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 تحليل كنز از ديدگاه فقه و اقتصاد

 حسيني سيدرضا

 دهكيچ

به عنوان ك فاه يكينز  ـــاديدر ادب يم محورياز م قه اقتص ات يه در آك يات ف

شده، مورد ب يسوره35و34 شتتوبه وارد  سران،  يهياز ناح يگوناگون يهاردا مف

ــت  ايفق ــلمان قرار گرفته اس ــتفاده از رو  ن مقاله يهان و اقتصــاددانان مس با اس

ـ اقتصادي،   در صدد، هادگاهين دين اياز مهمتر يبرخ يضمن بررستحليلي فقهي 

 يداقتصاهاي ردكاركاز آثار و  يل برخينز و تحلكاز مفهوم قابل قبول ني ييارايه تب

ض ست  فر ست يمقاله ا يهيآن ا سي در  بيانگر يك قاعدهآيات كنز ه كن ا سا ي ا

سب مال و ك ينهيافراد در زم ياقتصاد يم بر رفتارهاكحاهاي زهيجهت اصالح انگ

ست  بر  صيص درآمد ا صحيح گرد  پول )مال( و چگونگي تخ ثروت و جريان 

ساس ا ست ياثركرد تكيرو ،مكن حيا شت ثروت كه م سرافبه انبا اتراف و ، لزم ا

وم است   اسالم، خواهان كدستان باشد،محياز تهيو ن يبه مصالح اجتماع يتوجهيب

مورد  يهااقتصـــادي و در راههاي قرار گرفتن ثروت و درآمد در جريان فعاليت

در  ين مصــالح اجتماعيو تأم يشــخصــهاي نهين هزيت خداوند اعم از تأميرضــا

سرما صالح فرديتأم يبرا يگذار هي)زمان حال( و ست  ي)آ يو اجتماع ين م نده( ا

رفتار پس انداز ي، مال يهادر بازار يسفته باز، م برتقاضاي پولكن حيل آثار ايتحل
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ن مقاله يگر اي،هدف ديالن اقتصــادكهاي پديده يافراد و برخ يگذارهيو ســرما

 است 

  يته بازاز، سفاهلل، پس اندلياثر، انفاق، سبك، تيسازرهينز، ذخكها: كليد واژه
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 مقدمه

در قرآن كريم، كنز طال و نقره و خودداري از انفاق آنها در راه خدا به شـــدت دورد دذدت 

 سوره توبه چنين بيان شده است: 34قرار گرفته است، اين دضمون در آيه 

ــيم را گننينه د يكســان» ــان را از  ،كننديكنند و آن را در راه خدا هزينه نميكه زر و س ايش

 (34توبه: )«.دهدردناك خبر  يبعذا

 ينه به شــدت از انفاق آن در راه خداوند را يردن طال و نقره و خودداركنز كه، يآاين 

شدياب اكرده و ارتك ست. ظاهر آ يد اخروين عمل را دوجب عذاب  سته ا ه، حردت يدان
ست.ةهم)، و لزوم انفاق كاند حتيهر دقدار طال و نقره،  كردننز ك شدت  ( آن در راه خدا

ـــت. كاد حيت زياهم ، بيانگرهين آيور در اكعقوبت دذ عليرغم برخورد م دندرج در آن اس

 .قاطع اين آيه با كنز، اين بحث در ادبيات فقه اقتصادي چندان دورد توجه قرار نگرفته است

شت ثروت، ددر راه خدا ينز، انفاق فكدفهوم در دباحث فقهي، بحث از  زان ي، حد دناز انبا
ه كاســـت هايي پرســـشـــير طال و نقره از جمله يم به غكم حيان تعمكاجب، ادانفاقات و

سران قرار دارد. از طرف د يفرارو صاد نيفقيهان و دف سائليگر، در علم اقت ل يدانند تحل يز د

ـــرداپس ةنيرفتار افراد در زد ـــ دنزلةنقش پول به  ،يگذارهيانداز و س ره ارزش، يذخ يلةوس

رد بازارهاي كدر عمل يبازپول و نقش ســفته يتقاضــا يبرا يبازســفته يزةنز با انگكارتباط 

 ده است.كردالي، توجه اقتصاددانان را به خود جلب 

ــتحكم به  توجهبا  ــاد يدعرفت ةدو حوزرابطه دس ــ ،فقه و اقتص  يرديكبا روكنز  يبررس

ــتهانيد ــتر ديب يينماتواند به واقعيد يارش ي، ن رويند. از اك كمك ها در اين زدينهدگاهيش

شد با روكين دقاله ديا ـــرد فقهيكو صاد ي ـ صاد يهاردكاركنز و ك ةدي، پدياقت آن را  ياقت

 .كندن ييتب

 نزكمفهوم عرفي 

ـــده،ننان كنز به دعادر بيان لغت دا دالي كه در  1ي دتفاوتي از جمله دالي كه در زدين دفن ش

ـــود،ظ ـــي از دال رويجمع 2رفي يا زديني جمع و نگهداري ش ـــي ديگر، كردن بعض  3بعض

 به كار رفته است. 4كردن دال،كردن و ذخيرهجمع
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شي  ضمون برخي الغويهاي دوجود در تعبير تفاوتاز صرف نظر از بخ ن كه ناظر به د

ــت ــه توان ديدر دنموع  ،احاديث كنز اس ــتفاده كعرفي دفهوم  يبرا ويژگيس ؛ نمودنز اس

ت ندارد و يز، طال و نقره، خصوصنك يلغو يد گذاشتن. در دعناكردن، انباشتن و راكجمع 

شودين نحو ذخيه به اك يهر نوع دال ساس شود؛ يده دينز نادك ،ره  سد يبه نظر دبر اين ا ر

براي اســت و طال و نقره صــرفا   يلغو يدعنا ز همانيفه نيشــر يةنز در آكدوضــوع حردت 

 ده است.شر كذ ده،شآن اننام دي ةليار دال به وسكشتر انباشت و احتيه بكنيدثال و از باب ا

 نزك يمفهوم اصطالح

ــطالحي اي هدر فرهنگ ــاداص ردن وجه كرهيذخدر دفاهيمي چون « نزك»واژه  ي،علوم اقتص

ـــردا ش از اندازه دورد يدن بكرجمع، يو تنار يديآن در ادور تول يگذارهينقد و عدم س

ـــرداك ياندازپس و ودكحالت ردر ا پول و حفظ آن ياج ادوال ياحت ل يتبد يگذارهيه به س
ستنگردد شده ا ستفاده  ساس، اين بر . ، ا شده، ا  ةدثاب بهردن كنزكطبق نظريه پولي دطرح 

سوب دي شت درآدد دلي دح كند و از ديزان درآدد زيرا پول را از گردش خارج دي ؛شودن

سهم .كاهددي ش يشتريب هر اندازه كه  شود، به همان دكل پول، كاز درآدد به  ز از يزان نينز 

هاي ســنتي از بايد توجه داشــت اين تعاريب بيانگر برداشــت شــود.ياســته دكپول  گردش

كنز دعناي دحدودتري دارد كه صرفاٌ به كنار  ةپديد ،هاي جديددر برداشت دفهوم كنز است.
 نه كلّ جريان اقتصاد.؛ شودگذاشته شدن پول از بخش واقعي اقتصاد دربوط دي

 دگاه اقتصاددانان غربيينز از دك

ــتفاده عرفي وهاي تعريبه از كنانچ ــطالحي اس ــاديد اص ــود، دفهوم اقتص نز ارتباط ك يش

ــتر آن دارد.  يردهاكاركبا پول و  يتنگاتنگ ــادبيش ــه وظ يدانان برااقتص ــ يفةپول س له يوس

سننش ارزش  س ،االها و خدداتكدبادله، واحد  اند. ردهكر كره ارزش بودن را ذيذخ ةليو و

 قةاو ســاب .وجود دارد يكينزد طةنز رابكارزش بودن پول و  ةريان ذخيد ،تريبه اعتقاد شــود 

ــطو برد يرةاعتقاد به ذخ از  زياديد تعداد يگويگرداند و ديارزش بودن پول را به زدان ارس

صاددانان بر رو دانند دارشال، فون  يسانكاند. او از ردهكتأكيد  ارزش بودن پول يرةذخ ياقت

ــكزس، يد  يردن و نگهداركنز پول را به دفهوم خرج نكه كبرد ير نام دمرر و ايروينگ فيش
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ــت ييدارا دنزلة يكآن به  ــود  5اند.هدانس ــاددانان يا ،تريبه اعتقاد ش نز كبر نقش گرچه ن اقتص

سون و اند، با اطالع بوده ودكرايناد ردن پول در ك علت را ردن پول كنز كبه طور خاص هاب

ل يتحل يهان دسئله در ددليا ي، ولداندديت ياهم ياريكناد عدم تعادل و علت بيااساسي 

در ددل  يســت ســيژان بات . براي دثال،چندان دورد توجه نبودنز كقبل از  يتعادل اقتصــاد

رد يگينه دين فرض نتيا و بادبادله در نظر گرفته  ةليپول را فقط وســ ،خود يتعادل بازارها

ض»ه ك سطح ق ياالها بدون توجه به رفتار حنم پولك ةعر ضا برايمت، باعث ايو   يناد تقا

عدم تعادل  يبرا يليم، دليريدبادله در نظر بگ ةليدر واقع، اگر پول را فقط وس 6.«شوديآنها د

 ياشود، هر عرضهيره نميه پول ذخكصورت از آننا نيرا در ايز ؛م داشتينخواه ياقتصاد

ــا ــت و هر فرد  ييبه ناچار تقاض ه درآدد يا كنينگاهي به دحض اا بيرا به دنبال خواهد داش

شد، ديندكافت يخود را در يديعا ساسيبر ا .ندكرا خرج آن كو صاددانان  ،ن ا سكاقت  يكال

ـــتند د ـــتغال كتعادل در عدم  يبرا يگونه احتمالچيگر هياعتقاد داش ادل وجود كمتر از اش

 نخواهد داشت.

