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 هچکید

یدایش اختالف شدید در نظام اقتصادی اسالم، به منظور اجرای عدالت و جلوگیری از پ           
نهی شده و به موجب صریح قرآن کریم، مرتکب اندوزی و انباشت ثروت      طبقاتی از گنج  

از نگاه بسیاری از فقها و مفسران، اکتناز حرام . آن به عذابی سخت نوید داده شده است      
شـود؛ ولـی از   تنها با انباشت ثروت و خودداری گردآورنده، از پرداخت زکات محقق می         

انـدوزی    شـامل گـنج   از این فراتر است وی مزبور،منظر برخی دیگر، شمول نهی در آیه    
که زکات خود را ادا کرده و از دیگر وظایف مالی خود نسبت به جامعه خودداری نموده        

های مختلف، به تحقیق در این مـسأله  در این نوشتار، ضمن بررسی نظریه   . گرددنیز می 
آوری ثـروت بـا   ثریت، اکتناز حـرام، بـه مـوارد گـرد    پرداخته شده که علیرغم دیدگاه اک 

شود؛ بلکه این عنوان، شامل منـع از اداء دیگـر    پرداخت زکات منحصر نمی خودداری از 
همچنین، حکم کنز از جهـت  . گرددحقوق مالی و رفع خألهای اقتصادی جامعه نیز می  

طـور خالصـه مـورد    شمول قانون زکات و خمس از نظر فقه امامیه و مذاهب اربعـه بـه            
 .بررسی قرار گرفته است

  
 . مفسرانـ هللا  سبیلـ  انفاقـ  ابوذرـ ل هللا ماـ کنز  هاکلید واژه

 
 طرح مسأله 

 یرو، همه ها ریشه دارد و از اینخواهي، آرزویي است که در سرشت انسان عدالت
 از سیاست و اقتصاد گرفته تا ،هاي مختلف  در عرصه،ها از هر ملیت، مذهب و نژاد انسان

ي است که در  در حدّ،مسألهاهمیت این . داد هستندو  جویاي عدل،حقوق و فرهنگ
. م شده است قسط اعالیهدف اصلي از بعثت پیامبران، اجراي عدل و اقامهنظام تشریع، 

ته از آن رنج  پیوس، بشريیعدالتي که در راستاي تاریخ، جامعهیکي از مظاهر روشن بي
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لک ثروت و اختالف شدید در هاي اقتصادي و ستم ورزي در تمبرده است، ناهنجاري
هاي عظیم ثروت از یکسو و فقر دهاست که دستاورد آن، پیدایش قطبها و درآملکیتما

و گرسنگي و محرومیت از سوي دیگر بوده است که هم اکنون نیز به عنوان یک معضل 
 .  بشري مطرح مي باشدیبزرگ در جامعه

اصل دیانت اسالم که از آغاز پرچمدار حق و عدالت بوده، همواره در تقنین و تشریع، 
زورمندان و زراندوزان در ی با طلوع اسالم، نظام سلطه. عدالت را محور قرار داده است

هاي اسالمي، مالکیت الیاتهم شکست و با وضع احکامي از قبیل تحریم ربا، تشریع م
، این آیین، راه را )اکتناز(زمیني و تحریم گنج اندوزي هاي زیرزمیني و رودولتي ثروت

 . اقتصادي هموار کردبراي اجراي عدالت 
 ثروت و جلوگیري از تراکم آن ی بر اصل توزیع عادالنه،سیاست کلي اقتصاد اسالمي

بر این اساس، هدف از نگارش این سطور آن است که به این مسأله . بنا نهاده شده است
 کنز تحریم شده است و مرتکب آن یپاسخ دهیم که منظور از گنج اندوزي که طبق آیه

اخت  آیا مراد آیه، ثروت اندوزي که از پرد، چیست؟لهي تهدید شده استبه عذاب ا
 شامل شخصي که زکات ، و در این صورت، استکندزکات و حقوق مالي خودداري مي

 اقدام ، نیست؟ یا منظور، هر ثروت اندوزي است که با وجود نیاز جامعه،خود را ادا کرده
اندوزي که مورد   آیا گنجدا کرده باشد؟ ود زکات خود را ا هر چن؛هکردبه انباشتن مال 
 که باشد،  و مرز مشخصي دارد یا مطلق انباشت ثروت در هر حد حدّ،نهي قرار گرفته

 تعیین شده در برخي از احادیث، یک  آنگاه آیا حدّ؟شودمصداق اکتناز محسوب مي
بررسي حکم و قانون ثابت است یا با اختالف شرایط، دگرگوني پذیر است؟ در راستاي 

آنگاه به احادیث وارد . پردازیمی کنز و داللت آن مياین مسأله، به بحث پیرامون آیه
ده و دیدگاه مفسران را در مورد آیه بررسي  در تفسیر و توضیح آیه استناد کرشده

 .  نهایي است، مبرهن خواهد شدیخواهیم کرد و در پایان، پاسخ مسأله که نظریه
 

 شناسي کنز از نظر واژه
چنانکه در عهد .  اکتناز، گنج اندوختن و ذخیره کردن پول یا مال استیمنظور از واژه

کردند و از آن به گنج نهادن که طال و نقره را در زمین دفن مي رسم بر این بود ،قدیم
 جمعه و ادّخره و دفنه المال. کنز کنزا«: ارباب لغت نیز چنین گفته اند. تعبیر شده است

»  المال المدفون تحت االرض،الکنز في االصل «)٧٠٠، لویس، المنجد، معلوف(»في االرض
موس نیز مشابه این  مصباح اللغه، صحاح اللغه و قا).٤/٢٠٣، النهایهابن اثیر جزري، (

 .اند معنی را آورده
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.  نقشي ندارد، در ماهیت عمل و هدف گنج گذارنده،پرواضح است که دفن در زمین
کل مجموع ) مص(الکنز جمع کنوز «: اند، چنین گفتهمطلب ی، در ادامهبه همین جهت

و اصل الکنز المال المدفون لعاقبه  «)لویس معلوف، المنجد، همان(. »مدّخر یتنافس فیه
 )٤/٣٢ ،مجمع البحرینطریحي، (. »ماثم اتّسع فیه فیقال لکل قنیه یتّخذها االنسان کنز

 .)٤٤٧، المفرداتراغب، (»  جعل المال بعضه علي بعض و حفظه الکنز ـکنز«
ی کنز، فقط انباشته شدن با بررسی گفتار واژه شناسان، روشن است که در مفهوم واژه

 .تواند در تحقق عنوان کنز، مالک قرار گیردملحوظ است و مدفون بودن در زمین، نمی
 

 اکتناز در قرآن
ا آنجا که تاریخ  است و ت نقش مهم و مؤثر داشته، همواره در زندگي انسان،مال و ثروت
 .اند، براي بهتر زیستن، تالش پیگیر اقتصادي داشتهها پیوستهدهد، انساننشان مي

استفاده از قدرت، بستر ساز هاي اقتصادي و سوءاختالف شرایط و تفاوت در فعالیت
تراکم ثروت از یکسو و  ایجاد فقر و محرومیت از سوي دیگر شده و به همین جهت 

ت قانوني و عادالنه در ر شاهد برقراري تعادل اقتصادي و حاکمی کمت، بشريیجامعه
 خون در یاز آنجا که ثروت به منزله. هاي مالکیت و توزیع ثروت بوده استتنظیم راه

 الزم است پیوسته در جریان باشد، ،پیکر جامعه است و براي حفظ سالمت جامعه
. دبار و ویرانگر خواهد بو زیان،طبیعي است که تراکم آن در یک نقطه یا نقاط خاص

 مگر ،جا دارایي بسیار ندیدم در هیچ«: السالم آمده است چنانکه در کالم امام علي علیه
و نیز ) ٣٠٢، فقه اقتصاد اسالميمحمودي، (. »اینکه در کنار آن حقي ضایع شده بود

، البالغه نهجسیدرضي، (، »فما جاع فقیر اال بما متّع به غني وهللا سائلهم عن ذلک«: فرمود
  ثروت، گنج اندوختن را صریحاًیرویه  اسالم براي پیشگیري از تمرکز بي)٣٢ حکمت

والّذین یکنزون الذّهب «:  گنج اندوزان چنین فرموده استیتحریم کرده و خداوند درباره
و الفضّه و ال ینفقونها في سبیل هللا فبشّرهم بعذاب الیم، یوم یحمي علیها في نار جهنم 

» ها جباهم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنزتم ألنفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزونفتکوي ب
 و آن را در راه کنند  و نقره را گنج نموده و ذخیره ميآنانکه طال«: یعنی )٣٥ ،٣٤توبه (

