
 

  رايج كنوني نقدهاي پول زكات احيايسنجي فقهي امكان
  )ماهيت پول موضوع شناسي تحليلي رهيافت(

 1محمداسماعيل توسلي

  05/06/1394: تاريخ پذيرش           15/02/1394:  تاريخ دريافت
  چكيده
 يك در فقر پديده كني ريشه امر در زكوي عوايد توانايي در را پيامد ترين مهم تواند مي فقهي رأي انتخاب
از اين رو، پژوهش حاضر به روش اجتهادي و بر اساس مباني فقهي و موضوع  .باشد داشته اسالمي كشور

 پولهاي زكات فقهي سنجيصدد امكاندر ،با بهره گيري از اصل استصحاب شناسي تحليلي ماهيت پول و
مك مؤثر به رفع فقر كه هدف آن برآمده تا بدين وسيله عايدات زكوي را در جهت ك احياي كنوني و

حكم وجوب زكات نقدين به پولهاي  كه اين پژوهش نشان داده است .تشريع زكات است، افزايش دهد
اساس موضوع شناسي تحليلي نظريه مال اعتباري در ماهيت پول و با  اعتباري كاغذي و الكترونيكي كنوني بر
  .استصحاب آن حكم قابل تسرّي است

  ، مال اعتباريات، پولزك: هاي كليديواژه

                                                            
 metavassoli@atu.ac.ir  دانشكده اقتصاد دانشگاه عالمه طباطباييعضو هيات علمي  -1
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  مقدمه - 1
يكي از نيازها و خواست مشروع اجتماعي بهره مندي از حداقل امكانات زندگي و زدودن فقر از چهره 

زكات به عنوان يك واجب مالي به اين يعني اسالم با تشريع ماليات اسالمي . جامعه اسالمي است
كه وجوب آن از ضروريات دين شمرده به گونه اي . خواست مشروع پاسخ قاطع و صريح داده است

ي ابن ابيطالب اميرالمؤمنين عل. شده است و به مقداري قرار داده شده است كه براي فقرا كافي است
كه براي فقرا كافي  خداوند عزّ و جل در اموال اغنيا آن مقدار واجب كرده است«: مي فرمايند) ع(

منع اغنيا است و بر خداوند است كه دند به دليل پس اگر گرسنه يا عريان يا در شدت فقر مان. است
اين از نظر تاريخي شواهد معتبري مبني بر ). 709: ق.ه 1408ابوعبيد، (»آنها را محاكمه و عذاب كند

به عنوان نمونه، در . در دوره هاي اوليه اسالم از بين رفته است است كه فقر در برخي از مناطق معين
سه سال از همه عايدات زكات استفاده نمي شد، زيرا نياز به آن وجود  يمن در دوره خليفه دوم حدود

گرديد يا در مصر در زمان عمر ابن عبدالعزيز مردم فقيري نبودند تا عايدات نداشت و به مدينه منتقل 
  ).535: 1998، قحف( كنند زكات را درخواست

 نصاب و گرديده وضع فقر رفع براي زكات كه دارد آن بر داللت روايات صريح نص كه حالي در 
 كه دهد مي نشان تجربي تحقيقاتولي  كند، مي كفايتاين منظور  براي كه است اي گونه به آن

 رفع براي بخواهد كه است آن از كمتر بسيار 1شيعه فقهاي مشهور نظر اساس بر زكات بالقوه درآمد
 ندارد وجود نقديني امروزه كه ينيمب مي زكوي اموال سنّتي مورد نه در تأملّي زيرا با ،كند كفايت فقر
. است يافته تغيير كامالً ماهيتش ديگر عبارت به و گرفته را آنها جاي كاغذي هاي پولطوري كه به
 اين در زكات نرخ بيشترين كه هم اربعه غالّت در. است شده خارج زكوي اموال دايره از عمالً لذا،

 كه غلّاتي مقابل در) ده درصد( عشر يعني شوند مي آبياري ديمي طريق به كه است غلّاتي از دسته،
 و زندگي خاص شرايط لحاظ به امروزه .است )پنج درصد( العشر نصف زكاتشان كه دارند آبي كشت
 زكات عايدات لذا گيرد مي صورت آبي كشت روش به بيشتر زراعت كشاورزي، امر در جديد هاي روش
 نيز  ثالثه انعام. دارد زكات عايدات در منفي تأثير هم ينا كه دارد %)5(العشر  نصف به انصراف بيشتر

 به البتّه و سال طول در بودن مالك ملكيت در و نبودن عامله و بودن سائمه مثل شرايطي حصول با

                                                            
  گندم، جو، خرما،(غالت اربعه : نه چيز است كه عبارتند از درواجب منحصر مشهور فقهاي اماميه معتقدند كه متعلقات زكات  -1

زكات در غير اين  نه مورد را بر استحباب حمل كرده ). طال و نقره مسكوك(ن ، و نقدي)گاو و گوسفند ،شتر(، انعام ثالثه )كشمش
 .اند
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 كيفيت و شرايط مقتضاي به امروزه اينكه به توجه با .شود  مي واجب زكاتشان رسيدن نصاب حد
سائمه پس مشمول  نه اند معلوفه حيوانات اكثر كرده، فرق واناتحي نگهداري روش ها انسان زندگي

از اين رو مسلم است كه دريافت اين مقدار زكات كه تنها از غالت اربعه صورت مي . زكات نمي شوند
  . نمي تواند كمك مؤثري به رفع فقر كند ،گيرد
 زكات عايدات قدارم آيا كه برآمد پژوهش اين درصدد) 84 :1382( الحسيني كياء همه اين با 

 يا كند تأمين را كشور فقراي غذايي كمبود تواند مي هفطر زكات انضمام به چهارگانه غلّات از حاصل
 خط اختالف اساس بر كشور فقراي غذايي كمبود برآورد و كشور كل زكات مقدار برآورد با وي خير؟
 در غذايي فقر كه داد نشان كالري كسري ريالي تقويم براساس سرانه خوراكي هزينه و خوراكي فقر

 كل زكات مقدار بين مقايسه براي وي .شود داده پوشش زكات توسط تواند نمي حالت ترين خوشبينانه
 برآورد حسابداري هزينه مختلف هاي حالت در را كشور كل زكات مقادير ،جامعه غذايي فقر و كشور
 برآورد ميزان از كمتر حسابداري زينهه مختلف هاي حالت در كشور كل زكات مقادير داد نشان و كرد
  . است كشور غذايي فقر

 منذر پژوهش اساس بر و دادند گسترش اموال اهم به را زكات پايه ،جديد اجتهادات با سنت اهل 
: 1998( قحف منذر فقهي، رأي اتخاذ درباره .نمود حل توان مي را فقر مشكل بالقوه طور به قحف
 اول دسته :كند مي تقسيم دسته سه به را سنّت اهل علماي ميان رد موجود هاي ديدگاه )530 -528
 -3 التّجاره، مال -2 نقره، و طال ،پول -1 قلم چهار بر تنها را زكات كه داند مي سنّتي ديدگاه را

 داند مي قرضاوي شيخ ديدگاه را دوم دسته وي داند، مي واجب چهارگانه غلّات -4 و گانه سه احشام
 قلم دو ديدگاه اين در. است زكات مسأله در ويژه به سنّت اهل جهان در مشهور يعلما از يكي كه

