان ،خصوصی بودن کاالها ،سهولت انتقال کاالهاا و
عوامل توليد ،تحریم احتکار را تشریح کرده است .سپس در ارزیابی کارکرد بازارهاي صدر اسالم
به این نتایج میرسد که بازارهاي صدر اسالم داراي رقابت کامل نباودهاناد زیارا باا نظاارت دولات
اداره شدهاند و گاهی دولت نرخگذاري م کرده است .عباس ميرنخور در "بررس ویژگیهاا
عموم نظام اقتصاد اسالم " در بيان نقش دولات اعتقااد دارد کاه ایجااد زیار بناا الزم بارا
وجود بازارها از وظای

دولت است زیرا ،نخستين بازار اسالم در شهر مدینه و به دستور پيامبر

اسالم ایجاد شد که در نن باازار معاملاه نزاداناه و بادون هرگوناه هزیناها بارا خریاداران و
فروشندگان صورت م گرفت و ناظرین بار جریاان اماور باازار نظاارت ما کردناد (زراء ناژاد،
)3113
کتب مختلدی از جمله بازار برزگ اصدهان نوشته سيروس ثقدای ( ،)3115گانج شاایران اثار سايد
محمدعلی جمالزاده ( ،)3115کتاب ایدان یعقوبی ( 3133م)  ،االحکام السلطانيه و الوالیات الدینياه
ابولحسن ماوردي و بازار در شهرهاي ایران محمد یوسا

کياانی ( )3131ضامن مباحاث خاود باه

صااورت مطلااق و یااا دوره زمااانی و گسااتره مکااانی خاااص بااه بحااث بااازار در تماادن اسااالمی نيااز
پرداختهاند .محمدتقی نظرپور در مقاله "امام علی (ع) حکومت و بازار" ( )3111به تبياين وضاعيت
بازار در زماان حکومات اميرالماونين علای (ع) پرداختاه اسات .ویژگایهااي باازار را در زماان نن
حضرت به صورت زیر فهرست کرده و با استناد به روایات خاص به توضيح این ویژگیها پرداخته
است -3 :بازارها رالبا در کنار مسجد و داراالماره بنا میشدند - ،در بازارهااي کوفاه ررفاههاایی
متعلق به دولت اساالمی باوده اسات اماا حضارت در مقابال اساتداده ماردم از ایان ررفاههاا ،کرایاه
نم گرفتند -1 ،حدود بازارها را حکومت تعيين م کرده است و بازاریان حاق تخطای از محادوده
معين را نداشتهاند -1 ،براي برخی از پيشهوران بازارهاي تخصصای وجاود داشات تاا ننهاا بتوانناد
محصوالتی را که خود فراهم میکنند یا در نن نقش واساطهگاري دارناد در معار

فاروش قارار

دهند .بازار مطلوب در زمان حضرت علی (ع) با بازار رقابت کامل تداوت داشته و ایشاان بار باازار
نظارت و بعضا در نن دخالت م کردهاناد .ابوالدضال اکرمای در مقالاه "باازار در تمادن اساالمی"
( ، )3195به بررسی وضعيت فيزیکی بازار در تمدن اسالمی ،تشکيالت و اصناف در بازار اساالمی،
چرونری شکلگيري این بازار و وظائ

و فعاليتهاي نن پرداختاه و کيديات نظاارت بار باازار و

متوليان نن را بررسی گرده است .او سرانجام چرونری پيوناد مياان تجاارت ،علام و اخاالق را در
بازار اسالمی تبيين نموده است .رجایی نياز در " باازار اساالمی در مقایساه باا باازار رقابات کامال"

