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 ۱۳۹۶)، بهار ۱۱۲اول (پیاپی  ۀوم، شمار سهای اجتماعی اسالمی، سال بیست و پژوهش

 نقش زکات در تولید ثروت 
 در نگرش قرآن کریم

 ١اصغریمحمود        
 چکیده

این نوشتار در تالش است تا به بررسی اهمّیت و نقش زکـات در تولیـد ثـروت از 
های   طریق فقرزدایی و رفع محرومیت از جامعه با از بـین بـردن شـکاف و فاصـله

های خدادادی از منظـر قـرآن  ها از ثروت عمیق طبقاتی و برخورداری تمامی انسان
 کریم بپردازد.

معطـوف بـر رشـد  در خلق ثروت از طریـق سـازوکار زکـات،رویکرد قرآن کریم 
واسطۀ فقر از چرخـۀ اشـتغال  های فردی و توانمندسازی افرادی است که به قابلیت

و توان بازگشـت بـه ایـن چرخـه را بـه سـبب فقـر ندارنـد.  اند و تولید خارج شده
بنابراین، نقـش زکـات در مشـارکت دادن فقـرا در رشـد و توسـعه و تولیـد ثـروت 

ترین دارایی  وری استفاده از فراوان بارت است از: افزایش استفاده یا افزایش بهرهع
تـوان درآمـد پایـدار و  آنها، یعنی کار خواهد بود کـه از ایـن طریـق اسـت کـه می

 مطمئنی را نیز برای آنها خلق کرد.
دهـد چنانچـه گـردآوری و هزینـه کـردن زکـات بـا درایـت و  ها نشان می پژوهش

ذف فقـر و حـم شود، زکات توان تأمین مالی بسـیار بـاالیی را بـرای مدیریت انجا
های  ایجاد اشتغال برای به میدان آوردن نیروی کار فقرا را دارد. ازاین رو، سیاست

                                                           
 .۹/۱۱/۱۳۹۵تاریخ پذیرش:  - ۱۰/۵/۱۳۹۵تاریخ دریافت:  
 .)asghari@razavi.ac.ir( پژوهشگر دانشگاه علوم اسالمی رضوی. ١
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سازی فقـر و محرومیـت  کن اقتصادی قرآن کریم در قالب زکات ریشه - حمایتی
تی و ایجاد توانمندی در جامعه است و تمرکز آن بر روی از بین بردن شکاف قابلی

 برای کار و ایجاد اشتغال در افراد خواهد بود.
فرض ما در این نوشتار بر این است که بـا چنـین رویکـردی بـه عملکـرد زکـات، 

سازی فقر و محرومیت در جامعه به تولید و خلق ثروت  کن توان عالوه بر ریشه می
 نیز پرداخت. 

وت، توزیع مجدد ثـروت، عـدالت قرآن کریم، زکات، تولید ثر  واژگان کلیدی:
 اقتصادی، فقرزدایی.

 مقدمه
بـر  زدایی مبتنـی  زدایـی و محرومیـت های رفاهی در قالب فقر  در قرآن کریم، اندیشه

باشد. در این نگاه از یک سو، مـال و ثـروت چیـزی جـزء  شناسانه می های هستی  نظریه
هـا خداسـت و از  ثروت امانت در اختیار افراد نیست و مالـک حقیقـی تمـامی امـوال و

ُه َلُکْم ِقیاماً ﴿دیگر سو، خدای سبحان همین مال و ثروت را  مایـه و  )۵(نسـاء،  ﴾َجَعَل اللَّ
ها دانسته است نـه افـرادی خـاص. بـر مبنـای ایـن رویکـرد  پایۀ قوام و قیام تمامی انسان

با فقر و  های الزم در مبارزه شناسانه است که زکات، تأثیر مهمی در اتخاذ سیاست هستی
رفع محرومیت دارد. در این نگرش، فقر و محرومیت حق انسـان فقیـر نیسـت تـا نقـش 

های حمـایتی  زکات هم بر مبنای این حق تعریف شود و در عمل، فقط در حد سیاست
مورد توجه قرار گیرد؛ بلکه حق فقیر آن است که از مال الله در قالب زکات بهره جسـته 

د برای خلق ثروت که مایه و پایـۀ اسـتواری زنـدگی دنیـوی تا توان حضور در چرخۀ تولی
تـوان داشـت  اوست را پیدا کند. بر این اساس است که تفکر و برداشتی کـه از فقـر می

رسد که برای مبارزه بـا فقـر  تواند داشته باشد. به نظر می نقش مهمی در مبارزه با آن می
جهت  . بی)۲۹، ۱۳۸۴(محمودی،  ترین مرحله، اصالح نگرش در مورد مسأله فقر است مهم

نیست که فقر از منظر قرآن کریم نسبت به عقاید و اخالق بشر و نیز برای امنیت و ثبات 
ها را  رود، و دستاویزی برای شیطان است که انسان جامعه یک تهدید جدی به شمار می

ـْیطاُن َیِعـُدُکُم ﴿کند:  به بیراهه برده و آنان را از دین روی گردان می ُمُرُکْم  الشَّ
ْ
اْلَفْقـَر َوَیـأ

دهـد و بـه فحشـا  شـیطان، شـما را وعـدۀ فقـر و تنگدسـتی می )۲۶۸(بقـره،  ﴾ِباْلَفْحشاِء 
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های فقر ومحرومیـت تـا جـایی اسـت  کند. از منظر قرآن کریم آسیب ها) امر می (زشتی
 .)۳۱(اسراء، کشی بینجامد  که ممکن است حتی به نسل

ای صلح و ثبـات جامعـه اسـت و مقاصـد و اهـداف بنابراین، فقر تهدیدی بالقوه بر 
 .)۵۸، ۱۳۷۷(طیب، رسد  شریعت در حفظ ایمان و روح بشری، با فقر به سر انجام نمی

زدایی در  در محرومیت ١های فقر و محرومیت، نقش زکات  با توجه به اهمیت آسیب
سـت بستر رشد و توسعه و رفاه اجتماعی محدود به حد خاصی نیست؛ بلکه تـا جـایی ا

: مـالک در بخشـیدن مـال، از الحیاةکه فقر از جامعه برچیده شود، که به بیان مؤلفین 
های معین  بین بردن فقر از عرصۀ جامعۀ اسالمی و زندگی انسانهاست نه پرداختن نصاب

های شرعی از میان نرود، باید توانگران از  به تنهایی، پس اگر فقر با پرداختن همۀ نصاب
چندان بدهنـد تـا نیـاز نیازمنـدان از میـان بـرود، و فقـرا، در معیشـت بازماندۀ مال خود 

دارد که اموال و امکاناتی وجود داشته باشـد  کمبودی نداشته باشند. قرآن کریم روا نمی
ــدانی در دوزخ  ــران و نیازمن ــه، فقی ــراوان و اندوخت ــات ف ــوال و امکان ــار آن ام و در کن

انـد  زکـات ظـاهری (رسـمی) را پرداخته محرومیت بسوزند و عذر توانگران آن باشد که
 .)۴/۱۶۸، ۱۳۹۱(حکیمی، محمدرضا، محمد و علی، 
های بسیار مؤثر در فقرزدایی و برقراری ثبات اقتصادی و خلق  بنابراین، زکات یکی از ابزار

 ثروت، از طریق توزیع مجدد ثروت، ایجاد اشتغال و برکت زایی در منابع اقتصادی است. 

 پیشینه پژوهش
یق و پژوهش قابل توجهی در رابطه با مسـألۀ زکـات، بـه دلیـل اهمیـت جایگـاه تحق

زدایی و رفاه اجتماعی صورت گرفته اسـت؛ امـا هـم چنـان  عبادی آن و تأثیر آن در فقر
ضرورت پژوهش و تحقیق در زوایای گوناگون این مسأله از جمله اهمیت نقـش زکـات 

باشد باقی است.  رد بحث این مقاله میدر تولید ثروت از طریق فقرزدایی که موضوع مو 

                                                           
مطلق انفاقات مالی، اعم از زکات به (معنای اصـطالح فقهـی)، کریم به معنی  قرآنهای  . زکات در آموزه١

هایی کـه در مکـه نـازل گردیـده، ایـن  صدقه، خمس و انفاقات مستحب است؛ به دلیل این که در سوره
شـود.  کلمه وجود دارد. بنابراین در قرآن کریم، زکات به معنـای اخـّص فقهـی، صـدقه نیـز خوانـده می

 ). ۳۴، ۱۳۹۰وانی، ؛ ایر ۱۱، ۱۳۸۰(ر.ک: کلباسی، 
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تواننـد  برخی از تألیفاتی که به نوعی مرتبط با موضوع مـورد بحـث نوشـتار هسـتند و می
 مؤیدی بر مدعای این تحقیق قرار گیرند عبارتند از:

زکات باطنی؛ پژوهشی فقهـی دربـارۀ گسـترۀ زکـات از نگـاه « )۱۳۹۰(. ایروانی، جواد ۱
نویسد: زکات باطنی بـه  ی از بیان ضرورت پژوهش خود مینویسنده در بخش»: قرآن

سبب فراگیری و مشروط نبودن به شرایط زکات مصطلح، نقش مهمی در رفع فقـر و 
محرومیت از جامعـه و تحقـق عـدالت اقتصـادی و اجتمـاعی و نیـز تکامـل روحـی 

