حاکمیت قانون ،کوچکتر کردن دولت ،کاس��تن
از مقررات ،و ش��فافیت در امور مالی در کنار هم
فضای کس��ب و کار کشور را برای ایجاد ثروت و
اشتغال مساعد میسازد.
کشور ایران استعدادهای درخشان و بینظیری دارد
که در هیچ بافتاری به جز جهانی ش��دن امکان بروز
و شکوفایی حداکثری نخواهد داشت .این دیگر بر
عهده مسئوالن اداره کشور است که فرصت تغییر را
مغتنم شمرده و راه بهروزی اقتصادی کشور را هموار
کنن��د ،همانط��ور که بر عهده رهبران کش��ورهای
غربی اس��ت که با لغ��و تحریمه��ای بینالمللی به
اس��تقبال صلح و همکاری با ایران بروند .نباید این
پند حکیمانه «مونتس��کیو» را فراموش کرد که گفته
بود« :صلح نتیجۀ طبیعی مبادله و تجارت است».

مصطفی آکیول ،روزنامهنگار ،کارشناس ارشد
تاریخ ،و استاد دانشگاه استانبول فیث ترکیه
Mustafa Akyol from Turkey, MA in History, Journalist and Lecturer at Istanbul
Faith University in Turkey

در تاریخ و فرهنگ اسالمی و مطابق با احادیث و
روایات متعدد ،کاس��ب و بازرگان صادق همیشه
مورد ستایش بوده است و البته مهمتر از همه این
که پیامبر گرامی اس�لام خودش��ان پیش از بعثت
بازرگان بودهاند و به ش��غل تجارت میپرداختند.
اما دلیل این همه س��تایش و بزرگداش��ت کسب
و کار در فرهنگ اس�لامی چیست؟ و چرا پیامبر
بزرگوار اسالم کاسب را «حبیب خدا» میدانستند؟
دلیل روشن اس��ت .با مراجعه به منابع اسالمی و

با رج��وع به عقل خ��ود در مییابیم که کاس��ب
صدی��ق با پرداختن به تج��ارت و معامله در واقع
دارد کاری میکن��د ک��ه به نفع همه مردم اس��ت.
مث ً
ال فرض کنید کش��وری محصول خرمای عالی
دارد و کشور دیگری گندم عالی دارد .اینها همه
نعمتهای خداوند هس��تند ،اما این نعمات همه
جا نیس��تند و به یکسان در همۀ نقاط دنیا پراکنده
نشدهاند .هیچ کشوری همه محصوالت خوب را
یکجا در قلمرو خود ندارد .ش��ما در ایران نفت
دارید ولی ما در ترکی��ه منابع نفتی نداریم و باید
نیازم��ان به انرژی را با خرید نفت از ش��ما تأمین
کنیم .بنابراین ،در س��ادهترین تعریف ،کاس��ب یا
بازرگان کس��ی اس��ت که کاالی��ی را از منطقهای
ب��ه منطقه دیگر میبرد .او با انجام این کار س��ود
میب��رد ،اما در عین حال ب��رای جامعه خودش و
همین طور برای مردم کش��وری که کاالهای او را
مصرف میکنند سود و ارزش ایجاد میکند .البته
این به شرطی اس��ت که کاسب در کارش صادق
باشد چون صداقت در این جا از اهمیت بسیاری
برخ��وردار اس��ت .پس بنا به ای��ن تعریف ،تاجر
صادق در واقع کس��ی است که نعمات خداوند را
در عرصه گیتی پخش و توزیع میکند.
ب��ر مبنای همین تعری��ف و با همین منطق بود که
اسالم از آغاز پیدایش سعی در ترویج تجارت در
جهان داشت .در حقیقت ،تمدن اسالمی به عنوان
تمدن��ی مبتنی بر تج��ارت ظهور کرد و ش��کوفا
گردید و تعداد احادیث و آموزههای اس�لامی در
تقدیر تجارت و کسب و کار بسیار فراوان است.
