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 چکیده
ْمواِلِهْم َحق   في َو ﴿های آیهبه ترتیب در  «َمْعُلوم  َحق  » و« َحق  » هایدر معنا و مفهوم عبارت

َ
اِئِل َو اْلَمْحُروِم  أ  ﴾ِللسَّ

یات:  ِذیَن فِ َو ﴿و  (19/ 51)ذار ْمواِلِهْم َحق  َمْعُلوم  الَّ
َ
اِئِل َو اْلَمْحُروِم  ي أ اختالف  مفسرانبین  (24/ 70)معارج:  ﴾ِللسَّ

ه زکات بآن را  ،نماز به همراهآیه  دو این زکات و ذکر نصاب حد  با  و تطبیق آن «َمْعُلوم  » لفظ با استناد به برخی .است
یات سوره کهییآنجا ازو تفسیر نموده  شرعی واجب و یِع ی هستند مک   هایی، سورهو معارج ذار در واجب،  زکاِت  و تشر

 شده در مدینهنازل زکاِت  آیه با نسخ شده مستثنی و را در ردیف آیات آن، اتتعارضاین  حلمنظور به  ،است مدینه بوده
 و بررسی و نقدارتباط زکات و نماز و  نصاب زکات ارتباطش با حد   و« َمْعُلوم  »لفظ  بررسی این پژوهش با در. انددانسته

بر  ،دو سورهاین در  «َحق  َمْعُلوم»و « َحق  » هایعبارت که شودنتیجه گرفته میمستثنی و منسوخ دانستن این آیات، 
ن، قرآآیات  سیاق ، ازعامد  این در اثبات  .داللت دارد بر صدقه و کمک مالیبلکه ؛ زکات واجب و شرعی داللت ندارد

مصادیق و  مصرف زکات واجب و شرعیناشناسی دو لفظ سائل و محروم و مصادیق معو )ع(  معصومان هایروایت
  .گرفته شده است بهره« َحق  َمْعُلوم  »مصرف 

یات 19معارج، آیه  24آیه ، تفسیر حق معلوم، زکات، صدقه، :گان کلیدیواژ  .ذار
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 مقدمه -1
ارد متناقض در برخی مو متفاوت و مفسرانبین  ،در طول تاریخ تفسیر قرآنآیات قرآن کریم فقرات از  برخی

 هحابص استناد به سخنانمفسران بدون دلیلی محکم و از این  ایهاین در حالی است که عد .اندتفسیر شده
 .)ع( در تضاد است احادیث معصومان که با آیات قرآن کریم و اندنظری روی آورده، به و تابعان )ص(پیامبر

اند که سیدهرهایی تناقضبه تعارض و  ،یمکرهای قرآن هاز آی تفسیر نادرست برخی با استناد بهنیز  تعدادی
 اندخلق کردهرا  آیات مستثنیات و د نزولچون تکرار و تعد   نوظهوریهای اصطالح ،هاکردن آن برای برطرف

 با هاق آنو تطبیناسخ و منسوخ، محکم و متشابه از مفاهیمی چون نادرست و برداشت و برخی نیز با تفسیر 
 تقلید ازبه  های بعدطبقه انرمفس ،از این رهگذر .اندحل کردهرا  هاتناقضآن  ،خویش زعم به ،نظر مورد آیه

 هبه طبقای بقهطاز نسلی به نسل دیگر و از نادرست را در سراسر تاریخ تفسیر قرآن کریم تفسیری  ،گذشتگان
 هچ پشتوانو هی است گرفته قراردر مسیری اشتباه قرآن تفسیر متن غافل از اینکه  ؛انددیگر منتقل ساخته

ِذیَن ﴿ هدر آی «َحقٌّ َمْعُلوم  »عبارت از جمله این موارد،  .محکمی ندارد اِئِل  یفِ َو الَّ ْمواِلِهْم َحق  َمْعُلوم  ِللسَّ
َ
أ

به شرح ذیل « َحقٌّ َمْعُلوم  »تفسیر عبارت  دیدگاه مفسران در .( اشاره کرد24/ 70: معارج) ﴾َو اْلَمْحُروِم 
 است:

 «َحقٌّ َمْعُلوم  »عبارت  هجریدر قرن چهارم  طبرانی :به جهت لفظ معلوم الف: زکات واجب و شرعی
ِذیَن ِفي أَ : »کندمیرا چنین بیان  آن تو عل   هتفسیر نمود به زکات واجب و شرعی را واِلِهْم مْ قوله تعالی: َو الَّ

؛ یعن ، 6ج، 2008 )طبرانی، «الزکاة المفروضة؛ ألن ما ال یکون مفروضًا ال یکون معلوماً  یَحقٌّ َمْعُلوم 
سیر آن را به زکات واجب و شرعی تفنیز به تقلید از وی پرداخته و  مفسران برخی از، پس از طبرانی .(349ص

، 5 ج ،1414 شوکانی، /285 ، ص8 ج ،1416 ابن جزی، /613، ص4ج ،1407 زمخشری،) اندنموده
 (. 399 ، ص5ج ،1421 دروزه، /122، ص29 ج، 1411 زحیلی، /350ص

« َحقٌّ َمْعُلوم  »همراهی  با استناد به برخی دیگر :همراهی با نمازبه جهت  (شرعی) زکات واجبب: 
، 1420 ،خان صدیق حسن /350، ص5ج ،1414 )شوکانی، اندنمودهن را به زکات واجب تفسیر با نماز، آ

 (.122، ص29ج ،1411 زحیلی، /204، ص7ج
، 1ج ،1384 )خرم دل،اند کردهاین آیه را به صدقه تفسیر  برخی از مفسران مالی:ج: صدقه و کمک 

به صدقه و کمک مالی تفسیر شده « َحقٌّ َمْعُلوم  »عبارت  ،در روایات و تفاسیر رواییهمچنین  (.1217ص
این آیه  به «نسخ»در قسمت « فی تفسیر القرآن البیان»در کتاب نیز  خویی اللهتیآ )نک. ادامه مقاله(. است

به صدقه و کمک مالی  را «َحقٌّ َمْعُلوم  » و« َحقٌّ »های عبارت ،دانستن این آیه در جهت نفی منسوخو  پرداخته
صحیح  به زکات واجب و شرعی« َحقٌّ َمْعُلوم  »تفسیر عبارت  .(371 ص تا،یب  ،یی)خو است نمودهتفسیر 

ده به صدقه و کمک مالی تفسیر ش« َحقٌّ َمْعُلوم  »نیست. در این تحقیق با دالیل قرآنی، روایی و عقلی عبارت 
 است.

 ژوهشال اصلی پؤساست.  انجام نشده بارهنیا درپژوهش از آن حکایت دارد که پژوهشی مستقل  هنپیشی 
قرآنی،  هپشتوان ،غیر از زکات واجب و شرعی آیا تفسیر این عبارت به صدقه و کمک مالِی  کهاین است  حاضر

 َحقٌّ »و « َحقٌّ »های عبارتتفسیر  منشأال است که ؤپاسخ به این س صدد درروایی و عقلی دارد؟ همچنین 



 

 

 

 47    آخوندمزرعه محمدعلی حیدری /«حق معلوم»پژوهشی در تعبیر قرآنی               

 در این زمینه پذیرفتنی است؟ نخستین های مفسراناستدالل آیا چیست؟ به زکات واجب و شرعی «َمْعُلوم  
ا به واکاوی ن جهت، ابتدهمیبه  .های فوق استالؤستحلیلی در بیان پاسخ به  ـ این پژوهش به شیوه توصیفی

 شود.شرعی پرداخته می به زکات واجب و« َحقٌّ َمْعُلوم  »دالیل تفسیر 

 و شرعی به زکات واجب« َحق  َمْعُلوم  »تفسیر  -2
 پرداخته و« َحقٌّ َمْعُلوم  »و « َحقٌّ » هایعبارتبه تفسیر  لیتفصبه ،ذاریات 19 آیه بسیاری از مفسران ذیل

به مطالب مندرج در ذیل  «...یانه وبَ  رَّ د مَ قَ » چون هاییعبارتخواننده را با  ،معارج 24 آیه در هنگام تفسیر
ت اند.دادهسوره ذاریات ارجاع 19آیه   وردم همدر کنار  ،این دو آیهارتباط تنگاتنگ معنایی  بنابراین به عل 

بر زکات واجب و شرعی تفسیر را « َحقٌّ َمْعُلوم  »و « َحقٌّ » هایبرخی از مفسران عبارت. گیرندمی قرار بررسی
 و همراهی آیه «َحقٌّ َمْعُلوم  »ذکر شده در عبارت « َمْعُلوم  » به کلمهاستدالل سخن خویش برای اند و نموده

ِذیَن ُهْم َعلی﴿ برخی نیز با اعتقاد  .اندکردهاستناد با نماز در عبارت  (24/ 70)معارج:  ﴾َصالِتِهْم داِئُموَن  الَّ
 هاشدن این آیه و مستثنی به منسوخ ،به زکات واجب و شرعی «َحقٌّ َمْعُلوم  »و « َحقٌّ » هایعبارتبه مفهوم 

 .شودمیبحث بررسی هر یک نقد و و  پیدایش این نظرها یابیریشه ،به تفصیل در ادامه .انددادهحکم 

 « َمْعُلوم  » استناد به عبارت -2-1
و در بیان علت آن  تفسیررا به زکات واجب و شرعی « َحقٌّ َمْعُلوم  »و « َحقٌّ »برخی از مفسران عبارت 

توان می ،است شدهمشخص« َمْعُلوم  » هبا ذکر کلم میزان حق   ،هااند که چون در این آیهکردهچنین استدالل 
ار ب نیاول .است مشخصزکات نیز حد  نصاب زیرا  ،است واجب و شرعی نتیجه گرفت که این حق، زکات

ِذیَن ﴿عالی: تَ  هُ قولُ »د: نموت را چنین بیان و علمطرح کرد  را دیدگاهاین هجری طبرانی در قرن چهارم  ي فِ  َو الَّ
ْمواِلِهْم َحق  َمْعُلو 

َ
، 2008 )طبرانی، «وماً علُ مَ  وُن کُ وضًا ال یَ فُر مَ  وُن کُ ما ال یَ  نَّ أِل  ةَ وَض فُر الَم  کاةَ الزَّ  یعنِ ؛ یَ ﴾م  أ

 ة  َر دَّ َق ها مُ نَّ ، أِل کاةُ الزَّ  َو ُه  َحقٌّ َمْعُلوم  »پرداخت:  به استدالل در این زمینه زمخشری ،پس از وی .(349، ص6ج
 (.613، ص4ج، 1407 )زمخشری، «ةومَ علُ مَ 

