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**
حسیي درٍدیاى

چکیذُ
قابلیت خلق پَل بِ ٍسیلِ باًکّای تجاری ،ایي سؤال را بِ ٍجَد هیآٍرد کِ آیا ایي پذیذُ اس دیذگاُ ارسشّا
اخالقیً ،اػادالًًِ ،اقط قذرت دٍلت در اػوال حق حاکویتی اًتطار پَل ٍ هحزک فؼالیتّای فاقذ اٍلَیت
اجتواػی هؼزفی کزدُ ٍ هذافؼاى بز هشایای آى بٍِیژُ فزاّنساسی اػتبار بزای بسط تَلیذ پافطاری هیکٌٌذ.
هتفکزاى هسیحی بز ایي ػقیذُ ّستٌذ کِ خلق پَل باًکی اس جْت ساسگاری با هالکّای دیٌی هزدٍد است .در
ادبیات اقتصاد اسالهی ًیش گزایص غالب در بیي هحققاى ،رد تَاى خلق پَل بِ ٍسیلِ ًظام باًکی اس حیث
ساسگاری با هؼیارّای دیٌی است .پژٍّص پیص رٍ با پافطاری بز دٍ هؼیار اصلی ػذالت ٍ هَلذیت ،خلق
اًؼطافپذیز پَل بِ ٍسیلِ ًظام باًکی را بِ صَرت بالقَُ اهکاًی در جْت گستزش تَلیذ ٍ تحقق ّذف آباداًی
هؼزفی کزدُ؛ اها هیشاى فؼلیتیافتي آى را هَظَػی هزتبط با ػَاهل هؤثز بز هقصذ تخصیص اػتبارات باًکی
هیداًذ .اس دیذگاُ هؼیار ػذالت ،خلق پَل باًکی بِ جْت اتکای بِ اهتیاسات تبؼیطآهیش ٍ ّوچٌیي آثار تَسیؼی
هٌفی ،در ّز دٍ هؼٌای بزابزی در فزصتّا ٍ تَاسى در ًتایج ،هزدٍد ارسیابی ضذ؛ اسایيرٍ ّوسَساسی خلق پَل
باًکی با اغزاض اقتصادی دیي ،هستلشم توْیذ ساسٍکارّایی جْت تطابق هقصذ اػتبارات باًکی با اٍلَیتّای
اجتواػی ،تخفیف آثار هٌفی تَسیؼی ،در کٌار باسضٌاسی سْن دٍلت (جاهؼِ) اس سْن باًک در هٌافغ خلق پَل ٍ
هالیاتستاًی آى است.
ٍاژگاى کلیذی :خلق پَل ،باًک ،ػذالت ،قعاٍت ارسضی ،دٍلت.
طبقِبٌذی .Z12 ،E51 :JEL

* اؾتبز زا٘كىس ٜالتهبز زا٘كٍب ٜتٟطاٖ.

Email: sobhanihs@ut.ac.ir.

** فبض٘اِتحهیُ زوتطای التهبز زا٘كٍب ٜتٟطاٖ  ٚپػٞٚكٍط ٔؤؾؿُٔ ٝبِٗبت  ٚتحمیمبت ٔجیٗ.
Email: h_doroodian@yahoo.com.
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هقذهِ
ازثیبت ثب٘ىساضی اؾالٔی ثیكتط زضثبضٛٔ ٜي« ٔٛثٟط٘ ٚ »ٜح ٜٛانالح ضاثُ ٝحمٛلی ثب٘ه ثب
ٔكتطیبٖ ث٘ٝحٛیؤ ٝؿتّعْ لطو ثب ثٟط٘ ٜجبقس ،ؾبٔبٖ یبفت ٝاؾت .چبضچٛةٞبی ربیٍعیٗ
پیكٟٙبزی ثطای ثب٘ىساضی اؾالٔی ثِ ٝحبِ ٔیعاٖ ا٘حطاف اظ ضٚیّٔ ٝطؾ ْٛثب٘ىساضی زٚ
ٌٝ٘ٛا٘س :ضٚیىطز ٘رؿت رٞٛط ٜثب٘ىساضی اؾالٔی ضا «ٔكبضوت زض ؾٛزٚظیبٖ» ِ ٚصا
ثَٛ ٝضاؾبؾی ٔتفبٚت اظ ثب٘ىساضی ٔتٗبضف تّمی وطز ٚ ٜضٚیىطز ز ْٚثب٘ىساضی اؾالٔی ضا
ث ٝنٛضت ضیكٝای ٔتٕبیع اظ ثب٘ىساضی ٔتٗبضف ٘پٙساقتٔ ٚ ٝیوٛقس ثب اؾتفبز ٜاظ
ْطفیت ٞبی فمٟی  ٚایزبز انالحبت  ٚتغییطاتی ٖٕستبً حمٛلی زض ثب٘ىساضی ٔتٗبضفٛٔ ،اضز
٘بؾبظٌبضی آٖ ثب ٔحطّٔبت فمٟی ضا چبض ٚ ٜآٖ ضا ث ٝضٚیّٔ ٝتٗبضف ثب٘ىساضی ٘عزیه وٙس.

*

زض ایٗز ٚضٚیىطزٔ ،ؿئّ« ٝذّك پٛٔ »َٛيٖٛی وّیسی ٘جٛز ،ٜثّى ٝزغسغ ٝانّیٔ ،طث ٌٛثٝ
32

ٔبٞیت فمٟی ـ حمٛلی تٗبُٔ ثب٘ه ثب ٔكتطیبٖ اؾت.
ثٙبثطایٗ ٔیعاٖ ؾبظٌبضی رطیبٖ ذّك پ َٛثٚ ٝؾیّ ٝثب٘هٞبی تزبضی ثب اٞساف ٔ ٚمبنس
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زیٙی ٔٛيٖٛی زضذٛض تٛرٔ ٝؿتمُ اؾت؛ ذّك پ َٛثٚ ٝؾیّ ٝثب٘هٞب ٔب٘ٙس ثؿیبضی
ضٚیّٞٝبی ٔتٗبضف التهبزی ،اظ زیسٌب ٜاحىبْ فمٟی چٙساٖ ٕ٘یتٛا٘س ٔحُ ؾؤاَ  ٚاقىبَ
ثبقس؛ یه ثب٘هِ ثس ٖٚضثب ُٔٙمبً لبزض اؾت زض ٖیٗ اِتعاْ ث ٝلٛاٖس ٘بْط ثط غیطضثٛی ثٛزٖ،
ذّك پ َٛوٙس؛ أب ؾؤاَ لبثُ َطح ؤ ٝحٛض ٔمبِ ٝپیف ض ٚضا قىُ ٔیزٞس ،ایٗ اؾت وٝ
آیب ضٚیّ ٝذّك پ َٛثب٘ىی ذْ ٛز ثب اٞساف ٔ ٚمبنس التهبزی ثطٌطفت ٝاظ زیٌٗٓٞ ،طا ٚ
ٓٞضاؾتبؾت؟ ایٗ قیَ ٜٛطح ٔٛي ٔٛیٗٙی اضظیبثی ٔٛي ٔٛذّك پ ٝ٘ ،َٛاظ زیسٌب ٜفمٟی
ثّى ٝاظ رٟت تالئٓ ثب اغطاو التهبزی زیٗ ،تٕبیع ایٗ ُٔبِٗ ٝثب ٔجبحج ٔتٗبضف زض حٛظٜ
ثب٘ىساضی اؾالٔی ٔحؿٛة ٔیقٛز .ازثیبت ٔٛيٌٛ ٔٛیبی آٖ اؾت و ٝایٗ ٔٛئٛ
پیفتط ث ٝنٛضت ارٕبِی ٔٛضز تٛر ٝثطذی ٔحممبٖ التهبز اؾالٔی  ٚا٘سیكٕٙساٖ ٔؿیحی
٘یع لطاض ٌطفت ٝاؾت؛ ٖال ٜٚثط پبیٍبٜٞبی زیٙی ،ذّك پ َٛثب٘ىی اظ ؾٛی ثطذی ٔىبتت ٚ
ٔحممبٖ التهبزی ٘یع ٔٛضز لًبٚت اضظقی لطاض ٌطفت ٝاؾت .ایٗ پػٞٚف ث ٝضٚقی ویفی
* .ثطای یبفتٗ تجییٗ  ٚتكطیح ثیكتط زضثبض ٜضٚیىطز ا َٚض.ن ث :ٝتٛت٘ٛچیبٖ ٚ 1379 ،ضٚیىـطز ز ْٚض.ن ثـ:ٝ
ٔٛؾٛیبٖ.1390،

(غیطوٕی) ثب تٕٗك زض ازثیبت ٔٛئ ٚ ٔٛتىی ث ٝاؾتسالَ  ٚثطضؾی ویفی تالـ ٔیوٙس
پبؾری ٔؿتسَ ث ٝؾؤاَ ُٔطحقس ٜاضائ ٝوٙس.
ٔمبِ ٝث ٝایٗ قىُ ؾبٔبٖزٞی قس ٜو ٝپؽ اظ ثیبٖ ٔمسٔ ،ٝثَٛٝضٔرتهط ث ٝتجییٗ
ٔٛئٛقٙبذتی چیؿتی ذّك پ َٛثٚ ٝؾیّٓ٘ ٝبْ ثب٘ىی پطزاذت ٚ ٝؾپؽ ثَٛٝضارٕبِی
ازثیبت ٔٛي ٔٛلًبٚتٞبی اضظقی التهبززا٘بٖ ٔ ٚىبتت التهبزی زض ثبة ذّك پَٛ
ثب٘ىی ٔطٚض قس ٜاؾت؛ زض ثرف ثٗس  ٚپیف اظ ٚضٚز ث ٝازثیبت التهبز اؾالٔی ،ثٝ
لًبٚتٞبی اضظقی ٔؿیحیبٖ زضثبض ٜذّك پ َٛثب٘ىی اقبض ٜقس ٚ ٜؾپؽ تمطیطی اظ
ُٔبِٗبت ٔٛرٛز زض ازثیبت التهبز اؾالٔی ثب َطح ٟٔٓتطیٗ ازٖبٞبی ٘ٛیؿٙسٌبٖ اضائٝ
ٔیقٛز؛ پؽ اظ آٖ لًبٚت اضظقی ذٛز اظ تٛریٝپصیطی ذّك پ َٛثب٘ىی اضائ ٝقسٚ ٜ
زضٟ٘بیت ٟٔٓتطیٗ زؾتبٚضزٞبی پػٞٚف  ٚتٛنیٞٝبی ؾیبؾتی ث ٝنٛضت ذالن ٝاضائٝ
ذٛاٞس قس.

زض التهبزٞبی أطٚظی ثرف ٕٟٔی اظ پ َٛزض رطیبٖ ،ثسٞی ثب٘هٞبی ذهٛنی اؾت؛
ایٗ ٚالٗیتٔ ،حه َٛتىبُٔ تحٛالت ٔتأذط پِٛی زض اضٚپبی غطثی  ٚآٔطیىبی قٕبِی
اؾت؛ ٟٔٓتطیٗ تحٛالت ٔٙتٟی ثٚ ٝيٗیت و٘ٛٙی ث ٝاٍّ٘ؿتبٖ ٔٙتؿت ٔیقٛز ،ربیی و ٝزض
آٖ ظضٌطٞب ( )Goldsmithsزض لطٖ ٞفس ٓٞربیٍبٞی ٚیػ ٜزض ٍٟ٘ساضی ٔؿىٛوبت  ٚؾپؽ
ا٘تكبض ضؾیس ؾپطز ٜیبفتٙس؛ ظضٌطٞب ث ٝفبنّ ٝوٛتبٞی ث ٝرٟت ٔب٘سٌبضی ؾپطزٜٞبی
ٔؿىٛوبت ،ث ٝا٘تكبض چٙسثطاثطی ضؾیس (٘ؿجت ث ٝشذیطٔ ٜؿىٛوبت) ضٚیآٚضز٘س
()Greenham et al, 2012, p.66؛ اظایٗظٔبٖ ثب٘ىساضی ٔسضٖ ثب قیٜٛای ٔٛؾ ْٛث ٝشذیطٜ
رعئی ( )Fractional-Reserveتىبُٔ یبفت ،ثٝایٗٔٗٙب و ٝثسٞی ٔٙتكط ٜثٚ ٝؾیّ ٝثب٘ه (زض
آٖ ظٔبٖ ث ٝقىُ ضؾیس) ثٚ ٝؾیّ ٝپكتٛا٘ٝای رعئی اظ شذبیط حٕبیت ٔیقسِ .عٚ ْٚاوٙف
زض ثطاثط ثحطاٖٞبی پِٛی ( ٚقبیس ٚرٛز اٍ٘یعٜٞبی ا٘حهبضٌطایب٘ ،)ٝزِٚتٞب ضا زض ٘یٕٝ
ز ْٚؾسٛ٘ ٜظزٚ ٓٞازاقت تب اظ ا٘تكبض آظازا٘ ٝضؾیس ثٚ ٝؾیّ ٝثب٘هٞب رٌّٛیطی وطز ٚ ٜآٖ
ضا زض ا٘حهبض یه ثب٘ه ٔٛضز حٕبیت ذٛز (ثب٘هٞبی ٔطوعی اِٚی )ٝلطاض زٙٞس؛ أب ایٗ
تسثیط زِٚت ث ٝؾجت تغییط زض قىُ ثسٞی ثب٘ىی ،ذٙخی قس ()Fisher, 1936, p.17؛ ایٗثبض

فصلٌاهِ علوی پژٍّشی اقتصاد اسالهی /ارسیابی تَجیِپذیزی خلق پَل ...