از طرف دیگر ،پیامبر اس�لام به تشویق و ترویج
«تجارت بر اس��اس پ��ول» (در مقابل «تجارت بر
اس��اس داد و س��تد پایاپ��ای کاال») میپرداختند.
داد و س��تد پایاپای کاال در زمان ظهور اس�لام و
از قرنه��ا پیش از آن عمدهترین ش��کل معامله و
تجارت بود .پول یکی از ابداعات مهم بشر است
که به واس��طۀ آن تجارت و معامله آسانتر شد و
رونق بس��یار گرفت زیرا بدون وجود پول من که
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به ط��ور مثال محصول خرما داش��تم برای تأمین
مایحتاج خود مجبور ب��ودم برای معاوضه کاالی
خ��ودم به دنب��ال افرادی بگردم که ب��ه خرما نیاز
داش��تند و تازه ممکن بود آن اف��راد کاالی مورد
نیاز من را نداشته باش��ند .اما با اختراع پول افراد
میتوانستند کاالهای خود را با پول معاوضه کرده
و در عین ح��ال تمام مایحتاج خ��ود را در ازای
پرداخت پول به دس��ت بیاورن��د .به خاطر وجود
پول است که تجارت بینالمللی امکانپذیر شده و
تمدن اسالمی از همان آغاز ،تجارت بر مبنای پول
را مورد تش��ویق و حمایت قرار داد .ضرب سکه
از نخس��تین س��الهای پیدایش تمدن اسالمی در
سرتاسر قلمروی اس�لام رواج فراوان یافت .البته
در دوران پیش از اس�لام نیز س��کههای ساسانی
و دیگر سلسلههای امپراطوریهای ایرانی وجود
داش��ت (که خود نش��انگر آن اس��ت که ایرانیان
از هزاران س��ال پی��ش در انجام بس��یاری کارها
پیشگام بودهاند) اما نکته اصلی در این است که با
گسترش تمدن اسالمی ،مسلمانان به شکلی ویژه
به ضرب س��که و ترویج تجارت ب��ر مبنای پول
اهمیت میدادند.
در دوران قرون وسطی (از قرن هشتم تا سیزدهم
می�لادی) دنیای اس�لام مرک��ز تج��ارت جهان
محسوب میشد و تمام شاهراههای عمده تجاری
جهان از خاورمیانه و کش��ورهای اس�لامی عبور
میکرد .در آن دوران اروپا منطقهای بسیار توسعه
نیافته بود که مسلمانان از آن مواد خام (نظیر الوار
و پوس��ت و پش��م) وارد میکردند .مسلمانان در
ازای معامالت خود با اروپاییان پول نقد پرداخت
میکردن��د و همی��ن معام�لات منجر ب��ه تدوین
قوانی��ن تج��اری و قوانین دریانوردی ش��د .این
قوانین ابتدا توسط قضات و فقهای اسالمی نوشته
میش��د و س��پس اروپاییها همان قوانین تدوین
ش��ده اس�لامی را اتخاذ کرده و مبن��ای معامالت
خود قرار میدادن��د .امروزه برخی صاحبنظران
اس��تدالل میکنند که بس��یاری از قوانین تجاری

اروپا از قوانین تجاری اس�لامی اتخاذ ش��دهاند.
حتی بس��یاری از ادوات و ابزارهای مالی در آغاز
در کشورهای اس�لامی اختراع شدند و سپس به
اروپا راه یافتند .به طور مثال« ،چک» که امروزه در
تمام بانکها و معامالت از آن استفاده میشود از
کلم��ه عربی «صک» به معنای تعهد به وفای عهد،
گرفته شده است .تاجران مسلمان که باهوشتر از
اروپاییان بودند خیلی زود دریافتند که حمل پول
نقد دش��واری و خطرات فراوانی دارد و به همین
دلیل نوعی سیس��تم اولیه بانکی اختراع کردند که
ب��ه تاجران ام��کان میداد با نوش��تن مبلغ معامله
روی ی��ک کاغذ و مه��ر و امضای آن ،وجه تعهد
ش��دۀ معامله را به صورت «ص��ک» یا «چک» به
طرف قرارداد خود پرداخت کنند.