طال و (روزي که . ک بشارت ده آنان را به عذابي دردنا،رسانندخدا به مصرف نمي
ند و با آن داغ کنهایشان را  و پیشاني، پهلو و پشتد،در آتش گداخته شو) هایشان نقره

 پس ؛ این است آنچه براي خود ذخیره کرده بودید:گویند  به آنها مي،فرشتگان عذاب
 به گنج نهادن طال و نقره ،هرچند در صریح آیه. »اید بچشید عذاب آنچه را اندوخته

 به تبعیت احکام شرعي از تصریح شده و به فاعل آن نوید عذاب داده است، لکن با توجه
الکات احکام، الغاء مصالح و مفاسد واقعي و عدم مدخلیت خصوصیات مورد در م



 ١٣٨٩                  مجلۀ فقه و مبانی حقوق اسالمی، شمارۀ دوم، سال چهل و سوم، پاییز و زمستان   ١٢٢

 

اندوزي حرام، آن است  رسیم که مراد شارع مقدس از گنجخصوصیت نموده، به این نتیجه مي
که انسان مال و ثروت را انباشته کند و با وجود نیاز جامعه به آن، اموال خود را از چشم 
مسئولین و نظام حاکم پوشیده نگاه دارد و با تکیه بر حق مالکیت شخصي، حق خداوند و 

اندوزي و اکتناز  یق گنجبدون شک، چنین کاري از مصاد. ی اسالمي را نادیده انگاردجامعه
اي دیگر باشد و آن را به صورت دفن در زمین  شود؛ هر چند پول فلزي یا به گونهمحسوب مي

ها و مراکز تولید به جریان بیاندازد؛ زیرا در مفهوم کنز، انباشتن، ي در بانکگذار یا سرمایه
 .ی بشري نهفته استحبس مال و جلوگیري از جریان مفید آن در جامعه

اقتصادی و ها و مؤسسات ها، بورسگذاری در بانک س، در مورد سرمایهبر این اسا
این نهادها برای ساماندهی به توان گفت پس از اذعان به ضرورت وجود اعتباری، می

 خدمات مالی به شهروندان، نقش کاربردی این نهادها در یمناسبات اقتصادی و ارائه
. ت داشتن نقش مثبت، مورد تأیید است حائز اهمیت است و در صور،توزیع ثروت

 خدمات اقتصادی و تسهیالت مالی به شهروندان و یها، ارائهبنابراین، هرگاه نقش بانک
قلی و شرعی باشد، عمل  مبانی صحیح عیهای سودآور بر پایهگذاری در سرمایهطت وسا

گذاری در   نقش منفی نخواهد داشت و سرمایه، هرگز در اقتصاد جامعه،ای چنین مؤسسه
دی خواهد بود؛  اقتصایشود و در خدمت رشد و توسعهآن، مصداق اکتناز محسوب نمی

ثروت، نقش مثبت ایفا کند و مناسبات اقتصادی را تواند در توزیع زیرا چنین روشی می
 .  عادالنه و منطقی تنظیم نمایدیبه گونه

گذاری به منظور  یگر مؤسسات اقتصادی، بستر سرمایهها و دبا وجود این، اگر بانک
رباخواری و انباشت ویرانگر ثروت شدند و دور از هرگونه خدمات اقتصادی و تولیدی، سیالب 

های ربوی چنین است، به داران هدایت کردند، چنانکه در بانکی سرمایهسودها را به سو
امروزه، از «. یقین، مصداق اکتناز حرام خواهد بود و حقیقت این است که این امر رواج دارد

ها گذاران که از بانک برند و هم سرمایههای ربوی، هم رباخواران سود گزاف میطریق بانک
باخواران، از راه سود ناشی از ربای پول خود، صاحب ثروت کالن ر. کننداعتبار دریافت می

گذاران، از راه اعتبارات کالنی   خسارت قرار گیرند و سرمایهشوند؛ بدون اینکه در معرضمی
های بزرگ، سودهای کالنی گذاری  سرمایهکنند، باها دریافت میکه با زد و بند، از بانک

 ) ٤٢٦، زه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسالمیدفتر همکاری حو. (دارنددریافت می
 

  کنزیابوذر غفاري و آیه
 توبه، روي سخن متوجه احبار و رهبان است و ی سوره٣٤ یهرچند در ابتداي آیه

خداوند آنان را به موجب تصاحب اموال مردم از راه باطل و بازداشتن آنان از پیروي از 
به آنان اختصاص ندارد ، به هیچ وجه یم اکتناز ولي تحر، مورد نکوهش قرار داده،راه خدا
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رو،  از این. شود شامل مسلمانان گنج اندوز نیز مي،»…والّذین یکنزون«و عموم جمله 
طباطبایي، : نکـ (.  کنز به اهل کتاب رد کردیابوذر، سخن معاویه را در اختصاص آیه

 اصرار داشت لفظ ،تدر نوشتن قرآن در زمان عثمان، دستگاه خالف) ٩/٢٧٧میزان، ال
 شرح حال احبار و رهبان ی آیه، ادامه،حذف شود؛ زیرا در این صورت» والّذین«از ) واو(

به همین جهت، سیوطي در تفسیر درّ المنثور . شددود مي مح،بود و شمول داللت آیه
ي اّن عثمان بن عفان لما اراد ان یکتب المصاحف ارادوا ان یلقوا الواو التي ف «:نقل کرده

قال ابي؛ لتلحقنّها اوال ضعن سیفي علي عاتقي » والّذین یکنزون الذّهب و الفضّه«برائه 
ها را آنگاه که عثمان خواست که قرآن« : یعني)٣/٢٣٢ ،المنثورسیوطي، درّ(. »فالحقوها

والّذین یکنزون  «ی در آیه و برائتیدر سوره» واو«خواستند استنساخ کند، آنها مي
قرآن ، قاري )ص(که از زمان رسول خدا ي بن کعب ـ ابّ. را حذف کنند» الذهب  والفضّه

ام  د وگرنه شمشیرم را بر شانهواو را بنویسی: ، گفتو کاتب وحي و قرآن شناس بود
را » واو« سپس آنها تسلیم شدند و کنم؛ی مسلحانه مي با این تصمیم مبارزهگذارم و مي

 . ملحق کردند،به جمله
 بسیار ،ر این حقیقت است که معاویه و دستگاه خالفت عثماناین شواهد، بیانگ
اندوزي خود را از مال  ومیت داللت آیه را بشکنند و ثروت عم،»واو«کوشیدند تا با حذف 
 ،)ص(لیکن بیداري و آگاهي برخي از اصحاب راستین رسول خدا. مسلمین توجیه کنند

 .ردیدمانند ابي بن کعب، مانع آنان از رسیدن به این هدف گ
راجعه به تاریخ، به این نتیجه  کنز و میبا بررسي روایات وارد شده پیرامون آیه

 :شود  در موارد ذیل خالصه مي،رسیم که اعتراض ابوذر غفاري به عثمان مي
 مسلمین را نیز زیر ، بلکه عالوه بر آنان؛ کنز اختصاص به اهل کتاب نداردیآیه ـ١

 مانند ابيّ بن کعب ،نکه درك صحابه و کاتبان قرآن چنا؛دهدرار ميپوشش داللت خود ق
 .نیز چنین بود

 و همچنانکه شامل تارك زکوة ، تحریم شدهی مذکور، که به صریح آیه اکتنازـ٢
یاز به کمک و انفاق دارند و  مواردي را که افراد جامعه ن،باشد  شرعي ميیحقوق واجبه

؛ شودکند نیز شامل مي خودداري مياق  اموال خود را ذخیره کرده و از انف،اندوز ثروت
ا اینکه مردم به دیگران آزار ب«: کند که ابوذر به عثمان گفتچنانکه طبري نقل مي

 یپرداخت کننده. رسانند از آنان خشنود نباشید تا اینکه به کارهاي نیک بپردازند نمي
دران خود نیکي  بلکه الزم است به همسایگان و برا؛ نباید به این کار بسنده کند،زکات

هرکس «:  گفت،االحبار که نزد عثمان نشسته بود کعب. د و بستگان خود را یاري دهدکن
 ابوذر با عصاي خود ،در این هنگام. »زکات مال خود را ادا کرد، به واجب عمل کرده است

تو را چه ! اي پسر زن یهودي«:  زد و سر او را شکست و به او گفتاالحباربر سر کعب



 ١٣٨٩                  مجلۀ فقه و مبانی حقوق اسالمی، شمارۀ دوم، سال چهل و سوم، پاییز و زمستان   ١٢٤

 