 كه كار نيروي از ناشي درآمد از عبارتند قلم دو اين. است شده اضافه زكات تعلّق مورد اموال به ديگر
 رسمي غير بگيري مستمري يا رسمي بگيري حقوق وري، پيشه از اعم كار نيروي انواع همه شامل
 خالص عايدي% 10 يا و ناخالص عايدي% 5 نرخ با قلم دو اين حقوقي هاي دارائي بازدهي نيز و است

 فقها تر جوان نسل بين در كه است اي نظريه قحف منذر نظر به سوم دسته. هستند زكات مشمول
 كه است قرآن آيات نظريه اين اساس. گيرد مي بر در را درآمد و ثروت موارد همه و است مشهور

. است مالك فرد يك كه است چيزهايي آن همه شامل مال و »بگير زكات آنها اموال از«: يدگو مي
 هشت در اينها اگر گويد مي ديدگاه سه اين مقايسه ضمنهمان منبع  536منذر قحف در صفحه 

 به زكات عايدات سنّتي ديدگاه اساس بر كه شد مي اين نتيجه شد، مي اجرا اسالمي مختلف كشور
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 و شد مي% 7 تا% 5/4 بين قرضاوي نظريه براساس و گرديد مي GNP% 5/1 تا% 1 تقريبي طور
 فقر رفع براي الزم مقدار كه حالي در. رسيد مي% 8 تا% 5/5 حدود به سنّت اهل جديد ديدگاه براساس

 ديدگاه رو، اين از. است GNP% 4 حدود در برد مي رنج گسترده فقر از كه پاكستان مثل كشوري در
 ديدگاه و قرضاوي ديدگاه با مقايسه در عوايد كمترين داراي زكات تعلّق مورد اموال بارهدر سنّتي
  . است جديد

از منظر فريقين و بررسي ظرفيت  زكات پول«در مقاله اي با عنوان ) 1392( شعباني و كاشيان
 نوع اين به پاسخ براي »اقتصاد ايران 1389 تا 1387 هاي سال بالقوه آن براي فقر زدايي، مطالعه

 در نقدين از مراد«كرده اند از جمله اينكه  مطرح متعددي هاي فرضيه زكات، كارايي در تشكيك
 مشمول امروزي هاي پول لذا و دهند مي انجام مبادله آن با مردم كه است پولي گانه، نه موارد زكات
. »كند مي كفايت فقر فعر براي و بود خواهد باال كافي اندازه به زكات درآمد رو اين از هستند؛ زكات

 نظريه دادن قرار مبنا نيز و پول زكات درباره فريقين فقهاي آراء بيان ضمنآنان در مقاله مذكور 
 آمار از استفاده با و نصاب مصداق تعيين در ابتكاري روش يك از استفاده با پول، زكات وجوب
 و دنپرداز مي ايران اقتصاد در پول تزكا بالقوه ظرفيت برآورد به نقد، پول ميزان و بانكي هايسپرده
 بر كه داده است نشانآنها  تحقيق نتايج. دنده مي قرار آزمون مورد را فقر رفع در آن كارايي ميزان
 رفع در هيتوج قابل توانايي پول بالقوه زكات ميزان خصوصي، بخش بانكي هاي سپرده مانده مبناي
 زندگي سطح به ترتيب به را اساسي نيازهاي در ومد و اول دهك مخارج سطح تواند مي و دارد فقر

 در سكه و اسكناس مبناي بر پول زكات داده اند، نشان اينكه ضمن. دهد ارتقا سوم و دوم هاي دهك
  . ندارد چنداني توانايي مردم دست

 عوايد توانايي در را پيامد ترين مهم تواند مي فقهي رأي انتخاب پژوهش هاي اخير نشان داده اند
پژوهش حاضر به  از اين رو، .باشد داشته اسالمي كشور يك در فقر پديده كني ريشه امر در ويزك

 فقهي سنجي در صدد امكانو موضوع شناسي اقتصادي روش اجتهادي و بر اساس مباني فقهي 
عايدات برآمده تا بدين وسيله بر اساس تحليلي نو از ماهيت پول آن  احياي وكنوني  پولهاي زكات
در اين راستا  .افزايش دهد كه هدف تشريع زكات است، ا در جهت كمك مؤثر به رفع فقرر زكوي

ت براي اثبات ااستفاده از ظهور برخي از رواي ابتدا ادبيات موضوع مختصر و مكفي طرح گرديده سپس
زكات در پول هاي امروزي بررسي و نقد مي شود آنگاه اهم تحليل هاي ماهيت پول را طرح كرده و 
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هر يك از اين موضوع شناسي ها را بر توانايي تسرّي وجوب زكات و استصحاب آن يا عدم اثر 
  .توانايي استصحاب حكم وجوب در معرض قضاوت مي گذاريم

  موضوعپيشينه  - 2
  پول زكات درباره سنت اهل فقهاي ديدگاه

ه نظر آنها هاي كاغذي هستند زيرا ب اكثر فقهاي مذاهب اربعه اهل سنت قائل به وجوب زكات پول
معامله با كه شافعيه قائلند . شود امروزه اسكناس به جاي طال و نقره در معامالت به كار گرفته مي

شخص مالك مبلغ اين  ،به مبلغ حوالهبه طوري كه . عليه بانك استهاي كاغذي از قبيل حواله  پول
ديون به اين اوصاف شود كه ديني است بر عهده بانك و بانك مديون است و هر زمان كه م ورق مي

هاي كاغذي از قبيل دين قوي است به جز  گويند، پول حنفيه مي. باشد زكات دين فوراً واجب است
گويند،  مالكيه مي. شود آن را فوراً به نقره تبديل كرد پس زكات آن فوراً واجب است  اين كه مي

اً به نقره تبديل كرد و در جاي شود آن را فور  هاي كاغذي گرچه سند دين است اما از آنجا كه مي پول
  .شود طال در معامله قرار گرفته است پس زكات آن با وجود شرايط واجب مي

از اين رو معقول . تواند بدون مشكلي با نقره معاوضه گردد اساس اين نظرات اسكناس مي بر
نقره معاوضه نيست كه در نزد مردم اسكناس باشد و اين امكان برايشان هست كه به اندازه نصاب با 

شافعيه و حنفيه بر وجوب  ،بنابراين، همه فقهاي ثالثه يعني مالكيه. كنند و از آن اخراج زكات نكنند
گويند  زكات در اسكناس و اوراق ماليه اجماع دارند، و فقط حنابله با آنها مخالفت كردند، اينها مي

ه شوند البته بايد شروط زكات در زكات در اوراق ماليه واجب نيست مگر اينكه با طال و نقره معاوض
اما امروزه تبديل اسكناس به طال و نقره از . )6050: ق.ه1406الجزيري، ( اين طال و نقره حاصل باشد

 بيانيه نخست بند. گيرد پس عمالً زكات به آن تعلق نمي. گيرد طرف بانك مركزي صورت نمي
 مانند زكات وجوب شرايط تحقق رتصو در را كاغذي هاي پول اسالمي، توسعه بانك علمي انجمن
 داشتن رأي، اين بر دليل. داند مي زكات حكم مشمول سال، يك از گذشتن و نصاب حد به رسيدن
 در ها، پول اين كه آن همچنين و است نقره و طال هاي پول همانند ها، پول اين كارايي و اعتبار