بازار اسالمی :مولود نظام اقتصادي صدر اسالم

355

( ، )3191پس از تبيين مدروضات بازار اسالمی با استداده از منابع فقهی ،اصاول حااکم بار تقاضاا را
استخراج و به عوامل تأ ثيرگذار بر سمت و سوي تقاضا در بازار اسالمی اشاره کارده اسات ،ساپس
تالش کرده است تا تداوت هاي اساسی ميان عرضه در این بازار و عرضه در باازار رقابات کامال را
نشان دهد .وي همانين ميزان کارنمدي این بازار را باا هام مقایساه کارده اسات (رجاایی.)3113 ،
عباس ميرنخور در "بررسی ویژگیهاي عمومی نظام اقتصاد اسالمی" ،با توجه به شواهد تااریخی،
در مورد ایجاد بازار در شهر مدینه به دستور پيامبر (ص) و انجام معامله نزادانه در نن و نظاارت بار
امور بازار ،ایجاد زیربناي الزم براي وجود بازارها و نظارت بر ننها را از نقشهاي دولت میداناد.
منصور زراء نژاد در "بررسی ویژگیهاي بازار اسالمی" باه نزادي ورود و خاروج ،تباادل صاحيح
اطالعات ،محدودیت تبانی و سازش براي تعيين قيمتها  ،محدود بودن سود ،عدم انحصار خریاد و
فروش ،رقابت همراه با تعاون و اخالقی بودن بازار اشاره مایکناد .زراء ناژاد باه کماک مثاالهااي
تاریخی به این نتيجه میرسد که دولتهاي اسالمی به بازار و مکانيسم تعيين قيمتها توجه ویژهاي
داشته است (اکبریان و دیانتی.)3113 ،
الزم به ذکر است که جداي از بررسی و بحث پيرامون بازار اسالمی ،محققاان پاژوهش باازار را از
جنبههاي مختلدی نيز مورد مطالعه قرار دادهاناد :عااملی (باازار در ساایه حکومات اساالمی) ،پيرنياا
(بازار ایران) ،برلري (بازارهاي ایران) ،ودیعی (بازار و بافت نوین شهري) ،سالطانزاده (بازارهاا در
شهرهاي ایران) ،زگر (بازار تهران) ،شوایتسر (تبریز و بازار تبریاز) و ویارت (باازار اصادهان) از نن
جملهاند .برخی نيز در دانشنامه جهان اسالم مقاالتی را در مورد بازارهاي ایرانای نراشاتهاناد :اوليااء
(بازار یزد) و ورجاوند ( بازار تهران ،بازار قزوین ،بازار قيصریه الر ،بازار کاشاان و باازار وکيال) را
میتوان در این گروه قرار داد (سرائی.)3113 ،
 -3نظام اقتصادی پیش و پس از ظهور اسالم
سيد کاظم صادر در فصال اول کتااب خاود باا عناوان اقتصااد صادر اساالم پاس از بياان وضاعيت
جغرافيایی جزیره العرب سه دولت مساتقر در جزیاره را کاه هار کادام تحات دولات ایاران ،روم و
دولتهاي مستقر در جنوب بودند ،معرفی نموده و فعاليت اصلی ننان را تجاارت معرفای مایکناد.
همانين بيان میدارد که برخی قبایل از طریق بستن پيمانهاایی باا کااروانهااي تجااري در جهات
حداظت از ننان و یا در اختيار قرار دادن مکانی باه نن هاا باراي اساتراحت باه کساب درنماد مای-
پرداختند (صدر .)3191 ،در این زمان معامالت رای ج در بازارهاي موسمی و دائمی به ضرر یکی از
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طرفين بوده است ،از جمله این دادوستدها میتوان به "الرمی بالحصاء :پرتااب کاردن باا سانگ باه
جنسی که شخا مجبور باشد نن جنس را بخرد"" ،منابذه :یک شيوه معامله پارچاه اسات کاه در
نن پارچه را به سوي شخا پرتااب ما کردناد .در ایان قارارداد اگار فروشانده پارچاه را پرتااب
م کرد و نن پارچه به شخا می خورد شخا حتما بایاد نن جانس را باه مبلال معلاومی بخارد"،
"مالمسه :اگر شخا پارچهاي را لمس م کرد یا به نن میخاورد بایاد شاخا حتماا نن را مای-
خرید"" ،معاومه :در واقع یک نوع سل خري در بخش باراداري اسات ،باهطاوريکاه مياوههااي
سردرختی چند سال را با هم و قبل از رسيدن و چيدن میخریدند ،مثال مياوه یاک ساال کاه ظااهر
نشده بود با ميوه  5سال نینده میفروختند"" ،مزابنه :در بارداري اتداق میافتاد ،مياوه روي درخات
را با ميوهاي از همان جنس که چيده شده بود با هم معامله م کردند ،مثال خرمااي روي درخات باا
خرماي پاي درخت که در این صورت وقتی ميوه از درخت قطع میشاود نب مياوه تبخيار شاده و
وزن نن کم میشود"" ،محاقله( :در اصطالح فقه) فروختن گندم در خوشه که هنوز برداشت نشده
به مقداري از گندم و یا کرایه زمين در مقابل گندم"" ،حبلالحبله :خرید و فروش جنين شتري کاه
هنوز متولد نشده و خصوصيات نن معلوم نبوده است"" ،تصریه :صاحب حيوان شيرده ،نن را چناد
روزي ندوشد تا پستانش پر از شير گردد ،سپس نن را براي فروش عرضه و به مشتري بایاطّاالع از
واقعيت چنين وانمود کند که حيوان ،بسيار شيرده است و در نتيجه نن را گارانتار از قيمات واقعای
خود بدروشد (که این خود نوعی تادليس در معاملاه باه شامار ماینیاد)"" ،نجاش :باراي خریادار
شرایطی را به طور مصنوعی در معامله به وجود مینوردند .یعنی تعری

و تمجيد از کاال را با تبانی

در حين معامله وارد مینمودند .در این شيوه دو ندر با هم تبانی م کردند که وقتای یاک ندار باراي
خرید مینمد طرف دیرر از جنس تعری