، ابوذر در این اند برخي گفته.)٤٣٨/ ٣طبري،( »رنظر کنيه در این مسائل اظهارسد کمي
 مدتي به شام و ،ها که پي آمدهاي سختي براي او به همراه داشت و سرانجامگیري موضع

 لکن با ؛ به ربذه تبعید شد، از اجتهاد شخصي خود سخن گفته است،سپس تا آخر عمر
وذر،  این موارد که ابیشود؛ زیرا در همهشن مي، روتمام بودن این سخنکمي دقت، نا

هم اال ما سمعت من ما قلت ل«: گفت مي صریحاً،گرفتمورد انتقاد حاکمان قرار مي
گویم مگر آنچه پیامبرشان  یعني من چیزي نمي» قال خلیلي هذا«: گفتیا مي» نبیّهم

:  فرمودیدر حدیث مشهور) ص(این در حالي است که شخص رسول خدا  گفته است و
آسمان سایه نیفکنده و » «ما اظلّت الخضراء و ال اقلّت الغبراء ذا الهجه أصدق من ابي ذر«

تفسیر طباطبایي، ( .»ر گفتار، راستگوتر از ابوذر باشدنگرفته است کسي را که دزمین دربر
 دهراض او را به کعب االحبار نقل کر ذهبي، سخنان ابوذر با عثمان و اعت)٩/٢٧٠، المیزان

و یطعمون الطعام علي حبّه مسکینا و یتیما و «: )٨انسان، (و استدالل او را به آیات 
را نیز آورده ) ٩حشر،  (»و یؤثرون علي أنفسهم و لو کان بهم خصاصه «یو آیه» أسیراٌ
 .)٦٨  ،٢/٦٧، سیر أعالم النبالءذهبي، (. است
 

 نقد کالم طبري در ماجراي ابوذر
، )هللا بن سبا استمرادش عبد(نگامي که پسر زن سیاه ه«: یسدنوطبري در تاریخ خود مي

شوي که معاویه اي ابوذر آیا شگفت زده نمي: در شام، با ابوذر مالقات کرد، به او گفت
المال، مال خداست؟ آري همه چیز متعلق به خداست؛ ولي او با این سخن  گوید بیت مي
ابوذر به نزد معاویه آمد و به او گفت چه پس . خواهد اموال مسلمین را از آنها بگیرد مي

آیا چنین نیست : چیز موجب شد که تو اموال مسلمین را اموال خدا بنامي؟ معاویه گفت
گویم مال  من نمي. اینطور حرف نزن: که ما بندگان خداییم و مال، مال اوست؟ ابوذر گفت

 ...ست ها اگویم این اموال متعلق به مسلمانمن مي. از آن خداوند نیست
نید و به آنان با فقرا همدردي ک! گروه ثروتمنداناي : گفتسپس ابوذر در شام مي

کنند، به جهنم مژده انفاق کنید و آنان که طال و نقره را ذخیره کرده و در راه خدا انفاق نمی
 .)٣/٣٣٥طبري،  (»ت آنها را با آن داغ خواهند کرددهید؛ به آتشي که پیشاني، پهلو و پش

 :رسد بدین شرح استي که در این نقل به نظر ميتاشکاال
 در ،راوي خبر در نقل طبري، شعیب است که از سیف نقل کرده و این هر دو. ١

سیف بن عمر گفته که او ی ذهبي درباره. اندسازان ذکر شده پردازان و حدیث شمار دروغ
رده که او ي نقل کنقل حدیث کرده است و از برخ) افراد ناشناس(از بسیاري از مجهولین 

ابن حبّان او را متهم به کفر و ابوحاتم، احادیث او را رد کرده است و اند را ضعیف دانسته
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  میزانذهبي،  (١ روایات او مردود استیو زندقه دانسته است و ابن عدي گفته همه
 کتب سیف عنه روایة«:  شعیب بن ابراهیم گفتهی درباره، ابن حجر.)٢/٢٥٥، االعتدال

 شعیب یهاي سیف به وسیلهکتاب«: یعنی) ١٤٥/ ٣، المیزان لسان حجر، ابن (»ه جهالهفی
 »)مجهول و ناشناس است(نقل شده و در مورد او تردید وجود دارد 

شد و با توجه به اینکه سیف بن زبان عرب به پیروان ماني گفته ميعنوان زندیق در 
) ی اسالميني امیه بر جامعه بیدر زمان سلطه( در اوائل قرن دوم هجري ،عمر
 بر آیین مانوي بوده و مانند دیگر ،زیسته، شواهد کافي وجود دارد که او در اصل مي

پردازي براي فاسد کردن  با جعل احادیث و دروغ)  ابن مقفعابن ابي العوجاء و(زندیقان 
کرده ین و ایجاد انحراف در مسیر تاریخ، حقایق و معارف اسالمي، تالش ميعقاید مسلم

 .)١/٧٣، یکصد و پنجاه صحابي ساختگيعسکري، ( است
 با ، بیانگر این حقیقت است که او در نقل و نگارش خود،بررسي احادیث سیف

وایات ساختگي او، احادیث فراوان در فضایل امیه همگام بوده و از جمله ر بنيسیاست 
 .معاویه و بني امیه است

 .پردازي و تحریف حقایق نامید هرمان دروغتوان قبر این اساس، سیف بن عمر را مي
 از دیگر  محقق، سید مرتضي عسکري، سیف بن عمر تمیمي،ی عالمهیبه گفته

تر بود؛ زیرا او توانست بیش از صد و پنجاه صحابي ساختگي همکاران زندیق خود موفق
که  در حالي ؛دروغین را در کتب حدیث و تاریخ وارد کند و از آنها نقل حدیث نماید

 بنابراین، )١/٣٢عسکري، همان،:  نکـ. (ي هرگز وجود خارجي نداشتندچنین اشخاص
 طبري به نقل از سیف مبني بر اینکه ابوذر در شام با ابن سبا مالقات کرده و یگفته

اساس است و عالوه بر این، توهین صریح به  تحت تأثیر او قرار گرفته، ساختگي و بي
 .شودامي اسالم محسوب ميدیق پیامبر گرابوذر، صحابي ص

نیز ) غیر از نقل سیف بن عمر(، اگر گفتگوي ابوذر با معاویه از طریق دیگر فرضاً. ٢
توان استفاده کرد که منظور معاویه از ، با دقت نظر مينقل شده و قابل اعتماد باشد
ی خدا  این بود که او خود را ولي امر مسلیمن و نماینده،اینکه اموال به خدا تعلق دارد

المال را توجیه  ي خود از بیتهاتفادهدانست و با این سخن، گنج اندوختن و سوء اسمي
ها است، مبارزه با گنج اندوزي و لزوم  از اینکه اموال متعلق به مسلمانمراد ابوذر. کردمي

، این المال بین مسلمانان است که سخن ابوذر با ثروتمندان شام  بیتیتوزیع عادالنه
 و از جمله دانست که اموال عموماًکند وگرنه ابوذر نیک مي به خوبي تأیید ميمطلب را

                                                                                                                        
قال عباس بن یحیي ضعیف، فلیس خیر فیه، قال ابوداود . خلق کثیر من المجهولین... سیف بن عمر یروي عن «.  ١

 »لزندقه قال ابن عدي عامه حدیثه ینکرلیس بشيء، قال ابوحاتم متروک، و قال ابن حبان اتّهم با
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 اصلي یولي نکته. انان نیز مالک اموال خود هستندبیت المال به خدا تعلق دارد و مسلم
المال، گنج   تصرف خودسرانه و نامشروع در بیتدر سخن ابوذر، ممنوعیت و حرمت
 . صي بوداندوزي و انباشت ثروت در اموال شخ

فت نیز بر ثروت خود از آنجا که عثمان خود فردي ثروتمند بود و در دوران خال. ٣
د تا جایي که عثمان خواست رد به طور مکرر، به او اعتراض کرافزود، ابوذر در این مومي

رو به عثمان «. االحبار که یهودي تازه مسلمان بود، او را مجاب کند  کعبیبه وسیله
 کسي که زکات مال خود را پرداخته؟ یگویي دربارهچه مي: ود و گفتاالحبار نم کعب

 چیزي بر او واجب نیست  نه،: چیزي بر او واجب است؟ کعب جواب داد،آیا بعد از آن
 عصاي خود را بلند کرد و بر ،ابوذر. هاي طال و نقره براي خود فراهم کندهرچند خشت

حکام مسلمانان، اظهار ه رسد که در اتو را چ!  اي پسر زن یهودي:سر کعب زد و گفت
 ،از سیاق کالم آشکار است که عثمان .)٢/٣٤١،تفسیر صافيفیض کاشاني، ( »نظر نمایي