چیستی خلق پَل باًکی

33

«ؾپطزٜٞبی ثب٘ىیِ» لبثُ ذطد وطزٖ ثب چه ،زض ٖطو اؾىٙبؼ زِٚت ،ثٖٛٙ ٝاٖ یه ٚؾیّٝ
پطزاذت رسیس پسیساض قس؛ ٔزسزاً ثحطاٖٞبی ثب٘ىی زض زٚضٙٔ ٜتٟی ث ٝضوٛز ثعضي زٝٞ
 ،1930زِٚت ضا رٟت تحمك ٞسف ثطلطاضی حجبت ،ایٗثبض ثٚ ٝاوٙكی ٔتفبٚت ٚازاقت:
«حٕبیت  ٚتًٕیٗ ثسٞیٞبی ثب٘ىی (ؾپطزٜٞب) رٟت ایزبز إَیٙبٖ زض ٘ٓبْ پطزاذت».
لٛاٖسی ٘ٓیط ثیٕ ٝؾپطز ٚ ٜزیٍط تًٕیٗٞب ثط ثسٞی ثب٘هٞب (ؾپطزٜٞب) اظ ایٗ ظٔبٖ پیسا
قس؛ اظآٖپؽ قبوّٓ٘ ٝبْ پِٛی ث ٝایٗ تطتیت لٛاْ یبفت و ٝثرف ٖٕس ٜپ َٛزض رطیبٖ،
ثسٞی ثب٘هٞبی ذهٛنی اؾت و ٝثب٘هٞب زض لجبَ آٖ شذبیطی رعئی اظ پ َٛثب٘ه ٔطوعی
ٍ٘ٔ ٝیزاض٘س.
ذّك پ َٛثب٘ىی زض ٔٗٙبی نحیح ثط لبثّیت ٚاْزٞی ( ٚؾپطزٜآفطیٙی) ثب٘هٔ ،مسْ ثط
ؾپطزٌٜیطی  ٚاوتؿبة شذبیط زالِت زاضز؛ ظٔب٘ی و ٝثب٘ه ٚاْ اُٖب ٔیوٙس ،ؤ ٝتطازف ثب
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افعٚزٖ ثط حؿبة ؾپطز ٜقرم ٚاٌْیط٘س ٜاؾت ،ایٗ پ َٛافعٚزٜقس ٜث ٝحؿبة ٚاٌْیط٘سٜ
اظ حؿبة ٞبی ؾپطز ٜلجّی پطزاذت ٘كسٛٔ ٚ ٜرٛزی شذبیط ثب٘ه ضا ٕ٘یوبٞس ،ثّى ٝایٗ
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لسضت ذطیس (پ )َٛثٝتبظٌی ذّكقس ٜاؾتٕٔ .ىٗ اؾت ٌفت ٝقٛز ذطدوطزٖ ٚاْ اُٖبیی
ث ٝقىُ ذطٚد ؾپطز ٜاظ ثب٘هِ ٚاْزٙٞس ،ٜثب٘ه ضا زض ٔٗطو فكبض اظزؾتزازٖ شذبیط لطاض
ذٛاٞس زاز؛ ٘ىتْ ٝطیف زض ایٙزب ایٗ اؾت و ٝاظآ٘زبو ٝثب٘هٞب ٕٔٗٛالً ث ٝنٛضت رٕٗی ٚ
ٔكبث٘( ٝبقی اظ یه ٔحطن ٔكتطن التهبز وال٘ی) الساْ ث ٝثؿٍ ( ٚلجى) ٚاْزٞی
ٔیوٙٙس ،ث ٝرٟت ثطاثطی ٔتٛؾٍ ُٔبِجبت  ٚثسٞیٞبی ثب٘هٞب زض تؿٛی ٝثیٗثب٘ىی ،لسضت
ؾبظٚوبض تؿٛی ٝثیٗثب٘ىی زض ٔحسٚز وطزٖ ثؿٍ ذّك پ َٛثؿیبض ٔحسٚز ذٛاٞس ثٛز ،شذبیط
ٔٛضز ٘یبظ ثطای تأٔیٗ شذیط ٜلب٘٘ٛی ٔتٙبؾت ثب ؾپطز ٜثٝتبظٌی ایزبزقس٘ ٜیع ث ٝنٛضت
زضٖٚظا لبثُزؾتطؾی ٖ ٚطي ٝاؾت؛ ِصا زض ف ٟٓنحیح اظ ذّك پ ،َٛایٗ ٚاْٞبی ثب٘ىی
اؾت و ٝؾپطزٜٞب ضا ٔیؾبظز؛ ٖطي ٝشذبیط ٔتٙبؾت ثب ؾپطزٜٞبی رسیس یب ث ٝنٛضت
غیطٖبّٔی تٛؾٍ زِٚت َی ّٖٕیبت پِٛیوطزٖ وؿطی ثٛزر ٝنٛضت ٔیٌیطز یب ثب٘ه
ٔطوعی ثطای تخجیت ٘طخ ثٟط ٜآٖ ضا ٖطي ٝذٛاٞس وطز  ٚیب زض ثستطیٗ حبِت ٔٙزط ثٝ
اؾتمطاو ثب٘هٞب اظ ثب٘ه ٔطوعی ذٛاٞس قس؛ زضٞطحبَ ،وٙف ٘ٓبْ ثب٘ىی ٔؿتمُ ٔ ٚمسْ
ثط وٙف حىٕطا٘ی پِٛی اؾت (.)Greenham et al, 2012, pp.113&147

لٛاْ ایٗ رطیبٖ ثط پصیطفتٍی ثسٞی ثب٘هٞب ثٖٛٙ ٝاٖ ٚؾیّ ٝپطزاذت ٖ ٚسْ تؿٛیٝ
یىزب ٘ ٚمسی ؾپطزٜٞبؾت؛ ایٗ پصیطفتٍی ثساٖ ٔٗٙبؾت و ٝثب٘هٞب لبزض٘س ثب قبضغوطزٖ
ٔٛرٛزی حؿبة ؾپطزٜٞب (اظ َطیك ٚاْزٞی یب ذطیس زاضایی) ؾپطز( ٜپ )َٛرسیس ایزبز
وٙٙس ،ثس ٖٚایٙى ٝثیٕی اظ تؿٛی ٝذبِم آٖ زاقتٓ٘ ٚ ٝبْ شذیطٌٜیطی ٔب٘ٗی ثبظزاض٘س ٜزض
ثطاثط وٙف رٕٗی آٟ٘ب ثبقس؛ آ٘چ ٝایٗ حمیمت ضا ٕٔىٗ ٔیؾبظز ،پصیطفتٍی ٖٕٔٛی ثسٞی
ثب٘ه ثٖٛٙ ٝاٖ ٚؾیّ ٝپطزاذت ضایذ اؾت.

هزٍر ادبیات هَضَع ارسشداٍری در خصَص خلق پَل باًکی
ٔحٛضیت پ َٛثب٘ىی  ٚث ٝحبقیٝضفتٗ پ َٛزِٚت زض التهبزٞبی أطٚظیٚ ،اوٙفٞب ٚ
لًبٚت ٞبی ٘ؿجتبً ٚؾیٕ ٔ ٚتفبٚتی ضا ثطاٍ٘یرت ٝاؾت؛ ثَٛٝضوّی زض ازثیبت ٔٛئٛ
ٔیتٛاٖ زٍ٘ ٚبٔ ٜربِف ٛٔ ٚافك ٘ؿجت ث ٝایٗ پسیس ٜضا قٙبؾبیی وطز؛ زیسٌبٜٞبی ٔربِف،
 ٓٞاظ رٟت وخطت آحبض  ٓٞ ٚغّٓت ٔربِفت ،زاضای ثطرؿتٍی ثیكتطی ثٓ٘ ٝط ٔیضؾٙس ٚ

دیذگاُّای هخالف
ٔربِفت التهبززا٘بٖ ثب ذّك پ َٛثب٘ىی ثب اؾتٙبز ثٗٔ ٝیبضٞبی ٔرتّفی نٛضت ٌطفت ٝاؾت؛
ثیكتطیٗ حزٓ ٔربِفت ٔطث ٌٛثٌ ٝطایف ایٗ ٚيٗیت ث ٝایزبز ثیحجبتی اؾت؛ ٔٙتمساٖ،
ثب٘ىساضی شذیط ٜرعئی ضا شاتبً ثیحجبت ٔ ٚربَطٜاٍ٘یع ٔیزا٘ٙس؛ ظیطا ثب٘ه ٕٔىٗ اؾت ثب
ذطٚد یىزبی زضنس ٔٗٙیزاضی اظ ؾپطزٜٞب یب ٘ىٚ َٛؾیٕ تؿٟیالت اُٖبیی ٔٛار ٝقٛز؛
ثسٞی ثب٘ه (ؾپطزٜٞب) زضحبِی ثٖٛٙ ٝاٖ پ َٛضایذ ،فبلس ضیؿه  ٚتًٕیٗقس ٜاؾت وٝ
زاضاییٞبی ا( ٚتؿٟیالت اُٖبیی) زض ٔٗطو ضیؿه ٘ى َٛلطاض زاضز ( Rothbard, 2008,

)p.99؛ ایٗ ضیؿه زائٕی زض وٙبض لبثّیت تؿطی ثحطاٖ اظ یه ثب٘ه ث ٝوُ ٘ٓبْ ،ثب٘ىساضی
ضا ٔؿتٗس قىٙٙسٌی ٔیؾبظز؛ ٖبُٔ زیٍط زض ایزبز ثیحجبتی اظ ٘بحی ٝذّك پ َٛثب٘ىی ٔطثٌٛ
اؾت ثٚ ٝرٛز ٌطایفٞبی ٔٛافكؾیىّی زض لجى  ٚثؿٍ پ َٛثب٘ىی؛ ایٗ زض حبِی اؾت
و ٝثب٘هٞب ث ٝنٛضت ٔزعا ٕٞ ٚبً٘ٙٞكس ٜثط اؾبؼ ٘فٕ ذهٛنی تهٕیٓ ٔیٌیط٘س ِ ٚصا
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زض ٔمبثُ ،زیسٌبٜٞبی ٔٛافك ثٔ ٝعایبی ذّك پ َٛثب٘ىی اقبضٔ ٜیوٙٙس:
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ٔؿئِٛیت ثطٚظ یب تكسیس ؾیىُٞبی تزبضی ثط ٖٟسٞ ٜیچیه اظ آٟ٘ب ٘یؿت ( Werner et al,
.)2011, p.20

زٔٚیٗ ٔحٛض اؾبؾی زض ثیٗ ٔربِفبٖٔ ،طث ٌٛث ٝزغسغٞٝبی ٖساِترٛیب٘ ٝاؾت٘ .جٛز
ؾٙریت ثیٗ ؾبذتبض زاضایی  ٚثسٞی ثب٘هٞب اظ حیج ضیؿه٘ ،مسق٘ٛسٌی  ٚزٚض ٜظٔب٘ی،
آٟ٘ب ضا ث ٝؾٛی ٚاثؿتٍی ث ٝزِٚت  ٚاتىبی ث ٝحٕبیت ا ٚؾٛق ٔیزٞس؛ حبوٕیت ٘یع اظ ثیٓ
ثطٚظ ثحطاٖٞبی ثب٘ىی ،ث ٝتٗجی ٝاٞطْٞبی حٕبیتی رٟت إَیٙبٖثركی ث ٝثسٞی ثب٘هٞب
ٔیپطزاظز؛ تٕٟیساتی ٘ٓیط تًٕیٗ (ثیٕ )ٝؾپطز ٚ ٜأىبٖ زؾتطؾی ث ٝشذبیط ،ثٙٗٔ ٝبی آٖ
اؾت و ٝثب٘هٞب ُٖٕ ؾٛزرٛیب٘ ٝذّك پ َٛضا ث ٝاتىبی حٕبیت  ٚؾٛثؿیس پٟٙبٖ زضیبفتی
اظ زِٚت ا٘زبْ ٔیزٙٞس ( .)Ibid, p.21زض ٍ٘ب ٜایٗ ٔٙتمساٖ ،ثب٘ىساضی زضُٖٕ ثٔ ٝهبزضٜ
حٕبیت زِٚت زض ضاؾتبی ٘فٕرٛیی ذهٛنی الساْ وطز ٚ ٜضیؿه ذٛز ضا ث ٝنٛضت
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ٔؿتمیٓ یب غیطٔؿتمیٓ ثٌ ٝطز ٜربٔٗٔ ٝیا٘ساظزٓ٘ .طیٝپطزاظاٖ ٔىتت اتطیف غیطٖبزال٘ٝثٛزٖ
ذّك پ َٛثب٘ىی ضا ث ٝتٛضْ ظاثٛزٖ آٖ اضربٔ زاز ٚ ٜثب اقبض ٜث ٝایٙى ٝایزبز پٞ َٛیچ ٔٙجٕ
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رسیسی ثٚ ٝرٛز ٕ٘یآٚضز ،تٟٙب ٘تیز ٝآٖ ضا تٛضْ ٔیزا٘ٙس ()Hülsmann, 2008, p.67؛