و تمجيد م کرد و یا قيمت باالیی را پيشنهاد م کرد تا

مشتري تحریک شود و اقدام به معامله کند" و "تلقیالرکبان :تلقی یعنی مالقات کردن و رکباان از
مرکب گرفته شده است به معنی قافله ولی در اصطالح به استقبال کاروان تجاري رفاتن و جانس را
از ننها ارزان خریدن و سپس به مردم گران فروختن " اشاره نمود .اما پس از اساالم ،پياامبر (ص)
به تحریم داد و ستدهاي مذکور پرداخته و در نتيجه پس از ورود اسالم ایان ناوع معاامالت ممناوع
اعالم گشت چراکه به طور عام ،در برخی از معامالت انجام شده جنسی کاه ماورد خریاد و فاروش
قرار م گرفت ه مشخا نبوده ،این در حالی است که در اسالم همه چيز در خرید و فروش و معاملاه
مشخا و معين است .همانين به طور خاص (و به عنوان نمونه) ،در معاومه باه دليال ننکاه شارط
نگاهی از مبيع براي خریدار فراهم نبود و در حبلالحبله نيز خصوصيات مبيع در معامله معلاوم نباود
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این نوع معامالت نيز باطل اعالم گشت .عاالوه بار بطاالن برخای از معاامالت ،پياامبر اساالم (ص)
احکام ویژهاي را نيز براي معامالت برشمردند و تجارت را بر پایه دو قانون کلای بناا نهادناد :الا )
اصل حالل بودن مبادالت :با تأکيد بر مبادله کاالها و فعاليتهاي مجاز و به دور از رباا و ب) اصال
تراضی طرفين :تأ کيد بر وجود فضایی نزاد ،بدون اجبار و وضعيت یکسان براي دو طرف (یوسري
احمد ،) 131 ،به گونهاي که دوران رسالت پيامبر اسالم (ص) در مکه دوران قانونمند شدن اصاول
عقاید اسالمی و اظهار نظر منتقدانه درباره الروهاي رایج رفتاري بود و بخش بزرگی از نثار فقهای
که خود بر قرنن و سنت مبتنیاند ،درباره الروهاي رفتاار اقتصاادي و رواباط تجااري اسات (مناذر
که  .)3115 ،از سوي دیرر و همانگونه که گدته شد ،با ظهور اساالم و رساالت پياامبر (ص) در
این خصوص ،همرام با تغييرات و اصالحات فراوان در رفتار ،گدتار و اوضاع سياسای و اجتمااعی
نظام اقتصادي نن زمان نيز دچار تغيير گردید و بيتالمال و باازار باه عناوان دو رکان اساسای نظاام
اقتصادي صدر اسالم (صدر )3191 ،معرفی شدند .الزم به ذکر است نظام اقتصادي اساالم متدااوت
از هر نظام دیرري است .چرا که منشا این نظام در اسالم بوده و جهانبينی ،اهاداف و راهبارد خاود
را از اسالم میگيرد .مهمترین معيار براي اساالمی باودن "اقتصااد" نياز ایان اسات کاه باه گوناهاي
بازتاب پرتو نموزههاي وحيانی اسالمی بر معارف بشري باشد (هادوينيا .)3115 ،عالوه بر نن نظام
اقتصادي اسالمی چارچوب ارزشیاي دارد که در نن فقط خداوند ارزشها را تعياين مایکناد و از
دو منبع مهم و ارزشمند یعنی قرنن و سنت استنباط میگردد .این چارچوب بر پایاه رفتاار عقالیای
انسان اسالمی پیریزي میشود (صنوبر و همکاران .)3113 ،انسان اسالمی ،انسانی است کاه هادف
وي حداکثر کردن سر جمع لذتهاي دنيوي و اخروي و حداقل نمودن تمامی رنجها و محنتهاي
دنيوي و اخروي خواهد بود .در مجموع هدف نظام اقتصادي ،بيان راهکارهاي عملی در خصاوص
انجام وظای

و معامالت بوده به نحوي که انسان باه عناوان جازء جدانشادنی هار نظاام باه ساعادت

دنيوي و اخروي دست یابد.
هر نظام اقتصادي از چهار بخش منابع ،عموم مردم (شرکت کنندگان) ،فراینادها و نهادهاا (حساينی
راد و نصايري زاده )3113 ،شااکل گرفتاه اساات و یاا بااه گدتااهي «محماد انااس زرقاا» در هاار نظااام
اقتصااادي ،سااه جاازء وجااود دارد :فلساادهي اقتصااادي ،مجموعااه اصااول و روش تحلياال عماال کااه
متغيرهاي اقتصادي را تعيين مینماید (انس زرقا )311 ،اما ،در شکل نظام اقتصاادي الزم اسات تاا
به عنصر دیرري نياز توجاه گاردد" :اخاالق" .مااکس وبار در ساال  3131باا ارائاه مقالاه "اخاالق
پروتستان و روح سرمایهداري" اولين شخصی بود که به اهميت اخالق مذهب در شکلگيري نظاام
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اقتصادي توجه نمود (نجارزاده و همکاران )3119 ،به گونهاي که این موضوع در نظریاات مااکس
وبر به این شکل بيان میشود :هر سيستم مذهبی ،سيستم اقتصادي خاص خودش را معاين مایکناد.
الزم به ذکر است اصولی نيز بر نظام اقتصادي اساالمی مترتاب اسات ،باه گوناهاي کاه ایان اصاول
اساسی موجب تمایز این نظام از سایر نظامها میگردد -3 :اصل تنوع مالکيت  -اصل عادالت -1
اصل نزادي اقتصادي محدود  -1اصل وظيده دولت ماؤثر و  -5اصال رقابات و تعااون (زراء ناژاد،
 .)311بنابراین و در مجموع ،پرداختن به نظام اقتصادي اسالمی ،در نتيجه وجود اخالق اسالمی ،و
توجه به اصول نن ،در ابعاد و گزینه هاي مختلدی امکان پذیر بوده و الزم است تاا در شارح و بياان
نظام اقتصادي صدر اساالم باه بررسای جهاان بينای ،نظاام اجتمااعی ،حقاوق اقتصاادي ،بياتالماال
(درنمد و مصارف نن) ،بازار ،عدالت و  ...پرداخت اما ،همانگونه که گدته شد و از ننجا که بيات
المال و بازار توسط شهيد صدر به عناوان دو رکان اساسای نظاام اقتصاادي اساالم معرفای گردیاده
است ،در مقاله حاضر بررسی وضعيت بازار مورد توجه قرار گرفته است.
 -4بازار و بازار اسالمی
همان گونه که در دو بخش پيشين یادنوري گردید ،بازار یکی از مهامتارین اجازاء نظاام اقتصاادي
اسالم است و در صدر اسالم نيز پيامبر (ص) توجه ویژهاي بار نن داشاتند و هام ایشاان باازار را باه
عنوان یک نهاد اقتصادي حاذف نکردناد ،بلکاه اصاالحاتی را در نن انجاام دادناد (خساروجردي،
 .)3133در واقع بازار قالبی مجاز در مکتب اسالم بوده و با اصالحاتی که پيامبر اکارم (ص) در داد
و ستدها در صدر اسالم به عمل نوردند ،الرویی از بازار اسالمی براي اقتصاددانان ساختند (صادر،
 .)3113بنابراین در این بخش عالوه بر بررسی معنااي باازار ،تاریخااه نن نياز مارور شاده و اجازا
مختل

بازار بيان خواهد گردید .همانين ویژگیهاي بازار اسالمی برشمرده خواهد شد.