 در مورد اعتراض او به ، در نظر داشت که به ابوذر،با نظرخواهي از کعب االحبار
 ، داد عمليی پاسخ کعب را به گونه،اندوزي خود پاسخ دهد و ابوذر در این صحنه ثروت

گویي او را الیق پاسخ منطقي ندانست و از پاسخ به استفتاء عثمان از کعب نیز بدان 
. هاي او را داده بودا به او اعتراض کرده و پاسخ گفتهسبب خودداري کرد که باره

بود و در ها ، راستگوترین انسان)ص(ی رسول خدابنابراین، گفتار ابوذر که به گفته
جواب ماند تا سرانجام  کرد، از سوي عثمان بي پیامبر استناد ميها به کالمی عرصه همه

 . کردکسي، غریبانه در آنجا رحلت يخلیفه او را به ربذه تبعید کرد و ابوذر در تنهایي و ب
 

 )اکتناز(معیار گنج اندوزي 
مالک و معیار بدانیم آنچه در این نوشتار از اهمیت بسیار برخوردار است، این است که 

در این مورد : توان گفت مي،به طور خالصه.  از نظر فقه و حدیث چیست،دوختنگنج ان
 )١٣٧محمودي،: نکـ (: سه فرض وجود دارد

 
 آوري ثروت و خودداري از پرداخت زکات و حقوق ماليگرد. ١

 هر چند اموال را به صورت طال و ، مصداق روشن گنج اندوختن است؛ این فرض،شک بي
.  در تملک او باشد،نکند و به شکل زمین و اشیاي مختلفنقره گردآوري و پنهان 

 اموال خود را اندوخته یگاه شخصي زکات مال واجب خود را بپردازد و بقیه هر،بنابراین
 . کند، کار او گنج اندوزي نخواهد بود

کلّ مال «: نقل کرده که فرمود) ص(از پدران خود، از رسول خدا ) ع(حضرت رضا 
ه فهو کنز و نز و ان کانت تحت سبع ارضین و کل ما ال یؤدي زکاتیؤدي زکاته فلیس بک
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 گنج ،هر مالي که زکات آن پرداخته شود«: یعنی) ٦/١٦حرّ عاملی، (» ان کان فوق االرض
 ؛ گنج است، که زکات آن اداء نشودی هر چند در طبقه هفتم زمین باشد و هر مال؛نیست

یابیم که در صدق عنوان ميز این حدیث در ا ضمناً».هر چند روي زمین قرار گرفته باشد
 ی از قبیل ذکر نمونه، کنز آمدهیکنز، طال و نقره بودن مال شرط نیست و آنچه در آیه

 .تر است بارز و فرد واضح
منع «: نقل کرده که در شمار گناهان کبیره فرمود) ع(و نیز کلیني از امام صادق 

خودداري از « : یعنی»ي بها جباهم و ظهورهم ألن هللا تعالي یقول فتکوالزکوة المفروضة
و پهلوهایشان را زکات از گناهان کبیره است؛ زیرا خداوند فرمود با آن پیشاني، پشت 

 )٢/٢٨٧ کلیني،(» .کنندداغ مي
به موجب داللت این ) ١/٥٠٩نوري، :  نکـ. (مشابه این روایات در کتب فریقین بسیار است

. آوري ثروت، همراه با خودداري از پرداخت زکات استروایات، معیار گنج اندوزي، گرد
بنابراین ثروت اندوز هرگاه زکات و حقوق مالي خود را ادا کند، مرتکب اکتناز حرام نشده 

 .اند  بر این مسأله فتوا دادهاست و اکثریت فقهاي اهل سنت و مشهور فقهاي شیعه،
 

 معه به انفاقگردآوري ثروت، همراه با اداء زکات واجب و نیاز جا. ٢
 در صورتي که شخص  ـالف:  شامل دو صورت خواهد شد، عملیاین فرض در عرصه

 اسالمي نیاز به انفاق و کمک یزکات و حقوق واجب مالي خود را پرداخته و جامعه
 در صورتي که شخص زکات و حقوق واجب مالي خود را پرداخته  ـب. اقتصادي دارد

 .رد اما جامعه نیاز به کمک ندا؛است
 فرضي بسیار بعید و تحقق نایافته است؛ زیرا بدیهي است ، در عمل،البته فرض اخیر

 اسالمي نیازهاي مالي و ی بلکه پیوسته در جامعه؛نیاز نبوده و نیست، بيگاه جامعه هیچ
 ولي ؛هاي اقتصادي وجود دارد و نیاز به کمک رساني به هیچ وجه منتفي نیسترسایينا

شود؛ زیرا اندوزي حرام محسوب نمي مصداق گنججي پیدا کند،  تحقق خاراگر فرضاً
 .دلیلي بر اثبات آن نیست

بردي بسیار حائز اهمیت است را مورد بحث راکنون احادیث فرض دوم که از نظر کا
 .قرار خواهیم داد

 براي ، اداي وظیفهی آیا پرداخت زکات و حقوق واجب مالي در عرصه،به راستي
شود؟ ، اکتناز حرام محسوب نميو اندوختن ثروت در این صورتمسلمانان کافي است 

 :کنیمم به احادیث این مسأله مراجعه ميباز ه
خداوند در اموال «: نقل کرده که فرمود) ع( بن مهران از امام صادق سماعة. ١

والذین في ( فرمود  تالوت پس؛ثروتمندان حقوقي را عالوه بر زکات واجب کرده است
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 غیر از زکات است و آن چیزي ،پس حق معلوم) لوم للسائل و المحروماموالهم حق مع
یا هر ماه  هر روز یا هر هفته ، به قدر توانایي مالي که دارد،است که شخص از مال خود

ن والذی(و ) ٢٠ مزمل، : حسناًواقرضوا هللا قرضاً (ینچه در آیهدهد و آدر را ه خدا مي
حر ( ه منظور، پرداخت غیر از زکات استآمد) ٢٧ه،بقر: یصلون ما امر هللا به أن یوصل

 .)٦/٢٧، وسائل الشیعهعاملي، 
کنید در اموال شما تصور ميآیا «: نقل کرده که فرمود) ع( از امام صادق ،ابو بصیر. ٢

 را آن  باید، بیشتر است و؟ آنچه را خدا غیر از زکات واجب کردهفقط زکات واجب است
 .)همان( دان بدهیداقوام، بستگان و نیازمنبه 

اي رسول : سؤال شد) ص( از پدران خود نقل کرد که از پیامبر اکرم) ع(حضرت رضا . ٣
آري کمک به : فرمود) ص( گیرد؟ پیامبرآیا در مال به غیر از زکات، حقي تعلق مي! خدا

خویشاوندان، هرگاه نیاز داشته باشند و دستگیري از همسایه؛ پس بدانید هر کس سیر 
 .)٦/٣٢همان، ... (ی مسلمانش گرسنه باشد، به من ایمان نداردو همسایهبخوابد 
مردي از آن حضرت . بودم) ع(در محضر امام صادق : گویدمفضّل بن عمر مي. ٤

منظور شما زکات ظاهر : سؤال کرد در چه مقدار از مال، زکات واجب است؟ امام فرمود
اش زکات ظاهر، اندازه: امام فرمود. انم بدخواهما زکات باطن؟ او گفت هر دو را مياست ی

 این است که ش زکات باطن، حد و نصابینار، بیست و پنج دینار است و در هر هزار د
)  کمک کنيوو به رفع نیاز ا(هرگاه برادر دیني تو نیاز داشت خود را بر او ترجیح ندهي 

 .)٦/٣٠ حر عاملي،(
 بر مدعاي ما داللت روشن دارند و  در ابواب زکات بسیار است و،همانند این روایات

 جالب این است که در بیشتر این احادیث، به آیات قرآني استناد شده است و ینکته
از .  در اداء وظایف مالي است، به تنهایي، آنها، کافي نبودن پرداخت زکاتیسیاق همه

ران که در االحبار و نیز سخن او با معاویه و دیگ تگوي ابوذر با عثمان در حضور کعبگف
ی کنز شود که آنچه ابوذر از آیهن ميکتب حدیث و تاریخ فریقین آمده، به خوبي روش

 نسبت به ثروت اندوزان مؤدي زکات بوده است و  بود، شمول مفاد آیهاستفاده کرده
من «: یعني» ما قلت اال ما سمعت من نبیهم«آنگاه که مورد سؤال قرار گرفت، پاسخ داد، 

 :یعني» قال لي خلیلي«:  یا گفت»ام، چیزي نگفتهاممبرشان شنیدهجز آنچه از پیا
 از آنجا که )٣/٣٣٦، تاریخ طبري طبري، ؛١/٢٤٤بخاري، (» .دوستم، پیامبر چنین گفت«