رٙج ٝزیٍط ٘بثطاثطی زض تطتیجبت ذّك پٔ ،َٛطث ٌٛث« ٝضتجٝثٙسیٞبی اٖتجبضی» اؾت؛ ثب٘ه
ثَٛٝضَجیٗی زض اُٖبی ٚاْ ثْ ٝطفیت ثبظپطزاذت ٌیط٘س ٜاٖتجبض تٛر ٝزاضز و ٝایٗ ْطفیت،
تبثٕ حطٚت  ٚزاضایی ٔتمبيی اؾت؛ ٘تیزَ ٝجیٗی ایٗ فطایٙس زؾتطؾی ثیكتط حطٚتٕٙساٖ ثٝ
اٖتجبض  ٚلبثّیت ثیكتط ایٗ َجم ٝرٟت ثٟطٌٜیطی اظ فطنتٞبی ؾٛزآٚض ثبظاض اؾت؛ وبضوطز
٘بذٛاؾت ٝثب٘ىساضی حطٚتٕٙستط وطزٖ اغٙیب ٔ ٚحطْٚؾبذتٗ ؾبیطیٗ اظ فطنت زؾتطؾی ثٝ
اٖتجبض اؾت (.)Ingham, 2004, p.138

ؾٔٛیٗ ٔحٛض ٔربِفت ثب ذّك پٔ ،َٛالحٓبت اذاللی اؾت؛ ٔربِفبّٖٕٖ ،یبت ٔتٗبضف
ثب٘ىساضی ضا فٗبِیتی غیطقفبف ،فطیتوبضاٖ٘ٛ٘ ٚ ٝی ذیب٘ت زض أب٘ت ٔیزا٘ٙس؛ ثب٘ه
زضحبِی اِمب ٔیوٙس ؾپطزٜٞبی افطاز ٕٞچٙبٖ زض زؾتطؼ  ٚلبثُ ذطدوطزٖ اؾت و ٝپیفتط
آٟ٘ب ضا ٚاْ زاز ٚ ٜزض نٛضت تمبيبی تؿٛی ٝیىزبی زضنس ٔٗٙیزاضی اظ ؾپطزٜٞب لبزض ثٝ
ایفبی تٟٗس ذٛز ٘یؿت؛ ثب٘هٞب ثس ٖٚاربظ ٜنبحجبٖ ؾپطز ٜیب ثس ٖٚثیبٖ قفبف ٔبٞیت

فُٗ ذٛز ،اظ ؾپطزٜٞب رٟت ٚاْزٞی  ٚوؿت ؾٛز ثٟطٔ ٜیٌیط٘س ( Hülsmann, 2008,

.)p.94
ٔحٛضٞبی چٟبضْ  ٚپٙزٓ ٔطث ٌٛثٖ ٝسْ تٛاٖ اٖٕبَ حبوٕیت ثٚ ٝؾیّ ٝزِٚت زض ٘كط
پ ٚ َٛتغصی ٝفٗبِیتٞبی ٘بِٔٛس یب وٕتطِٔٛس اظ ٔحُ اٖتجبضات ثب٘ىی اؾت؛ زض ٍ٘بٙٔ ٜتمساٖ،
ایزبز پ َٛیىی اظ قئ ٖٛحبوٕیت اؾت وٖ ٝبٔالٖ ذهٛنی ثٞٝیچضٚی ٘جبیس زذبِتی زض
آٖ زاقت ٝثبقٙس()Fisher, 1936, p.18؛ ذّك پ َٛثٚ ٝؾیّ ٝثب٘هٞب زضُٖٕ یىی اظ
ٔأٔٛضیتٞبی حبوٕیت ضا ؾّت وطز ٚ ٜثب تٛر ٝث ٝایٙى ٝزِٚت ٕ٘بیٙس ْٕٖٛ ٜاؾت ،ایٗ
وبض ٖ٘ٛی تزبٚظ ث ٝحمٛق ٔطزْ اؾت؛ اظ حیج تِٛیسی ٘یع ثب٘هٞب ٕٔىٗ اؾت اظ لسضت
ذّك پ َٛزض رٟت پیٍیطی اغطاو ٙٔ ٚبفٗی اؾتفبز ٜوٙٙس و ٝثب ثٟی ٝٙارتٕبٖی ؾبظٌبض
٘یؿت؛ قٛاٞس تبضیری ٌٛیبی آٖ اؾت و ٝثب٘هٞب ثطای ثیكی ٝٙوطزٖ ؾٛز وٛتبٜٔست ذٛز
ث ٝذّك اٖتجبض ثطای ثرفٞبی غیطِٔٛس  ٚؾٛزاٌطا٘ ٝتٕبیُ زاض٘س)Greenham et al, 2012,
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.)p.49

زؾتٝای اظ نبحت٘ٓطاٖ ٔتصوط ٚرٞٛی زیٍط اظ ذّك پ َٛثب٘ىی قسٜا٘س؛ اٌطچ ٝایٗ ٌطٜٚ
ِعٔٚبً اظ آؾیتٞبی احتٕبِی ذّك پ َٛثب٘ىی غبفُ ٘یؿتٙس ،أب تٕطوع آٟ٘ب ثط فٛایس ایٗ
تطتیجبت ثٛز ٜیب ثٚ ٝرٛز ایٗ ٔٙبفٕ زض وٙبض آؾیتٞب اقبضٔ ٜیوٙٙس؛ ایس ٜانّی ٔٛافمبٖ ایٗ
اؾت و ٝذّك اٖتجبض ثٚ ٝؾیّ ٝثب٘هٞب ثط أىبٖپصیط ؾبذتٗ ذّك اضظـ (تِٛیس)  ٚزضٟ٘بیت
تمٛیت ضقس التهبزی ٔؤحط اؾت؛ قٔٛپیتط ضا ٔیتٛاٖ ٟٔٓتطیٗ چٟط ٜزض تطٚیذ ایٗ ٍ٘بٚ ٜ
پیفٌبْ آٖ زا٘ؿت؛ ا ٚزض وٙبض پبفكبضی ثط ٘مف وبضآفطیٙی ٛ٘ ٚآٚضی زض تٛؾٗ ٝالتهبزی،
تٛرٟی ٚیػ ٜثٔ ٝم ِٝٛاٖتجبض ٘ ٚمف ثب٘هٞب زاضز؛ زِیُ ربیٍب ٜثّٙس اٖتجبض زض تحّیُ ا ٚآٖ
اؾت و ٝفُٗ وبضآفطیٗ ٛ٘ ٚآٚضی ٚی ضا ٕ٘یتٛاٖ اظ زؾتطؾی ث ٝاٖتجبض رسا وطز؛ وبضآفطیٗ
ِعٔٚبً زاضای ؾطٔبیٛٔ ٝضز ٘یبظ ثطای وؿتٚوبض ٘یؿت ،ثّى ٝزض ثؿیبضی ٔٛاضز آٖ ضا اظ ٔحُ
اٖتجبض ذّكقس ٜثٚ ٝؾیّ ٝثب٘ىساضاٖ ثٝزؾت ٔیآٚضز؛ ؾبظٚوبضٞبی اٖتجبضی ظٔب٘ی ثیكتطیٗ
إٞیت ضا ٔییبثٙس و ٝاؾتفبز ٜاظ اٖتجبض ث ٝؾٕت تِٛیس «وبالٞبی رسیس» ؾٛق یبثس
( .)Croitoru, 2012, p.144ثب آٌبٞی ثِ ٝع ْٚزؾتطؾی ثٙٔ ٝبثٕ ٔبِی رٟت آغبظ تِٛیس ،ذّك
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دیذگاُّای هَافق خلق پَل باًکی

پ( َٛاٖتجبض) ثٚ ٝؾیّ ٝثب٘هٞب ؾجت وبٞف اتىبی وبضآفطیٙبٖ ث ٝحطٚت قرهی قس ٚ ٜایٗ
ٖبّٔی رٟت اضتمبی تٛاٖ وبضآفطیٙی  ٚتِٛیس اؾت ( .)Lau & Smithin, 2002, p.14ثطذی
َطفساضاٖ ذّك پ َٛثب٘ىی زض ٖیٗ اشٖبٖ ث ٝتأحیط ٔٙفی اٖتجبضات ثب٘ىی ثط ثطٚظ حجبةٞبی
لیٕتی  ٚؾیىُٞبی تزبضیٗٔ ،تمس٘س ٕٞیٗ پ َٛاٖتجبضی ثب٘ىی ثعضيتطیٗ تٛاٖ ٔٛرٛز زض
التهبزٞبی أطٚظی اؾت و ٝثٓ٘ ٝبْ التهبزی پٛیبیی ،اُ٘جبقپصیطی  ٚاُ٘ٗبف زاز ٜاؾت
()Ingham, 2008, p.230؛ ثب تطؾیٓ چٙیٗ ربیٍبٞی ثطای اٖتجبضات ثب٘ىی ،پیطٚاٖ ایٗ
ضٚیىطز ،اظثیٗ ثطزٖ أىبٖ ذّك ُٔٗٙف پ َٛاٖتجبضی ضا ثٙٗٔ ٝبی ثیط ٖٚوطزٖ «ل ٜٛحیبت»
اظ ضٚح التهبزٞبی أطٚظی ٔیزا٘ٙس (.)Lau & Smithin, 2002, p.15

خلق پَل باًکی در ًگاُ اًذیشوٌذاى هسیحی
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زؾتٝای اظ ٔتِٛیبٖ زیٙی زض غطة ٘یع اظ زیسٌب ٜاضظـٞبی ٔؿیحی ٔسٖی اضظـزاٚضی زض
ذهٛل ذّك پ َٛثب٘ىی ٞؿتٙس؛ زیسٌبٔ ٜكتطن ٍٕٞی آٟ٘ب ٖسْ ؾبظٌبضی رطیبٖ
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ثب٘ىساضی شذیط ٜرعئی ثب اضظـٞبی پصیطفتٝقسٔ ٜؿیحیت اؾت؛ انُالح پطتىطاض زض
ازثیبت ایٗ ٌط« ٜٚپ َٛنبزلب٘ )Honest Money( »ٝاؾت و ٝایسٜای وّی زض ذهٛل
ٚيٗیت ٘ٓبْ پِٛی ؾبظٌبض ثب اضظـٞبی زیٙی  ٚزضثطٌیط٘س ٜایٗ وٙبی ٝاؾت وٓ٘ ٝبْ ربضی
پِٛی زاضای چٙیٗ نفتی ٘یؿت.
وٌّٛیٗ ( )Coughlin, 1936اظ ٘رؿتیٗ افطازی ثٛز و ٝثب چٙیٗ ضٚیىطزی ثٛٔ ٝئٛ
پطزاذت؛ ا ٚپ َٛضا ثٙیبزیتطیٗ ٔكىّی ٔیزا٘س و ٝثطای ثطلطاضی ٖساِت ارتٕبٖی ثبیس
حُّٚفهُ قٛز؛ ثٌٕ ٝبٖ ا ٚتٟٙب زِٚت ثٖٛٙ ٝاٖ ٕ٘بیٙس ٜتٕبٔی ٔطزْ ثبیس اظ اذتیبض ذّك
پ َٛثطذٛضزاض ثبقس؛ ٕٞبَٖٛضو ٝلب٘ ٖٛاؾبؾی (آٔطیىب) ٘یع لسضت ٘كط پ َٛضا ث ٝحبوٕیت
ؾپطزٜ؛ أب ایٗ لب٘ ٖٛزض زأٝٙای ٔحسٚز اٖٕبَ ٔیقٛز.
فبٞی ( )Fahey, 1944ثب شوط ایٙى ٝا٘تكبض پ َٛرسیس ثٚ ٝؾیّ ٝثب٘هٞب ٘تیزٝ
پیفثیٙی٘كس ٜچه ٞبی ٔسضٖ ثٖٛٙ ٝاٖ ربیٍعیٗ پّٔ َٛی (اؾىٙبؼ) اؾت ،اؾتفبز ٜاظ ایٗ
اثعاض ضا تٟٙب ث ٝقىّی ٔٛرٔ ٝیزا٘س و ٝحكّ ٚیػٔ ٜطزْ زض ذّك پ َٛضا ث ٝآٟ٘ب ثبظٌطزا٘س.
ٚی زض ٖیٗ تأییس ذسٔبت ثب٘ىیٔ ،تصوط ٔیقٛز و ٝذّك ٘ ٚبثٛزی پ َٛثٚ ٝؾیّٝ
لطوزٙٞسٌبٖ ؾالحی اؾت ؤ ٝیتٛا٘س فمط ضا زض ٖیٗ فطاٚا٘ی پبیساض وطز ٚ ٜافطاز ربٔٗٝ