 ،1ج قرضاوي، يوسف الزكاة، فقه( شود مي شمرده دارنده بهره و ارزش مقياس ميانجي، دادوستد،
  ).276ص
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  معاصر در مورد زكات پولهاي امروزي ياز علما برخي معظم فقها و نظر 
از  -ا: مان واجب مي شودنقدين با حصول دو شرط توأزكات  ،شيعه ايفقهرأي معظم اساس  بر

اي كه معامله با  پس طال و نقره. معامله با آن رايج باشد -2جنس طال و نقره باشد نه جنس ديگر 
يعني . نقره نباشد زكات ندارد آن رايج نباشد زكات ندارد يا معامله با آن رايج باشد اما از جنس طال و

اگر گفته شود حكم وجوب زكات به خود طال و نقره تعلق گرفته به اين معنا است كه اصل جنس 
جنس طال و نقره نباشد موضوع  از اين رو، اگر از. طال و نقره در ثبوت حكم زكات موضوعيت دارد

  .شودنميدر نتيجه در پولهاي امروزي زكات واجب . شودميمنتفي است پس حكم هم مرتفع 
اهللا منتظري و  صدر، شيخ محمدجواد مغنيه، آيةآية اهللا شهيد اما برخي از فقهاي معاصر نظير 

در حاشيه شهيد صدر بر : ندا پول به شرح ذيل داده عالّمه محمدتقي جعفري نظراتي در اثبات زكات
آيا به ) درهم و دينار(كالمي است در اينكه زكات نقدين  اينجا« :1زكات نقدين منهاج الصالحين آمده

شود اختصاص دارد يا اينكه مقصود از آنها هر چيزي است كه داراي ماليت  چيزي كه پول ناميده مي
راي ارزش باشد، و چه به علّت اين كه در و ارزش مالي باشد چه مانند پول ذاتاً و در اصل خود دا

تجارت به كار گرفته شده ارزش داشته باشد، مانند كاالهاي تجاري، نياز به بحث دارد ولي بنابر قول 
  .»شود كه يك سال بر عين آن كاال بگذرد به وجوب زكات در آن شرط مي

رسد كه زكات  نظر مي صدر هرچند صريحاً نظرش را بيان نكرده اما از ظاهر عباراتش به شهيد
  .داند مال التجاره و كاالهاي تجاري را بنابر احتمال الزم مي

اي  در ذيل شروط نقدين براي تعلق زكات مسئله 2)ع(محمدجواد مغنيه در كتاب فقه امام صادق
همه يا اكثر فقهاي معاصر معتقدند كه اموال اگر از نوع كاغذ باشند « :در باب زكات پول آورده

هاي طال و نقره  كه امروزه چنين است زكات ندارند، به دليل ظاهر نصوصي كه زكات پول طور همان
شود و نقدين  اند، در حالي كه ما برخالف آنها معتقديم كه زكات شامل هر مال و پولي مي را گويا بوده

در آن زمان شود نه هدف، زيرا نقدين تنها پول رايج   به عنوان وسيله اخذ مي) ع(  در روايات اهل بيت
تي از باب قياس باطل نيست، براي اينكه قياس در جايي باطل است كه علّ) حكم(بوده است، و اين 
دانيم كه علّت زكات درهم  ما به علم يقين مي ه ظني باشد نه علت معلوم و يقيني وكه در آن اخذ شد

                                                            
 .تعليقات شهيد صدر ، با42، ص 1طباطبايي حكيم، سيدمحسن، منهاج الصالحين، دارالتعارف للمطبوعات، ج  -1

  .70، ص 2، مؤسسه انصاريان، قم، ج )ع(االمام الصادق ، فقه )ق.هـ 1421(مغنيه، محمدجواد،  -2
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ت مانند علّت منصوصه يا پس اين عل. هاي كاغذي هم وجود دارد نه اينكه گمان كنيم و دينار در پول
حتي قويتر از آن است، و بنابراين حكم مسئله از باب تنقيح مناط معلوم است، نه از باب قياس ظني 

  .»هست) نزد فقيه شيعه(كه اجماع بر تحريم آن 
اهللا منتظري، زكات واجب بيشتر از نه چيز است اما موارد آن بستگي به مقدار  به عقيده آية
اي مردم هر مكان و زمان دارد كه توسط حاكم اسالمي براي رفع فقرشان در اموال احتياجات و نيازه

اند، اصل ثبوت زكات از قوانين اسالم و  اهللا منتظري در استداللشان آورده شود، آية ر ميمختلف مقرّ
باشد ـ و چون ثروت مردم و منابع  بلكه همه اديان الهي است و اساس اقتصاد و حكومت اسالمي مي

خذ من (ها متفاوت است، يا به داللت روايات مستفيضه آيه  ها و مكان وال آنها به حسب زمانام
رساند و رسول خدا هم از اين جهت كه حاكم  وضع زكات در جميع اموال را مي) اموالهم صدقه

  .حكومت مسلمين در آن زمان بودند
گانه بود زكات را در نه  ء نهو نيز به دليل اين كه عمده ثروت مردم عرب هم در آن اعصار اشيا

چيز واجب كرده و از بقيه عفو فرمودند، پس عفو از بقيه اموال براي آن اعصار گذشته بود، واال زكات 
پس بر حاكم واجب است كه متعلقات . گانه است براي رفع همه نيازهاي مسلمين در مصارف هشت

و براي همين است كه . تغيير بدهدزكات را به خاطر تغيير اموال در مكانها و عصرهاي مختلف 
پس تعيين آن موارد . خداوند در قرآن اصل زكات را واجب كرد بدون اينكه متعلقات زكات را بيان كند

طور  به عهده حاكم اسالمي هر زمان و مكان گذاشته شده است چون اموال مختلف است و همين
  .شود پس اموال زكوي مختلف مي. نيازها هم مختلف است

بخواهيم زكات در اين اعصار را به نه چيز اختصاص بدهيم اين با روح زكات و حكمت و اگر 
فدايت گردم : به امام عرض كردم: آمده) ع( در خبر قثم از امام صادق. فلسفه تشريع آن مخالف است

شده  خبر بده مرا از زكات كه به چه وجه و دليلي در هر هزار دينار، بيست و پنج دينار زكات قرار داده
خداي عزوجل خلق كرد همه مخلوقات را پس كوچك و بزرگ «: است نه كمتر و نه بيشتر؟ فرمودند
شناسد پس در ازاي هر هزار انسان بيست و پنج فقير قرار داده و اگر  آنها، و ثروتمند و فقيرشان را مي

ق آنهاست و به حال آنها مقدار آن را، زيرا او خال. كرد كند زياد مي دانست كه اين تعداد كفايت نمي مي
  .)282و  281-167و  166. : ق.ه 1404منتظري، ( تر است آگاه

زكات در : اند آورند كه حضرت فرموده مي) ع(همچنين براي تأييد مطلب روايتي از اميرالمؤمنين
كند كه بنابر احتياط متعلقات  گيري مي از اين استدالل نتيجه. واجب است) رمه ماديان(خيل اناث 
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شود كه همه اوراق ماليه جانشين نقدين رايج قرار  ت بيشتر از نه مورد است و احتمال داده ميزكا
  .بگيرند پس بنابر احتياط زكات در تمام اوراق ماليه ثابت است