، ثابت و قطعي است، او هرگز دروغ نگفته و عین )ص(صداقت ابوذر به تأیید رسول خدا 
ی کنز، چنانکه از عموم آیه. ر کرده استرا در توضیح مفاد آیه ذک) ص(کالم رسول خدا 

: گویدمي) فرض اول(ی مشهور، ثعالبي، پس از نقل نظریه. شودجز این استفاده نمي
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داشته ابوذر و گروهي از اصحاب گفتند هر چه از مال را که شخص بیشتر از نیاز خود «
 یآیهشود و تحلیل این نظریه آن است که توبیخ و تهدید باشد، گنج محسوب مي

 براي خودداري از پرداخت کریمه، به موجب گنج نمودن و حبس مال است و نه صرفاً
 .)٣/١٧٧ ثعالبي،( »زکات
 

 بندي روایات جمع
 :توان از نظر داللت، مشتمل بر دو بخش دانست احادیث فرض اول را مي

احادیثي که بر وجوب زکات و حرمت ترک آن و تهدید و توعید نسبت به تارک  ـ١
لي غیر از  داللت دارد و ناگفته پیداست که از این اخبار، عدم وجوب حقوق مازکات

 .شودزکات هرگز استفاده نمي
و روایاتی دیگر که از نظر ) ع( حدیث منقول از امالي شیخ طوسي، از حضرت رضا ـ٢

سند، مخدوش است و به جهت مجهول بودن بعضي از راویان آن، معتبر و پذیرفته نیست و با 
 بنابراین این روایات، هرگز .)٦/١٥٢قرشي، (ی کنز نیز مخالف است ت و عموم آیهدالل
 .ی کریمه باشد و با احادیث فرض دوم نیز معارض استتواند مخصص عموم آیه نمي

 گذشته از آنکه بیشتر آنها از اسناد صحیح برخوردار است، ،ولي احادیث فرض دوم
بنابراین آن دسته از اخبار که مفاد . باشدضه ميیار و در حد تواتر یا استفا بسشانتعداد
کند، براي اثبات معیار اکتناز کافي خواهد و عموم داللت آن را نیز تأیید مي کنز یآیه
اندوزي حرام است و در  وم نیز مانند فرض اول، مصداق گنجدر این صورت، فرض د. بود

اخت زکات واجب، کافي نیست و ی مالي، در صورت نیاز جامعه، پردنتیجه، در اداء وظیفه
مسلمان باید براي رفع نیاز دیگران، عالوه بر زکات، انفاق کرده و از گنج اندوختن 

عالوه بر آنچه گفته شد، براي رفع اشکال تعارض، امکان جمع داللي نیز . خودداري کند
انیم تووجود دارد؛ با این رویکرد که فرضاً اگر سند حدیث امالي شیخ، صحیح باشد، مي

اندوزي، خودداري از پرداخت  مبني بر اینکه مالک در صدق گنج (را) ص(کالم رسول خدا 
، بر مواردي حمل کنیم که اداء زکات، براي رفع نیازهاي مالي جامعه کافي )زکات است

است بنابراین در چنین شرایطي، پیامبر گرامي، در این حدیث، خودداري از پرداخت زکات 
از این رو، این حکم با واجب بودن انفاق، عالوه بر . اندن اکتناز دانستهرا معیار صدق عنوا

رسد با حمل به نظر مي. زکات، در شرایط سخت و نیاز جامعه به امداد مالي، منافات ندارد
طرف ین حدیث با احادیث فرض دوم را بررویي داللي اتوان تعارض و رودریاد شده، مي

 . یاد شده، توان معارضه با اخبار فرض دوم را نداردساخت؛ هر چند از نظر سند، حدیث
 

 هاي مفسران در مفهوم اکتنازدیدگاه
ی آن دچار ی کنز در تشخیص مصداق اکتناز و محدودهمفسران قرآن، در تفسیر آیه

گروهي مفهوم کنز را به گردآوري مال و خودداري از پرداخت زکات . اندنظر شده اختالف
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معي، معني کنز را تعمیم داده و هر مال مازاد بر نیاز خود را از مصادیق اند و جمنحصر دانسته
 :پردازیم ت برخي از مفسرین در این مورد مياکنون به ذکر نظریا. اندکنز به حساب آورده

، یعني کساني »الذین یکنزون الذهب و الفضه«:  در تفسیر آیه گفته است،طبرسي ـ١
  به نقل حدیث نبوي ،سپس. پردازند آن را نميوت را جمع کرده و زکاتکه مال و ثر

 

 .)٥/٢٦، مجمع البیان طبرسي، : نکـ( ابوذر را در توضیح آیه آورده استپرداخته و سخن 
 . او سبیل هللا را اداء زکات دانسته است،بنابراین
: نکـ (دهند  ابن کثیر نیز کنز را مالي معني کرده است که زکات آن را نمي ـ٢

 .)٤/٢٢٦ ، الحدیثاحسنقرشي، 
 مشهور ی چند نقل را از اهل تفسیر آورده و سرانجام نظریه، در تفسیر آیه،طبري ـ٣

اساس حدیث منقول از ابن عمر اختیار کرده  را بر)  کنز به منع از اداء زکاتاختصاص(
: نکـ (. ده استرا نیز ذکر کر) ال مازاد بر نیازتعمیم کنز به هر م(است و نظر مخالف 

 .)١٠/١٥٥، جامع البیاني، طبر
گفته، مراد این است که زکات آن را ادا » و ال ینفقونها في سبیل هللا« بروسی، در تفسیر ـ٤

 .)٣/٤١٨، تفسیر روح البیانحقي بروسوي، : نکـ (نکرده و حق خدا را از آن نپرداخته است 
 که اموال  معناي آیه این است که کساني، کنز گفتهی در تفسیر آیه،شیخ طوسي ـ٥

کنند، به آنان بشارت عذاب  و از پرداخت زکات آن خودداري ميکنندخود را پنهان مي
 یند، شایستهی مال را ذخیره کردا کردند و بقیهدردناک بده؛ زیرا اگر زکات را اد

 .)٥/٢١٠، التبیانطوسي، : نکـ (مؤاخذه و توبیخ نیستند 
فسران توضیح داده و از عمر نقل زمخشري نیز آیه را طبق برداشت مشهور م ـ٦

زمخشري، (شود ، گنج محسوب نميکرده که گفت هر مالي که زکات آن ادا شده باشد
 .)٢/٢٦٦، الکشاف
خدا را به اداء  بسیاري از مفسران، انفاق در راه :گوید، در تفسیر خود ميآلوسي ـ٧

اني و  شده و طبري است که از ابن عباس نقلاند و دلیل آن، روایتزکات تفسیر کرده
هر مالي که زکات آن ادا شده «: فرمود) ص(اند که پیامبربیهقي از ابن عمر نقل کرده

 : نکـ( دیگر و ذکر سخنان ابوذر پرداخته است ی سپس به نقل نظریه».باشد، گنج نیست
 .)٩/٣٩٠ـ١٠، تفسیر روح المعانيسي، آلو

 به این معني که مراد از ؛کند مي فرض اول را تأیید عموماً،نظریات مفسران یاد شده
 آیه، گردآوري مال و خودداري از پرداخت زکات است و مفهوم  ایناندوزي در گنج

در این صورت، . مخالف آن، مجاز بودن گنج اندوزي پس از پرداخت زکات واجب است
 .شودنین گردآوري ثروت، گنج محسوب نميچ

 گنج اندوختن، مفهومي (اس فرض دوم ان از فریقین، براسبا این حال، برخی از مفسر
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، آیه را تفسیر )شود ميآوري مال حتي پس از اداء زکات نیز عام است و شامل گرد
 :شوداند؛ از آن میان به نظرات ذیل اشاره می کرده
اندوزي نهي کرده که   تنها به این جهت از گنج،آیه: عالمه طباطبایي فرمودهـ ١
. دهد ، ترجیح مي با وجود نیاز،ه عدم نیاز بر انفاق در راه خدااندوز خود را با توجه ب ثروت

دود  اسالم هرگز مالکیت را از نظر کمیت مح که توجه به این نکته الزم است،در ضمن
اندوز چند برابر آن را در مسیر صحیح به جریان اندازد و  ننموده است و چه بسا اگر گنج

نخواهد بود؛ زیرا ثروت او در انظار  عي متوجه او من،مند شوند ن بهرهخود او و دیگران از آ
 راه  در، به امر حاکم، آنچه را ضرورت دارد،خلق و نظام حکومتي است و اگر الزم شد

