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 دانشجوي دكتري دانشگاه تهران ۳,استاديار دانشگاه تهران۲دانشيار دانشگاه تهران،۱
 )۲۱/۸/۱۳۸۶ :ي پذيرش نهايريخ ـ تا۲۶/۹/۱۳۸۵ :تاريخ دريافت مقاله(

 
 چكيده

هستند براي اثبـات  ل ئقاگانه فقيهاني که به انحصار وجوب زکات در اجناس نه  
از  .انـد كـرده  و عموم برخـي از آيـات اسـتدالل           مدعاي خود به روايات، اجماع    

انـد  جـسته   پيروان نظريه تعميم نيز به روايات و دليل عقل، استناد          ,سوي ديگر 
آن   بـه ويـژه   .که ادله آنان از سوي مخالفان مورد انکار و رد قرار گرفته است            

 ايـن نوشـتار    در. اندته در گرداب قياس نيز گرفتار شده      که خواسته يا ناخواس   
 بـه دليـل     ،لين به تعمـيم   ، استدالل قائ  ادله  طرفين  نقد و بررسي مجدد     وه بر   عال

 نيافتن چاره و توجيهي منطقي و         متواتر و منصوص و نيز      ادله ناسازگاري با 
  رويکرد اين جستار     ، مردود دانسته شده است، اما با مالحظة       اصولي براي آن  

، بـه مـوازات رد      سـت  ا کاري جديد براي حل مـشکل پـيش رو         و ه ساز ئکه ارا 
رسـد تنهـا راه     اي مياني پيشنهاد شده است که به نظر مـي          تعميم نظريه  ،نظريه
 .رفت از تعارض ادله و کشمکش ديرينه و به ظاهر الينحل باشدبرون

 
 .ةن، مال التجاري، انعام ثالثه، نقدةبعزکات، غالت ار   هاكليد واژه

 
 طرح مسأله

 براي تأمين مخـارج سالم ي احقوق قتصادي مكتبا زكات در حقيقت يكي از راهكارهاي 
 قرآنهاي دولت اسالمي به منظور صرف آن در موارد و اصنافي است كه در             و هزينه 
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با مالحظه ويژگي كساني كه بـه       . و سنت به صراحت يا به تلويح از آنها ياد شده است           
ت يع زكـا  آيد يكـي از اهـداف تـشر       اند به نظر مي   عنوان مستحقين زكات نام برده شده     

اين مهم  . بيني درآمد دولت براي تأمين مخارج عمومي باشد       تماعي و نيز پيش   تأمين اج 
گانه آن بـه مـوارد مـشابه و بلكـه      كه نظريه تعميم زكات از اجناس نه      باعث شده است    

اين ميان با توجه به تنوع و گستردگي محصوالت كشاورزي و            در. تر مطرح شود  عام
د كه اقالم موضوع زكات نيـز   شوري اين فرضيه تقويت مي    نيز پيشرفت و توسعه فناو    

 .به همين موازنه گسترش يابد
اره در نظريـات موافـق و       آنچه در اين جستار بـه دنبـال آن هـستيم كاوشـي دوبـ              

 . اي راهبردي دست يافته شده در اين خصوص است تا بتوان به نظريهمخالف ارائ
 

 لين به انحصارئاستدالل قا
 ,معروفگانه  ستند و زکات را در همان اقالم نه       ل به انحصار ه   قائماميه  بيشتر فقيهان ا  

و ) ندم، جـو، خرمـا و کـشمش   گ( و غالّت اربعه) گاو، گوسفند و شتر    (يعني انعام ثالثه  
 .اندواجب دانسته )طال و نقره مسکوک(نقدين 

 سـتدالل بـر وجـوب زكـات در مـوارد           ا اين گروه در طرح نظريه خويش عالوه بـر         
سيدمحمدحـسين  : نكــ   ( ورزنـد نيز تأكيد مـي    بر عدم تعميم آن به موارد ديگر      , انهگنه

  در كنـار   ,از ايـن رو   ). ۱۵/۶۵ ؛ نجفي، ۸/۳۷،  المطلبمنتهي؛ عالمه حلي،    ۵/۲۸طباطبايي،  
استدالل بر انحصار وجوب زكات در مـوارد منـصوص، ادلـه مخالفـت بـا تعمـيم نيـز                 

كيـد و اصـرار بـر       أ كـه ت   دهندميتوجه  ين نكته   يي به ا   گو .مطمح نظر قرار گرفته است    
نجفـي،  : ـ  نکـ (ادلـه  آن اسـت        اثبات انحصار با فرض توجه به تعميم و غافل نبودن از          

 ).۵/۲۸ طباطبايي،سيدمحمدحسين ؛ ۱۵/۶۵
 روايت: دليل اول

 شـمار ترين دليـل بـه    به عنوان مهم  است  ده  ش وارد   )ع(روايات فراواني که از اهل بيت       
 گونه روايـات بـه طـور صـريح، اقـالم و مـوارد متعلّـق زکـات و                   را در اين  رود، زي مي

. ده اسـت شـ توجيهات مربوط به آن  بيان  گانه و کيد بر انحصار در اقالم نه     أهمچنين ت 
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آنهـا   هـستند کـه بـه برخـي از         اکثر اين روايات از صّحت سند و اتقان متن برخوردار         
 ١.شوداشاره مي