 المعلومَ  الحقَّ  نَّ ا»به زکات واجب چنین آورد: « َحقٌّ َمْعُلوم  »فخر رازی در توجیه عبارت  زمخشری،از  بعد
تعداد محدودی از  .(645، ص30ج، 1420 خر رازی،)ف «ةَر دَّ َق مُ  یُر َغ  َی ِه فَ  ةُ قَ َد ا الصَّ أمَّ ، کاةُ الزَّ  َو ُه  المقدَر 

، 1416 عرج،اال )نظام اندکردههمین معنا و مفهوم را بیان  ،بعد نیز با اندکی اختالف در لفظ هایطبقهران سمف
، 5ج، 1414 شوکانی، /285، ص8ج ،1416 ن جزی،اب /224، ص5ج، 1388 جزایری، /359، ص6ج

  .(399، ص5ج، 1421 دروزه، /122، ص29ج، 1411 زحیلی، /350ص
-نمااند که در زنمودهتفسیر  ایصدقهرا به « َحقٌّ َمْعُلوم  »عبارت ، «َمْعُلوم  »وصف  با استناد به برخی نیز
 /613، ص4ج، 1407 )زمخشری، شودکه وجوب از آن فهمیده می و معلوم باید پرداخت شود های مشخص

در قرن چهارم  ،اصلی این نظر هریش. (6135، ص11ج، 1424 سعید حوی، /224، ص5ج، 1388 جزائری،
ران بعدی به تقلید از وی همان مفهوم را به مفس .(349، ص6ج، 2008 طبرانی،) گرددیبازمطبرانی  به
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مه به در ادا، رسدنمیهای فوق صحیح به نظر استدالل کهییآنجا از اند.کردهها و الفاظ مختلف بیان شیوه
 :پردازیمبررسی آن می نقد و

الً  ت زکا را به« َحقٌّ َمْعُلوم  »است که  داشته بر آنرا  مفسران ،در زکات مشخصنصاب  حد   استناد به، او 
صی مک   ذاریات و معارج سورهدو  کهیدرحالواجب تفسیر کنند.  شدن حد  هستند، تشریع زکات، مشخ 

 ،زولاساس روایات ترتیب ن است. بر پذیرفته در مدینه صورت توبه و سورهدر ، نصاب و احکام مرتبط با آن
حکم زکات  هدربردارندتوبه که  سورهو  مکهدر دوران  79و  67ذاریات و معارج به ترتیب در ردیف  سورهدو 

. (63ص، 1395 )حیدری مزرعه آخوند، انددوران پایانی مدینه نازل شده و در 114در ردیف  ،شرعی است
 دارد.  زکات داللت مشخصنصاب  بر حد   «َمْعُلوم  »که عبارت توان پذیرفت نمی بنابراین

یر در تفس )ع( امام معصوم .ستدر این زمینه در تضاد ا )ع(های معصومانروایتسخن طبرانی با  ،ثانیاً 
ْلَف َو » هایبیان عبارتبا  را« َمْعُلوم  »مقدار  است و را اعالم نکرده یمشخصمقدار ، «َمْعُلوم  »عبارت 

َ
اأْل

اَلَثَة اْلاَْل  ْلَفْیِن َو الثَّ
َ
ْکَثَر اأْل

َ
َقلَّ َو اأْل

َ
 ه،ی)ابن بابو«َعَلی َقْدِر َحاَجِته»و  (499، ص3، ج1407)کلینی،  «ِف َو اأْل

-نمونه ،. در ادامهکرده استاستوار  گیرندههنیاز صدق و دهندهبر مبنای طاقت صدقه (625ص، 2، ج1413

 شود:بیان میاحادیث  دست هایی از این
ْمواِلِهْم َحق  َمْعُلوم  ﴿)ع( درباره آیه صادق اسماعیل بن جابر از امام ؛  .الف

َ
ِذیَن ِفي أ اِئِل َو  َو الَّ * ِللسَّ

آن است که مراد » امام در پاسخ فرمود: که آیا مراد از آن مالی غیر از زکات است؟ ال کردؤس ﴾اْلَمْحُروِم 
کمتر از آن مال،  ای شتریهزار و بکه آن شخص هزار و دوهزار و سه دهدیبه شخص م یو ثروت یخداوند مال

عالمه  (499، ص3، ج1407)کلینی، «.کند نییمخارج قومش تع یکردن سخترحم و کم یصله یبرا
 در ار یزیچ توانش اندازه به فرد که است آن معلوم حق از منظور»است:  گفته «َحقٌّ َمْعُلوم  »در شرح جیالنی 

 .(230، ص2ج، 1387 )جیالنی، .«کند انفاق خدا راه
اِئِل  َحُق »بیان شده که فرمود:  )ع( سجاد امام در یک حدیث طوالنی به نقل از  .ب ْعَطاُؤُه َعَلی َقْدِر إِ  السَّ
 (.625ص، 2، ج1413 ه،یکنی )ابن بابو و کمک حق  سائل آن است که به اندازه نیازش به او عطا«: َحاَجِته

ْکَثَر »های عبارتبا توجه به 
َ
َقلَّ َو اأْل

َ
اَلَثَة اْلاَْلِف َو اأْل ْلَفْیِن َو الثَّ

َ
ْلَف َو اأْل

َ
ه این ب« َعَلی َقْدِر َحاَجِته»و « اأْل

وانایی بر اساس تو  نیست ثابترسیم که مقدار این حق نیز بر خالف نظر طبرانی، زمخشری و... مینتیجه 
ر ،گیرندهدهنده و نیاز صدقهصدقه  . باشدمی متغی 

اند مودهنتفسیر  زکات واجب و شرعیرا به « َحقٌّ َمْعُلوم  »عبارت ی که مفسرانسخن در نقد افزون بر این، 
، 1388 ری،جزائ /613، ص4ج، 1407 )زمخشری، و معلوم باید پرداخت شود مشخصهای زمانکه در 

: شودیمپرداخته )ع(  به بیان سخنی از امام صادق(، 6135ص ،11ج، 1424 سعید حوی، /224، ص5ج
ْي » َکاِة ُهَو الشَّ ِه ع َقاَل: اْلَحقُّ اْلَمْعُلوُم َلْیَس ِمَن الزَّ َت ُکلَّ ئْ ِإْن ِش  َک ُء ُتْخِرُجُه ِمْن َمالِ َرَوی َسَماَعُة َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ

در هر  انسان بدان معنی است که حدیث این .(48، ص2ج ،1413 بابویه،ابن ) «ُجْمَعٍة َو ِإْن ِشْئَت ُکلَّ َشْهرٍ 
قه پرداخت صد مشخصو هیچ مبنایی برای زمان  بود قادر به پرداخت آن حق خواهد ،باشد زمانی که خواسته

-پرداخت می کنندههنگام تقاضای درخواست صدقهاست.  نشدهدر دین مشخص « َحقٌّ َمْعُلوم  »در عبارت 

 ت. اس شده مشخصبرای زکات زمان در احادیث ا ام   ،شود
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 کاتز با  نماز یهمراه استناد به -2-2
 زکات واجب و شرعیبه را « َحقٌّ َمْعُلوم  »عبارت  ،در قرآن کاتزنماز با  همراهی به خاطر مفسراناز برخی 

است،  هشدذکر  «صالة»کجا صدقه و یا انفاق به همراه لفظ  بدین معنا که در قرآن کریم، هر .اندکرده تفسیر
ِذیَن ﴿ت عبار بعد از کهییازآنجاو  بر زکات واجب و شرعی داللت دارد ،انفاقآن صدقه و  یَن * الَّ ِإالَّ اْلُمَصلِّ

ْمواِلِهْم َحق  ﴿ آیات، (23-22/ 70)معارج:  ﴾َصالِتِهْم داِئُموَن  ْم َعلیُه 
َ
ِذیَن ِفي أ اِئِل َو  َوالَّ َمْعُلوم  * ِللسَّ

بر زکات « َحقٌّ َمْعُلوم  »که عبارت توان نتیجه گرفت می ،است شدهذکر  (25-24/ 70)معارج:  ﴾اْلَمْحُروِم 
 واجب و شرعی داللت دارد.

غرائب القرآن و رغائب »در تفسیر  در قرن هشتم نظام االعرج محمدبار حسن بن  نیاولرا این استدالل  
ِذیَن فِ ﴿»  هیآ در« معلوم حق»از عبارت  خداوندمنظور   و چنین گفت: کار برد به «الفرقان ْمواِلِهْم  یَو الَّ

َ
أ

 تزکا ،ذکر شده در کنار نماز عبارت نیاآمده  و « حق»کلمه  یوصف معلوم برا نکهیا لیدل به ﴾َحق  َمْعُلوم  
شوکانی، حسن خان صدیق و چون همی مفسرانپس از وی  (. 359، ص6)نظام العرج، ج است واجب

، 1420 ،صدیق حسن خان /350، ص5ج، 1414 شوکانی،) اندکرده نظام االعرج را ذکرسخن  ،زحیلی عیناً 
 .(122، ص29 ج، 1411 زحیلی، /204، ص7ج

 نماز ذکر شدههمراه  بهزکات  هاگرچه بیشتر آیات دربردارند زیرا؛ رسدینمبه نظر صحیح  فوق استدالل
های سورهدر  آن یافت.ضی برای یتوان موارد نقمینزد خداوند نیست و  این قاعده و قانونی کلی اما ؛است

الَة ﴿ توان به آیات ذیل اشاره کرد:می ازجمله ،زکات به همراه نماز ذکر شده است ،یمک   ِذیَن ُیِقیُموَن الصَّ الَّ
کاَة َو ُهْم ِباْْلِخَرِة ُهْم ُیوِقُنوَن  کاَة َو ُهْم ﴿ ،(3/ 27: نمل) ﴾َو ُیْؤُتوَن الزَّ الَة َو ُیْؤُتوَن الزَّ ِذیَن ُیِقیُموَن الصَّ الَّ

ا﴿ ،(4/ 31: لقمان) ﴾ِباْْلِخَرِة ُهْم ُیوِقُنوَن  ِه َمْرِضیًّ بِّ کاِة َو کاَن ِعْنَد َر الِة َو الزَّ ْهَلُه ِبالصَّ
َ
ُمُر أ