 از ، همراه با اکتناز، به گنجي نظر دارد که صاحب آن، آیه،بنابراین. کندخدا صرف مي
 بلکه ،نه فقط پرداخت زکاتکند و   خودداري مي،انفاق در راه خدا و اداء حقوق مالي

 .)٩/٢٦١، تفسیر المیزانطباطبایي،  (شود هاي الزم مي از انفاقشامل زکات و غیر آن 
تعمیم ( دوم یکساني که به سوي نظریه:  کنز گویدیدر تفسیر آیه، فخر رازي ـ٢

 ؛ ازاند اند، دالیل مختلفي اقامه کردهرفته) دم اختصاص آن به اداء زکاتمفاد کنز و ع
 بر منع انباشتن مال داللت ، ظاهر آیه،عمومیت داللت آیه؛ زیرا بدون شک ـ١: جمله
اندوزي پس از پرداخت زکات جایز است، مساوي یا   اینکه گفته شود گنج،بنابراین. دارد

 ؛توان به سوي آن رفت، هرگز نميپس. رها کردن آیه و اعراض از عموم داللت آن است
ز  را ا٣ و ٢سپس دالئل . اي بر این مطلب وجود داشته باشد مگر اینکه دلیل جداگانه

البته فخر رازي هر دو .  در بخش بررسي روایات آمده استکند که قبالًاحادیث ذکر مي
 دوم را ی ولي در پایان، نظریه؛ در تفسیر خود آورده است،نظریه را با دالیل هر یک

 .)١٦/٤٦ ،مفاتیح الغیب فخر رازي، :نکـ (ترجیح داده است 
اند و   لذت زندگي معنوي را از دست دادهآنها«: ی گنج اندوزان گویدرضا درباره  رشیدـ٣

ی کنز به اند و خداوند در آیه بهره ، خشیت، محبت و عبادت او بياز معرفت خداي تعالي
گرفتار شوند برحذر داشته مؤمنان هشدار داده و آنان را از اینکه به چنین پستي و فرومایگي 

به سخن ابوذر اشاره خواهد شد : گوید سپس مي.)١٠/٤٧٠، تفسیر المناررشید رضا، ( است
 فقط آن را خطاب به اهل نه چنانکه معاویه،(که آیه، خطاب به اهل کتاب و مسلمین است 

الزم است ایم؛ زیرا لفظ، مطلق است و و این مطلب را ما نیز اختیار کرده) دانست کتاب مي
ظاهر کلمه : گویدسپس مي. در داللت بر اطالق و عموم خود جریان داشته باشد

سپس آن را . ی اموال را در راه خدا انفاق کنداین است که شخص، باید همه) والینفقونها(
و في الروایات المأثوره ما یدل علي ان «: گویدآنگاه مي. پردازدرد کرده و به نقل احادیث مي

فهموا من االیة وجوب انفاق جمیع ما یملک االنسان من نقد الذهب و الفضه ) رض (الصحابه
 .) ١٠/٤٧١همان، (» )رض(و ان جمهورهم رجعوا عن هذا و بقي علیه ابوذر 
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 جاي سؤال است که با ،بر خوانندگان گرامي پوشیده نیست که در سخن این مفسر
 وجوب انفاق مطلق را فهمیده ،آیه کنز و اینکه صحابه از یتوجه به عموم داللت آیه
ند ، آن را تفسیر کردخالف عموم آیهیل از آن فهم بازگشتند و بربودند چگونه و به چه دل

توان با وجود آیا مي. سر سخت و ثابت باقي ماند چگونه ابوذر بر مفاد آیه ،و پس از آن
الم ابوذر را در حدیث مشهور نبوي درباره صداقت ابوذر به او نسبت دروغ داد؟ آنگاه ک

 ، طال داشته باشم، کوه احدیاگر به اندازه(تعمیم مفاد آیه و سخن ابن عمر را که گفت 
مع داللي و رفع تعارض  ج،نقل کرده و کوشیده است بین دو نظریه) مرا باکي نیست

جمع کرد که گونه  توان بدین، ميبین سخن ابن عمر و حدیث ابوذر«: گویداو مي. کند
 متعلق به خود ،ر را به موردي حمل کنیم که مالي که در اختیار شخص استکالم ابوذ
، یا اینکه پس واجب نیست آن را ذخیره کند و به صاحبانش تحویل ندهد. او نیست

 مانند امام و رهبر ؛ ولي مردم از او انتظار کمک دارند،تواند چنین کندکسي است که مي
 و ، مالي را بازگیرد و ذخیره کندلت خودپس واجب نیست که از نیازمندان م. جامعه

سخن ابن عمر را بر کسي حمل کنیم که مال به خود او تعلق دارد و زکات آن را 
 از اظهار نیاز به مردم در امرار ، پس الزم است که مال نزد او باشد تا با آن،پرداخته

 .)٤٧٣همان، (  رحم کندیمعاش بي نیاز باشد و با آن صله
 

 صاحب تفسیر المناراشکاالت جمع 
شود که به طور خالصه از این  اشکاالت عدیده وارد مي،بر جمع صاحب تفسیر المنار

 :قرار است
 حمل در صورتي پذیرفته است که براي ی جمع داللي بین دو نظریه به وسیله ـالف

 هیچ ، در حالي که ایشان بر این مطلب؛ شاهد و دلیلي وجود داشته باشد،آن جمع
 . آن وجود داردر نکرده و به زودي خواهیم گفت که شواهد کافي بر ردّشاهدي ذک

 عام و کلي بوده و هرگز اختصاص به اموالي که ،اعتراض ابوذر به گنج اندوزيب ـ 
 اعتراض خود را در مدینه و ، نداشته و شاهد مطلب اینکه ابوذر،شودنزد حکام جمع مي

 )٣/٦٧٧( و ثعالبي )٣/٣٣٥( طبري ،)١/٤٤(کرده و به نقل بخاري شام و غیره تکرار مي
 کسي که خود ی او دربارهی بلکه گفته، اختصاص به حاکمان نداشته،نه تنها سخن ابوذر

بنابراین، جمع یاد شده . مالک مال است و زکات خود را ادا کرده، صریح و یا ظاهر است
 .کند رد و ابطال مي،را احادیث مذکور در ذیل آیه

 آشکار در گفتگوي کعب االحبار نزد عثمان و سخنان ابوذر با او نیز کامالًبا تأمل  ج ـ 
 اول متوجه به صاحبان اموال ی در درجه،اندوزي  که کالم ابوذر در حرمت گنجشودمی

ابن  «: گفته است، خود بعد از بیان جمع یاد شده،المنار چنانکه صاحب تفسیر؛بوده است
کند او معتقد بوده که هر  فراواني رسیده است که ثابت ميار گوید از ابوذر آثعبد البر مي
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شود و  گنج محسوب مي،مالي که گردآوري شده باشد و از نیاز شخص بیشتر باشد
جاي شگفتي » . کنز در این مورد نازل شده استیصاحب آن سزاوار توبیخ است و آیه

کرده و به تعارض  بالفاصله این سخن را نقل ، بعد از جمع مذکور،است که رشید رضا
 .این دو توجه نکرده است

 حمل سخن ابوذر بر آنچه از اموال نزد حاکم جمع شده صحیح باشد، اگر فرضاًد ـ 
 بلکه ؛المال به میان نیامده  سخن از عدم وجوب ذخیره سازي بیتگاه در کالم ابوذر هیچ

 که از توعید او و پیوسته اعتراض ابوذر به عثمان و دیگران، عدم جواز این کار بوده است
هاي مفسران و مورخان مشهود است و معلوم نیست ی کنز در نقلاستناد او به آیه

 به کدام منبع حدیثي یا تاریخي ،المنار صاحب تفسیریدر گفته) یجبفال (یکلمه
 در حالي که به نقل بخاري از احنف بن قیس، ابوذر در جمع قریش .باشدمستند مي

انما یجمعون الدنیا و ال وهللا ما أسئلهم دنیا و ال استفتیهم . عقلونان هوالء ال ی «:گفت
به راستي اینها تعقل «: یعنی) ١/٢٤٥بخاري ( »هللا حتي القي هللا عز و جلعن دین 

 طلب  رابه خدا سوگند از آنها هرگز دنیا. کنند و تنها به جمع کردن دنیا مشغولندنمي
. »خواهم تا با خداي بزرگ مالقات کنم  نظر نمي دین خدایکنم و از آنها درباره نمي

 تمام و قابل قبول ،هایي که در توجیه آن آورده استالمنار و حمل ، جمع صاحببنابراین
 .  ابوذر همچنان باقي استینیست و تعارض و ناسازگاري بین حدیث ابن عمر و گفته