کنندگان دارد. به نظر نویسنده، تحقق ایـن مهـم در گـام نخسـت منـوط بـه  پرداخت
لیل فقهی و بررسی زوایا و احکام آن و سپس، نهادینه ساختن آن در جامعه است. تح

این حق مالی، به ویژه در زمانی که زکات مصطلح، به سبب محدود بـودن منـابع یـا 
 یابد. های محرومان نباشد، اهمیت بیشتری می کوتاهی در پرداخت، پاسخگوی نیاز

آثــار اجتمــاعی زکــات در تفاســیر « )۱۳۹۴(. بیــات، محمدحســین؛ بــام افکــن، جــواد ۲
های مختلف جامعـه از دیـدگاه تفاسـیر  این تحقیق، آثار زکات را در بخش»: فریقین

سازد که آثـار اجتمـاعی زکـات از ایـن  دهد و روشن می فریقین مورد بررسی قرار می
تی و کند و مانع ایجاد فاصلۀ طبقا تعادل برقرار می قرارند: زکات در بین افراد جامعه،
خیـزد و آثـار بـد و  گردد؛ به مقابله با رباخواری برمـی در پی آن فروپاشی اجتماع می

برد؛ بنیۀ دفـاعی جامعـه را قـوی و چشـم  های پرداخت و اخذ آن را از بین می  انگیزه
ها و مجاهـدان اسـالم را تـا  طمع بیگانگان را کور و در هنگام نبرد با دشمنان، جبهه

ای را کـه در دل فقـرا نسـبت بـه ثروتمنـدان  کند؛ حسد و کینـه میحّد زیادی تأمین 
افشـاند؛ ریشـۀ  کند و بذر فضیلت و انسان دوسـتی را در جامعـه مـی است، نابود می

 کند. کن می خشکاند و آثار منفی فقر را از جامعه ریشه  طغیان را در افراد جامعه می
نویسنده در این »: قر در جهان اسالمزکات و کاهش ف« )۱۳۷۷(. طیب، زین العابدین ۳

های  اند که درآمد واقعی زکـات در کشـور ها متفق پژوهش با بیان این که تمام بررسی
مختلف، بسیار کمتر از مبلغی از زکات است که بالقوه بـر ثـروت آن کشـورها بسـته 

بـه شود. به نظر این نویسنده، تجربۀ تاریخ اولیۀ اسالم ثابت کرده که اگر زکـات  می
آوری و در بـین مسـتحقان واقعـی آن توزیـع شـود، فقـر در آن جامعـه  درستی جمـع

 کاهش و حذف خواهد شد.
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نویسنده در تأیید مطلب خود به گزارش بانک جهانی که تخمـین زده اسـت هزینـۀ 
های در حال  انتقال همۀ افراد به باالتر از خط فقر، فقط سه درصد کل مصرف در کشور

نویسد:... نیروی بالقوۀ کامل زکـات، ممکـن اسـت بـه  رده و میتوسعه است استناد ک
درصـد تولیـد ناخـالص داخلـی برسـد کـه بیشـتر از رقـم  ۳/۴طور میانگین بـه انـدازۀ 

 پیشنهادی گزارش توسعه جهانی است.
»: اثر زکات بر مصرف عمومی در ایران«)۱۳۹۳(. عسکری، حشمت الّله؛ بادپا، بهروز ۴

زکات یکی از واجبات الهی است و دارای آثار مختلفی اسـت، نویسنده با بیان اینکه 
توانـد موجـب حـل مسـألۀ فقـر، تـأمین  گـذارد و می ویژه بر مصرف جامعه اثر می به
های اساسی نیازمندان و رشد و توسعۀ اقتصادی شود؛ در این تحقیق به بررسی اثر  نیاز

ایـن تحقیـق، از شـود. در  توزیع زکات روی مصـرف عمـومی در ایـران پرداختـه می
استفاده  ۱۳۹۰تا سال  ۱۳۸۳استان از سال  ۳۰های ترکیبی در سطح کشور شامل   داده

دهد که توزیع زکات اثر مثبتی روی مصرف عمومی  شده است. این تحقیق نشان می
هـای  شـود کـه توزیـع زکـات نبایـد بـه نیاز دارد. بر اساس تحقیق حاضر، توصـیه می

های مالی باشد که بتوانـد جریـان   شامل انواع کمک مصرفی محدود شود، بلکه باید
 کنندگان زکات ایجاد کند. مستمر درآمد را برای دریافت

برآورد ظرفیت بـالقوۀ زکـات در «)۱۳۹۴(. عسکری، محمدمهدی؛ کاشیان، عبدالمحمد ۵
نویسنده در »: ۱۳۸۹تا  ۱۳۸۰های   اقتصاد ایران و مقایسۀ آن با زکات پرداختی طی سال

اله با بیان این که زکات یکی از منابع درآمدی دولت اسالمی برای رفع فقر است این مق
که در اسالم دارای اهمیت بسزایی است، از آن جهت دارای اهمیت است که یکـی از 

واسـطۀ آن،  دهد و به های توازن ثروت در جامعۀ اسالمی را تشکیل می ترین ابزار اساسی
شود. نتایج حاصل  های نیازمند در جامعه تأمین می های معیشتی خانوار  بخشی از حداقل

های اخیر نسبت درآمد بالفعل بـه درآمـد بـالقوۀ   دهد که در سال از این تحقیق نشان می
شدت افزایش یافته است و دارای یک جهش بلند است. به طوری کـه میـزان  زکات به

 ۱۳۸۹ال درصـد در سـ  ۳۰بـه نزدیـک  ۱۳۸۳درصـد در سـال  ۱/۳پرداختی زکات از 
رسیده است. اما با این وجود، مقدار پرداختی زکات به نسـبت ظرفیـت بـالقوۀ موجـود 

 های آینده بهبود یابد.  رود در سال بسیار کم و ناچیز است و انتظار می
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نقش بالقوۀ زکات در کمک به فرآیند توسعۀ اقتصادی «)۱۳۸۹(. کاشیان، عبدالمحمد ۶
رسد که زکات با ارتقـای  مقاله به این نتیجه می نویسنده در این»: های مسلمان کشور

های راکـد از طریـق جلـوگیری از   سرمایۀ انسانی و اجتماعی و با به کارگیری سرمایه
اندوزی، مقدمات رشد اقتصادی را فراهم کرده و با نقشی که در  حبس ثروت و پول

ان رشـد ایجاد عدالت اجتماعی، فردی و اقتصادی دارد تمام اهداف توسعه کـه همـ
اقتصادی، عدالت، رفاه، افزایش سطح زندگی، اشتغال، برابری، بهداشت، آمـوزش، 

 کند. امنیت فکری و اجتماعی است را فراهم می
تحلیـل نظـری آثـار اقتصـادی « )۱۳۸۳(. کیمیجانی، اکبر؛ عسکری، محمـد مهـدی ۷

حلیـل نویسـنده در ایـن مقالـه سـعی دارد بـا ت»: زکات و مقایسه آن با مالیـۀ تـورمی
ای آثار اقتصادی زکات و مالیۀ تورمی، نتایج وضع ایـن دو نـوع مالیـات را بـر  مقایسه

رشد اقتصادی، تورم و رفاه اقتصادی تبیین نماید. نتایج حاصل از ایـن تحقیـق نشـان 
تواند  انداز، می های پس  دهد که تعلق زکات به مال راکد و عدم تعلق آن به سپرده می

و رشد اقتصادی را فـراهم آورد، در حـالی کـه اثـرات مالیـۀ گذاری  موجبات سرمایه
باشد. در حالی که زکات از یـک سـو، نـوعی  تورمی بر رشد، چندان قابل اعتنا نمی

تثبیت کنندۀ خودکار اقتصادی و از سویی موجب چرخش مال از صاحبان ثروت به 
کات، در فقرا و نوعی نظام تخصیص مجدد منابع است. آثار مثبت رفاهی در وضع ز 

فضایی که تعالیم اسالمی بـرای زکـات دهنـده و زکـات گیرنـده ترسـیم نمـوده، در 
مقایسه با آثار منفی رفاهی مالیۀ تورمی، نظیـر اخـتالل در نظـام پرداختهـا و کـاهش 

 موجودی پولی واقعی، بسیار متمایز است. 

