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ي پس انداز بر مبناي اخالق، در نظريات اقتصاد متعارف و ا سهيمقاتحليل 

  هاي اسالم آموزه

  
 16/7/1394:تاريخ پذيرش         20/5/1394: تاريخ دريافت

  
   ∗∗∗∗صادق بختياري

   ∗∗∗∗∗∗∗∗علي نظري     
  چكيده

مـي  ي گذار هيسرماو افزايش  باشد يمي، دستيابي به رشد اقتصادي ا جامعهيكي از اهداف اقتصادي در هر 
ي، وجـوه  گـذار  هيسرمايكي از منابع تأمين مالي براي . زمينه الزم را براي رشد اقتصادي فراهم نمايد دتوان

  . باشد يمپس انداز شده توسط افراد 
در اين مقاله، قصد داريم به مقايسه نظريات پس انداز، ميان انديشمندان مسلمان بـر مبنـاي اخـالق    

براي انجـام ايـن پـژوهش، مـا از     . اسالمي و نظريات پس انداز در مكاتب كالسيك و نئوكالسيك بپردازيم
  . ه شده استروش اسنادي استفاده كرديم و براي تجزيه و تحليل متن، از روش تحليل محتوا استفاد

با نظريات انديشمندان مسلمان،  انداز و مقايسه آنها نتايج نشان داد كه با توجه به مباني اقتصادي پس
ي هـا  روشباشـد؛ و   انداز در اقتصاد اسالمي برخالف اقتصاد متعارف، در چهارچوب اخالق اسالمي مـي  پس

  .في مي گرددانداز بيشتر، با توجه به آموزه هاي اسالمي معر جديدي براي پس
 

  اسالم، مكتب كالسيكهاي  پس انداز، آموزه، اخالق: واژگان كليدي

                                                                                                                
 استاد دانشگاه اصفهان ∗

 alinazari.1990@yahoo.com )نويسنده مسئول(،دانشگاه اصفهان دانشجوي كارشناسي ارشد اقتصاد اسالمي، ∗∗
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  مقدمه

ي در هر اقتصاد گذار هيسرماي يكي از عوامل مهم رشد اقتصادي بوده و الزمه گذار هيسرماافزايش 

باشد كه منجر به مصرف نشـده و   انداز به معناي آن بخش از درآمد مي پس. وجود پس انداز است

به منظور افزايش حجم پس انداز، مطالعات بسياري توسط اقتصاددانان، در مكاتب مختلف صورت 

  . گرفته است

بــه تحليــل و مقايســه ميــان نظريــات اقتصــاددانان كالســيك و  ميخــواه يمــدر ايــن مقالــه 

انـداز بپـردازيم؛ و بررسـي كنـيم كـه       ندان مسلمان در زمينه پـس نئوكالسيك و نظريات انديشم

اندازي كـه بـه    انداز مولد، به معناي پس يي را به منظور افزايش پسراهكارهاي اسالم چه ها آموزه

  .  نمايد يمو وارد چرخه اقتصادي گردد بر مبناي اخالق اسالمي پيشنهاد  انجامديبتوليد 

انداز ارائه شده است كـه اكثـر    ز، نظريات متفاوتي در مورد پساز زمان آدام اسميت تا به امرو

و زمينـه الزم را بـراي    مـي گـردد  انـداز موجـب رشـد اقتصـادي      نظر بر آن دارنـد كـه پـس    آنها

در ايـن  . باشـد  انداز، در سـطح كـالن مـي    ؛ و منظور ما از واژه پسمي سازداقتصادي فراهم  توسعه

در مـورد   شـده  انجـام ن مي شود؛ در بخـش دوم مطالعـات   مقاله در قسمت اول ادبيات تحقيق بيا

؛ در ميـ ا پرداختهعوامل مؤثر بر پس انداز آورده شده است؛ در قسمت سوم به بيان پيشينه تحقيق 

؛ در بخش پـنجم  ميا پرداختهبخش چهارم به بررسي نظريات اقتصاددانان كالسيك و نئوكالسيك 

ق اسالمي را بيان كـرديم؛ در قسـمت ششـم بـه     نظريات انديشمندان مسلمان در چهارچوب اخال

ي اسالم مبتني بـر  ها آموزهتوسط  شده ارائهي ها حل راهتحليل نظريات مختلف ذكر شده و بررسي 

  .يما پرداختهاخالق به منظور افزايش حجم پس انداز 

  

  مباني نظري تحقيق. 1

  :مي پردازيمانداز بيان شده است  در اين بخش به تعاريف مختلفي كه در مورد پس

انداز بـه معنـاي مـازاد     كه پس مي كندبيان  گونه نياخود  بهرهكينز در كتاب پول، اشتغال و 

  ).50، ص 2003كينز، ( باشد يمدرآمد بر مخارج 

  :انداز ارائه كرده است ارشد خود سه تعريف براي پس نامه انيپاتيمور رحماني در 

) چه براي خانوارها و چه در سطح كل اقتصـاد (ص خالانداز عبارت است از افزايش ثروت  پس) الف

  .در طي يك دوره حسابداري

  .پس انداز عبارت است از درآمد خرج نشده) ب

  ).140، ص 1371رحماني،(انداز عبارت است از عرضه سرمايه  پس) ج
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پس انداز به طور كلي عبارت اسـت از  :انداز آورده است كه پس فيتعررادمنش در  نيحس غالم