ضا زض زفبٔ اظ ٔٙبفٕ ذٛز ٘بتٛاٖ ؾبظز (ث ٝآحبض تٛظیٗی ٔٙفی ذّك پ َٛثب٘ىی اقبض ٜزاضز)؛ اٚ
زض اثتسای وتبة ذٛز ث٘ ٝبٔٝای اقبضٔ ٜیوٙس وٌ ٝطٞٚی اظ فٗبالٖ التهبزی  ٚپػٞٚكٍطاٖ
وبتِٛیه ثٕ٘ ٝبیٙس ٜپبح زض اٍّ٘ؿتبٖ اضؾبَ وطز ٚ ٜزض آٌٖ ،بْ ا َٚزض ٔؿیط انالح
٘بآضأیٞبی و٘ٛٙی زض رٟبٖ ضا اظؾطٌیطی حك ٚیػ ٜا٘تكبض پ َٛاظ ؾٛی ٔطزْ زا٘ؿتٙس
()Fahey, 1944, p.1؛ ٔحٛض َطح پیكٟٙبزی ا ،ٚذبضدؾبذتٗ لسضت ذّك پ َٛاظ اذتیبض
ٖبٔالٖ ذهٛنی  ٚاذتهبل آٖ ث ٝحبوٕیت اؾت؛ اِجتٚ ٝی ثیٗ تٛاٖ ذّك پٚ ٚ َٛاْزٞی
آٖ تٕبیع لبئُ قس ٚ ٜثط ایٗ ٖمیس ٜاؾت و ٝپؽ اظ ٘كط پ َٛثٚ ٝؾیّ ٝزِٚتٚ ،اْزٞی آٖ
٘جبیس زض اذتیبض ٚی ثبقس.
٘ٛضث ( )North, 1986ثب رعئیبت ثیكتط ث ٝایٗ ٔٛي ٔٛپطزاذت؛ تالـ ٚی ُٔٗٛف ثٝ
ثطلطاضی اضتجبٌ ثیٗ اضظـٞبی ثطٌطفت ٝاظ کتاب هقدس  ٚثب٘ىساضی ثٛز؛ ثب اؾتٙبز ث ٝایٗ ثٙس
اظ کتاب هقدس و« ٝلطوٌیط٘س ،ٜذبزْ (٘ٛوط) لطوزٙٞس ٜاؾت» ،اٞ ٚط ٘ٓ٘ ٔٛبْ پِٛی
ٔجتٙی ثط لطو ضا ٔطزٚز ٔیزا٘س؛ اظ زیٍط ٔٛاضز ٕٔٔ ٚ ٔٛٙطتجٍ ثب ثب٘ىساضی زض آئیٗ
زلیمبً ٕٞبٖ فّٗی اؾت و ٝثب٘ىساضی شذیط ٜرعئی زض حبَ ا٘زبْ آٖ اؾت» ( North, 1986,

 .)p.85اٖ ٚالٔت ثب٘ىساضی نبزلب٘ ٝضا ایٗ ٔیزا٘س و ٝؾپطزٌٜصاض ثطای ٔستی اظ پ َٛذٛز
زؾت ثىكس؛ ظیطا ایٗ ٖسْ زؾتطؾی الظٔ ٝارتٙبة اظ ثسٞی چٙسٌب٘ ٝاؾتٚ .ی ثب٘ىساضی
شذیط ٜرعئی ضا ٔتمّجب٘٘ ٚ ٝمى انُ کتاب هقدس ٔجٙی ثط نسالت زض ٔجبزالت زا٘ؿت ٚ ٝثط
ِع ْٚاٖٕبَ لبٖس ٜلب٘٘ٛی شذبیط نس زضنسی انطاض ٔیٚضظز؛ ثب اضربٔ ث ٝایٗ انُ قطٖی
ؤ ٝجبزالت ثبیس اظ رٙؽ «چیعی زض ثطاثط چیعی» ثبقس ٘« ٝچیعی زض ثطاثط ٞیچ»؛ ا ٚأىبٖ
ثطزاقت ؾپطزٜٞب زضحبِیوٛٔ ٝرٛزی آٖ لجالً ٚاْ زاز ٜقس ٜضا غیطلبثُلجٔ َٛیزا٘س.

*

* .وتبةٞبیی ثب ضٚیىطز ٔكبث ٝثٚ ٝؾیّ ٝزیٍط ٘ٛیؿٙسٌبٖ ٔؿیحی ٔب٘ٙس زضیٙهٚاتط ( ،)ْ1934زٔپؿی
(٘ )ْ1957( ِٓٛٞ ،)ْ1943یع ث ٝضقت ٝتحطیط زضآٔس ٜو ٝث ٝرٟت تكبث ٝثب ایسٜٞبی فٛقاِصوط  ٚضٖبیت
اذتهبض اظ آٟ٘ب ٌصض ٔیوٙیٓ.
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ٔؿیحیت ،ثسٞی چٙسٌب٘( ٝلطوزازٖ یه چیع ث ٝچٙس ٘فط) اؾت؛ ثٝظٖٓ ٘ٛضث «ایٗ وبض
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خلق پَل باًکی در ادبیات اقتصاد اسالهی
زض ازثیبت التهبز اؾالٔی ٘ٛیؿٙسٌب٘ی چ ٖٛچپطا ٔ ٚحؿٗذبٖ پیكٍبْ تٛر ٝثٛٔ ٝئٛ

ذّك پ َٛثب٘ىی ثٛزٜا٘س و ٝاِجتٚ ٝضٚز آٟ٘ب غیطتفهیّی ٌ ٚصضا ثٛز ٜاؾت؛ ثٓ٘ ٝط چپطا
ٔتِٛی تٓٙیٓ  ٚؾیبؾتٌصاضی حزٓ پ ،َٛزِٚت اؾالٔی اؾت؛ ا ٚالتهبز اؾالٔی ضا زض
ضٚیبضٚیی ثب ٚالٗیت ذّك پ َٛثب٘ىی ،ثب زٌ ٚعی ٝٙضٚثٝضٔ ٚیزا٘س٘ :رؿت ،اٖٕبَ شذبیط
نس زضنسی ثط ثب٘هٞبی تزبضی ،و ٝث ٝثب٘ه ٔطوعی اربظٔ ٜیزٞس تب ث ٝنٛضت ٔؿتمُ ثط
اؾبؼ نالحسیس ذٛز ث ٝا٘تكبض پٛٔ َٛضز ٘یبظ ثپطزاظز  ٚز ،ْٚتساٚ ْٚيٕ ٔٛرٛز یٗٙی
اربظ ٜزازٖ ث ٝثب٘هٞبی تزبضی ثطای ذّك پ ،َٛو ٝثب ّٖٓ ث ٝپبفكبضی اؾالْ ثط ٖساِت زض
ثبظتٛظیٕ ،ایزبة ٔیوٙس ثب٘هٞبی تزبضی «ّٔی» قس ٜیب ثبیس ذبِم زضآٔس حبنُ اظ
ؾپطزٜٞبی ٔكتم ٝضا پؽ اظ وؿط ؾ ٟٓثب٘هٞب ،ثٖٛٙ ٝاٖ ٔبِیبت ؾتب٘س( Mangla & Uppal,
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.)1990, p.197
ٔحؿٗذبٖ ( ٓٞ )Khan, 1986ثب ایسٜای ٔكبثٙٔ ،ٝبثٕ ٔبِی تزٟیعقس ٜزض ثب٘هٞبی
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اؾالٔی ضا ث ٝؾپطزٜٞبی زیساضی  ٚؾپطزٜٞبی ؾطٔبیٌٝصاضی تمؿیٓ وطز ٚ ٜثطای ٘ ٔٛاَٚ
شذبیط نس زضنسی زض ٘ٓط ٔیٌیطز؛ أب اظآ٘زبو ٝؾپطزٜٞبی ؾطٔبیٌٝصاضی زض فٗبِیتٞبی
زاضای ضیؿه ٔٛضز اؾتفبز ٜلطاض ٔیٌیطز ٞیچ ِعٔٚی ثٍٟ٘ ٝساضی شذبیط زض ٔٛضز آٟ٘ب ٚرٛز
٘ساضز.
اِزطحی (ٔ )Al-Jarhi, 2004ب٘ٙس ؾبیط ٕٞىبضاٖ ذٛز ثط ِعٍٟ٘ ْٚساضی شذبیط نس
زضنسی ضٚی ؾپطزٜٞبی زیساضی پبفكبضی زاضز؛ ا ٚثب ایٗ ثیبٖ و ٝتفىیه ثیٗ ؾپطزٜٞبی
زیساضی  ٚؾطٔبیٌٝصاضی اظ انٓ٘ َٛبْ پِٛی اؾالٔی اؾت ،تًٕیٗ لُٗی ؾپطزٜٞبی
زیساضی ضا ٘یبظٔٙس ٍٟ٘ساضی شذبیط نس زضنسی ٔیثیٙس؛ ظیطا أىبٖ ثطزاقت فٛضی
ؾپطزٜٞبی زیساضی ٘یبظٔٙس آٖ اؾت و ٕٝٞ ٝضیؿهٞبیی و ٝثب٘ه ٕٔىٗ اؾت زض ایفبی ایٗ
تٟٗس ثساٖ زچبض قٛز ،ثطَطف ٌطزز .ثٓ٘ ٝط رطحی ٘ٓبْ ثب٘ىی ثس ٖٚتًٕیٗ ؾپطز ٜزض
ثطاثط ٘یطٞٚبی ثبظاض ٖىؽإُِٗ ثٟتطی ٘كبٖ زاز ٚ ٜثب٘هٞب ثس ٖٚتٛاٖ ذّك پ َٛاظ لسضت
ا٘حهبضی وٕتطی ثطذٛضزاض ذٛاٙٞس ثٛز؛ حجبت ٘ٓبْ ٘یع ث ٝزِیُ وبٞف أىبٖ ٚضقىؿتٍی
افعایف ذٛاٞس یبفت؛ ثط ٔجٙبی ٔٗیبض ثطاثطی  ٓٞحك ذّك پ َٛتٟٙب ثبیس زض اذتیبض زِٚت

ثبقس تب اظ آٖ زض رٟت ٔٙبفٕ ٖٕ ْٛاؾتفبز ٜوٙس .زض ضاثُ ٝثب٘ه ثب ؾپطزٌٜصاضاٖ غیطزیساضی
(ؾپطزٜٞبی ؾطٔبیٌٝصاضی) ثِ ٝحبِ حمٛلی ٞیچ تًٕیٙی زض ثبظٌكت ؾپطزٚ ٜرٛز ٘ساقتٝ
 ٚثب٘ه اؾالٔی ٔكبث ٝنٙسٚق ؾطٔبیٌٝصاضی ٔكتطن ( )Mutual Fundیب ثب٘ه
ؾطٔبیٌٝصاضی (ٔ ُٕٖ )Investment Bankیوٙس.
ؾب٘ی ٕٞ ٚىبضاٖ ( )Sani et al, 2012زض ُٔبِٗٝای ثب یه ٖٛٙاٖ ربِت ث ٝثطضؾی
ثب٘ىساضی شذیط ٜرعئی اظ حیج تُبثك آٖ ثب «ٔمبنساِكطیٗ »ٝپطزاذتٙس؛ ثٝظٖٓ آٟ٘ب
ثب٘ىساضی اؾالٔی  ٚثب٘ىساضی ٔتٗبضف ،فطاتط اظ ضٚیّٞٝبی حمٛلی ،زض اضظـٞبیی و ٝوُ
فٗبِیت ثب٘ىساضی  ٚچكٓا٘ساظ آٖ ضا ٞسایت ٔیوٙس ثب ٔ ٓٞتفبٚتا٘س؛ ٔمبنساِكطیٗٝ
ٔٗٙىؽوٙٙسٍ٘ ٜب ٜوٌُطایب٘ ٝاؾالْ  ٚضٚح حبوٓ ثط احىبْ  ٚزؾتٛضات زیٙی اؾت وٝ
قبُٔ ٔٛاضزی چٖ ٖٛساِت ،تٗب ٚ ٖٚثطازضی ٔیثبقس .ثط ٔجٙبی لًبٚت آٟ٘ب ،ثب٘ىساضی
شذیط ٜرعئی ٘مىوٙٙس ٜانٔ َٛمبنساِكطیٗ ٝاؾت ث ٝایٗ زِیُ و:ٝ
رعئی ٔٙبفٕ ذّك پ٘ َٛهیت ٖسٜای ٔٗسٚز (ثب٘ىساضاٖ  ٚافطاز زاضای زؾتطؾی ث ٝاٖتجبضات)
ٔیقٛز.
 .2زض قطیٗت رٟت ٌیطی ا٘تمبَ حطٚت ثبیس اظ حطٚتٕساٖ ث ٝفمطا ثبقس؛ حبَآ٘ى ٝؾـبظٚوبض
ذّك پ َٛثب٘ىی ،حطٚتٕٙساٖ ضا حطٚتٕٙستط  ٚفمطا ضا فمیطتط ٔیوٙس؛ ذّك پ ٚ َٛتـٛضْ ٘بقـی
اظ آٖ ٕٞچ ٖٛیه ٔبِیبت  ٚؾبظٚوبضی ثطای ا٘جبقت  ٚتٕطوع حطٚت ُٖٕ ٔیوٙس.
ٚ .3اْزازٖ ؾپطزٜٞبی ٔطزْ ثس ٖٚاشٖ آٟ٘ب ٘مى انُ ٖساِت  ٚا٘هـبف اؾـت وـ ٝاظ ٘ٓـط
اذاللی ٔطزٚز ٘ ٚبؾبظٌبض ثب قطیٗت اؾت.