ارزش بودن پول  ةريذخ يفةه او وظكن بود يد اشوارد « يس»ه به اتحاد ك ياانتقاد عمده

ضا يزه دعادالتيبه جز انگ يگريه عادل دكقت ين حقينه ايو در نت پول نقش دارد  يدر تقا

شتباه يه دتوجه اك يسكن ياول گرفت.يده ديرا ناد شان داد كنارد يد جان دشن ا ينز بود. او ن

توانند پول را در يدم ددر ،يبا پول در بازار پول يبازنه سفتهيل وجود بهره و در نتيبه دلكه 

با  يار ببرند. وك( به ياطيد احتيو شــا يدعادالت ياال )تقاضــاك ير از تقاضــا برايغ يدوارد

 يدارا يدارهي، اقتصاد سردايكالسكاقتصاددانان  يرد بر خالف ادعاكشب ساده ثابت كن يا

شتغال يننده نكزم خوداصالحيانكد نادر  يهاآددشيها از پمتيادل همراه با ثبات قكست و ا

، يدعادالت، زهياز ســـه انگ يكي ان اســـت بكدردم دم ،ينزك يةدر نظر 7ن اقتصـــاد اســـت.يا

 نگهداري كنند. يبازسفتهو  ياطياحت

تأكيد  يبازســفته ةزيشــتر بر انگياو بو  ندارد ينقش چندانكينز  يةاول در نظر ةزيدو انگ

سفته بازي يكند. كياد دي ينگيعنوان رجحان نقد ااز آن ب وكرده  ل افراد يبه تمارا نز انگيزه 

ــ ينگهدار رايب ــانات بازاركدنابع خود به ش ــتفاده از نوس تعريب  ؛ل پول نقد، به دنظور اس
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ـــاس دي نرخ نده باالتر از يبهره در آ يهانرخكه ند ك ينيبشيپ يگاه فردهركند. بر اين اس

س آن را كه عكيد و در صــورتنكدي ينگهداري بيشــترپول نقد شــود، فعلي بهره بازار دي

 د.كره اوراق قرضه اقدام خواهد يبه ته ،ندك ينيبشيپ

 ةريذخ دانســتند و در فرض وجود نرخ بهره دثبت،يها بهره را پاداش صــبر ديكالســك

دردم  ،رغم وجود نرخ بهرهبهه كنز نشان داد كيادا  ؛ردندكيپول را تصور نم ةليوسه ارزش ب

سفتهكدم ست به  داند يردن دكنز نكاو بهره را پاداش  ي،رونياز ا با پول ب ردازند. يبازن ا

ـــفتهين دفاهينز با ايناد ارتباط بكيشـــود يننا دعلوم ديو نه صـــبر. از ا رجحان  ،يبازم س

قدينگي و ذخيرة  جد ارزش،ن ئة كرنز ك ةاز واژ يديدفهوم  ـــت ارا به كده اس بت  ـــ ه نس

 8.شوديرا شادل د يترتنگ ةحدودد پول(، يدطلق نگه داري )قبل يهابرداشت

ـــاي پول به انگيز ـــرايط عادي ةتقاض فعاليت  ةعمدتا  نتين ،دعادالتي و احتياطي در ش

ست يعمود سمي ا سطح درآدد ا ستم و   ةبازي در نظريسفته ةادا تقاضاي پول به انگيز ؛سي

سايرين، شت دوجب به دليل آنكه  كينز و نگهداري پول به صورت راكد در ديدگاه  درآدد ن

ــوددي ــكل دواجه دي نظامدديريت  ،ش ــادي را با دش ــااقتص ــازد. در اين تقاض پولي كه  ،س

 يبرا يالهيبه وســ ،و رونق آن باشــد يان اقتصــاديدبادله و گردش جر ةليتوانســت وســدي

شــود، يد يبودن پول ناشــارزش ةريذخ ةفيه از وظكل كن دشــيشــود. ايل ديآن تبد توقب

س شأ ب شاز بحران ياريدن صادكها و د سطح و  ياريكدانند عدم تعادل، ب يالت اقت سان  نو

 9است.ها متيق يعمود

 نزكاز  يريجلوگ يو گِزِل برايلويراه حل س

تحليل جالبي از دشكالت ناشي از نظام اقتصادي طبيعي از راه زمين آزاد و پول آزاد گزل در كتاب 

شنها ست و براي حل آن پي سب با ددت د ديكنز و احتكار پول ارائه داده ا كند از پول، دتنا

 گويد:زدان احتكار آن نزد افراد، داليات اخذ شود. وي دي

سا يازاتيانداز امتاال از نظر پسكه پول به عنوان ك يتا زمان سبت به  شد و كر ين شته با االها دا

ران ه رباخواك يز تا زمانيژه برخوردار شــود و نويازات ين امتيانداز آن از اصــاحب پول با پس

ستفاده  يرباخوار يازات پول برايبتوانند بدون مجازات از امت سب نند، پول عالوه بر كا سود ك



 1388، سال اول، شماره اول، پاييز و زمستان  /  110

د مبادالت را توســعه داده و ارزان يرد  پول بايگيان گرد  مبادالت قرار نميدر جر ي،بازرگان

ه پول كامالًٌ  روشن است كن موضوع يد  ايجاد نمايا ينه اضافيآن مانع و هز يه براكنينه ا ؛ندك

هم نقش گاز و هم نقش ترمز را  يعنيانداز و مبادله باشد؛ له پسيتواند همزمان به عنوان وسينم

تحت نظارت دولت برقرار شود و دولت  ياغذكد نظام خالص پول يبا ،ن نظرياز ا داشته باشد 

ابزار د يبا ،ن منظوريبر سرعت گرد  پول تسلط داشته باشد  بد ،نترل حجم پولكبر  افزونهم 

ــاد ــود امل از ابزار پسكبه طور  ،مبادالت در اقتص نندگان كه همه كاندازپس چرا انداز مجزا ش

انداز ه فقط با پول پسكمندند عالقه ،ار دارنديانداز در اختپس يموجود در جهان را برا ياالهاك

 10پس انداز باشد  لهيه وسكامده است ين به وجود نيا ينند؟ پول براك

دبادله و سننش ارزش باشند.  ةليه صرفا  وسكاست  ييهازِل به وجود آددن پولشنهاد گِيپ

ــك يه نگهداركطور همان ــتنكاال به علت ش .. در طول زدان . از دد افتادن، زنگ زدن و ،س

ستنهيهز سباندن دهرهايد از طريز بايپول ن ينگهدار ،بر ا شته يد هزييتأ يق الزام به چ نه دا

 باشد.

صاد كينز هم دانند گِ سي اقت سا شكل ا سه با كاالهاي ديگر را د ِِزِل، برتري پول در دقاي

شنهاد گزل دي نظريه عموميداند و در كتاب داري ديسردايه شاره به پي سد: خود با ا آن »نوي

ست هايي كه در پي به وجود آوردن هزينه براي نگهداري پول بودند و براي دثال از رفوردي

سكناس بعد از گرفتن سخن دي دهر زدن ا ست گام برديهزينه  شتند... گفتند، در راهي در دا

 «.اي بسيار سازنده استدهر تأييد دندد ارزش اسكناس انديشه

س هايانديشهاس يس الين و دوريالكشر، الرنس ينگ فيرويز، اينكبر افزون  ار يگزل را ب

 11ردند.كر يدانستند و از آن تقد يجد

 دگاه اقتصاددانان مسلمانينز از دك

از آنان  ياند. برخدهكرنز دطرح ك ةديپد دربارة يدختلف يهادگاهيقتصـــاددانان دســـلمان دا

سا  وظ سا را  فهين وظيگر ايد يبرخدر دقابل،  ؛نندكيار دكرا ان ره ارزش بودن پوليفه ذخيا

، با ياقتصاد يهارير دتغينز بر پول و ساكل آثار نادطلوب يبه دل يول ،شناسنديت ديبه رسم

د را كات بر پول راكتعلق ز يبرخ ،ن گروهيان ايدن پول دخالفند. در دكرد كو را يرنگهدا

ر ينظ ييهاحلگر راهيد يه برخكيدر حال ،داننديل دكن دشــيحل ا يبرا يراه حل دناســب
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 اند.دهكرشنهاد يحل گزل را پراه

وسيلة  شهيد سيددحمدباقر صدر پس از تبيين كاركرد پول در ايفاي نقش خود به دنزلة

ـــبت به دبادالت پاياپاي، دربارة نقش پول به عنوان  دبادله و ذكر دزاياي دبادالت پولي نس

 فردايد:ذخيره ارزش دي

انداز را تشويق داري كه پسنقش اخير پول به عنوان وسيلة ذخيره و پس انداز، در رژيم سرمايه

ضاي مي ضه و تقا ست  چه، اين امر تعادل عر سبت به مجموع كند، عامل خطرناكي ا كل را ن

صرفي به هم مي ستقيم كاالها، ميان كاالهاي توليدي و م صورتي كه در دورة مبادله م زند  در 

 عرضه و تقاضا تعادل برقرار بود 

هاي وي ســ س با اشــاره به اتحاد ســي و تبيين نقش كنز كردن پول در ايناد عدم تعادل

 گويد:اقتصادي دي

هاي اصلي و فرعي توان از توجه به نقشداري را مييم سرمايهاختالف اساسي ميان اسالم و رژ

انداز به رسميت داري پول به عنوان وسيله پسپول كه گفته شد، تشخيص داد  در رژيم سرمايه

شناخته شده، در صورتي كه اسالم با ذخيره پول مبارزه كرده و آن را مشمول ماليات قرار داده، 

 12 هاي توليدي و مصرفي كرده استدر زمينهو مردم را تشويق به مصرف پول 

 يسازرهيذخ ينز را به دعناكشان دفهوم يه اكشود يد صدر استفاده دياز دنموعه دطالب شه

 داند.ياز بروز آن د يرياندوخته را ناظر بر جلوگ يهاات بر پولكو وضع ز ،پول

فه ذخيره ارزش ظاهريِ وظي كه بين دفهوم  يان پس از آن ول )ارزش را بودن پتوتونچ

شود، دربارة دعناي واقعي، كه آن را ذخيره كردن( و دعناي باطني و عميق آن تمايز قائل دي

ــفته ــاي س ــطالح تقاض ــاي پول به دنزلة يك دارايي و به اص بازي دعرفي در رابطه با تقاض

 گويد:كند، ديدي

قدرت و  يتصاد اسالمرا از پول در اقيز ؛ره ارز  باشديتواند ذخينم يپول در اقتصاد اسالم»

به       ندكفا يره ارز  بودن را ايفه ذخيتواند وظيگر نميشـود و ديگرفته م يبازسـفته ييتوانا

سالم ،گريعبارت د صاد ا ستيفقط دو قدرت و اخت يبه پول در اقت شده ا  ييتوانا يكي ؛ار داده 

 يازهاين يبرا يهدارنگا ييتوانا يگري( و ديو تجار يديو روزمره تول يانجام معامالت )شخص
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بودن و واحد مبادله  ةلين علت فقط شـــامل وســيز به هميف پول نيوظا ،جهي  در نتياطياحت

 13محاسباتي خواهد بود 

 نويسند:دربارة ربط دادن كنز و ذخيرة ارزش دي پول در اقتصاد اسالمينويسندگان كتاب 

ست از دو مفهوم ذخيره ارز  و كنز  شت نادر ست  مراد از ذخيره ارز  اين نظر نتيجة بردا ا

اي را ذخيره و نگهداري كند، آن را به بودن پول اين اســت كه اگر كســي بخواهد ارز  مبادله

سالمي و دارد و اين وظيفه يعني ذخيرة ارز  بودن براي پول در اصورت پول نگه مي صاد ا قت

 14 غير آن وجود دارد

ـــندگان دزبوبه نظر ديتوتونچيان،  ربه تعبي ـــد نويس ر از كنز دعناي ظاهري آن را اراده رس

 .اندكرده

نيز دحتواي آيهِ كنز در صــدر اســالم را  15اقتصـاد صـدر اسـالمتاب كاظم صــدر در كديســ

 ان گردش پول دانسته است.يهاي درهم و دينار از جرهكتحريم خارج كردن س

سفي سنتي را به داليلي چون پس 16يو سب  نبودانداز، كنز در جوادع  دنظور هبنهادهاي دنا

ن ناچيز بودن هزي كاثر، ةجذب اين ادوال،  فاخر و ت ـــي از تورم براي نگهداري پول، ت  ناش

ناادني و حرص و ولع، ندخطر دي ترس از  هادهايي . در حاليدا يل وجود ن به دل كه ادروزه 

نگهداري  ةانگيز تورم براي نگهداري پول، ةها و از بين رفتن ناادني و وجود هزيندانند بانك

سفتهپول ف سودجويي و  ست. وي آنقط  سشگاه اين بازي ا كه آيا  سازدرا دطرح دي پر

 پول كنز گفت؟ نگهداري توان به اين نوعدي

ـــهور، يره عبداللطياد و  17داندكنز كردن را به دعناي حبس و تعطيل كردن دال ديب دش

سننش ارزش سيله  سيلة دبادله و و سالدي در و صاد ا ست وظيفة پول در اقت بودن  دعتقد ا

شود. از ديدگاه ايشان، فلسفة تحريم كنز در اسالم، جلوگيري از احتكار ادوال و خالصه دي

شگيري از بحران ست ثروتمندان و به تبع آن پي صار آن در د صادي و تغييرهاي انح هاي اقت