  ).54، ص 1343رادمنش، (ين درآمد جاري و هزينه جاري اختالف ب

  

  شده انجاممروري بر مطالعات . 2

انداز و رشد اقتصادي داشـته كـه  در آن بـه     هاي پس ي تحت عنوان تئوريا  مقاله) 1994(برتوال 

 روند در آن نقش انداز جمعي و انداز شخصي و تمايالت پس ي مختلف رفتار پسكردهايروبررسي 

هـا بـه    نينـز يك  postانداز از نظر تئوري كالسيك و پس درحالي كهاقتصادي پرداخته است،  رشد

انـداز   ي در مـورد پـس  ريـ گ ميتصـم در مدل هاي تعادل جزئي سـاده،  . منابع درآمدي ارتباط دارد

ي و درآمد نيروي كار پويا توضيح داده شـده  خصوصي گذار هيسرماشخصي با در نظر گرفتن بازده 

و تحليـل تعـادل عمـومي     هيتجزانداز بهينه در يك محيط پويا و يك چهارچوب  تصميمات پس و

انداز شخصي به طور مشترك توسط مجموع  با اين حال، پارامترهاي مسائل پس .تعبيه شده است

  .مي شودي تعيين گذار هيسرماي امدهايپاندازها و  پس

انـداز و   ارشـد خـود بـه مطالعـه پـس      كارشناسـي  نامه انيپادر ) 1375(سيد عباس موسويان 

ي در اقتصاد اسالمي پرداخته و با بررسي نظريات نرخ بهره در نظام مشاركت اسالمي گذار هيسرما

ها مقايسه تطبيقي بين اين نظريات به عمل آمده است، كـه   ي و الگوي كينزيندار هيسرمابا نظام 

ي گـذار  هيسـرما انـداز و   در تشـكيل پـس   زا ي درونريمتغبه عنوان  ها كيكالسنرخ بهره در نظريه 

كـه   گرفته  شكلزا در بازار پول  ها به عنوان عاملي برون ، در حالي در الگوي كينزينمي كندرفتار 

ي در اقتصـاد  گـذار  هيسـرما انـداز و   ي عملـي پـس  هـا  وهيش؛ و مي دهدي نظام گذار هيسرمابه امر 

را بررسي كرده و به اين نتيجه دست يافتـه كـه    حاضر عصراسالمي متناسب با تحوالت اقتصادي 

هـاي مشـروع و كـاراي اسـتفاده از      با توجه به استفاده از عقود مشاركت اسالمي مي توان فرصـت 

  . سرمايه را در اقتصاد اسالمي معرفي كرد

انداز بخش خصوصـي در   به بررسي عوامل مؤثر بر پس )1384(جاويد بهرامي و پروانه اصالني 

انداز بخش خصوصـي در اقتصـاد ايـران  طـي      اند و عوامل تجربي تعيين كننده پس ختهايران پردا

انداز خصوصي در اقتصاد  را آزمون و بدين منظور عوامل سياستي مؤثر بر پس 1348-1380دوره 

انـداز   ترين راه براي افزايش پـس  اند و نتايج نشان مي دهد بهترين و مطمئن ايران را توصيف كرده

اندازها را بهتر و بيشتر جـذب مـي    هبود وضعيت بازارهاي مالي است كه هم پسبخش خصوصي ب

  .گذاري را افزايش مي دهد كند و هم امكان سرمايه
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انداز ملي در ايران پرداخته كـه روش   به بررسي عوامل مؤثر بر پس) 1389(حميد هوشمندي 

  (ARDL)هـاي گسـترده   انجام اين پژوهش حداقل مربعات معمولي الگوي خود توضيح، بـا وقفـه  

نتايج نشان مي دهد كـه رشـد اقتصـادي در كوتـاه مـدت و      . است 1338-1383طي دوره زماني 

انداز ملي در كوتاه مـدت و بلنـد    نوسان درآمدهاي نفتي به ترتيب تأثير مثبت و منفي بر نرخ پس

تأييـد فرضـيه    مدت است كه اين امر در واقع مدت بيش از بلند و شدت تأثير در كوتاه. مدت دارند

  .باشد مايزلسلي در اقتصاد ايران مي

به بررسي عوامل مؤثر بر پس انـداز در اقتصـاد ايـران بـا     ) 1390(سهيال كاغذيان و همكاران 

 1379-85اسـتان طـي دوره    28تأكيد بر ارزش ثروت مسكن بـا اسـتفاده از داده هـاي تلفيقـي     

مانده حساب سـپرده  (انداز  بر پس) لص داخليتوليد ناخا(نتايج نشان مي دهد درآمد . اندپرداخته

دار داشته و نرخ بيكاري و شاخص تغييرات ارزش مسكن رابطه منفي بـا   اثر مثبت و معنا) ها بانك

  .انداز دارد پس

تأكيد زيادي بر مصرف متعادل شده اسـت؛ مصـرفي كـه بـه اسـراف و       1هاي اسالمي در آموزه

سـوره فرقـان اشـاره     67بـه آيـه    ميمي توانبراي مثال زياده نرود و در آن خساست هم نباشد كه 

   :كنيم

بلكـه ميـان ايـن دو راه ميانـه را      ورزنـد  ينمو بخل هم  كنند ينمهنگام انفاق اسراف نكه اآنو 