انـزل اهللا   «انـد كـه     نقـل كـرده   ) ع(مام باقر و امام صـادق       از ا  مسلمزراره و محمدبن  . ۱
 » و عفي عّما عدا ذلک     ةتسعآله في    اهللا عليه و  اهللا صلي  في کتابه فوضعها رسول    ةالزکا

 ;)۴، ح ۳۴ /۶ ،يحّر عامل(
درباره زكات پرسيده شد    ) ع(همچنين در حديثي ديگر آمده است كه از امام صادق            .۲

 و عفي عّمـا سـوي       ةتسع علي   ةالزکا) ص(اهللا  وضع رسول . ..«: كه در پاسخ فرمودند   
 و البقـر و الغـنم و االبـل          ةلفض و الشعير و التمر و الزبيـب و الـذهب و ا            ةلحنطا: ذلک

) ص(اهللا  کـان و اهللا علـي عهـد رسـول         ): ع(ثـم قـال     ) ع(، فغضب   ةو الذر : فقال السائل 
يکن ذلک علـي عهـد      ولون انّه لم  انّهم يق : ذلک، فقال السماسم و الذّره و الدخن و جميع        

) ع(يکـن بحـضرته غيـر ذلـک، فغـضب            لما لم  ةتسعو انّما وضع علي     ) ص(اهللا  رسول
 ةواهللا ما اعرف شيئا عليه الزکـا       کذبوا فهل يکون العفو اال عن شي قد کان، و ال          : وقال

 ;)۳همان، ح (» شاء فليؤمن و من شاء فليکفرغير هذا، فمن 
 علـم اّن ذلـک      جل فرض للفقراء فـي مـال االغنيـاء مـا يـسعهم و لـو               ان اهللا عز و     ...  «.۳

 ).۳ و ۲، ح ۳باب /۶همان، (» ...اليسعهم فزادهم 
ــت اول و دو  ــه  در رواي ــراوان هــستند، ائم ــال آن در مــصادر حــديثي، ف ــه امث  م ک

 تبيـين عمومـات     با بيان و تشريح متعلّق زکات واجب، در واقع بـه تفـسير و             ) ع(اطهار  
گونـه روايـات خـاص موجـب تخـصيص           انـد کـه در حقيقـت ايـن        پرداختهآيات زکات   

توان بـه    نمي ,از اين رو  .  گرديده است  ٢ة و اتوا الزکا   ةاقيموا الصال : نظيرعمومات قرآني   
 عمومّيت آيات زکات در راسـتاي اثبـات نظرّيـه تعمـيم اسـتناد نمـود، زيـرا عمومّيـت                   

کـه    چنـان .اعتباراست فاقد ارزش وگونه آيات با در اختيار داشتن روايات خاص،   اين
نيـز از عوامـل      )ع(و معـصومين    ) ص(به جز روايـات خـاص، تقريـرات پيـامبر اکـرم             

 ).۱/۲۲۲ فاضل مقداد،: نكـ (روند تخصيص آيات، به شمار مي
________________________________________________________ 

فـرد  ه  منحصر بيسخه خطّن: نكـ (  بخشي از اين روايات را نقل کرده استينيقزوي موسوعليسّيد. ۱
 ). به بعد۱۷۶کتاب زکات، 

 .۱۹/؛ ذاريات۱۰۳، ۳۴/ه؛ توب۱۴۱: ؛ انعام۲۶۷، ۸۳،۱۱۰، ۴۳/بقره. ۲
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کيد بيشتري برخوردار است، زيـرا      أم در اثبات نظريه انحصار از اهميت و ت        روايت دو 
نـاظر  آن   بـه نظرّيـه تعمـيم و در مقـام رّد       ست که دقيقاً  در بردارنده سؤال و جوابي ا     

تـوان از  ين است که مـوارد زکـات واجـب را مـي     کننده بر ا  باشد، زيرا تصّور سؤال   مي
گانه به ساير اقالم توسعه و تعميم داد با اين توجيه که ساير اجناس در زمـان                اقالم نه 

فرمود، کات را بر آنها واجب مي     ز) ص(وجود نداشته است و االّ پيامبر       ) ص(نبي اکرم   
اقـالم   کيد فراوان، أنمايد و با ت    رّد مي  توجيهات مربوط به تعميم را شديداً     ) ع(ولي امام   

 در مقـام  ١روايت سـّوم . دانندميمنحصر گانه  واجب را در همان موارد نه      متعلق زکات 
گانـه کـه   سيس حکم الهـي زکـات در اقـالم نـه    أبيان بخشي از معيار و فلسفه جعل و ت        

ن معنـا کـه ماليـات عمـومي         يـ به ا . است جامعه باشد،   از يدستيهمان زدودن فقر و ته    
رفـت از ايـن     زکات به عنوان تکليف واجب اجتماعي، راه حلّي است در راسـتاي بـرون             

اين دسته از روايات به قدري فراوان هستند كه برخي از فقيهـان بـه صـراحت                 . بحران
 انـد نيز متـواتر بـودن آنهـا بـر عـدم تعمـيم شـده              مدعي تواتر نصوص در انحصار و       

 ).۱۵/۶۵نجفي، : نكـ (
گانـه، خـارج از مـدلوالت       اجنـاس ديگـر غيـر از اقـالم نـه            هر نوع کـاال و     ,بنابراين 