گانه پنج دليل  براي اثبات زكات در غير موارد نه )67رسائل فقهي، ص ( همچنين، عالمه جعفري
كان يل همين است كه حاكم و زمامدار اسالمي به مصلحت زمان و ميكي از دال. آورده استزير را 

  :كند موارد زكات را تعيين مي
شود كه اموال زكات تعييني و  از عمومات آيات قرآن در مورد زكات استفاده مي: دليل اول

كن كردن احتياجات است كه در روايات متعددي آمده كه علّت وجوب  مولوي نيست بلكه هدف ريشه
و مبارك عقرقوفي از ) ع(را بيان كرده است مثل روايت زراره و محمدبن مسلم از امام صادق زكات
ت صريح در اين مدارك مرتفع ساختن فقر و احتياجات اجتماعي است اما كه علّ) ع(بن جعفر موسي

آنها مقدار مقرّر براي كفايت آن روز وضع شده است اما امروزه با افزايش نفوس و احتياجات روزافزون 
  .باشد نيازهاشان مورد مقايسه نمي

آمده و يك روايت در  38تا  33از صفحه الشيعه  كتاب وسايل  روايت از 13در  :دليل دوم
فقط به عنوان ) ص(گانه در زمان پيامبر كه بر اين موضوع داللت دارد كه تعيين موارد نه 53 صفحه

ط اقليمي و زماني سنجيده شده است نه صالحديد و اعمال رويه حكومت وقت بوده است و با شراي
توانند كار  تنظيم و تأمين امور معاش آن دسته از افراد جامعه كه نمي. اين كه حكم ابدي خدا باشد

چنين ديگر مصارف اجتماعي از قبيل  شان كافي نيست و هم كنند و يا كارشان براي اداره زندگي
  .اجتماعي و غيره بايد از اين ماليات تأمين گرددانتظامات و دفاع در مقابل دشمن و تنظيم اقتصاد 

در دوران ) ع(دليل بسيار روشن بر اين مطلب كاري است كه خود اميرالمؤمنين علي :سوم دليل 
) عليهما السالم(محمدبن مسلم و زراره هر دو از امام باقر و امام صادق . اند زمامداري خود انجام داده

رفتند در هر سال دو دينار زكات  هايي كه بر چراگاه مي اي اسببر) ع(كنند كه حضرت امير نقل مي
  .وضع كرد

يونس ابن عبدالرحمن بنا به نقل كليني صاحب كتاب كافي انحصار موارد زكوي  :دليل چهارم
   .را در نه ماده مخصوص صدر اسالم دانسته است

آيا برنج زكات  گويد به حضرت صادق عرض كردم روايتي است از ابوبصير كه مي :دليل پنجم
سپس فرمودند در آن زمان در مدينه برنج نبود لذا درباره برنج چيزي گفته نشده . دارد؟ فرمودند بله
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شود چگونه برنج زكات ندارد در صورتي كه عموم ماليات عراق از برنج  است ولي فعالً برنج كاشته مي
  .است

تمال تعلق زكات به پول امروزي را كه احيي در نتيجه از ميان راهها و داليل مطرح شده؛ آنها
   :كند به شرح ذيل است زياد مي
شود كه علّت تشريع زكات را از بين بردن  احاديث گوناگون در كتب روايي شيعه ديده مي: اوالً

آمده مبني بر اين كه تعداد  1روايات متعددي: ثانياً. داند فقر و احتياجات فقرا و مستمندان جامعه مي
ل فقرا از يك تناسب برخوردار است كه با پرداختن زكات مال توسط اغنياء فقيري باقي اغنياء در مقاب
  . نخواهد ماند
 25گفته شد براي چه خداوند در هر هزار دينار ) ع(به امام صادق: گويد بن علي وشاء مي حسن

وند عزّوجل خارج همانا خدا: فرمودند) ع(دينار را زكات قرار نداد؟ امام 30دينار را زكات قرار داد؟ و 
كند فقرا را، و اگر مردم  دينار را به عنوان زكات از اموال اغنياء، چون اين مقدار كفايت مي 25كرد 

  .ماند كردند، نيازمندي نمي زكات اموالشان را پرداخت مي
 قرار غيرمشهور قول مقابل در دانند مي منحصر چيز نُه در را زكات شيعه فقهاي مشهور خالصه

 به مربوطرا  مورد نه در زكات وجوب كه عبدالرحمان ابن يونس مانند. نيست انحصار به ائلق كه دارد
 و داند مي واجب عشريه زمينهاي تمام و روغن و عسل در كه جنيد ابن قول و داند مي نبوت آغاز

   .اند كرده اضافه را التجاره مال زكات كه صدوقين
 مالي ارزش و ماليت داراي كه چيزي هر گويد،مي  نقدين زكات در معاصر علماي از صدر شهيد

مغنيه بر اساس  محمدجواد. دارد زكات شده، گرفته كار به تجارت در كه باشد مالي يا باشد پول باشد،
) السالم عليهم( بيت اهل روايات در نقدين. شود مي مالي و پول هر شامل زكات مي گويد، تنقيح مناط

 آيه عموم دليل به مي گويد، زمينه اين در منتظري اهللا آية. فهد نهاست  شده اخذ وسيله عنوان به
 ثروت عمده اينكه دليل به و رساند مي را اموال جميع در زكات وضع كه...) صدقه اموالهم من خذ(

 براي زكات واال شد، عفو بقيه از و شد واجب چيز نه زكات بود، گانه نه اشياء آن اعصار آن در مردم
 اموال تغيير خاطر به را زكات متعلقات كه است واجب حاكم بر پس است لمانانمس نيازهاي همه رفع
 و ها راه ميان از .كند مي ذكر دليل پنج جعفري، عالمه .دهد تغيير مختلف هاي زمان و ها مكان در

                                                            
 .4و  3و  2و  1، ح 99، از ابواب زكاة الذهب و الفضة، ص 3الحرالعاملي، محمدبن حسن، وسايل الشيعه، باب  -1
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 احاديث كند مي زياد را امروزي پول به زكات تعلق احتمال كه داليلي پول زكات بر شده مطرح داليل
  . فقراست فقر بردن بين از همان كهوارد شده  زكات تشريع علّت دري است كه نگوناگو

پژوهش حاضر با فرض اينكه اگر با داليل پيش گفته نتوان به اشياي نه گانه مواردي را افزود آيا 
مي توان  اراه يا راههاي ديگري براي اثبات زكات در پولهاي كنوني وجود دارد؟ به عبارت ديگر آي

در راستاي پاسخ به  شود؟د عنوان نقدين از عناوين نه گانه شامل پول هاي رايج كنوني ميادعا كر
راه اول استفاده از ظهورات برخي روايات با الغاي خصوصيت . پرسش باال دو راه پيشنهاد شده است

ي شناسي تحليل موضوعپيشنهاد كرد و راه دوم كه نگارنده در اين مقاله براساس ) 1385(ني ئكه قا
  .دهد ماهيت پول و با استفاده از اصل استصحاب پيشنهاد مي

  رواياتبرخي  اتاستفاده از ظهور: راه اول
توان از  با توجه به اين كه بخش عظيمي از ثروتها و اموال موجود در دست مردم پول است آيا مي