 جایگاه زکات در تأمین رفاه عمومی و مبارزه با فقر در آیات
آیه به کار رفته، کـه  ۵۶مرتبه و در  ۵۹یم واژۀ زکات به همراه مشتقاتش در قرآن کر 

مورد آن در کنار نماز و همراه بـا نمـاز بیـان شـده اسـت کـه ایـن، بیـانگر اهمیـت  ۲۷
 .١زدایی و رفع فقر از جامعۀ اسالمی به عنوان یک عمل عبادی است محرومیت

                                                           
. اصل وجوب زکات، از مسلمات فقهی شیعه و اهـل سـنت اسـت، تـا جـایی کـه برخـی از فقهـا آن را از ١

 ). ۶۰-۵۹، ۱۳۹۰اند (ر.ک: ایروانی،  ضروریات دین شمرده
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رهگذر پرداخـت زکـات اسـت  زدایی از زدایی و محرومیت از منظر قرآن کریم، فقر
سـازد.  نماید و جامعه را از زشتی فقر و رذیلت سـتم پیراسـته می که در جامعه چهره می

کن ساختن فقر و  سازد، بلکه با ریشه های مؤمنان را پاک و پاکیزه می زکات نه تنها جان
و آوردن زمینۀ برقراری عدالت اقتصـادی، دامـن جامعـه اسـالمی را از لکـۀ سـیاه  فراهم

 . )۱۵۹، ۱۳۸۲(سراج الدین، زداید  اجتماعی می - ننگ ظلم و ستم اقتصادی
درپژوهشی که بانک جهانی برای از بین بردن فقر انجام داده، به این نتیجـه رسـیده 
که هزینۀ انتقال همـه افـراد بـه بـاالتر از خـط فقـر، فقـط سـه درصـد کـل مصـرف در 

وی بالقوۀ کامل زکات، ممکن است های در حال توسعه است؛ در صورتی که نیر  کشور
درصد تولید ناخالص داخلی برسد کـه  ۳/۴در همین کشورها به طور میانگین به اندازه 

 .)۸۳، ۱۳۷۷(طیب، بیشتر از رقم پیشنهادی گزارش توسعه جهانی است 
در نگاه قرآن کریم، زکات یکی از مصادیق بارز انفاقات و صدقات است که از سر 

های   شود تـا بـه عنـوان پشـتوانۀ مـالی برنامـه و خلوص پرداخته میصدق و صفا و پاکی 
اجتماعی، در اصالح ساختار اقتصادی جامعه و تطهیر زنـدگی، تزکیـۀ نفـوس و تـألیف 

هایی که قرآن کریم از طریق آنها به وسیله  قلوب مردم، نقش خود را ایفا نماید. مکانیزم
 پردازد عبارتند از: زدایی و تولید ثروت در جامعه می زکات به فقر

 الف. توزیع مجدد ثروت؛
 زایی و رونق اقتصادی. ب. رویش و برکت

 . توزیع مجدد ثروت۱
عنوان یک تکلیـف مـالی دینـی در ایـن اسـت کـه  ترین ویژگی متمایز زکات به مهم

دهد. نتیجۀ عملی زکات در  زکات، بخشی از درآمد و ثروت را از اغنیا به فقرا انتقال می
ریـزی کـرده، ایـن گونـه مطـرح  وزیع مجدد ثروت کـه قـرآن کـریم آن را پیتعدیل و ت

شود که بخشی از در آمد اغنیا و طبقۀ ثروتمند به طبقات خاصی از محرومان اجتماع  می
قدر  شود. این ریزش و انتقال ثروت از طبقات باالتر به طرف طبقات محروم، آن داده می

د و شکاف مسدود شود و در نتیجه، تعـادل در ادامه خواهد یافت تا این سرازیری پرگرد
 سطح زندگی این طبقات ضعیف با سطح عادی مردم حاصل گردد. 
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قرآن کریم تولید ثروت را به توزیع مجدد ثروت گـره زده و ایـن دو را در تعامـل بـا 
ما ﴿داند. لذا قرآن کریم در آیه شریفۀ  یکدیگر در تأمین رفاه عمومی و مبارزه با فقر می

فا
َ
ُه َعلیأ ْهِل اْلُقری  َء اللَّ

َ
بـی  َرُسوِلِه ِمْن أ ُسـوِل َوِلـِذی اْلُقْر ِه َوِللرَّ َواْلَمسـاکیِن   َواْلَیتـامی  َفِللَّ

ُسـوُل َفُخـُذو ْغِنیاِء ِمْنُکْم َوما آتاُکُم الرَّ
َ
بیِل َکْی ال َیُکوَن ُدوَلًة َبْیَن اْأل َومـا َنهـاُکْم  هَواْبِن السَّ

َه َشدیُد اْلِعقاِب  َعْنُه َفاْنَتُهوا َه ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ آن غنیمتی که خـدا «فرماید:  می )۷(حشـر،  ﴾َواتَّ
ها نصیب پیامبرش کرده است از آن خدا و پیامبر و خویشاوندان و یتیمان و  از مردم قریه

ماندگان است تا میان توانگرانتان دست به دست نشود، هر چه  مسکینان و مسافران درراه
به شما داد بستانید، و از هر چه شما را منع کرد اجتناب کنید و از خدا بترسید که  پیامبر

 خدا سخت عقوبت است.
پردازد؛ اما در حقیـت جملـۀ کوتـاه  گرچه ظاهر آیه به فلسفۀ توزیع مجدد ثروت می

ْغِنیاِء ِمْنُکْم ﴿
َ
ه قرآن کریم بیانگر خطوط اصلی اقتصاد در نگا ﴾َکْی ال َیُکوَن ُدوَلًة َبْیَن اْأل

هـای تـوزیعی از انباشـته شـدن  خواهد با این ساز و کار دهد. قرآن کریم می را نشان می
های حیاتی    ثروت در دست افراد خاص جلوگیری نماید و آن را مانند خون، به تمام رگ

جامعه برساند. اگر چنین اتفاقی بیفتد و همگـان بـه ایـن اصـل پایبنـد باشـند و حقـوق 
طور  رداخت نمایند، و نظام توزیع خودکار، دچار رکود و اختالل نگردد، بهشان را پ مالی

 قطع نظام تولید نیز رونق خواهد گرفت. 
های دیگر مانند مالیات   های زکات نسبت به برخی پرداخت این از امتیازات و ویژگی

هـایی پردازنـد و آن است؛ زیرا اوًال، زکات بر خالف مالیات، بین افرادی که زکات را می
ترین هزینه  کند. ثانیًا، با پایین کنند اختالف ایجاد نمی که آن را جمع آوری و توزیع می

آوری قـانونی آن، اکثـر عـامالن، کـار خـود را  شود. حتی در مورد جمع جمع آوری می
شـود،  دهند. ثالثًا، چون زکات به طور ساالنه از سرمایه برداشـت نمی داوطلبانه انجام می

 .)۶۵، ۱۳۷۷(طیب، شود  گذاری می رمایهباعث تشویق س

 تأثیر توزیع مجدد ثروت در تولید ثروت
های رایج در اقتصاد نظری حکایت از آن دارند که توزیع نابرابر درآمـدها، از   تئوری

جمله عوامل اثرگذار بر کاهش تقاضای کل و بازدارندۀ رشد اقتصـادی اسـت. پشـتوانۀ 
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ضای مصرفی جمعیت پردرآمد جامعـه، بـه سـرعت استداللی این نظریه آن است که تقا
نماید. جمعیـت کـم درآمـد نیـز بـه  شود و حجم بزرگی از تقاضا را ایجاد نمی اشباع می

علت مشکالت معیشتی متقاضی حجم بزرگی از تقاضا نیست. در این شـرایط، تنهـا آن 
 آورد. بخش کوچک از طبقۀ متوسط جامعه است که بیشترین تقاضا را به وجود می

تر درآمـدها، جامعـه دارای قشـر بزرگتـری از طبقـۀ متوسـط و قشـر  با توزیع عادالنـه
شود و در مجموع، تقاضای کل در جامعـه افـزایش  های پایین می  بادرآمدتری در دهک

به معنای داد و  -پذیربودن سمت عرضه  در صورت کشش -یابد. افزایش تقاضا نیز  می
تر و در  گذاری فراوان درآمد و پس انداز و سرمایهستد و کسب و کار بیشتر و اشتغال و 

 نهایت، رشد بیشتر اقتصادی است.
درآمد جامعه، تقاضای کـل  های فقیر و کم ه در واقع، افزایش سهم نسبی درآمد گرو

را برای کاالهای ضروری نظیر پوشـاک، مسـکن، محصـوالت غـذائی و نظـایر آن کـه 
رد، به جـای تولیـد و ورود کاالهـای مصـرفی امکان تولید آنها در داخل کشور وجود دا

قیمت، افزایش داده و موجبات رشد اقتصـادی را در داخـل کشـور فـراهم  تجملی گران
سازد. عالوه بر دالیل فوق، بهبود در توزیع درآمدها موجب بـاالرفتن سـطح زنـدگی  می

د آنـان های مردم از طریق بهبـود در امـور بهداشـت، تغذیـه و سـوا اقشار وسیعی از توده
وری آنـان در تولیـد و تقویـت انگیـزۀ مـردم و  شود که در نتیجه، باعث افزایش بهره می

 گردد. های توسعۀ اقتصادی اجتماعی جامعه می تشویق آنها به مشارکت در اجرای برنامه
در نظـام » توزیـع«، جایگاِه »تولید، توزیع و مصرف«بدین جهت، از میان سه رکِن 

 ای برخوردار است.  العاده ت فوقاقتصادی قرآن، از اهمی
از منظر قرآن کریم، خداوند در پاسخ به نیازهای بشـر، همـۀ نیازهـای انسـان، بلکـه 
بیش از آن را در طبیعت قرار داده است. اگر ناسپاسی و ستمگری انسانها نبود و ثروتهـا 

دو پدیـدۀ مانـد و  پاسخ نمی گردید، نیازی بی بر اساس نظام عادالنه بین مردم توزیع می
 داد. بشر را آزار نمی -شاخصۀ اصلی نبود توازن اجتماعی، اقتصادی  -فقر و تکاثر 