و مردمـي   شـمارد  يماين آيه بيانگر آن است كه اسالم مصرف اضافي را زشت و ناپسند  ؛رنديگ يم

از متوسط مصرف كمتر اسـت و   آنهاو مصرف  كنند يمكه درجه ايمان باالتري دارند كمتر اسراف 

  .مي گردداين درآمد خرج نشده صرف پس انداز و انفاق در راه خدا 

رابطه بين اسراف ) 1368( يغرو: به مي تواندر ارتباط با اين موضوع  شده انجامتحقيقات  از 

 يعلـو ، سـيد  هيسرماي نظري اسراف ها جنبهمسائل مربوط به ) 1376(دي و قناعت، رفيعي محم

مسائل مربوط به اسراف و تبـذير و رابطـه آن    )1377(يي  و اسراف، و  احساني جو صرفه) 1377(

يي است كه برخي از محققـان اقتصـاد   ها موضوعفقر و اسراف، از جمله  يطبقاتبا مالكيت و فاصله 

  .اند پرداختهاسالمي به آن 

   

   

                                                                                                                
 .منظورمان از آموزه هاي اسالمي در اين مقاله، آيات قرآن كريم و احاديث موجود در كتب شيعه مي باشد. 1
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 روش تحقيق. 3

انـداز و   در اين پژوهش، به منظور بررسي و شناسايي نظريات اقتصاددانان متعـارف در مـورد پـس   

انـداز بـر مبنـاي اخـالق اسـالمي، از روش       آشنايي با نظريات انديشمندان مسلمان در مورد پـس 

كتاب، مقاله  اسنادي استفاده شده است و مباني موضوعات مطرح شده با مراجعه به اسنادي چون

در اين راستا با مراجعه به متون ديني، قرآن و كتب روايي ديدگاه . و مجله استخراج گرديده است

  . آيداسالم به دست مي

ايـن روش مبتنـي بـر مطالعـه     . براي تجزيه و تحليل از روش تحليل محتوا استفاده مي گردد

روشي است كه همواره محتـواي پيـام   روش تحليل محتوا . باشد متون و مقايسه آنها با يكديگر مي

را بررسي مي كند و از طريق آن، مي توان از متون يا گفتارهاي مختلفـي كـه از سـوي شخصـي     

  .هاي صدور پيام كه در متن پيام به صورت صريح وجود ندارد دست يافت صادر مي شود به علت

  

  انداز از ديدگاه اقتصاد متعارف پس. 4

مشـهورترين اقتصـاددانان كالسـيك و نئوكالسـيك در مـورد       در اين بخش بـه بررسـي نظريـات   

  .پردازيم انداز مي پس

و تمـام   مـي شـود  انـداز تعيـين    طريق نرخ پـس  ازي، گذار هيسرمابه عقيده آدام اسميت نرخ 

انـداز برابـر    و اقتصاد زماني در تعادل است كه ميـزان پـس   مي شودي گذار هيسرماها هم  انداز پس

آدام . انداز كننـد  پس ندمي توان خواران نزولو  داران نيزم، داران هيسرماتنها  ي باشد وگذار هيسرما

اسـميت ماننـد   . گيرد اسميت تأكيد مي كند كه تمركز سرمايه قبل از روند تقسيم كار صورت مي

اغلب اقتصاددانان جديد، از تمركز سرمايه به مثابه شرط الزم براي توسعه اقتصاد ياد مـي كنـد و   

انداز بيشـتر   به پس هاي مردم بنابراين حل مشكل توسعه اقتصادي تا حد زيادي بستگي به توانايي

  .)116 و 115: 1373، انيباغ قره(گذاري بيشتر در يك كشور دارد  و سرمايه

ي عالوه بر وجـود شـرايط رقابـت    گذار هيسرماانداز و  ژان باتيست سه معتقد است در بازار پس

يك گروه واحد هستند و به خاطر يك عامـل مشـترك    گذاران هيسرماانداز كنندگان و  كامل، پس

و با فرض ثابت بودن سـاير عوامـل پـس انـداز      كنند يمگذاري  نرخ بهره پس انداز و سرمايه يعني

بدين ترتيب اگر قسـمتي  . نرخ بهره است ميرمستقيغي تابع گذار هيسرماتابع مستقيم نرخ بهره و 

گذاري تبـديل   انداز شود، اين مقدار خود به خود در نرخ بهره متعادل، به سرمايه از درآمد كل پس

انداز در نظر سـه، يـك نـوع     مي شود و اين خود مسأله كمبود تقاضا را حل مي كند و نتيجتا پس

  .)108، ص 1372تفضلي،(خرج غير مستقيم است 
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مـي  انـداز   ؛ چون سود موجـب پـس  مي داند سودهاو ثمره تجمع  جهينتريكاردو تجمع سرمايه را 

 -1كز سرمايه به دو عامـل بسـتگي دارد   تمر مي گردد،از آن استفاده  ،و براي تمركز سرمايه شود

اراده براي پس انداز؛ توانايي براي پس انداز نقش مـؤثرتري در تمركـز    -2توانايي براي پس انداز؛ 

سرمايه دارد و بستگي به درآمد خالص جامعه دارد كه مازادي از توليد كل بعد از حذف پرداخـت  

انـداز   مازاد بيشتر باشد توانايي براي پـس  هر چه. دستمزد كارگران به ميزان حداقل معيشت است