كه در زكات  يواياتبا نگاه به ر  ظاهر برخي روايات براي اثبات زكات در پول امروزي استفاده كرد؟
  :نقدين وارد شده، مي بينيم

مانند رواياتي كه  است ـ در تعداد زيادي از آنها از لفظ طال و نقره، يا درهم و دينار استفاده شده1
نقل شده كه تصريح در طال و نقره ) السالم عليهم(و ائمه ) ص(در وجوب زكات در نه چيز از پيامبر

  .بودن دارد
باشد،  گر از آنها كه در مورد فروش مال و دريافت ثمن و قيمت در ازاي آن مياي دي  در دسته ـ 2
  .1)ع(روايت حلبي از امام صادق  مانند ،ثمن استفاده شده كه مراد همان طال و نقره است ةاز واژ

اي؟  چه سبزي: در سبزيجات چه چيز هست؟ فرمود: پرسيدم) ع(از امام صادق : گويدحلبي مي
در آن چيزي نيست، االّ اينكه در مقابل مالي : فرمودند. زه و مانند آن از سبزيجاتگفتم نيشكر، خرب

  .باشد مي) زكات(فروخته شود و سال هم بر او بگذرد پس در آن صدقه 
آيا در قيمت : خير، پرسيدم: و آيا به درختاني مانند شفتالو و شبيه آن زكات واجب است؟ فرمودند

  .آن سال بگذرد پس زكات آن را بده  ي كه بر قيمت و بهايهر چيز: آن زكات هست؟ فرمودند
شود گفت كه  نمي. آيد اين است كه مراد از ثمن طال و نقره است مي آنچه از ظاهر روايت بر

قيمت و ثمن در اين دسته روايات يك عنواني است كه در آن زمان طال و نقره بوده اآلن پول 

                                                            
  .2، ح 44از ابواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه، ص  11الشيعه، همان، باب  الحرالعاملي، محمدبن حسين، وسائل - 1
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كند تنها همين قدر كه زكات پول را  پول امروزي را نمي به عبارت ديگر، اثبات زكات در. باشد مي
  .پس براي اثبات زكات پول نياز به دليل ديگري داريم. كند نفي نمي

بصير عن  مانند روايت اَبي ي غَلّه استفاده شده است،ـ و نيز در روايتي ديگر از واژه3
در سبزيجات و خربزه و : رت فرمودندآمده كه حض) ع(در صحيح ابابصير از امام صادق. 1)ع(عبداهللا اَبي
آن نزد تو جمع شود و يك سال در نزد  ]غلّة[ بار و شبيه آن زكات واجب نيست مگر اينكه درآمد تره

   .تو باقي بماند
باشد با توجه به اينكه در آن  مي... مراد از غلّه درآمد حاصل از زراعت و خرما و شير و اجاره و

و نقره بود اينجا هم منظور همان طال و نقره است هرچند امروزه زمان پول در دست مردم، طال 
. كند اما اين روايت زكات درآمد امروزي را ثابت نمي. درآمد حاصل از زراعت و منفعت، پول است

  .براي ثبوت آن نياز به دليل ديگري است
عبداهللا  جعفر و ابي بن يسار از ابي بصير و فضيل ـ واژه ورق در روايت محمدبن مسلم و ابي4

في الورق في كل مأتين خمسة دراهم و ال في أقلّ من مأتي درهم شيء، و : قاال) عليهماالسالم(
  .2ليس في النّيف شيء حتّي يتم أربعون فيكون فيه واحد

در كمتر از دويست درهم زكاتي . پنج درهم زكات است در دراهم مضروبه در هر دويست درهم
برسد به چهل تا، پس در آن يك واحد زكات ) زياده(نيست و در زيادتر از آن هم زكات نيست تا 

  .باشد يعني در نصاب نقره مي
در دويست و چهل درهم، شش درهم . از هر دويست درهم پنج درهم زكات واجب استيعني 

  .زكات واجب است 
به معناي الدراهم آمده و در صحاح، ورِقْ به معناي : )10ج ( الورق به نقل از لسان لعرب ةكلم 

  .دراهم مضروبه است
الزكاة علي المال الصامت الذّّي : أنّه قال): ع( جعفر مال صامت، در روايت زراره از ابي ةو اما واژ

  .3يحول الحول و لم يحركه

                                                            
 .10، ح 45از ابواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستحب فيه، ص  11، همان، باب الشيعه الحرالعاملي، محمدبن حسن، وسائل -1

 .7، ح 97، از ابواب زكاة الذهب و الفضة، ص 2الشيعه، همان، باب  الحرالعاملي، محمدبن حسن، وسائل -2

 .3، ح 49ب فيه، ص از ابواب ما تجب فيه الزكاة و ما تستح 14الشيعه، همان، باب  الحرالعاملي، محمدبن حسن، وسائل -3
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) ذهب و فضه(زكات بر مال صامتي : فرمودند) ع(كه، امام آمده) ع(در صحيح زراره از امام صادق
  .گيرد كه يك سال بر آن بگذرد و به ديگري منتقل نكند تعلق مي

الصامت، الذهب و الفضة : ماله صامت و ال ناطقٌ: العرب اين چنين آمده معني مال صامت در لسان
علي رقَبته صامت، يعني الذهب و . حديثء و في ال الحيوان االبل و الغنم اَي ليس لَه شي: و الناطق

  .)2، جالعرب لسان( الفضة، خالف الناطق هو الحيوان
به عقيده نگارنده  از ظاهر اين الفاظ . رساند زكات طال و نقره را مي ،پس ظاهر اين روايات

د و هاي امروزي داللتي ندار توان بيش از اين فهميد در مورد ثبوت يا عدم ثبوت زكات در پول نمي
  .بايد داليل ديگري اقامه كرد

بر وجوب زكات  ،احاديثي كه گذشت« : وي مي گويد. عقيده ديگري دارد )59 :1385(قائني  اما
داللت دارد و متعارف بودن يا منحصر بودن آن در  ،محسوب مي شود »قيمت«در هر آنچه به عنوان 

. ه آن مصداق خاص داللت نداردمصداقي خاص در زماني و مكاني خاص بر اختصاص اين احاديث ب
چنين ادعايي . دينار نيز برخالف اصل است و وجهي نداردادعاي انصراف آن به خصوص درهم و 

مانند اختصاص احاديث مربوط به شكسته شدن نماز مسافر به خصوص سفرهايي است كه با وسائل 
كنم كسي به آن ملتزم و  ابتدايي عصر صدور روايات مانند اسب و شتر انجام مي گيرد و گمان نمي

  .»معتقد باشد
  نقدين وجوب زكاتحكم پول و استصحاب  ماهيت تحليلي شناسي موضوع - 3

  ماهيت پول هايتحليل
  نظريه فلزي 

نظريه فلزّي يا نظريه پول . وران غربي دو نظريه اصلي در باره ماهيت پول مطرح استدر بين انديشه
منجر، (در جريان بوده است  غلب به شكل فلز گران قيمتكااليي كه در آن پول يك كاال است كه ا

بدون ارتباط با  2است كه در آن پول بدون پشتوانه دولتي 1و ديگري نظريه چارتاليزم )242: 1892
).  12: 2004اينگهام، ( هيچ كااليي تنها براي تصفيه تعهدات دولتي ايجاد و منتشر مي شود

