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Abstract
Leiden Encyclopedia of the Quran is the newest comprehensive research work in the West

about the interpretive studies of the Quran accomplished from 2000 to 2006 by the Chief

Editor, Jane Dammen McAuliffe, in the city of Leiden in the Netherland and published by

Brill Publishers. The article Zakat (alms-giving) written by a researcher named Azim Nanji

has been published in the first volume of the Leiden Encyclopedia of the Quran (pp. 64 -

70). The most important issues and themes that have been criticized and reviewed in the

view of the authors of the article include the essence and the constitutive elements of

sadaqah (charity), the ideal donation and its aspects in the view of the Holy Quran, the

relationship between piety and donation, the synonymous concepts of sadaqah, the status

and the aspects of sadaqah, the semantics and the conditions for the payment of zakat, and

the process of formation of the institution of sadaqah and its distribution. The above-

mentioned issues, while focusing on the original and valid sources in the two perspectives

of unfinished, biased perceptions and presenting a different and undocumented

interpretation of the teachings of the Islamic traditions, interpretation, and the clear texts of

the Quran, have been critically reviewed with a look on their different aspects
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چکیده
در یاثر جـامع پژوهشـ  نیدتریجد(Encyclopedia of the Quran)دنیلقرآنالمعارفةیردا

بـا  2006تـا  2000يهـا اسـت کـه در سـال   يریتفسویمطالعات قرآنةغرب در حوز
و (Leiden)دنیدر شهر ل(Jane Dammen McAuliffe)فیاولمکدمن نیجيراستاریسرو

يگـر پـژوهش ۀنوشـت (Alms-giving)» زکات«ۀمنتشر شد. مقال(Brill)لیانتشارات بردر
چـاپ  به70تا 64هايهدر صفحدنیلقرآنالمعارفةیردادر جلد اول ینانجمینام عظبه

ـ بنياهـ رادیاسـنده یکوشـش نو اوجودمقاله بـ نیاست. ادهیرس نیتـر مهـم ی دارد.نیادی
بخشش آلدهیاصدقه، یستیاند چقرار گرفتهینقد و بررسمقاله موردنیکه در ایمباحث

قه، مرادف صدقه، شئون و جهات صـد میو بخشش، مفاهيزکاریپرهۀ، رابطقرآناز نگاه 
ـ امر صدقه است کـه ضـمن تأک  تینهاد توليریگزکات، و روند شکلیمعناشناس بـر دی
يریفسـ تۀو ارائـ سـنده ینومـام ناتيهـا خـوانش وها از دو نظرگاه برداشتیمنابع اصل

يادانتقـ یموردبررسـ یو نصوص قرآنـ یمتون اسالميهاآموزهباو متفاوت رمستندیغ
.استقرار گرفته

.لیدنقرآنالمعارفدایرةصدقه،زکات،:هاهکلیدواژ
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مقدمه.1
کـه صـدقه سـبب    ماننـد ایـن  ،بسیار اسـت صدقهو فواید اخبار و روایات وارده در فضیلت 

شـدن  در دنیـا، طـوالنی  آتش جهنم، دفع هفتـاد بـال  از ها، دوري زیادي رزق، شفاي بیماري
صـدقه اسـت از   ی). حتـی زکـات کـه نـوع    257:ق1409حـر عـاملی   (شودمی…و،عمر

). 2،5ج :1425(خمینـی  ضروریات دین دانسته شده و منکر آن از کفار شناخته شده اسـت 
اي کـه دوام آن  گونـه بـه (دوستانه براي جوامع بشـري  این سنت نوعةالعادنظر به اهمیت فوق
بـه نداشـتن رسـی راثـر فقـر و دسـت   بشـود کـه   اي از جوامع انسانی میموجب نجات طبقه

ویـژه در  بـه ،غالـب مستشـرقان  )ندازندگی مدنی درمعرض خطر انقراض نسلۀاولینیازهاي
اسـالمی مـدلی موفـق از سـنن اقتصـادي دانسـته و       ۀدر جامعـ را معاصر، نهاد صـدقه ةدور

بـه جوامـع   راایـن قـانون الهـی   المعـارفی ةدایرهايهو مقالهابااند درقالب کتدهکرکوشش 
شـده از اهمیـت و جایگـاه علمـی و تحقیقـاتی      هاي برداشته. اگرچه گاممعرفی کنندامروزي 
جـدي و  هايها و نقصیافته کاستیهاي صورتکوششاوجوداي برخوردارند، اما ببرجسته

کـافی و الزم  نداشـتن رسیلحاظ دستپوشی آشکار است؛ چراکه مستشرقان بهچشمقابلغیر
سـو، و  نصـوص دینـی اسـالمی ازیـک    زبانی و بیانی در تفسیر نداشتنرسیبه منابع و دست

دیگر، گرفتـار داوري ناتمـام و بعضـاً    ها ازسويها و قرائتمبادرت عجوالنه به برخی تحلیل
لیـدن از  قـرآن المعـارف ةدایر»زکات«ۀ. مقالاندهمتناقض در تفسیر مفاهیم اساسی اسالمی شد

ادي قـ کاوش علمـی موردن مصادیق بارز این تفسیر ناتمام است، که نظر به جایگاه آن در این 
گرفته است.قرار

مقالهۀترجم.2
خصـوص  بـه هاي دیگر ادیان و . در آموزهستکمک به فقرابراي صدقه هدایاي خیرخواهانه

مکرر بـه ارزش اخالقـی بخشـش    طور بهنیز قرآندر سنن کتاب مقدس به آن اشاره شده و 
ـ ممکـن اسـت تاحـدي عمـ    »صـدقه «ةاشاره کرده است. هرچند واژ سـاده و  ۀل خیرخواهان

بـا اسـتفاده از واژگـان متعـددي     قـرآن دربرابر فقرا به ذهن متبادر کند، امـا  راايپاافتادهپیش
مفهومی بسیار بـاارزش و جـامع کـه    ؛آن سخن گفته استةخصوص صدقه و زکات درباربه

و تقویت اجتماع آورده شده است.،در آن مفاهیم مهربانی، عدالت اجتماعی، مشارکت
رود و مزایاي معنـوي نیـز   شمار میکننده) اجتماع به(تقویتة کننداین عمل عامل اصالح

و ،که درکنار مفاهیمی چون ثروت، دارایی، منـابع ايهاي معنوي و اخالقیارزش.داردبردر
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در زنـدگی  صـدقه ةگیرنـد. واژ فـردي یـا اجتمـاعی قـرار مـی     یفعالیت داوطلبانه در محیط
آل نگـاه قرآنـی در   هاسـت. ایـده  آنةو در بطن زندگی روزمـر دارد مسلمانان مفهومی جامع 

هاي فردي از طریق بخشش سه صورت دارد:گذاشتن داراییاشتراكبه
دیگرسـخن،  شـوند و بـه  جدا در نظر گرفتـه نمـی  ۀهاي مادي و معنوي دو مقولتالش. 1

خورد.چشم میدنیوي بهةزمرمفاهیم اعتقادي و مذهبی در زندگی رو
هـا  بهتـرین امـت  منزلـۀ اسالمی بـه ۀو عملکرد مسلمانان در یک جامع،ماهیت، هدف. 2

).110: (آل عمرانگیردها قرار میدرراستاي انجام اعمال نیک و مبارزه با پلیدي
ها.افزایش آنةگویی درقبال نحوآوري دارایی و ثروت و پاسخجمع. 3

اي براي تعریف اسالمیِ بخشـش و  هاي قرآنی پایهمیان دیگر دیدگاهاین نگاه قرآنی
چـه فیلسـوف مسـلمان، فضـل الرحمـان     مثـل آن ؛شـود اهمیت اخالقی آن شناخته مـی 

و اکه در نظـر  طوريکند، بهبیان میقرآندر توصیف مفاهیم اخالقی اصلی ،)1919-1988(
وجود نظم جهانی است کـه دسـتورات و   اي) اسالم (و نه هدف فرعی یا حاشیههدف اصلی

).183- 182قرآندرکلیديمفاهیم(کنداصول راه را براي اصالح زمین هموار می
در معنی واقعیت یا حقیقـت  » حق«بررسی مفهوم قرآنی ةدربارايرتز در مقالهیکلیفورد گ

آمـده  » واقعیـت «ةمعـادل واژ » حـق «ةهاي اسالمی واژکند که در آموزهبه این نکته اشاره می
Local Knowledge)است 189).
تمدن اسالمی نیز ازقبیل مارشال هادسـن  ةاي دیگر از دانشمندان غربی فعال در حوزهدع

حـق حاکمیـت حقیقـی از آن خداونـد، پیـامبر و      قـرآن اند. براسـاس  به این نکته اشاره کرده
کنـد کـه در آن   عمـل مـی  اي گونـه که بهاستیا حتی حکومتی ،و، اعضاي جامعهاجانشینان 
رسند. در چنین جوامعی افرادي وجود دارند کـه موردتصـدیق   ظهور میهایی بهآلچنین ایده

زنـدگی فـردي و   را درموردقرآندارانی هستند که نگرش مادي و معنوي خداوندند و امانت
خـود را  ها باید خود را درقبال راهی کـه مـال و ثـروت    آن،د. بنابراینکنناجتماعی محقق می

کـردن  سـازد هزینـه  نظر مذهبی شایسته میها را ازچه آنگو بدانند و آناند، پاسخهزینه کرده
هـاي متفـاوت   ها و دارایـی به تواناییباتوجهقرآناین ثروت درراستاي منافع اجتماعی است. 