قرآن کریم مشکالت اقتصادی بشر را ناشی از کمبـود مـواد اولیـه یـا بخـل طبیعـت 
وری  داند، بلکه علت اساسی آن را به کفر و ناسپاسی و شیوۀ توزیع ناعادالنه و بهره نمی

 داند. وجود مینادرست از امکانات م
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ْلُتُمو﴿
َ
ْنسـاَن َلَظُلـوٌم  هَوآتاُکْم ِمْن ُکلِّ ما َسأ  اْإلِ

ـِه ال ُتْحُصـوها ِإنَّ وا ِنْعَمَت اللَّ َوِإْن َتُعدُّ
اٌر  و از هر چه که از او خواستید بـه شـما عطـا کـرد و اگـر بخواهیـد « )۳۴(ابـراهیم،  ﴾َکفَّ

 ».سان ستم پیشه و ناسپاس استتوانید. به یقین ان های خدا را بشمارید نمی نعمت
اٌر «جمله  نَساَن َلَظُلوٌم َکفَّ  اْإلِ

بیانگر این واقعیت زندگی اقتصادی است که بشـر، » ِإنَّ
پـس از » ظلـوم«دهـد؛ زیـرا بکـارگیری واژۀ  امکانات خدادادی را با ناسپاسی هدر می

دی به یکدیگر های مادی، به ستمی اشاره دارد که انسانها در امور اقتصا یادآوری نعمت
کنـد و بـه تعبیـر  هم به ناسپاسی و کفران نعمتهـا اشـاره می» کّفار«دارند و واژۀ  روا می

بیشتر در مصارف » کفار«بیشتر در توزیع نابرابر ثروتها و واژۀ » ظلوم«شهید صدر، واژۀ 
 .)۳۳۳ - ۳۳۲، ۱۳۷۵(صدر، یابد  روّیۀ منابع و اهمال در حفظ و نگهداری آنها ظهور می بی

ساز بسیاری از مشکالت اجتماعی و مفاسد  بنابراین، دو پدیدۀ فقر و تکاثر که زمینه
 .(همان)افکنند  اند، بر شاهرگ حیاتی اقتصاد پنجه می اخالقی

تـوان بـرای توزیـع مجـدد  از منظر قرآن کریم، حداقل سه اثـر مهـم و کارآمـد را می
 سزایی دارد:ثروت در نظر گرفت که در حفظ و تولید ثروت نیز نقش ب

 های اجتماعی الف. پیشگیری از آسیب
های  تأثیر فقر در سالمت جسمانی، کیفیت فرهنگـی زنـدگی خـانوادگی و فرصـت

 تحصیلی بشر امروز، غیرقابل تردید است. 
که از طریـق فقـر بـه صـورت هـدر رفـتن زنـدگی  ١های اجتماعی های آسیب هزینه

های بـالقوۀ خـود بودنـد، بـه  توانمنـدی بـرداری کامـل از افرادی که اگـر قـادر بـه بهره
کردنـد بـه  منـد می های اسـتعداد خـود بهره رسیدند و جامعه را نیز از میوه شکوفایی می

های جـاری کشـورها را بـه خـود اختصـاص  حدی است که بخـش عظیمـی از بودجـه
شود بخش تولیدی به طور طبیعی  دهد. این مسأله از یک سو، به طور حتم باعث می می

هـای اقتصـادی   دریافت کمتری برای تسهیالت داشته باشد و در نتیجـه، فعالیتقدرت 
کاهش بیشتری یابند. از دیگر سو، توزیع درآمد از نظر اقتصادی و از آن جهت که نرخ 

                                                           
. البته انحرافات اجتماعی خاص طبقه فقیر نیست. اغنیا و ثروتمندان نیز به کجروی گرایش دارند و علـت ١

 وجو کرد.  آنها را، باید در رفاه بیش از حد اقتصادی و فقر فکری و معنوی آنها جست کجروی
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سازد حائز اهمیت است؛ زیرا چگـونگی  گذاری را متأثر می انداز و در نتیجه سرمایه پس
 - های اجتماعی یکی از مسائل اساسـی اقتصـادی  توزیع درآمد در میان طبقات و گروه

اجتماعی است و نامتعادل بودن توزیع درآمد و تداوم آن در بلند مدت، عالوه بر ایجـاد 
. )۶۶، ۱۳۹۰(امـین رشـتی، رفعـت میالنـی، های سیاسی ایجاد کند  تواند تنش فقر گسترده، می

در توزیع منابع اولیه، درآمـدها، ها  اهمیت این مسأله تا جایی است که اگر دامنۀ نابرابری
های اجتماعی به جایی کشیده شود کـه روز بـه روز  امکانات زیستی، مشاغل و فرصت

های اجتماعی قرار خواهد گرفـت و  در معرض آشوب طبقاتی بیافزاید، جامعهبرشکاف 
رشتۀ تعادل آن در اثر آتش شکاف طبقاتی از هم خواهد گسست. قرآن کریم با اشاره به 

 فرماید: حقیقت می این
ْنُتْم هُؤالِء ُتْدَعْوَن ِلُتْنِفُقوا فی﴿

َ
ِه َفِمْنُکْم َمْن َیْبَخُل َوَمْن َیْبَخْل َفِإنَّما َیْبَخُل   ها أ َسبیِل اللَّ

ْوا َیْسَتْبِدْل َقْومًا َغْیَرُکْم  ْنُتُم اْلُفَقراُء َوِإْن َتَتَولَّ
َ
ُه اْلَغِنیُّ َوأ آری شـما  )۳۸مد، (مح ﴾َعْن َنْفِسِه َواللَّ

شوید ولی بعض از شما بخل  همان گروهی هستید که برای انفاق در راه خدا دعوت می
ورزد و خداونـد غنـّی و  ورزید. هر کس بخل ورزد، فقط نسبت بـه خـود بخـل مـی می
نیاز است و شمایید نیازمندان، و اگر روی بگردانید، قومی غیر شما را جانشـین شـما  بی
 ل شما (سست ایمان و بخیل) نباشند.کند که آنان مث می

توان فهمید که دعوت بـه انفـاق در ایـن  به خوبی می» َیْسَتْبِدْل َقْومًا َغْیَرُکْم «از عبارت 
هایی است  دوستی و برطرف کردن تبعیض آیه، برای ایجاد عدالت اجتماعی، وحدت، نوع

آیـد و  انتقام در میکه اگر برطرف نشود، تفاوت طبقاتی به صورت یک عقده و انفجار و 
؛ زیراکـه )۹/۱۰۵، ۱۳۸۳(قرائتی، ها است  دعوت به انفاق، برای حفظ نظام زندگی خود انسان

ای خاص، به معنی محرومیت اکثریت جامعـه اسـت. چنـین  تراکم ثروت در دست طبقه
ای، پس از مدتی تحمل و سکوت، مانند انباری پر از باروت منفجر خواهـد شـد و  جامعه
اجتماعی، طومار زندگی طبقۀ ثروتمند و مرّفه را درهم خواهد پیچید و طبقات های  آشوب

دیگر را جایگزین آنها خواهد کرد. به دیگر بیان، مفهوم مخالف آیه آن است کـه یکـی از 
های   بـین مـردم، پیشـگیری از آسـیب  اهداف اسـالم از توزیـع متناسـب و متـوازن ثـروت

توجهی بـه ایـن  اجتماعی پایدار است و در صورت بی اجتماعی و دستیابی به تأمین امنّیت
 .)۱۴۰، ۱۳۸۷نژاد،  (رستمآشوبها و انقالبها خواهد سوخت  اصل، جامعه در آتش
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 اجتماعی  - ب. رفتن به سمت عدالت اقتصادی
اجتمــاعی، بــا توزیــع درآمــد گــره  - امنّیــت اجتمــاعی پایــدار و عــدالت اقتصــادی

 های تأمین و مراعات حقوق اقتصادی از مهمترین راه اند، زیرا توزیع درآمد یکی خورده
 اجتماعی است. -

دهی منطقی میزان  اجتماعی به مفهوم احقاق حقوق افراد، سامان - عدالت اقتصادی
گرفتن و  مندی و دسترسی افراد به امکانـات جامعـه و جلـوگیری از هرگونـه نادیـده بهره

ای جامعـه اسـت کـه تنهـا راه زیرپاگذاردن حقوق اقتصـادی فـردی و اجتمـاعی اعضـ
تضمین زندگی آرام، رو به پیشـرفت، موفـق و آرمـانی را بـرای افـراد جامعـه بـه ارمغـان 

بهـره و از  آورد. به هر میزان که جامعه از عدالت در هر بخشی از نظام اجتمـاعی بی می
هـا  های غیرانسانی و زجرآور تزاحم منفعت عدالتی رنجورتر باشد، جلوه دادگری و بی بی

های ظالمانه و چپاول و تاراج خودخواهانۀ امـوال و  ها و نیز فزون خواهی و تقابل خواسته
امکانات جامعه توسط گروهی انـدک، آن هـم بـه قیمـت بـدبختی و استضـعاف عـدۀ 
کثیری از اعضای جامعه، آن جامعه را فراخواهد گرفت و در نتیجه، اجتماع در عـذاب 