چندی پی��ش مقاله جالب��ی میخوان��دم از یکی
صاحبنظ��ران ک��ه میگفت چنان چه در س��ال
 1000می�لادی بنیادی به نام «بنیاد نوبل» و جوایز
نوبل وجود میداش��ت ،ب��دون تردید تمام جوایز
نوبل در همه رش��تههای علمی به مسلمانان تعلق
میگرفت! و ما اکنون باید از خودمان بپرس��یم که
چه چیزی سبب شده که تعداد جوایز نوبل تعلق
گرفته به مسلمانان تا این اندازه کم شده است.
موضوع دیگر این که ،بر مبنای ش��واهد و مدارک
فراوان ،بسیاری از صاحبنظران دنیا در این نکته
اتفاق نظر دارند که اس�لام و جهان اسالم در طی
قرون وسطی موفق به ایجاد نظامی شده بود که از
نظر تجارت ،تولید ،و سیس��تم مالی در واقع یک
«نظام س��رمایهداری اس�لامی» بود .اما این نه یک
نظام سرمایهداری بیرحم ،بلکه یک سرمایهداری
مدارا کننده و مهربان بود .اسالم در ایجاد نهادهای
خیری��ه (از طریق پرداخ��ت «ذکات» یا از طریق
«وقف») برای سرپرس��تی و مراقبت از تهیدستان
و نیازمندان نیز پیش��گام بوده اس��ت« .وقف» در
حقیقت بخش��ی از پول یا ملک و دارایی یک فرد
اس��ت که میخواهد به ص��ورت داوطلبانه آن را
به کار خیری اختص��اص دهد و خودش به طور
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مشخص اعالم میکند که من این وجه یا ملک را
فقط جهت استفاده برای این منظور خاص «وقف»
میکنم و احدی حق ندارد به آن تعرض کند یا آن
را در ام��ر دیگری بهکار گیرد .هدف وقف کننده
دس��تگیری از نیازمندان ی��ا کمک به یک امر خیر
است و میخواهد به این ترتیب مشمول رحمت
و مهربانی خداوند شود .به همین خاطر است که
دین اسالم به حکم شریعت از مال یا ملک وقفی
محافظت میکند تا نه تنها افراد عادی ،بلکه حتی
حاکمان کشور نیز مجاز به تصرف آن مال نباشند.
حاکمان در طول تاریخ به طور معمول بخش��ی از
پول و دارایی مردم را از طریق اخذ باج و خراج یا
مالی��ات از آنها میگرفتهاند .اما در مقوله «وقف»
شریعت اسالم با جدیت از «حقوق مالکیت» دفاع
و محافظت میکند و حتی به حکومت هم اجازه
نقض حق��وق مالکیت را نمیده��د .آیا ما امروز
هم نهاد «وقف» و بنیادهای خیریه در کش��ورهای
مسلمان داریم؟ البته که داریم اما همه ما میدانیم
ک��ه بزرگترین بنیادهای خیری��ه در جهان اکنون
در غرب هس��تند .غربیه��ا این روش را از ما یاد
گرفتند ،اما در پیش��برد آن خیل��ی بهتر و موفقتر
از م��ا عمل کردند و اکنون نه��اد خیریه در غرب
نهادی قدرتمند و ریشهدار شده و تعداد بنیادهای
عظی��م خیریه در غرب (نظی��ر «بنیاد بیل گیتس»)
قابل شمارش نیست.