منبع ارزش پول بيان داشته اند كه ارزش پول به ارزش كااليي  ها در پاسخ به پرسش در بارهمتاليست
اگر اين پول سكّه طال و نقره باشد ارزش آن . كه به عنوان وسيله مبادله به كار مي رود بر مي گردد

                                                            
1. Chartalism Theory 
2. Fiat Money 
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به ارزش طال و نقره در بازار بستگي دارد و اگر اين پول به صورت اسكناس در جريان باشد ارزش آن 
يل به فلز پشتوانه بود البته تا زماني كه پول كاغذي قابل تبد. پشتوانه وابسته استبه ارزش ذاتي فلز 

اما از زماني كه پول در قالب اسكناس بدون پشتوانه ظاهر شد و در . ها مشكلي نداشتاين تحليل
، اقتصاددانان تبديل شدنهايت به پول الكترونيكي ديجيتالي كنوني كه بي ماده فيزيكي محض است 

وكالسيك نتوانستند به طور تحليلي توضيح دهند، چرا و چگونه كاالها مي توانند با كاغذ بي نئ
ارقام جايگزين شوند و چرا ماهيت پول ديگر فيزيكي نيست و چرا و چگونه ارزش  پشتوانه و اعداد و

( پول تحت قدرت منتشركننده آن است نه تحت ارزش ذاتي ماده اي كه از آن ساخته مي شود
  ).13: 2007ي، روس

  نظريه چارتاليزم
 در التين گرفته شده است كه به معناي داللتي يا قراردادي chartaاصطالح چارتاليزم از ريشه  

(token) و بليط (ticket) اساس اين نظريه آن است كه پول يك . )32: 1924نپ، ( آمده است
در اين نظريه . نمود پيدا مي كنداست مستقل از هر ماده اي كه پول در قالب آن  1رابطه اجتماعي

است كه به وسيله ارتباطات اجتماعي  4و يا وعده پرداخت 3يا اعتبار و بستانكاري 2پول يك مطالبه
پول يك واحد محاسبه است  )6: 1930/1971( در نظر كينز. )12: 2004اينگهام، ( تأسيس شده است

يمان و قرارداد اجتماعي تأسيس شده كه از يك كنش سياسي نشأت گرفته و به وسيله قانون يا پ
در اين . است، به عقيده كينز آنچه كه هدف مردم است ممكن است تصفيه تعهدات بدهي شان باشد
  . ديدگاه پول به طور تاريخي به عنوان واحد محاسبه شكل گرفته و مقدم بر مبادالت بازار است

به عنوان واحد  و دولتي منتشر شدهچارتاليزم يك استاندارد پولي است كه در آن پول امري   
در اين سيستم پول بدون پشتوانه دولتي به وسيله دولت براي پوشش هزينه . پولي استفاده مي شود

  .هايش ايجاد شده و منتشر مي شود

                                                            
1 . Social Relation 
2 . Claim 
3 . Credit 
4 . Promise to Pay 
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  نظريه ماليت اعتباري
 وران اسالمي دو نظريه اصلي را مي توان از هم تفكيك كرد، نظريه قدرت خريد ودر بين انديشه

معتقد به نظريه  ،وران با تفاوت اندكي در تعابيراز اين انديشه تعداد معتنابهي. نظريه ارزش اسمي
وي . است) ره(اهللا صدر  نخستين آنها شهيد آيت. اند پرداخته آنبه تبيين و اثبات قدرت خريد بوده و  

هاي كاغذي  پول«: ويدگ هاي كاغذي مي پول هدربار) 247 : دت صدر،( ةاالحي در كتاب االسالم يقود
اگر چه مال مثلي است ولي مثل آن تنها همان كاغذ نيست، بلكه هر چيزي است كه قيمت حقيقي 

 گذاران قيمت ها به سپرده از اين رو، اگر بانك هنگام بازپرداخت سپرده. كند آن را مجسم و بيان مي
وي در ادامه مطلب . »استمرتكب ربا نشده  ،پرداخت كندرا  است حقيقي آنچه كه دريافت كرده

  .»شود گيري مي اساس طال و ارز طال اندازه قيمت حقيقي بر«: گويد مي
  نظريه ارزش اسمي 

پس از آن كه ) 80ـ 76 :1374دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، (مؤلّفان كتاب پول در اقتصاد اسالمي 
آنگاه اين   را بر آن بار كردند،احكام مال مثلي  ،ماليت پول اعتباري كنوني را از نوع مثلي دانستند

پول به عقيده اينها  پرسش را مطرح كردند كه مقوم مثليت چيست؟ ارزش اسمي يا قدرت خريد؟
پول . اسكناس مكتوب است ياست كه رو يآن همان ارزش اسم تيمقوم مثل است و ياعتبار يكنون

ارزش  نيدر هم زيآن ن يصرفكه ارزش م ايخالص اش يعبارت است از ارزش مبادله ادر نزد اينها 
اصل ارزش مبادله  و است نه مقدار آن يارزش پول وابسته به اصل ارزش مبادله ا. است يمبادله ا

  .پول است ينسب يها يژگيهم از و يا
  نظريه مال اعتباري

كه مي توان منشأ رويش همه  نشان داده استبا تحليل تاريخي پول ) 43-107 : 1392( توسلي
چه از نوع  ،پول از هر نوع« بر اساس اين تحليل. ا يك تحليل جامع و يكسان توضيح دادها را بپول

چه از چه از حيث واحد سنجش ارزش و  ،الكترونيكي و از هر حيثچه از نوع كااليي و كاغذي و 
 ديتنها با .»است و اعتبار قراردادداراي مراتبي از  مي گيرد، هر يكواسطه مبادله قرار حيث ذاتي كه 

 اعتباررا در هر دوره پول  يدولت چگونه و چه مال اياجتماع  ديكرد و د ليداد را تحلرقرااعتبار و مفاد 
و يا يكي از اينها و يا حق عين خارجي است يا دين است يا منفعت واقعي آيا اين مال . كرده است

بودن  ياعتبار .اعتباري و يا حق است به اعتبار يعني عين اعتباري يا دين اعتباري يا منفعت اعتباري
 يو اعتبار قانون شكل م فيروشن است چون با تعر سنجش ارزش و تعيين مقدار ارزش آنواحد 
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در همان نظام پول . خواهدي م دقّت نظر ي تحليل وقدر ،بودن واسطه مبادله ياما اعتبار. رديگ
نحوه اعتبار است  كيخود  نيكرد و ا يم نيياجتماع تع زيكاال پول باشد را ن كدامكه  نيهم ا ييكاال

 پول( در باره پول هاي كنوني قيتحق ياساس هيفرض .بود يكيزيف نيع تشيماهواسطه مبادله گرچه 
 اين است كه )ديگر پشتوانه نوع هر يا و نقره و طال ارزش پرداخت از معاف و الكترونيكي كاغذي

  . »پديد آمده استپول هاي كنوني همه مراتبش قراردادي است و با جعل و اعتبار «
 و طال يعني خاص كاالي يك از خاص مقدار يك كماكان پول واحد يا ارزش سنجش واحد -
  .1پوند و دالر ريال، مانند است، خاص نام يك با نقره