  .)125ص ، 1373، انيباغ قره(نيز بيشتر خواهد بود 

رشد اقتصادي اسـت و بـه عقيـده     كننده نييتععامل  نيتر مهمبه نظر مالتوس تمركز سرمايه 

تعلـق   داران هيسـرما انـداز   ي و تمركز سرمايه سود است و سود تنها به پسگذار هيسرماوي انگيزه 

داران  اگر سرمايه. انداز كنند قدر فقير هستند كه نمي توانند پول را پس چون كارگران آن رديگ يم

انـداز كننـد در ايـن     به اميد افزايش سود خويش از طريق كاهش شديد مصرف خود اقدام به پس

 ،انيـ باغ قـره (يابـد   شود وليكن رشد اقتصادي كـاهش مـي  حالت هرچند تمركز سرمايه بيشتر مي

 .)136، ص 1373

 مي دهـد انداز اختياري و نرخ بهره را نشان  انداز، ارتباط ميان پس تابع پس ،به عقيده ويكسل

و شيب اين تابع نسبت به محور عمودي مثبت است زيرا طبيعي است كه بـا افـزايش نـرخ بهـره     

بهـره   كـاهش در نـرخ   ،انداز باال مي رود و بر عكس حجم پس ،و ثابت بودن درآمد پولي r)(واقعي 

 در؛ باشـد  يمـ ي گـذار  هيسـرما انداز برابر  و در حالت تعادل حجم پس .مي دهدحجم آن را كاهش 

ي بيشتر از پـس  گذار هيسرماكه  مي شودي موجب گذار هيسرمابراي  ها بانكاعتباردهي  كه ي حال

 ،تفضـلي (شـود  ، مـي هـا  مـت يقفزوني يافته و موجب افزايش سـطح   ،انداز گردد و تقاضا بر عرضه

  . )323، ص 1372

به اين معني كه رشد اقتصادي  ،نظريه رشد هارود در واقع يك نوع نظر تعديل موجودي است

ي اضافي سرمايه به موجـودي سـرمايه قبلـي    واحدهاو در نتيجه افزايش درآمد، از طريق افزايش 

در الگوي هارود به منظور حفـظ تعـادل بايـد نسـبت مطلـوبي بـين موجـودي         .مي گرددحاصل 

انداز و ميـل متوسـط بـه     اين شرط همان برابري ميل متوسط به پس. رمايه و رشد بر قرار باشدس

انداز ثابت باشد و نسبت بين سرمايه و توليد از نظر شـرايط   حال اگر تابع پس. گذاري است سرمايه

ايـن نـرخ بـه وسـيله     . فني ثابت بماند ظرفيت توليدي با يك نـرخ نمـايي ثابـت رشـد مـي كنـد      

هاي اضافي به موجودي سرمايه و نسبت افزايش در مقدار توليدي كـه بـه ايجـاد سـرمايه      بازدهي

  .)416ص ، 1372 ،تفضلي(شود جديد تخصيص يافته تعيين مي
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انداز يك ملت كه خود طـرح كـرده بـود از الگـويي      فرانك رمزي براي پاسخ به پرسش ميزان پس

تخصيص بين زماني بهينه منابع اسـت و در هـر   استفاده نمود كه امروزه الگوي مبنا براي مطالعه 

لحظه از زمان خانواده نمونه بايد چه مقدار مصرف كرده و چه مقدار به موجـودي سـرمايه اضـافه    

گذاري از آنجا ناشي مي شود كـه   انداز و سرمايه عدم تعادل پس. نمايد تا مصرف آينده تأمين شود

گذاري بـه   اندازكنندگان و سرمايه توازن بين پس اندازكنندگان بهره مي دهد و واسطه مالي به پس

  ).78، ص 1377فيشر و بالنجارد، (ريزد  هم مي

با توجه به نظريات مطرح شده، اقتصادانان متعارف بر اين باور هستند كه افـزايش پـس انـداز    

انـداز مولـد    در نتيجـه افـزايش پـس   . منجر به افزايش سرمايه گذاري، و رشد اقتصادي مي گـردد 

انـداز انديشـمندان مسـلمان     حال به بررسي نظريات پس. گذاري مي شود به افزايش سرمايه منجر

  .پردازيم مي

   

  انداز از ديدگاه انديشمندان مسلمان پس. 5

پـردازيم و   در اين قسمت به تحليل نظريات انديشمندان مسلمان در چهارچوب اخالق اسالمي مي

انـداز اقتصـاد متعـارف مقايسـه مـي       شود و با نظريات پسانداز بيان مي  ديدگاه آنان در مورد پس

  .گردد

كه ايشان مقداري پول به يكي از اصحاب خود داده بودند تـا در   باشد يمروايتي از امام صادق 

فرمودند ) ع(كه امام  ،ي كنند و پس از اتمام كار، آن شخص صد دينار سود بردگذار هيسرماجايي 

آن مال را در معرض فايده و سود قرار  كهبگردان تا خداوند ببيند آن صد دينار را هم سرمايه كار 

يـابيم كـه بايـد سـرمايه خـود را       از سيره عملي ايشان در مي). 26، ص 1390حر عاملي، ( ام داده

براي توليد بيشتر و افزايش سود وارد چرخه اقتصادي نماييم تا منجر به رونق گردد و سودي كـه  