نکته بسيار مهم و قابل توجه در مورد بازار نن است که در شرایط فعلی بازارهاي کااال و خادمات،
پول و سرمایه و کاال وجود داردک که هر کدام با توجه به ویژگیهاي خاص نن قابل توضايح اسات
اما ،در صدر اسالم نناه به عنوان بازار مورد بررسی قرار میگيرد بازار کاال و خدمات میباشد که
مقاله حاضر نيز به بررسی همين بازار خواهد پرداخت.3

 .3جهت کسب اطالعات بيشتر در خصوص بازار پاول و سارمایه باه فصال ششام کتااب اقتصااد صادر اساالم ،صادر
سيدمحمدکاظم ،3191 ،مراجعه گردد.
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 - -4تعاریف بازار
عرب زبانها بازار را سوق می گویند که به معناي خيابان و از زبان بابلی قدیم به یادگار مانده است.
در روایات و فقه نيز از همين تعبير براي بازار استداده شاده اسات (رجاایی .)3113 ،بررسای معاانی
بازار در ایران ،به عنوان کشوري اسالمی نشان میدهد که اصطالح باازار در زباان پهلاوي «واکاار»
بوده است که ب ا گذشت زمان به شکل بازار در نمده است ،عاالوه بار نن در زباان عربای «بيازار» و
«بيازر» بوده و در زبان نلمانی « »Basarو در زبان ماالیایی « »Pazarتلدس مایشاود .هماناين لغات
فرانسوي « »Bazarاز پرتغالیها گرفته شده و ننان نيز نن را از ایرانياان اقتبااس نماودهاناد (سارائی،
 .)3113بازار در شهرهاي ایران با تأکيد بر دایرهالمعارف بينالملی گرولر نيویورک به معناي محال
خرید و فروش ،سيمایی از شهرهاي سنتی است که بهطور نهادي از محوطاه و مساير سرپوشايدهاي
تشکيل میشود و به ردیدی از مغازههاي کوچکی در دو طرف پر شده است .جایی که باازاريهاا،
کاالهاي خود را در معر

دید میگذارند (حسين زاده فرمی و معتمدي .)3131 ،در مجموع بازار

فضایی است که در نن مبادله صاورت مایپاذیرد .اجازاي نن از انساانهاا باه عناوان تقاضااکننده،
مجموعهاي دیرر به عنوان عرضهکننده ،کاال و واسطه مبادله یعنی پول تشاکيل مایشاود (رجاائی،
 .)3113عالوه بر نن از واسطهگرها و قيمت نيز به عنوان اجزا بازار نام بردهاند.
از مجموعه بازار یا سوق به عنوان یکی از بزرگترین دستاوردهاي تمادن دوره اساالمی یااد مای-
گردد که نه در مشرق زمين باستان و نه در یونان و روم قدیم و نه در اروپاي قارون وساطی نظياري
نداشته است .زمانی که اسالم بر بخش بزرگی از جهان حاکم گردید ،بازار نياز باه عناوان یکای از
وجوه اشتراک شهرهاي تحت قلمرو نن گسترش یافت .بنابراین یکی از ویژگیهاي اصلی شهر در
دوره اسالمی همانا ساختارهاي بازرگانی نن است که در فضایی فشرده به صورت مجموعهاي یک
دست و به همپيوسته ،در ميان شهر جاي دارد (رجائی.)3113 ،
 - -4تاریخچه بازار
قبل از ظهور اسالم در جزیره العرب ،به دليل قرارگيري این جزیره در مسيرهاي تجاري ،تجارت از
قرن ها پيش از اساالم در نن رواج داشات و پاس از حضايم تجاارت در دورهاي ،مجاددا توساط
هاشم احيا گردید .بازار عکاظ در سرتاسر جزیره و حتی در روم و ایران شهرت بسيار یافت .عالوه
بر نن بازارهاي ذوالمجاز ،مجنه ،شقر ،صنعا ،دومهالجندل و بسياري دیرر در فصلی از سال تشکيل
میگردید و اعراب و فرستادگان دولتهاي ایران و روم در ننها به داد و ستد میپرداختند (صدر،
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 .)3191پس از ظهور اسالم نه تنها بازارها را تحریم نکردند بلکه ،همانگونه که گدتاه شاد ،بار نن
قواعد خاصی نيز وضع نموده و تجلی اخالق و رعایت عادالت را در نن اجارا نمودناد .باازار مکاه
شامل بازار عکاظ و ذيالمجاز بود و بازار مدینه ،در ابتداي هجرت ،از محلی که مسلمانان به داد و
ستد میپرداختند و نيز محل بازار بنیقينقاع تشکيل میشد .منتهی پس از نبرد احزاب در سال پانجم
هجرت ،مردم مدینه تقریبا همه مسلمان بودند و از این تاری به بعاد مایتاوان باازار مدیناه را یاک
بازار اسالمی تلقی کرد (صدر .)3191 ،در بازار اسالمی بين خریدار و فروشنده ،بالعکس بازارهاي
قبل از اسالم ،هميشه رابطه برد -برد مطرح است (اميرشااهی و همکااران .)3131 ،در ایاران نياز باه
عنوان کشوري که دین اسالم را پذیرفت ،روند شکلگيري بازار با فراز و نشيبهایی روبهرو باوده
است .در دوره مادها مدهوم بازار هنوز در م رحله جنينی نن قرار داشت ،هخامنشيان با فتح سارزمين
هاي متمدن نن روز و با مبادالت تجاري و بازرگانی ررب و شرق ،پایه اصلی بازار را در شهرهاي
ایران بنا گذاشتند اما ،در زمان ساسانيان هسته اوليه بازارهاي شاهري در فضااهاي بااز و ميادانهااي
مهم سکونتگاهها تشکيل و توسعه یافت و بسيار شبيه به بازارهاي قرون سوم و چهارم اسالمی بود.
الزم به ذکر است تکوین بازارهاي ایران در عصار زندیاه و باا توجاه باه عالقاه کاریمخاان زناد باه
بازرگانی ،صورت یافت (سرائی .)3113 ،نکتاه قابال توجاه ننکاه در عصار حاضار نياز اهميات و
تأثيرگذاري تاریخی بازار ،به شي وه سنتی در تاری تحوالت سياسی و اجتماعی ایران و به خصوص
انقالب اسالمی ،به خاطر داشتن رابطه تنراتنگ تاریخی و سازمانی نن با مراکز و موساات ماذهبی
بوده است (حاضري و حسين زاده فرمی.)3131 ،
 -3-4اجزاء مختلف بازار
بازار ،چه در زمان قبل از ورود اسالم و چه بعد از نن داراي خریداران و فروشندگانی باوده کاه در
فضایی به انجام داد و ستد و خرید و فروش کاال و یا خدمت میپرداختند .اما ،به مرور زمان و براي
سهولت در کار مبادله واسطهگران 3هام باه خریاداران و فروشاندگان پيوساته و موجاب تساهيل در
برقراري رابطه بين دو گروه مذکور میشدند .اسالم براي هر کادام از گاروههاا وظاائ