ْ
: )مریم ﴾َو کاَن َیأ

ًة ﴿ و (55/ 19 ِئمَّ
َ
کاِة َو َو َجَعْلناُهْم أ الِة َو ِإیتاَء الزَّ ْوَحْینا ِإَلْیِهْم ِفْعَل اْلَخْیراِت َو ِإقاَم الصَّ

َ
ْمِرنا َو أ

َ
َیْهُدوَن ِبأ

ی قرار ای مک  هدر ردیف سوره اءیو انب مریمان، نمل، لقم یهاسوره. (73/ 21: )انبیاء ﴾کاُنوا َلنا عاِبِدیَن 
ه ن، زکات در مدیمفسراناساس شواهد تاریخی و نظر  بر کهیدرحال ؛(410، ص2ج، 1411 حسکانی،) دارند

 است. تشریع شده
  :لهازجم ،است شدهبه همراه نماز ذکر  )نه زکات واجب و شرعی( و انفاق صدقه نیز ن کریماز قرآ در آیاتی 

ا﴿ـ  ْنَفُقوا ِممَّ
َ
الَة َو أ قاُموا الصَّ

َ
ِهْم َو أ بِّ ِذیَن َصَبُروا اْبِتغاَء َوْجِه َر ا َو َعالِنَیًة َو َیْدَرُؤَن  َو الَّ َرَزْقناُهْم ِسرًّ

ولئِ 
ُ
َئَة أ یِّ ارِ  َک ِباْلَحَسَنِة السَّ و آنها که بخاطر ذات )پاک( پروردگارشان » ،(22/ 13: )رعد ﴾َلُهْم ُعْقَبی الدَّ

 کنند؛یم انفاق آشکار، و پنهان در م،یاداده یروز آنها به آنچه از و دارند؛یم برپا را نماز و کنند؛یم ییبایشک
 . «آنهاست آن از گر،ید یسرا کین انیپا برند؛یم انیم از را ئاتیس حسنات، با و
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ْن ﴿ـ 
َ
ا َو َعالِنَیًة ِمْن َقْبِل أ ا َرَزْقناُهْم ِسرًّ الَة َو ُیْنِفُقوا ِممَّ ِذیَن آَمُنوا ُیِقیُموا الصَّ تِ  ُقْل ِلِعباِدَي الَّ

ْ
م  ال َي َیْو َیأ

اند بگو نماز را برپا دارند؛ و از آنچه به آورده مانیبه بندگان من که ا» (31/ 14: )ابراهیم ﴾ال ِخالل  َبْیع  ِفیِه َو 
، و فروش است دیفرا رسد که نه در آن خر یاز آنکه روز شیپنهان و آشکار، انفاق کنند؛ پ م،یاداده یآنها روز

  .«!(یماد یوندهایو نه با پ ابند،ی ییخدا رها فریاز ک توانندی! )نه با مال میو نه دوست
ْمُرُهْم ُشوری﴿ـ 

َ
الَة َو أ قاُموا الصَّ

َ
ِهْم َو أ بِّ ِذیَن اْسَتجاُبوا ِلَر ا َرَزْقناُهْم ُیْنِفُقوَن  َو الَّ  یسانو ک  ﴾َبْیَنُهْم َو ِممَّ

 انیبه صورت مشورت در م شانیو کارها دارندیکه دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز را برپا م
 به همراه آیات ذکر هاسوره . این(38/ 42: )شوری کنندیانفاق م میاداده یآنهاست و از آنچه به آنها روز

تشریع شده  نهدر مدیواجب زکات  کهیدرحال (410، ص2ج ،1411، )حسکانیند انازل شده مکهدر  ،شده
  .تفسیر نمودشرعی زکات واجب  را به« َحقٌّ َمْعُلوم  »توان عبارت نمیبا این استدالل  ،بنابرایناست. 

یات 19معارج و  24 آیه منسوخ دانستن -2-3  ذار
و تشریع زکات واجب ذاریات  11معارج و  24 آیه تعارض میان خاطر برطرف کردن به مفسراناز  ایعده

ْمواِلِهْم َصَدَقًة ﴿ آیه توسطآیات  این معنا که بدین .اندکردهناسخ و منسوخ را مطرح  هیدر مدینه نظر
َ
ُخْذ ِمْن أ

ُه َسِمیع  َعِلیم   یِهْم ِبها َو َصلِّ َعَلْیِهْم ِإنَّ َصالَتَك َسَکن  َلُهْم َو اللَّ ُرُهْم َو ُتَزکِّ که  (103/ 9: توبه) ﴾ُتَطهِّ
 بلخی،) دومدر قرن  مقاتل بن سلیمان بار نخستین .است شدهداللت بر زکات واجب و شرعی دارد، منسوخ 

نقل  ذاریات به 11 آیه در ذیل 5در قرن  مکی بن حموش کرد. آنگاه،این نظر را مطرح  (129، ص4ج، 1423
، 1429 )مکی بن حموش، «کاةالزَّ بِ  ة  وَخ نُس مَ  ةُ اْلیَ  هِ : هِذ هُ ُر یَغ  َو  ُک اح  الضَّ  و قاَل »: ه استچنین گفت ضحاکاز 
را  آن سخت با آن مخالفت کرده و منسوخ بودنل این سخن، نیز با نق مفسرانی از عضب (.7085، ص11ج

، 1371 میبدی، /175، ص5ج، 1422 ابن عطیه اندلسی، /169، ص4ج، 1422 ابن جوزی،اند )نپذیرفته
 (.312، ص 9ج

له خویی در الآیت .نیست پذیرفتهباید گفت که این نظریه نیز  ،یادشدهات منسوخ شدن آی هیدر نقد نظر
نفاق مالی تفسیر انسخ این آیه را نپذیرفته و آن را بر صدقه و  ،«البیان فی تفسیر القرآن»مبحث نسخ در کتاب 

فوق به میان  آیهدلیل در میان تفاسیر شیعه، سخنی از نسخ  به همین (.370ص ،تا، بیییخو) نموده است
سخنان  ،در نظر شیعه کهییآنجا ازو  است گرفته نشئت صرفًا از جانب تابعان ،شدن آیه منسوخ هیو نظر نیامده

ت که سخنان خالف اهل سن  بر ؛قرار داد را مبناها توان نظر آنگیرد، نمیتابعان در ردیف حدیث قرار نمی
شیعه،  مفسران بر اساس نظر اکثر ،اینعالوه بر  .شناسندتابعان را در ردیف حدیث و به نام حدیث مقطوع می

ناگزیر باید از لحاظ  ،قرآنبرای حفظ جاودانگی  زیرا ؛آن واقع نشدهدر قر نسخ به معنای نسخ حکم آیات،
 هاناز آ محتوای برخی محدود کردنابر با بر ،قبول نسخ حکم آیات چراکه ؛باشد الفاظ و مفاهیم بدون تغییر

نسخ تنها بدین  ،رواین از .ن قرآن در تعارض استبود به زمان خاص است و این مهم با جاودانگی و همگانی
 استها و معجزات پیشین ها، کتابجاودان، ناسخ شریعت معناست که قرآن در مقام آخرین کتاب آسمانی

 َحقٌّ »توان مفهوم نمی ،شدن آیه نقد منسوخو  با نفی بنابراین(. 15-3صص، 1394 اخوان مقدم و دیگران،)
 شرعی تفسیر نمود.به زکات واجب و « َمْعُلوم  
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یات 19 معارج و 24 آیه مستثنی دانستن -2-4  ذار
یات و تشریع معارج و ذار سورهبودن دو  یاقض و تعارض بین مک  نیز جهت رفع تن مفسراناز  گروهی

ی ماترید ،در قرن چهارم بار نیاول .اندوردهاین آیات روی آ ، به مستثنی کردنمدینهزکات واجب و شرعی در 
اِئِل َو اْلَمْحُروم   یَو فِ ﴿ هیمورد آ در»چنین گفت:  این نظر را مطرح کرد و ْمَواِلِهْم َحق  ِللسَّ

َ
اند تهگف یبعض  ﴾أ

 یمک سوره در هیآ نیا رایز، باشد درست تواندینم نظر نیا کهیدرحال است واجب زکات مورد در هیآ نیاکه 
 اتیآ نیا یول ،است یمک سوره : هرچندشود گفته نکهیا مگر ،بود امدهین واجب زکات حکم مکه در و است

، تعارض حل ماتریدی به خاطر بنابراین (.380، ص9ج ،1426 )ماتریدی، .«است( ی)مدن و بوده استثناء
در طبقات گرچه ا ؛است روی آوردهاز بقیه سوره معارج  24 ، آیهو به تبع آن ذاریات 19 هبه مستثنی شدن آی

 است. کردهری این نظر را دنبال کمتر مفس ،بعد
با تفسیر  در طول تاریخ تفسیر،این پدیده  .رسدنمیصحیح به نظر نیز  )مستثنی نمودن آیه( استدالل فوق

ی و مدنی به وجود نادرست آیه و خلط میان معیاره حیدری  /392، ص5ج، 1421 دروزه،) است آمدهای مک 
 َحقٌّ »و « َحقٌّ »های عبارتتفسیر نادرست  اثر براستثناء نمودن این آیات و  (25ص، 1395 مزرعه آخوند،

ه به  است. آمدهبه زکات واجب و شرعی پدید « َمْعُلوم   رش پذی ،هاراستای نزول سوره های زیر درروایتبا توج 
 :آیات مستثنیات قابل قبول نیست

که  یدانستند تا زمانیسوره ها را نم انیپا مسلمانان»کند که: یاز ابن عباس نقل م ریبن جب دیسع الف.
 سوره که دندیفهمیم ،شدیم نازل میالرح الرحمن الله بسم یشد. وقت ینازل م میبسم الله الرحمن الرح

 (.84ص، 1415 معرفت،) .«است شده تمام )قبلی(
ُه َعزَّ َو َجلَّ » است شده تیاز امام صادق)ع( روا نیهمچن ْحمِن  ِکَتابًا ِإالَّ َو َفاِتَحُتهُ َما َأْنَزَل اللَّ ِه الرَّ ِبْسِم اللَّ

ِحیِم  َما َکاَن ُیْعَرُف اْنِقَضاُء السور الرَّ ِحیِم  ِبُنُزوِل  ةَو ِإنَّ ْحمِن الرَّ ِه الرَّ  یتابک چیه خداوند :«َو اْبِتَداِء ُأْخَری ِبْسِم اللَّ
 هم با غاز سوره بعدآو  هر سوره انیو پا نمودآغاز  میحآن را با بسم الله الرحمن الر نکهیرا نازل نکرد مگر ا