نها تصريح شده است، قابل ه آگيرد و اقالمي كه در نصوص حديثي بنصوص قرار مي
تواننـد بـراي    ئلين بـه تعمـيم نمـي       قا اين رو،   از .باشدتعميم به اقالم واجناس ديگر نمي     

 بلكه يا بايد احاديثي را بيابنـد        ,اثبات نظريه خويش به اين دسته از روايات تمسك كنند         
 .ابل استناد براي تعميم باشد يا از راهي ديگر به اقامه دليل بپردازندقكه مدلول آنها 

 اصل برائت: دليل دوم
ربـوط بـه زکـات بـه وسـيله ادلّـه            مقرآنـي   که مقصود و مضمون عمومات       پس از آن  

گاه نـسبت بـه تـسّري تکليـف از مـوارد          د، هر شمعّين   خاص به طور تفصيل معلوم و     
________________________________________________________ 

باشـد،  يگانـه مـ  انگر  انحصار زکات  در اقـالم نـه  ي است که ب   ي ناظر اتي بر روا  ات قطعاً ين گونه روا  يا. ۱
 ين مبتنـ  يشيـ شـده پ   بر امر معلوم  و ثابـت       "فزادهم"و  " سعهميما  : "ي مورد ادعا همانند   هارا گزاره يز

ز يـ  و ن)ع( از نظـر امـام   "فـرض للفقـراء  "يـران  ضه مخـصوص فق   يـ  مقـصود از فر    ,ن رو ياند، از ا  شده
ت  يـ فيگانه بـا ک  بوده است نه مبهم که همان اقالم نهياشدهت، امر معلوم و شناخته    ين روا ين ا يمخاطب

د در مقـام  يـ ت وجود ابهام در اصـل موضـوع، مخاطـب با        باشد و الّا در صور    يشده م نييو مقدار تع  
س يسـ أ ت سـازد و اصـالً    ي مـ  ي را منتفـ   ين فرضـ  يت چن يآمده که ظاهر روا   يپرسش و رفع ابهام برم    

 .روديشمار ممانه بهيرحکي و عمل لغو و غ)ع( مجهول و مبهم به دور از شأن امام يهاهيگزاره بر پا
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 : در ايـن صـورت از مـصاديق        ,شده به مازاد بـر آن شـبهه و ترديـد پيـدا شـود              قطعي
ــود و"شــّک بــدوي در تکليــف"  .شــودتکليــف جــاري مــي اصــل برائــت از  خواهــد ب
 تمـامي   تقريبـاً . شـود ، نظريه تعميم منتفي مي    ةئ البرا ةلاصا ه از با استفاد  ,ه اين ترتيب  ب

 ؛۱/۲۲۲مقـداد،   فاضـل : ـ  نکـ ( انـد هاي خود بر اين اصـل، تأکيـد کـرده         فقها در استدالل  
ــ ــ۱۵/۶۹، ينجفـ ــالف، ي؛ طوسـ ــس۹۲و ۲/۶۳ ,الخـ ــ؛ ع۱۰۶ و ۷۴أله ، مـ ــالمـ  ،يه حلّـ
ــذکر ــاءةت ــو; ۵/۲۱۱،  الفقه ــب من, هم ــي المطل ــ; ۷۵و ۸/۳۹، نته ــف ا ,وهم  ،ةلشيعمختل

 ).۱۱۵ زهره،ابن ;۱۹۵ـ۳/۱۹۲
  )۳۶/محمد (اليسئلکم اموالکم... آيه : دليل سوم

انـد و بـر ايـن    استناد به ظاهر آيه فوق، بر نفي تعميم استدالل کرده      از فقيهان با  برخي  
نظرند كه آيه در مقام نفي وجوب هر گونه حقوق مالي بر مکلّفين است و از عمـوم آن                   

: كــ   ن(داشته باشـد     دست برداشت مگر آنکه دليل قاطعي بر خالف آن وجود         توان  نمي
أدلّه قطعيه موجود که مخصّص عمومّيـت آيـه          و) ۱/۲۲۲ ؛ فاضل مقداد،  ۱۱۵زهره،  ابن

 و نـه    كنـد  داللت مي  گانهشوند، تنها بر اثبات انحصار زکات در اقالم نه        شريفه تلقي مي  
 ي مـورد اسـتناد بـرا      يـي ت ادله روا  ياگر تمام  به خصوص    .)۱۹۴،  يراوند: نكـ  (بيشتر  
 .دشود و خدشه واقع يم مورد ترديتعم

 اجماع: دليل چهارم
باره  نظرّيه ممنوعيت تعميم، روايات متواتر و مستفيض وجود دارد،           ه در ک به رغم آن  

توان يافت که در کنار ساير ادله به اجمـاع اسـتناد   ل به انحصار را نميئهيچ فقيه قا   اما
 ,همـو ; ۵/۱۷۲،  الفقهـاء  ةتـذکر ؛ عالمـه حلـي،      ۲/۶۳ الخـالف،  طوسي،: ـ  نک( باشدنکرده  

ان دو  يـ ن م يـ در ا ). ۵/۲۸،  ييطباطباسيدعلي  ؛  ۶۹ و   ۱۵/۶۵،  ي؛ نجف ۸/۳۷ ,منتهي المطلب 
 :نکته مهم قابل ذکر است