کنـد مـی و افـراد را بـه عـدالت و بخشـش توصـیه     کنـد  میافراد بر وحدت اجتماعی تأکید 
).90:(نحل
کمـک بـه   منظـور بـه هایشـان  ، پرهیزکاران واقعی کسانی هستند که از داراییقرآننگاه از

).180:(بقرهانداندوز تقبیح شده) و افراد مال18:کنند (حدیددیگران استفاده می
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چنـین لـزوم و ارزش   درنظرگرفتن بخشی از ثروت براي رفع نیازمندي دیگـران و هـم  
تـرین  رونـد و مهـم  کار میجاي هم بههایی آمده است که گاهی بهبا واژهقرآنبخشش در 

کـار  اشاره به مفهوم بخشـش بـه  برايدیگري نیز هاي. اصطالحاستها صدقه و زکات آن
کردن مال و ثروت هزینهمعنايکردن) درجایگاه فعلی به(خرج»نفقه«از تربیش. استرفته

» خیـر ). «265:بقرهبنگرید به،(براي مثالشودتفاده میجلب رضایت پرودگار اسمنظوربه
کـار رفتـه و مفهـوم احسـان و بخشـش داوطلبانـه را       بـه قـرآن دیگري است کـه در  ةواژ
الحسنه بدهند تـا خداونـد   از افراد جامعه خواسته شده تا به خدا قرض،چنینرساند. هممی

جاکه مالک حقیقـی  ). ازآن245: (بقرهها بازگردانداز سر بخشایندگی چند برابرش را به آن
هـا  هـا بـه مالـک اصـلی آن    خداوند است، بخشش بشر عملـی بـراي بازگردانـدن دارایـی    

شود.محسوب می

صدقه.3
هاي مختلف آن در دیگر متـون مـذهبی و حقـوقی بـه     صدقه و صورتةکه واژبه اینباتوجه

قـرآن کند، زکـات و صـدقه در مفهـومی وسـیع در     اشاره می)نه اجباري(بخشش داوطلبانه 
دارد کـه  بـر مفـاهیم زیـادي را در  »صدق«ۀ نگاري زبان عرب ریش. در واژهاستکار رفتهبه

کلمات مشابهی چـون الصـدیق  قرآنمفاهیمی چون درستی و تقوا را با خود دارند. در آیات 
یـا الصـدیق  استکار رفتهوسف به) که براي توصیف حضرت ی46:صادق، یوسفمعنی به(
دهنـد. امـروزه نظـر    ) این ویژگی ممتـاز را نشـان مـی   61:دوست مورداطمینان، نورمعنی به(

»صـداقا «عبـري  ۀاز کلمـ » صـدقه «ۀکلمـ ۀنقد آن است که ریشةگران فعال در حوزپژوهش
ضـی  قرايمعناي صـدقه) اسـت و ایـن موجـب شـده تـا برخـی کارشناسـان آن را واژه        (به
سـبب شـده تـا    قـرآن هـاي مختلـف در   صدقه در موقعیتةحساب بیاورند. استفاده از واژبه

» توبـه «ۀمبارکـ ةسـور 104تـا  5ت بگیرنـد. آیـات   ئبخشـش نشـ  ۀلئمفاهیمی کلیدي از مس
گناهـان  ةکفـار منزلۀدهد و ارزش آن را بهتوسط پرودگار به صدقه ارتباط میراپذیرش توبه

تـري شـده اسـت و صـدقه درکنـار      کید بیشأله تئبر این مسقرآنکند. در آیاتی از مطرح می
بیماري یـا علـل   علتخداست و بهۀزائر خانةوظایفی که برعهددادندرعوض انجام»روزه«

).196:(بقرهگیردها را انجام دهد قرار میدیگر نتوانسته آن
دهنـدگانی کـه درپـی رضـاي خداوندنـد      را به صدقهبخشش این امتیاز معنويچنین، هم

آید و امکان دارد امـري همگـانی   دنبال حب خداوند می). چنین تالشی به272:(بقرهدهدمی
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دهنـد بـه   آنان کـه بـراي رضـایت خـدا صـدقه مـی      قرآن). برطبق 274:(بقرهیا فردي باشد
همان است که در اصـطالح  ). یک کاربرد جالب صدقه 39:(رومخود خواهند رسیدۀخواست

کنـد قبـل از صـحبت بـا     ) که امر مـی 12:(مجادلهشودنجوي نامیده میۀ(تفسیر) آیتفسیري
اي بـراي گناهـان   دهد کـه صـدقه هـم کفـاره    میصدقه داده شود. این امر نشان)ص(پیامبر

هـاي  شـود و هـم حرکتـی بـراي تشـخیص ارزش     گذشته و ابراز احترام در نظر گرفتـه مـی  
ر پیـروان  گـ یدالگویی بـراي  منزلۀاست که به افراد سخی به)ص(پیامبردستبهشده مجسم

شود.اسالم نگریسته می
احترامـی داده شـود  اي که با بـی راه با شفقت بهتر است از صدقهسخن همقرآنبرطبق 

هـاي  اي بـا ارزش مـالی باشـد، بلکـه شـامل فعالیـت      ). صدقه حتماً نباید هدیه263:(بقره
صـورت  شود. بهتر است صدقات به) نیز می263:(بقره) یا کالم خوش79:(توبهداوطلبانه

قـرآن ). 271:(بقـره پنهانی و نه آشکارا با هدف جلب تمجید دیگران به فقـرا داده شـوند  
ا که هدفشـان از بخشـش تظـاهر و خودنمـایی اسـت و باعـث       رفتار آن دسته از افرادي ر

خـواهی تعبیـر شـود نقـد     رفتاري ناشـی از خـود  منزلۀمندي ایشان بهشوند تا سخاوتمی
).264:(بقرهکندمی

درصدد اسـت چهـارچوبی جـامع هـم     قرآنکند که مجادله آشکارا بیان میةسور12ۀآی
هـایی نصیبشـان   عرب آن زمـان مزیـت  ۀدر جامعبراي آن دسته از افراد که از عادات مرسوم

نـد. صـدقه کمـک بـه     کشده است و هم براي حمایت مالی از نیازمنـدان جامعـه ترسـیم    می
منظـور  بـه چنـین ابـزاري تشـویقی   راه پیامبر هجرت کردنـد و هـم  هممهاجرانی که از مکه به

اهـالی مکـه   ن بـراي کمـک بـه مسـلمانان در جنـگ بـا      انامسـلم ۀپیوستن دیگران به جامعـ 
رفت.میشماربه

نیازمنـدان،  ؛کنـد افراد مستحق دریافت صـدقه را معرفـی مـی   » توبه«ۀمبارکةسور60ۀآی
کردن غیرمسـلمانان، آزادي  آوري و پخش صدقات، متمایلمساکین (عاجزان)، متصدیان جمع

اي از صـدقه  ستردهبقره مفهوم گةسور273ۀاهللا. آیسبیلو نیز فی،ناکاران، مسافربندگان، بده
شـود کـه در ظـاهر فقیـر     ، بلکه شامل افـرادي مـی  شودمیتنها شامل فقرادارد که نهبررا در

از طریق اشتغال و تقویت وضـعیت اقتصـادي بـه    خودسطح زندگیيارتقابراينیستند، اما 
هاي پرداخت صـدقه بهبـود وضـعیت زنـدگی فقـرا و      صدقه نیاز دارند. هرچند یکی از جنبه

تـري نیـز وجـود دارد کـه شـامل بهبـود       یازمندان است، باید توجه داشت که هـدف جـامع  ن
.استتوسعهدرحالۀوضعیت اقتصادي و رفاه عمومی افراد یک جامع
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زکات.4
به مفهوم تزکیـه و خلـوص مشـتق شـده اسـت.      » زکی«ةی زکات از واژختشنالحاظ ریشهبه

له اشـاره  ئاعتقادي بنیادي آورده و به ایـن مسـ  صراحت زکات را درکنار دیگر مسائل بهقرآن
شـود، بلکـه   کند که پرهیزکاري فقط شامل چرخاندن صـورت بـه چـپ و راسـت نمـی     می

و پیـامبران ایمـان   ،پرهیزکار کسی است که به خدا، روز رستاخیز، فرشتگان، کتـاب آسـمانی  
تیمـان، مسـکینان،   اي کـه بـه آن دارد بـه خویشـاوندان، ی    دارد و مال خود را با وجود عالقـه 

دارد و زکـات  میدهد و نماز برپاو بردگان می،ماندگان است)، سائالن(منظور درراهمسافران
).177:(بقرهدهدمی

سبب پـاالیش فـرد و دارایـی    ،دارد که ازطرفیبرمفهوم رشد و توسعه را در» زکی«فعل 
ب بهبود وضعیت دیگـر اعضـاي   ها سبگذاشتن داراییاشتراكبا به،دیگرو ازطرفشودمیاو