بحث اصلی من این است که زوال تمدن اسالمی
با زوال اقتصادی و ب��ا تغییر گذرگاههای تجاری
آغاز ش��د .همزمان با تغییر جهت این ش��اهراهها
و گذرگاهه��ا از خاورمیان��ه و ح��وزه مدیترانه به
س��مت اقیانوسها ،دنیای اسالم به تدریج پویایی
و توان و شادابی خود را از دست داد و شکوفایی
تجاری و اقتصادی غرب آغاز ش��د ،به طوری که
تنها چن��د قرن بعد از این تغیی��رات ،غربیها در
هیأت قدرتهای اس��تعماری و امپریالیس��تی به
سراغ ما آمدند.
یک��ی از اف��رادی که مایل��م در ارتباط ب��ا تاریخ
سرمایهداری اسالمی به او اشاره کنم« ،ابن خلدون»
متفکر بزرگ مسلمان در قرن چهاردهم است .دو
نفر از برجستهترین فیلسوفان و اقتصاددانان غرب
ب��ه نامهای «آدام اس��میت» و «دیوی��د ریکاردو»
احترام خاصی برای «ابن خلدون» قائل بوده و در
آثار خود از او تمجید فراوان کردهاند .باید در نظر
داشت که اهمیت این دو متفکر غربی انکارناپذیر
اس��ت ،چرا که اندیش��ه و آثار آنها علم اقتصاد
را به وجود آورده و در ش��کلگیری دنیای مدرن
امروز نقشی اساسی داشتهاند .اما علیرغم اهمیت
بی چون و چرای آنان« ،ابن خلدون» از بس��یاری
جهات نس��بت به هر دوی آنه��ا ارجحیت دارد.
«ابن خلدون» نخس��تین کس��ی بود که دینامیسم
تجارت و معامله را کش��ف کرد (البته او به نوعی
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بنیانگ��ذار علم جامعه شناس��ی هم ب��ود ،اما آن
مطلبی جداگانه است و ربطی به بحث ما ندارد).
«ابن خل��دون» در اثر س��ترگ و معروف خود به
نام «مقدمه» (که مقدمهای بر تاریخ اس��ت) ضمن
بررس��ی وضعیت اقتصادی مناطق مختلف متوجه
شده بود که موفقترین سرزمینها آنهایی بودهاند
که مالیات کمتری بر کسب و کار و زندگی مردم
وض��ع کردهاند .او دریافته بود ک��ه اگر حکومتی
مالیاته��ای س��نگین ب��ر دارای��ی و درآمد مردم
وض��ع کند ،مردم دیگر هیچ رغبتی به کار و تولید
نش��ان نداده و انگیزه فروش محصوالت
یا معامل��ه با دیگ��ران را به کلی از
دس��ت میدهند .به همین دلیل
در نتیجهگی��ری خ��ود اظهار
ک��رده بود که اگر کش��ور یا
حکومت��ی خواهان موفقیت
اقتصادی است باید مالیات
کمتری از مردم بگیرد.
به قول یکی از اندیشمندان
ترکی��ه ،دکتر «س��لیم جعفر
کارات��اش» ،1ک��ه مطالع��ات
مفصلی در آثار و اندیشههای «ابن
خلدون» داشته و مقاله تحقیقی جالبی
به نام «نظریه اقتصادی ابن خلدون و ظهور و
سقوط ملتها» منتشر کرده« ،ابن خلدون» دخالت
حکومت در تجارت و تولید را بیفایده و زیانبار
میدانس��ته و معتقد بوده که دیوانساالران دولتی
نمیتوانند مکانیس��م فعالیتهای تجاری را درک
کنند و شوق و انگیزه تاجران و کسبه را ندارند .به
واقع طبق نظر «ابن خلدون» ،چون دولت و دستگاه
دیوانساالری قادر به درک ماهیت تجارت نیست
پ��س بهتر اس��ت نقش دولت در ام��ور اقتصادی
و می��زان دخالتش در کس��ب و کار و تجارت به
حداقل برس��د .او حتی افت نسبی مازاد اقتصادی
و سقوط کش��ورهایی که حکومتشان مستقیم ًا در
تجارت و تولید دخیل هس��تند را پیشبینی کرده
1 . Dr. Selim Cafer Karatas

ب��ود و به حکومت توصیه میک��رد که تجارت و
تولید را به ملت واگذار کنند و از دخالت در امور
تج��اری بپرهیزند .به عقیده «ابن خلدون» ،وظیفه
دولت نه دخالت در تجارت ،بلکه برپایی عدالت
و امنیت اس��ت .دولت به ج��ای دخالت در بازار
باید به ش��یوهای عادالنه و بر مبنای قانون از بازار
و کسبه محافظت کند.