ای و تفاخرهای متکبرانۀ گروهی و نیز رنـج  ی و قبیلهاختالفات طبقاتی و تکاثرهای قوم
فقر و بیچارگی و استثمار و پایمال شدن حقوق دیگران، گرفتار خواهـد شـد. ایـن امـر، 

های گزاف اجتمـاعی   همچنان که گذشت، خود سبب ناامنی اجتماعی و تحمیل هزینه
یع مجدد ثروت از گیری از هرج و مرج اجتماعی است؛ لذا قرآن کریم به توز  برای پیش

هـای مـانع از چـرخش سـرمایه بـین اغنیـاء  طریق پرداخت زکات به عنوان یکـی از ابزار
پردازد تا از این طریق، ثروت در همۀ سطوح اقتصـادی بـه چـرخش درآمـده و همـۀ  می

های اقتصادی نقش خود را در اقتصاد ایفـا نماینـد و از ظلـم و سرکشـی و طغیـان   گروه
(یونس المصری، حد و حصر از سوی ثروتمندان نیز جلوگیری نماید  بیهای   ناشی از ثروت

۱۴۲۶ ،۹۴-۱۰۲(. 
برداری همراه با امانت از منابع ثـروت، خلیفـۀ ها در بهره در منطق قرآن کریم، انسان

ْنِفُقوا ﴿کند که: خدا هستند. قرآن کریم در برخی آیات بر این مطلب تصریح می
َ
... َوأ

ا َجَعَلُکْم مُ  و از آنچه شما را جانشین و نماینده (خود) در  )۷(حدید،  ﴾ْسَتْخَلفیَن فیِه...ِممَّ
ِه الَّذی آتاُکْم...﴿آن قرار داد، انفاق کنید.  و چیـزی  )۳۳(نـور،  ﴾... َوآُتوُهْم ِمْن ماِل اللَّ



   

 

  
وت

د ثر
تولي

در 
ت 

زكا
ش 

نق
...

۵۱ 

از مال خدا را که به شما داده شده است به آنان بدهید. بدین ترتیب، مسئولیت جامعه و 
 عنوان یک کل در سطح کالن اقتصاد دو چیز است: ها در زمین به نسانتعهد ا
 ) عدالت در حفظ و گسترش ثروت.۲) عدالت در توزیع ثروت؛ ۱

به یقین، بخشی از این دو چیز از طریق سازوکار زکات قابل دستیابی است. این نـوع 
ر سـطح مسئولیت جامعه در ادبیات اقتصادی، کارایی اقتصادی یا عدالت تخصیصـی د

شود. نتیجۀ این تالش اقتصاد کالن، رشد اقتصـادی و افـزایش درآمـد کالن نامیده می
 سرانه و تولید ثروت خواهد بود.

همچنانی که قرآن کریم برای حفظ تداوم رشد و توسعۀ اقتصـادی، بنـا را بـر اصـل 
لقمـان،  ؛۶۵و  ۳۶؛ حـج، ۳۲-۳۳(ابـراهیم، تسخیر که در آیات الهی از آن سخن به میان آمـده 

گذاشته است، به این معنا که هر آن چـه در زمـین و آسـمان  )۱۴-۱۲؛ نحل، ۱۳؛ زخرف، ۲۰
داند. اما این، مجوز مصرف و بهره برداری از  ها می است، قرآن کریم آن را مسخر انسان

های آتـی از آن   منابع با لحاظ رعایت مسائل حقوقی است که تمام ساکنان زمین و نسل
باشند؛ از این رو، تولیدی که به از دست رفـتن منـابع طبیعـی بیانجامـد یـا باید برخودار 

 ها بر جای نگذارد، نقض حقوق خواهد بود. ارزش افزودۀ پایدار برای دیگر نسل
ها، که مانعی بر سر راه رشد  داشتن آن اموال و دارایی و راکد نگه ١همچنانی که کنز

ن امـری ممنـوع و عامـل آن بـه عـذابی و توسعه اقتصادی است، در نظام اقتصادی قـرآ
َة َوال ُیْنِفُقوَنهـا فـی﴿دردناک وعده داده شده است  َهَب َواْلِفضَّ ذیَن َیْکِنُزوَن الذَّ َسـبیِل   الَّ

لیٍم 
َ
ْرُهْم ِبَعذاٍب أ ِه َفَبشِّ آنها را که طال و نقره را گنجینه (و ذخیره و پنهـان)  )۳۴(توبه،  ﴾اللَّ

 کنند، به مجازات دردناک بشارت ده. فاق نمیسازند و در راه خدا ان می
هـای قرآنـی، امـوال و ثـروت، زمـانی ارزش واقعـی و حقیقـی خـود را   از نظر آموزه

یابی به  های بشری و رشد و کمال ها و استعداد یابد که در مسیر فعلیت بخشی به توان می
                                                           

هـای  بازی در بـازار اوراق قرضـه و بـازار دارایی . اعم از اینکه مراد از کنز، نگهداری پول، به انگیزۀ بورس١
ین مـالی معـامالت ها راکـد و غیـر فعالنـد؛ زیـرا َصـرف تـأم گونه پول ای (عمدۀ سهام) باشد. این سرمایه

گردند؛ بلکـه َصـرف تـأمین مـالی  شود، نمی مربوط به کاالها و خدمات جدیدی که در اقتصاد تولید می
شـوند. از ایـن  اند می تـر تولیـد شـده ای کـه پیش های سـرمایه معامالت مربوط به اوراق قرضه و یا دارایی

کـه خـرج کاالهـا و خـدمات جدیـد شود؛ بلکه پولی است  دیدگاه، پول راکد پولی نیست که خرج نمی
 شود.  به بعد)، یا به انگیزه تجمع ثروت و مانند آن کنز می ۱۳۶، ۱۳۷۹شود (توتونچیان،  نمی
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ه سـبب رشـد و یابـد کـ کار گرفته شود. از این رو، تنها زمـانی مـال و ثروتـی ارزش می
توسعۀ مادی و معنوی جامعه باشد. بـه همـین جهـت، قـرآن کـریم بـر روی انفاقـات و 
کید دارد تا همـواره ثـروت، بـه عنـوان ابـزاری بـرای  صدقات از جمله زکات این همه تأ

 رسیدن افراد به این اهداف در جامعه در گردش باشد. 

 ج. رشد و توسعه
های بلندمـّدت هسـتند، بـرای  ه ماهیتـًا فراینـدهای رشد و توسع از آنجایی که راهبرد

باشـد.  کامیابی و به ثمرنشستن این راهبردها، نیاز به منابع بلندمّدت پایدار و مطمـئن می
قرآن کریم از طریق توزیع مجدد ثروت با تکیه بر پرداخت زکات به عنوان یک وظیفه و 

ند مّدت رشد و توسعه را به های بل اجتماعی، تأمین منابع مالی راهبرد - تکلیف اخالقی
صورت منابع مالی پایدار مورد توجـه قـرار داده و بـرای اطمینـان بخشـی در تـأمین ایـن 
کید دارد تا نقش حکومت؛ زیراکه جامعه از حکومت بـه  منابع، بیشتر بر نقش جامعه تأ

تر است. از این رو،  سازی آن نزدیک نیازمندان در شناخت نیاز آنان و چگونگی برطرف
خواهد که با پرداخت زکات به عنوان یـک عمـل عبـادی داوطلبانـه،  ز افراد جامعه میا

عالوه بر تقویت روابط برادرانه در بین مؤمنان و استحکام بخشی بـه آن، اصـل مراقبـت 
های افراد نیازمنـد را مـورد توجـه جـّدی  در سطح فردی و اجتماعی در رسیدگی به نیاز

 نهادینه سازند.قرار داده و به صورت یک فرهنگ 
اگر به آیات نگاهی بیندازیم، اهمیـت مسـأله را بهتـر و بیشـتر درک خـواهیم کـرد. 