خیز تشـبیه شـده   به باغی حاصلقرآننگاه این نوع بخشش از،طور اخصشود. بهجامعه می
).265:(بقرهشودهاي فراوان سبب افزایش محصول آن میاست که بارش باران

کـه در اکثـر مـوارد از آن    طـوري با این نگرش زکات موردتأکید قرار گرفته است، به
بـرداري  عملی عبادي یاد شده است. دین حقیقی و پایدار در پرستش خدا، فرمانمنزلۀبه

). حضـرت  5:(بینـه و پرداخت زکات خالصه شـده اسـت  ،محض، پرهیزکاري، عبادت
ابراهیم و دیگر پیامبران ازجمله حضرت عیسی به پیروانشان دستور پرداخـت زکـات را   

).73:؛ انبیا31:(مریمدادندمی
ظهوررسـاندن  ۀمنصطور کلـی برقـراري و بـه   که یکی از اهداف سنن مذهبی بهجاییازآن

توانـد یـک نمـاد بـارز از تعهـد اشـخاص بـه        وحدت اجتماعی است، پرداخت زکـات مـی  
توسـعه محسـوب شـود. در دو    اسالمی درحالۀهاي مذهبی و اجتماعی در یک جامعارزش

ۀلئگذارد، اهمیـت مسـ  یامبر اکرم بنیان، عید فطر و عید قربان، که پانناعید مذهبی مهم مسلم
مشترك روزه و حج با صدقه این است کـه هـردو سـبب پـاالیش     زکات دوچندان شد. وجه

شوند.روحی می

هاي قرآنیکردن ارزشنهادینه.5
ۀزمینـ هاي قرآنی باید به ایـن نکتـه توجـه کـرد کـه رفتـار پیـامبر در       کردن ارزشدر نهادینه

دادن پیـامبر  هـا درمـورد صـدقه   تواند الگو قرار گیرد. گزارشیثار میو ا،دادن، بخششصدقه
را درمقابـل افراطـی  ۀپیامبر وقوع هرگونه واکنش متعصـبان حاکی از آن است که با این عملْ



151و دیگران)سیدعبدالرحیم حسینی... (یدنلقرآنالمعارفةیردااز »زکات«ۀمقالیبررس

در برخی از روایات نیات و اعمال نیکو یا حتـی برداشـتن   ،هاي مذهبی عقیم کرد. مثالًآموزه
در برخـی بیانـات   .شوندو رفع مانعی در مسیر عبور یا کاشتن یک درخت صدقه شناخته می

تر از بخشش زیـاد  طرف فقرا باارزشکید شده است که بخشش اندك ازأپیامبر بر این نکته ت
آوري و پخـش صـدقات   جمـع بـراي کـاري  که پیـامبر سـاز  به اینمندان است. باتوجهثروت
توان چنین برداشت کرد که ایشان در زمان خودشان درپی آن بودنـد  ریزي کرده بود، میطرح

اي از عـده قـرآن که الگـوي رفتـاري خاصـی را در جامعـه نهادینـه کننـد. براسـاس آیـات         
ـ نشینبادیه صـدقات  منزلـۀ ههایی که اسالم را پذیرفته بودند درمورد پرداخت اجباري مبلغی ب

).59- 54:(توبهکردنداعتراض می
اي از روایات پیامبر از نگـاه اهـل سـنّت، گزارشـی را نقـل      مجموعهةالبخاري، گردآورند

اي را به یمن فرستاد تا از قبایل محلی ساکن یمـن کـه بـه    که پیامبر نمایندهاینبرکند مبنیمی
و )ص(محمـد حضـرت  دنبـال وفـات   ا بـه هاسالم گرویده بودند بخواهد صدقه بدهند. آن

رشـد از پرداخـت   درحالۀجامعدر نام ابوبکر بهآن حضرتیکی از اصحاب نزدیکرهبري
کردند که تعهدشان دیگـر ملغـی اسـت. ایـن     که گمان میآنعلتصدقه خودداري کردند، به

کـه شورشـیان را سـرکوب کـرده و     ،عمل یک شـورش درمقابـل مرجـع قـدرت در مدینـه     
صورت علنی پرداخـت  رفت. ابوبکر بهشمار میخت صدقه را دوباره تحمیل کرده بود، بهپردا

رفاه جامعه دانست.ۀین پیامبر و ادامیاحترام به آۀو وجود آن را الزمکرد صدقه را اجباري 
له اشـاره  ئو چند تن از امامان بعـد از او بـه ایـن مسـ    )ع(از علینقلدر منابع شیعه هم به

هـا صـالحیت   شـد، چراکـه آن  صالح تحویل داده میبه مراجع ذيباید شده است که زکات 
طورکـه جامعـه از طریـق تغییـر و پیـروزي      کردن آن را دارند. همـان داري زکات و هزینهنگه

دنبـال داشـتند،   جامعه را بهيها که بقایافت، حاکمان مسلمان و علما به این ارزشتوسعه می
لحـاظ  که در گذر زمان جهان اسالم بـه نگریستند. با اینعاملی براي هدایت جامعه میۀمنزلبه

یافتنـد و  ورزي بسـط جغرافیایی و فرهنگی گسترش زیادي یافت، اما همان الگوهاي اندیشه
ۀشکل حقوقی و علوم الهی به خود گرفتند و به شعائر اجتماعی تبدیل شدند. نگاه بـه جامعـ  

و اخالقـی بـه جامعـه نگـاه     ،سیاسی، اجتمـاعی ۀمذهبی نبود و از زاویۀیاسالمی فقط از زاو
بـه تمـامی   شد تا اندیشمندان مسلمان رویکردهاي مدونی را باتوجهباعثشد. این نگرش می

آوري و پخـش  جمـع بـراي کردن روشی نند که شامل نهادینهکهاي زندگی بشر معرفی حوزه
هـایی  هایی از دانشمندان بعدي انجام دادنـد، روش که نسلايصدقه شد. با مطالعات حقوقی

ــا  را بــراي جمــع ــا ب ــد ت ــد. نویســندگان تــالش کردن آوري و پخــش صــدقه تــدوین کردن
ننـد.  کشعائر پیامبر و رهبران پیشین معرفی وها به گذشته این آموزه را جزکردن نگاهمعطوف
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سـندیده و اختیـاري و زکـات    پیعملمنزلۀتمایزي میان صدقه بهايهاي فقهیبا چنین تبیین
وظیفه شکل گرفت.منزلۀبه

پرداخـت  نـد) بوددادهل یشکتهاي پیشین تشکیالتی که خلیفه(المال به بیتدصدقات بای
بـه صـدقه و   قـرآن فقه مدلی ملموس از نگـاه  ةدانشمندان فعال در حوزاین،شد. باوجودمی

بـا ) درمـورد مالیـات   ق192/م808(وفـات: توزیع آن ارائه دادند. اثر فقیه حنفی ابویوسف
ـ ،الرشـید هـارون ،عباسـی ۀدر زمان حکومت خلیفالخراجکتابعنوان  اي از آموزنـده ۀنمون

مثابـۀ توسعه و اختصاص شعائري چـون صـدقه بـه   منظوربهرانان همکاري بین فقها و حکم
) ق204/م820(وفـات:  بخشی از فعالیت مالی در یک حکومت است. فقیهی چون شافعی

،طـور کلـی  مند ارائه دهد. بـه صورت منطقی و نظامهاي متداول را در اثرش بهتوانست روش
هـا و پـول حاصـل از    و نیـز مالکیـت دارایـی   قـرآن چنین آثاري درمورد زکات و صدقه در 

کردنـد و  ها درمورد میزان و شخصی که باید به او پرداخت شود بحث مـی . آنبودکشاورزي 
ـ  االدا بـود اشـاره مـی   رین مقـداري کـه در هـر گـروه واجـب     تـ چنین به کمهم ۀکردنـد. نکت

شـد.  هـا مـی  توجه این است که صدقه شامل منابع زیرزمینی ازقبیل مواد معدنی و گنججالب
شـدن بـه   دادن درحـال تبـدیل  خورد این است که سنّت صـدقه چشم میچه در این آثار بهآن

دینی بود.ايوظیفه
دهنـد  است که منابعی که سیر تکاملی چنین شعائري را نشان مـی این نکته ضروري ذکر 

مثبـت مـذهبی و   ۀو ماهیـت اجبـاري آن را بـه شاخصـ    اندکید کردهأاخالقی عمل تۀبر جنب
ها صدقه و زکات را ابزاري بـراي  آن،براینسازند. عالوهدنبال آن دریافت پاداش مرتبط میبه

در بیـان  فقهـا  دانسـتند.  دریافت پـاداش در جهـان آخـرت مـی    خشنودي خداوند و موجب 
و در اسـت یخاصـ ةتفاوت زکات و صدقه به این نکته اشاره کردند که زکـات در محـدود  

. اردکه چنین محدودیتی براي صـدقه وجـود نـد   رسد، درصورتیمصرف میموارد خاصی به
کند کـه صـدقه   ته تأکید می) بر این نکم765/ق148(وفات: ) ع(جعفر صادق ،امام شیعیان