 هسكّ يا مكتوب طالي بلكه نيست مسكوك طالي ديگر گردش در پول يا مبادله واسطه -
 حساب در شده ثبت يا اسكناس روي مكتوب پوند و دالر ريال، همان ديگر عبارت به و مكتوب
  .است گردش در پول الكترونيكي صورت به شده ذخيره يا جاري
 عبارت به .است طال اعتباري عين كه است مالي از عبارت پول اعتباري است و اين ماهيت -
   .ندارد فيزيكي ماهيت كه است كرده خلق و اعتبار جديد مال يك قانون ديگر

ماهيت كنوني  يذات مال در پول ها الي است مثل همه اموال ديگر با اين تفاوت كهماين پول 
كه با اعتبار و جعل  يكيزيف تيماه دوناست ب يديمال مخلوق جد نيا. نه فيزيكي دارداعتباري 

 ديتول تيبه ظرفپس از انتشار خارجي آن ثانويه قانون و پذيرش مردم وجود پيدا مي كند و ارزش 
كه خود پول اوليه ارزش  نسبي به تعهدش در حفظ تيحاكم يو وفا ياسيثبات س ،اد مردم، اعتميملّ

 آن ذات و ماهيتنوع پول، تعيين قانون عالوه بر  ،پول يدر نظام كنون .وابسته است به آن داده است،
شده و ذخيره  طال مكتوب و دالرهاي ها الير نيكرده و امر كرده با هم خلق اعتباربا را هم خودش 

  .اند معامله كنند يكيزيف ريغو طالي  نيكه ع به صورت ديجيتال طال
فيزيكي مسكوك طال و نقره نوع از  گريپول در گردش د ايواسطه مبادله  ،ليتحل نيابر اساس 

مسكوك  يبرابر با سكّه طال يكه ارزش يتاليجيدطالي مكتوب و سكّه طالي بلكه سكّه  ستين
ثبت شده  اياسكناس  يدالر و پوند مكتوب رو ال،ينفس ر « گريعبارت دبه . دارد واسطه مبادله است

برابر با سكّه مسكوك دارد پول در  يكه ارزش يكيشده به صورت الكترون رهيخذ اي يدر حساب جار
                                                            

آنگاه در بند . ابتدا مقرّر كرد كه واحد پول ايران ريال است 1351/  4/  18قانون پولي و بانكي ايران مصوب   به عنوان نمونه،  - 1
پنج ده  و  پنجاه و هزار هشت و يك ريال برابر يكصد«كه واحد پول ايران است به اين صورت تعريف كرده است ، ريال را 1ب ماده 

سكّه هاي  پول رايج كشور به صورت اسكناس و«آمده  2بند الف ماده  و در» گرم طالي خالص است) 0108055/0(ميليونيم 
  .»فلزي قابل انتشار است
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 نيا ياعتبار هاي ظرف تاليجيد يهاتيو ب ياسكناس، حساب جار صورت نيا در. »گردش است
  .پول خواهند بود

  باستصحا تعريف
 قول يازده رسائل، كتاب در شيخ مرحوم و دارد وجود متعدي اقوال استصحاب، حجيت عدم يا حجيت در
به عقيده . استرأي صاحب كفايه آخوند خراساني مالك قرار  در اين مقالهاما . ذكر كرده اند مورد اين در

 اشاره مفهوم يك به آنها تمام اما است مختلف استصحاب، تعريف در اصوليين و علماء عبارات وي گرچه
  . »بقائه في شك حكم ذي موضوع او حكم ببقاء الحكم هو« : از است عبارت آن و مي كنند

 هرگاه مثال. نمائيممي آن بقاء به حكم كنيم، شك شرعي حكم يك بقاء در هرگاه ،تعريف بنابراين
 مي حكم آن بقاء به صورت اين در كنيم، شك آن، بقاء در ولي بود ثابت زمان سابق، در - طهارت - حكمي
 به حكم است، شرعي حكم داراي موضوع، آن كه نمائيم بقاء  موضوعي در شك هرگاه همچنين و كنيم
 مي دانيم مثال - خارجيه موضوعات در به عنوان مثال، .)203: 5 ج الكفاية، إيضاح(ميكنيم  موضوع آن بقاء

 فعال لكن - شرعي است حكم موضوع خمر، كه است واضح - است بوده خمر قطعا سابق زمان در مايعي
 حكم استصحاب، به تمسك با توانيممي صورت اين در نه يا است باقي خمريت، عنوان آيا كه داريم شك
 يا استصحاب در بنابراين. نمائيم مترتّب مايع برآن را خمر احكام و نموده - خمريت - موضوع بقاء آن به

  .است شرعي حكم داراي كه موضوعي يا و ودبايد استصحاب نم را شرعي حكم
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  مشكوكه و متيقّنه قضيه اتّحاد
 يقين » قائم زيد« قضيه  به ديروز. نيست ترديد محلّ خارجي موضوع استصحاب در قضيه دو اتّحاد

«  مشكوكه، قضيه هم و است » قائم زيد«  متيقّنه قضيه هم . داريم شك زيد، قيام در امروز و داشتيم،
  .» قائم زيد

 تنجس به صبح هنگام انسان، اينكه مثل است واضحنيز  جزئي احكام استصحاب در قضيه دو اتّحاد 
 لباس نجاست توانمي صورت اين در كند پيدا آن نجاست بقاء در عصر شك و باشد، داشته يقين لباسش

 و دارم تنجس قاءب در شك اآلن و بود يقينا متنجس من لباس صبح، اول گفت و نمود استصحاب را
 اتّحاد و كلّي، نه جزئي است حكم يك لباس، نجاست كه دانيم مي و كنم مي استصحاب را لباس نجاست

 ثبوت، لحاظ به كه بود » نجس ثوب« استصحاب  اين در ما قضيه يعني بود مشخّص كامال قضيه دو
  .بود مشكوك بقاء، لحاظ به و متيقّن
 إيضاح( است شده واقع اشكال مورد كلّي احكام استصحاب در مشكوكه و متيقّنه قضيه اما اتّحاد و

 نيست، آنها بين اختالفي اگر و است، متيقّنه قضيه همان مشكوكه، قضيه اگر زيرا  .)216: 5 ج الكفاية،
 چه كه ببينيم و كنيم بررسي بايد براي پاسخ به اين اشكال  مي كنيد؟ شك حكم بقاء در شما چرا پس
 يا اتّحاد به حاكم عقل، اگر. است مختلف يا متّحد متيقّنه، قضيه با مشكوكه قضيه كه كند حكم بايد كسي
 زيرا شودنمي جاري كلّي احكام در استصحاب نتيجه، در و است مستشكل با حق باشد قضيتين اتّحاد عدم
 دقّت با و نيست عقل ه،قضي دو اتّحاد به نسبت قاضي و حاكم اما بيند نمي اتّحاد قضيه، دو بين عقل،
 بايد او و است عرف نظر مالك، و ميزان بلكه كنند نمي بررسي را قضيتين اتّحاد عدم يا اتّحاد عقلي،
 مخصوصا نه يا است متّحد قضيه دو كه بگويد بايد او و نه يا كرده پيدا تبدل و تغير قضيه، موضوع بگويد
 را خصوصيات و حاالت از بعضي عرف لذا . است اخبار و روايات استصحاب، حجيت دليل مهمترين كه
 البتّه - شود مي توليد يقين و شك برايش آنها تبدل با گرچه - داند نمي موضوع مقومات و اركان جزء