، ضمن قدرت خريد پول و ايناد حقد و كينه در ديان دردم است. وي در تأييد ديدگاه خود

 1959برخي تنارب تاريخي دانند تنربه يكي از شهرهاي جنوبي فرانسه در سال به اشاره 

 گويد:دربارة تنربه قرون وسطا در اروپا دي، 1922بة شهردار وگل اتريش در سال و تنر
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 كيرخان ؤم شــده بود، مكبر اروپا حا يه ســســتكســا يلكت يمكو عصــر حا ادر قرون وســط

 يمان به خاطر منافع مادكه حاكن در اثر آن بوده است ياند و اردهكثبت را  ياقتصاد ييوفاكش

 يد به جايجد يهارده و پولكوتاه از دور خارج ك يزمان يهاطال را در دوره يهاپول ،خود

ــر م پول نقد در  يل به نگهداريبودند و م يرات ناگهانيين تغيلذا افراد نگران ا  ردندكيآن منتش

در   ن نروديه از بكنند كل ياال و خدمات تبدكل را به پو دادنديح ميف بود و ترجيآنها ضــع

 يش اقتصادين منجر به گشايرفت و ايآمد و سرعت گرد  آن باال ميجه پول به گرد  درمينت

 شد يم

ـــب حادد العالمي ـــتن دالكرا ينز را به دعناكز ين 19دان عبدالفتاح قعدانيو ز 18وس و  ،د گذاش

 دانند.يد يعنز را حفظ دصالح اجتماكم يتحر ةفلسف

ستفاده از پول به  سعود، ا ش ةريذخ دنزلةدحمد ابو شأ د سكارزش را دن داند: يار ديالت ب

رد تا از انباشت آن كات وضع كجز ز ياتيپول نشر داد و بر آن دال يديالزم است نوع جد»

ــود و جر يريجلوگ ــميش ــتمر آن تض ق آن ياز طر ين گردد و از هرگونه درآدد ربويان دس

 20كند.يد يطرفدار يعمل ياقداد دنزلةپول تمبردار به  ةدياو از ا«. دشو يريجلوگ

ست چون پول دارا يابوحادد دحمد غزال ست ةفيوظ يدعتقد ا از آن  يسكاگر  ؛دبادله ا

ــتفاده  يابه گونه ــدكند كاس ــت.  يار خالفك ،ه خالف غرض آن باش اننام داده و ظالم اس

؛ اين د ساختن باشد، ظلم استكه دوجب راك يزاندادن و پسكرنز كگنج ساختن،  ،نيبنابرا

ارها بر اساس عدل در جادعه كدارند تا م دسلمانان را در زندان نگهكه حاك داندشبيه آن دي

 22و21كرد.د آن را حبس يگردش در دست دردم است و نبا ياستوار نگردد. پول برا

 اهللليسب يمفهوم انفاق ف

ــب يم انفاق فيركه قرآن كنيه اتوجه ببا  ــتك برابراهلل را در ليس  كدر يبرا ؛نز قرار داده اس

انفاق از دادّه نفق و  ةواژكنيم؛  يز بررســياهلل را نليســب يد دفهوم انفاق فينز باكبهتر دفهوم 

دن و كرخرج دعناي ين رفتن است و انفاق دال به درگ يا از ب ،تمام شدن يدر اصل به دعنا

ست. كل دو در راه خداست و در اصطالح آيات و روايات  ياهلل به دعناسبيل مةصرف آن ا

در آن دخالت  يگونه نفع شــخصــكه هيچ يهايخصــوص راه ييك ؛كار رفته اســته دعنا ب

جهاد با دشــمنان ؛ دانند دان الهي و اغراض ديني اننام شــوداطاعت فر ينداشــته و تنها برا
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ــرف آن در خدا و پرداخت زكات به فقرا و  ــّ كه در يهايراهديگري ص ــد يض  ؛خداوند باش

ــ ــخص ــد.  يهرچند نفع و غرض ش ــته باش چند دورد از روايات در هم در آنها دخالت داش

 شود:اشاره ديدوم  يدربوط به دعنا

اهلل فقط دخصــوص جهاد و شــهادت چنين نيســت كه ســبيل» فردودند: پيادبر خدا. 1

اش خانواده يراكس كه ب پدر و دادرش تالش كند در راه خداست و هر يكس برا هر .باشد

ــت و هر ــش كند در راه  يدحافظت از آبرو يكه برا تالش كند در راه خداس خويش كوش

 23.«تگام بردارد، تالش او در راه شيطان اس يطلبكس كه به دنظور زياده خداست و هر

و  يروخانواده خود بدون زياده ينقل شده است: آنچه برا خدااز رسول يدر روايت .2

 24.دشويدحسوب د« اهللسبيل يف» ،يدكنيخرج د ينظرتنگ

ــوليدالك دبنانس .3 ــاط خداگويد در جنگ تبوك همراه رس از  يبوديم، جوان بانش

ـــفندانش را د اين درد در راه خدا  يبُرد، پس دا گفتيم اگر جوانيكنار دا عبور كرد كه گوس

 به گوش پيادبر بود! اين ســخن دا يشــد برايش بهتر از چوپانياهلل( صــرف دســبيل ي)ف

پدر و  يآگاه باشـــيد اگر چنانچه او برا :فردود ..رســـيد و فردود: شـــما چه گفتيد؟ گفتيم:

ـــت و اگر برا كند،ياز آنها تالش د يدادرش و يا يك خودش تالش  يپس او در راه خداس

 25.داردعزّوجلّ گام بردي يدر راه خدا ]باز هم[كند، پس او يد

صومروايات دتعددي از اد يكلين شش ادان دع ست كه در آنها پاداش كو  براي آورده ا

ــت. دخارج خانواده برابر وتأدين  ــده اس  26يا بزرگتر از پاداش جنگيدن در راه خدا دعرفي ش

ضاچنان ضل خداوند دتعال چيزي براي»ند كه فردود: نكنقل دي كه از ادام ر سي كه از ف  ك

 «.جهادگر در راه خدا خواهد داشتتري از اجر بزرگ كند،اش طلب ديخانوادهتأدين 

اهلل فقط شادل انفاق واجب خواهد بود كه به اعتقاد اهل سبيل يانفاق ف ،اوّل يبنابر دعنا

ــرايط عاد ــنّت در ش ــادل خمس هم  يس ــيعه ش ــر در زكات و از ديدگاه فقيهان ش دنحص

ـــوديد ـــاس دعنا ادّا بر 27.ش ـــبيل يدوّم، انفاق ف ياس با رعايت را كه  يدخارج ياهلل تمادس

شرع شد يضوابط  ست رعايت  ،. در اين دعناگيرددر بر دي ،صورت گرفته با آنچه دهم ا

نهتأدين  اعتدال در نه و پرداخت وجوه واجب يها زندگهزي ـــروع بودن دورد هزي ، و دش
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است  ياجتماع يهادثل زكات و خمس و دشاركت داوطلبانه در ادور خيريه و هزينه يشرع

 تواند داشته باشد.يجز اين نم يدعناي ،است يراه صحيح زندگو اصوال  راه خدا كه 

شود  سؤال  ست  صل ياگر دعناكه در ايننا دمكن ا ست،  يراه خدا همان دعنا يا دوّم ا

ه است. پاسخ اين كار رفتبهاوّل  ياهلل صِرفا  در دعنااز آيات قرآن كريم سبيل يچرا در بسيار

ست كه اوادر و دناه ست و انگايناد ا يدين برا يا سان ا سان  يطبيع يزةنگيزه در نفس ان ان

وجود داشته باشد،  يكه دنافع شخص يدر دوارد ؛خرج كردن يكسان نيست دواردِ يدر تماد

هم  يروبلكه انســان دمكن اســت دچار زياده ؛به ايناد انگيزه از خارج نفس نيســت ينياز

شود  سراف، تبذير و اتراف نهروي، ازاينب ست ياز ا نفع  زةكه انگي يدر دوارد ؛ اداشده ا

وجود ندارد، اوّال  الزم است تكليب قرار داده شود و ثانيا  با بيان دداوم اين تكليب،  يشخص

ند زةانگي ب يدر نفس برا ينيرود مل  نام آن ع يد. هان نابراين، وجود آ يان دواردب كه  ياز د

كه دعموال   ه استشدتأكيد  به دوارديشود، بيشتر يددحسوب صرف پول در آنها راه خدا 

ص زةدر آنها انگي شخ ساس ينفع  صطالح انفاق ف ،وجود ندارد. بر اين ا ستعمال ا  يطبعا  ا

ــبيل ــتراهلل در قرآن كريم، س ــرفا  با اغراض دين يدر ادور بيش ــت كه ص اننام  يو اله ياس

 شود و روشنبا قرائن دختلب فهميده دي ياين دعن ،يدعموال  در چنين دوارد يول ؛شونديد

هرچند  ؛كنديجديد درســت نم يحقيق يلفظ، دعنا يبرا فراواني كاربردگونه اســت كه اين

 آيد.يوجود دهبداشتند،  كه ياران پيادبر ياز افراد، همانند توهم يبسيار ياين توهّم برا

 انددوم دانسته ينز را به دعناك يةاهلل در آليسب يدانان دسلمان، انفاق فاز اقتصاد ياريبس

عالم،از  دد ال ـــب حا بداللطيب، 28جمله يوس بداهلل دختار يونس، 29اديره ع ـــفي 30ع پس  31و يوس

 ، دعناي دوم را برگزيده است.كردهذكر  را براي انفاق در راه خدا دزبورآنكه دو دعناي  از

 كنز ةهاي موجود در تبيين آيديدگاه

ساس دفاد ظاهر آي  حتي ،دار طال و نقرههر دق يسازذخيرهسوره توبه،  34كنز در آيه ه بر ا

ظاهر . از آننا كه تواجب اســ آن در راه خدا يكردن تمادخرجو حرام اســت به دقدار كم 

قابل  اهللســبيل يبر عدم وجوب انفاق جميع دال ف يديگر دبن يآيه با ظواهر نصــوص دين

 :انداقوال دختلفي را دطرح كردهآن دفسران در تفسير  نيست،جمع 
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ه و انباشــت ثروت و درآدد ب يســازذخيرهســنت دعتقدند كه اي شــيعه و اهلدشــهور فقه

 ،بنابراين .اهلل فقط پرداخت زكات استسبيل يصورت دطلق حرام نيست و دراد از انفاق ف

و انباشت ثروت  يسازبر انسان واجب نيست و ذخيره يبعد از پرداخت زكات، چيز ديگر

شكال شت. فخر راز يا س ينخواهد دا صدر در تف شمندان بزرگ  ير آيه كنز اين قول را به دان

سبت داده و ظاهرا  خود او نيز همين قول را انتخاب  سالم ن ست.  كردها سير و  مجمع البيانا تف

ـــت يتارواي ،اند. دليل اين قولاختالف پذيرفته يهمين قول را با اندكنيز  نمونه كه اهل  اس

شند، كنز  يگويد به چيزيكه داند و ديگران نقل كردهعمر ابن از سنت كه زكاتش را داده با

سول شيعي روايات يدر برخ. نگويند ضمون از ر ست خدا نيز اين د شده ا  ؛ دانندنقل 

 32ده است.كرحضرت نقل  از آن يكه شيخ طوس يروايت

( اين 1: )ســـتيقابل قبول نبه چند دليل ادّا  ،دگاه دطابق دشـــهور اســـتين دياگرچه 

شت از طرفي ستدفهبا  بردا سازگار ني سير دزبور 2)؛ وم عرفي كنز  ه يدخالب ظاهر آ( تف