ةکـه محـدود  طوريبه؛گرددشماري میشود و شامل کارهاي نیک بیدر راه خدا مصرف می
صدقه محـدود بـه گـروه خاصـی     ةشود و گیرندگیري را شامل میوسیعی از کمک و دست

ف داسـتان یوسـ  تـر بیشدست یا فقرا یا مساجد داد. فقها ن را به افراد تنگتوان آنیست و می
و را نشـناخته  اکنند که برادران یوسـف کـه   له اشاره میئو به این مسکردندنقل مینآقررا از

دستی موقّت قرار گرفته بودنـد، کمـک   هایشان که در تنگو خواستند که به خانوادهابودند از 
و چند تن دیگر از امامان بر این نکتـه تأکیـد   )ع(طالبعلی بن ابی،کند. براساس منابع شیعه

امـامی صـدقه   صالح پرداخت شود. در بین شیعیان دوازدهکردند که صدقه باید به مراجع ذي
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کردن آن هم بایـد براسـاس   هزینهةامام پرداخت شود و نحوةشدبه امام یا افراد منصوبدبای
ر زمـان غیبـت بایـد صـدقات را بـه      شیعیان عقیده دارند کـه د ،چنینهمصورت گیرد.قرآن

. نقش این نمایندگان این است که باید اطمینـان حاصـل   کردنمایندگان مورداطمینان پرداخت
کنندگان مستحق رسیده است. اسماعیلیه صدقه را هم یـک  صدقات به دست دریافتکهکنند

و دانش خـود  ،دهاها، استعدادانند و هم عمل معنوي مهمی که در آن افراد از داراییت میسنّ
کنند.جامعه استفاده مییطور کلی تمامو به،براي کمک به امام، وارث پیامبر

شرح و نقد.6
از زکـات اسـت.   دهد و اعممی» اهللالیاقربۀ«صدقه چیزي است که انسان از مال خود .1

است و علـت ایـن تسـمیه آن اسـت کـه بنـده بـا آن صـدق         »صدق«ۀاین واژه از ریش
منظـر اهـل تحقیـق از    ). از4،116ج :ق1412(قرشـی  کنـد میعبودیت خود را اظهار

مالی است که بخشش آن به طرف مقابل واجد شـرایط مقـرر در شـریعت    » صدقه«لغت 
).6،263ج :ق1430(مصطفوي باشد

شود و زکات نوعی واجـب از  مستحب میصدقه شامل هر دو نوع واجب و ،درحقیقت
کـه مـالی   »لقطـه «دربـاب  ،مـثالً ؛واجب وجود داردۀصدقه است. موارد دیگري نیز از صدق

یابد و صاحب آن معلوم نیست، پس از تفحص از صـاحب آن و یـأس از   است که انسان می
دادن دیگـرِ ). مثـال 3،399ج :تـا (خمینـی بـی  دهـد و آن را یا قیمت آن را صدقه میایافتن 

را احیـا کنـد و برخـی فقهـا     صدقه، در معنی زکات، براي زمین بایري اسـت کـه انسـان آن   
).245، 1ج :ق1406محقق داماد(دانندرا الزم میبراساس روایات دادن آن

ست:ادرباب صدقه چند دسته کریمقرآنآیات 
واجـب و  ۀنـوع صـدق  انـد و هـر دو   طور مطلق سخن از صـدقه گفتـه  آیاتی که بهالف)

فرماید:می» توبه«ۀمبارکةسور104ۀشوند. آیمیمستحب را شامل
»ألم یعلموا أنّ اهللا هو یقبل التّوبۀ عن عباده و یأخذ الصدقات و أن اهللا هو التواّب الرّحیم«
ـ  آیا مؤمنان هنوز ندانسته« ۀپـذیرد و صـدق  بنـدگان را مـی  ۀاند که محققاً خداست کـه توب

.»پذیر و بر خلق مهربان استفرماید و خداست که بسیار توبهقبول میها راآن
).291:ق1404(جرجانی صدقه در این آیه اعم است از زکات و غیر آن

؛ طوسـی  2،35ج :ق1413(عـاملی  اسـت  ها مراد از صدقه زکـات  آیاتی که در آنب)
»:توبه«ۀمبارکةسور103ۀچون آیهم.)13، 11ج :1414؛ طبري 5،291ج :تابی
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خذ من أموالهم صـدقۀ تطهـرهم و تـزکّیهم و صـلّ علـیهم إنّ صـلواتک سـکن لهـم و اهللا         «
»علیمسمیع
هـا را پـاك و   تو از اموال مؤمنان صدقات را دریافت دار کـه بـدان صـدقات نفـوس آن    «

اي تـو در  ها را به دعاي خیر یاد کـن کـه دعـ   دهی و آنسازي و رشد و برکت میپاکیزه می
.»داناستوها شود و خدا شنوا خاطر آنیلحقّ آنان موجب تس

بهانـۀ بـه بـود. ایـن گـروه    » لبابه«ها گروهی است که یکی از آنةآیه درباراین شأن نزول 
پشـیمانی خـود را   علـت رسیدگی به اموال خود از رفتن به جنگ تبوك تخلّف ورزیدند و به

فرمودند:)ص(ا هاي مسجد بستند. رسول خدبه ستون
ـ  تـا آن » آنان را تا دستور نیابم حـالل نخـواهم کـرد   « » توبـه «ۀمبارکـ ةسـور 118ۀکـه آی
شد:نازل
و علی الثّلثۀ الّذین خلّفوا حتّی إذا ضاقت علیهم األرض بما رحبت و ضاقت علیهم أنفسـهم  «

»و ظنّوا أن ال ملجأ من اهللا إلّا إلیه ثم تاب علیه لیتوبوا
دستور پیامبر صلّی اهللا علیـه  (و مردم بهن که از جنگ تبوك باز نهاده شدندو بر آن سه ت

ها تنـگ شـد و بلکـه از    پهناوري بر آنۀکه زمین با همو آله و سلّم از آنان بریدند) تا آن
(لطـف) او ملجـأ و پنـاهی    (غضـب) خـدا جـز بـه    تنگ شدند و دانستند که ازخود دل

.فرمود تا توبه کنندها باز لطف آننیست، پس خدا بر 

هـا امـوال خـود را بـه     آن،د. سپسکرها را عفو آن)ص(در این هنگام پیامبر اکرم 
پیامبر اکرم دادند تا صدقه بدهد و با این صدقه پاکیزه گردند، اما ایشان امتناع فرمودند 

هـا گرفـت  نـازل شـد و ایشـان هـم زکـات واجـب را از آن      » توبه«ةسور103ۀتا آی
).265:تابی(حلّی
است:» توبه«ۀمبارکةسور60ۀدیگر آیۀآی
إنّما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المؤلّفۀ قلوبهم و فی الرّقاب و الغـارمین  «

.»و فی سبیل اهللا و ابن السبیل فریضۀ من اهللا و اهللا علیم حکیم
فقیـران و عـاجزان و   (ایـن هشـت طایفـه)    (مصرف) صدقات منحصراً مختص است به

(یعنــی بــراي هــا کــردصــدقات و کســانی کــه بایــد تــألیف قلــوب آنةمتصــدیان ادار
(یعنـی  داران و در راه خـدا کردن بیگانگان به دین اسالم)، آزادي بندگان و قرضمتمایل

گانـه فـرض و   درماندگان. ایـن مصـارف هشـت   راهدر راه تبلیغ و ترویج دین خدا) و به
.نا و بر تمام مصالح خلق آگاه استدا داحکم خداست، که خ
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» صـدقات «آیه نیز موارد مصرف زکات برشمرده شده است و به این قرینـه لفـظ   این در 
نویسـنده اسـت   ةشدمفهوم صدقه فراتر از تعریف ارائه،داللت بر زکات واجب دارد. بنابراین

.یستو موارد مصرف آن نیز محدود به فقرا ن
کـه ایـن   ده اسـت، درحـالی  کرتعریف قرآناز دیدگاه را نویسنده سه صورت بخشش .2

ند و مورد اول و دوم ارتباطی به بخشـش و صـدقه نـدارد. درمـورد     یستدیگر نسه قسیم یک
ۀمبارکـ ةسـور 110ۀویژه درمورد دوم نویسنده بـه آیـ  سوم هم مستندي ارائه نشده است. به

ا این آیه اشاره به برتري امـت اسـالمی دارد از آن حیـث کـه     اشاره کرده است، ام» عمرانآل«
امت اسـالمی را بـا اهـل    نظرمبارکه از همین ۀاند. آیدادهازمنکر انجام میمعروف و نهیامربه

گونه بودند، براي ایشان بهتر بود.گوید که اگر اهل کتاب هم اینکند و میکتاب مقایسه می
و مقصـود ایـن اسـت کـه     اسـت ازمنکـر  معروف و نهیامربهدر این آیه کار خیر مقید به 

). در کتـب فقهـی نیـز    473:تا(حلّی بیازمنکر از شأن امت اسالمی استمعروف و نهیامربه
گیرد.ازمنکر مورداستناد قرار میمعروف و نهیآیه درباب امربهاین 