و حقاوقی

مشخا نموده که انجام ننها موجب ایجاد فضایی مطمئن و نرام باراي مبادلاه در ساایه یااد و ناام
خدا میگردد .در بازار به دليل وجود طيدی از افراد مختل

به عنوان خریدار الزم است تا به اصول

 3طبق موازین اسالم ،به دليل اینکه واسطهها عامل تسهيلکنندهاي در انتقال کاال از مراکز توليدي به مصرفکنندگان
هستند ،سود حاصل از عملکردشان مشروع است.
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صحيح برقراري ارتباط با مشتري از دیدگاه اسالم توجه نمود .الزمه رعایت این اصول هم از طرف
فروشندگان و هم از طرف واسطهگران ضروري است .یکی از این اصول وجاود اطميناان و اعتمااد
باين فروشااندگان و مشااتریان اساات .رعایاات اصااول چاناهزناای و تخديا

قيماات اجناااس از دیراار
3

سدارشات موکد اسالم است .همانين بر اصل تراضی طرفين نيز تأکيد فاراوان گردیاده اسات  .باه
عبارت دیرر ،رضایت حقی براي معامله است و در کسب و کارهاي اساالمی بایاد در نظار گرفتاه
شود (اميرشاهی و همکاران .)3131 ،عالوه بر نن دادن اطالعات کامل و الزم بدون رش و تقلب و
فریب اعتمادکننده نيز از جمله حقوقی است که اسالم براي مشتریان تعياين نماوده اسات .هماناين
فروشنده و یا خریدار هيچکدام حق فریب یکدیرر را نداشته و افزایش قيمات (خصوصاا باه شايوه
نجش) از سوي هرکدام نکوهش گردیده است .عالوه بر نن ،فروشنده حق تخریب رقباي خاود را
نداشته و نمیتواند در معامالت ایشان دخالت نمایاد .در مجماوع ،اساالم باه نکاات فراوانای توجاه
نموده و خواستار نن شده تا فروشندگان (اعام از فروشاندگان ماواد اولياه و فروشاندگان کاالهااي
نهایی و  ،)...خریداران و واسطهگران به رعایت ننها اهتمام ورزند .از جمله این نکاات عبارتسات
از :رعایت انصاف و اعتدال ،پرهيز از گرانفروشی ،پرهياز از کامفروشای ،وفااداري در معاامالت،
عدم خيانت و تدليس ،راسترویی ،رعایت تقوا ،ذکار و یااد خداوناد در تماامی مراحال تجاارت و
خرید و فروش (اميرشاهی و همکاران3131 ،ک صنوبر و همکاران (ال )3113 ،ک زراء نژاد.)3113 ،
توجه به این نکته ضروري است که در اسالم هدف از کسب و کار ،افزایش ثروت ،توليد و فروش
نن نيست بلکه ،اینها وسيلهاي هستند که با نن وظيده جانشاينی خادا و فضايلتهااي انساانی انجاام
میگيرد .از این رو هر شيوه کسب ثروت و سرمایه که باعث دوري انسان از خدا مایشاود ،تحاریم
شده است .اما ،نناه رابطه با خدا را تحکيم و رفاه عمومی را افزایش میدهد و شرایط رشد انساان
و امکانات عدالت و برابري را پدید مینورد هدف اسالم است (صانوبر و همکااران (ب).)3113 ،
در اسالم فقط به افراد توجه نرردیده بلکه براي محصاول و قيماتهاا در باازار نياز شارایطی تعياين
گردیده است .محصول از دیدگاه اسالم هر چيزي است کاه قابليات بهارهبارداري نن ماورد توجاه
عقال بوده و از نظر شرعی نيز استداده از نن مجاز اسات .باه طاور خالصاه محصاول اساالمی داراي
ویژگیهایی است -3 :حالل و پذیرفته شده باشاد - ،پااک باشاد -1 ،زیاانی باراي جسام و روح
 .3اي کسانی که ایمان نوردهاید ،در اموالی که ميان شما دست به دست میگردد به ناروا تصرف نکنيد و با سببهاي
نادرست ننها را از دست مردم خارج نکنيد و صاحب نشوید مرر این که داد و ستدي برخاسته از توافاق شاما باشاد...
(نساء.) 3 ،
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انسان نداشته باشد -1 ،در فرایندي پاک و حالل به دست نمده باشد -5 ،اثر مثبات بار رفااه جامعاه
داشته باشد -3 ،نياز و یا خواستهاي را برطرف کند -9 ،3بستهبنادي محصاول داراي مشخصاات نن
باشد -1 ،کيديت و کميت نن متناسب باشد (متدکرنزاد و همکاران .)3113 ،قيمت نيز یکی دیرار
از اجزاء بازار است ،به گونه اي که در بازار اساالمی قيمات بایاد عادالناه باوده و قيمات متعاارف و
طبيعی کاالها و خدمات معلول عرضه و تقاضاي ننها و شرایط طبيعای و اجتمااعی باشاد .افازایش
قيمت در مورد کاالها و خدمات وقتی مجاز است که روي منابع و کاالها حتما کار و فعاليتی انجام
گيرد (زراء نژاد ،3113 ،متدکرنزاد و همکاران  .)3113عالوه بر نن ،از تتبع قسامت مهام روایااتی
که از عصر پيامبر اکرم (ص) و ائمه (ساالم اهلل علايهم اجمعاين) در زميناهي نداب تجاارت وجاود
دارد ،به خوبی مشخا میگردد کاه ساودي کاه در کساب باراي خاود در نظار مایگيارد معاادل
حقالزحمهاياي است که عادالنه باشد و بيش از این ،از نظر ماهيت اقتصادي ،ناوعی ظلام اسات و
هيارونه تداوتی با ربا ندارد (حکيم پور.)3191 ،
اجزاي نام برده شده در ارتباط مستقيم با بازار بوده و در تمامی دورهها وجود داشتهاند اما ،در عصر
حاضر و به خصوص ایران چند دهه قبل عالوه بر نن که بازارها قلب شهر محسوب مای شاده و باه
مسجد جامع ختم میشده است ،اکثر بازارهاي اسالمی داراي مسجد ،پایرااه تجمعاات ،نب انباار،
کاروان سرا ،حمام و  ...بوده و معموال ارتباط جدانشادنی باين بازاریاان و روحاانيون وجاود داشاته
است ،به گونهاي که این اجزا مستقر در بازارهاي اسالمی را میتوان به عناوان اجزایای دانسات کاه
در ارتباط رير مستقيم با بازار هستند.