را به سرمايه قبلي اضافه كرده و باز در جريان توليد قرار دهيم و نكته  از اين كار به دست مي آيد

ديگر آن است كه براي استفاده از سرمايه خود شخص بايد به فعاليت اقتصادي بپردازد يا آنكه بـا  

كه اضـافه كـردن سـرمايه    . استفاده از عقود مشاركت و پذيرش ريسك به كسب بازده اقدام نمايد

لي مي تواند دليلي بر مباني اقتصادي نظريات ريكاردو و هارود باشد كـه آنهـا   جديد به سرمايه قب

در نتيجه ايشان به ما . زمينه الزم براي رشد اقتصادي و تمركز سرمايه را تجميع سودها مي دانند

انداز صحيح را نشان مي دهند كه بايد سرمايه را در معرض فايده قـرار داد نـه آنكـه از     اخالق پس

  .صادي خارج نماييمچرخه اقت
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براي روز حاجت شخص  دارد كهدر كتاب تدبير منزل خود در مورد پس انداز اين نظر را  نايس ابن

يي دارد كـه بايـد   هـا  يبلندخردمند نبايد غافل باشد، از اينكه روزگار حوادث و مصائب و پستي و 

روزهـاي حاجـت فكـري    براي آن مواقع از پيش ذخيره و مالي اندوخت زيرا كه اگر از پيش براي 

خود را آماده و مجهز نسازد در اين مواقـع   آنهااندازي ننمايد و با تمكن و توانايي براي  نكند و پس

، پس بايد از پيش هـر وقتـي كـه ممكـن باشـد بـراي آن روزهـا        مي گرددرو با فقر و فالكت روبه

، نايسـ  ابـن (بـود  دا غافل قسمتي از مال را ذخيره كرد اما نبايد در هيچ حالت از كفايت و حفظ خ

ابن سينا در اينجا مسأله پس انداز و نااطميناني را مطرح مي سـازد كـه امكـان    ). 35، ص 1319

دارد در آينده افراد از درآمدهاي اكتسابي خويش اطميناني نداشته باشـند پـس بايـد قسـمتي از     

اما با توجـه  . نداز تفاوت داردا مال را ذخيره كرد، اما با توجه به ميزان درآمد افراد مختلف نرخ پس

باشد نبايد از يـاد خداونـد در روزهـاي     به آنكه در نظر مسلمانان خداوند هميشه روزي دهنده مي

بيني براي آينده از فقر جلوگيري نماييم كـه فقـر    انداز و پيش و با پس. سخت و تنگنا غافل گردد

  .منجر مي شود كه دين مسلمانان نيز سست گردد

انداز آن است كه در حفظ مال دو شرط بايد نگـاه   طوسي در مورد پس نيرالديصن خواجهنظر 

اول اينكه اختاللي به ديانت راه نيابد و دوم آنكـه مرتكـب رذيلتـي ماننـد بخـل و حـرص       : داشت

؛ اول آنكه خرج با دخل رديپذ يمرعايت كند حفظ به سه شرط صورت  راچون اين شرايط . نگردد

متعـذر  آن ) زيـاد كـردن  ( ريـ تثمود بل كمتر بود؛ دوم آنكه در چيـزي كـه   مقابل نبود و زيادت نب

بود مانند ملكي كه به عمارت آن قيام نتوان كرد؛ سـوم آنكـه رواج كـار طلبـد و     ) سخت و دشوار(

سود متواتر تر و اگر چه اندك بود اختيار كند؛ و عاقل بايد كـه از ذخيـره نهـادن اقـوات و امـوال      

رف ، نكبات و ايام امراض، صـ ها سالغافل نباشد، تا در اوقات ضرورت و تعذر اكتساب، مانند قحط 

  ). 213ص ، 1366، خواجه نصيرالدين طوسي(كند 

انداز دارند نبايد به ايمان و  خواجه نصير الدين طوسي معتقد است كه مسلمانان اگر قصد پس

هاي دين خـارج نگردنـد و    دين آنها آسيبي برسد يعني اخالق اسالمي را رعايت نمايند و از آموزه

انـداز و يـك روش    طبـق تعـاريف پـس   . آنها بيشتر باشدبراي پس انداز بايد درآمد افراد از مخارج 

انداز كنند كه نتوان آن را عرضه كـرد و عرضـه    انداز آن است كه افراد در آن چيزي پس براي پس

آن ثابت باشد مانند خانه و امالك اما عرضه پول را مي توان افزايش داد امـا عرضـه زمـين ثابـت     

ايد درآمد داشته باشند و سود به دسـت بياورنـد و ايـن    است و سومين آنكه افراد براي پس انداز ب

و افراد از اين پس انداز در زمان ضرورت . سود اگر كم باشد اما پيوسته باشد بسيار ارزشمند است

  .استفاده نمايند
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انداز آورده است كـه دو خزانـه بايـد     خود در مورد پس نامه استيسخواجه نظام الملك طوسي در 

خزانه خرج را كه بايـد بـه قـدر مخـارج پـول در آن نهـاد و از خزانـه اصـل         داشت، خزانه اصل و 

برداشت تا نتواند نكند، مگر به صورت وام وجه برداشت باز نهد و اگر اين كار نكند چون بـه مـالي   

 افتـد  يمـ  تـأخير ناگاه حاجت افتد دل مشغولي ايجاد و در آن كار مهم و خرج فوري هم تقصير و 