درقبـال آن  گـویی آوري دارایـی و پاسـخ  موضـوع جمـع  ةاما براي سخن نویسنده دربـار 
کنـد  استناد کنیم که افراد بخیل را مالمـت مـی  » آل عمران«ۀمبارکةسور180ۀتوانیم به آیمی

که مالـک حقیقـی آن خداسـت، در راه    اندوزي هستند و از مال خود با آنکه فقط به فکر مال
کنند.خدا انفاق نمی

گیـرد و  میبرن را درتکالیف دین مبین اسالم هم جهات معنوي زندگی انساتعالیم و.3
معنوي و مادي در هم تنیده اسـت.  هم جهات مادي را و در بسیاري موارد مفاهیم اخالقی و

نمـاز بـوده اسـت و    ۀبرپـایی فریضـ  بـراي پایگـاهی  ،سـو از صدر اسالم مسجد ازیک،مثالً
دیگـر و اطـالع از نیازهـاي بـرادران    مکانی براي آگاهی مسلمانان از حال یـک ،دیگرازسوي

دین اسالم هدفی برتر از نظـم جهـانی، یعنـی برقـراري     باره،دینی و رفع این نیازها. درهمین
آمده است:» حدید«ۀمبارکةسور25ۀعدالت اجتماعی متصور است. در آی

»لقد أرسلنا رسلنا بالبینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم النّاس بالقسط«
ها، زدودن فقر کردن دلو ازجمله آثار آن نزدیکاستهدفهمین ر راهدادن نیز دصدقه
حتـی نیـت و هـدف    علـت، بـه همـین   اسـت. اي براي حکومت و ایجاد پشتوانه،از جامعه

فرماید:می» بقره«ۀمبارکةسور264ۀدهنده مهم است. در آیصدقه
الـه رئـاء النّـاس و ال    یا أیها الّذین آمنوا ال تبطلوا صدقاتکم بالمنّ و األذي کالّـذي ینفـق م  «

»:یؤمن باللّه و الیوم اآلخر
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که مـال خـود را   سبب منّت و آزار تباه نسازید، مانند آناي اهل ایمان صدقات خود را به«
».(و براي جلب توجه دیگران) انفاق کند و ایمان به خدا و روز قیامت ندارداز روي ریا

معنـی  بـه » نفـق «ۀاز ریشـ » انفاق«ةهایی که مفهوم بخشش دارند، واژازجمله واژه.4
کـه شـخص مـال را بـا انفـاق از      نظرمعنی اخراج مال است از آن خروج است. انفاق به

؛ 4،560ج ق:1410؛ جـوهري  7،97ج ق:1412(قرشـی  کنـد دست خود خارج مـی 
کـه نویسـنده بـه آن    » بقـره «ۀمبارکـ ةسور265ۀ). در آی819:ق1410راغب اصفهانی 

فرماید:اشاره کرده است، می
مثل الّذین ینفقون أموالهم إبتغاء مرضات اهللا و تثبیتاً من أنفسهم کمثل جنّۀ بربوة أصابها وابـل  «

»:فأتت أکلها ضعفین فإن لم یصبها وابل فطلّ و اهللا بما تعملون بصیر
خـاطر دل بـه   ق کنند و با کمال اطمینـان ل آنان که مالشان را در راه خشنودي خدا انفاثَم

ل بوستانی است که در زمین بلندي باشد و بـر آن بـاران زیـادي    ثَلطف خدا شاد دارند م
(که منتظرند) دهد و اگر باران زیاد نیایـد، انـدك بـارد   موقع ببارد و حاصلی دوچندانبه

.(کار شما) بیناستر رسد) و خدا به(تا باز به ثم

فرماید:ن سوره میهمی267ۀدر آی
»:یا أیها الّذین آمنوا أنفقوا من طیبات ما کسبتم و مما أخرجنا لکم من األرض«
چـه بـراي شـما از    ایـد و از آن چـه اندوختـه  اي اهل ایمـان، انفـاق کنیـد از بهتـرین آن    «
».رویانیممیزمین

تـر بـیش اند، اما مستحبی دانستهۀدر این آیه زکات و برخی صدقرابرخی منظور از انفاق
داننـد.  انواع انفاق و کارهاي خیر مـی ۀواجب و مستحب و بلکه شامل همۀاز صدقآن را اعم

زوجـه  ۀکند. درمورد پرداخت نفقـ انفاق بیان میةخروج مال واجب را هم با واژقرآنگاهی 
گوید:می» طالق«ۀمبارکةسور6ۀدرصورت وقوع طالق در دوران بارداري آی

»أوالت حمل فأنفقوا علیهنّ حتی یضعن حملهنّو إن کنّ«
(ابـن  معنی چیزي است که همه به آن رغبت کننداست. خیر در لغت به» خیر«دیگر ةواژ

). در 2،317ج ق:1412؛ قرشــی 6،381ج ق:1414؛ زبیــدي 4،265ج ق:1414منظــور 
آمده است:» بقره«ۀمبارکةسور215ۀآی

ما أنفقتم من خیر فللوالدین و األقربین و الیتامی و المساکین و ابـن  یسئلونک ماذا ینفقون قل «
.»السبیل و ما تفعلوا من خیر فإنّ اهللا به علیم
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پرسید: چـه چیـز و بـه    )ص(مند بود، از پیامبر اکرم که پیرمردي ثروت،عمرو بن جموح
ود و هـم  شـ واجـب مـی  ۀآیه نازل شد. این آیه هم شامل صدقاین چه کسانی صدقه بدهم؟ 

ق:1405؛ راونـدي  2،48جق:1417؛ شـهابی خراسـانی   285:تـا مستحب (حلّی بیۀصدق
» خیـر «ةنیـز واژ » بقـره «ةسـور 273و 272). در آیات 198:تا؛ مقدس اردبیلی بی1،240ج
راه انفاق آمده است.همبه

فرماید:می» حدید«ۀمبارکةسور11ۀاست. آی» الحسنهقرض«دیگر ةواژ
.»من ذا الّذي یقرًض اهللا قرضاً حسناً فیضاعفه و له أجر کریم«

اي بدهـد دوبرابـر آن در بهشـت    هـرکس کـه صـدقه   «فرمودند: )ص(روزي پیامبر اکرم 
من دو باغ دارم که اگر یکـی را  ،اي رسول خدا«ابوالدحداح انصاري پرسید: ». خواهد داشت

ابـو الدحـداح پرسـید:    ». آري«فرمـود:  » صدقه بدهم دوبرابر آن در بهشت خـواهم داشـت؟  
آیا فرزندانم نیـز بـا مـن خواهنـد     «پرسید: ». آري«فرمود: » بود؟الدحداح نیز با من خواهدام«

گـاه  داد. آن)ص(بر اکرم صدقه به پیاممنزلۀسپس باغی را که بهتر بود به». آري«فرمود: » بود؟
).226- 2،224ج :تا(مکارم شیرازي بیاین آیه نازل شد

اشـاره بـه دادن صـدقه دارد و از صـدقه     » قرضـاً حسـناً  «دهد که تعبیـر  این آیه نشان می
اش آن هم با سود فراوان یاد شده است.استقراض خداوند از بندهمنزلۀهب

» انسـان «ۀمبارکـ ةسـور 9و 8آمده است. در آیـات  دادننیز در معنی صدقه» اطعام«ةواژ
آمده است:

ویطعمون الطّعام علی حبه مسکیناً و یتیماً و اسیراً ، إنّما نطعمکـم لوجـه اهللا ال نریـد مـنکم     «
.»جزاء و ال شکوراً

دار بودنـد،  کـه روز را روزه ایشان سه روز متـوالی درحـالی  ةو خانواد)ع(حضرت علی 
صـدقه دادنـد،   منزلۀها بهچه آنمسکین و یتیم و اسیر دادند. در این آیه از آنطعام خود را به 

تعبیر به اطعام شده است، چراکه طعام خود را صدقه دادند.

صدقه.7
هم که »تصدق«است و » صدق«ۀآمد، صدقه از ریش» صدقه«چه در توضیح معنی چنان.5
زن از همـین  ۀمعنی مهریبه» صدقَه«. صدق عبودیت استۀمعنی دادن صدقه است، نشانبه

ریشه است، زیرا زوج با دادن مهر صدق احترام بـه زن یـا صـدق دسـتور خـدا را ظـاهر       
اسـت،  » گـو پیوسـته راسـت  «معنـی  که نویسنده آورده است، به،نیز» الصدیق«ةکند. واژمی
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،). بنـابراین 4،117ج ق:1412(قرشـی  یعنی کسی کـه در قـول و عقیـده راسـت اسـت     
چون کلمات دیگر که گفتـه شـد، در   دادن ندارد، بلکه همارتباط معنایی با صدقه» الصدیق«

ریشه با آن مشترك است.
فرماید:که نویسنده به آن استناد کرده است، می» بقره«ۀمبارکةسور196ۀدر آی.6
دي و ال تحلقـوا رؤوسـکم حتّـی    و أتموا الحج و العمرة هللا فإن أحصرتم فما استیسر من اله«

.»...یبلغ الهدي محلّه فمن کان منکم مریضاً أو به أذي ففدیۀ من صیام أو صدقۀ أو نسک
،پایان برسانید و اگر ترس و منعـی پـیش آیـد   اعمال حج و عمره را براي خدا بهۀو هم«