ات آن پرداخت شــده كنز طال و نقره به صــورت دطلق )چه زكت يه دمنوعياســت. ظاهر آ

شد  شد( و لزوم انفاق يبا ست )ا نبا شد(كه زكاز آن  ينه جزئهمة آن در راه خدا ( 3) ؛ات با

ستناد ايروا ةهم ضعدگاه )حتي با دباين ديات دورد ا سنت(  ر قابل يب و غيني رجالي اهل 

ز ي.. ن. ات نيســـت و شـــادل خمس، جهاد وكانفاق واجب دنحصـــر در ز (4) 33؛اســـتناداند

شديد سين ديا( 5)؛ با ست يات دياز روا ياريدگاه دخالب با ظاهر ب ستندات كگر ا ه در د

 د.شر خواهد كذ يبعد يهادگاهيد

اجتناب از چنين  يپول دطلقا  حرام اســت و براويژه به، تن دالگذاشــ و راكد يســازذخيره

گذاشــت. دراد از انفاق در راه خدا  يبايد دال را در دعرض دبادله و گردش اقتصــاد يچيز

ـــرف دال در جهاد يدانند ادا، واجب يهافقط انفاق نيز ـــت زكات و ص  ،. در اين قولاس

وايات دورد استناد قول اوّل را ر همة دفهوم كنز دستقل از زكات است. صاحبان اين ديدگاه
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كه  يبه اطالق تحريم كنز در آيه و روايات ،دانند و در دقابليضـــعيب و غيرقابل اســـتناد د

تأدين  يكه برا يدقدار دال ،قول اينبر اساس  كنند.يتمّسك د ،صراحت در عموم كنز دارند

خارج است و عرفا  دوضوعا  از شمول كنز  ،شودكنار گذاشته دي يزندگ يدخارج عاد يدال

ــود. يكنفقه گفته دي يبه چنين چيز ــتندات اين قول،  يش ــخن از دس ــت يادام علس  :اس

ست» شد، كنز ا شتر از چهارهزار درهم با شده ؛ هرآنچه بي شد يا ن شده با زكاتش پرداخت 

 34«.دشوتر از آن نفقه دحسوب دينييباشد و پا

ـــتگ و ذكر چهارهزار درهم در اين  دارد يتعيين دقدار نفقه به عرف زدان و دكان بس

كه از نظر عرف  يهر چيز ،. بنابرايناســتحضــرت  دعرّف دقدار نفقه در زدان آن ،روايت

شود شته  شد و كنار گذا سول . چنانآيدشمار ديبهكنز  ،زائد بر نفقه با نقل  خداكه از ر

 35«.يك دينار كنز است و يك درهم كنز است و يك قيراط كنز استل»: شده است

جادعه  ياقتصاد يهاحردت كنز را به چرخش درآددن چرخ فةصاحبان اين ديدگاه فلس

ستفاده از ادكانات دوجود آن د گويند همين كه ثروت از حالت ركود خارج يدانند و ديو ا

با دستمزد  يفروش و يك با سود ييك ؛جادعه استفاده خود را خواهد برد ،شده و فعّال شود

در توجيه  يول ؛ندارند يگروه تا ايننا با يكديگر اختالف اين.  ...وبا خريد و دصرف  يو يك

 اند.استدالل كرده يدتفاوت يهااهلل به شيوهسبيل يوجوب انفاق ف

ـــاهللرحمهيعالده طباطباي ـــت كه » :فرداينديحردت كنز د فة، پس از بيان فلس بعيد نيس

تحريم كنز بيان  فةكه در فلس ياتهشريفه اطالق داشته و با عنايت به نك ةوجوب انفاق در آي

چرا كه كنز كردن ادوال در واقع دوضــوع ؛ را هم شــادل شــود يدســتحب يهاانفاق ،نموديم

ستحبّ ستحبّيرا، نظير انفاق واجب، از بين د يانفاق د ست كه فقط انفاق د  يبرد و چنين ني

 36.«ترك شده باشد ،كه صالحيت آن را داشته يدر دورد

 :نديگويآنان داند، رفتهپذياين ديدگاه ز ين« ياقتصاد در فقه اسالد»تاب كسندگان ينو

و امتناع از  يه گنج طال و نقره و زراندوزكشــود ين اســتفاده نميش از ايفه بيه شــري   از آ 

ص ياهلل الزم، ولليسب يحرام و موجب عقاب و انفاق ف يپرداخت حقوق واجبه اله صو ت يخ
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اقدام  ،ه در صورت مصلحتكاست  يم اسالمكحا ةعهد برن ردن آك شكل اجراو  يفكيو  يمك

 37كرد خواهد 

سيتآ سياهلل  نظر  يياهلل همانند عالده طباطباليسب يانفاق فبارة در يرازيش ينيددحمد ح

 38داند.يان افتادن دال نمينز را به جركم يتحر ةفلسف يول ،داده است

سالمكتاب  دؤلِّب ستناد به  مالكيت خصوصي در ا رْهُم بِعَذَاب أَلِيم»راز فبا ا ِشّ كنز  ةدر آي« فَبَ

ـــت، وجوب انفاق در اين آيه را وجوب والي يول در دقام كه خطاب به پيادبر  يادر اس

. به اعتقاد كندوضـــع ديادر به هنگام ضـــرورت و وجود دصـــلحت،  يداند كه دقام وليد

ــان ــادقروايت دعاذبن ،ايش ــنيز دؤيِّد همين دعنا كثير از ادام ص در اين روايت آدده  39.تس

دعروف  يهاشان است به اختيار خود در راهشيعيان دا آزاد هستند، از آنچه در دست» است:

شود تا ي، گننش حرام ديبر هر صاحب گنن ،كه قائم دا قيام كند . پس هنگاديكنندخرج 

دهد و اين اســت قول  ياينكه پيش آن حضــرت بيايد و او را در جنگ با دشــمنانش يار

 40«.وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ و...»خداوند دتعال 

ده كرارائه  ين بهترييدگاه اول تبيد در دقايســه بانز كم يتحر ةان فلســفيدگاه در بين ديا

ند كيدال د ةه داللت بر لزوم انفاق همكه ياهلل با ظاهر آليسب ير آن از انفاق فيادا تفس ؛است

 ؛ز ناسازگار استينز نكحردت  يدورد قبول آنها برا فةا فلسب ين انفاقيچن. همستيسازگار ن

ــكرا چنانچه يز ــد هايانفاق يتماد يس مانده دال خود را يباق يول ،واجب را اننام داده باش

 ةففلســ؛ ادا همچنان نشــده اســت يب خالفكاهلل درتليســب يانفاق ف يةد بگذارد، از ناحكرا

 ده است.كرنز را نقض كم يتحر

سود سير آي دربارة ميدگاه  ضوع ةتف ستقل از زكات  يكنز در اين جهت كه حردت كنز دو د

ست ست ،ا شترك ا دعناي كه در  يدود ياهلل را به دعناسبيل يانفاق ف يول ؛با ديدگاه دوّم د

داشــتن دال حرام انباشــتن و راكد نگه ،داند. بر اين اســاسيد ،گذشــت اهللانفاق في ســبيل

بلكه گردش دال بايد دنطبق بر  ؛نيســت يجريان انداختن آن هم كافرف به صــِ  يول ،اســت

سالد شد يضوابط ا صدق كند. در اين ديدگاهسبيل يكه انفاق ف ياگونهه ب؛ با  ،اهلل بر آن 
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خداوند و با رعايت  دورد رضــايت يهاخرج كردن دال در راهبه دعناي اهلل ســبيل يانفاق ف

 يدرباره چگونگ يكل ةكنز، تأســيس يك قاعد ةآي دفاد ،با اين بيان. اســت ضــوابط شــرعي

صيص درآدد خواهد بود ضوابط انفاق ف يشناختن احكام جزئ يلذا برا .تخ اهلل سبيل يو 

ــراف، حردت تبذير، وجوب زكات، وجوب خمس  بايد به ادلّه خاص آنها دانند، حردت اس

 .كردو احكام ايثار، دواسات، صدقات و... دراجعه 

از پيادبر  ي، در روايتبراي دثال. ه اســتآدداز روايات نيز  يدر برخ يلّنظير اين قاعده ك

بلكه رسالت دا خرج كردن )صحيح( آن  ؛ايمانباشتن دال نيادده يدا برا» :آدده است اكرم

خداوند اين ادوال زياده را به شـــما داده اســـت تا در » :فرداينديد ادام صـــادق 41«.اســـت

 42«.را انباشته سازيد وق دهيد و نداده است كه آنكه خدا سُوق داده است س يدسير

سياري از شتر يبدورد پذيرش دگاه ين ديا سلمان ب صاددانان د ستاقت ان ي. بقرار گرفته ا

 43است. يكدگاه نزدين ديز به ايناهلل و عالده سيددحمد حسين فضلد صدر يشه

سه دادال  دتفاوكنز ك يةآ ين دحتواييديدگاه چهارم در تب ست.  يدگاه قبليت از  ساس ا بر ا

بدون  ،ازيثروت دازاد بر ن يآورم شــده، جمعينز تحركعنوان  باآنچه در اســالم اين ديدگاه 

بر اين اســاس، د گذاشــتن پول يا دال ( كدتعلق به آن اســت ) نه را يپرداخت حقوق اله

ستان گردش حرام نيردن پول از جركِصرف خارج  شت اي فهوم انفاق ن گروه از دي. بردا

ــب يف ــرف دال در راه ييدگاه عالده طباطبايهلل همانند داليس ــت و ص دنافع  يه داراك ياس

ردن كجمع  ينز ذهب و فضه به دعناك ،نيدانند. بنابراينم اهلللياست را دصداق سب يشخص

ـــت يره آن برايثروت و ذخ ـــتن دال و به گردش دركرا ينه به دعنا ،خود اس  د نگه داش

باز  ،ن باشــديآفرشــخص ثروت يبا گردش خود برا يچنانچه دال ي،ن روياز ا اوردن آن.ين

ات وارد ين گروه روايرا دال در راه خدا صرف نشده است. ايز؛ هم دشمول كنز خواهد بود

كه فردود:  ام صــادقاز جمله قول اد ؛داننديدگاه خود ديه را دســتند دير آيشــده در تفســ

شما داد تا آن را در راه ي(نه زندگيدازاد بر هز)ن ادوال يخداوند ا» شان داده به ك يرا به  ه ن

 «.دينكنزشان كن ادوال را به شما نداد تا يد و ايار برك
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سالمتاب كدقطب در يســ ن ي( از ا 1382) 1ي ردعزين ديدحســيو ســ 44عدالت اجتماعي در ا

 اند.كردهت يدگاه حمايد

بين ديد گفت توجه ايدگاه باين ديا يابيدر ارز ـــوص انگيزيام آيه پدگاه  ة ه در خص

ِسكُمْ فَذُوقُواْ دَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ ...»فراز ل يه از ذك ياندوزثروت شن« هَذَا دَا كَنَزْتُمْ ألَنفُ  يبه رو

ست ده ب شديآن د ياياز دزا ،ديآيد ش. با سير آن ن يال اكا ست تف شتيه اگر چنكا  ين بردا

شد، از آننا يصح آن در  همةدطلق طال و نقره و وجوب انفاق  نزكه حردت يه ظاهر آكح با

ست سالم به طور يبا ،راه خدا و به انفاق آن  كردهاز را حرام يثروت دازاد بر ن يلكد گفت ا

 ةالزد ،نيبر ا افزونن حرف واضح است. يه بطالن اكياست. در حالداده دستور در راه خدا 

ح يصحاهداف با  يحت يديتول يهاهيل سرداكيو تش يگذارهيه سرداكن است آدگاه ين ديا

ل قدرت يدر چارچوب شــرع و تحصــ يانات فردكاد ةو توســع يعاد يازهاينتأدين  دانند

 ست.يدتشرعه قابل دفاع ن ةريو س فقيهان يز از نظر فتواين نيالبته ا .ز نباشديز جايانفاق ن