دارد، آنجـا کـه  اعتنایی به گرسنگان، سبب سـرنگونی در دوزخ را درپـی آنجایی که بی
پرسند چه چیز سبب دوزخی شـدن شـما  فرماید: در قیامت، بهشتیان از دوزخیان می می
 شد؟

(مـدثر،  ﴾َوَلْم َنُك ُنْطِعُم اْلِمْسـکیَن ﴿د: ما به فکر گرسنگان نبودیم دهن آنان پاسخ می
. اهمیت این مسأله در آیـات، تـا جـایی اسـت کـه ١اطعام دهنده به مساکین نبودیم )۴۴

تواند در برابر نیاز نیازمندان بـی تفـاوت باشـد،  حتی اگر انسان مال و ثروتی ندارد، نمی
شود  دن تشویق و وادار کند، وگرنه مورد توبیخ واقع میبلکه باید دیگران را به کمک کر 

                                                           
 ). ۱۱۱، ۱۳۹۰گونه آیات، کنایه از نیازهای ضروری افراد است (ایروانی،  در این» طعام«. واژۀ ١
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وَن َعلی﴿ اعتنائید. البتـه در   بی  کار مسکینان  در و  )۱۸(فجر،  ﴾َطعاِم اْلِمْسکیِن   َوال َتَحاضُّ
منطق قرآن کریم، انجام این عمل انسانی و الهی کار چندان آسـانی هـم نیسـت. بـدین 

های   کـردن گردنـه ادن به زندگی فقرا را، طیجهت، قرآن کریم رسیدگی و سروسامان د
العبوری  گردنـۀ صـعب )۱۱(بلـد،  ﴾َفَال اْقَتَحَم اْلَعَقَبةَ ﴿داند:  سخت و دشوار آزمایش می

 اند. های ناسپاس هرگز خود را برای گذشتن از آن آماده نکرده  که انسان
شـود، بلکـه در  از منظر قرآن کریم، اسالم و ایمان با ادعا و گفتار تنهـا حاصـل نمی

های صعب العبوری است که باید از آنها، یکی بعد  برابر هر فرد مسلمان و مؤمن، گردنه
از دیگری به حول و قـّوه الهـی و بـا اسـتمداد از روح ایمـان و اخـالص بگـذرد و ایـن 

ای است از اعمال خیر که عمدتًا بر محور خدمت به خلق و کمـک  ها، مجموعه گردنه
هایی  . بنـابراین، سیاسـت)۲۷/۲۸، ۱۳۷۴(مکـارم شـیرازی، ها دور می زند  انبه ضعیفان و ناتو 

پردازند، از همـین  دهند و به تأمین منابع مالی آن می که رشد و توسعۀ عادالنه را ارتقا می
 کنند.  سازی فقر از جامعه است، پیروی می کن اصل قرآنی که ریشه

که منابع مالی این بنیاد از طریـق  - ١آنچه که امروزه در کشور، از طریق بنیاد برکت
زدایی از طریــق ایجــاد اشــتغال بــرای  در محرومیــت -شــود  دریافــت زکــات تــأمین می

 شود، گویای بخشی از این حقیقت است. های نیازمند انجام می  خانواده
به عنوان نمونه، در گزارشی که نمایندۀ مردم خمین در مجلس شـورای اسـالمی در 

کند:  دهد این گونه بیان می زدایی ارائه می ایجاد اشتغال و محرومیت اهمیت این نهاد در
ها و اقدامات بنیاد برکت بسیار ارزشمند و قابـل تحسـین اسـت و تـأثیر بسـزایی در  طرح

 . )۱۳۹۵/ ۳/۹(رضایی، گذارد  رشد اجتماعی و صنعتی مناطق محروم می
گذاری  ی خود را سرمایههای کار  ترین حوزه در حال حاضر، این نهاد یکی از اصلی

در منـاطق کمتـر  و توسـعۀ اشـتغال هـای اقتصـادی و کـار آفرینـی  و مشارکت در طرح
 یافتۀ کشور قـرار داده و اکنـون بـه دسـتاوردهایی قابـل توجـه دسـت یافتـه اسـت  توسعه
 .).com barakatfoundationwww.(ر. ک:

                                                           
رسانی به منـاطق  ضرت امام (ره)، برای خدماتزیر نظر ستاد اجرایی فرمان ح ۱۳۸۶. بنیاد برکت، در سال ١

 یافتۀ کشور تأسیس شد. ر.ک: سایت: تر توسعه محروم و کم
. com barakatfoundation www.  
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حضرت امام (ره) که بنیاد برکت زیر نظـر   ال، رییس ستاد اجرایی فرمانبه عنوان مث
کـه در کـل کشـور، مشـکل چهـار هـزار  این ستاد مشغول فعالیت است، با اشاره به این

های این سـتاد عمـدتًا   گوید: فعالیت درصد برطرف شده، می ۱۰۰درصد تا  ۳۰روستا از 
انمندسازی اقتصادی و اشتغال هستند که زدایی، اقتصاد مقاومتی، تو  در غالب محرومیت

 شود. به نظر وی: های عمرانی دیگری نیز انجام می  عالوه بر این موارد، پروژه
زایی در ستاد انجام شده است این است کـه  ترین دستوری که در جهت اشتغال مهم

 هـای غیربـومی بـرای پیمانکـاران  درصـد از نیرو ۲۰به هیچ وجه اجازۀ استفادۀ بـیش از 
درصد از کارکنان هـر پـروژه، بایـد بـومی و از اهـالی خـود  ۸۰وجود نخواهد داشت و 

 .)۸/۷/۱۳۹۵(مخبر دزفولی، منطقه باشند 
اجتماعی  -زدایی و رشد و ارتقای سرمایۀ انسانی  بنابراین، زکات از طریق محرومیت

رشـد های راکد از طریق جلـوگیری از حـبس ثـروت، مقـدمات   کارگیری سرمایه و با به
اقتصادی را فراهم کرده و با نقشی که در ایجاد عـدالت اجتمـاعی، فـردی و اقتصـادی 
دارد، تمام اهداف توسعه که عبارت از تولید و رشد ثروت، عدالت، رفاه، افزایش سطح 

کنـد  زندگی، اشتغال، بهداشت، آموزش، امنیت فکری و اجتمـاعی اسـت را فـراهم می
 .)۱۳۷، ۱۳۸۹(کاشیان، 

 ایی و رونق اقتصادی ز  . برکت۲
کار گرفته شده، واژۀ برکت است. از  هایی که در فرهنگ قرآن کریم به یکی از واژه

این واژه، سی و دو بار با مشتقات آن در قرآن کریم استفاده گردیده اسـت. برکـت، بـه 
که بهره از لطـف الهـی دارد  )۸/۲۵۴، ۱۳۷۴(طباطبایی، معنای هر چیز زیاد و فراوان است 

: برکـت در اصـل، تفسیر نمونه) و به نظر نویسندۀ ۱۹۱، ۱ق، ج۱۴۱۲ب اصفهانی، (راغ
به معنای ثبات و استقرار چیزی است و به هر نعمت و موهبتی که پایدار بمانـد اطـالق 

(مکـارم شـوند  اثر می  روند و بی برکت، که زود از بین می  می شود، در برابر موجودات بی
 .)۶/۲۶۷، ۱۳۷۴شیرازی، 

از برکت در لسان قرآن کریم، آن چیزی است کـه در آن خیـر معنـوی و یـا  مقصود
: از آنجایی که خیرات الهـی از مفرداتمادِی منتهی به معنوی باشد و به تعبیر صاحب 
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شود، و مقدار و عـدد آن هـم قابـل شـمردن  طور نامحسوس صادر می مقام ربوبیتش، به
گویند: این چیز مبارک  سوسی است مینیست، لذا به هر چیزی که دارای زیادۀ غیر مح

. بر همین مبناست که آب و باران در )۱/۱۹۱ق، ۱۴۱۲(راغب اصفهانی، و دارای برکت است 
 سوره مبارکـه ق بـرشرایط مخصوص، مایۀ برکت و فراوانی نعمت است. قرآن کریم در 

ماِء ماًء ُمبارَ ﴿فرماید:  این مطلب تصریح کرده و می ْلنا ِمَن السَّ ـاٍت َوَنزَّ ْنَبْتنـا ِبـِه َجنَّ
َ
کـًا َفأ

و از آسمان، آبی پربرکت نازل کردیم و بـه وسـیلۀ آن، باغهـا و  )۹(ق،  ﴾َوَحبَّ اْلَحصیِد 
 های دروکردنی رویاندیم. دانه

فرمایـد:  زا نیز تصریح نمـوده و می سورۀ اعراف به برخی از عوامل برکت ۹۶در آیۀ 
ْهَل اْلُقری﴿

َ
نَّ أ

َ
ْرِض آَمُنوا   َوَلْو أ

َ
ـماِء َواْأل َقْوا َلَفَتْحنا َعَلْیِهْم َبَرکاٍت ِمَن السَّ  )۹۶(اعـراف،  ﴾َواتَّ

کردند، برکات آسـمان و زمـین را بـر  آوردند و تقوا پیشه می و اگر اهل آبادیها، ایمان می
تفسـیر . در توضیح و تبیین معنای برکات آسـمانی و زمینـی، نویسـندۀ  گشودیم آنها می
 نویسد: می روشن

هـای روحـانی کـه سـبب  برکات آسمانی، عبارت است از توّجهات معنـوی و رحمت
گشایش و خوشی روح و وسعت قلبی و نورانّیت باطنی و استفاضه از فیوضـات الهـی 

شود. برکات زمینی، برکاتی است که منشأ آنها از زمین است ماننـد: آب، خـاک،  می
هـوایی و آنچـه مـورد اسـتفادۀ هوا، اشجار، زراعات و حیوانات دریـایی، صـحرایی و 

 .)۹/۷۱، ۱۳۸۰(مصطفوی، گیرد  ها قرار می انسان

از منظر قرآن کریم، از آنجا که پرداخت زکات یکی از مصادیق بـارز عمـل تقـوایی 
است، پرداخت زکات نه تنهـا موجـب نقصـان و کنـدی چـرخش اقتصـادی بـه سـبب 

وری آن هــم  و بهــرهشــود، بلکـه موجــب فزونــی و برکـت در رشــد  جابجـایی مــال نمی
توان فهمید که، اینکـه قـرآن کـریم از ایـن نـوع  گردد و به روشنی از آیات زکات می می

پرداخت مالی، تعبیر به زکات نموده، به سبب آن است که زکات به معنای رشد و فزونی 
است و نامیدن چنین پرداخت مالی به زکات، گویای امیدواری به برکت و فزونـی مـال 