. (166، ص4ج، 1408 نوری، /19، ص1ج، 1380 )عیاشی، .شدیم شناخته مینزول بسم الله الرحمن الرح
، شده قبلی نازلسوره  ،«بسمله»گرفت که در صورت نزول چنین نتیجه توان می گفتهشیپاز فحوای دو روایت 

متن دو روایت فوق با آیات قرآن تناقض نداشته ت. اس شده بستهنزول  لحاظ از، سوره آن هپروندو  شده کامل
ات نای طرفداران آیمب .است قبولقابلسند آن نیز  .است نشدهو هیچ روایت متعارضی نیز برای آن یافت 

تي یذکر فیها کذا و کذا ةسورضعوا هذه في ال» یهاعبارت ،مستثنیات ة  ورهسکانت إذا نزلت فاتحة »و « ال  بمک 
ه فیها ما یشاء بالمدینة ة، ثم یزید الل  ی  مبنای حدیثی  ،این عبارات در میان شیعه کهیدرحال ؛است« کتبت مک 

رداخته پبارت این دو ع به نقد و بررسی ،در تضاد است. در ادامه )ص( پیامبر تیباهلنداشته و با احادیث 
 شود.می

ز است، با برائت که ا یانفال را که از مثان بر آن داشت کهشما  را  زیچ چه: گفت عثمان به عباس ابن»
 در ار دو آن و دیسیننو را میالرح الرحمن الله بسم جمله ،سوره دو آن نیب و دیده قرار هم کنار باشدیم نیمئ

 یزیکه چ یشد. زمانینازل م اتیآ یبا تعداد یاعثمان گفت: بر رسول خدا )ص( سوره د؟یبگذار طوال سبع



 1400 بهار و تابستان، 24، شماره 11دو فصلنامه کتاب قیم، دوره   52
 

 

 نالف که دیبگذار یاسوره در را اتیآ نیافرمود: یخواند و م یاز کاتبان را فرام یبرخ دیگردیبر او نازل م
قرآن بود و  یهاسوره نیو برائت از آخر نهینازل شده در مد یهاسوره نیاز نخست انفال. است آن در مطلب
و  از انفال است ییمن گمان کردم برائت، جز ،جهت نیشباهت داشت. بد یگرید یبه محتوا یکی یمحتوا

نار آن دو را ک ،سبب نیاز آن باشد. به هم ییجز ن،یا کهنفرمود  انیما ب یرفت و برا ایرسول خدا )ص( از دن
 .«دادم قرار طوال سبع در را دو آن و ننوشتم را میآن دو، جمله بسم الله الرحمن الرح انینهادم و م گریکدی

 (.313، ص2ج، 1420 بغوی، /342، ص11ج، 1395 )ترمذی،
گر ضعف ، نشانتااین روای هل در اسناد چندگانم  از جهات مختلف دچار ضعف است؛ تأ یاد شده سخن

)یزید  یاصل اویاناز ر یبودن یک مشترک راویان، مجهول یها، به سبب وجود حلقههاآن هچشمگیر هم
است. از دیگر سو، متن روایت نیز به سبب وجود نسخ  ید عثمان در نقل این سنت وحیان( و تفر  یفارس

داللت  ،اینبنابر .ستا تغییر یافته یکلبهنسخ موضوع روایت  یدر برخ یمختلف دچار اضطراب بوده و حت
 (. 145ص، 1396 )کلباسی و احمدنژاد، قبول نیستقابلروایت عثمان بر وجود آیات مستثنیات 

ًة، ُثمَّ »های اعتقاد به آیات مستثنیات، عبارت تاز دیگر عل یَّ َة ُکِتَبْت َمکِّ َکاَنْت ِإَذا َنَزَلْت َفاِتَحُة ُسوَرٍة ِبَمکَّ
ُه ِفیَها َما َیَشاُء ِبالْ  بر این مطلب داللت دارد که شروع نزول برخی از  مذکوراست. عبارت  «َمِدیَنِة َیِزیُد اللَّ

بار توسط ابن ضریس در  نخستینسخن فوق  .است پذیرفته و پایانش در مدینه، صورت مکهها در سوره
ثنا »سلسله سند روایت چنین است:  ه وذکر شد «فضائل القرآن» ه بن أبي جعفر  محمدحد  بن عبد الل 

اس قال: کانت إذا نزلت  ثنا عثمان بن عطاء الخراساني عن أبیه عن ابن عب  الرازي أنبأنا عمرو بن هارون، حد 
ه فیها ما شاء سورهفاتحة  ة ثم  یزید الل  ة کتبت بمک   (.33ص ،تابجلی، بی )ابن ضریس« بمک 

د در نقل و نیز به (، تفر  )ارسال سند مکهصال به فرد شاهد نزول وحی در از جهت عدم ات   باالروایت 
 شود:به بررسی موارد فوق پرداخته می ،هنیست. در ادام قبولقابلجهت وجود راویان ضعیف 

اده ز :گوید درباره وی حبانابن .مسلم المحدث است یمشهور به عطاء بن أب ،عثمان بن عطاء خراسانی
ا ؛از عراق استبلخ است و اصلش   هشده، به خراسانی مشهور راسان اقامت گزیدخدر  وی کهییازآنجا ام 

اد وی اعتم هتوان به حافظنمی ،بنابراین .کرد اشاره قوی هاشتن حافظتوان به ندهای وی میاز ویژگی .است
روایت  به صورت مرسل هبمغیرة بن شعابن عباس، الدرداء،  ابی (. وی از140، ص6ج، 1405 )ذهبی،کرد 
 ا او را مالقات نکردهام   ؛کندروایت می گرچه از ابن عباسادارقطنی بر این اعتقاد است که وی است.  کرده

 /107، ص20ج، 1405 ،یمز) بر این اعتقاد است که عطاء در این زمینه تدلیس به کار برده است یو .است
ترمذی به  و اندا قرار داده(. بخاری و عقیلی وی را در ردیف ضعف392، ص1ج، 1415 ابن حجر عسقالنی،
  .(140، ص6ج، 1405 )ذهبی، اکثر احادیث وی مقلوب است :نقل از بخاری گوید

ُه ِفیَها َما َیَشاُء ِباْلَمِدینَ »عبارت  ًة، ُثمَّ َیِزیُد اللَّ یَّ َة ُکِتَبْت َمکِّ ا سخن دیگر ب« ةِ َکاَنْت ِإَذا َنَزَلْت َفاِتَحُة ُسوَرٍة ِبَمکَّ
ی اللُه َعَلْیِه َو » او در جای دیگری می گوید: .از ابن عباس مخالف استمنقول  ِه َصلَّ َم  َکاَن َرُسوُل اللَّ اَل  َسلَّ

ِحیِم  ةسورَیْعَلُم َخْتَم ال ْحَمِن الرَّ ِه الرَّ ی َیْنِزَل ِبْسِم اللَّ  انیپا)ص(  امبریپ(. 150، ص1ج، 1405 بیهقی،«) َحتَّ
 آیه دنتوان به مستثنی شنمی ،بنابراین .شدیم نازل میالرح الرحمن الله بسم که یزمان تا دانستینم را سوره

 ذاریات حکم داد. 19معارج و  24

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=4
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=11
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=19
http://shamela.ws/browse.php/book-3722/page-10234#page-10238
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?ID=982&bk_no=60&flag=1
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را به زکات واجب و شرعی تفسیر « َحقٌّ َمْعُلوم  »و « َحقٌّ »های عبارتی که مفسراناستدالل  ،جانتا بدی
 هوان، از پشتهااستداللاز این  کدامچیهکه توان گفت می قتیدر حقگرفت و  مورد واکاوی قرار ،بودند کرده

 فهومتبیین م به ،«َحقٌّ َمْعُلوم  »و « َحقٌّ »های عبارتاثبات مفهوم در ادامه با  .نبودندبرخوردار  روایتی قرآنی و
 :زیمپردامیصدقه 

 و کمک مالی به صدقه «َحق  َمْعُلوم  »و « َحق  »های عبارتتفسیر  -3
شخص ثروتمند  ی است کهمال صدقه و کمک ،«َحقٌّ َمْعُلوم  »و « َحقٌّ »های عبارتمعنا و مفهوم حقیقی 

از  این امر با استفاده .تباطی با زکات واجب و شرعی نداردهیچ ار ،هابه نیازمند بپردازد و این عبارت باید
و مصادیق مصرف زکات واجب  «محروم»و  «سائل»)ع(، معناشناسی دو واژه  معصومان اتروایسیاق آیات، 

 .شودمیال دنبسائل و محروم  و شرعی و حق  

 آیات سیاق -3-1
 )معین،« کلمات خاصعبارات به سبب چینش و نظم  یبندجمله طرز» است از: کالم عبارت سیاق

وجه ارتباط و تناسب »از:  عبارت است« سیاِق آیات»، در رابطه با قرآن ،اساساین بر  .(54، ص7ج، 1382
ه به سیاقیکدیگر آیات با  ت و  ،و توج  ر ستنیدر نگربه معنای دق  در و  نظر ردمو هآیدر آیات قبل و بعد از  مفس 

 ذاریات سوره 19آیه  در« َحق  »عبارت  (.46ص، 1382 راد،)مهدوی «است آیات یکلدر آهنگ  ستنینگر
آِخِذیَن َما آَتاُهْم ﴿ اتآی است نه زکات واجب و شرعی.به معنای صدقه و کمک مالی  نیز قالب سیاق در

ُهْم َکاُنوا َقْبَل َذِلَک ُمْحِسِنیَن  ُهْم ِإنَّ بُّ ْیِل َما َیْهَجُعوَن  *َر  *ِباألْسَحاِر ُهْم َیْسَتْغِفُروَن  َو  *َکاُنوا َقِلیال ِمَن اللَّ
ْمَواِلِهْم َحق   َو 

َ
اِئِل َو ِفی أ ِقیَن ﴿ هقینی است که در آیوصف مت   ﴾19-16 /51: ذاریات﴿ ﴾اْلَمْحُروم   ِللسَّ ِإنَّ اْلُمتَّ

اٍت َوُعُیوٍن  در « هم» ضمیر ،قتیدر حق .است آمدهسخن به میان  هاآن از ﴾15/ 51: ذاریات﴿ ﴾ِفی َجنَّ
ِقیَن » واژه به  ،«َأْمَواِلِهْم »عبارت  ات یکی از خصوصی ،بخشش به سائل و محرومو  گرددیبازم 15 آیهدر  «اْلُمتَّ