انی شـما بـه محـل    گاه که قربـ چه مقدور و میسر است، و سر متراشید تا آنقربانی کنید به آن
(سر بتراشد) و از آن فـدا دهـد   ذبح برسد. و هرکس بیمار باشد یا سردرد بر او عارض شود

....»دادن یا کشتن گوسفندداشتن یا صدقهبه روزه
جـاي آورد.  هـا بـه  اتمام حج یعنی حج و عمـره را بـا تمـام اجـزا و رعایـت کیفیـت آن      

گـاه ذبـح   حج شود، باید قربانی خود را بفرسـتد تـا در قربـان   ۀکه بیماري مانع ادامدرصورتی
کـه تـا   شـدن اسـت، درحـالی   محلّۀشود و سر خود را نباید بتراشد، چون تراشیدن سر الزم

دیگر مثـل سـردرد   علتبیماري یا علترسیدن قربانی به محل خود نباید محلّ شود، مگر به
دهد. فدیه یکـی از  تراشد، ولی فدیه میمینیاز به تراشیدن سر باشد که در آن صورت سر را

(صـدقه)  شـده طعـام  سه چیز است: سه روز روزه بگیرد، یا شش مسکین را با شرایط گفتـه 
اي ). این طعام یـا صـدقه بـه مسـکین صـدقه     325:تا(حلّی بییا یک گوسفند ذبح کند،دهد

.استواجب تخییري هرچندواجب است، 
ـ  » توبه«ۀمبارکةسور79ۀیکی آیمورداستناد نویسندهۀدو آی.7 263ۀاست و دیگـري آی
فرماید:اول میۀاست. در آی» بقره«ۀمبارکةسور
الّذین یلمزون المطّوعین من المؤمنین فی الصدقات و الّذي ال یجدون إلّا جهدهم فیسـخرون  «

.»منهم سخر اهللا منهم و لهم عذاب ألیم
مؤمنـانی کـه صـدقات مسـتحب فقیـران را      آن کننـد بـر  جـویی مـی  آن کسانی که عیب«

چیـزي کـه مقـدور    کنند مؤمنـانی را کـه از انـدك   چنین مسخره میکنند و همگیري میدست
کنـد  ها را البته مسخره و مجازات مـی کنند خدا هم آن(در راه خدا) مضایقه میهاست همآن

».ها عذابی دردناك خواهد رسیدو به آن
آمده است:» بقره«ۀمبارکةسور263ۀدر آی

.»قول معروف و مغفرة خیر من صدقۀ یتبعها أذي«
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اي کـه پـی   (ردکردن) بهتر است از صدقهفقیر سائل را به) زبان خوش و طلب آمرزش«(
».آن آزار کنند

بلکـه در کیفیـت   ،نویسنده ارتباطی به مصـادیق صـدقه نـدارد   ۀاین دو آیه برخالف گفت
جـویی و  دهنـدگان را موردعیـب  ت کسانی است که صـدقه اول در مذمۀدادن است. آیصدقه

دهندگانی که ثروت و مال زیادي ندارند تا صدقه بدهنـد.  ویژه صدقهدهند، بهتمسخر قرار می
. بعـد  استراه با آزار و اذیتها همآنۀدهندگانی است که صدقمذمت صدقهةدوم دربارۀآی

ن گفتنـد کـه چـه خودنمـایی     ار آورد. منافقـ بسـیا ۀصدقه نازل شد، مردي صـدق ۀکه آیاز آن
ناچیزي آورد، گفتند خدا چه احتیاجی بـه ایـن زکـات نـاچیز دارد.     ۀکند. مردي هم صدقمی
؛ 2،437ج :1368؛ قمـی  428:تـا (عاملی بـی نازل شد» توبه«ۀمبارکةسور79ۀدنبال آن آیبه

).4،51ج :ق1408ابوالفتوح رازي 
آن است که در مقابل سائل و فقیر سخن متعارف و زبـانِ » عروفم«دوم منظور از ۀدر آی

). حتی ردکـردن سـائل   6،45ج ق:1412(قرشی است راه با اذیت همۀخوش بهتر از صدق
که براي رفع نیاز او دعا کند.مثل آن،باید به زبان خوش باشد

آمده است:» بقره«ۀمبارکةسور271ۀدر آی.8
فنعما هی و إن تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم و یکفّر عـنکم مـن   إن تبدوا الصدقات «

.»سیئاتکم و اهللا بما تعلمون خبیر
کاري نیکوسـت، لـیکن اگـر پنهـانی بـه فقیـران      ،(به مستحقان) آشکارا صدقه دهیداگر«

(بـه پـاداش آن) برخـی از گناهـان شـما را      براي شما نیکوتر است و خدا،(آبرومند) رسانید
».آگاه استکنیدچه می(آشکارا و نهان) آنمحو و مستور دارد و خداوند از

فرماید:شهید ثانی می
کـه مـتهم شـود بـه تـرك      دلیل نص کتاب و سنت، مگـر آن پنهانی افضل است بهۀصدق

دادن امـري مطلـوب   دادن افضل است، زیرا خـود صـدقه  صدقه که در این صورت علنی
بخواهد مردم را به این کار هدایت کند، اظهار آن افضـل  حتی براي معصوم و اگر،است
).192ق:1410(شهید ثانی است

دلیلی از سنت آورده است:منزلۀرا بهوسائلشهید ثانی حدیثی از 
ــرّ تطفــیء غضــب الــرب« 8:ق1407؛ کلینــی 395ق:1409(حــرّ عــاملی »صــدقۀ الس ،

).3حدیث
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کنـد و  عموم مـی ةاست و افاد» ال«جمع معرف به آیهاین در » الصدقات«تعبیر ،ازطرفی
معنی مطلق انفاق است چه واجـب و چـه مسـتحب. در    به،بنابراین.نیز بدون قید آمده است

آمده است:)ع(روایتی از امام صادق 
و إن تخفوهـا و  ”امـا در  ،زکات واجـب اسـت  “إن تبدوا الصدقات فنعما هی”منظور از «

، 8ق:1407؛ کلینـی  310ق:1409(حرّ عـاملی  »مستحب استۀصدقمنظور “تؤتوها الفقراء
).3حدیث 

فرماید:میالمیزانعالمه طباطبایی در 
گرمـی فقـرا و مسـاکین    دلۀآشکار تشویق و دعوت به کار نیک است و نیـز مایـ  ۀصدق

پنهانی از آن جهت نیکوست که از منّت و اذیت و نیـز ریـا دور اسـت،    ۀاست، اما صدق
جهـت نیکوسـت   شناسد که بر او منّت بگذارد و نیز از آن دهنده فقیر را نمیچون صدقه

ۀتـري دارد، ولـی صـدق   علنـی نتـایج بـیش   ۀماند. پس صدقکه آبروي فقیر محفوظ می
دانـد مـذکور هـردو را خـوب مـی    ۀیـ به همین دلیـل آ .شودتر انجام میپنهانی خالصانه
).609، 2ج :تا(طباطبایی بی

آمده است:» بقره«ۀمبارکةسور264ۀآیدر.9
یا أیها الّذین آمنوا ال تبطلوا صدقاتکم بالمنّ و األذي کالّـذي ینفـق مالـه رئـاء النـاس و ال      «

.»یؤمن باهللا و الیوم اآلخر
کـه مـال خـود    مانند آن؛و آزار تباه نسازیدسبب منّت اي اهل ایمان، صدقات خود را به«

».توجه دیگران) انفاق کند و ایمان به خدا و روز قیامت ندارد(براي جلبرا از روي ریا
میان نیاورده اسـت، بلکـه   گوید سخنی از خودخواهی بهچه نویسنده میاین آیه برخالف آن

ی را که با منّـت و اذیـت صـدقه    کس،چنینداند. همشدن صدقه میمنّت و اذیت را باعث باطل
کند.که فرد مؤمن ریا نمیدرحالی،دهدداند که با ریاکاري صدقه میدهد، شبیه به کسی میمی

فرماید:می» مجادله«ۀمبارکةسور12ۀآیدر.10
یا أیها الّذین آمنوا إذا ناجیتم الرّسول فقدموا بین نجویکم صدقۀ ذلک خیر لکم و أطهر فـإن  «

.»تجدوا فإنّ اهللا غفور رحیملم 
(یا سؤالی کنید) پیش از ایـن  اي اهل ایمان، هرگاه بخواهید با رسول سخن سرّي گویید

(کـه شـما را از   تـر اسـت  کار باید صدقه دهید که این صدقه براي شـما بهتـر و پـاکیزه   
اي (بـر (از فقـر) چیـزي  گرداند) و اگـر میجا برکنار و از بخل و لئامت پاكسؤاالت بی

.خدا بسیار آمرزنده و مهربان است،صورتصدقه) نیابید دراین
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دانسـتند  کردند و این کار را نوعی امتیاز مـی میازیاد نجو)ص(مندان با پیامبر ثروت
نشان دهند. فقـرا از ایـن رفتـار    )ص(خواستند خود را از خواص نزدیک به پیامبر و می