خواجه نظام الملك هم نظر بر نااطمينـاني آينـده   ). 287، ص 1365 ،وسيخواجه نظام الملك ط(

كه يك صندوق ذخيره بايد ايجاد كرد تا در زماني كه كشـور بـا مسـائل     دارد و پيشنهاد مي كند

پيش بيني نشده مانند جنگ، قحطي و ساير بالياي طبيعي روبه رو مي شـود بـا مشـكل كمبـود     

ايـن وام  از اين صندوق برداشت مي شود بـه صـورت وام باشـد و     منابع رو به رو نشود و اگر پولي

  .جايگزين شود تا در دوران سختي كشور با مشكل مواجه نشود

راغب اصفهاني معتقد بود كه چون پول مانند حاكمي در ميان بشر است بدين جهـت خـداي   

گ قـرار داده  بدان منع كنـد بـزر   دادوستدتعالي عذاب كسي كه آن را حبس كند و مردمان را از 

كساني كه طال و نقره را حبس كنند و آن را در راه خدا خرج نكنند، آنان را بـه   ديفرما يماست و 

راغب معتقد است پول مشكالت مبادله كاال ). 387، ص 1376، راغب(بده عذابي دردناك بشارت 

فات را حل مي كند ها را تأيين مي كند و اختال برد و مانند يك حاكم قيمت به كاال را از ميان مي

انـداز اخـالق    و در پس. و اگر پول از چرخه اقتصادي خارج شود منجر به ركود اقتصادي مي شود

  .تحريم كنز پول براي رعايت حقوق ديگران رعايت شود

انداز ميان اقتصادانان متعـارف و انديشـمندان مسـلمان بـه نتـايج زيـر        با بررسي نظريات پس

  :دست مي يابيم

گذاري مجـدد   انداز مولد مي باشد كه منجر به سرمايه انداز، پس منظورشان از پسهر دو گروه 

امـا انديشـمندان مسـلمان پـس انـداز را بـه منظـور        . شود و پول از چرخه اقتصادي خارج نگردد

هـايي بـراي    استفاده در روز حاجت، براي دوران سختي و نياز نيز مورد نظر قرار مي دهند و روش

  .ي نمايندانداز معرفي م پس

براي افزايش سـرمايه بايـد سـودي كـه از     ) ع(از منظر ريكاردو و هارود و از منظر امام صادق 

آيد به سرمايه قبلي اضافه گردد تا موجـب رونـق اقتصـاد     گذاري به دست مي فعاليت هاي سرمايه

  .گردد

ر اقتصـاد  انـداز را نـرخ بهـره مـي داننـد امـا د       اما در اقتصاد متعارف عامل اصلي افزايش پس

اسالمي بهره به دليل حرمت ربا تحريم گشته است و هر كسي كه خواهان بـازده مـي باشـد بايـد     
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مال خود را در برابر ريسك و بازده كار و توليد قـرار دهـد و بـا عقـود مشـاركت بـه كسـب سـود         

  . بپردازد

ا به فكر نفع انداز حقوق ديگران در نظر گرفته نمي شود و تنه از نظر اقتصاد متعارف براي پس

انـداز رعايـت    باشند در حالي كه پول يك كاالي عمومي محسوب مي شود و امر پـس  شخصي مي

هاي اسالم مسلمانان در چهارچوب اخالق اسـالمي اقـدام    نمي گردد در حالي كه با توجه به آموزه

  .  نمايند انداز مي به پس

  

  ي اسالمها آموزهي افزايش پس انداز از منظر ها روش. 6

هـاي اسـالم در    انداز را بيان كرديم حال قصد داريم در اين قسمت به تحليل آموزه نظريات پسما 

  .انداز بر بر مبناي اخالق اسالمي، قرآن و سيره عملي معصومين بپردازيم مورد پس

، منظورمان پس انداز در سطح كالن اقتصاد و پس ميينما يموقتي در مورد پس انداز صحبت 

مـي  اگر يك اقتصاد تك بخشي را در نظر بگيريم كه در آن درآمد، يـا مصـرف    .باشد يمانداز كل 

  :بنابراين. مي گردد انداز يا پس شود
Y = c + s 

يـا آنكـه    مي دهنـد يا به مخارج مصرفي خود اختصاص  كنند يمافراد جامعه درآمدي را كه كسب 

انداز همـان   انداز آمده است، پس ، همان طوري كه در تعريف پسندينما يماين درآمد را پس انداز 

يي هـا  تيمحـدود ي اسـالمي و  ها آموزهبا توجه به . درآمدي است كه منجر به مصرف نگشته است

ي دين اسالم سازگاري ندارنـد، در نظـر گرفتـه    ها آموزهكه دين اسالم، براي برخي مصارفي كه با 

پس  دمي توان، نمي شوداست، آن بخش از درآمد كه در  چهارچوب الگوي مصرف اسالمي، خرج 

در اينجا به بررسي و تحليـل ايـن   . انداز كل افزايش خواهد يافت انداز گردد و در نتيجه حجم پس

  .ميپرداز يمي اسالمي ها آموزهدر مصرف با توجه به  ها تيمحدود

ي اسالمي تأكيد زيادي بر مصرف متعادل شده است؛ مصرفي كه به اسراف و زياده ها آموزهدر 