ی زکات و هم، افزایش رشد و توسعۀ اقتصادی برای جامعه اسـت. از ایـن هم برای مؤد
دهد  رو، زکات همانند دیگر انفاقات و صدقات، یک نظام متقن و جامعی را تشکیل می

که در آن به صورت طبیعی ابعاد متعدد مالی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، اخالقـی و 
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این جـامع نگـری اسـت کـه زکـات بـه  دهد. در پرتو عبادی را تحت تأثیر خود قرار می
عنـوان یکــی از مصـادیق بــارز صــدقات، در اصـالح ســاختار اقتصـادی جامعــه، رونــق 

سـزایی دارد.  ها، نقش به اقتصادی، تطهیر زندگی، تزکیۀ دل و جان انسانها و تألیف قلب
کیـد فراوانـی دارد.  قرآن کریم در آیات متعددی، بر این رویش و برکـت زایی زکـات تأ

 ی از این آیات عباتند از: برخ
ْزَق ِلَمْن َیشاُء ِمْن ِعبادِ ﴿ ی َیْبُسُط الرِّ بِّ ْنَفْقـُتْم ِمـْن َشـْي  هُقْل ِإنَّ َر

َ
ٍء َفُهـَو  َوَیْقِدُر َلُه َومـا أ

اِزقیَن  ؛ بگو در حقیقت پروردگـار مـن اسـت کـه روزی را )۳۹(سبا،  ﴾ُیْخِلُفُه َوُهَو َخْیُر الرَّ
گردانـد و هـر چـه را   ش که بخواهد گشاده یا برای او تنگ میبرای هر کس از بندگان

 دهد و او بهترین روزی دهندگان است. انفاق کردید عوضش را او می
ْعطی﴿

َ
ا َمْن أ مَّ

َ
قی   َفأ َق ِباْلُحْسنی  ٭َواتَّ ُر  ٭َوَصدَّ ؛ هـر )۵، ۶، ۷(لیل،  ﴾ِلْلُیْسری هَفَسُنَیسِّ

های مشـکل او  قت را تصدیق نماید، ما کارکسی بخشش نماید و پرهیزکار باشد و حقی
 کنیم. را آسان می

ْمواَلُهْم فی﴿
َ
ذیَن ُیْنِفُقوَن أ ْنَبَتْت َسْبَع َسناِبَل فی  َمَثُل الَّ

َ
ٍة أ ِه َکَمَثِل َحبَّ ُکلِّ ُسْنُبَلٍة   َسبیِل اللَّ

ـُه واِسـٌع َعلـیٌم  ُه ُیضاِعُف ِلَمـْن َیشـاُء َواللَّ ٍة َواللَّ ؛ داسـتان آنـان کـه )۲۶۱بقـره، ( ﴾ِماَئُة َحبَّ
ای اسـت کـه هفـت خوشـه  کنند، داستان دانـه های خویش را در راه خدا انفاق می مال

 -دو یا چنـد برابـر  -برویاند و در هر خوشه، صد دانه باشد و خدا هر که را که خواهد 
 بخش و داناست. فزونی دهد و خداوند، فراخی

ذیَن ُهـْم ِبآیاِتنـا ٍء فَ  َوِسَعْت ُکلَّ َشْي   َوَرْحَمتی﴿ کاَة َوالَّ ُقوَن َوُیْؤُتوَن الزَّ ذیَن َیتَّ ْکُتُبها ِللَّ
َ
َسأ

؛ و رحمت من همۀ موجودات را فرا گرفته و البته آن را برای آنـان )۱۵۶(اعراف،  ﴾ُیْؤِمُنوَن 
گروند، حتم و الزم خواهم  دهند و به آیات ما می گیرند و زکات می که راه تقوا پیش می

 کرد.
کـه زکـات یکـی از مصـادیق بـارز » َفُهـَو ُیْخِلُفـهُ «اطالق جایگزینی انفاقـات در  از

ُرُه ِلْلیْسَری«انفاقات است و نیز اطالق آیۀ  که هر نوع گشایشی اعـم از مـادی و » َفَسُنیِسّ
تا آخر آیـه » أنَبَتت َسبَع َسنابَل فی ُکّل ُسنُبلٍة ِمائة حّبةٍ «شود و نیز آیۀ  معنوی را شامل می

ای  که تصریح به افزایش چندین و چند برابری اثر انفاق دارد، همچنـین رحمـت واسـعه
اعـراف داده  ۱۵۶کنندگان زکات در آیـۀ  که خدای سبحان آن را اختصاص به پرداخت
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 توان برکت آثار و ثمرۀ زکات را نیز دانست. است، به وضوح می
ع، ضـمن مقایسـۀ ربـا و در برخی از آیات برای فهم و درک بیشتر و بهتر این موضو 

برکتـی و زکـات را، سـبب برکـت و فزونـی مـال  زکات، ربـاخواری را تقبـیح و مایـۀ بی
ُبَوا فی﴿فرماید:  برشمرده و می بًا ِلَیْر ـِه َومـا   َوما آَتْیُتْم ِمْن ِر ُبوا ِعْنـَد اللَّ اِس َفال َیْر ْمواِل النَّ

َ
أ

ِه فَ  یُدوَن َوْجَه اللَّ ولِئَك ُهـُم اْلُمْضـِعُفوَن آَتْیُتْم ِمْن َزکاٍة ُتر
ُ
آنچـه بـه عنـوان ربـا  )۳۹(روم،  ﴾أ

پردازید تا در اموال مردم فزونی یابد، نزد خـدا فزونـی نخواهـد یافـت، و آنچـه را بـه  می
کسانی که  ]مایه برکت است، و[طلبید  پردازید و تنها رضای خدا را می عنوان زکات می

ـَدقاِت ﴿ز آیۀ کنند، دارای پاداش مضاعفند. و نی چنین می با َوُیْرِبی الصَّ ُه الرِّ  ﴾َیْمَحُق اللَّ
دهـد نیـز، گویـای  کند، ولـی صـدقات را افـزایش می خداوند ربا را نابود می )۲۷۶(بقره، 

 همین مطلب است.
اند که هرچند رباخوار به قصد تولید و انباشـت ثـروت،  این آیات بیانگر این حقیقت

برکت و آثار خوبی که باید ازدیاد مال داشـته باشـد  گیرد، ولی خداوند از دیگران ربا می
گیرد. البته الزم نیست خود مال َرَبوی از بین برود تا ازدیاد ثروت تحقق پیـدا  را از ربا می

نکند (اگر چه این هم ممکن است اتفاق بیافتد) بلکه اهدافی کـه از افـزایش ثـروت در 
شـود عاطفـه،  ظام َرَبـوی دیـده میرود. به دین جهت است که در ن نظر است از بین می

محّبت و امنّیت نیست و چه بسیار ثروتمندانی که از سرمایۀ خـود، هـیچ نـوع راحتـی و 
آورند، ولی در نظامی که در آن انفاقات، صدقات و  آرامش و یا محبوبّیتی به دست نمی

 خیرات مالی رایج باشد، آن جامعه از برکات زیادی برخوردار است.
کید فراوانی می قرآن کریم بر کند که هرگاه ایمـان در جامعـه اسـتقرار  این مطلب تأ

بـارد و زمـین سرچشـمۀ نعمـت  ها بر انسانها فرو مـی یابد و ارکانش استوار گردد، برکت
گردد و جامعـه در رفـاه و آسـایش  گاه که وجود انسان از خیر، سرشار می شود تا آن می

 برد.  اقتصادی افزون بر تصّور، به سر می
در راستای اهمیت این موضوع و تقویت چنین باوری در جامعه دینی است که قرآن 

 فرماید: کند و می کریم، حتی گیرندۀ صدقات را خود خدای سبحان معرفی می
ْوَبَة َعْن ِعبـادِ أَ ﴿ َه ُهَو َیْقَبُل التَّ نَّ اللَّ

َ
ـَدقاِت  هَلْم َیْعَلُموا أ ُخـُذ الصَّ

ْ
؛ آیـا )۱۰۴(توبـه،  ﴾َوَیأ

گیـرد.   پذیرد و صـدقات را مـی اند که تنها خداست که از بندگانش توبه را می   ستهندان
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بدین سان با این تعبیر بسیار زیبا، پر مغز و معنا، افزون بر تشویق و ترغیب مؤمنین به این 
ای در دریافـت زکـات  ای و واسـطه دهد کـه فاصـله عمل خداپسندانه، به آنان توجه می

گیـرد  ندارد و عمل دریافت به سرعت توسط کسـی انجـام می توسط خدای مّنان وجود
هاسـت؛ ثالثـًا، آن را تنهـا  بخش ثروت که اّوًال، بخشندۀ انواع نعمتهاسـت؛ ثانیـًا، فزونـی

 همراه با اخالص و پاکی دل و بدون مّنت و آزار از سوی مؤمنین پذیراست.
مصـادیق صـدقات در  عّالمۀ طباطبایی در بیان اینکه چگونه زکات به عنوان یکی از

 نویسد:  کند می تولید ثروت نقش ایفا می
کند و این نمو، الزمـۀ قهـری صـدقه  یکی از خصوصیات صدقه این است که نمو می