ین آیه نازل شد و دستور رسـید کـه هرگـاه    اعلت،خاطر شدند و به همین ها رنجیدهآن
ها از بـین بـرود  ها و کدورتکنند ابتدا صدقه دهند تا کینهانجو)ص(خواستند با پیامبر 

).328، 19ج :تا(طباطبایی بی
فرماید:می» توبه«ۀمبارکةسور60ۀآی.11

قلوبهم و فی الرّقاب و الغـارمین  إنّما الصدقات للفقراء و المساکین و العاملین علیها و المؤلّفۀ «
.»و فی سبیل اهللا و ابن السبیل فریضۀ من اهللا و اهللا علیم حکیم

(ایـن هشـت طایفـه): فقیـران و عـاجزان و      مصرف صدقات منحصراً مختص است بـه 
(یعنــی بــراي هــا کــردصــدقات و کســانی کــه بایــد تــألیف قلــوب آنةمتصــدیان ادار

(یعنـی  داران و در راه خداسالم) و آزادي بندگان و قرضکردن بیگانگان به دین امتمایل
گانه فرض و حکـم  درماندگان. این مصارف هشتراهدر راه تبلیغ و رواج دین خدا) و به

.نا و بر تمام مصالح خلق آگاه استخداست، که خدا دا

کنـد،  آیـه اشـاره مـی   ایـن  قبـل از  ۀه آیکموارد مصرف زکات است. چنانةاین آیه دربار
دهد. ایـن  زکات را به هرکس که دوست دارد می)ص(کردند که پیامبر اکرم ن انتقاد میامنافق

ن زکـات  اآیه نازل شد و موارد مصرف زکات را دقیقاً بیان داشت. برطبـق ایـن آیـه مسـتحق    
هشت گروه هستند.

گروه اول و دوم فقرا و مساکین هستند که برخی این دو گروه را متفاوت و برخـی یکـی   
چنین فقهاي شافعی و حنفـی عقیـده بـه تفـاوت ایـن دو دارنـد      دانند. فقهاي شیعی و هممی

ن امسـتحق ،). البته برخی فقهاي شیعه این دو گروه را یک صنف و درنتیجـه 271:تا(حلّی بی
). عالمه طباطبایی عقیـده دارد کـه هـر    198ق:1415(انصاري دانندزکات را هفت گروه می

هـاي زنـدگی، امـا    ند، یعنی نداشتن مـالی بـراي تـأمین هزینـه    ار عدمیدو گروه متصف به ام
شود دسـت  حدي است که مجبور می، یعنی فقر او بهاستمسکین دچار ذلّت و مسکنت هم 

).417، 9ج :تا(طباطبایی بیوضع او بدتر از فقیر استبنابراینپیش دیگران دراز کند و 
نـد.  اآوري و تحصیل زکـات هستند که مسئول جمع، کسانی »و العاملین علیها«گروه سوم، 

، مشرکانی هستند که بزرگان قـوم خـود بودنـد و پیـامبر گرامـی      »قلوبهمالمؤلّفۀ«گروه بعدي، 
و «به اسالم نـرم گـردد.   ها نسبتهاي آنداد تا دلها میسهمی از زکات را به آن)ص(اسالم 

رسـد.  ها به مصرف مـی ي آزادکردن بردهمعنی آن است که بخشی از زکات برابه» فی الرّقاب
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، یعنی کسانی که زیر بار دین هستند و قـرض را هـم در راه معصـیت    »غارمون«گروه پنجم، 
اشاره به مصرف زکات در راه گسـترش و تقویـت   » اهللاو فی سبیل«خدا مصرف نکرده باشند. 

داشتن تحصیل علـم و  و ساختن مسجد. گاهی مواردي مثل برپا،اسالم دارد، مثل جهاد، تبلیغ
انــددانســته» اهللافــی ســبیل«ســاختن مدرســه بــراي تحصــیل علــوم دینــی را نیــز مصــداق  

» ابن السـبیل «). گروه هشتم یعنی 99ق:1415طباطبایی؛ یزدي1،174ج ق:1413(گیالنی
علتـی نیازمندنـد، هرچنـد در وطـن خـود      اند و بهکسانی هستند که در غربت یا سفر درمانده

).276:تا؛ حلّی بی17ق:1429(کاشانی ند بودغنی 
استناد کرده است:» بقره«ۀمبارکةسور273ۀنویسنده به آی.12

للفقراء الّذین أحصروا فی سبیل اهللا ال یستطیعون ضرباً فی األرض یحسبهم الجاهـل أغنیـاء   «
.»ر فإنّ اهللا به علیممن التّعفّف تعرفهم بسیماهم ال یسئلون النّاس إلحافاً و ما تنفقوا من خی

انـد، از  که چـون خـود را بـراي جنـگ و جهـاد اختصـاص داده      استمنظور آیه کسانی 
بیماري یا ترس از کار درمانده شده باشـند. نویسـنده   علتکه بهنه این،اندوکار بازماندهکسب

داري ازخویشـتن علـت حـال بـه  مهم اشاره نکرده است کـه ایـن افـراد درعـین    ۀبه این نکت
هـایی مثـل   شناسـند، بلکـه از نشـانه   ها را نمیدیگران آنبنابراینکنند و درخواست امتناع می

شوند.رنگ چهره و ضعف جسمانی شناخته می
توانـد  اند حتی فردي که کاري مثل تحصیل علم را انتخاب کرده است و نمـی برخی گفته

).613، 2ج :تا(طباطبایی بیاست وکار بپردازد، مشمول این آیه به کسب

زکات.8
، 3ج ق:1412(قرشـی  معنی پاکی و پـاکیزگی اسـت  به» زکاء«و » زکو«زکات از مصدر .13

بـن منظـور   ا(شـود مـال مـی  ۀآن این است که زکات سبب پاکی و تصفیۀتسمی) و وجه168
، بلکه فعـل آن  یستزکات نۀریش» زکی«برخالف سخن نویسنده، ،بنابراین).358ق:1414
أمـوالهم مـن خـذ «ۀآیـ علـت که هم بر نماء و زیادي و هم بر طهارت داللت دارد، بـه است 
).17ق:1404بوالحسین ا(»بهاتزکّیهموتطهرهمصدقۀ

:است» بقره«ۀمبارکةسور177ۀمنظور نویسنده آی.14
اآلخـر و  لیس البرّ أن تولّوا وجوهکم قبل المشرق و المغرب و لکنّ البرّ من آمن باهللا و الیوم

المالئکۀ و الکتاب و النّبیین و آتی المال علی حبه ذوي الیتامی و المساکین و ابـن السـبیل و   
...السائلین و فی الرّقاب و أقام الصلوة و آتی الزّکاة و الموفون بعهدهم إذا عاهدوا
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کـرد  که هنگامی که قبله تغییر یافت، هر گروهی ادعـا مـی  استخطاب آیه به اهل کتاب 
دارد که نیکی منحصـر بـه موضـوع    هاست. این آیه بیان میآنۀسوي قبلکه کار نیک توجه به

اي کـه  دن بخشی از مـال اسـت بـاوجود عالقـه    کرو یکی از مصادیق نیکی بیرونیستقبله ن
ه بـه ایـن مطلـب هـم دارد کـه دادن زکـات       آیه اشار،دیگرعبارتانسان به مال خود دارد. به

.استکردن مصداق نیکیبنابراینتواند براي انسان کاري دشوار باشد و می

هاي قرآنیکردن ارزشنهادینه.9
روایت شده است که مسلمان بایـد هـر روز صـدقه بدهـد. در پاسـخ      ) ص(از پیامبر اکرم .15

نمایی و هدایت کسی در راه، عیـادت  ر راه، راهبرداشتن مانع از س«سؤال از چگونگی آن فرمود: 
).184ق:1410(اصفهانی »و جواب سالم صدقه است،ازمنکرمعروف و نهیمریض، امربه

. کنـد اشاره مین و تعلیل آنانشدن انفاق منافقبه پذیرفته» توبه«ةسور59تا 54آیات .16
هـا و نیـز خوانـدن نمـاز از روي     علـت کفـر آن  ن بـه ادر این آیات آمده است که انفاق منافق

ن ان مطرح شده اسـت. منافقـ  اآیات اعتراض منافقاین در ،چنینشود. همکسالت پذیرفته نمی
هـا  دیگر چیـزي از صـدقات بـه آن   عللییانداشتناستحقاقعلتبه)ص(هرگاه پیامبر اکرم 

داد، آن را عـدل  هـا مـی  از صـدقات بـه آن  )ص(کردند. اگر پیامبر اکرم داد، اعتراض مینمی
).223ق:1405(راوندي شدندداد، خشمگین میها نمیدانستند و اگر چیزي به آنمی

مشغول تقسـیم امـوال   )ص(اند که هنگامی که پیامبر اکرم گفته58ۀدرمورد شأن نزول آی
». اي رسول خدا عدالت کـن «رسید و گفت: الخویصرةذونام تمیم بهبنیۀبودند، یکی از طایف

ایـن آیـات   » پس چه کسی عدالت خواهد کـرد؟ ،اگر عدالت نکنم!واي بر تو«پیامبر فرمود: 
).454، 7ج :تا(مکارم شیرازي بینازل شد و به این افراد هشدار داد