 قرارر سحاادر استغفار و  یدارندهزشبن، احساکنار صفاتی چون ست که در تقواهای افراد باو شایستگی
 صورت باتقواافراد  فقط نهو شرایط  های واجدانسان هط همپرداخت زکات، باید توس کهیدرحال است گرفته
ْمَواِلِهْم َح ِفی  َو ﴿ آیه .پذیرد

َ
اِئِل َو أ گرفته است که  در سیاق آیاتی قرار﴾ 19/ 51: ذاریات﴿﴾ اْلَمْحُروِم  ق  ِللسَّ

به ا رحق سائل و محروم  تواننمی ،بنابراین نیست. شرعی و واجب وظیفه هاآندارند و موضوع  اشارهمدح  به
، 1ج، 1405 راوندی، نیالدقطب /174، ص2ج، 1369 ،شهرآشوببن )ا ودنمزکات واجب و شرعی تفسیر 

  .(130، ص29 ج، 1406 صادقی تهرانی، /221ص
ْمَواِلِهْم ﴿آیه  در «َحقٌّ َمْعُلوم  »عبارت  

َ
ِذیَن ِفی أ قالب سیاق به  در﴾ 24/ 70)معارج:  ﴾َحق  َمْعُلوم   َوالَّ

ِذیَن ُهْم ﴿ اتیغیر از زکات واجب و شرعی است. آ ،معنای صدقه و کمک مالی  *َعَلی َصالِتِهْم َداِئُموَن الَّ
ْمَواِلِهْم 

َ
ِذیَن ِفی أ اِئِل َو  *َحق  َمْعُلوم   َوالَّ یِن  َو  *اْلَمْحُروِم  ِللسَّ ُقوَن ِبَیْوِم الِد  ِذیَن ُیَصِد  ِذیَن ُهْم ِمْن  َو  *الَّ  الَّ
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ِهْم ُمْشِفُقوَن  ِب  یَن ِإالَّ ﴿ آیه مدح نمازگزارانی است که در وصف ﴾27-23 /70)معارج:  ﴾َعَذاِب َر  ﴾ اْلُمَصِل 
ْمَواِلِهْم ﴿در عبارت « هم»ضمیر ،حقیقتدرو  است شده از ایشان یاد ﴾22 /70)معارج: 

َ
یَن به  فی أ  ﴾اْلُمَصِل 

مازگزار های افراد نات و شایستگیحروم یکی از خصوصیبخشش به سائل و م ،بنابراین .گرددیبازم 24 آیه به
ِهْم ُمْشِفُقوَن ﴿ است که در کنار صفاتی چون ِب  یِن و ُهْم ِمْن َعَذاِب َر ُقوَن ِبَیْوِم الِد    ست.ا گرفته قرار ﴾ُیَصِد 

ْمَواِلِهْم ﴿ هایآیه
َ
ِذیَن ِفی أ اِئِل َو  * َحق  َمْعُلوم   َوالَّ در قالب  نیز (25-24 /70)معارج:  ﴾اْلَمْحُروِم  ِللسَّ

مدح بودن این های زیر به در روایت شرعی و واجب. وظیفهاست که در سیاق مدح هستند نه  گرفتهآیاتی قرار 
 است: اشاره شده عبارت

َه َعزَّ َو َجلَّ َفَرَض ِلْلُفَقَراِء ِفي َأْمَو » .1روایت  ِه ع َقاَل: ِإنَّ اللَّ ْغِنَیاءِ َعْن َسَماَعَة ْبِن ِمْهَراَن َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ
َ
 اِل اأْل

َه َعزَّ َو َجلَّ َفَرَض ِفي أَ  َکاُة َو َلِکنَّ اللَّ َکاِة َفَقاَل َفِریَضًة اَل ُیْحَمُدوَن ِإالَّ ِبَأَداِئَها َو ِهَي الزَّ ْغِنَیاِء ُحُقوقًا َغْیَر الزَّ
َ
ْمَواِل اأْل

ْمواِلِهْم َحق  َمْعُلوم  ﴿ َعزَّ َو َجَل 
َ
ِذیَن ِفي أ َکاِة َو ُهَو َش  ﴾َو الَّ ُجُل َعَلی ْی َفاْلَحقُّ اْلَمْعُلوُم ِمْن َغْیِر الزَّ ء  َیْفِرُضُه الرَّ

 هیامام صادق )عل  .(498، ص3ج، 1407 کلینی،) «...ْفِرَضُه َعَلی َقْدِر َطاَقِتهِ َنْفِسِه ِفي َماِلِه َیِجُب َعَلْیِه َأْن یَ 
وجل  در اموال ثروتمندان، »که فرمود:  کندی( نقل معمهران از امام صادق ) بن سماعة -السالم( خداوند عز 

کات که همانا ز نخواهد شد دیو تمج فیاز آنان تعر ،آن بدون انجامو تنگدستان قرار داد که  رانیفق یبرا یحق  
وجل  در اموال ثروتمندان حقوق ،حالنیدرع ی؛ ولاست یکرده است و م نی  مع زیاز زکات ن ریغ یخداوند عز 
ِذ دیفرما ،  یفِ  َن ی: َو الَّ ْعُلوم   راست که شخص د یزیاز زکات است و آن چ ریغ یزیچحق معلوم َأْمَواِلِهْم َحقٌّ مَّ

ه به توانا دیکه با کندیم نی  مع شیمال خو  شود. نییتع شیخو ییو دارا ییبا توج 
َکاَة َفَقاَل َأُبو  :َقاَل َأُبو َبِصیر» .2روایت  ْمَواِل َفَذَکُروا الزَّ

َ
ِه ع َو َمَعَنا َبْعُض َأْصَحاِب اأْل ا ِعْنَد َأِبي َعْبِد اللَّ ُکنَّ

َکاَة َلْیَس ُیْحَمُد ِبَها  ِه ع ِإنَّ الزَّ َکاِة َفُقْلُت َأْصَلَح ، َصاِحُبَهاَعْبِد اللَّ ُه َو َما َع  َک َو ِإنَّ َعَلْیُکْم ِفي َأْمَواِلُکْم َغْیَر الزَّ َلْیَنا اللَّ
َه َعزَّ َو َجلَّ َیُقوُل ِفي ِکَتاِبه ِه َأ َما َتْسَمُع اللَّ َکاِة َفَقاَل ُسْبَحاَن اللَّ   َو ﴿: ِفي َأْمَواِلَنا َغْیُر الزَّ

َ
ِذیَن ِفی أ ْم َحق  ْمَواِلِه الَّ

اِئِل َو  َمْعُلوم   همراه  زیاز ثروتمندان ن یکه برخ می( بودع: نزد امام صادق )دیگو ریابوبص «﴾اْلَمْحُروِم  * ِللسَّ
که به خاطر آن از  ستین یزیزکات، چ»( فرمود: عآوردند. امام صادق ) انیما بودند. آنان نام زکات را به م

خداوند، تو را »از زکات وجود دارد. عرض کردم:  ریغ یشود. در اموال شما حقوق دیو تمج فیصاحبش تعر
فرمود:  حضرت ؟«میآور یجاآن را به دیوجود دارد که باما  موالاز زکات در ا ریغ یدهد! چه حقوق ریخ
وجل  در قرآن م یادهیسبحان الله! مگر نشن» ِذ »: دیفرمایکه خداوند عز  ْعُلوم  *  یفِ  َن یَو الَّ َأْمَواِلِهْم َحقٌّ مَّ

اِئِل َو الَمْحُروِم  لسَّ  (.48، ص9ج، 1409 )حرعاملی، «لِّ

 روایات -3-2
ذاریات و  19های در آیه «َحقٌّ َمْعُلوم  »و « َحقٌّ »های عبارتحقیقی توان به مفهوم میروایات نیز  در میان

 شدههای دیگر مقاله به فراخور موضوع از این روایات استفاده قسمتدر  کهییازآنجا .برد یپمعارج  24
روایات  یکلشود. از فحوای میبه صورت خالصه تنها به ذکر این روایات پرداخته  بخشدر این  ،است
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 بلکه ،و واجب ندارند ربطی به زکات شرعی« َحقٌّ َمْعُلوم  »و « َحقٌّ »های عبارتتوان چنین استنباط کرد که می
 :گرددمیاستنباط  هانمفهوم صدقه از آ

ِه َعزَّ َو َجَل »فرمود:  )ع(باقر  امام( 1  ِإنَّ َرُجاًل َجاَء ِإَلی َأِبي َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْیِن ع َفَقاَل َلُه َأْخِبْرِني َعْن َقْوِل اللَّ
اِئِل َو اْلَمْحُروِم  ِذیَن ِفي َأْمواِلِهْم َحقٌّ َمْعُلوم  ِللسَّ اْلَحقُّ  (:ع)َسْیِن َما َهَذا اْلَحقُّ اْلَمْعُلوُم َفَقاَل َلُه َعِليُّ ْبُن اْلُح  َو الَّ

ْي  َدَقِة اْلَمْفُروَضَتْیِن اْلَمْعُلوُم الشَّ َکاِة َو اَل ِمَن الصَّ ُجُل ِمْن َماِلِه َلْیَس ِمَن الزَّ ، 3، ج1407)کلینی، « ُء ُیْخِرُجُه الرَّ
ِذ َو »: هیآ نی( آمد و عرض کرد: منظور از حق  معلوم در اع) نیالحسبنی  نزد پدرم عل یمرد :(500ص  َن یالَّ

اِئِل َواْلمْحُروِم  یفِ  لسَّ ْعُلوم  * لِّ است  یزیحق  معلوم آن چ»فرمود:  (ع) نیالحسبنی  عل ست؟یچ «َأْمَواِلِهْم َحقٌّ مَّ
 .«ستیکه از مال زکات و صدقه واجب ن کندیم نییتع شیکه شخص از مال خو

َه َعزَّ َو َجلَّ َفَرَض »)ع( فرمود:  امام باقر( 2 َکاِة َفَقاَل َعزَّ َو َجَل  ِإنَّ اللَّ ْغِنَیاِء ُحُقوقًا َغْیَر الزَّ
َ
َو  ِفي َأْمَواِل اأْل

ِذیَن ِفي َأْمواِلِهْم َحقٌّ َمْعُلوم   َکاِة َو ُهَو َشْي  الَّ ُجُل َعَلی َنْفِسِه ِفي َماِلِه َیِجُب َفاْلَحقُّ اْلَمْعُلوُم ِمْن َغْیِر الزَّ ء  َیْفِرُضُه الرَّ
وجل  در اموال ثروتمندان  :(498، ص3، ج1407)کلینی،  «ِتهِ ْن َیْفِرَضُه َعَلی َقْدِر َطاَقِتِه َو َسَع َعَلْیِه أَ  خداوند عز 
ِذ دیفرمایکرده است و م نی  مع زیاز زکات ن ریغ یحقوق ،  یفِ  َن ی: َو الَّ ْعُلوم  حق معلوم بنابراین، َأْمَواِلِهْم َحقٌّ مَّ