  عنـوان دليـل مـستقلي تلقّـي        توانـد بـه    مدركي اسـت و نمـي      ,هر چند اين نوع اجماع    . ۱
 ي نـصوص و تأييـد آنهـا       عنوان پـشتوانه مطمئنّـي بـرا       تواند به داقل مي ح اما, شود
 ;شمار رود به
بندي رود، نقشي است که در دستهيکاربرد ديگري که براي اين نوع اجماع تصور م    . ۲

 .محل خود به آن خواهيم پرداخت کند که درمي م ايفاي تعمييادله روا
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 لين به تعميم ئاستدالل قا
گانه منصوص  تعميم زكات را از اقالم نه      نظريه   ,ري از فقيهان اماميه   شما تعداد انگشت 
 : م دادي پاسخ خواه و به آنهابررسيادله ايشان را اند كه مطرح كرده

ندانـسته  منحصر   زکات واجب را در غالت اربعه        ,هان امامّيه ياز قدماي فق   ,جنيدابن 
قـرار  ) عـشرّيه  (١متعلـق  بلکه آن را در تمامي محـصوالت زراعـي کـه در زمـين      ,است

 دانـد وسـيله تـوزين و پيمانـه باشـد واجـب مـي            ه  گيـري بـ   داشته و نيـز قابـل انـدازه       
 همچنـين زکـات را در زيتـون و عـسل            يو). ۳/۱۹۵ ،ةلشيعمختلف ا ،  يعالمه حل : ـ  نک(

 ). ۱۹۷همان، : نكـ ( واجب دانسته است
 تيروا: ل اوليدل

رفتـه و بـه آن       ب خود ابتدا به سراغ اخبـار      ز براي اثبات مطلو   يه ن ين نظر ي طرفداران ا 
 گـسترش مـوارد زکـات     يم و در راسـتا    يند که به تعم   يجوي استناد م  ياتيدسته از روا  

 :   ات عبارتند ازين رواياهم ا. استناظر 
هـاي  مـسلم در خـصوص زكـات دانـه        در پاسخ به پرسش محمدبن    ) ع( امام صادق . ۱

جـد و  ، عـدس، کن )نوعي جو(ن، برنج، سلت  در گندم، جو، ذّرت، ارز  :روغني فرمودند 
 از ابواب مـا تجـب فيـه         ۹، باب   ۶/۴۰ ،يحّر عامل : نكـ  (مشابه آنها زکات واجب است      

 ;)۷، ح ۴/۳، تهذيب االحکام، ي؛ طوس۴، ح ةالزکا
 )ع(امـام    گيـرد؟ آيا بر ذّرت زکات تعلّق مـي      : کند سؤال مي  )ع (زراره از امام صادق   . ۲

 ذرت، عدس، سلت و حبوبـات هماننـد گنـدم و جـو زکـات تعلّـق                بلي، بر   : فرمايندمي
قابل پيمانه  ) سه کيلو برابر   تقريباً نوعي پيمانه ( وسيله صاع ه  گيرد و هر چه که ب     مي

متعلّـق زکـات واجـب    )  کيلوگرم است  ۸۵۰ نصاب که تقريباً  (باشد و به مقدار اوساق      
 از ۹، بـاب  ۶/۴۰املي، حـر عـ  : نكــ  (آنها بر مکلف خواهد بـود   برسد، پرداخت زکات    
 ;)۱۷۷، ح ۴/۶۵،  االحکامتهذيب, طوسي؛ ۱۰ح ة، ابواب ما تجب فيه الزکا

 گيـرد؟ کند که آيـا بـر بـرنج زکـات تعلـق مـي      ال ميؤس) ع(بوبصير از امام صادق  ا. ۳
 ). ۱۷۸؛ تهذيب، ح ۱۱، ح همان: نكـ ( دهديپاسخ مثبت م) ع( امام

________________________________________________________ 
داننـد، زيـرا زکـات و ماليـات         ، اهل سنت زکات را واجب نمـي       اشدگر در زمين خراجّيه قرار داشته ب      ا. ۱

 ).۵/۱۷۷،   الفقهاءةتذکر، يعالمه حل: نكـ (دانند خراج را قابل جمع نمي
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 از ۹ ، بـاب  ۶/۳۹،  يعامل حّر: ـ  نک(  و مشابه آن   ادشدهيهر چند از ظاهر روايات       :پاسخ
شـود و وجـوب زکـات در        نظريه تعميم استفاده و اثبات مـي      ) ةه الزکا يابواب ما تجب ف   

رسـد کـه طبـق       و به نظـر مـي      داللت دارد گانه  نه اقالم و اجناسي بسيار فراتر از اقالم      
ه سـاير اجنـاس و      گانـه بـ    در مقام گسترش وجوب زکات از موارد نـه         ,جنيدادعاي ابن 

ه كـرد ن ظهور اعتنا ن   يهان به ا  يب به اتفاق فق   يت قر ي اکثر حتي  و مشهور اقالم باشد، اما  
 بـا مالحظـه اهتمـام هـر دو گـروه موافـق و               ,نيبنابرا. انده آن برآمده  يو درصدد توج  

ات مورد استناد هر    يک سو و اعتبار اسناد روا     يات از   يم در استناد به روا    يمخالف تعم 
گر سـو، باعـث شـده اسـت کـه      ين و مفاد آنها از د  يبه همراه صراحت مضام   دو دسته   