اعتـراض بـه دادن زکـات، بلکـه     ةخالف سخن نویسنده، این آیات نـه دربـار  بر،بنابراین
ةهـا بـه نحـو   و نیـز اعتـراض آن  ،انفـاق آنـان  نپذیرفتنن در دادن زکات و ااکراه منافقةدربار

بوده است.)ص(زکات توسط پیامبر اکرم توزیع وتقسیم 
که داللـت بـر وجـوب    » صدقۀأموالهممنخذ«ۀدر آی» خذ«امر ۀوجود صیغعلتبه.17

داري و مصـرف  بر صالحیت نگهامام عالوه،دارد، گرفتن صدقه بر امام واجب است. بنابراین
دهنـده واجـب   اند که بر خـود صـدقه  کات، صالحیت اخذ آن را نیز دارد. حتی برخی گفتهز

وجوب اخذ بر امام آن است که صدقه بـه امـام   ۀاست که صدقه را به امام برساند، چون الزم
).264:تا(حلّی بیرسانده شود
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، هاي صدقه و زکات و نیز مصارف صدقه که در این بخش آمده اسـت بحث تفاوت.18
شد.شناسی در ابتداي مقاله آورده میبهتر بود در بحث مفهوم

در » هـاي قرآنـی  کـردن ارزش نهادینه«این مطلب در بخش قبلی مقاله، در ذیل عنوان .19
پاراگراف آخر آمده است و نویسنده آن را تکرار کرده است.

وجوب امام مشروط به اخذ امام نیست، چون زکـات و خمـس حقـوق مـالی     .20
علـت نـه بـه  )ص(امر به رسول اکرم ،هر مؤمن اداي آن است. بنابراینۀست و وظیفا

ۀو حکومت هم پس از ایشان به ائماستحکومت اسالمی برايشخص ایشان، بلکه 
دار ایـن امرنـد.   فقهاي شیعه عهدهرسد و در زمان غیبتمی)علیهم السالم(معصومین 

آوري زکات، در زمان غیبت دار جمعد عهده، یعنی افرا»عاملین«نظر قوي آن است که 
:تـا (خمینی بیهم هستند و احوط آن است که در زمان غیبت زکات را به فقیه بدهند

).63- 51، 2ج 

گیرينتیجه.10
منزلـۀ ابعاد گوناگونی از حکم شرعی زکات را بهکهده استکرهرچند نویسنده کوشش 

دار این اي کوتاه مسائل دامنهدر مقالهد ور دهیکی از قوانین مسلّم شرعی موردتوجه قرا
ییاهـ لحاظ شکلی و محتوایی ایرادها و اشکالو بهاقانون دینی را فراهم آورد، اما تالش 

زدگـی  همه ناشی از شـتاب و از جهات مختلف محل نقد و نظر است و ایندارداساسی 
نویسـنده از  یاطالعـ بـی و ،سـو در تدوین مقاله و نبود تمحض بر بعضی مسائل ازیـک 

نویسـنده  ياهاستنتاجاوجودرو، بدیگر است. ازاینزکات ازسويدربارةاول منابع دست
اسـتحبابی و اختیـاري   یکـه در مـواردي حکمـ   گونهزکات همان،اولکهباید گفته شود

دوم،آیـد؛  شـمار مـی  بـه هـا رقـه است در موارد بسیاري از واجبات مسلّم اسالمی میان ف
س آیات قرآنی و نصوص دینی براي تحقق زکات به همان میزان که فعل مـادي و  براسا

نیت و قصد قربت نیز موضوعیت تریشبجوارحیِ انسان کارساز است به همان مقدار یا 
کـه در آغـازین   گونهو همانیستزکات حکمی مختص یک مقطع تاریخی نسوم،دارد؛ 

مؤکـد اسـت؛   ی صار بعدي و اکنـون واجبـ  اسالمی موردتأکید بود در اعۀهاي جامعسنه
از استحبابی و واجب، نیازمند رعایت شرایطی است کـه الزم  پرداخت زکات اعمچهارم،

اســت براســاس مقاصــد شــریعت اســالمی و بــا تأکیــد بــر نصــوص قرآنــی و حــدیثی 
د.شوبازتعریف
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نامهکتاب
.ناقم: بی،اللّغۀمقائیسمعجم،ق)1404(ابن فارس، ابوالحسین احمد بن فارس

وللطباعـۀ دارالفکـر : بیـروت ،العربلسان،ق)1414(مکرمبنمحمدالدینجمالابوالفضلمنظور،ابن
.التوزیع؛ دار صادروالنشر

هـاي  مشـهد: بنیـاد پـژوهش   ،القرآنتفسیرفیالجنانروض،ق)1408(ابوالفتوح رازي، حسین بن علی
اسالمی.

بیـروت:  ،السـالم علـیهم األطهـار األئمـۀ أخبـار لدررالجامعۀاألنواربحار،ق)1410(اصفهانی، محمدباقر
.النّشروالطّبعمؤسسۀ

داشت شیخ اعظم انصاري.بزرگةقم: کنگر،)ی(محشصراة النجاة ،ق)1415(انصاري، مرتضی
ا.نتهران: بی،شاهیتفسیر،ق)1404(جرجانی، سیدامیر ابوالفتح حسینی

بیروت: دارالعلم للمالیین.،العربیۀصحاحواللغۀتاج،ق)1410(اسماعیل بن حمادجوهري،
البیت.آلۀقم: مؤسس،الشیعۀوسائل،ق)1409(حرّ عاملی، محمد بن حسن

عبـدالرحیم عقیقـى بخشایشـى،    ۀترجم،القرآنفقهفیالعرفانکنز،تا)(بیحلّى، مقداد بن عبداهللا سیورى
نا.قم: بی

ۀقم: دفتـر انتشـارات اسـالمی وابسـته بـه جامعـ      ،تحریرالوسیله،ق)1425(موسوياهللاسیدروحخمینی،
قم.ۀعلمیةمدرسین حوز

دارالعلم.مطبوعاتمؤسسۀ: قم،تحریرالوسیله،تا)(بیموسوياهللاسیدروحخمینی،
.یۀالدار الشامسوریه:،القرآنغریبفیالمفردات،ق)1410(راغب اصفهانی، حسین بن محمد

.المرعشیالنجفیالعظمیاهللاآیۀمکتبۀقم: ،القرآنفقه،ق)1405(الدینراوندي، قطب
بیروت: دارالفکر.،القاموسجواهرمنالعروستاج،ق)1414(زبیدي، سیدمحمدمرتضی حسینی

تهران: سازمان چاپ و انتشارات.،فقهادوار،ق)1417(شهابی خراسانی، محمود
.الدینیۀالنجفجامعۀمنشوراتجا: بی،الدمشقیۀاللمعۀشرحفیالبهیۀالروضۀ،ق)1410(شهید ثانی

لجماعـۀ التابعـۀ اإلسـالمی النّشرمؤسسۀقم: ،القرآنتفسیرفیالمیزان،تا)(بیطباطبایی، سیدمحمدحسین
.المشرفهبقمالمدرسین

.دارالمعرفۀبیروت: ،القرآنتفسیرفیالبیانجامع،ق)1412(ابوجعفر محمد بن جریرطبري، 
بیروت: دار احیاء التراث العربی.،القرآنتفسیرفیالتبیان،تا)(بیطوسی، محمد بن حسن

صدوق.ۀخانتهران: کتاب،عاملیتفسیر،تا)(بیعاملی، ابراهیم
قم: دارالقرآن الکریم.،العزیزالقرآنتفسیرفیالوجیز،ق)1413(عاملی، علی بن حسین

.اإلسالمیۀدارالکتبتهران:،قرآنقاموس،ق)1412(اکبرقرشى، سیدعلى
تهـران: سـازمان چـاپ و    ،الغرائـب بحـر والـدقائق کنـز تفسـیر ،ق)1368(قمی، محمد بن محمدرضا

انتشارات.
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نا.تهران: بی،کاشانیفیضرسائل،ق)1429(کاشانی، محمدمحسن فیض
.اإلسالمیۀدارالکتب: تهران،الکافی،ق)1407(یعقوببنمحمدابوجعفرکلینی،

تهران: کیهان.،السؤاالتأجوبۀفیالشتاتجامع،ق)1413(گیالنی، ابوالقاسم میرزاي قمی
تهران: مرکز نشر علوم اسالمی.،فقهیقواعد،ق)1406(، سیدمصطفیمحقق داماد

نا.تهران: بی،)محشی(حجمناسک،ق)1429(محمودي، محمدرضا
.العلمیۀدارالکتببیروت: ،الکریمالقرآنکلماتفیالتحقیق،ق)1430(مصطفوي، حسن

.الجعفریۀالمکتبۀتهران: ،البیانزبدة،تا)(بیمقدس اردبیلی، احمد بن محمد
نا.جا: بیبی،)نمونهتفسیر(المنزلاهللاکتابتفسیرفیاألمثل،تا)(بیمکارم شیرازي، ناصر

تهـران: مرکـز النشـر العلـوم     ،)یزديید(للسجوابوسؤال،ق)1415(کاظم، سیدمحمدطباطبایییزدي
اإلسالمی.
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