ه به توانا دیکه با کندیم نی  مع شیاست که شخص در مال خو یزیاز زکات است و آن چ ریغ یزیچ  ییبا توج 
 شود. نییتع شیخو ییو دارا
ْمواِلِهْم َحق  َمْعُلوم  ﴿ )ع( در تفسیر عبارت امام صادق( 3

َ
ْي »: فرمود ﴾ِفي أ ُجُل ِمْن ُهَو الشَّ ُء ُیْخِرُجُه الرَّ

َکاِة َفَیُکوُن  َلةِ َماِلِه َلْیَس ِمَن الزَّ اِئَبِة َو الصِّ که شخص از مال  یزیآن چ: »(30، ص1، ج1380، ی)عیاش «ِللنَّ
 .«باشدیرحم م یصله یبراو  هایگرفتار و رفع ولي از زکات نیست کندیم پرداخت شیخو

َکاِة َفُقْلُت َأْصَلَحَك »فرمود: )ع(  امام صادق( 4 ُه َو َما َعَلْیَنا ِفي َأْمَواِلَنا ِإنَّ َعَلْیُکْم ِفي َأْمَواِلُکْم َغْیَر الزَّ اللَّ
َه َعزَّ َو َجلَّ َیُقوُل ِفي ِکَتاِبهِ  ِه َأ َما َتْسَمُع اللَّ َکاِة َفَقاَل ُسْبَحاَن اللَّ ِذیَن  :َغْیُر الزَّ اِئِل َو ِلل َمْعُلوم   َحق   َأْمواِلِهْم  ِفي َو الَّ سَّ

عرض کردم: «. از زکات وجود دارد ریغ یاموال شما حقوق در :(499، ص3ج، 1407 )کلینی،« اْلَمْحُروِم 
امام  ؟«میآور یجاآن را به دیوجود دارد که با ما از زکات در اموال ریغ یدهد! چه حقوق ریخداوند، تو را خ»

وجل  در قرآن م یادهیسبحان الله! مگر نشن»فرمود:  ِذ دیفرمایکه خداوند عز   ْعُلوم  َأْمَواِلِهْم َحقٌّ مَّ  یفِ  َن ی: َو الَّ
اِئِل َو الَمْحُروِم  لسَّ  «.* لِّ

اُر َأْنَت َربُّ َماٍل َکِثیٍر َقاَل َنَعْم ُجِعْلُت ِفَداَك » ار بن موسی ساباطی فرمود:به عم  )ع(  امام صادق( 5 َیا َعمَّ
َکاِة َفَقاَل  ُه َعَلْیَك ِمَن الزَّ ي َما اْفَتَرَض اللَّ  ابویه،)ابن ب «َقاَل َنَعْم  َفُتْخِرُج اْلَحقَّ اْلَمْعُلوَم ِمْن َماِلَك  :َنَعْم َقاَل َقاَل َفُتَؤدِّ

ار آ یا» .(7، ص2ج ،1413 ار گفت:  ؟«یدار اریدر اخت یاریتو اموال بس ایعم  فرمود: امام )ع( ! «یبل»عم 
َحقٌّ َمْعُلوم  را از »فرمود: امام ! «یبل»گفت:  ؟«یپردازیتو واجب کرده است، م یرا که خداوند برا یزکات»

 .«یبل»گفت:  ؟«یکنیپرداخت م ودمال خ
توان نتیجه میو سؤال دوبار تکرار شده است،  ،است شده وردهمعلوم در کنار زکات آ حق   کهییازآنجا

 . از زکات است معلوم، چیزی غیر گرفت که حق  
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ِذیَن ِفی َو ﴿ آیهاز امام صادق)ع( در تفسیر ( 6 ْمَواِلِهْم  الَّ
َ
اِئِل َو  َحق  َمْعُلوم   أ سؤال  ﴾اْلَمْحُروِم  * ِللسَّ

َکاةِ » ؟«از زکات است ریغ یزیچ ه،یمنظور آ ایآ ده استش ُهَو »امام )ع( در جواب فرمود: «. َأ ُهَو ِسَوی الزَّ
ْلَف َو 

َ
ْرَوَة ِمَن اْلَماِل َفُیْخِرُج ِمْنُه اأْل ُه الثَّ ُجُل ُیْؤِتیِه اللَّ ْکَثَر َفَیِصُل ِبِه َرِحَمُه الرَّ

َ
َقلَّ َو اأْل

َ
اَلَثَة اْلاَْلِف َو اأْل ْلَفْیِن َو الثَّ

َ
اأْل

به  یو ثروت یآن است که خداوند مالمراد »: (499، ص3ج، 1407 )کلینی، «َو َیْحِمُل ِبِه اْلَکلَّ َعْن َقْوِمهِ 
کردن رحم و کم یصله یکمتر از آن مال، برا ای شتریهزار و بو دوهزار و سه زارکه آن شخص ه دهدیشخص م

 «.کند نییمخارج قومش تع یسخت
ْي »( 7 َکاِة ُهَو الشَّ ِه ع َقاَل: اْلَحقُّ اْلَمْعُلوُم َلْیَس ِمَن الزَّ ُء ُتْخِرُجُه ِمْن َماِلَك ِإْن َرَوی َسَماَعُة َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ

 تیسماعه از امام صادق )ع( روا .(48، ص2ج ،1413 )ابن بابویه، «ُکلَّ َشْهرٍ ِشْئَت ُکلَّ ُجْمَعٍة َو ِإْن ِشْئَت 
ْعُلوم  از زکات ن کندیم در روز  یاست که از مال خود اگر خواسته باش یزیو آن چ ست،یکه فرمود: َحقٌّ مَّ

 .یکنیدر هر ماه جدا م ایجمعه 

 معلوم موارد مصرف حق  مصادیق مصرف زکات و  -3-3
مصرف  بررسی مصادیق ،«َحقٌّ َمْعُلوم  »و « َحقٌّ »های عبارتحقیقی مفهوم های شناخت راهیکی دیگر از 

 تفصیل خواهد آمد:  هب در ادامه این موضوع .است« َحقٌّ َمْعُلوم  »و « َحقٌّ »های عبارتزکات واجب و شرعی و 
َدقاُت ِلْلُفَقراِء َو ﴿ آیهبا توجه به  َما الصَّ قاِب ِإنَّ َفِة ُقُلوُبُهْم َو ِفي الرِّ اْلَمساِکیِن َو اْلعاِمِلیَن َعَلْیها َو اْلُمَؤلَّ

ُه َعِلیم  َحِکیم   ِه َو اللَّ یَضًة ِمَن اللَّ ِبیِل َفِر ِه َو اْبِن السَّ مصادیق  (60/ 9: توبه) ﴾َو اْلغاِرِمیَن َو ِفي َسِبیِل اللَّ
زاد کردن آفران متمایل به اسالم، ازکات، ککنندگان جمعو از: فقراء، مساکین، کارگزاران تند رعبامصرف زکات 

 قانمستحخداوند مصادیق و  ،آیهاین  بر اساس .مسافران در راه مانده و بردگان و اسیران، بدهکاران، در راه خدا
 شدهم )ع( بیان امامان معصو از یاحادیث نیز . در این زمینهاست کرده مورد محدود هشتمصرف زکات را در 

 شود:میی از آن اشاره انمونهکه به است 
هِ َعْبدِ یَقاَل ُکْنُت َقاِعدًا ِعْنَد َأبِ  یِّ ُعْتَبْه اْلَهاِشِم  ِم یَعْن َعْبِد اْلَکرِ » ْه ِإْذ َدَخَل َعلَ  اللَّ ُأَناس  ِمَن  هِ یْ )ع( ِبَمکَّ

ْکَثْرُتْم َعلَ اْلُمْعَتِزَلْه... َفَقاَل َلُهْم َأُبوَعْبدِ  ُکْم َقْد َأ ِه )ع( ِإنَّ ْم یَ َرُجٍل ِمْنُکْم َو لْ  یَفَأْسِنُدوا َأْمَرُکْم ِإلَ  یَّ اللَّ ُحَجِجُکْم بِ  َتَکلَّ
ِه )ع(َم َفَقاَل َلُه َأُبوَعْبدِ َفَتَکلَّ  دٍ یْ ُعبَ  ْبِن  َعْمِرو یَفَأْسَنُدوا َأْمَرُهْم ِإلَ  وِجُز یُ َو  َدقَ  ی... َما َتُقوُل فِ : اللَّ  ةَ یَ اْلْ هِ یْ َرَأ َعلَ َفَق  ةِ الصَّ

َدقاُت ِلْلُفَقراِء َو اْلَمساکِ  َما الصَّ َأْجَزاٍء  ةَ یَ َثَمانِ  یَأْقِسُمَها َعلَ  اَل َتْقِسُمَها قَ  َف یْ َقاَل َنَعْم َفکَ  ...هایْ َعلَ  َن یَو اْلعاِملِ  ِن یِإنَّ
َمانِ  یَفُأْعِط  اَلٍف َو ِصْنف  ِمْنُهْم َرُجاًل َواِحدًا َأْو َرُجلَ  ةَ ُجْزءًا َقاَل َو ِإْن َکاَن ِصْنف  ِمْنُهْم َعَشَر  ةِ یَ ُکلَّ ُجْزٍء ِمَن الثَّ  ِن یْ آ

اَلٍف َقاَل  ةِ َجَعْلَت ِلَهَذا اْلَواِحِد ِمْثَل َما َجَعْلَت ِلْلَعَشَر  ةَ َأْو َثاَلثَ   .(406، ص2ج، 1407 ،ینی)کل «َنَعْم آ
ه نزد امام صادق )ع( بودم که گروه ی: روزدیگو یهاشم عتبه بن میعبدالکر از معتزله نزد آن حضرت  یدر مک 

 بودند ... پس آن شانیاز رؤسا یسالم و جماعتبنعطاء و حفصبنو واصل دیعب بن عمرو انشانیآمدند، در م
 دیخاب کنخود انت انیاز م یکی د،یساخت یو کالم را طوالن دیگفت اریبس سخن»فرمود:  شانیحضرت )ع( به ا