ات را برطـرف    يـ ان روا يـ  م ي باشند که تعارض ظاهر    يافتن راه ي يهان در جستجو  يفق
ع و  ي شـا  يکـار  و د و هـم سـاز     يـ نمايم تريان آنها هم منطق   ي جمع م  ,ن رو ياز ا  .سازد

هـان بـه آن   ي گونـاگون فق ل است کـه در موضـوعات   ين قب ي از ا  يمورد قبول در موارد   
 :ن خصوص دو نوع جمع صورت گرفته استيدر ا. انددهيازيدست 

گانـه اسـت، بـر      برخي مجموعه رواياتي را که بيانگر انحصار زکات در اقالم نـه           . ۱ 
تعلّـق زکـات بـه      در تعميم دارنـد و داللـت بـر           وجوب و مجموعه رواياتي را که ظهور      

 ).۱۵/۶۸، ينجف: نكـ ( اندکردهحمل ر استحباب کنند بگانه ميبيشتر از اقالم نه
توانـد نظـر انحـصار را       عـاملي کـه مـي     : ييد اين نوع از حمل گفته شده اسـت        أدر ت   

اي بـه   اشـاره  ,يک از روايات دال بر تعمـيم       آشکار و واضح سازد آن است که در هيچ        
 ).۸، ذيل حديث ۴/۴، االحكامتهذيب، يطوس: نكـ (فرض و وجوب نشده است 

انـد و   فقيهـان آن را برگزيـده       را ه حلّي است که اکثـر       ,گونه جمع ميان احاديث    اين 
 ).۱۱۵: نكـ ( زهره در اين خصوص نسبت به آن ادعاي اجماع کرده استحتي ابن

 ,گانهاجماع فقها نسبت به انحصار زکات در اقالم نه         رسداز سوي ديگر به نظر مي      
 منظور دستيابي به راه حـلّ فـوق نقـش مـوثري        به در ديدگاه برخي از اجماع کنندگان     

 .دارد
 درباره تعمـيم زکـات بـه    )ع(رواياتي از صادقين  : نويسدشيخ مفيد در اين باره مي       

ي ديگر رواياتي هـم از جانـب آن حـضرات دربـاره              از سو  ساير حبوبات وارد شده و    
 کـه    اسـت  شـده ثابـت   نيـز   گانه صادر شده و در محلّ خود        انحصار زکات در اقالم نه    

 راهي بـراي جمـع ميـان        , بنابراين .گاه متناقض نخواهد بود    هيچ )ع(روايات معصومين   
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ندارد مگر آن که رواياتي را که اجماع فقها مؤّيـد و مـدافع               دسته روايات وجود   اين دو 
فقيهـان نـسبت بـه مـضمون      و آن دسته رواياتي را کـه  ,ست بر وجوب امضمون آنها 

 ;)۲۴۴مفيد، : نكـ (حمل كنيم اند بر استحباب ماع نرسيده اختالف دارند و به اجآنها
اي ديگـر انجـام      برخي ديگر از فقيهان جمع ميان دو دسته روايـات را بـه گونـه               .۲ 
 انـد، کـرده  حمـل  اللـت دارد، بـر تقّيـه       د بـر تعمـيم   اند و رواياتي را که ظاهر آنهـا         داده

اند و اين دسـته     اهل سنّت به وجوب زکات در تمام اجناس حكم كرده          زيرا اکثر فقيهان  
 روايـاتي   بـا :الً است او  كرده نها استناد ه آ جنيد در مقام اثبات تعميم ب     از روايات که ابن   

 در تعـارض   ,گانه داللـت دارنـد    و بر انحصار در اقالم نه      كه اظهر، اكثر و اقوي هستند     
؛ ۷۶ ,الهـدي علـم : نكــ   (  صـادر شـده اسـت      )ع(مين   در مقام تقّيه از معصو     : ثانياً ;است
 ).۱۳۱، ينيقزويموسو

ه شـد بخش فضاي تقّيه     گونه روايات وجود دارد و الهام      اجمالي که در اين    چند هر 
ه اول  يـ د توج يآي به نظر م   يگونه منافاتي با حمل آنها بر استحباب ندارد، ول         است هيچ 

ث در رفـع    يشمندان حـوزه حـد    يـ هـان و اند   يره فق ينکه با س  يعالوه بر ا  . تر باشد يمنطق
 .   است ات سازگارتريان روايتعارض م

 فيما عدا التسع في ةنفي الزکا... «: اندفقه اماميه به صراحت اعالم داشته     انديشمندان   
من القطعّيات التـي   ةلباالصل و فتاوي االصحاب، بل المسا  ة  المعتضد ةبقالنصوص السا 

 ).۱۵/۶۹ ،ينجف(» الينبغي فيها االطناب
 استناد به دليل عقل براي تعميم : ل دوميدل

  و نقـد و بررسـي ادلـه آنهـا بـه دسـت              ضارب آراي موافقـان و مخالفـان      آنچه كه از ت   
در مـشمول زكـات را      آيد، نشان از ترجيح استدالل كساني است كه اجناس و اقالم            مي

د هـر دو گـروه بـه        تـرين اسـتنا   دانند، چه آنكه عمده   ميمنحصر  گانه مشهور   موارد نه 
بديهي است كه در تقابـل ايـن        . رواياتي است كه مفاد آنها متضمن تأييد آرايشان است        