*

ٔهو٘ٛبچی ( )McConnachie, 2013ثب ضٚیىطزی ٔكبثٔ ،ٝجبحج ٔٛرٛز زض ازثیبت
ثب٘ىساضی اؾالٔی ضا ث ٝرٟت تٕطوع ثط تٕٟیس اثعاضٞبی ٔبِی اؾالٔی زض چبضچٛة
* .ثب تٛر ٝث ٝوخطت تىطاض ایٗ اقىبَ ث ٝثب٘ىساضی شذیط ٜرعئی (لطوزازٖ ؾپطز ٜثس ٖٚاشٖ ؾپطزٌٜصاض یب
زضپیفٌطفتٗ ضفتبضی غیطقفبف رٟت پٛقب٘سٖ ایٗ ٚالٗیت) ثبیس ٔتصوط قس زض نٛضت ف ٟٓنحیح ذّك
پ َٛثب٘ىی ،زضن ذٛاٞس قس و ٝفُٗ ثب٘هٞب ،لطوزازٖ ؾپطزٜٞب ٘جٛز ،ٜثّى ٝایزبز ؾپطز ٜرسیس اظ َطیك
ٚاْزٞی اؾت.
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 .1قطیٗت اظ حطٚت  ٚضفبٔ ٜطزْ ثَٛٝضٖبْ حٕبیت ٔیوٙس؛ حبَآ٘ى ٝزض ثب٘ىـساضی شذیـطٜ
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ثب٘ىساضی ٔٛرٛز ٔٛضز ا٘تمبز لطاض زازٗٔ ٚ ٜتمس اؾت ثبیس ثٖ ٝمت ثبظٌكت  ٚث ٝچٍٍ٘ٛی
ذّك پ َٛزض ٕٞبٖ ٔطحّ ٝا َٚپطزاذت؛ ؾؤاَ ٚی ایٗ اؾت و« ٝآیب ضاٞی ٞؿت و ٝزض
لبِت آٖ ثتٛاٖ ٔٙكأ ذّك پ َٛضا ث ٝان َٛاؾالٔی ٘عزیهتط ؾبذت؟»؛ ا ٚثب اقبض ٜث ٝایٙىٝ
ٍ٘طا٘ی وّیسی ٔبِی ٝاؾالٔی ٔؿئّ ٝحصف ثٟط ٜاؾت ،ثیبٖ ٔیوٙس و ٝاٌط پ َٛثٖٛٙ ٝاٖ
ثسٞی -چیعی و ٝثبیس ثبظپطزاذت ٌطزز -ذّك ٘كٛز ،زیٍط ثٟطٜای ضٚی آٖ ٚيٕ
ٕ٘یٌطزز؛ اقبضٚ ٜی ث ٝایٗ حمیمت اؾت و ٝذّك پ َٛثب٘ىی یه فطآیٙس ثسٞیٔجٙبؾت وٝ
ثب ربیٍعیٙی آٖ ٔیتٛاٖ ثٟط ٜضا اظ ؾطٔٙكأ ذّك پ َٛرسا وطز؛ ثب ایٗ تٛيیحٚ ،ی پَٛ
اؾالٔی ضا پِٛی ٔیزا٘س و ٝاظ ؾطٔٙكأ ثٚ ٝؾیّ ٝزِٚت  ٚثس ٖٚثسٞیِ ثب ثٟط ٜذّك قٛز؛ اِجتٝ
ایٗ حمیمت اظ ٍ٘ب ٜا ٚزٚض ٕ٘ب٘س  ٜو ٝایٗ وبضٚ ،رٛز ثٟط ٜضا ٔٙتفی ٕ٘یؾبظز؛ ظیطا ثب٘ه
ٕٔىٗ اؾت زض تٗبُٔ ثب ٔكتطیبٖ ذٛز ثط ٔجٙبی ثٟط ُٕٖ ٜوٙس؛ أب أتیبظ ایٗ ٘ٓبْ ثٝظٖٓ اٚ
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ایٗ اؾت وٚ ٝيٕ ثٟط ٜثط پ َٛذّكقس ٜثٚ ٝؾیّٖ ٝبٔالٖ ذهٛنی ضا ٔتٛلف ٔیوٙس.

*

ٚی ؾٛقیبفتٗ وبضوطز ٖٕٔٛی ذّك پ َٛثٚ ٝؾیّ ٝثب٘هٞب ث ٝفٗبِیتٞبی ؾٛزاٌطا٘ ٝضا ٘یع
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اظ ٘ٓط اذاللی ٘مس ٔیوٙس.
أب ظثیطحؿٗ زض زٔ ٚمبِ ٝتفهیّی ( )Zubair Hasan, 2008 & 2011ثب ضٚیىطزی
ٔتفبٚت ثٛٔ ٝي ٔٛپطزاذت ٝاؾت؛ ٚی زضنسز پبؾد ث ٝایٗ ؾؤاَ ثطآٔس ٜو« ٝآیب ثب٘هٞبی
اؾالٔی ٕٞب٘ٙس ثب٘هٞبی تزبضی ٔطؾٔ ْٛیتٛا٘ٙس ضٚیّ ٝذّك پ َٛزض پیف ٌیط٘س؟»؛ ا ٚاظ
زضیچِ ٝع ْٚاضتجبٌ ثیٗ ثرف حمیمی  ٚثرف اٖتجبضی ثٛٔ ٝيٚ ٔٛاضز ٔیقٛز .حزٓ
ٔجبزالتٔ ،یعاٖ ٘یبظ ث ٝپ ٚ َٛضقس آٖ ضا ٔكرم ٔیؾبظز؛ أب ایٗ ٘یبظ یه ضاثُ ٝذُی ٚ
حبثت َی ظٔبٖ ٘یؿت ،ثّى ٝاٍِٛیی ازٚاضی زاضز؛ ایٗ زضحبِی اؾت و ٝتغییط زض حزٓ پَٛ
٘مس (پ َٛزِٚت یب ثب٘ه ٔطوعی) ٔمیس ث ٝتكطیفبت لب٘٘ٛی فطاٚاٖ ثٛزٕ٘ ٚ ٜیتٛا٘س
* .زض ٘مس ایٗ ازٖب ثبیس ٔتصوط قس و ٝقی ٜٛثب٘ىساضی اظ حیج شذیط ٜوبُٔ یب شذیط ٜرعئی ثٛزٖ آِٖ ،عٔٚبً
اضتجبَی ث ٝلبٖس ٜثٟط ٜزض ضاثُ ٝثیٗ ثب٘ه ٔ ٚكتطیبٖ ا٘ ٚساضز؛ زض ثب٘ىساضی شذیط ٜرعئی ذّك پِ َٛعٔٚبً ثٝ
ٖمس حمٛلی لطو ثب ثٟطٌ ٜط٘ ٜرٛضز ،ٜثّىٕٔ ٝىٗ اؾت پ َٛذّكقس ٜزض یه لبِت حمٛلی ٔكط ٔٚثٝ
ٌیط٘س ٜتؿٟیالت ترهیم زاز ٜقٛز؛ اظایٗض ٚحصف ثب٘ىساضی شذیط ٜرعئی ( ٚأىبٖ ذّك پ )َٛتًٕیٙی
ثطای وٙبضٌصاقتٗ ثٟط ٜاظ ّٖٕیبت ثب٘ىی اضائ٘ ٝىطز ٚ ٜزض ثب٘ىساضی شذیط ٜرعئی ث ٝنٛضت ٘ٓطی ایٗ
أىبٖ ٚرٛز زاضز و ٝاٖتجبض ذّكقس ٜزض لبِت ٖمٛز ٔكط ٔٚثٌ ٝیط٘سٌبٖ تؿٟیالت ترهیم یبثس.

ثٝؾطٖت ثطای ثطآٚضزٖ ٘یبظٞبی وٛتبٜٔست تٗسیُ قٛز؛ زض ٔمبثُٚ ،ر ٝأتیبظ پ َٛثب٘ىی ثط
پ َٛحىٔٛت ایٗ اؾت و ٝثٝظٖٓ إٞ ٚیٗ اُ٘ٗبفپصیطی اؾت و ٝچٙیٗ إٞیتی ث ٝثب٘هٞب
زض التهبزٞبی أطٚظی زاز ٜاؾت؛ ثب ایٗ حؿبة ،لًبٚت ا ٚایٗ اؾت و« ٝذّك اٖتجبض اظ
ؾٛی ثب٘هٞبی تزبضی ثطای ثطآٚضزٖ ٘یبظٞبی وٛتبٜٔست ثٍٙبٜٞب  ٚتٗسیُ ٖطي ٝپَٛ
ٔتٙبؾت ثب ٘ٛؾب٘بت زٚضٜای زض تمبيبی آٖ الظْ  ٚيطٚضی اؾت؛ اٌط ٔحممبٖ التهبز
اؾالٔی ذّك پ َٛثب٘ىی ضا ٔطزٚز ثسا٘ٙس ،آٌٖب ٜثبیس تٛيیح زٙٞس و ٝزض ٘ٓبٔی ؤ ٝس٘ٓط
آٟ٘بؾت ،لجى  ٚثؿٍ ٔمُٗی ٔٛضز٘یبظ زض ٖطي ٝپ َٛچٍ ٝ٘ٛنٛضت ذٛاٞس پصیطفت»
()Zubair Hasan, 2008, p.279؛ ٚی أىبٖ ذّك پ َٛضا الظٔ ٝضلبثت ثب٘هٞبی اؾالٔی ثب
ثب٘هٞبی ٔتٗبضف زا٘ؿت ٚ ٝثٖٝىؽ زیٍط نبحت٘ٓطاٖ اؾالٔی ،ذّك ًٔبٖف اٖتجبض ضا
ٔجتال ث ٝاقىبَ قطٖی ذبنی ٘سیسٗٔ ٚ ٜتمس اؾت ٚلتی ثب٘ه ٔ ٚكتطی ٚيٗیت ثطزاقت
اظ حؿبة ضا ثط حؿت تٛافك ثیٗ ذٛز ّٔٗ ْٛوطز ٚ ٜاظ ٔٙبثٕ حبنّ ٝزض ٔٛاضز ٔكطٔٚ
ٔٛي ٔٛانّی ٝ٘ ،انُ ذّك اٖتجبض ثّى ٝایٗ اؾت و ٝپ َٛذّكقس ٜچٍ ٚ ٝ٘ٛزض چٔ ٝحّی
اؾتفبزٔ ٜیقٛز (.)Ibib, p.281

خلق پَل باًکی؛ ارائِ یک ارسشداٍری اس دیذگاُ اقتصاد اسالهی
ثٛٓٙٔ ٝض اضائ ٝیه لًبٚت اضظقی لبثُ زفبٔ اظ ذّك پ َٛثب٘ىی اظ ظاٚی ٝاضظقی التهبز
اؾالٔی ،اثتسا ثبیس ٟٔٓتطیٗ انٔ ٚ َٛالنٞبی ٙٞزبضی ثطٌطفت ٝاظ چبضچٛة اضظقی زیٗ
اؾالْ ضا ثیبٖ  ٚؾپؽ فٕٟی ُٔٙجك ثب ٚالٕ اظ ضٚیّ ٝو٘ٛٙی ذّك پ َٛضا ث ٝآٟ٘ب ٖطي ٝوطز؛
ثطایایٗٔٛٓٙض ،اثتسا ث ٝتهطیح ٟٔٓتطیٗ ٔالنٞبی اضظیبثی پطزاذت ٚ ٝؾپؽ حمبیك ٔٛرٛزِ
ٔطتجٍ ثب ایٗ ٔالنٞب ضا ٔٛضز اضظـزاٚضی لطاض ذٛاٞیٓ زاز:

تصزیح هالکّا
هالک اٍل :ػذالت
زض ثیٗ ٔالنٞبی التهبزی ثطٌطفت ٝاظ زیٗ اؾالْ ٔالن «ٖساِت» زاضای تمسْ  ٚاِٛٚیت
٘ؿجت ث ٝؾبیطیٗ اؾت؛ تمسْ  ٚإٞیت ٔفٖ ْٟٛسَ اظ ثؿیبضی آیبت  ٚضٚایبت اؾترطاد
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اؾتفبزٔ ٜیقٛز ،انطاض ثط ِعٍٟ٘ ْٚساضی شذبیط نس زضنسی ثیٔٗٙبؾت؛ ثٓ٘ ٝط ٚی
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قس ٚ ٜتحمك آٖ یه انُ لُٗی ظٔیٝٙؾبظ ثطای حه َٛاٞساف زیٙی زض حٛظ ٜارتٕبٖی
تٗطیف قس ٜاؾت *.زض یه تفىیه وّی ٖساِت ـ اظ رّٕ ٝزض التهبز ـ زض ز ٚحٛظٜ
«فطنتٞب» ٘« ٚتبیذ» لبثُ تٗطیف اؾت؛ حٛظ٘ ٜرؿت ثط ٖسْ تجٗیى زض ٔمسٔبت
پبفكبضی زاقت ٚ ٝایزبة ٔیوٙس تجٗیًی زض اُٖبی أتیبظات لب٘٘ٛی  ٚزؾتطؾی ثٝ
فطنتٞب ٚرٛز ٘ساقت٘ ٝجبقس؛ زض ایٗ ؾُح اظ ٖساِت ،افطازِ ثطاثط ث ٝیه ا٘ساظ ٜحك اؾتفبزٜ
اظ فطنت ٞبی التهبزی اظرّٕ ٝفطنت ٚضٚز ث ٝیه فٗبِیت التهبزی یب ثٟطٜٙٔسی اظ ٔٙبثٕ
ٖٕٔٛی یب حٕبیتٞبی زِٚتی ضا زاض٘س؛ أب حٛظ ٜزٖ ْٚساِت اظ زیسٌب ٜزیٗ ،ث« ٝتٛاظٖ
ارتٕبٖی» یب ٕٞبٖ «ٖساِت تٛظیٗی» ٔطث ٌٛاؾت ؤ ٝحتٛای آٖ ایزبةوٙٙس ٜحطوت ثٝ
ؾٛی تٗسیُ زض قىبف حطٚت  ٚزضآٔس ثیٗ افطاز زض ربٔٗ ٝاؾت (وطٔی  ٚپٛضٔٙس،1390 ،
ل)176؛ ایٗ ٔٗٙب الظْ ٔیزاضز و ٝاٚالً ،تفبٚت زض زضآٔس  ٚحطٚت ٘٘ ٝبقی اظ تجٗیى زض
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ٔمسٔبت  ٚفطنتٞب ،ثّى ٝنطفبً ٘بقی اظ وبض (وٕیت یب ویفیت وبض) ثبقس  ٚحب٘یبًٔ ٕٝٞ ،طزْ
زؾت وٓ اظ ؾُح وفبف [حسالُ ٔٗبـ] زض ظ٘سٌی ثطذٛضزاض ثبقٙس (ٔیطٔٗعی،1390 ،
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ل)362؛ ٚرٛز ا٘فبقٞبی ٚارت ٔ ٚؿتحت ،احىبْ  ٚزؾتٛضات حمٛلی ـ ٔب٘ٙس لٛا٘یٗ
حیبظت یب اضث ـ  ٚاذاللی ـ ٘فی اؾطاف ،وٙع ،تىبحط  ... ٚـ ٍٕٞی اثعاضٞبیی ثب
رٟتٌیطی ٞبی ٔؿتمیٓ یب غیطٔؿتمیٓ ث ٝؾٛز تٗسیُ حطٚت ٞؿتٙس (وطٔی  ٚپٛضٔٙس،1390 ،
ل .)179ثطذی تٗبِیٓ نطیح زیٙی زاَ ثط ٖسْ تٕطوع حطٚت ٌٛیبی آٖ اؾت و ٝاؾالْ
ٚيٗیتی و ٝزض آٖ قىبف زض ثطذٛضزاضی اظ حطٚت  ٚزضآٔس قست یبثس ضا ٘بُّٔٛة پٙساقتٝ
 ٚؾبظٚوبضٞبی پبیساضوٙٙس ٜیب تكسیسوٙٙس ٜتٕطوع زض ثطذٛضزاضیٞب ضا ثطٕ٘یتبثس.
هالک دٍم :بارٍرساسی استؼذادّای طبیؼت
ٔالن زیٍط ثطٌطفت ٝاظ زیٗ ٔطث ٌٛثِّٛٔ« ٝسیت» ضٚیّٞٝبی التهبزی اؾت؛ اظ ثطذی ٔفبٞیٓ
زیٙی ثطزاقت ٔیقٛز وٕٖ« ٝطاٖ» اظ رّٕٗٔ ٝیبضٞبی ُّٔٛة زیٙی اؾت؛ تكٛیك ٚ
تحطیه ث ٝوبض  ٚتِٛیس (ذّك اضظـ) زض ؾفبضقبت زیٙی ٚ ٚرٛز ٔف« ْٟٛاستعماراألرض»،
و ٝثط اؾبؼ آٖ ْٚیف ٝآثبزا٘ی ظٔیٗ ثط ٖٟس ٜا٘ؿبٖ ٟ٘بز ٜقسٌٛ ،ٜیبی آٖ اؾت و ٝالتهبز
اؾالٔی التهبزی اؾت و ٝزض آٖ اظ ْطفیتٞبی ثبِمٙٔ ٚ ٜٛبثٕ َجیٗی  ٚا٘ؿب٘ی ثطای ذّك
* .ثطای ثحج ٔجؿٌٛتط ض.ن ثٔ :ٝیطٔٗعی ،1390 ،ل .178-175

اضظـ  ٚتِٛیس حطٚت اؾتفبزٔ ٜیقٛز؛ ّٖت أط ذسا٘ٚس ث ٝثبضٚضوطزٖ اؾتٗسازٞبی ٟ٘فت ٝزض
َجیٗت ایٗ اؾت و ٝلٛاْ ظ٘سٌی ث ٝتأٔیٗ چیعٞبیی اؾت ؤ ٝطزْ زض ظ٘سٌی ثساٖ
٘یبظٔٙس٘س (ٔیطٔٗعی ،1390 ،ل.)186
ثب ایٗ تٛيیح ٔیتٛاٖ زٔ ٚالن «ٖساِت» ِّٛٔ« ٚسیت» ضا ٟٔٓتطیٗ ٔالنٞبی اضظقی
ثطٌطفت ٝاظ زیٗ اؾالْ زض لًبٚت اضظقی زض ثبة ضٚیّٞٝبی حبوٓ زض ٘ٓبْ پِٛی زا٘ؿت؛
اِجت ٝانٔ ٚ َٛالنٞبی ُّٔٛة زض التهبز اؾالٔی نطفبً ٔٙحهط ث ٝایٗزٛٔ ٚضز ٘یؿت،

*

ثّىّٖ ٝت ثطرؿتٍی ایٗزٗٔ ٚیبض زض اضظیبثی پیف ضٖ ،ٚال ٜٚثط إٞیت شاتی آٟ٘ب ،ایٗ
اؾت و ٝثیف اظ ؾبیط ٔالنٞب ٔیتٛا٘ٙس ٔجٙبیی ثطای اضظـزاٚضی زض ثبة تطتیجبت پِٛی
لطاض ٌیط٘س.

قضاٍت ارسشی ًْایی
قضاٍت اس دیذگاُ هؼیار ػذالت
 .1أىبٖ ذّك پ َٛثٚ ٝؾیّ ٝثب٘هٞب ٔتىی ث ٝؾطٔبیٝای اؾت ؤ ٝتفبٚت اظ ؾبیط
وؿتٚوبضٞبؾت؛ زض تٕبٔی فٗبِیتٞبی ثبظاضی ،لٛاْ فٗبِیت التهبزی ثط ؾطٔبیٝ
اِٚی ،ٝقٙبذت فٗ تِٛیس (تىِٛٛٙغی) ،اوتؿبة ٔٛاز اِٚی ،ٝثٝوبضٌیطی ٘یطٚی وبض
اؾت  ٝ٘ ٚحٕبیت یب تًٕیٗ زِٚت .ثب٘هٞب زض ایٗ ثیٗٔ ،ؤؾؿبتی ٞؿتٙس وٝ
زاقت ٝانّی آٟ٘ب ؾطٔبی ٝاِٚی ،ٝؾبذتٕبٖ ،تزٟیعات ٘ ... ٚیؿت ،چٙبٖو ٝاضظـ ایٗ
زاضاییٞب زض ٔمبیؿ ٝثب ثسٞیٞبی ثب٘ه (ؾپطزٜٞب) ٌ ٚطزـ ٔبِی ٚی ضلٕی رعئی
اؾت؛ ؾطٔبی ٝانّی ثب٘ه زض ثمب  ٚوؿت ؾٛز« ،اٖتٕبز» اؾت؛ ثب٘ه زض ٖیٗ زاقتٗ
ثسٞیٞبی ٘مس  ٚوٛتبٜٔست ،زاضاییٞبی ضیؿىی ،غیط٘مس  ٚثّٙسٔست اوتؿبة
ٔیوٙس؛ أب ٕٔٗٛالً اظ ایٗ ٘بحی ٝزچبض آؾیت رسی ٘كس ٚ ٜثب ؾالٔت ث ٝفٗبِیت
ذٛز ازأٔ ٝیزٞس؛ آ٘چ ٝثب٘ه ضا لبزض ث ٝایٗ ٔیوٙس اٖتٕبز ٖٕ ْٛث ٝاٖتجبض ٚ
پصیطفتٍی ثسٞی اٚؾت؛ ثمبی (ضؾٛة) ؾپطزٜٞب ٘عز ثب٘ه و ٝلسضت ذّك پَٛ
*« .کی الیکون دولة بیه األغنیاء منکم» :تب أٛاَ زض ثیٗ تٛاٍ٘طاٖ قٕب زؾتثٝزؾت ٍ٘طزز (حكط.)7 :
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اضظیبثی نحیح اظ ٖبزال٘ ٝثٛزٖ ذّك پ٘ َٛیبظٔٙس تٛر ٝثٚ ٝرٞٛی ٔ ٟٓاظ ایٗ پسیس ٜاؾت:
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ضیك ٝزض آٖ زاضز ثٕٞ ٝیٗ ٖبُٔ ثبظٔیٌطزز؛ حبَ ؾؤاَ ایٙزبؾت و ٝایٗ «اٖتٕبز»
٘ ٚتیز ٝآٖ یٗٙی «پصیطفتٍی ٖٕٔٛی ثسٞی» چٍ ٝ٘ٛثطای یه ثب٘ه حبنُ قسٚ ٜ
ٔیقٛز؟ آیب ایٗ زؾتبٚضزٔ ،ب٘ٙس ؾبیط وؿتٚوبضٞبی ثبظاضٔ ،حه َٛوبضایی ثٍٙبٚ ٜ
ثطذبؾت ٝاظ ا٘جبقت ت ٛفیمبت ا ٚزض یه ثبظاض ضلبثتی اؾت؟ ٚالٗیت آٖ اؾت وٝ
« اٖتٕبز ٖٕٔٛی ث ٝثب٘ه  ٚزض٘تیزٔ ٝمجِٛیّت ٖبْ ثسٞی ا ٚو ٝثٚ ٝی أىبٖ ذّك
پٔ َٛیزٞس ،ثٔ ٝیعاٖ لبثُ تٛرٟی ث ٝتًٕیٗٞب  ٚحٕبیتٞبی نطیح  ٚيٕٙی
حبوٕیت ثبظٔیٌطزز»؛ لٛاٖسی ٔب٘ٙس تًٕیٗ ؾپطزٜٞبی ثب٘ىی  ٚزؾتطؾی
اُ٘ٗبفپصیط ثب٘ه ث ٝشذبیط ثب٘ه ٔطوعی ،حٕبیتٞبی ٕٔٗ َٛزِٚت اظ پبثطربیی
ثب٘هٞب زض قطایٍ ٖبزی اؾت و ٝثبیس حٕبیتٞبی غیطٕٔٗ َٛزض قطایٍ ثحطا٘ی ضا
ثط آٟ٘ب افعٚز.
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 .2ثب٘ىساضی زضثطزاض٘س ٜؾٌٛیطی ٞبی تٛظیٗی زض رٟت افعایف قىبف زض زضآٔس ٚ
حطٚت اؾت .انٛالً زؾتطؾی ث ٝاٖتجبض ،أتیبظی رٟت اؾتفبز ٜاظ فطنتٞبی

فصلٌاهِ علوی پژٍّشی اقتصاد اسالهی /حسي سبحاًی ٍ حسیي درٍدیاى

ؾٛزآٚض ثبظاض اؾت؛ ضٚیٔ ٝتٗبضف ثب٘ىساضی ایٗ اؾت و ٝایٗ فطنت ضا زض اذتیبض
افطازی لطاض ٔیزٞس و ٝلبثّیت ثبظپطزاذت ثبالتطی زاض٘س؛ لبثّیت ثبظپطزاذت ثَٛٝض
انّی تبثٕ زاضایی ٞب  ٚحطٚت اقربل (حمیمی یب حمٛلی) اؾت و ٝذٛز ضا زض
تٛاٖ تأٔیٗ ٚحیم ٝثطای ٚاٌْیطی  ٚوؿت ضتجٞٝبی اٖتجبضی ُّٔٛة ٘كبٖ ٔیزٞس.
 ٕٝٞایٟٙب ثٙٗٔ ٝبی آٖ اؾت و ٝاٖتجبض ،ثٖٛٙ ٝاٖ یه فطنت ؾٛزآٚضٕٖ ،ستبً زض
زؾتطؼ اقربنی لطاض ٔیٌیطز و ٝپیفتط اظ زاضایی  ٚحطٚت ا٘جبقتٝای ثطذٛضزاض
ثبقٙس؛ وبضوطز ایٗ ؾبظٚوبضٞب زض ٔزٕٛٔ ٔٛرت ٔیقٛز ٌطٞٚی ا٘سن اظ ربٔٗٝ
یٗٙی نبحجبٖ ؾطٔبی ٚ ٝزاضایی ،ثتٛا٘ٙس اِعأبت زؾتطؾی ث ٝاٖتجبض ضا ثطآٚضز ٜؾبظ٘س
 ٚزض٘تیز ٝذّك پ َٛثب٘ىی ٔتطازف اؾت ثب زؾتطؾی ثیكتط آٟ٘ب ث ٝفطنتٞبی
ؾٛزآٚض ثبظاض.
ٔ .3مهس اٖتجبضات اُٖبیی  ٚوبضوطز آٟ٘ب ٘یع زض ایٗ ذهٛل زاضای إٞیت اؾت؛
چٙب٘چ ٝاٖتجبضات ثب٘ىی ،و ٝثرف ٚؾیٗی اظ آٖ زض اذتیبض نبحجبٖ حطٚت  ٚزاضایی
ا٘جبقت ٝلطاض ٔیٌیطز ،اظ ؾٛی آ٘بٖ زض فٗبِیتٞبی ِٔٛس  ٚاضظـافعا ،ثٚٝیػ ٜزض
ثرفٞبی زاضای اِٛٚیت ارتٕبٖی ثبالتط نطف ٌطزز ،ایٗ فطایٙس ٔٙبفٗی ثطای