از دید «ابن خلدون» بهترین و موفقترین کش��ور
آن است که کمترین حد از دیوانساالری دولتی را
داشته باشد؛ که قوای قهریه در آن فقط در حدی
باش��د که نظم و امنی��ت مردم و بازار را
برقرار کند و برای تأمین منابع مالی
الزم ب��رای فعالیتهای دولتی
کمترین ح��د از مالیات را از
مردم بگیرد .سه قرن بعد از
ابن خلدون« ،آدام اسمیت»
هم همی��ن نظریات را بیان
میک��رد .ام��ا بریتانیاییها،
ب��ر خ�لاف م��ا ک��ه «ابن
خل��دون» را فراموش کردیم
و ب��ه توصیهه��ای او اهمیت
ندادی��م ،نظرات «آدام اس��میت»
را ج��دی گرفتند ،انقالب صنعتی به
راه انداختن��د و قدرتمندترین کش��ور قرن
نوزدهم شدند.
تم��ام حرف من این اس��ت ک��ه آزادی اقتصادی
و تج��ارت آزاد بین افراد و ملتها برای اس�لام
موضوع غریب و تازهای نیس��ت و حتی میشود
گفت ایدۀ تجارت آزاد خود یکی از دستاوردهای
تمدن اسالمی اس��ت .ایده آزادی تجاری یکی از
ارزشهای بزرگ اس�لامی اس��ت و ما باید به آن
افتخار کنی��م ،نه این ک��ه از آن دوری کنیم .البته
قابل درک اس��ت که طی تح��والت قرن نوزدهم
دیدگاه مس��لمانان به موضوع تج��ارت رفته رفته
تغییر کرد و از نقطه نظر دیگری به مقوله تجارت
نگاه کردند ،زیرا در قرن نوزدهم ما مس��لمانان در
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ترکیه ،ایران ،و کش��ورهای عربی متوجه ش��دیم
که پدیدهای به نام امپریالیس��م غرب با آن قدرت
سهمگین نظامیاش به سراغ ما آمده است .اکنون
«اس��تعمار» به دغدغه و مش��کل ت��ازهای برای ما
تبدیل ش��ده بود .البته پیش از ق��رن نوزدهم هم
مس��لمانان قرنها با انواع هجوم نظامی بیگانگان
مواجه بودند و حمله مغول و جنگهای صلیبی را
تجربه کرده بودند .اما آن چه مس��لمانان در پدیده
امپریالیسم میدیدند هیچ ش��باهتی به تجربههای
پیش��ین نداش��ت .امپریالیس��م قرن نوزدهم یک
پدیده نوظهور بود و برای ما یک مشکل جدید و
بیسابقه محسوب میشد.