اي را برگزيد كه هم از حيـث سـند و هـم از لحـاظ داللـت                  روايات متعارض بايد دسته   
تـوان روايـات مـورد      واجد مرجحات باشد كه در اين ميان هر چنـد از نظـر سـند مـي                

 تـر گذشـت روايـات نـاظر بـه          اما آنچنانكـه پـيش     ,برابر دانست استناد هر دو گروه را      
 .تر هستندانحصار هم از كثرت و شهرت بيشتري برخوردارند و هم در ظهور قوي
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دانند و با پذيرش  زكات را يك عمل عبادي مي, فقيهانناگفته نماند كه چون مشهور    
  خـود شـارع بيـان   زمره امور توقيفي هستند كه جزئيات آن توسـط    كه عبادات در   اين
 اما از آنجـا     , و سنت استخراج كرد    قرآنبايد از     را  عبادات د، ناگزير همه احكام   شومي
اي كه در آن چگونگي احكامش را        به تشريع اصل زكات پرداخته و آيه        صرفاً قرآنكه  

 ادله فقيهـان    به اين جهت  . سنت متكفل تبيين آن خواهد بود      بيان كند وجود ندارد، قطعاً    
 .اين باب متمركز شده است ات واردشده دردر رواي

تعميم در اين ميدان خلع سالح هـستند و از تمـسك            كه طرفداران نظريه     حاصل آن  
 ,با استناد به دليل عقلي و سـيره عقاليـي   , از اين رو١.خواهند بودناگزير به دليل ديگر    

منحـصر  گانه در موارد نهاند كه مفاد روايات معتبري كه اجناس مشمول زكات را         گفته
است كه نيازهـاي روزانـه مـردم بـه همـان غـالت               ناظر    به همان زمان صدور    داندمي

 مورد تعامـل   همان انعام ثالثهشد و در ميان چارپايان نيز عموماًچهارگانه محدود مي  
 , بنـابراين  .هاي طال و نقره بـوده اسـت       رايج آنها نيز همان سكه    كه نقد    همچنان. بودند

حظه پيشرفت شگرف بشري و تنوع توليدات و محصوالت زراعـي و            امروزه كه با مال   
هاي مختلف و اعتباري اين انحصار      دامي و نيز پيچيدگي معامالت و رواج نقدها و پول         

شكسته شده است پس بايد اجناس مشمول زكـات را نيـز بـه مـوازات ايـن پيـشرفت،                    
 گوسـفند دارد    ۴۰ مـثالً توان پذيرفت بـر كـسي كـه         عقالً نمي زيرا  ه و تعميم داد،     توسع

اي دارند كـه توليـد      هاي وسيع و گسترده   كه مرغداري   ولي بر آنان   ,زكات واجب باشد  
 مقايسه  ,طورهمين. شود هيچ زكات واجب نباشد     بالغ بر دهها هزار مرغ مي      آنها بعضاً 

كه اجحافي ناروا و      براي اين  ,بنابراين. شود ساير انواع دام و غالت و مركبات و نقود         
جهـت نـسبت بـه صـاحبان و         گانه نرود و ارفـاقي بـي      كار در حق صاحبان اقالم نه     آش

________________________________________________________ 
تـوان آن را بـه     ياس شده است، اما نم    ي خواه ناخواه دچار ق    ,ميه تعم يد اذعان کرد که نظر    يدر واقع با  . ۱

ن يي به علت تعياچ اشارهيکه در ضمن نصوص، ه نيا مالحظه يرا بارفت، زيم پذي بر تعميليعنوان دل
ن بـه   يز نقـد  ي و ن  ي و باغ  ير محصوالت زراع  ي غالت اربعه به سا    يسازهياقالم زکات نشده است، شب    

 محکـوم بـه   ياسـ ين قيه چنـ  يمذهب امام  بر  خواهد بود که بنا    ةلعلااس مستنبط ي، مصداق ق  ةالتجارمال
 يـده بـودن، قـوت غالـب بـودن و          ، پرفا يسـاز يـره ت ذخ يـ  چـون قابل   يياه مناط ,روني ازا .بطالن است 

 اهل سـنت    ي مکتب فقه  يافتن پاسخ بر مبنا   ي يچند برا  هر. رش باشد يتواند مورد پذ  ي نم يريپذمانهيپ
 .دكرگر را جستجو ي ديد راهي با,اندرفتهيل استنباط پذياس را به عنوان دليکه ق
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 انحصار برداشـته  زكند كه دست اگان ساير محصوالت نشود، عقل حكم مي      توليد كنند 
وانگهـي يكـي از   . مشابه تعمـيم يابـد   شود و اجناس مشمول زكات الاقل به همه موارد        

 و جلـوگيري از     ري از مـستمندان   تـرين اهـداف و فلـسفه تـشريع زكـات دسـتگي            عمده
 ,ر انبان افراد يا گروههاي خاصي اسـت كـه ايـن مهـم             دشدن ثروت    و متمركز  انباشته

امروزه با اتكا به نظريه انحصار ممكن نيست و تنها طريق تأمين اين هدف واال تقويت                
 .نظريه تعميم و اعتماد به آن است

توانـد نظريـه    كننـده دارد و نمـي     اين دليل نيز همچون دليل نقلـي پاسـخي قـانع          : پاسخ
 :انحصار را باطل كند، زيرا