است و از آن جداشدنی نیست؛ چون باعث جلـب محبـت و حسـن تفـاهم و جـذب 
قلوب است و امنیت را گسترش داده و دلهـا را از اینکـه بـه سـوی غصـب و دزدی و 

دارد و نیز، باعث اتحاد و مساعدت و معاونت گشته و  افساد و اختالس بگراید، بازمی
شود که مال آدمی در  بندد و همۀ اینها باعث می های فساد و فنای اموال را می اکثر راه

 .)۲/۶۴۲ ، ۱۳۷۴(طباطبایی، دنیا هم، زیاد شود و چند برابر گردد 

 گیری نتیجه
 ن نتیجه رسید که:توان به ای از آنچه گذشت می

بـر  زدایی را مبتنـی  زدایـی و محرومیـت های رفـاهی در قالـب فقر  . قرآن کریم، اندیشه۱
رو، به مال و ثروت به عنوان چیـزی کـه  داند. ازاین شناسانۀ خود می های هستی  نظریه

نگرد و به مال و ثـروت بـه عنـوان  امانت الهی است و در اختیار افراد قرار گرفته، می
ای، که مایه و پایۀ قوام و قیام تمامی انسانهاست نظر دارد. بر مبنای ایـن  ر و وسیلهابزا

شـود تـأثیر  شناسانه است که نقشی که برای زکـات در نظـر گرفتـه می رویکرد هستی
های الزم در مبارزه بـا فقـر و رفـع محرومیـت دارد. در ایـن  مهمی در اتخاذ سیاست

ر نیست تا نقش زکات هم بر مبنای ایـن حـق نگرش، فقر و محرومیت حق انسان فقی
های حمایتی مـورد توجـه قـرار گیـرد؛  تعریف شود و در عمل، فقط در حّد سیاست

بلکه حّق فقیر آن است که از مال اّلله در قالب زکات بهره جسته، تا توان حضـور در 
 چرخۀ تولید برای خلق ثروت که مایه و پایۀ اسـتواری زنـدگی دنیـوی اوسـت را پیـدا

 کند.
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زدایی و تولیـد ثـروت  هایی که قرآن کریم از طریق آنها به وسیلۀ زکات به فقر . مکانیزم۲
زایی اسـت.  پردازد عبارتند از: توزیـع مجـدد ثـروت، رویـش و برکـت در جامعه می

براساس چنین بینشی نسبت به جایگاه زکات در فقرزدایـی و ایجـاد رونـق اقتصـادی 
ان مناطق روستایی را که جزء مناطق محـروم بـه شـمار تو  است که به عنوان مثال، می

های بکـر انسـانی و سـرزمینی آنـان را وارد چرخـۀ   آیند متحـّول نمـوده و سـرمایه می
 اشتغال و تولید نموده و به خلق ثروت پرداخت.

. از منظر قرآن کـریم، تنهـا عوامـل مـادی نیسـت کـه منشـأ رونـق اقتصـادی و رشـد ۳
مل معنوی نیز تأثیر بسزایی دارد. از جمله عوامل معنـوی در وری است؛ بلکه عوا بهره

رشد اقتصادی و تولید ثروت جدای از آثار مادی آن، نقش و جایگاه زکـات اسـت. 
تـوان بـه اسـباب ظـاهری و  بر این اساس، در مسألۀ فقرزدایی و تولید ثروت، تنها نمی

زیـرا نقـش اسـباب  مادی بسنده کرد، بلکه باید به عوامل معنوی نیـز توجـه داشـت؛
معنوی و غیرمادی در جهان، اگر بیشتر از نقش اسباب مادی نباشد، کمتـر نیسـت. 
بدین جهت است که در آیات، به عوامل و اسباب معنوی چون تقوی و ماننـد آن بـه 

کید شده است.   عنوان اسباب تأثیرگذار در جهان مادی تأ

 شناسی  کتاب
 .قرآن کریم .۱
در مد درآيع زبر تووده فزارزش ابر مالیــات ثر اسي ربر ،میالنــی، مژگــان امــین رشــتی، نارســیس و رفعــت .۲

 .۱۳۹۰، )۵۹(مسلسل  ۱۱امۀ مالیات، شماره ، پژوهشنهای منتخب کشور
مشـهد، دانشـگاه علـوم  ،زکات باطنی؛ پژوهشی فقهی دربارۀ گسترۀ زکـات از نگـاه قـرآن ،ایروانی، جواد .۳

 .۱۳۹۰ ،اسالمی رضوی
یقین ،افکن، جواد بیات، محمدحسین و بام .۴ ، فصلنامۀ مطالعات تقریبـی آثار اجتماعی زکات در تفاسیر فر

 .۱۳۹۴ ،۳۹، شمارۀ ۱۰مذاهب اسالمی، دورۀ 
 .۱۳۷۹ ،، انتشارات توانگرانپول و بانکداری اسالمی ،توتونچیان، ایرج .۵
اقتصـاد اسـالمی، سـال چهـارم، های الگوی اقتصاد سیاسـی اسـالم،   ها و شاخصه مؤلفه ،دادگر، یدالله .۶

 .۱۳۸۳ ،۱۳شمارۀ 
بیـروت،  ، تحقیق صفوان عـدنان داودی،المفردات فی غریب القرآن ،راغب اصفهانی، حسین بن محمد .۷

 .ق۱۴۱۲ ،دار العلم الدار الشامیة
 .۱۳۸۷ ،۲جلۀ قرآن و علم، شمارۀ ، مقرآن و نظام توزیع ثروت ،رستم نژاد، مهدی .۸
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 )، سایت:۱۳۹۵/ ۳/۹رضایی، محمدابراهیم ( .۹
http://barakatfoundation. com/fa/news/215  

، نشـریۀ اقتصـاد ، ترجمۀ ناصر جهانیانهای اسالمی ها و راهبرد فقرزدایی چالش ،سراج الدین، اسماعیل .۱۰
 .۱۳۸۲ ،۱۲اسالمی، شمارۀ 

 .۱۳۷۵ ،، قم، مکتب االعالم االسالمیاقتصادنا ،صدر، سید محمد باقر .۱۱
، ترجمۀ محمد باقر موسوی همـدانی، قـم، دفتـر المیزان فی تفسیر القرآن ،طباطبایی، سید محمد حسین .۱۲

 .۱۳۷۴ ،انتشارات اسالمی
و  ۵۸، شـمارۀ ۱۳۷۷ر و تابستان ة، بها ، مشکوزکات و کاهش فقر در جهان اسالم ،طیب، زین العابدین .۱۳

۵۹، ۱۳۷۷. 
 - ، دوفصـلنامۀ علمـیاثـر زکـات بـر مصـرف عمـومی در ایـران ،مت الله و بادپا، بهروزعسکری، حش .۱۴

 .۱۳۹۳ ،۱۲، شمارۀ ۶پژوهشی مطالعات اقتصاد اسالمی، دورۀ 
برآورد ظرفیت بالقوۀ زکات در اقتصاد ایران و مقایسۀ آن  ،عسکری، محمدمهدی و کاشیان، عبدالمحمد .۱۵

، ۷دورۀ  -، دو فصـلنامۀ مطالعـات اقتصـاد اسـالمی ۱۳۸۹تـا  ۱۳۸۰های   با زکات پرداختی طی سال
 .۱۳۹۴ ،۱۴شمارۀ 

 .۱۳۸۳ ،نگی درسهایی از قرآن، چاپ یازدهم، مرکز فرهتهران، تفسیر نور ،، محسنقرائتی  .۱۶
، بـالغ های مسـلمان اقتصادی کشور نقش بالقوۀ زکات در کمک به فرآیند توسعۀ ،کاشیان، عبدالمحمد .۱۷

 .۱۳۸۹ ،۲۳و  ۲۲و  ۲۱، شمارۀ ۱۳۸۹ابستان و بهار و ت ۱۳۸۸مبین، زمستان 
 .۱۳۸۰ ،، تهران، ستاد اقامه نمازها زکات در اندیشه ،کلباسی، مجتبی .۱۸
تحلیل نظری آثار اقتصـادی زکـات و مقایسـۀ آن بـا مالیـۀ  ،کیمیجانی، اکبر و عسکری، محمد مهدی .۱۹

 .۱۳۸۳ ،۱، شمارۀ ۳۹دورۀ لۀ تحقیقات اقتصادی، ، مجتورمی
فصـلنامۀ علمـی پژوهشـی رفـاه اجتمـاعی،  ،فقر قـابلیتی در ایـران )،۱۳۸۴محمودی، وحید و دیگران ( .۲۰

 .۱۷دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، سال چهارم، شماره 
 )، سایت:۱۳۹۵./ ۷./۸مخبر دزفولی، محمدرضا ( .۲۱

http://barakatfoundation. com/fa/news/215 

 .۱۳۸۰ ،، تهران، مرکز نشر کتابتفسیر روشن ،مصطفوی، حسن .۲۲
 .۱۳۷۴ ،، دار الکتب اإلسالمیه، تهرانهتفسیر نمون ،مکارم شیرازی، ناصر .۲۳
 ، دمشق، دارالقلم، دمشق.االعجاز االقتصادی للقرآن الکریم ق)،۱۴۲۶یونس المصری، رفیق ( .۲۴