  اول رای نظریه دالیل هر دو نظریه را نقل کرده و احادیث مربوط به،قرطبي ـ٤
کند که عنوان گنج اندوزي بر مالي که زکات آن پرداخت ده در پایان اعتراف ميتأیید کر

 گویي به موجب حدیث ابن عمر و امثال آن است که از ؛ صادق است و شرعاًشده، عقالً
اي که ی کنز را بر مال انباشته رفع ید کرده وگرنه عموم داللت آیه،عموم و اطالق آیه

 .)٨/١٢٣، الجامع الحکام القرآنبي، قرط: نکـ (، پذیرفته است ت آن ادا شدهزکا
در آن است که » هللا و ال ینفقونها في سبیل... یکنزون«ظهور «: نویسد قرشي ميـ٥

رد و کسي که به پول احتیاج ندا. د مایحتاج را در راه خدا انفاق کرواجب است مازاد بر
 ،انفاق در راه خدا.  چنین کسي مورد نظر آیه است،اردگذمصرف مي آن را انباشته و بي

و اگر به جریان اندازد، در ظهورش در آن است که مال را از دست خود خارج کند 
قرشي، تفسیر احسن الحدیث، (. »شودهللا گفته نمي ، انفاق في سبیلقرآناصطالح 

 اکثر یه نظریهالبیان و ابن کثیر پرداخته ک  سپس به نقل کالم تفسیر مجمع)٤/٢٢٥
 بر ،ولي این هر دو«: گوید آنگاه مي. اند  تأیید کرده،مفسرین را که همان فرض اول است

ظهورش در ) وال ینفقونها( اما ؛زکات، انفاق مقداري از طال و نقره است. خالف آیه است
 .)٤/٢٢٥همان، (»  کنز استیانفاق همه

کنز بر توعید مانع الزکوه و انحصار  یقطب راوندي، در پاسخ به استدالل به آیه  ـ٦
 جواب از این مطلب،«: گویدداللت آیه بر گنج اندوزي همراه با خودداري از ادا زکات مي
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 بنابراین کاربرد ؛شود  عنوان انفاق بر زکات، به عنوان حقیقت اطالق نمياین است که
نفاق جز در مورد لفظ انفاق در مورد زکات، به عنوان مجاز پذیرفته است و اطالق لفظ ا

 .)٢/٢١٨، فقه القرآنراوندي، ( »ت و همانند آن معقول نیستمباحا
 کنز و نقد آنها یشیرازي، پس از طرح احتماالت مختلف در معني آیه سیدمحمد ـ٧
) هاي خدا راه(هللا   از گنج اندوزي در هنگامي که سبل کنزیبنابراین آیه«: گوید مي

 مانند امور فقرا، ،هللا خاص باشد  اعم از اینکه سبیل؛تمعطل مانده باشد، نهي کرده اس
 جهاد، حفظ امنیت و دیگر امور ینیازمندان و بیماران یا سبیل عام از قبیل هزینه

این امور  یالمال براي اداره  دولت و بیتی در صورتي که بودجه باشد؛حیاتي جامعه
نتیجه اینکه . ندان تأمین گردد، الزم است که این نیازها از موجودي ثروتمکافي نباشد

 یاشاره دارد؛ زیرا به گفته)  دومیمرحله( کنز به واجب ثانوي یتوان گفت آیه مي
 الکالم، در مال اشخاص، واجب اولي همانا خمس و زکات است و جز اینصاحب جواهر

 کنز، واجب ثانوي یرو، وجوب انفاق، مطابق با آیه از این. دو، چیزي واجب نشده است
 .))ترجمه آزاد (٢٤٣، الفقه االقتصادشیرازي،  (»دخواهد بو

هایي از آنها بسنده گردید، به مونهبنابراین، با بررسي نظریات مفسران که به ذکر ن
ی رسیم که بسیاري از مفسران فریقین، گنج اندوزي حرام و منهي در آیه این نتیجه مي

ده و از اداء زکات الي را گردآوري کرند که شخصي امواکنز را منحصر به مواردي دانسته
اساس فرض دوم که گنج اندوزي  کنز را بریلیکن گروهي دیگر، آیه. کندخودداري مي

 کنز را یدانند و آیهشامل انباشت ثروت، پس از اداء زکات نیز مي مفهوم عام دانسته، را
 .اند چنین تفسیر کرده

جه ائلین به فرض دوم آن را مورد تودقت و تأمل در داللت آیه و نکات تفسیري که ق
 آنان، ما را به این نتیجه یهاي عمیق و موشکافانهاند و همچنین بررسي قرار داده

رساند که رویکرد آنان به این مسأله از دقت و استحکام علمي بیشتري برخوردار است  مي
 . دهد سبکتر ترازوي تحقیق، قرار ميیو التزام به فرض اول را در کفه

 

 احکام کنز از نظر فقه امامیه و مذاهب اربعه
در فقه امامیه، به موجب حکم اولی در برخی از اقسام آن، مشمول حکم ) اکتناز(گنج نهادن 

زکات و در برخی دیگر مشمول حکم خمس است؛ چنانکه یابنده گنج نیز در بعضی از موارد، 
ی کنز به عنوان که مسألهگیرد و شاید به همین جهت بوده مشمول قانون خمس قرار می

موضوع حکم تکلیفی مستقل در ابواب فقه مطرح نشده و در ابواب زکات و خمس مورد بحث 
 :پردازیم ون به بررسی برخی از مسائل آن میاکن. قرار گرفته است
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 وجوب زکات در کنز ـ١
 مورد از جنس طال و نقره باشد، با وجود سه شرط، ) گنج و امول ذخیره شده(هرگاه کنز 

 

 :گیردتعلق زکات قرار می
 ٢٠رد طال در مو. گیردسقف مبلغی که به آن زکات تعلق می  ـ شرط نصابـ١ـ١

است که زکات آن، نصف دینار است و در )  یک مثقال شرعیهر دینار معادل(دینار 
 . درهم و زکات آن، پنج درهم است٢٠٠مورد نقره، 

دار و پول رایج جامعه  ال و نقره، سکهدیگر این است که ط شرط  ـ مسکوک بودنـ٢ـ١
 .بنابراین، طال و نقره غیر مسکوک، مانند شمش و غیره، مشمول حکم زکات نیست. باشد
 در وجوب زکات، شرط است که طال و نقره، به مدت یکسال در  ـ شرط حولـ٣ـ١

مدت بنابراین، هرگاه نصاب مذکور در کمتر از . نصاب یاد شده، در تملک صاحب کنز باشد
 .)١/٣٢٢ ،الوسیلهیرتحرامام خمینی، (یکسال در تملک او باشد، زکات آن واجب نیست 

 
  فقهای شیعهینظریه

 بلکه در بسیاری از کتب، بر آن ادعای ؛ بین فقهای امامیه مشهور است درحکم یاد شده،
:  نکـ( جواهر الکالم محقق نجفی، در. اند ای شیعه بلکه اجماع مسلمین نمودهاجماع فقه

ل اجماع نموده  نقی مذکور از شیخ طوسی در کتاب الخالف، در مسأله)١٥/١٦٩نجفی، 
های غنیه، سرائر، تذکره، قواعد و مفتاح الکرامه، موافقت با آن را در  است و نیز از کتاب

الروضه  ،شهیدثانی : نکـ(های شهید ثانی،  همچنین، از کتاب. فتوی ذکر کرده است
حلّی، : نکـ (عالمه حلی در مختلف الشیعه و ) ١/٤٣ ،االفهام لکمسا، ١/١٦٥ ،البهیه

 .خورد، موافقت با این فتوی به چشم می)٣/١٨٢
دلیل این حکم، روایات بسیاری است که نقل و تحقیق و بررسی پیرامون آن، از 

عن زراره عن  «:شودذا تنها به ذکر یک حدیث بسنده می ل؛ظرفیت این مقاله خارج است
ر علیه السالم قال فی الذهب اذا بلغ عشرین دینارا ففیه نصف دینار و لیس فیما ابی جعف

 دراهم و لیس فیما دون  و فی الفضة اذا بلغت مأتی دراهم خمسةءدون العشرین شی
شود گاه واجب میزکات طال، آن«:  یعنی.)٦/٩٧ ،وسائل الشیعهحر عاملی، ( »المأتین شیء

 دینار ٢٠ز که زکات آن نصف دینار است و در کمتر ا برسد ]مثقال[ دینار ٢٠که به 
 پنج درهم است و در  زکات آن، درهم رسید،٢٠٠ نقره، هرگاه به چیزی واجب نیست و

 . درهم چیزی واجب نیست٢٠٠کمتر از 
 

 فتاوی فقهای مذاهب اربعه
نظر ی اهل تسنن نیز در خصوص اعتبار نصاب در وجوب زکات طال و نقره اتفاق مذاهب اربعه