 -4-4ویژگیهای بازار اسالمی
پيااامبر اسااالم (ص) در بااازار مدینااه اصااالحاتی را انجااام دادنااد کااه از ننهااا ماایتااوان بااه برخاای
ویژگیهاي بازار اسالمی پی برد .در تغيير مکان بازار مدینه توسط پيامبر میتوان به این نکته دسات
یافت که نزدیکی مکان توليد به محل فروش یکی از معيارهااي انتخااب مکاان باازار اسات .پياامبر

 .3تأ مين نياز باید بر اساس اصولی از جمله رعایت احکام و ارزشهاي اسالمی ،احترام به حقوق افراد ،رعایت عدالت و
مساوات و پرهيز از استثمار ،دوري از رکود  ،استداده بهينه از عوامل انسانی و منابع طبيعی انجام شود (علوي و
همکاران.)3131 ،
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اسالم (ص) با انجام اصالحات 3وجود انحصارات را لغو و همانين برخی قوانين را در باازار وضاع
و یا فسق فرمودند (خسروجردي .)3133 ،چنانکه در فقاه اساالمی باراي خریاد و فاروش ،اجااره،
جعاله و سایر معامالت قوانين و مقرراتی تنظيم شده است .قوانينی مانند حرمت رباا ،حرمات راش،
لزوم معين بودن ثمن و مثمن در بيع ،رعایت انصاف و  ...و بازار نيز برحسب رعایت و عدم رعایت
ا ین قوانين و مقررات به بازار اسالمی نزدیاک شاده و یاا از نن فاصاله مایگيارد (رجاائی.)3113 ،
قوانينی که پيامبر اسالم (ص) در عمل ننها را حذف نمودند عبارتناد از :لغاو پرداخات عاوار