ٖٕٔ ْٛطزْ ٘یع ذٛاٞس زاقت ،اٌطچ ٝاحتٕبالً ثبظ  ٓٞثیكتطیٗ ٘فٕ اظ اضظـ
ذّكقس٘ ٜهیت ثب٘ه ٌ ٚیط٘س ٜاٖتجبض ذٛاٞس قس ،أب زض زأٝٙای و ٝثب٘هٞب اظ
اٖتجبض زض ضاؾتبی اٞساف ارتٕبٖی  ٚذّك اضظـ ثٟطٕ٘ ٜیٌیط٘س ،آحبض ٔٙفی تٛظیٗی
ث ٝاٚد ذٛز ذٛاٞس ضؾیس .حمبیك ٔكبٞسٜقسٌٛ ٜیبی آٖ اؾت وٓ٘ ٝبْ ثب٘ىی زض
ثؿیبضی ٔٛاضز (ثٚٝیػ ٜزض اثتسای حطوت تٛؾٗٝای رٛإٔ) ٔبیُ ث ٝذّك پ َٛثطای
تأٔیٗ ٔبِی فٗبِیتٞبی ٕٞؿ ٛثب ٔٙبفٕ ارتٕبٖی ٘یؿت (.)Basu, 2006, p.292

ثب اتىبی ث ٝایٗ حمبیك ،اضظیبثی ذّك پ َٛثب٘ىی ثب ٔحه ٔٗیبض ٖساِت ٌٛیبی
غیطٖبزال٘ٝثٛزٖ تطتیجبت ربضی ذّك پ َٛاؾت .لبثّیت ذّك پ َٛثٚ ٝؾیّ ٝثب٘هٞب ضیك ٝزض
پصیطفتٍی ٖٕٔٛی ثسٞی ثب٘ه زاضز؛ چٙبٖو ٝأطٚظ ٜثسٞی ثب٘ه اظ حیج پصیطفتٍی (زضرٝ
اٖتجبض) تفبٚتی ثب ثسٞی زِٚت (اؾىٙبؼ) ٘ساضز ،ایٗ ٔٛي ٔٛثس ٖٚزذبِت  ٚایفبی ٘مف
زِٚت لبثُ تٛيیح ٘جٛز ،ٜثّى ٝزض زضر٘ ٝرؿت ٔسی ٖٛتًٕیٗ اضائٝقس ٜثٚ ٝؾیّ ٝزِٚت
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اؾت ()Greenham et al, 2012, p.216؛ تًٕیٗ نطیح ثسٞی ثب٘ه ثٚ ٝؾیّ ٝزِٚت (ثٝ
حٕبیتٞبی تّٛیحی ٘ ٚب٘ٛقتٝای ٔخُ ارطای َطحٞبی ٘زبت زض ٔٛالٕ ثحطاٖ ،اٌطچ ٝثب
ٞسف حجبت پِٛی  ٚاؾتٛاضی التهبز  ٚزض احط ا٘جبقت تزبضة حبنُ اظ ٔكبٞس ٜپیبٔسٞبی
ٔٙفی ٚضقىؿتٍی ثب٘هٞب زض ٘ٓبْ پِٛی أطٚظی تٕٟیس قس ٜاؾت ،أب ثٞٝطحبَ ٌٛیبی آٖ
اؾت و ٝثب٘هٞبی تزبضی ٘ؿجت ث ٝؾبیط فٗبِیتٞبی ثبظاض اظ أتیبظی ٚیػ ٜثطذٛضزاض٘س.
تًٕیٗقس ٜثٛزٖ ثسٞی ثب٘ه زض ٖیٗ ضیؿىی ثٛزٖ زاضایی ٚی ،ثٖٛٙ ٝاٖ ٔٙكأ انّی
ٚاثؿتٍی ثب٘ىساضی ث ٝحٕبیت زِٚت اؾتٝ٘ ،تٟٙب «ؾٛثؿیسی پٟٙبٖ» ( Werner et al, 2011,

 )p.21ثّى ٝآقىبض اؾت و ٝتٟٙب زض اذتیبض ثب٘ىساضاٖ لطاض زازٔ ٜیقٛز؛ اظایٗض« ٚضٚیّٝ
ٔٛرٛز ذّك پ َٛثب٘ىی اظ حیج اُ٘جبق ثب ٔٗیبض ٖساِت ،یٗٙی ثطاثطی زض فطنتٞب ٚ
غیطتجٗیىآٔیع ثٛزٖ لٛاٖس٘ ،بٔٛر ٚ ٝلبثُ ا٘تمبز اؾت».
رٙج ٝز ْٚاضظـزاٚضی اظ زیسٌبٗٔ ٜیبض ٖساِت ٔطث ٌٛث ٝاضظیبثی «وبضوطز» ذّك پ َٛاظ
حیج ؾبظٌبضی ثب ٔٗیبض «تٛاظٖ» زض ثطذٛضزاضیٞب یب «ٖساِت تٛظیٗی» اؾت؛ ثب٘ىساضی زض
احط ؾبظٚوبضٞبی ٔطث ٌٛث ٝضتجٝثٙسی اٖتجبضی یب اِعاْ ث ٝتٛحیك زاضایی ثطای ٌطفتٗ ٚاْ،
زضُٖٕ اٖتجبضات ضا ث ٝافطاز زاضای حطٚت ا٘جبقت ٝؾٛق زاز ٚ ٜاؾتفبز ٜاظ فطنتٞبی
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قىُ ثیٕ ٝؾپطز ٜیب اقىبَ زیٍط)  ٚأىبٖ زؾتطؾی ثب٘هٞب ث ٝشذبیط ثب٘ه ٔطوعی ،زض وٙبض

ؾٛزآٚض ثبظاض ضا ثطای ایٗ ٌط ٜٚثیف اظ ؾبیط َجمبت ٕٔىٗ ٔیؾبظز؛ یه ٘ىت ٝلبثُ تٛرٝ
زض ایٗ ذهٛل ایٗ اؾت و ٝزؾتطؾی ث ٝاٖتجبض ،ذٛز لبثّیت ایزبز ؾٛز یب تجسیُ ثبظزٞی
ثبِم ٜٛث ٝثبِفُٗ ضا ثٚ ٝرٛز ٔیآٚضز؛ ٚلتی ثب٘ه ث ٝیه وؿتٚوبض اٖتجبض ٔیزٞس ،ثب ایٗ وبض
ث ٝفّٗیتیبفتٗ ثبظزٞی ثبِم ٜٛوٕه ٔیوٙس؛ ایٗ ٔٛي ٔٛث ٝایٗ ٔٗٙبؾت و ٝافطازِ زاضای
زؾتطؾی ث ٝاٖتجبضات ،لبثّیت ثیكتطی رٟت ٔحمكؾبذتٗ ثبظزٞی ثبِم ٚ ٜٛوؿت ٔبظاز
زاض٘س؛ اظ ایٙزب ٔیتٛاٖ زضیبفت و ٝزضاؾبؼ ثب٘ىساضی (نطف٘ٓط اظ ٔٛي ٔٛذّك پ )َٛزض
زض ٖٚذٛز رٟتٌیطیٞبیی آقىبض زض تكسیس ٘بثطاثطی زاقت ٚ ٝث ٝنٛضت غیطٖبّٔی
(٘بذٛاؾت )ٝيس تٛاظٖ زض ثطذٛضزاضیٞب ُٖٕ ٔیوٙس  ٚاظ ایٗ حیج ثب ٔٗیبض «ٖساِت
تٛظیٗی» ٕ٘یؾبظز؛ ایٗ تأحیط تٛظیٗی ثٔ ٝیعا٘ی و ٝثب٘ه زض ذّك پ٘ َٛمفآفطیٗ اؾت،
ٚؾٗت ٔ ٚهساق ذٛاٞس زاقت.
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تأُٔ زض ثطذی اؾتسالالت َطفساضاٖ اُ٘ٗبفپصیطی اٖتجبض٘ ،مف ثبِمٔ ْٜٛخجت ایٗ ٟ٘بز ضا زض
تحٛالت تٛؾٗٝایٛ٘ ،آٚضیٞب  ٚپٛیبییٞبی التهبزی تأییس ٔیوٙسٚ .الٗیت آٖ اؾت وٝ
زیسٌب ٜثسثیٙب٘ ٝیب ذٙخبی ٔربِفبٖ ٘ؿجت ث ٝپ ٚ َٛاٖتجبض یب پبفكبضی نِطف ثط آحبض تٛضٔی
ذّك پٌٛ ،َٛیبی ٖسْ ٚلٛف ث ٝلبثّیتٞبی ٟ٘بز پ ٚ َٛاٖتجبض اؾت؛ ثطای تجییٗ ُّٔت ثبیس
ٔتصوط ایٗ ٘ىت ٝقس و ٝتحمك تِٛیس  ٚأىبٖ تٛؾٗ ٝآٖ (ضقس التهبز) ،و ٝقطٌ الظْ وبٞف
فمط  ٚافعایف ثطذٛضزاضی اؾت٘ ،یبظٔٙس ز ٚزؾتٖٛ ٝأُ یب پیف٘یبظٞبؾت ؤ ٝیتٛاٖ اظ
آٟ٘ب ثب ٖٛٙاٖ «پیف٘یبظٞب یب ٔمسٔبت ٟ٘بزٜای» « ٚپیف٘یبظٞب یب ٔمسٔبت ٟ٘بزی» یبز وطز؛
تحّیُ ؾبز ٜثیٙب٘ ٝاظ تِٛیس  ٚضقس التهبزی ،ایٗ زؾتبٚضز ضا نطفبً  ٚتٕبٔبً ثٔ« ٝمسٔبت
ٟ٘بزٜای» اضربٔ ٔیزٞس  ٚضقس  ٚتٛؾٗ ٝضا ٔحه َٛضقس (وٕی یب ویفی) ٘یطٚیوبض،
ٔبقیٗآالتٙٔ ،بثٕ َجیٗی  ٚؾبیط ٟ٘بزٜٞبی تِٛیس ٔیزا٘س؛ أب ٚالٗیت أط آٖ اؾت وٝ
ٟ٘بزٜٞبی تِٛیس زض ٔمبیؿ ٝثب ٔمسٔبت ٟ٘بزی اظ إٞیت  ٚربیٍب ٜپبییٗتطی ثطذٛضزاض٘س ٚ
ٖبُٔ انّی زض پیكطفت  ٚتٛؾٗ ٝضا ثبیس پیكطفت زض «ٔمسٔبت ٟ٘بزی» زا٘ؿت؛ زضٚالٕ،
پیف٘یبظٞبی ٟ٘بزٜای وٕٖ ٝستبً ٘بْط ثٙٔ ٝبثٕ َجیٗی  ٚا٘ؿب٘ی ٞؿتٙس ،زض ؾُٛح ثبالی
پیكطفت  ٚضقس التهبزی ٖبّٔی ٔحسٚزوٙٙسٔ ٜحؿٛة ٔی ق٘ٛس ٝ٘ ،زض ؾُٛح اثتسایی ٚ