 پذيرفته باشند، ايـن اسـت كـه         ايشانرسد قاطبه    به نظر مي    كه ميان فقيهان مشهور   .۱
زكات در شمار عباديات قرار دارد و پر واضح است كه امور عبادي توقيفي هستند               

 يا  داشتآنها دخل و تصرف      توان با ادله عقلي در    پذير نيستند و نمي   و هرگز تأويل  
و ر بـه  لين بـه تعمـيم بـا آن رو        ئ اولين چالشي كه قا    ,از اين رو  . دكركم و زيادشان    

آمـدهاي  بودن زكـات اسـت كـه ايـن خـود پـي            خواهند بود، دست شستن از عبادي     
 ;ديگري خواهد داشت كه مجال آن در اين مقال نيست

 اجماع ,ت كه در فقه اماميه بر بطالن آنسرانجامِِِ اين نوع استدالل، عمل به قياس اس. ۲
بودن زكات، بطالن قياس و تنقيح منـاط در         ژه كه به فرض عبادي      به وي . وجود دارد 

 ;آن، با تأكيد مضاعف همراه است
  اعم از اسالمي يا غير آن، همه اقشار جامعه در هر صنف            ,امروزه در همه كشورها   . ۳

مـستقيم و   (ه پرداخـت ماليـات      شـده، بـ   و شغل، بـه فـرض احـراز شـرايط تعريـف           
  هـستند كـه اگـر نگـوييم        موظـف  ، عـوارض و وجوهـاتي از ايـن قبيـل          )غيرمستقيم

ترين شوند، دست كم از جمله مهم     ها محسوب مي  ترين منابع درآمدزايي دولت   عمده
اين درآمدها بايد در جهـت تـأمين مـصالح جامعـه و دولـت               . روندآنها به شمار مي   

در اعـصار   .  و تأمين رفاه عمومي يكي از آن خواهـد بـود           هزينه شود كه فقرزدايي   
و خلفا نيز دولت درآمد مشابهي با ماليات به نام خـراج،            ) ع( پيشين و در زمان ائمه    

  ضـوابط و شـرايطي خـاص از مـردم اخـذ            مقاسمه و امثال آن داشته كـه بـر پايـه          
 .شده استمي
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انـد  ا منحصر در زكات ديده    لين به تعميم، منبع درآمد دولت ر      ئ قا يي گو ,روي به هر  
كننـد و بـر مبنـاي آن ابـرام و اصـرار بـر تعمـيم اجنـاس                   كه اين گونه استدالل مي    

 عقـل و موجـب ظلـم و         مشمول زكات به ساير اقالم دارند و انحصار را بـر خـالف            
توانـد موجـه    شتوانه منطقـي و علمـي نـدارد و نمـي           پ ,اين پندار . انداجحاف پنداشته 

 يك امر حكومتي و در راستاي تأمين مـصالح      كه يات و امثال آن   باشد، زيرا اخذ مال   
از حيـث شـرايط،     امكان دارد   عمومي جامعه است و با مالحظه عرف مكان و زمان           

توانـد جـايگزين    شمول و اجرا تغيير و تبديل يابد، در عرض زكات قرار دارد و نمي             
 ;دشووجوب زكات كه حكم تكليفي الزامي است، 

هايي است كـه مـشمول حكـم زكـات          ناس عمده عصر تشريع همان    اين سخن كه اج    .۴
م وجوب زكات را ه    اند، پس بايد  اند و امروز از هر حيث توسعه پيدا كرده        واقع شده 

بول نخواهد بود، چه آنكه هر چند ايـن توسـعه در            به موازات آن توسعه داد، قابل ق      
 امـا بايـد توجـه    ,توليدات و محصوالت مورد پذيرش و امري غير قابل انكـار اسـت         

 مـشابه بـا هـر سـه صـنف اجنـاس             يز اجناسـ  يـ داشت كه در همان زمان تشريع ن      
مشمول زكات، يعني غالت اربعه، انعام ثالثه و نقدين وجود داشته و چه بـسا رواج                

 وجـوب زكـات در   , با اين حالي ول,تر هم بوده است اقالم در آن عصر شايع    يبرخ
توانـد بهتـرين دليـل بـراي        ايـن مهـم مـي     .  اسـت  انحصار يافته ادشده  يگانه  اقالم نه 

 با تكيه بر    توانندلين به تعميم نمي   ئ قا ,بنابراين. موضوعيت داشتن اقالم مذكورباشد   
گانه منصوص و تنقيح منـاط، راه را بـراي تعمـيم آن همـوار               بودن موارد نه  طريقي
 .سازند

 
 نتيجه

عتبر و صريحي است كـه      كشيدن از انبوه روايات م     دست پذيرش قول به تعميم موجب    
تـرين مـانع  پـذيرش ايـن         آمد فاسد مهـم   داللت آنها بر انحصار اظهر است و چنين پي        

فاسدي را به دنبـال نـدارد، بلكـه بـه           هيچ تالي   نه تنها  , اما قول به انحصار    ,نظريه است 
به اين معنا كه دولت اسالمي      . كند تعميم را نيز به تمامي تأمين مي       لين به ئنوعي نظر قا  