و  :سـوره فرقـان اشـاره كنـيم     67به آيه  ميمي تواندر آن خساست هم نباشد و براي مثال نرود و 

  .رنديگ يمبلكه ميان اين دو راه ميانه را  ورزند ينمو بخل هم  كنند ينمهنگام انفاق اسراف نكه اآن

و مردمـي كـه    شـمارد  يمـ اين آيه بيانگر آن است كه اسالم مصرف اضافي را زشت و ناپسـند  

مصرف كمتر است و ايـن  از متوسط  آنهاو مصرف  كنند يممان باالتري دارند كمتر اسراف درجه اي

  .گرددميدرآمد خرج نشده صرف پس انداز و انفاق در راه خدا 
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ما معتقديم كه منابعي كه افراد مسلمان در دست دارند به خاطر تحـريم برخـي مصـارف، توسـط     

بـه طـور مثـال در ديـن اسـالم      . ندينما يمانداز بيشتر ايجاد  يي را براي پسها تيظرفدين اسالم، 

مصرف مشروبات الكلي، استعمال آالت لهو و لعب و مصارف حرام نهي شـده اسـت و ايـن درآمـد     

توسط افراد پس انداز شـود و منجـر بـه افـزايش      دمي توانخرج نشده بر روي كاالهاي نهي شده، 

  . پس انداز كل گردد

فت كه مصرف در اقتصاد اسالمي كمتر از مصرف در اقتصـاد متعـارف   حال مي توان نتيجه گر

انـداز بايـد افـزايش يابـد و بـا توجـه بـه         مي باشد، بنابراين براي آنكه مدل ما در تعادل باشد پس

انـداز وارد چرخـه اقتصـادي گشـته و منجـر بـه        تحريم كنز پول از نظر آموزه هاي اسالم اين پس

  .مي گردد گذاري و توليد افزايش سرمايه

ي اسالم يك پس انداز واجب داريم، يعني پس اندازي كه ما موظف هسـتيم در  ها آموزهما در 

ي واجب و ضروري زندگي خودمان قرار بدهيم، مانند نيـاز بـه بهداشـت، آمـوزش و     ازهاينخدمت 

ت اندازي اسـ  كه پس باشد يمانداز حرام  ي افراد تحت تكفل خودمان و نوع ديگر پسازهاين تأمين

شود و به معنـاي خـارج كـردن منـابع، از     ني منجر گذار هيسرماكه موجب ضرر و زيان بشود و به 

  .باشد يمگردش اقتصادي 

اي كساني كه ايمان آورديد بسياري از «. سوره توبه كنز طال و نقره نهي شده است 34در آيه 

دا باز مـي دارنـد و آنهـا را كـه     خورند و آنان را از راه خ علما و راهبان، اموال مردم  را به باطل مي

كننـد بـه عـذابي    سـازند و در راه خـدا انفـاق نمـي     مـي ) و ذخيره و پنهان(طال و نقره را گنجينه 

  : نويسنداهللا مكارم در تفسير اين اين آيه مي آيت. »دردناك بشارت ده

گـردش   تر طال، به اين فكر تحقق بخشيد كه به وسيله ايـن دو فلـز   پيدايش نقره و از آن مهم

تـر و   بنابراين فلسفه اصلي پول همان گـردش كامـل  . معامالت رونق بيشتر و چشمگيري پيدا كند

كننـد نـه تنهـا موجـب      هاي مبادالت اقتصادي است و آنها كه پول را گنجينه مـي  تر چرخه سريع

شوند بلكه عمل آنها درست بر ضد فلسفه پيدايش پـول   ركود اقتصادي و زيان به منافع جامعه مي

آيه فوق صريحا ثروت اندوزي و گنجينه اموال را تحريم كرده اسـت و بـه مسـلمانان در راه    . است

خدا و در طريق بهره گيري بندگان خدا بـه كـار انـدازد و از انـدوختن و ذخيـره كـردن و خـارج        

ساختن آنها از گردش معامالت به شـدت بپرهيزنـد و در غيـر ايـن صـورت بايـد منتظـر عـذابي         

  ).   395 ، ص1362مكارم شيرازي، (د دردناك باشن
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از آنجا كه طال و نقره در گذشته نقش پول را ايفا مي كرده است و كنـز و نگهـداري طـال و نقـره     

گذاري و توليـد    موجب مي گردد كه از چرخه اقتصادي خارج شوند و در نتيجه پس انداز، سرمايه

  .كاهش يابد

انداز، آنان بر اين باور  نئوكالسيك در مورد پس كالسيك و اقتصاددانانپس از مطالعه نظريات 

انداز كنندگان پرداخت شود تـا   انداز بايد پاداشي به صورت بهره به پس بودند كه براي افزايش پس

امـا بـا   . انداز خـود را افـزايش دهنـد    كرده و پس نظر صرفافراد حاضر باشند از مصرف حال خود 

اندازكنندگان پرداخت كـرد و از   ي به پسا بهرههيچ  توان نميتوجه به تحريم ربا از ديدگاه اسالم 

انداز خود درآمدي كسب كنـد بايـد خطـرات توليـد و     از پس خواهد يممنظر اسالم هر كسي كه 

   .معامله را هم بپذيرد

لـيكن بـا وجـود عقـود      .رود يمـ ي ربوي از بين ها وامبا تحريم ربا امكان تأمين مالي از طريق 