و

ماليات جهت ورود به بازار ،جلوگيري از انجام عمل احتکار در جهت افزایش قيمتها ،جلوگيري
از انجام برخی اعمال که موجب انحصار میشد مانند تلقی رکبان (در این مورد نلدارد مارشاال 3
قرن بعد در این مورد اینگونه هشدار داده که تأ سيس بازاري در خارج از بازار اصلی ممکن اسات
کامال رقابت را از بين برده و بازاري انحصااري را باه وجاود نورد) ،جلاوگيري از کالهبارداري باا
استداده از پيمانه ناصحيح ،جلوگيري از ربن ( حالتی که یک طرف معامله از دادن اطالعات صحيح
و یا کامل خودداري کارده و در نتيجاه طارف دیرار زیاان بيناد) ،جلاوگيري از رارر کاه بار پایاه
نااطمينانی بنا نهااده شاده باود ،جلاوگيري از نجاش و هماناين مناع فاروش حاضار لبااد در جهات
جلوگيري از ایجاد واسطهها و داللیهاي بیمورد ،چراکه در ایان ناوع معاملاه برخای افاراد محلای
براي افراد رریبه و اعراب بادیه نشين معامله م کردند (یوسرياحمد .) 131 ،باید توجاه نماود کاه
در بازار اسالمی اخالق و ارزشهاي اسالمی حاکم بوده و کسب حالل در اولویت قرار دارد .افراد
در این بازار بر تمایالت انسانی خود با یاد خدا و انجام فرامين او رلبه میکنند  .در رابطه با قيمتها
نيز میتوان به رفتار پيامبر اسالم (ص) و سدارشاات ایشاان و نياز حضارت علای (ع) توجاه داشات.
پيامبر اسالم (ص) وقتی با درخواست مصرفکنندگان مبنی بر تثبيت قيمتهاا مواجاه شاد و در نن
شرایط اقتصادي -اجتماعی قيمتهاي مزبور را قيمتهاایی طبيعای و متعاارف مایدانسات ،ساخت
برنشدت و مکانيسم تعيين قيمتهاي طبيعی را به خداوند نسبت داد (زراء نژاد .)3113 ،بناابراین در
 .3همانگونه که قبال نيز اشاره گشت یکی از مهم ترین اصالحات پيامبر در زمينه تغيير مکان بازار مدینه بود که در این
مورد صرفا نمیتوان نراه اقتصادي پيامبر اسالم (ص) را مطرح دانست بلکه با این حرکت موجبات تسلط رير مسلمانان
بر مسلمانان نيز از بين رفت (تالش در جهت حدس استقالل سياسی) و پس از نن حذف مالياتهاي اجباري و عوار
ورودي که موجب لغو انحصارات با حضور دولت اسالمی و فراهم نوردن محيطی رقابتی شد .هماناين مایتاوان باه
جلوگيري از تثبيت قيمتها و نظارت بر فرنیند بازار نيز اشاره نمود.
 .در حدیثی نمده " اگر فرزند ندم به اندازه دو وادي مال داشته باشد دوست دارد بر این دو ،وادي سومی نياز افازوده
شود" این روایت داللت دارد بر اینکه انسان به طور نامحدود ثروت را دوست دارد (ميرمعزي.)3113 ،
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صورت طبيعی بودن شرایط نمیتوان در تعيين قيمتها دخالت نمود .اميرمومنان ،علی (ع) ،در نهج
البالره ،بازرگانان را به عدالت و تعيين قيمتها یی که به دو طرف خریدار و فروشانده ظلام نشاود،
سدارش میکند و ننها را به پيشنهاد قيماتهاا یی کاه عادالت و انصااف دو طارف رعایات شاود،
رهنمون میکند (صنوبر و همکاران .)3113 ،بنابراین یکی دیرر از ویژگایهااي باازار اساالمی در
خصوص قيمتها ست که در شرایط طبيعی با ساز و کار عرضه و تقاضا و به صورت عادالنه تعياين
میگردد و در شرایط رير طبيعی (مانند احتکار توسط افراد متعدد و در نتيجه کميابی کااال) دولات
در تعيين قيمتها دخالت خواهد نمود .الزم به ذکر است تأکيد اسالم بر ضرورت ایجاد ساز و کار
سالم تثبيت قيمتهاا نن چناان اسات کاه در قاوانين جازاي اساالمی باراي عاامالن چناين نوسااناتی
محکوميتهایی چون تعزیر ،زندان و تبعيد در نظر گرفته شده است (نقویان و همکاران.)3131 ،
در بازارهاي اسالمی و بهویژه بازارهاي صدر اساالم تعاداد خریاداران و فروشاندگان زیااد باوده و
کاالها چندان نرایش نمایگردیاده چارا کاه ایان عمال چنادان مقباول نباوده اسات و در روایااتی
فروشندگان از نرایش کاالهاي خود بر حذر داشته شدهاند .جابهجایی افراد در مشارل گوناگون به
سادگی امکانپذیر بوده و از احتکار نيز جلوگيري شده است .عالوه بر نن ،براي بازارهاي اسالمی
ویژگیهای ی نظير محدودیت تبانی ،رقابت توام با تعاون ،لزوم تباادل اطالعاات (زراءناژاد،)3113 ،
وجود انواع خيارات ،عدم انجام معامالت حرام ،نهی از کمفروشی ،نهی اساراف ،نهای راش ،نهای
تلقی رکبان ،نهی سد معبر ،عدم اضارار باه ريار (حساينی راد و نصايري زاده ،)3113 ،عادم وجاود
ماليات بر داد و ستد ،عاقل و بالل بودن طرفين معامله (صدر )3191 ،نيز ذکر شده است .یکی دیرر
از ویژگیهاي بازار اسالمی برگرفته از تعاليم پيامبر اکرم (ص) ،تقسيمبندي بازار بر مبناي تخصا
و حرفه است به گونهاي که هر صندی در گوشهاي از بازار به ارائه خادمت و فاروش کااالي خاود
میپرداخته است .این عمل نيز باعث شدافيت هر چه بيشتر بازار خواهد گردید .عالوه بار نن رفتاار
پيامبر و امامان بر لزوم نظارت بر بازار نيز تاکيد دارد .حضارت علای (ع) باه لحااظ اهميات باازار و
