
حدود اقتصاد

 

  

و اوايل اسالم اواخر دوران باستان

 

  

توسط

 

  

ميشل جي موراني

 

  

چكيده 

 

  

. در زماني كه اقتصاد ساسانيان در حال گسترش بود ، اقتصاد مديترانه اي در حال طي كردن قرن ششم خود بـود  
توسـعه و  ) ۱: (در اواخر دوران باستان كه تا دوره هاي اسالمي نيز ادامه يافته بود شش گرايش قابل تعريـف بـود   

توسـعه و گسـترش   )  ۳(ترويج قانوني اقتصـاد ،  ) ۲(گسترش سرمايه هاي عظيم با استفاده از كارگران اجاره اي ، 
چيرگـي تجـارت   ) ۶(ظهور پراكندگي تجاري ، و ) ۵(احياي استخراج معادن ، ) ۴(كشاورزي وابسته به آبياري ، 

گفته مي شود كه اين گرايش ها از جملـه قدرتمنـد تـرين رويـه هـا در      . اقيانوس هند از طريق دريانوردي ايراني 
. قلمرو ساسانيان ، كه سيستم اقتصادي آنها سرچشمه گرفته از قواعد اسالمي در نظر گرفته شده ، بوده اند 

 

  

.شاورزي ، تجارت ، ترويج قانوني ، جمعيت شناسي ، تغييرات مدني ك: كلمات كليدي 

 

  

الزم است آنچه در پيش از آن دوره حاكم بـود شـناخته   به منظور آشنايي با تاريخ اقتصاد در اوايل دوره اسالمي 
وابسته بـه اوايـل دوران اسـالمي    ) هاي(وابسته به اواخر دوران باستان و اقتصاد ) هاي(آيا تفاوتي بين اقتصاد . شود 

در آسياي غربي و كشور هاس مديترانه اي وجود داشت ؟ اگر چنيني بود ، آن تفاوت چه بـوده ، در چـه زمـان و    
ي اتفاق افتاده و چگونه بايد آنرا توجيه نمود ؟ پاسخ به ايـن سـواالت دربرگيرنـده ي تعريـف حـدود تـاريخ       مكان

تفكر ما مبني بـر تغييـرات پويـا باشـد تـا اينكـه بـه قيـاس هـاي ايسـتا           نگاريي و جغرافيايي است ، اما بهتر است كه 
ه اقتصاد به عنوان يك كل ،  بخـش هـاي خاصـي    عالوه بر آن بهترين رويه اين است كه بجا پرداختن ب. بپردازيم 

.از آن را مورد توجه قرار دهيم 

 

  

به نظر مي رسد كه بهتر باشد در ميان بخش هاي مختلف اقتصاد ، ابتداً بر آنها يـي تمركـز شـود كـه بـا توليـد در       
جـه مختصـري نيـز بـه     با اين وجود ، در اينجـا تو . ارتباط هستند ، زيرا اين بخش شالوده ي ساير چيز ها مي باشد 

اواخـر دوران  به نظر مي رسد كه در رابطه با توليـد اقتصـادي ، تفـاوت اساسـي ميـان      . تغييرات اقتصادي مي شود 
، زمين ها براي كشاورزي پرورش ، بهره گيري شديد تر و گسترده تر از منابع آبي و معدني  باستان و اوايل اسالم

، بهبود تخصص ها در ساخت و ساز و خدمات و افـزايش  نساني و حيواني حيوانات اهلي ، استفاده از نيروي كار ا
در مقايسه بايك اقتصاد پايـدار  اين امر اساسا در يك اقتصاد در حال توسعه . تجاري سازي محصوالت مي باشد 

توسـعه  ( و بازبيني شده داراي تفاوت مي باشد و ممكن است اين گونه بـه نظـر آيـد كـه برخـي از ايـن تغييـرات        
پيش از آن و در اواخـر دوران باسـتان نيـز در قلمـرو ساسـانيان در      ) كشاورزي مبتني بر آبياري و استخراج معادن 

بـه  در حقيقت ، چندين رويه ي بلند مدت كـه ريشـه در اواخـر دوران باسـتان داشـته انـد ،       . دست انجام بوده اند 
. مرتبط با اوايل دوره ي اسالمي داشتند  نسبت تغييرات ناگهاني ، نقش بيشتري در به وجود آمدن اقتصاد

 

  