د: فرموبدو ( عامام ) .انتخاب شد دیعب بن . عمرو«دیموجز سخن گو یشما با کالم هایاستداللتا با همان 
َدقاُت ِلْلُفَقراِء َو الَم »: هیعمرو آ ؟«ستینظرت در مورد صدقه )زکات( چ»...  َما الصَّ  هایْ لَ َع  َن یَو اْلعاِملِ  ِن یساکِ ِإنَّ

ها را آن»گفت: عمرو  «؟یکنیم میها را تقسچگونه آن ی! ولیآر»حضرت )ع( فرمود:  .را تالوت کرد «...
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هزار ده یاگر تعداد گروه». حضرت )ع( فرمود: «دهمیم یو هر قسمت را به گروه کنمیهشت قسمت م
 نفرکی نیا ینفر بودند چه؟ نکند همان مقدار که براسه ایدو  ایداشت،  نفرکی طفق یگرینفر بود و گروه د

 . «یآر»گفت:  ؟«یدهیهزار نفر قرار مآن ده یهمان را برا یدهیم صیتخص
سائل و محروم هستند. « َحقٌّ َمْعُلوم  »و « َحقٌّ » مصادیق مصرف ،معارج 25ذاریات و  19 آیه ه به دوبا توج  

توان می باشد، اشتراکی وجود داشته «َحقٌّ َمْعُلوم  »و « َحقٌّ » مصادیق مصرف مصادیق مصرف زکات و اگر میان
ا ام ؛مصادیق مصرف زکات هستند رمجموعهیز ،«َحقٌّ َمْعُلوم  »و « َحقٌّ »بر این نظر بود که مصادیق مصرف  

ی اشتراک «َمْعُلوم  َحقٌّ »و « َحقٌّ »های عبارتیکی از مصادیق مصرف زکات و مصادیق مصرف  اگر حداقل میان
، چیزی غیر «َحقٌّ َمْعُلوم  »و « َحقٌّ »های عبارتمصرف توان نتیجه گرفت که مصادیق می، باشد وجود نداشته

« َحقٌّ َمْعُلوم  »و « َحقٌّ »های عبارترسیم که میبه این نتیجه  ،از این رهگذر .زکات واجب و شرعی است از
در بر زکات واجب و شرعی داللت ندارد و بر صدقه و انفاق مالی غیر از زکات واجب و شرعی داللت دارد. 

به  فهومو م ... که از جهت معناو السبیل ابننظیر فقراء، مساکین،  سی مفاهیم مصرف زکاتبه معناشنا ،ادامه
 .شودمی پرداخته ،است سائل و محروم نزدیک

 لو سائ فقیرمعنایی بین  تفاوت -3-3-1
چنین ا هآنخداوند در وصف  .اندشدهکریم به بهترین شکل ممکن به تصویر کشیده در آیات قرآن فقراء 

ْرِض ﴿ :فرمایدمی
َ
بًا ِفي اأْل ِه ال َیْسَتِطیُعوَن َضْر ْحِصُروا ِفي َسِبیِل اللَّ

ُ
ِذیَن أ ُم اْلجاِهُل َیْحَسُبُه ِلْلُفَقراِء الَّ

اَس ِإْلحافًا َو ما ُتْنِفُقوا ِمْن َخْیٍر َفِإنَّ  ِف َتْعِرُفُهْم ِبِسیماُهْم ال َیْسَئُلوَن النَّ َعفُّ ْغِنیاَء ِمَن التَّ
َ
َه بِ أ  ﴾ِه َعِلیم  اللَّ
در ز نی مفسران .نیستند سائالنکه فقراء در ردیف  است شدهبه صراحت بیان . در این آیه (273 /2: بقره)

، 1372 )طبرسی، کنندنمی درخواستاز مردم  که آورندمی ها را کسانی به شمار، آناز این آیه تفسیر فقراء
 .گیردین قرار میسائل مقابل مفهوم هاین تفسیر در نقط .(400، ص2ج، 1417 طباطبایی، /666، ص2ج

 )طباطبایی، مردم درخواست کمک داردهای خویش از رفع نیازخاطر به  کهاست  نیازمندیخص سائل ش
ِذیَن اَل َیْسَأُلوَن » :آمده است)ع( در بیان مفهوم فقراء چنین  از امام صادق .(13، ص20ج، 1417 اْلُفَقَراُء ُهُم الَّ

ِه َعزَّ َو  ِذیَن اَل َیْسَأُلوَن َقْوُل اللَّ ُهْم ُهُم الَّ ِلیُل َعَلی َأنَّ َقراِء ِلْلُف »اْلَبَقَرِة:  سورهَجلَّ ِفي  َو َعَلْیِهْم َمُؤَنات  ِمْن ِعَیاِلِهْم َو الدَّ
ِذیَن ُأْحِصُروا که یدرحال کنندیو درخواست نم ییگدا یهستند که از کس یآن کسان[ هیآ نیفقرا ]در ا: «...الَّ

کنند سخن خداوند در سوره بقره برعهده آنان است. دلیل بر اینکه آنان درخواست نمی خانوادهمخارج تأمین 
اند )انفاِق شما، مخصوصًا باید( برای نیازمندانی باشد که در راه خدا، در تنگنا قرار گرفته: فرمایدیاست که م

  ؛(49، 4ج، 1407 ،ی)طوس .... 
ُه َسَأَلُه َعِن  ْبِن ُمْسِلٍم َعْن َأَحِدِهَما ع محمدِ َعْن » ِذي اَل َیْسَأُل  َأنَّ  ج، 1407 )کلینی،«اْلَفِقیِر َفَقاَل اْلَفِقیُر الَّ

( نقل کرده که از آنان در باره فقیر پرسید. : محمد بن مسلم از یکی از دو امام )باقر یا صادق(502 ص، 3
 کند.امام در جواب فرمود: فقیر کسی است که درخواست و گدایی نمی
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)بحرانی،   است شدهه نازل ف  اصحاب ُص  هبقره، دربار سوره 273 آیه است که شدهروایت  )ع( باقر ماز اما
که پس از هجرت به مدینه در قسمت بودند )ص(  گروهی از یاران پیامبر اسالم آنها .(550، ص 1، ج 1415

کردن خانه و دارایی و جایگاه خود در رهادادن و یا  دستگزیدند و به سبب از  یسکن ،بیالن   مسجدشمالی 
قر اختیاری این ف .وردندآ م و شرکت در جهاد رویدستی، به عبادت و تعلیم و تعل  قبایل، با پذیرش فقر و تنگ

ی بوده له عبدالرحمان وسیه تا آنجا که پیامبر ب به خرمایی قانع بودند ،ت فقراند آنان از شد  گفته است که تا حد 
(. 148، ص1ج، 1411 )حسکانی، ها فرستاد)ع( مقداری پول و خرما برای آن طالبیاببن عوف و علی بن 

ط ایشان گزارش نشده دال هیچ مطلبی اینافزون بر  این نمیبنابر است. بر درخواست کمک مالی از مردم توس 
 داد.قرار سائالندر ردیف ها را توان آن
ه به و این مفهوم با توج  است  شدهدچار مشکل  هیاولمین نیازهای أفقیر کسی است که در ت ،دیگر سویاز 

اِئِل َحقٌّ َو َلْو َج »: فرمود )ص(زیرا پیامبر ،است سائل و حق   در نقطه مقابل سائل)ص(  حدیث پیامبر اَء ِللسَّ
ی است هرچند سوار بر اسب بیاید و : برای سائل حق(170، ص93 ج، 1406 )مجلسی،« َعَلی اْلَفَرِس 

در  ،کنندگان زکات واجب و شرعیگرفت که فقراء به عنوان دریافت توان نتیجهمی ،بنابراین درخواست کند.
 د.تنهس سائالنتفسیر و معنا متفاوت از 

 مو محرو  ، ابن السبیل، مسکینفقیربین مفهوم  تفاوت معنایی -3-3-2
های نیازمین أدر ت کهکسانی هستند  ازجملهالسبیل  نظیر فقراء، مساکین، ابن زکات کنندگان حق  دریافت

درجه  ن در اینمحروما کهیدرحال ؛ندارندمین این نیازها جهت تأ و هیچ حرفه و شغلی انددرماندهخود  هیاول
 ا به عللام   ،ای خاص دارندرومان کسانی هستند که شغل و حرفهمح واقع، در .ی قرار ندارنددستاز تنگ

 نمحروما ،قلم سورهدر  ندوخدا .است شده اشاره رآن کریم نیز به این مفهومدر ق .اندشده باختهمالمختلف 
ها ُمْصِبِحیَن ﴿: نموده استرا چنین وصف  ْقَسُموا َلَیْصِرُمنَّ

َ
ِة ِإْذ أ ْصحاَب اْلَجنَّ

َ
ا َبَلْوناُهْم َکما َبَلْونا أ َو  * ِإنَّ

بِّ  * ال َیْسَتْثُنوَن  یِم  * َو ُهْم ناِئُموَن  َک َفطاَف َعَلْیها طاِئف  ِمْن َر ِر ْصَبَحْت َکالصَّ
َ
 * یَن َفَتناَدْوا ُمْصِبِح  * َفأ

ِن اْغُدوا َعلی
َ
َها اْلَیْوَم َعَلْیُکْم ِمْسِکی * َفاْنَطَلُقوا َو ُهْم َیَتخاَفُتوَن  * َحْرِثُکْم ِإْن ُکْنُتْم صاِرِمیَن  أ ْن ال َیْدُخَلنَّ

َ
 ن  أ

یَن  َو َغَدْوا َعلی * وَن  * َحْرٍد قاِدِر ا َلَضالُّ ْوها قاُلوا ِإنَّ
َ
ا َرأ  :(27-17/ 68: قلم) ﴾َبْل َنْحُن َمْحُروُموَن  * َفَلمَّ

های باغ سوگند یاد کردند که میوه ما آنها را آزمودیم همانگونه که صاحبان باغ را آزمایش کردیم، هنگامی که
اما عذابی فراگیر )شبانه( بر تمام  .را صبحگاهان )دور از انظار مستمندان( بچینند و هیچ از آن استثنا نکنند

 و آن باغ سرسبز همچون شب سیاه و ظلمانی شد.باغ آنها فرود آمد در حالی که همه در خواب بودند
 .ها را داریدکه به سوی کشتزار و باغ خود حرکت کنید اگر قصد چیدن میوه .صبحگاهان یکدیگر را صدا زدن.