ــد،ر كه ذك ييهادگاهيبر د افزون ــاص آين يگريد يهادگاهيد ش به اهل ه يز دانند اختص

 45يم.پردازينمها دانت بودن بيم اهمكل يه به دلكده است شتاب دطرح ك

 ديدگاه مختار

ـــبيليدفاهدربارة  يبه دطالب قبلتوجه با  ـــطالحي كنز و انفاق في س اهلل و م عرفي و اص

از جمله در تواند با اصـــالحاتي رســـد كه ديدگاه ســـوم ديبه نظر ديدوجود،  يهادگاهيد

 دورد پذيرش قرار گيرد.ي از ديدگاه چهارم هاينظركردن بخش

شد،  شاره  سهمانگونه كه قبال  ا صك يدفهوم لغو ياز برر صو سه خ ردن، كت جمع ينز 

نز با توجه كدفاد حردت  ،ني. بنابراآيدديدست ه نز بكدفهوم  يد گذاشتن براكانباشتن و را

ره و خارج ساختن آنها انباشتن طال و نق درگر، حردت ينظر از قرائن ده و صرفيبه صدر آ

صادياز جر ست. از عبارت  يان ادور اقت ِسكُمْ»ا ستفاده دين« هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُ ه كشود يز ا

 يخيتار ةنيزد ين عمل دؤثر اســت. در بررســيز در حردت اياثر نكو ت ياندوزثروت ةزيانگ

؛ اندنندگان بودهكنزك يج و غالب برايطال و نقره دو دوضـــوع را بيان شـــد كهنز كش يدايپ

ثبات باشــد و  يآن دار يه ارزش نســبك يز هر گونه پوليگر نيد يهادر زدان گونه كههمان
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ــد يمتركنه يآن هز ينگهدار ــته باش ــ ،داش ــب ةليوس  ،نينز خواهد بود. بنابراك يبرا يدناس

ـــاص به طال و نقره و پولكحردت  ـــادل پول نار ندارديدرهم و د يهانز اختص  يهاو ش

ــود. همچنيهم د يادروز ــ 46،التفســر الكبيردر  يه فخر رازكطور  ن همانيش مجمع در  يطبرس

سير المنار رضــا دريدرشــ 47،البيان سير الميزاندر  ييو عالده طباطبا 48تف از دفســران  ياريو بســ 49تف

 .گيرديدر بر دز يرا ن يرپوليغ يهاييفه داريشر يةنز در آكدوضوع حردت  ،اندگر گفتهيد

شويبا شت دا در اكد د توجه  صرفا  با تكيه بر ظاهر آيه بردا صرفين درحله  نظر از ه و 

ـــت. از ايروا ـــته از دعان ي،رونيات اس ات اخذ يه از رواكتب لغت كور در كدذ يآن دس

ـــده ندش ناد ،ا ثال،ميده گرفتيرا  ر كنز ذك يبرا مجمع البحريندر  يحيه طرك ييدعنا . براي د

 يكدضمون  ـن باشد يزد يهر چند رو ؛ش داده نشده باشداتكه زكيدال يعنينز ك ـ ندكيد

 يات حاويه رواكطور ست. همانيقابل استناد ن ياست و به عنوان دفهوم لغو يث نبويحد

در دقابل ندارند.  يز سند قابل اعتمادين بيان شد،قول دوم  يه در بررسك چنانن دضمون يا

شمار كا چهار هزار درهم را يهم و ه دازاد بر دو هزار دركوجود دارد  يگريات ديروا نز به 

 اتش هم پرداخت شده باشد.كهرچند ز ؛آورديد

 فةفلســ رةدانان درباه اقتصــادك ياتكبا ن ،ديآيدســت ده ه بيه از ظاهر آك ين دفهوديچن

صاد بكآن بر عمل ياددهاينز و پكت يدمنوع س ،انددهكران يرد اقت ست. ظاهر ب  ياريسازگار ا

ان اهل ياز د يد درديگوينمونه، ابواداده دبراي  .ن دعناســـتيز همين يريات تفســـياز روا

فردود:  رســول خدا شــد.دا ينار پنهان كرده بود كه پيد يك در لباســش ؛ردكصــفه وفات 

فوت  يگريه با آن گداخته خواهد شــد. ســ س درد دكاســت  يزيچ يكن يا يعني ؛«كية»

ــول خينار پيه از لباس او دو دكرد ك ــد. رس ه اهل كنيبه ا توجهبا  50«ِ.تانكي»فردود:  دادا ش

ل نداشتن يبردند و به دليد به سر ديه در فقر شدكازدندان اصحاب بودند ياز ن يصفه گروه

س سند پكن در كد س ادبرينار د ه ذخيره كرده بودند كهم  يافته بودند و دقدار پوليان كا

ـــاب وجوب زك ـــت كمتر از حد نص ـــن اس گونه  نيور در اكذه عقوبت دكات بوده، روش

ا تعلق ياز بودن و ينظر از دازاد بر ننار گذاشتن پول )دال( صرفكردن و كث بر جمع ياحاد
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ست. بيان ات و پرداخت آنكز سا چه شده ا شنداين احاديث تكب ستناد نبا ادا  ،تك قابل ا

 51.بخش استاطمينان ،شواهدي كه گذشت به ساير قرائن وتوجه آنها با  ةدنموع

لِياِ ال   ِ»دن دفهوم ي، فهمهين آييل تبيمكدر ت يگام بعد ََََ ـــت.  «وَ ال يُنْفِقُونَها فِي س اس

 ياهلل راه عادليسب ياز دعان يكياهلل گفته شد، ليسب يانفاق ف يدر دعنا پيش از اينه كچنان

انفاق  ،ن اساسيبر ا .انسان قرار داده است يو اجتماع يفرد يزندگ يه خداوند براكاست 

صالح اجتماعكه خرج كگونه اهلل همانليسب يف شادل د يردن در د صالح خود يرا  شود، د

( يرشخصيو غ ياهلل )دصالح عمودليخاص سب يه دعناك يرد. در حاليگيز در برديفرد را ن

به طال « نفقونهاي»در« ها»ر يه ضمكنيصورت با توجه به ا نيرا در ايز ؛ننا تناسب ندارديدر ا

ها(گرديو نقره برد به جزء آن نه  نه جمع ييد بگويبا ،د ) دازاد بر نكم هرگو از يردن ثروت 

ده يز با عقين نيد و اشـو نهيهز يدازاد درآدد در دصـالح عمود ةو واجب اسـت هم ،دمنوع

 عموم دسلمان ناسازگار است.

ـــب ينز و انفاق فك يبا توجه به دفهوم عرف ـــ ةنياهلل و به قرليس لمات با كاين  ينيهمنش

س گريديك ست، دطلق جمع يتحر ن آيهيم آنچه در ايابييدرد ،هيآ يلكاق يو  شده ا ردن كم 

شتن پول )دال( كو را شد ديد نگه دا ست تمام آن در راهبا ضاك يو واجب ا ت يه دورد ر

 د.شوصرف  (يگذارهيو سردا ي، دخارج اجتماعيخداوند است ) اعم از دصارف شخص

سئل صراحيننا بايه در اك يدهم ةد شودد به  شن  ست آ ت رو سان با به كن ا ه چنانچه ان

ـــد،ر كه ذك ييهاردن پول )دال( خود در راهكنه يگردش در آوردن و هز عمل  يابه گونه ش

نام برخكند ك دال و ان جب  خت حقوق وا ـــمن پردا حب،  يه ض ـــت قات دس فا اثر  بران

 يةســردا .. به ثروت و. د ويت در توليتالش دضــاعب و خالق ي،درپيپ يهايگذارهيســردا

ن يه دنافات دارد؟ پاسخ اين آيا يلكبا روح  ين عمليا چنيآ يابد،دا يدست پ يانبوه يديتول

ستگ سئله ب سان از جمع چنيبه انگ يد سبكدارد. آنچه  ين ثروتيزه ان ن ياهلل در اليه از واژه 

ضعيآ ست ده ب ياثر و تفاخر در ثروت اندوزكت رةم دربايركقرآن  يريگه و دو ن يا ،ديآيد

ــت  ــدكت يزةبا انگ ين اقداديه اگر چنكاس ــورت گرفته باش ــمول ا ،اثر ص ه ين آيباز هم دش

سبيز ؛خواهد بود ستكاهلل با تليرا  سازگار ا صح يول ،اثر نا ح از جمله يچنانچه با اغراض 
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 يبه همنوعان و عزت و اقتدار جادعه اســالد كمكخود )بدون اســراف( و  يزندگ ةتوســع

ــد ــمول انه ت ،اننام داده باش ــتيه نين آينها دش ــتحق پاداش نكبل ،س ز يخداوند ن يكه دس

 52.خواهد بود

توان يز دين يات دتعدديبه روا ،ح داده شديه توضكه يبر ظاهر آ، افزون دگاهين ديا يبرا

دگاه يدگاه اول و دوم و اثبات ديد يات در بررســين رواياترين دهمه ك. از آننا كرداســتناد 

 53.كنيماشاره ديو تنها به چند دورد  مينكيد يآنها خوددارر دندد كاز ذ ،سوم گذشت

انبوه  يديتول يةسردادهد نشان دي ،ادام علي ةريبررسي س: . سيرة اقتصادي ادادان1

ــرت در حد ــت بوده يآن حض ــترات درآدد آن كه زك اس اداره  يو برا ،ناريهزار د 40 بيش

ـــم يبن همة يزندگ ت خود ين ثروت انبوه و در نهايآدد ادرهمة  ديتردبي 54كافي بود.هاش

ن است يدوضوع بحث دا ا ة درتبط باتكادا نشد؛ ه در راه خددت به دردم صرف ين سردايا

ن كچ وجه دميدستمر به ه يگذارهيانداز و سردابدون پس يانبوه يةن سردايل چنكيه تشك

ش يردن دازاد درآدد براكنه يهز شكبي .نبود سردايل چنكيت از  يازهين انگيا چنو ب ياهين 

صاد شن هزيد ستكنه يق رو دندان آن از ثروت يبرخة ريس بر خالف؛ ردن دال در راه خدا

 زدان كه ثروت انباشته آنان پياددي جز تفاخر و تكاثر نداشت.