 دمـي توانـ  عقود مشـاركت چنـان گسـترده اسـت كـه       .گذاري باز است سرمايهراه براي  ،مشاركت

مـي  صـوري كـه    .گذاري قابل تصور است پوشش دهـد  ي مختلفي كه در مسأله سرمايهها تيوضع

  :از اند عبارت ،گذاري فرض كرد به طور كلي براي سرمايه توان

ري در بخش خاصـي  گذا گاهي يك فرد هم سرمايه كافي و هم تخصص كافي براي سرمايه -1

  .مي كندگذاري  را دارد، در اين صورت او بدون نياز به عوامل ديگر خود مستقال سرمايه

لـيكن   ،گذاري در بخش خاصـي را دارنـد   گاهي يك يا چند نفر سرمايه كافي براي سرمايه -2

در ايـن   .گذاري را مديريت كرده و بـه فعليـت برسـاند    تا بتواند سرمايه ،احتياج به متخصص دارند

هم  )متخصص(و با عامل  ندباش يمصورت آن افراد خودشان از طريق عقد مشاركت با هم شريك 

يا از طريق عقد مزارعه و  -اگر موضوع فعاليت بازرگاني باشد  -از از طريق عقد مضاربه  ندمي توان

در  ،عالـه يا از طريق عقد شركت يا عقد ج -اگر موضوع فعاليت زراعت و باغداري است  -مساقات 

  .بخشي از سود و زيان يا در بخشي از مالكيت خود مؤسسه اقتصادي شريك شوند

تخصص و مديريت را  آنهاگذاري دارند و يكي از  گاهي چند نفر سرمايه كافي براي سرمايه -3

سـهم   )مـدير (معاملـه كـرده و بـراي عامـل      ،در اين صورت از طريق عقد مشـاركت  .هم داراست

  .رنديگ يمبيشتري را در نظر 

بـا جـذب سـرمايه از     ،در هر يك از صور فوق، در صورت كافي نبودن سرمايه فرد يا افـراد  -4

شـريك   ،مطابق عقد شركت آورند يمآنان را نسبت به سرمايه اي كه  ها، بانكانداز يا  صاحبان پس

بـازدهي  بنابراين از ديدگاه اسالم افرادي كه خواهان كسب . )98، ص 1376 ،موسويان( »كنند يم
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در چهارچوب عقود اسالمي، عقودي مانند مشاركت، مضاربه، مزارعه، مساقات،  ندمي توانهستند، 

  .جعاله به معامله و كسب سود بپردازند

رسـيم كـه نـه تنهـا      هاي صورت گرفته در اين بخـش، بـه ايـن نتيجـه مـي      با توجه به تحليل

انداز در اقتصاد اسالمي در چهارچوب اخالق اسالمي كمتر از اقتصاد متعارف نيست، بلكـه بـا    پس

انـداز كـه حقـوق افـراد      هاي جديدي براي افزايش پس هاي اسالم مي توان راه حل توجه به آموزه

  .جامعه رعايت شود پيشنهاد نمود

  

  ي ريگ جهينتجمع بندي و 

كه اسالم كسب مال را نهي نكـرده   ميشو يممقاله متوجه با تحليل مطالعات صورت گرفته در اين 

ي افراد تحت تكفل و انفاق مـال  ازهايني اسالم به كسب ثروت به منظور تأمين ها آموزهاست بلكه 

و ما با روش تحليل محتوا به چگونگي راهكارهاي افزايش پـس  . به افراد نيازمند تأكيد بسيار دارد

و با بررسي و تحليل نتايج ايـن تحقيـق بـه ايـن نتيجـه      . پرداختيمي اسالم ها آموزهانداز از منظر 

رسيديم كه نه تنها پس انداز در اقتصاد اسالمي كمتر از اقتصاد متعارف نيست، بلكه مي تـوان بـا   

ترويج اخالق اسالمي، همانند پرهيـز از اسـراف ، پرهيـز از مصـارف نامشـروع، عـدم كنـز پـول و         

انـداز از منظـر    نداز كل را افزايش دهيم؛ در حالي كـه معيـار پـس   استفاده از عقود اسالمي، پس ا

باشد نه آنكه بخواهنـد حقـوق ديگـران را رعايـت نماينـد در       اقتصاد متعارف تنها نفع شخصي مي

هاي اسالمي بايد رضاي خداوند را در نظر گرفت و از آنجا كه اقتصاد ايران نيـاز   حالي كه در آموزه

رد، با افزايش پس انداز مولد، در چهـارچوب اخـالق اسـالمي سـرمايه     مبرمي به سرمايه گذاري دا

  .گذاري كل افزايش مي يابد، تا آنكه بتوان به سرمايه گذاري باالتر به رشد اقتصادي دست يافت

پيشنهاد مي شود كه به منظور فرهنگ سازي در زمينه اخالق اسـالمي، از كـودكي در كتـب    

زي صـورت پـذيرد؛ و از رسـانه و مطبوعـات بـراي افـزايش       درسي دوران ابتدايي اين فرهنگ سـا 

  .انداز استفاده گردد آگاهي با اخالق اسالمي در زمينه پس

انداز، پژوهشـگران مـي تواننـد مطالعـات بيشـتري در زمينـه نظريـات         به منظور افزايش پس

  .انديشمندان مسلمان به منظور مدل سازي اقتصادي انجام دهند
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