 جزء قيود، و اجزاء خصوصيات، از بعضي نمائيم اعمال عقلي، دقّت بخواهيم اگر فته شدگ كه همانطور
اگر  ،مثال به عنوان .شودمي منتفي هم موضوع آنها انتفاء با نتيجه در و رود مي شمار به موضوع مقومات
، غيبت عصر در جمعه نماز وجوب ما مشكوكه قضيه و باشد  حضور عصر در جمعه نماز وجوب ما متيقّن
 مقومات جزء را » الحضور عصر في«  و»  الغيبة عصر في«  قيد عرف، كه است اين در اينجا  مهم مسأله

 جمعه، نماز آيا كه كنيم سؤال عرف، از حضور زمان در اگر ديگر به عبارت . كند نمي محسوبوضوع م
 بعصر المقيدة الجمعة صالة«  مي گويد آيا است چگونه دهد مي او ترتيب كه قضيه اي نه يا است واجب
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 كه همانطور ويدگ مي كند و قضيه بيان مي همراه  هم، را » الحضور عصر في« قيد و »واجبة الحضور
 اين دارد يا ركنيت آن در هم قيد اين دارد، كامل دخالت قضيه، در - الجمعة صالة - اليه مضاف و مضاف

«  - آن قيد محمول و » الجمعة صالة« از است عبارت دارد، ركنيت قضيه، اين در كه آنچه گويد مي كه
« قضيه زمان، آن در و حال آن در كه ستا اوصافي و حاالت از - الحضور عصر قيد في .باشد مي » واجبة
 جواب شما به دوم نحو به مذكور سؤال پاسخ در عرف مسلّما . است بوده متيقّن»  واجبة الجمعة صالة
 حاالتي از غيبت و حضور مسأله و ندارد موضوع در مدخليت »  الحضور عصر في« قيد گويد مي و دهدمي
 داشته دخالت متيقّنه، قضيه و موضوع در كه نيست خصوصياتي از و دارد يقين و شك در دخالت كه است
 تمام در ما كه است اين الزمه اش موضوع دارد، در كامل دخالت حاالت، آن بگويد عرف اگر اال و باشد

  .)218 :5 ج الكفاية، إيضاح( كنيم مناقشه استصحابات،
 در هستند، مالك مصاديق بر عناوين اطالق و عناوين مفاهيم در گرچه عقال و به عقيده نگارنده عرف

 به توجه با .عقال و عرف نظر نه است، مالك و شرط مربوط كارشناس نظر مصاديق ماهيت شناخت
 فيلسوفان يا فلسفي مباني با آشنا اقتصادي و پولي متخصصان تنها ،كنوني هاي پول شدن محض اعتباري

 اقتصاد در بينيم مي شاهد بر مدعا اين كه  بدهند؛ نظر رهبا اين در توانند مي اقتصادي و پولي مباني با آشنا
 در پردازي نظريه به و نظرياتي اقتصادي دارند، فلسفي مشرب كه وراني انديشه اسالمي، بيشتر از همه 

رنده، عرف عام و عرف البته در بحث زكات پول با توجه به نظريه مال اعتباري نگا .اند پرداخته باره اين
ول هم جهت هستند و اگر هم هم جهت نباشند با اطالعي كه عرف از نظر كارشناسان پ خاص كارشناس

حال با اين مقدمه مي رويم سراغ استصحاب حكم وجوب زكات . كند نظر خود را اصالح ميكند پيدا مي
  .بر اساس نظريات گوناگون ماهيت پول نقدين

  ماهيت پولبر اساس نظريات  استصحاب حكم وجوب زكات نقدين - 4
به عبارت  .است نقره و طال خارجي عين كه است مالي از عبارت پول ماهيت  ،نظريه فلزي اساس بر

اين . ديگر درهم نقره و دينار طال و ريال طالي مسكوك پول است و اسكناس هم حواله همين پول است
فيزيكي كنوني را  اما از آنجا كه نظريه فلزي توان توضيح ماهيت پول غير. پول به يقين متعلّق زكات است

  .زكات پول كنوني اظهار نظر كندوجوب نمي تواند راجع به  ندارد
 كه است اي ماده هر از مستقل و اجتماعي ارتباط و رابطه يك پول نظريه چارتاليزم  براساس   
 به و گرفته نشأت سياسي كنش يك از كه است محاسبه واحد يك  .كند مي پيدا نمود آن قالب در پول

 پاسخ كه است اين ها چارتاليست مشكل ترين اساسي  .است شده تأسيس اجتماعي قرارداد يا قانون وسيله
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است و ماهيت پول در اين نظريه مبهم است در نتيجه  نداده پول ماهيت باره در پرسش به حلي و اثباتي
  .نمي تواند در باره زكات پول كنوني نظري ابراز كند

 ماليت يا خريد قدرت پول ماهيت و حقيقت از آنجا كه تمام  ريماليت اعتبانظريه  بر اساس    
با استصحاب در نتيجه نمي توان . ق نمي شوداست قضيه اتحاد بين قضيه متيقنه و قضيه مشكوكه محقّ

  . به پولهاي كنوني تسري دادحكم وجوب زكات ريال طال را 
 همان آن مثليت ومقوم است ياعتبار كنوني پول اينها عقيده به و نظريه ارزش اسمي بر اساس

 زكات وجوب حكم استصحاب با توان نمي نتيجه در .است مكتوب اسكناس روي كه است اسمي ارزش
  .نه غير از قضيه مشكوكه استزيرا قضيه متيقّ .داد يتسرّ كنوني پولهاي به را طال ريال

طالي مكتوب و ريال يعني ريال . است طال اعتباري ماهيت پول عين نظريه مال اعتبارياما در 
. در اين نظريه اتّحاد دو قضيه متيقنه و مشكوكه قابل تصوير است. طالي ديجيتال پول در گردش است
قضيه مشكوكه . موضوع اين قضيه ريال طال است. است ي فيزيكيقضيه متيقّنه وجوب زكات ريال طال

شك در حكم به خاطر . طال استموضوع قضيه در اينجا نيز ريال . وجوب زكات ريال طالي اعتباري است
ريال طال افراد . فيزيكي بودن فرد اول ريال طال و اعتباري بودن فرد دوم ريال طال به وجود آمده است

يك فردش همان ريال طالي فيزيكي است كه حكم در هنگام صدور بر اين فرد موجود وارد . متعدد دارد
ديگر آن ريال طالي  است و فرد) اسكناس(توب دو فرد ديگر ريال طال يكي ريال طالي مك. شده است
در نزد عرف همه اينها . است كه به سكّه ديجيتال هم ناميده مي شود و به اين نام مشهور است1ديجيتال

يرش زيرا اگر يكسان نبودند مورد پذ ،يكسان هستند و همان ارزش را دارند و همان كار را انجام مي دهند
كنوني ين حكم وجوب زكات نقدين به پولهاي اعتباري كاغذي و الكترونيكي بنابرا .عرف قرار نمي گرفتند

آن حكم قابل تسرّي  براساس موضوع شناسي تحليلي نظريه مال اعتباري در ماهيت پول و با استصحاب
  .است

                                                            
 . باشد) يا همان پول الكترونيكي( طالي الكترونيكي تواند ريالنام ديگر آن مي -1
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