ٔیب٘ی آٖ؛ حبَآ٘ى ٝاِعأبت ٟ٘بزی ٕٛٞاض ٚ ٜث ٝرسیتطیٗ ٚر ،ٝثطای تحمك ضقس التهبز
يطٚضت زاض٘س؛ ٔمسٔبت ٟ٘بزی حٛظٜای ٚؾیٕ اظ ٔٛيٖٛبت ضا زض ثط ٔیٌیطز و ٝیىی اظ
آٟ٘ب «اٖتجبض» اؾت؛ اٖتجبض اثعاضی اؾت و ٝفٗبَ التهبزی (وبضآفطیٗ) ثب زاقتٗ آٖ لبزض
ٔیقٛز ٔٙبثٕ (ٟ٘بزٞ ٜبی) ثیىبض ضا اوتؿبة وطز ٚ ٜآٟ٘ب ضا زض رٟت ا٘زبْ تِٛیس ثٝوبضٌیطز؛
ثب ایٗ تٛيیحٔ ،حسٚزوطزٖ ذّك اٖتجبض ،تٛا٘بیی  ٚلبثّیت التهبز ثطای اُ٘ٗبف زض ثطاثط
تغییطات ضٚثٝرّ ٛضا وبٞف زاز ٚ ٜزض ز٘یبی أطٚظ تالقی ثیحبنُ ثٓ٘ٝط
ٔیضؾس( . )Pettifor, 2013, p.24ؾّت أىبٖ ذّك پ َٛثب٘ىی ،حتی ث ٝفطو ایٙىٕٔ ٝىٗ
ثبقس ،ث ٝنٛضت ثبِم ٜٛاظ زیسٌب ٜتِٛیسی السأی ُّٔٛة ٔ ٚخجت ٘جٛز ٚ ٜیه لبثّیت ٟٔٓ
ٟ٘بزی  ٚتٕس٘ی ضا اظ التهبز ؾّت ٔیوٙس؛ اِجت ٝایٗ ٘بفی آٖ ٘یؿت و ٝذّك اٖتجبض ثٚ ٝؾیّٝ
ثب٘هٞب زض ثطذی ٔٛاضز زض رٟت اٞساف ٔ ٚمبنس تٛؾٗٝای « ٚذیط ارتٕبٔ» ٘یؿت؛ ٞیچ
تًٕیٙی ٚرٛز ٘ساضز و ٝثب٘ه ثٖٛٙ ٝاٖ یه ٟ٘بز ؾٛزر ٛاظ ْطفیت ٟ٘بزی اٖتجبض زض ٔؿیط
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تأٔیٗ ٔبِی ثرفٞبی زاضای اِٛٚیت ارتٕبٖی ثٟطٌ ٜیطز؛ ِصا اٌطچ ٝذّك اٖتجبض ثب٘ىی
ثبِفُٗ آٖ ثطای ربٔٗ ،ٝزؾتوٓ زض زأٝٙایٙٔ ،فی ثبقس.
پؽ زض اضظـزاٚضی زض ثبة ِٔٛسیّت ذّك پ َٛثب٘ىی ٔیتٛاٖ ٌفت و« ٝذّك اٖتجبض ثٝ
ٔخبث ٝیه لبثّیت ٟ٘بزیْ ،طفیتی ثطای ٖطيُٗٙٔ ٝف اٖتجبض  ٚایزبز أىبٖ اوتؿبة
ٟ٘بزٞ ٜبی ثیىبض تِٛیس ثطای وبضآفطیٙبٖ اؾت  ٚاظ ایٗ حیج ثط ٘كط پ َٛثٚ ٝؾیّ ٝزِٚت وٝ
ٔتٛلف ثط َی ٔطاحُ پیچیس ٚ ٜثٛضٚوطاتیه اؾتٔ ،عیت زاضز؛ ثب ٚرٛز ایٕٗٔ ،ىٗ اؾت
ثب٘ىساضاٖ ،ثٙبث ٝالتًبی ثیكیٝٙؾبظی ؾٛز ،زض زأٝٙای ایٗ ْطفیت ضا زض رٟتی ٔربِف
ٔٙبفٕ ارتٕبٔ ثٝوبضثط٘س».
پؽ لًبٚت وّی ٟ٘ ٚبیی پػٞٚف اظ ضٚیّ ٝذّك پ َٛثب٘ىی ایٗ اؾت و« ٝذّك پَٛ
ثب٘ىی ث ٝقیٔ ٜٛتٗبضف ث ٝرٟت زاقتٗ ؾٌٛیطیٞبی ٔٙفی تٛظیٗی  ٚاتىبی ث ٝأتیبظات
ٚیػ ،ٜاظ زیسٌبٔ ٜالن ٖساِت ضٚیّٝای غیطلبثُلج٘ ٚ َٛبؾبظٌبض ثب اضظـٞبی التهبزی زیٗ
اؾت .ثطحؿت ٔٗیبض ِٔٛسیّت ،ایٗ پسیس ٜث ٝنٛضت ثبِم ٜٛاثعاضی وبضا تّمی قسٜ؛ أب
فّٗیتیبفتٗ ایٗ ل ٜٛثَٛٝض ذٛزوبض حبنُ ٘كس٘ ٚ ٜیبظٔٙس لبٖسٌٜصاضی ثٚ ٝؾیّ ٝحبوٕیت
ثب ٞسف ٞسایت اٍ٘یعٜٞبی ٘فَّٕجب٘ ٝثب٘هٞبی تزبضی  ٚرٟتزٞی آٟ٘ب ث ٝؾٛی
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ثَٛٝض ثبِم ٜٛیه ْطفیت ٔخجت اضظیبثی ٔیقٛز ،أب زض ز٘یبی ٚالٗیت ٕٔىٗ اؾت پیبٔس

اِٛٚیتٞبی ُّٔٛة ارتٕبٖی اؾت»؛ ثب ایٗ لًبٚت ،رٛاظ ذّك پ َٛزض ثب٘ىساضی اؾالٔی
ٔ ٌٛٙاؾت ث ٝتٕٟیس ؾبظٚوبضٞبیی اظ لجیُ ٔبِیبتؾتب٘ی ثبثت ٌطفتٗ ؾ ٟٓربٔٗ( ٝزِٚت)
زض أىبٖ پصیطؾبظی ذّك پٍٕٞ ،َٛطاؾبذتٗ ٔمهس ترهیم اٖتجبضات ثب اِٛٚیتٞبی
ارتٕبٖی (ث٘ٝحٛیو ٝؾٛزآٚضی ثب٘ه ضا ٘یع زضپی زاقت ٝثبقس)  ٚزض وٙبض آٖ لبئُقسٖ ٚظ٘ی
ٔٗٙیزاض ثطای ذّك پ َٛثٚ ٝؾیّ ٝزِٚت ثطای ترفیف آحبض ٘بٌعیط ٔٙفی فُٗ ثب٘ه ثط تٛظیٕ
زضآٔس.
ثب ٚرٛز ایٗ ،اضائ ٝاٍِٛیی ربیٍعیٗ حبٚی رعئیبت ثیكتط زض ذهٛل ٔؤِفٞٝبی یه
ضٚیُّّٛٔ ٝة اظ ذّك پ َٛزض ثب٘ىساضی اؾالٔیٛٔ ،يٖٛی ٘یبظٔٙس پػٞٚكی ٔؿتمُ اؾت
و ٝآٖ ضا ثُٔ ٝبِٗبت آتی ٔحممبٖ ٔٛؤ َٛیٕ٘بییٓ.
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جوغبٌذی ٍ تَصیِّای سیاستی
ؾ ٟٓثیكتط پ َٛثب٘ىی زض التهبزٞبی أطٚظی  ٚلبثّیت ذّك پ َٛثٚ ٝؾیّ ٝثب٘هٞبی

فصلٌاهِ علوی پژٍّشی اقتصاد اسالهی /حسي سبحاًی ٍ حسیي درٍدیاى

تزبضیٚ ،ربٞت ایٗ تطتیجبت ضا اظ زیسٌب ٜاضظـٞب  ٚاٞساف التهبزی زیٗ اؾالْ قبیؿتٝ
ثطضؾی ٔیؾبظز .اضظـ زاٚضی زض ذهٛل ذّك پ َٛثب٘ىی زض ثیٗ التهبززا٘بٖ ٔ ٚىبتت
التهبزی ٔٛيٖٛی ٔٙبلكٝاٍ٘یع ثٛز ٜاؾت؛ ٔربِفبِٖ ذّك پ َٛثب٘ىی آٖ ضا يسحجبت،
٘مىوٙٙس ٜان َٛاذاللی٘ ،بٖبزال٘٘ ،ٝبلى لسضت زِٚت زض اٖٕبَ حك حبوٕیتی ا٘تكبض
پٔ ٚ َٛحطن فٗبِیت ٞبی فبلس اِٛٚیت ارتٕبٖی ٔٗطفی وطز ٚ ٜزیسٌبٔ ٜمبثُ ٘یع ٔٙبفٕ ٚ
ٔعایبی ذّك پ َٛثب٘ىی اظ حیج فطآٞؾبظی اٖتجبض الظْ ثطای ثؿٍ تِٛیس  ٚاُ٘ٗبفثركی
ثٓ٘ ٝبْ التهبزی ضا ذبَط٘كبٖ ٔیوٙس .زض ثیٗ ٔتفىطاٖ ٔؿیحی اتفبق٘ٓط ٚرٛز زاضز وٝ
ذّك پ َٛثب٘ىی اظ حیج ؾبظٌبضی ثب ٔالنٞبی ٔ ٟٓثطٌطفت ٝاظ کتاب هقدس یىؿطٔ ٜطزٚز
٘ ٚیبظٔٙس ربیٍعیٙی اؾت .زض ازثیبت التهبز اؾالٔی ٘یع ٌطایف غبِت زض ثیٗ ٔحممبٖ
ٔطزٚززا٘ؿتٗ ذّك پ َٛثب٘ىی اظ حیج ؾبظٌبضی ثب ٔٗیبضٞبی زیٙی ِ ٚع ْٚؾّت ایٗ لسضت
اظ ثب٘هٞبؾت؛ اٌطچ ٝایٗ پیكٟٙبز ٔربِفب٘ی ٘یع زاضز.
ایٗ پػٞٚف ثب پبفكبضی ثط زٗٔ ٚیبض انّی ٖساِت ِٛٔ ٚسیّتٛٔ ،رٝثٛزٖ ذّك پَٛ
ثب٘ىی ضا ثب اضربٔ ث ٝایٗزٗٔ ٚیبض ٔٛضز اضظـزاٚضی لطاض زاز؛ ٘تیز ٝاضظیبثی ایٗ ثٛز وٝ
ذّك اُ٘ٗبفپصیط پ َٛثٚ ٝؾیّٓ٘ ٝبْ ثب٘ىی ث ٝنٛضت ثبِم ،ٜٛأىب٘ی زض رٟت ثؿٍ تِٛیس

 ٚذّك اضظـ زض التهبز اؾت؛ اٌطچٔ ٝیعاٖ فّٗیتیبفتٗ ایٗ لٛٔ ٜٛيٖٛی ٔزعا  ٚزضذٛض
تأُٔ اؾت ؤ ٝتأحط اظ تٕبٔی ٖٛأُ ٔؤحط ثط ٔمهس ترهیم اٖتجبضات ثب٘ىی اؾت .ثب تٛرٝ
ث٘ ٝمف  ٚؾ ٟٓزِٚت زض پصیطفتٍی ثسٞی ثب٘ه ـ  ٚث ٝتجٕ آٖ أىبٖپصیطؾبذتٗ ذّك پ َٛـ
لبٖسٌ ٜصاضی زِٚت ثب ٞسف ٕٞؿٛیی وبضثطز ایٗ اثعاض ثب ٔٙبفٕ ارتٕبٔ قطٌ الظْ ثطای
ٔٛرٝثٛزٖ ذّك پ َٛثب٘ىی اظ زیسٌب ٜایٗ ٔٗیبض اؾت؛ أب حتی ثب ٚرٛز تحمك ایٗ ٔٛٓٙض،
فُٗ ثب٘ه زض ترهیم ٔٙبثٕ آحبض ٔٙفی تٛظیٗی غیطلبثُاغٕبيی زضثط زاضز و ٝایزبة
ٔیوٙس حبوٕیت ثٛٓٙٔ ٝض ترفیف ایٗ آحبض ،لٛاٖسی ثط ٘ٓبْ ثب٘ىی ٕٞ ٚچٙیٗ تٕٟیساتی زض
رٟت تٗسیُ تٛظیٕ زضآٔس  ٚحطٚت زض ؾُح والٖ التهبز اٖٕبَ وٙس؛ اظرّٕ ٝثبیؿت ٝاؾت
ؾٕٟی اظ ؾٛز ذّك پ َٛو ٝث ٝتًٕیٗ ـ نطیح یب يٕٙی ـ ثسٞی ثب٘هٞب ثٚ ٝؾیّٝ
حبوٕیت ثبظٔیٌطزز ،قٙبؾبیی قس ٚ ٜثٚ ٝؾیّ ٝزِٚت ث ٝقىُ ٔبِیبت ؾتب٘س ٜقٛز؛ ؾٕٟی
ٔٗٙیزاض اظ ذّك پ َٛثٚ ٝؾیّ ٝحىٔٛت (پبی ٝپِٛی) ثطای تأٔیٗ ٔبِی َطحٞبی اِٛٚیتزاض
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ّٔی  ٚؾبیط ثرفٞبی زاضای اِٛٚیت ارتٕبٖی ـ و ٝاظ ثبظزٞی ثبالیی ثطذٛضزاض ٘یؿتٙس ـ
ارتٕبٖی ،رساؾبظی ؾ ٟٓحبوٕیت (ربٔٗ )ٝاظ ؾ ٟٓثب٘ه زض ٔٙبفٕ حبنّ ٚ ٝا٘سیكیسٖ
تٕٟیساتی رٟت ترفیف آحبض ٔٙفی تٛظیٗی.
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