واظب باشید امروز حتی یك فقیر وارد بر شما نشود! م :گفتندم میآنها حرکت کردند در حالی که آهسته با ه
آنها صبحگاهان تصمیم داشتند که با قدرت از مستمندان جلوگیری کنند. هنگامی که )وارد باغ شدند، و( آن 

  ایم! )آری همه چیز به طور کامل از دست ما رفته( بلکه ما محرومیم.را دیدند گفتند: ما راه را گم کرده
یوه های مباغکسانی هستند که صاحب نتیجه گرفت که ایشان توان میوصف محرومان در آیات فوق  از

 ادیث زیادی از امامانحا در این مورد،. اندشدهدستی دچار تنگبازتاب اعمالشان  عدم انفاق و ند و بر اثراهبود
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 اثر براند و حرفه و شغل بوده که صاحبد نکنمیمعرفی  محرومان را کسانی کهاست  شدهبیان )ع(  معصوم
توان به روایات زیر استناد . برای نمونه میاندشدهدستی دچار تنگ شغل خود را از دست داده و یک حادثه،

 کرد: 
ِه »( 1 اِل َعْن َأِبي َعْبِد اللَّ اِئِل  ِفي َقْوِلِه َعزَّ َو َجَل  (ع)َعْن َصْفَواَن اْلَجمَّ اْلَمْحُروُم  :َقاَل  َو اْلَمْحُروِم  ِللسَّ

َراِء َو اْلَبْیِع  ِذي َقْد ُحِرَم َکدَّ َیِدِه ِفي الشِّ از امام  جمال صفوان :(108، ص4ج، 1407 )طوسی، «اْلُمَحاَرُف الَّ
حرفه از دست  کسی است که محرومکند که امام فرمود:  ینقل م «للسائل و المحروم» هیدرباره آ ع(صادق )

 و فروش کند. دیخر تواندینم گرید واست  داده
ِه »( 2 ُهَما َقاال (ع)َعْن َأِبي َجْعَفٍر َو َأِبي َعْبِد اللَّ ِذي َلْیَس ِبَعْقِلِه َبْأس  َو اَل ُیْبَسُط َلُه  :َأنَّ ُجُل الَّ ي فِ اْلَمْحُروُم الرَّ

ْزِق َو ُهَو ُمَحاَرف    عقل که است یشخص محروم: فرمودند (ع) صادق امام و باقر امام .(ا، همانج)همان« الرِّ
 .است فرد محروم همان آن و است دهینگرد او بینص فراوان یروز یول ستین اندک او

 نتیجه گیری
 د:یآمینتایج زیر به دست  ،شدهاز مطالب بیان

صدقه و  به معنای داشته، بلکهبر زکات واجب و شرعی داللت ن« َحقٌّ َمْعُلوم  »و « َحقٌّ »های عبارت .1
 . کمک مالی است

 کهیدرحال ؛اندسیر کردهاین حق را به زکات تف ،معارج سوره 24 هبرخی با استناد به لفظ معلوم در آی .2
 مقدار ،«َمْعُلوم  »زیرا امام معصوم )ع( در تفسیر عبارت  ،در تضاد است)ع(  معصومان تااین سخن با روای

اَلَثَة اْلاَْلِف َو »های را با بیان عبارت« َمْعُلوم  »است و مقدار  را اعالم نکرده یمشخص ْلَفْیِن َو الثَّ
َ
ْلَف َو اأْل

َ
اأْل

ْکَثَر 
َ
َقلَّ َو اأْل

َ
 .است استوار کرده رندهیگصدقه دهنده و نیازطاقت صدقه بر مبنای« َعَلی َقْدِر َحاَجِته»و « اأْل

 ،واجب و شرعی بر زکات« َحقٌّ َمْعُلوم  »و « َحقٌّ »های عبارت های مفسران در تفسیراستدالل جمله از .3
ن نظر ای .ران رواج پیدا کردمفسمیان  االعرجنظام توسطدر قرن هشتم  است که این نظر همراهی نماز با زکات

وجود  لقمان سوره 3و  ملن 3، انبیاء 73، مریم 55 آیاتی نظیر، یهای مک  زیرا در سوره ،نیز صحیح نیست
 . کنداستدالل فوق را نقض میدارد که 

 ،هرج و ذاریات و تشریع زکات در مدینامع هی بودن دو سوربرخی از مفسران به جهت تناقض میان مک   .4
ر د شیعه، نسخ به معنای نسخ حکم آیاتران بر اساس نظر اکثر مفس کهیدرحال .اندروی آوردهنسخ  مفهومبه 

 .جاودانگی قرآن، ناگزیر باید از لحاظ الفاظ و مفاهیم بدون تغییر باشدبرای حفظ  زیرا؛ است قرآن واقع نشده
ی بودن دو سور راناز مفس ایعده .5  معارج و ذاریات و تشریع زکات در مدینه، هبه جهت تناقض میان مک 

َما َکاَن »حدیث پذیرش آیات مستثنیات با  کهیدرحال اندمستثنیات روی آورده اتآیبه  ُیْعَرُف اْنِقَضاُء َو ِإنَّ
ِحیِم  ِبُنُزوِل  ةسورال ْحمِن الرَّ ِه الرَّ ا این پدیده در طول تاریخ تفسیر، ب .در تناقض است «َو اْبِتَداِء ُأْخَری ِبْسِم اللَّ

ی و مدنی به وجود   .آمده استتفسیر نادرست آیه و خلط میان معیارهای مک 
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مصادیق مصرف زکات  معنایی میان تفاوتو  «َحقٌّ َمْعُلوم  »و  «َحقٌّ » هایعبارت دربردارنده سیاق آیاِت  .6
بر زکات واجب « َحقٌّ َمْعُلوم  »و « َحقٌّ »های عبارتاست که بر این  دال، دو عبارت سائل و محروم وواجب 

 د.شرعی داللت ندار
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 ق.1424دار السالم، قاهره:  ؛االساس فی التفسیر ؛سعیدحوی، .20

 ش.1395، 81ش ،یقرآن یهاپژوهش ؛«یاتمستثن یاتآ یدایشعوامل پ» ی؛مزرعه آخوند، محمدعل یدریح.21
 ش.1384، احسان تهران: ؛تفسیر نور دل، مصطفی،خرم.22
یم خوئی، سید ابوالقاسم؛.23  تا.احیاء آثار االمام الخوئی، بی ةسسؤم :قم ؛البیان فی تفسیر القرآن الکر
 ق.1421 ،یدارالغرب اإلسالم بیروت: ؛التفسیر الحدیث: ترتیب السور حسب النزول ؛دروزه، محمد عزه.24
 ق.1405قاهره: دارالحدیث، ؛ سیر اعالم النبالء ؛الدین محمد بن احمدذهبی، شمس.25
یعة و المنهج یالتفسیر المنیر ف ؛زحیلی، وهبه.26  ق.1411، دمشق: دار الفکر ؛العقیدة و الشر
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 دارالکتاب العربي، بیروت، بیروت: ؛حقائق غوامض التنزیلالکشاف عن  ؛زمخشری، محمود بن عمر.27
 ق.1407

 ق.1414دار ابن کثیر، دمشق:  ؛فتح القدیر ؛بن علی شوکانی، محمد.28
 ق.1406 فرهنگ اسالمی،: مق؛ةالفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السن صادقی تهرانی، محمد؛.29
 ق.1420، ةدارالکتب العلمیبیروت: ؛ فتح البیان فی مقاصد القرآن ؛خان، محمدصدیقحسنصدیق.30
 ق.1417انتشارات اسالمی، دفتر  :قم ؛المیزان فی تفسیر القرآن ؛طباطبایی، سید محمد حسین.31
لثقافي، دارالکتاب ااردن:  ؛التفسیر الکبیر: تفسیر القرآن العظیم )الطبرانی( سلیمان بن احمد؛طبرانی، .32

 م.2008
 ش.1372ناصر خسرو،  :تهران ؛مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن؛طبرسی، .33
 ق.1407دارالکتب اإلسالمیه، تهران:  ؛خرسان حسن تحقیق؛ متهذیب األحکا ؛حسنطوسی، محمد بن .34
ا عیاشی، محمد بن مسعود؛.35  ق.1380 ة،العلمی ةالمطبعتهران:  ؛شیتفسیر العی 
 ق.1420ار إحیاء التراث العربي، دبیروت:  ؛التفسیر الکبیر )مفاتیح الغیب( ؛رازی، محمد بن عمر فخر.36
 ق.1405خانه آیت الله مرعشی نجفی، کتابانتشارات قم:  ؛فقه القرآن له؛قطب الدین راوندی، سعید بن هبة ال.37
بر نزول گسسته سوره« ضعوا هذه اْلیات...»داللت روایت  ینقد و بررس» ؛، زهرا؛ احمدنژاد، امیریاسکلب.38
 ش.1396، 6ش یث،، مطالعات فهم حد«قرآن یها

 ق.1407، ةدارالکتب اإلسالمیتهران:  ؛یالکاف ؛کلینی، محمد بن یعقوب.39
یدی( السنةتأویالت أهلمحمد،  بن ماتریدی، محمد.40 ر روت: دا، بیباسلوممجدی  به کوشش ؛)تفسیر الماتر

 ق.1426الکتب العلمیة، 
 یعشکتابخانه آیه الله مرانتشارات قم:  ؛فهم تهذیب األخبار یاألخیار فمالذ  ؛مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی.41

 ق.1406، ینجف
 ق.1405 ة،الرسال ةبیروت: مؤسس ؛تهذیب الکمال فی اسماء الرجال ؛مزی، یوسف.42
 ق.1415نشر االسالمی، السسه ؤم :قم ؛التمهید فی علوم القرآن معرفت، محمدهادی؛.43
 ش.1382ان، ورش :رانهت ؛نیعم یارسف گنرهف ؛دمعین، محم.44
 ق.1429، ةالشارق ةجامعشارجه امارات: ؛ یةإلی بلوغ النها ةالهدای ؛مکی بن حموش.45
پژوهی :آفاق تفسیر ؛راد، محمدعلیمهدوی.46  ش.1382نما، هستی :تهران ؛مقاالت و مقوالتی در تفسیر
 ش.1371کبیر، امیرتهران:  ؛عدة االبرار  کشف االسرار و ؛میبدی، احمد بن محمد.47
 ق.1416، ةدار الکتب العلمیبیروت: ؛ تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان ؛نظام االعرج، حسن بن محمد.48
 مؤسسة آل البیت علیهم السالم،: قم ؛الوسائل و مستنبط المسائل کمستدر تقی، محمدنوری، حسین بن .49

 ق.1408
 
 