 بر صحت برداشت داست. يگريز گواه دين يتنار يةل سرداكيدر تش ادام صادق ةريس

 ند:كعذافر از پدرش نقل ديدحمدبن»

ســ س فرمود: من   نكنار به پدرم داد و فرمود: با آن تجارت يهزار و هفتصــد د امام صــادق

شتن  به سود آن ندارم يليتما ند يه خداوند مرا ببكمن دوست دارم  ياست، ول يسود دوست دا

شده يده متعرض فواك سود يصد د امام يد: برايگويام  عذافر ماو  گاه آن ؛ردمكسب كنار 

سرمايشما در ا يردم و گفتم: براكا مالقات شان ريا سود يد 100 يةن   ام  امامردهكسب كنار 

 55 «من قرار بده يةد و فرمود آن را در سرماين سبب به شدت خوشحال گرديبه ا

ضع ابوذر2 ضع :. دوا شهور  يخيتارهاي باتكه در يعثمان و دعاو برابربوذر در گيري ادو د

ــت. او در دقابل ثروت ــداق فرينز را تالوت دك يةزان زدان خود آاندواس دود و آنان را دص

ست و وقتيه دين آيا سند اك يدان سؤال نيه در دورد  شان  شت از اي به  ،شديدگونه بردا

ستناد د ادبريث پياحاد ضع  ادبرياران پين يتريكه اباذر از نزدكاز آننا  .دكريا بود و دوا
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شتين نيرالمؤدنيت اديد و حمايياو دورد تأ نز ك يةاو به فهم بهتر آ ةريس يبررس ،ز قرار دا

ـــادت دبنرد. عبداهللكخواهد  كمك ( او از ي)عطا يافتيه دركذر بودم ود: همراه ابيگويص

نار( يا ديهفت درهم ) .ردكيه دياو را ته يازهايه نكبود  يزينكهمراهش  .ديت المال رســيب

از  يخرد فلز يهاآنها فلوس )پول يو به جا به او دســتور داد آنها را بفروشــد كه اد آدديز

ـــادت دبنند. عبداهللكه ير طال و نقره( تهيغ نيازهاي  يد به او گفتم اگر آنها را برايگويص

به دن  گفت: دوســتم رســول خدا . اوخوب بود يردكيره ديهمانان خود ذخيا ديو  آينده

ه صاحبش يخواهد بود بر عل ياتهسنگ گداخ نار گذاشته شودكه ك يافردود: هر طال و نقره

 56ند.كرا در راه خداوند خرج  ه آنكنيتا ا

ج آن يهاي راطال و نقره )پول يابوذر از نگهدار يخوددار ،رهين سيدر اقابل توجه  ةتكن

ديده ز يگر او نيســخنان د يته در برخكن نينز اســت. اكن عمل بر حردت يق ايزدان( و تطب

شان را به عنوان يه اكش ياز قري اباذر با جماعت يز برخوردهاا يكيدر  شود. براي دثال،دي

شدياز علت ا يوقت ،خ قرار داده بودينندگان دورد توبكنزك سؤال  سخ  ،ن برخورد با او  در پا

سول خدايبه ا سخن ر ست ندارم به انداز»ه ك ن  شم، همه را انفاق  ةدو شته با احد طال دا

سه دك ش 57«بماند. ينار از آن باقينم  ست سخن از يننا نيه در اكشود يد. دالحظه دكرهاد ا ز 

ـــت ين يردن دالكجمع  ـــد يا حقوق داليات و كه زكس ـــده باش بر ه كبل ؛آن پرداخت نش

 ه است.شدتأكيد  مك يليبه دقدار خداري از نگهداري دطلق طال و نقره، حتي خود

است. دقت  ياثركت ياندوزنز بر ثروتك يةق آيگر در دواضع ابوذر، تطبيد ةبرجست ةتكن

شان د ستكبودند  يسانكه آنها عمودا  كدهد يدر دخاطبان او ن  يبه درآددها ياندازه با د

 58:اثر و استحمار دردم قرار داده بودندكتفاخر و ت يةثروت را دا ،المال دسلمانانتيب

 بارةدر نيدعصودادادان يعمل يرهيه از سك ياتكبر نافزون  گذاري:. روايات سردايه3

ستفاده  يگذارهيوب بودن سردادطل ق قرار ين ادر دورد تشويز ايشان نيم، در سخنان ايدكرا

تر از دال سخت يزيفردود: درد چيه دكدم يشن د از ادام صادقيگويزراره د»گرفته است. 

 يعنيـ  ند؟ فردود: آن را در حائطكگذارد. گفتم: با آن چه يصادت )پول( از خود به جا نم

 59.«ديهزينه نما ـخانه ا يدر بستان 
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و  يشــاورزكن يخود زد يخود )دصــادف( فردود: برا ةبه غالم آزاد شــد ادام صــادق

سان نازل شود و بداند  يبتيا دصيهرگاه حادثه  ؛نكه يته يباغ شتوانهكبر ان ه با كدارد  ياه پ

ـــا ند،كاش را اداره تواند خانوادهيآن د ـــتريب يش روحيگش ـــت يش  نياز ا 60.«خواهد داش

ستفاده دياحاد شدهيث ا سالم دنع  ستكانداز راپس ،شود آنچه در ا صاص وگرنه  ،د ا اخت

اثر، كخداپســندانه و به دور از تفاخر و تهداف با ا يگذارهياز دازاد درآدد به ســردا يبخشــ

 ق اسالم است.يخداوند و دورد تشو يدرض

 يدگاه ســوديانند دهم يادينز تا حدود زكن حردت ييدا در تب دگاهيد به طور خالصــه،

 ةزيانگ ييعني نف ،دگاه چهارميجنبه از د يكه كن تفاوت يبا ا تر ذكر شـــد.پيش هكاســـت 

 م.دانيديآن الزم  تكميل برايز ياثر و تفاخر را نكت

 نزكحرمت  يهاداللت

ن ياهلل و ارتباط اليسب ينز و لزوم انفاق فك رةم دربايركد قرآن يشد يريگبه دوضعتوجه با 

ضوعات دهميدفاه سردايدال يات، بازارهايچون پول، دال يم با دو صرف،   ،...و يگذارهي، د

ست برخ صاد يم براكن حيا يهاداللت يالزم ا سالم را به  يفرهنگ، اخالق و حقوق اقت ا

 م.يح دهياختصار توض

نة وظايب پول:1 نده  . داللت حردت كنز در زدي بودن ره ارزشيذخحردت كنز نفي كن

دبادله  ةليه بتواند وسكاست  يزيهرچ ينيوكت تيارزش بودن خاص ةريرا ذخيز ؛نيستپول 

 يهايژگيگونه و نياي ام شـرعكاح ،ه گفته شـدهكله سـننش ارزش باشـد و چنانيو وسـ

نابرا 61.دارديان بر نميرا از د يعييطب حاظ و اوال  ،نيب به ل ند ياش ديذات يهايژگيپول  توا

ــاد ــل را ذخيره كند و از يارزش اقتص اال و خريد زداني ديان فروش يك ك ةاين طريق فاص

يا  كاالي ديگر را پر كند؛ ـــورت عمدي بودن در حد دخارج نگه ثان داري پول حتي در ص

ست دتعارف يك سته پولي بيش از يك ثالثا  .سال دناز ا سال راكد بماند  اگر به طور ناخوا

ولي  ،يفي دعذور شناخته شودو دقدار آن بيش از نصاب باشد، دمكن است از نظر حكم تكل

ــود ــاليانه،  رابعا  ؛بايد زكات آن پرداخت ش ــان پولي را زائد بر دقدار دخارج س چنانچه انس
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ــت ،راكد بگذارد عمدا  ــده اس ولي به لحاظ  ؛از نظر حكم تكليفي فعل حرادي را درتكب ش

ت وجوب زكا ،دادادي كه به حد نصاب نرسيده و يك سال نگذشته باشد ــــ احكام وضعي

بلكه  ،كندارزش بودن پول را نفي نمي ةاينكه حردت كنز ذخير نتينهدتوجه او نخواهد بود. 

 سازد.آن را در عالم اعتبار دحدود دي

ــــ اخالقي: هاي تكليفي. داللت2 ــرف در اندوزي ثروت ـ تكاثري و آزادي دخل و تص

ادا در  آيد؛ار ديشــمبهاري دهاي زيربنايي نظام ســردايهاز اصــول و ارزش ،ثروت و درآدد

دال  ،نظام اقتصادي اسالم به دليل نوع نگرشي كه نسبت به خدا، جهان و انسان وجود دارد

را در جهت تعالي  دور ساخته است آنأاي است كه خداوند انسان را دو ثروت فقط وسيله

ـــرف كنو تكادل خود و ديگران  ـــي به دال و ثروتدص يكي از  دنزلةبه  ،د. چنين نگرش

هاي حردت كنز به ين اصول و بنيادهاي اخالقي نظام اقتصادي اسالم، از جمله داللتتردهم

رويكرد تكاثري در كسب دال و ثروت و هدف قرار  اوال  ،اساس اين اصل رود. برشمار دي

ش ست أگرفتن آن كه دن شدت دحكوم ا ست به  سد اجتماعي ا سياري از دفا دعطل  ثانيا ؛ ب

وجودي آن و به نوعي ظلم به حقوق اجتماع  فةطالن فلسـگذاشـتن پول و دال كه دوجب ب

شد دي ستبا شد كه  ثالثا ؛ حرام ا ضوابطي با صول و  ستفاده از ادوال بايد در چارچوب ا ا

ساس ست. بر اين ا ضايت خداوند ا شتن و  ةوجود انگيز ،دورد ر تكاثر به همراه راكد گذا

يي از حردت كنز الزم اســت هم بدترين نوع كنز اســت و براي رها ،ترك انفاق در راه خدا

ــود و هم  زةانگي ــتن آن اجتناب ش ــد و هم از دعطل گذاش ــب دال و ثروت خدايي باش كس

سه ويژگي شد، فقدان هر يك از اين  شرعي با ضوابط  ساس  صرف در آن بر ا ستلزم  ،ت د

 گرفتاري عقاب كنز خواهد بود.

ان يز دييتم نز،كحردت ن ييتب دهم بحث دريكي از ابعاد  ي:قانوـــ وضعي هاي . داللت3

ــت. دتكن حيا يحقوق و ياخالق يهاداللت ــفانه أم اس در كمتر م كن حيارغم اهميت بهس

ستشدتوجه  ي بداندتون فقه ضوع يات ايادب . به همين دليل،ه ا وجود ابهادات بيانگر ن دو

ن يا بهوضعي ـ قانوني رد يكرو ه صرفا  باك يسندگانياز نو يبرخ نه است.ين زديفراوان در ا

ـــ گاه ئدس ند،ردهكله ن حد وجوب ز ا لت آن را در  ـــكدال ات طال و نقره كوكات بر دس
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اند ان آوردهيات به دكم زكم با حكن حيص ايا تخصيسخن از نسخ و  يبرخ ؛انداستهكفرو

انفاق واجب  از يگرينوع د ات،كبر زافزون ه برآدده و يدرصدد حفظ ظاهر آ گريد يو برخ

 .انددهكررا از آن استفاده 

شنهر چند  ست يقيازدند تحقين ابهادات نيشدن ارو ستقل ا صه دي؛ بهد توان طور خال

ـــت  يفقه و يثي، حديقرائن قرآن ةنظر گرفتن دنموع ه با دريظاهر آ آنچه ازگفت  به دس

ست كه ايد ايآيد ساس يكس يه درصدد تأسين آين ا صل ا ن يم و تدويتنظ يبرا يلكو  يا

ن يد به قوانيبا يو حقوق يق فقهيام دقكبردن به احيپ يو برا تاســ يو حقوق ينظام اخالق

در قرآن  براي دثال، رد.كان شده است رجوع يدناسب خود ب يجا ه دركام خاص آن كو اح

بارة ايم آيرك كه در خانواده و خمس، ات،كزت فراواني وجود دارد  قات  را  يادك.. اح. نف

ــت وكان يب ــده يق بيدق م به طوراكن احيز اين يدتون فقه در رده اس ــت. ان ش  ،نيبنا برااس

 آنها انتظار نابنايي است.ه بدون دراجعه به آين ياز ا يحقوق ـ يانتظار داللت فقه

تواند دوجب دي يام حقوقكم بر احكربنا و اصل حايز يك ةبه دنزلكنز ه يدفاد آتوجه به 

 دقت در استخراج احكام شود.