حال پرس��ش اساسی این اس��ت که در مواجه با
امپریالیسم و س��لطهطلبی قدرتهای غربی چه
راهکاری بای��د در پیش گرفته میش��د؟ یکی از
راهکاره��ای موجود ،سیاس��ت «حمایتگرایی»
بود ک��ه میگفت مرزه��ا را ببندی��د و به لحاظ
اقتص��ادی ت��ا جایی ک��ه برایتان ام��کان دارد از
خودتان محافظت کنید تا از نفوذ غرب و هجوم
اقتصادی آن در امان بمانید .منطق حمایتگرایی
تا حدودی قابل درک اس��ت و م��ن معتقدم در
برخی م��وارد چارهای جز اعم��ال «محدود» آن
وج��ود ندارد ،ام��ا در عین ح��ال نباید فراموش
کرد که تمام سیاستهای حمایتگرایانه همیشه
و در نهای��ت پیامده��ای ناخوش��ایندی به دنبال
داش��تهاند و هنوز هم دارند .من آش��نایی دقیقی
از تاریخ اقتصادی کشور شما ندارم ،اما به عنوان
یک شهروند کش��ور ترکیه میتوانم نمونهای از
سیاست حمایتگرایی در تاریخ اقتصادی کشور
خودم را برای شما بیان کنم.
صنعت چاپ تا  200س��ال بعد از اختراع ماشین
چاپ در اروپا در قرن ش��انزدهم هنوز به کش��ور
ترکیه نرس��یده بود .ترکیه عثمان��ی تا اواخر قرن
هیجده��م صنع��ت چاپ نداش��ت .از این جهت
میش��ود گفت م��ا خیلی دیرت��ر از دیگ��ران به
بهرهمندی از تکنولوژی چاپ رس��یدیم .دلیل این

عقب ماندن از قافله چه بود؟ س��کوالرهای ترکیه
در ارزیاب��ی دالیل این موضوع علمای اس�لامی
ترکی��ه را مس��ئول عقب ماندگ��ی صنعت چاپ
قلم��داد میکنند در حالی که این اش��تباه اس��ت.
حقیقت این اس��ت ک��ه پادش��اهان عثمانی برای
محافظت از هنر خطاط��ی و حمایت از خطاطان
مشهور اس��تانبول ورود صنعت چاپ به ترکیه را
ممنوع کرده بودند .مش��اوران مدام به س�لاطین
عثمانی یادآور میشدند که بیش از  3000خطاط
در اس��تانبول مشغول کار هس��تند و هنر خطاطی
استانبول شهره آفاق است و اگر دستگاه چاپ به
ترکیه برسد دیگر هیچ کس سفارش نوشتن کتاب
به خطاطان نخواهد داد و آنها بیکار شده و هنر
خطاطی استانبول از بین خواهد رفت.
به این ترتیب ،برای حمایت از  3000نفر ما  3قرن
از صنعت چاپ در ترکیه محروم بودیم! ش��کافی
که به واسطه این محرومیت بین ما و غرب ایجاد
ش��د هنوز هم پر نشده اس��ت و تعداد کتابها و
مقاالت موج��ود در کتابخانههای غرب به مراتب
بیشتر از کتابخانههای ما است.
بنابرای��ن ،ب��رای حمایت از یک صنع��ت محلی،
گاه کل جامعه آس��یب میبیند و بازارهای کش��ور
ب��ه روی دنیا بس��ته میش��ود .متأس��فانه در ادامه
سیاس��تهای حمایتگرایان��ه ،حت��ی آن صنعت
محلی که مورد حمایت قرار گرفته نیز به علت دور
ماندن از بازارهای جهانی رفته رفته قابلیت رقابتی
خود را از دس��ت داده و نهایت�� ًا از بین میرود .به
همین دلیل ،حمایتگرایی اقتصادی گر چه ش��اید
در مرحلهای از روند توس��عه اقتصادی یک کشور
و یا در تع��دادی از بخشهای اس��تراتژیک مانند
مخابرات و ارتباطات ب��رای مدت محدودی الزم
و توجیهپذیر باشد ،اما در مقابل ،گشودن بازارهای
کش��ور به روی دنیا نیز امری الزم اس��ت چون به
صنایع و حرفههای داخلی امکان میدهد رقابت با
دیگران را بیاموزند .هر کش��وری میتواند به روند
جهانیشدن بپیوندد و از مزایای آن بهرهمند گردد.
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