د كه تعادل حفظ    كناي عمل   تواند در كيفيت اخذ ماليات و شرايط اجراي آن به گونه          مي
 از صـاحبان اجنـاس زكـوي وجـوه          مثالً. دود و موجبات ظلم و اجحاف فراهم نشو       ش
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كمتري را اخذ يا شرايطي را تعريف كند كه درآمد ناشي از ماليات و زكات از موازنـه                  
 از طرف حـضرت     يد انصار يزيبن مصعب ,که نانچ. نطقي و عادالنه برخوردار باشد    م
ب يـ م درهـم و از هـر جر       يک و نـ   يـ  ,ب زراعت پربـار   يمأمور شد که از هر جر     ) ع (يعل

 وافـت   ي دو سوم درهم را در     ,ب زراعت کم بار   يک درهم و از هر جر     ي ,زراعت متوسط 
، يطوس: نكـ ( ک سال خراج مطالبه کنديب انگور و خرما، ده درهم در طول يک جرياز 

شـايد بتـوان آنچـه بـه        ). ۲/۲۶،  مـن اليحـضره الفقيـه     ؛ صدوق،   ۴/۱۲۰،   االحكام تهذيب
اند، بر همين معنـا    گرفتهمنسوب است كه ايشان از اسب هم زكات مي        ) ع(حضرت علي   

 عـسل و    کـه مبـين تعلـق زكـات بـه اقالمـي ماننـد زيتـون،                يحتـي روايـات   . ١كردحمل  
ناگفته نماند اين جمع منطقـي      . وجيه خواهند بود   هستند در اين راستا قابل ت      ةالتجارمال

و اشد  آوري زكات در دولت اسالمي الزامي ب       در فرضي است كه جمع     ,ميان دو نظريه  
 قابليـت   ,رالعمل جـامع  شده و دستو  ريزي كارشناسي  بر اساس برنامه   ,همچون ماليات 

 .اجرا يابد
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و ين  نـار ي کل فرس من کل عام د      ي ف ةعيل العتاق الرا  ي الخ ين عل يرالمؤمنيوضع ام «: نقل شده است که   . ۱
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ک سـال   يـ نـار در طـول      يک د يـ  بارکش   يهانار و بر اسب   يسال دو د    در هر  ي سوار يهابر اسب ) ع(
د آن را بـه وضـع       يـ  به زکـات نـشده اسـت با        ياچ اشاره ين نقل ه  يکه در ا   نيبا مالحظه ا  . وضع کرد 

از ) ص(  اسـالم  يامبر گرامـ  يـ حمل کرد هر چند در زمان پ       )ع(ي  ات بر اسب در زمان حضرت عل      يمال
يط زمـان و     شـرا  يـة  و بر پا   ين حکم از احکام حکومت    ي است که ا   يهيشد و بد  يات گرفته نم  ياسب مال 

 .ه استين راستا قابل توجيات در هميت اخذ هر نوع ماليکه مشروع انهمچن. مکان صادر شده است



 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                 بازپژوهي نظريه تعميم زكات از نظر اماميه 

 

٨٩

 ;قه  ١٤١٣، قم, ، مؤسسة النشر االسالميةلشيعمختلف ا ,همو. ۵
 ;قه  ١٤٢٣, مشهد آستان قدس رضوي، منتهي المطلب،، همو. ۶
  ; بی نا، بی جا ، بی تا،فقه القرآنالدين، راوندي، قطب. ۷
 ةتبمك،  في فقه القـرآن   العرفانکنز  ،  ]فاضل مقداد [عبداهللا  مقدادبنالدينسيوري، جمال . ۸

 ;قه  ١٣٨٥ تهران، ،ةيالمرتضو
ــدبن صــدوق،. ۹ ــيابوجعفرمحم ــه ، عل ــن اليحــضره الفقي ــام ــم،ةع، جم   المدرســين، ق

 ;قه  ١٤٠٤
 ، مؤسـسة ريـاض المـسائل فـي بيـان احکـام الـشرع بالـدالئل       علي،  سيد طباطبايي،. ۱۰

 ;قه  ١٤١٨ ،قم, البيتآل
المدرسين  ةمعمنشورات جا  ،القرآن  الميزان في تفسير   طباطبايي، سيدمحمدحسين، . ۱۱

 ; بی تا, قم,ةلعلمي اةفي الحوز
 ،ةميالکتـب االسـال    ، دار اختلف من االخبـار    االستبصار فيما حسن،  طوسي، محمدبن . ۱۲

 ;قه  ١٣٦٣, تهران
 ;قه  ١٤٠١, بيروتدارالتعارف،  ،صعب ، دارتهذيب االحکامهمو، . ۱۳
  ;قه  ١٤٠٩ , قماسالمي، مؤسسة نشر ، الخالف،همو. ۱۴
  دار التـراث و    ،)ةلفقهي الينـابيع ا   ةسلسلضـمن   (االنتـصار   الهدي، سيدمرتـضي،    علم. ۱۵

  ; م١٩٩٠/قه  ١٤١٠ , بيروت،ةميدار االسال
 النــشر ه، مؤســسةلمقنع ا، العکبــریمحمــد بــن محمــد بــن نعمــان ابوعبــداهللا ،فيدم. ۱۶

 ;قه  ١٤١٧، قم, االسالمي
 ;ة به فرد  کتاب زکاموسوي قزويني، سيدعلي، نسخه خطي منحصر. ۱۷
 .١٩٨١، بيروت، جواهر الکالم في شرح شرائع االسالمنجفي، محمد حسن،  .۱۸