 نزكم يتحر ياقتصاد يردهاكارك

م يخواه يالن اقتصادك يرهاينز بر دتغكم يج تحريار و نتاآث يليتحل يبه بررسبخش  در اين

صلتأكيد  ،لين تحليا پرداخت. در سه و يا ست ه ب يژگيبر  نز كم ين دفاد تحرييدده از تبآد

ست آ يهاو داللت صورت را پول )دال( يدارحردت نگه .1: ند ازاه عبارتكن ا . 2 د؛كبه 

ص. 3 ثروت؛ دد وآسب درك اثر دركت ةزيانگ ينف دد )انفاق( در ادور دورد درآص يلزوم تخ

در اداده، (. يگذارهيسردا و يت اجتماعك، دشاري)اعم از دصارف شخص ت خداونديرضا

سه وياثر ا ضا يژگين  ضه و دد و ثروت،آع دري، توزيدال يبازارها پول، يبر تقا  تعادل عر

 د.كرم يخواه يررسرا ب يگذارهيسردا انداز ول و پسك يتقاضا

ــاي پول1 ــا بر ي،اطياحت و يدعادالت يهازهيانگبه افزون كينز  نظريةدر : . تقاض  يتقاض

سلمان درباشده ز توجه ين يبازسفتهة زيپول به انگ صاددانان د ست. اقت  ةزيوجود دو انگ رةا

سالد صاد ا ست در اقت دارند. اختالف نظر  يبازسفته ةزيانگ ةادا دربار ؛ندارند يديترد ينخ
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ش شروع نز وكحردت  رةن اختالف به اختالف دربايا أدن سفتهيت فعاليد گردد. يبرد يبازت 

سفتهينز پول و فعالكه ي كسانك شروع د يبازت  سته دوم  يهايهينظردانند، يرا د سنخ د از 

نددهكره ئارا فاوت يبا ا ؛ا به جاكن ت ـــود  يگريد يرهاينرخ بهره از دتغ يه  ند نرخ س دان

ـــتفاد ـــتقل از بخش  يه تعادل بخش پولكل آنيبه دل ،هاهيگونه نظرنياند. در اكردهه اس دس

ه ك يسانكادا  ؛ر استيپذانكاد LM- ISالن در چارچوب كاقتصاد  يهالياست، تحل يواقع

ــفتهيد و فعالكپول به صــورت را ينگهدار ــروع ديررا غ يبازت س دانند، در گروه اول يدش

تعادل بازار پول دســـتقل از  ،هاهيگونه نظرنيرند. در ايگيد يپول جا يتقاضـــا يهاهينظر

اال ك يتقاضا هايرييپول تابع تغ يتقاضاهاي رييرا تغيز ؛ستياالها و خددات نكتعادل بازار 

ست و دتغ يو خددات در بخش واقع صاد ا صاد دانند درآدد دلي يبخش واقع يرهاياقت  ،اقت

سود و دانند آنسطح قيمت صاد اثر ابتد ،ها، نرخ  ضا در بخش واقعي اقت ضه و تقا ا بر عر

به تبع آندي پديد دي ،گذارند و  ـــاي پول تغيير  قاض يبدر ت بدين ترت يد.   ،بخش پولي ،آ

صاد كالن نمي ست و براي تحليل رخدادهاي اقت صاد ا سي از بخش واقعي اقت توان از انعكا

 62د.كراستفاده  LM - ISچارچوب 

هاي هاي گذشـــته به دليل كندي فعاليتر زدانكه ددمكن اســـت برخي اشـــكال كنند 

زيادي براي كنز وجود  ةها، انگيزاقتصادي و دزاياي نگهداري پول در دقايسه با ساير دارايي

بر بودن كشب و توليد طال و پول به دليل هزينه ةدحدوديت عرض داشت و اين ادر در كنار

به ادا ادروزه نگهداري پول ؛ دتوانســت اختالالت بزرگي را در اقتصــاد دوجب شــونقره دي

نه طه وجود هزي ـــ نهواس طه تورم و وجود زدي ـــ به واس كاهش ارزش  هاي هاي چون 

ساير دارايسردايه ضه پول .خود رجحاني نداردخودبهها گذاري در  هاي از طرف ديگر، عر

ارد و نگهداري پول دوضوعيت ند از آننا كه اوال  ،اي ندارد. بر اين اساسهزينه نيزاعتباري 

يا  ـــيب زيادي نخواهد زد، حردت كنز اهميت چنداني نخواهد  ،بر فرض نگهداري ثان آس

 داشت.

، استزيرا در شرايط ركودي كه بهره و تورم ناچيز  ؛رسداين دطلب درست به نظر نمي

حل كند و افزايش عرضه پول نيز راهنگهداري پول به دليل نداشتن ريسك، رجحان پيدا دي
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سبي براي جب ستدنا زيرا اين عمل حنم نقدينگي را افزايش  ؛ران كمبود پول در جريان ني

ـــاخت. افزون بر اين ادروزه نوع ديگري از  ،داده و دديريت جريان پول را دختل خواهد س

سودسفته ةنگهداري پول به انگيز جويي وجود دارد كه به لحاظ فقهي تطبيق كنز بر بازي و 

 در عنوان بعدي بررسي خواهد شد. ،ي اين بحثهاآن قابل بحث است. برخي از جنبه

ترين اركان نظام اقتصــادي بازارهاي دالي از جمله دهم بازي در بازارهاي دالي:. ســفته2

ستند كه وظيفة هدايت پس سردايهاندازه سوي  كاهش  ،گذاري، كاهش هزينه دبادالتها به 

ها و ســـناد دالكيت شـــركتا ،نقدينگي را به عهده دارند. در اين بازارهاتأدين  ريســـك و

هاي شــود. يكي از پديدهها خريد و فروش دياي و نيز ســهام بنگاهكاالهاي بادوام ســردايه

 .بازي استانگيز بازارهاي دالي، عمليات بورسبحث

بيني فعاليتي اقتصــادي اســت كه به هدف دســتيابي به ســود از طريق پيش ،بازيبورس

ــود.يا ارز اننام دي قيمت كاال، اوراق بهادار هايتغيير ــلي بورس ةانگيز ش بازان از اننام اص

بازان دمكن است هاي گوناگون، كسب سود است. بورسدعادالت و خريد و فروش دارايي

كنند بيني ديكااليي را بخرند كه به طور حقيقي به آن نياز ندارند و فقط به اين دليل كه پيش

ـــت كااليي را كه به آن خرندقيمت آن در آينده افزايش يابد، آن را دي ، همچنين دمكن اس

 63فقط به اين دليل كه قيمت آن در آينده كاهش خواهد يافت. ،نياز دارند بفروشند

سالدي صاد ا صاد دتعارف و اقت سيار دتفاوتي ديدگاه ،در اقت بازي ارائه سفته دربارةهاي ب

ست. براي اولين ش ،بارشده ا سفتهكينز اين فعاليت را دعرفي كرد و ن شي ان داد كه  بازان بخ

هايي كه براي اين كنند تا بتوانند از فرصــتاز ثروت جادعه را به صــورت نقد نگهداري دي

بر تقاضاي  افزوناو براي پول روي، اينازبهره گيرند.  ،آيددنظور در بازارهاي دالي پديد دي

ــفته ،دعادالتي و احتياطي ــاي س ــري بازي را نيز دطرح كرد.تقاض كينز  ،ح همين پديدهبا تش

هاي پولي را بر حاد سياستتأثير ارتباط دو بخش دالي و واقعي اقتصاد را با هم نشان داد و 

گاه نســتود و آن را خود كينز اين فعاليت را هيچ ،توليد و اشــتغال تبيين كرد. در عين حال

 64نوعي احتكار ثروت جادعه به شكل نقد تلقي كرد.
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بازي در چارچوب دســئله انتخاب ســبد دارايي از ديان فتهتوبين، تقاضــاي ســ ةدر نظري

ستند تحليل گزينه سك دتفاوتي ه صد شدهايي كه داراي بازدهي و ري ه و انتخاب پول به ق

در زداني كه بازارهاي دالي هنوز به  ،ســيلويو گزل 65شــود.كاهش ريســك دوجه شــمرده دي

دقايسه با ساير كاالها، به نقش  با تشريح خواص پول در ،شكل ادروزي توسعه نيافته بودند

ـــاره كرده زيان آور كنز پول در ايناد زدينه براي رباخواري و ايناد اختالل در بازار كاال اش

ادا فريددن دعتقد اســت  ؛را به بازار دالي تعميم داد د و آنكرييد أبود. كينز نيز عقايد او را ت

ـــفته ـــود ها ديبازان در دنموع باعث تثبيت ارزش داراييفعاليت س و نقش دثبتي تلقي ش

 66شود.دي

سالدي صاد ا سفتهايرج اي دانند عده ،در اقت  ؛دانندبار ديبازي را زيانتوتونچيان فعاليت 

شتغال و رفاه دننر دي صاد به افزايش توليد، ا رونقِ بخشِ واقعي آن  ،شودزيرا آنچه در اقت

ست شدن بخش پولي. دارايي ،ا شوند، در جريان هاي پولي اگر به نه بزرگ  سردايه تبديل ن

نگه داشتن بخش قابل توجهي  بنابراين كنند.گيرند و ارزش افزوده ايناد نميتوليد قرار نمي

باعث حبس شــدن  ،هاي ثابتاز ثروت جادعه به صــورت نقد و تبديل نكردن آن به دارايي

 آيد.دي شماركنز به  ةشود كه دصداق جديدي از پديداين ثروت دي

ق ند ديردعزيادر د دان عداد ديگري  ـــالح 67بل، ت باديو ص كه  68آ ـــورتي  ند در ص قد دعت

شار اخبار كذب و دعادالت بازي به گونهبورس سالم و به دور از احتكار و ائتالف و انت اي 

به كه كنز،  ةصــوري و دانند آن اننام شــود، اشــكال فقهي نخواهد داشــت. ديردعزي پديد

ـــطالح كينزي آن ـــمول دفاد آيه كنز نميرخ دي كه در بازار دالي اص داند و با دهد، را دش

بازي در صدد اثبات دشروعيت بورس ص،بررسي برخي قواعد فقهي و استناد به روايات خا

 آيد.بردي

شتر  صاددانان و بي سنت بورس فقيهاناقت بازي را در فرض وجود احتكار، تباني و اهل 

 69اند.ر نظر گرفته و دمنوع شمردهدانند آن د

با ارائه يك تحليل جادع از تنارت به دفهوم لغوي و تنارت  اقر صدربد سيددحمدشهي

سالم را تنارتي دي شد و چنين قانوني، تنارت دورد قبول ا ضمن ارائه خددتي با داند كه دت
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ايشان سودي كه بدون كار  ،آورده است. بر اين اساس شماراي از توليد به تنارتي را شعبه

ـــرفا  ـــيطره روح هق انتقال دالكيت باز طري توليدي و ص ـــد را دعلول س ـــت آدده باش دس

سته و دحكوم  صي كه اننام كندديخودخواهي بر روابط تناري دان صو شاره به ن . وي با ا

يدي را نهي دي ئه خددت تول كنند و همچنين روايات نهي از تلقي دعادله قانوني بدون ارا

 فردايد:ركبان و بيع الحاضر للبادي دي

سف سطهممنو ةفل شتن وا ست  ها و هرگونه طفيليعيت مزبور، از ميان بردا گري در جريان توليد ا

به  ،كاري انجام دهد كننده جدا ساخته و بدون آنكه واقعاًخاطر آنكه توليدكننده را از مصرفه ب

خاطر آنكه ه گري باسالم با واسطه ،زند  بنابراينگري درآمد و منفعتي به جيب ميصرف واسطه

صرفاًفاقد ه سود انجام مي رگونه محتواي توليدي بوده و  سب  شود و اين تحميل به خاطر ك

 70كند مي زيادي بر جامعه است مبارزه

نظريه بر اساس » گويند:دانند و در اين باره ديدرآدد نمي أدنشنيز ايشان پذيرش ريسك را 

يك از انواع هيچ درآدد شــناخته نشــده و دنوز نظريأ دنشــ« دخاطره»بعد از توليد،  توزيع

ست سردايه را دارد كه دخاطِر به ديگري  ؛درآددهاي قانوني ني زيرا دخاطره نه جنبه كاال و 

ست كه روي دادهأت اي پياده گردد تا حق تملك يا دطالبه ديه و ثمن را دطالبه كند و نه كار ا