نقش نفرینی نن در اقتصاد و معيشت مردم به گونهاي مستقيم بر بازار و چرونری داد و ستد در نن
نظارت م کردند .نن بزرگوار هر صبح به بازارهاي کوفه رفته و بازاريها را به تقوا ،دوري از کام
فروشی ،دروغ ،خيانت و ظلام سادارش ما کردناد (راضای و همکااران .)3113 ،در مجماوع و باا
عنایت به اطالعات موجود پيرامون بازارهاي صدر اسالم یعنی عدم اتالف ،اسراف ،ضارر ،احتکاار
و  ...میتوان استنباط کرد که گرچه ساختار بازارهاي یاد شده را به علت دخالت دولت شاید نتاوان
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رقابت کامل تلقی نمود ولی کارکرد نن را میتوان رقابتی تلقای نماود (صادر ،)3113 ،چراکاه در
این بازارها قيمت در کمترین حد و توليد کاال در بيشترین اندازه است.3
 -5بحث و نتیجهگیری
دین اسالم به عنوان نخرین دیان الهای ،دینای کامال باوده کاه پياروي از دساتورات نن ،رهنماون
انسانها به سوي سعادت خواهد بود و در این ميان ،سيرهي پيامبر و امامان نيز در فهم اصول قرننای،
به عنوان متقنترین دستورات به سمت سعادت ،مؤثر خواهاد باود .از ایانرو توجاه باه نحاوه عمال
پيامبر اکرم (ص) در صدر اسالم و پس از نن در خصوص مسائل اقتصادي موجب شده تا از هماان
ابتدا براي اسالم ،که داراي سدارشات اخالقی خاص بود ،نظام اقتصادي متصاور گاردد و قاوانين و
مقررات این نظام نيز از ماتن قارنن ،نیاات و روایاات ،سانت و یاا درک عماومی و عقالنيات بشار
استخراج گردیده و راهرشا باشد .بنابراین با توجه به نحاوه عمال و برخاورد پياامبر اساالم (ص) باا
بازار در همان ابتداي رسالت ایشان ،مشخا میگردد که این مکان ناه تنهاا منداور نباوده بلکاه باه
عنوان یکی از مکانهاي مهم در نظام اقتصادي نقش تعيين کنندهاي نيز در زندگی مسلمانان خواهد
داشت .تجارت نيز سيره پيامبر اکرم (ص) بود چرا که عازت و ساربلندي فارد و جامعاه در گاروي
اقتصادي شکوفا است .در صدر اسالم باا توجاه باه ویژگایهااي جغرافياایی منطقاه جزیارهالعارب،
تجارت شغل عدهي کثيري بود و در مسير کاروانهاي تجاري بازارهایی برپا میگردید .اما ،قوانين
حاکم بر این گونه بازارها در بسياري از جنبهها رير اخالقی و رير اصولی بود .پيامبر اسالم (ص) از
همان نراز ،وضعيت بازار را اصالح فرمودند و حتی در تعيين مکان نيز دقت فراوان داشته و شرایط
فيزیکی بازارها را به نحوي تنظيم نمودند که موجب شدافيت هر چاه بيشاتر بازارهاا مایگردیاد .از
مجموع اعمال پيامبر اکرم (ص) در صدر اسالم و پس از نن و نيز سيرهي امامان برخی ویژگیهاي
بازار مشخا میگردد .در بازار خریداران و فروشندگان ملزم باه رعایات حقاوق یکادیرر باوده،
فریب ،تدليس ،رش ،احتکار ،نجش ،تلقی رکبان و  ...ناپسند و مغموم شمرده شده و انجاام معاملاه
با افراد صغير و نابالل مردود است .در بازار اسالمی فروشندگان سدارش شدهاند که در صورت پس
دادن کاال از سوي خریدار نن را پذیرا باشند .وجود انواع خيارات در معامله سبب شدافيت هار چاه
بيشتر شرایط معامله شده است .وجاود واساطههاا در باازار اساالمی در صاورتی پذیرفتاه اسات کاه
 .3ميرمعزي در کتاب خود "اقتصاد کالن با رویکرد اسالمی" مینویسد که توليدکننده مسلمان یا به انريزه حداکثر
سود و یا حداکثر توليد مبادرت به توليد مینماید که در هر دو حالت توليد و اشتغال بيش از نظام سرمایهداري است.
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واسطهها عامال تساهيلکنناده در انتقاال کااال باوده و تاالش ننهاا بار پایاه تاأمين رفااه و نساایش
خریداران باشند .در بازار تجمع فروشندگان کاالیی مشابه در یک مکان باعث ایجاد امتيازاتی براي
هر دو گروه خریدار و فروشنده میگردد .قيمتها در بازار اسالمی بر اساس شارایط طبيعای تعياين
شده و دولت اسالمی مرر در شرایط قيمتهاي ريار واقعای در باازار دخالات نخواهاد نماود .اماا،
همواره عاملين دولت که داراي شرایطی چون صداقت ،امانتاداري ،باا تقاوا و باا ایماان هساتند ،در
بازار حضور داشته و به ارزیابی ،مطالعه و تحليل دقيق اطالعاات و وضاع باازار مایپردازناد .پياامبر
اسالم (ص) و امامان به ارتباط مستقيم با باازار تأکياد فرمودناد باه گوناهاي کاه حضارت علای (ع)
هميشه در بازار حضور مییافتند و فروشندگان را به رعایات تقاوا دعاوت ماینمودناد .در مجماوع
بازار اسالمی تحت کنترل دو عامل درونی ،اخالق ،و عامل بيرونی ،دولت ،قرار دارد .در مجماوع،
میتوان براي عناصر بازارهاي اسالمی ،با ویژگیهاي ذکر شده ،دو گروه تعيين نمود -3 :عناصري
که در ارتباط مستقيم با باازار اسات (خریاداران ،فروشاندگان ،واساطههاا ،کاالهاا و قيمات) .و -
عناصري که به طور رير مستقيم با بازار گره خوردهاند (مسجد ،نب انبار ،حسينيه ،کاروان سرا و ...
که محل تجمعات اجتماعی و سياسی مردم بوده و قلب شهر محسوب میگردیده است).
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