 71«.اجرت دطرح شود

صرفبه نظر دي ،در دنموع سد  كه از ديد همگان دمنوع  سالمبازي غيرنظر از بورسر

ـــ ـــت، دنش ـــالم به دو نكته برديبورس رةاختالف دربا أاس دن پول و كركنز : گرددبازي س

نگهداري پول به صورت  ،بار بودن اين فعاليت. بر اساس تبيين دادولد بودن و بلكه زيانغير

رف به گردش راكد و خارج كردن آن از جريان فعاليت هاي اقتصــادي حرام اســت و صــِ

هايي باشد كه بتوان آن به كار گرفتن پول بايد در فعاليت بلكه ،رآوردن آن نيز كافي نيستد

سبيل شهيد صدر درباتوجه اهلل به شمار آورد. حال با را دصداق  دوضع  رةبه تحليلي كه از 

سبت به اين سالم ن صاديق  وچنين عملي اگر هم به ظاهر جز، ديمكرها نقل گونه فعاليتا د

هاي دورد رضــايت كه دعيار به كارگيري پول در راه جنبهه شــمار نيايد، از اين ســنتي كنز ب

بازي از حذف سفته ،بدين ترتيب .دشمول حردت كنز خواهد بود كند،نميتأدين  خداوند را

 بازارهاي دالي را بايد يكي از كاركردهاي حردت كنز به شمار آورد.
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سردايه. پس3 شتن پسكد نگهتحريم كنز و را گذاري:انداز و  شود دوجب دي اندازهادا

اختصاص نيافته و به اصطالح پس  ياز درآدد كه به دصرف و دشاركت اجتماع يسهمكه 

شخص و يا با واگذارشديانداز  سط خود  سردايه يود، تو با  .شود يگذاربه افراد ديگر 

سب يهاافزايش درآدد، ابتدا هزينه سردايه و تهيّه لوازم ك ستهالك  سردايه  جبران ا و كار و 

ـــتيبان يالزم برا ـــرف يهاهزينه يپش در  يگيرند. اين دخارج حتّيدورد توّجه قرار د يدص

باالتر نيز  يدر درآددها .دمكن است وجود داشته باشند نيزتر از حد كفاف ينيپا يدرآددها

سمت سب تواناي يسطح زندگ يارتقا ياز درآدد برا يهمواره ق شاركت دردنظور به يو ك  د

ـــردايه، به ادر پسياجتماع يهاهزينهأدين ت ـــاص د يگذارانداز و س  ةرابط يابد.ياختص

ستپس انداز ثابت به پس يديل نهاي ادّا اينكه همراه با افزايش درآدد، ،انداز و درآدد دثبت ا

 .دعلوم نيست ،كنديداند و يا تغيير ديد

 گيرينتيجه

سليسب يفلزوم انفاق  نز وكم يم در تحريركن آان قريب ستيشد قاطع و ارياهلل، ب ن يبا ا .د ا

گاه فقه يدنز را از دكله ئن دقاله دسيا .است بررسي شدهنز در علم فقه كمتر ك يةدفاد آ ،حال

س صاد برر ست. دفهوم لغوكر يو اقت شتن و راكنز، جمع ك يده ا شتن دال كردن، انبا د گذا

د اطالق شده است. در دتون علم كز رااندانز به پسكز ين ياقتصاد يهانادهاست. در فرهنگ

نز در كيادا پس از  ؛خارج شدن پول از گردش دبادالت بود ينز به دعناك ةديابتدا پد ،اقتصاد

ار گرفته شــد. اقتصــاددانان كهب، در ارتباط اســت يبازســفتهة زيه با انگك يدفهوم دحدودتر

فاوت يهادگاهيد يبازنز و بورسك رةدربا يغرب ند گِزِل و  يرخب ؛دارند يدت نز آن را كيدان

 رده است.ك يبازان را در دنموع دثبت تلقددن نقش بورسيه فركيدر حال ؛نندكيوم دكدح

س ضع قرآن  ياريب سلمان با الهام از دو صاددانان د آن  ينزكينز در دفهوم ك ةديم پديركاز اقت

نديرا دمنوع د قاد گروه د يول ؛دان ها يگريبه اعت فاوت از در نز كدفهوم  ؛از آن نز كقرآن دت

 .استسالم، دناز  يبازبورسرو، از ايناست و  ياقتصاد

ه انفاق كخاص آن  يدو احتمال دطرح اســت. دعنا« اهللليســب يانفاق ف» يدعنا ةدربار

. رسديننا دناسب به نظر نميدر ا ،است يرشخصيو غ يدصالح اجتماع ياز دال برا ييجز
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در چارچوب  يو اجتماع يدال در دصــالح فردة ردن همك نهيهز يعنيعام،  يدعنادر دقابل 

ت برخي از دفسران ين دعنا دورد حمايدارد. ا يشتريب يه سازگارياق آيبا س يضوابط شرع

 صاددانان دسلمان قرار گرفته است.از اقت يو گروه

ـــلمان در تبيانددر دنموع،  ـــمندان دس ـــب ينز و لزوم انفاق فكن حردت ييش هلل اليس

بنابرتنزيه د. ش يبررسدهم در اين زدينه دگاه يچهار دكه اند. دهكرارائه  يدتفاوت يهادگاهيد

ه، ياثر در انباشت ثروت و سرداكت ةزيانگ ينز، نفكه يدفاد آو تحليل صورت گرفته در دقاله، 

خداپســـندانه اعم از  يهاردن آن در راهكنه يد گذاشـــتن پول )دال( و لزوم هزكز از رايپره

 .باشددي يگذارهيو سردا ياجتماع يهاتكشار، ديدصارف شخص

سي نز كحردت نكته پاياني آنكه،  سا كاهش  يدال يبازارها در يبازسفته يدر نفنقش ا

 دارد.، يه گذاريسطح سردا يو ارتقاپول بازي سفته يتقاضا يبراانگيزه 
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سالمقطب، سيد شاهي و دحمدعلي گرادي، عدالت اجتماعي در ا سرو سيدهادي خ سهادي تهران، ، ترجمه  شركت 

 .1352هشتم،  انتشار، چ

 .1374سمت، تهران، ، پول در اقتصاد اسالميدفتر همكاري حوزه و دانشگاه، 

 .1387الم االسالدي، چ سوم، دكتب االعقم، ، اقتصادناباقر، الصدر، السيد دحمد

 .1375دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ، اقتصاد صدر اسالمكاظم، صدر، سيد

 )دنتشر نشده( «.تقاضاي پول و دساله سفته بازي»فاطمه اسماعيلي،  صدر، سيدكاظم و

 .1394 ،الثانية.ط، االسالميةدارالكتب تهران، ، الميزان في التفسير القرآنحسين، طباطبائي، سيددحمدال

 .1385، االسالمية، دارالكتب مشكاة االنوار في غرر االخبارالطبرسي، ابي الفضل علي، 

 .1418، الثانيةط.بيروت، ، تفسير مجمع البيانبن الحسن، الطبرسي، فضل

 .ق 1085، چ دوم، نشر الثقا مكتلة، تهران ، تحقيق سيداحمد حسيني،البحرين جمعم، فخرالدين، الطريحي

 .ق 1414دارالثقافه، قم، ، تحقيق مؤسسة اللعث  ،االمالي، بن الحسنبوجعفر دحمدالطوسي، ا
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 .1376، الننب االشرف، مكتلة االمين، تفسير التبيانالطوسي، دحمدبن حسن، 

 .1975دارالقلم، بيروت، ، النظام السياسي و االقتصادي في االسالمحادد، العالم، يوسب

 .1991، المكتلة الع ميةطهران، ، شيتفسير عيابن دسعود، العياشي، دحمد

 .تاجمهوري، بيجا، بي الدين خوارزدي،، ترجمه دؤيدنظريات اقتصادي امام محمد غزاليدحمد، غزالي، ابوحادد

 .1410دارالفكر، بيروت، ، التفسير الكبيرفخر رازي، دحمدبن عمر، 

 ق.1409، دؤسسه دارالهنره، العينفراهيدي، خليل بن احمد، 

 تا.دارالعلم للنميع، بيبيروت، ، القاموس المحيطدي، دحمدبن يعقوب، آبافيروز

 ق.1405دارالهنره، قم، چ دوم، ، المصباح المنيربن دحمد، الفيودي، احمد

 .1997دوسسه الرساله و دارالبشير، بيروت، ، منهج االقتصاد في القرآنقعدان، زيدان عبدالفتاح، 

 .1366آزاده،جا، بي ،فرهنگ علوم اقتصاديفرهنگ، دنوچهر، 

 .1389اكبر غفاري، ، تحقيق عليالكافي ،بن يعقوبالكليني، دحمد

 .ق هـ. 1379گرادي، دحمد علي، دالكيت خصوصي، نشر روح، چاپ دوم، 

 .1368 دركز آدوزش بانك دركزي،تهران،  ،فرهنگ توصيفي لغات و اصطالحات اقتصاديگلريز، حسن، 

 .1383سمت، تهران، ابراهيم بيضايي، ، ترجمه سيداز راه زمين آزاد و پول آزادنظام اقتصاد طبيعي گزل، سيلويو، 

، قم، التنميه االقتصاااه ه في الكتاو ا الهاانهرضـــا حســـيني، ســـيد، دحمد، با همكاري 1دحمدي ري شـــهري

 .1382دارالحديث، 

 .1421دارالحديث، ، قم، موسوعه االمام علي بن ابي طالب، دحمد و همكاران، 2دحمدي ري شهري

 . ، دوسسه شباب النادع، اسكندريهالملكيه في الشريعه االسالميه و دورها في االقتصاد االسالميدختار يونس، عبداهلل، 

 .1999دوسسه الرساله، بيروت، ، مدخل للفكر االقتصادي في االسالمدرطان، سعيد سعد، 

 ددبولي، القاهره، بي تا.، دكتبه االستثمار في االقتصاد االسالميدشهور، اديره عبداللطيب، 

 .1373تهران، دؤسسه كتاب پيشبرد و انتشارات نگاه، ، فرهنگ اقتصاديدريدي سياوش و نوروزي، عليرضا، 

سيد سويان،  سالميعباس، دو شه ا شگاه فرهنگ و اندي سالمي، پژوه صاد ا سرمايه گذاري در اقت تهران، ، پس انداز و 

 .1376پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسالدي، 

 .1382، 35، ش مفيد، «دفهوم كنز از ديدگاه علم اقتصاد و انديشمندان اسالدي»، سيدحسين 1ردعزيدي

 .1382، 9، ش اقتصاد اسالمي، «بورس بازي از نگاه فقه»، سيدحسين 2ديردعزي

 .1382، 10، اقتصاد اسالدي، ش «تقاضاي پول در اقتصاد اسالدي»، سيدحسين 3ديردعزي

 .1388الثالثه، ، ط.ناجا، بيبي، تحقيق دصطفي دحمد عماره، الترغيب و الترهيببدالقوي، المنذري، عبدالعظيم بن ع

 .1374بهشتي، دانشگاه شهيدتهران، ، هاي اقتصادينظامنمازي، حسين، 

سام ،الهندي سننكنزالعمال فق.(،  975الدين )ت  عالءالدين علي المتقي بن ح صفوة  ي  صحيح  االقوال ااالفعال ت

 .ق 1397، مكتلة التراث االسالمي وت،بير، الهقا
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 .1990دارالثقافه للنشر و التوزيع، قاهره، ، المال في الشريعه االسالميهيوسب، احمد، 

 .1386دانشگاه دفيد، قم، ، سياسي ابوذر(ـ  شهر نبوي )رويكرد اقتصاديدر جستجوي آرمانرضا، يوسفي،دحمد

 



 
 
 
 