 درهم نقره ٢٠٠ دینار طال و ٢٠بیشتر فقها، زکات را در «: نویسدابن رشد اندلسی، می. دارند
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نیز مذهب ی مالک و شافعی و ابوحنیفه و اصحاب آنها و اند و این نظریهواجب دانسته
 ).١/١٨٦، ابن رشد، بدایة المجتهد(» حنبل و فقیهان بالد مختلف اسالمی است نباحمد

 و شافعی در کتاب االم ٣ـ٣/٦در مهمترین کتاب فقه حنبلی، المغنی ابن قدامه، 
 یاد شده، تصریح نموده، ولی به دو شرط دیگر، ی، به اعتبار نصاب، به گونه٢/٤٠
 ابن رشد مدعی است که جمهور فقها در اند؛ امااشاره ای نکرده) دن و حولمسکوک بو(

اند؛ زیرا خلفای را شرط دانسته) لگذشتن یکسا(حول وجوب زکات طال و نقره، نصاب و 
مالک بن  .)١/١٩٧ ،بدایه المجتهدابن رشد، : نکـ  (اندها قائل بوده  به این شرطاربعه،

مالک ابن : نکـ (. انس نیز نصاب یاد شده را در مورد زکات طال و نقره شرط دانسته است
زکات طال و نقره، به  نیز شرط نصاب را در در فقه حنفی) ١/٢٤٢ ،المدونه الکبریانس، 

 بر نصاب نیز )گذشتن یکسال( شد، معتبر دانسته و به شرط بودن حولوجهی که ذکر 
 .)٧ـ٢/١٦، بدائع الصنایعکاشانی، : نکـ ( اشاره نموده است

 

 وجوب خمس در کنز ـ٢
 از فلزات گرانبها و جواهر اً سکه دار یا اساسیهرگاه اموال ذخیره شده، طال و نقره

اشد، چه اشد، اعم از اینکه پول رایج دیگر یا ساختمان و زمین و اشیای دیگر بقیمتی نب
منقول، در صورتی که مازاد بر نیاز شخص باشد، در فقه مذهب امامیه، منقول یا غیر

مشمول قانون خمس خواهد بود؛ زیرا از منظر فقه شیعه یکی از مواردی که خمس شرعا 
های مختلف به دست آمده   درآمد کارها و حرفهلی است که ازواجب است، نسبت به اموا

این حکم به اجماع فقها ثابت است . باشد او بیشتر خانواده  و شخصینهو از مخارج ساال
نجفی، : نکـ (. و در برخی از کتب فقهی، در اثبات آن، ادعای تواتر روایات شده است

 )١٦/٤٥، الکالمجواهر
روت، مورد تعلق زکات است، اکتناز و انباشت بنابراین، در غیر از مواردی که مال و ث

باشد و مالک آن اموال موظف آنچه مازاد بر نیاز است، مشمول قانون خمس می ثروت و هر
 .آن را به حاکم، شرعی بپردازد و حاکم آن را در مصارف مقرر هزینه کند%) ٢٠(است خمس 

 به منظور توزیع های شرعی در اسالم، تارسیم که مالیاکنون به این رهیافت می
 زکات و گاهی در شکل خمس وضع  گاه با حکمصحیح ثروت و تأمین عدالت اجتماعی،

یح اقتصادی و شده است و هدف اصلی از تشریع آن، تقرب به خدا و ساماندهی صح
 . اجرای عدالت است

 

 ی کنز وجوب خمس بر یابندهـ٣
های موات بالد اسالمی   زمینکنز، هرگاه گنج را در سرزمین غیرمسلمین یا در ییابنده

 واجب  دینار برسد،٢٠بیابد و اثر اسالمی بر آن نباشد، در صورتی که به مقدار ارزش 
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افزون شود،  و جز این، نصاب دیگری ندارد و به هر مقدار است خمس آن را ادا کند
 .)١٦/٢٧ ،نجفی، جواهر الکالم (خمس آن واجب خواهد شد

، سکوک بودن و گذشتن یکسالم یعنی ، در کنزرط یاد شده در وجوب زکاتدو ش
 بنابراین، اگر نصاب در کنز یافته شده تحقق یابد اگرچه طال و ؛در اینجا مطرح نیست

زکات )  رعایت حولبدون لزوم( غیر مسکوک باشد یا سایر فلزات و جواهر گرانبها ینقره
 . آن واجب است

تواند چهار پنجم دیگر را  آن، میی گنج پس از ادای خمسدر موارد یاد شده، یابنده
تملک کند؛ ولی اگر گنج را در زمین متعلق به دیگران بیابد، باید جستجو کند و پس از آنکه 

 .)١/٣٥٤ ،تحریر الوسیلهامام خمینی، ( مالک آن گنج را یافت، مال را به او تحویل دهد
تا عصر چنانکه ذکر شد، به وجوب خمس، در فتاوی فقهای شیعه، از متقدمین 

در مورد کنز، نزد  «:هللا علیه فرموده  تصریح شده است و شیخ طوسی رحمةحاضر،
 ،امامیه، خمس واجب است و در این حکم، اختالفی نیست و از نظر ما، رسیدن به نصاب

همانند زکات باید در آن رعایت شود و به همین حکم، شافعی، مالک و ابوحنیفه فتوی 
 .)١/٢٠٧، الخالف ،طوسی(» ، اجماع علمای امامیه استداده و دلیل ما بر این حکم

 
 ی مزبورنظر فقهای مذاهب اربعه در مسأله

اند و نصاب را در آن معتبر فقهای مذاهب اربعه، خمس را در گنج واجب دانسته
بنابراین، به نظر فقهای این مذاهب، در مقدار کم و زیاد آن، خمس واجب . دانند نمی

 .)١٨٧ ،الفقه علی المذاهب الخمسهه، مغنی: نکـ (است 
ن شرط  خمس واجب است و نصاب در آدر فقه حنبلی، در مورد گنج یافته شده،

در وجوب خمس، نصاب را  ، در یک قول شافعی،.)٣/٢٢ ،المغنیابن قدامه، : نکـ(نیست 
 ،االمشافعی، : نکـ(داند شرط دانسته و در قول دیگر، در مطلق گنج، خمس را واجب می

 دانند واجب دانسته و نصاب را شرط نمی ابوحنیفه و مالک، خمس گنج را مطلقاً.)٢/٤٤
 .)١/٢٠٧ ،الخالفطوسی،  : نکـ(

مصرف آن «:  ابوحنیفه گوید؛نظر دارند ای اهل تسنن، در مصرف آن، اختالفبلی، فقه
 آن را همانند مصارف زکات  و شافعی و بیشتر فقها، مصرف»مانند فیء و انفال است

 .)٧٥ ،کتاب الخمس و االنفالمنتظری، : نکـ (اند دانسته
های آن  است که به نمونهدلیل فقهی این حکم در مذهب امامیه، روایات معتبری 

 :کنیماشاره می
چه اندازه حق مالی به آن  از کنز، :حلبی از امام صادق علیه السالم سؤال کردـ ١

 .رداختخمس آن را باید پ: د؟ امام فرمودگیرتعلق می
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السالم از آنچه از خمس در کنز واجب است سؤال  ز حضرت رضا علیها: گویدبزنطی میـ ٢
 .آنچه از زکات، در مثل آن واجب است، در آن، خمس واجب است: فرمود) ع(کردم؛ امام

) مایجب الزکوة فی مثله ففیه الخمس( دوم که فرمود در حدیث) مثله (ی از کلمه
 چنانکه ؛ درهم است٢٠٠ نصاب نقره در خمس نیز مانند زکات توان استفاده کرد کهمی

 شهیدثانی، ،١٦/٢٧ ،جواهر الکالمنجفی، : نکـ ( شهید ثانی به آن حکم قطعی کرده است
   )١/٥٢ ،مسالک االفهام

 
  خاصي دارد؟آیا گنج اندوزي حرام، حدّ

و در صورتي  مالي کافي نیست یاساس فرض دوم که پرداخت زکات در انجام وظیفه بر
 اسالمي نیاز به انفاق و کمک مالي دارد، هر چند شخصي زکات خود را ادا یکه جامعه

آید  این سؤال پیش میشود،روت کند، عمل او اکتناز محسوب ميکرده باشد و انباشت ث
 مشخصي دارد؟ در اندوزي او چیست؟ آیا گنج، از نظر سقف و مبلغ، حدّ  گنج حدّکه

  :شود تعیین شده است که ذیالً بدانها اشاره میاي این مسأله، حدّبعضي از احادیث بر
ما زاد علي اربعه االف فهو کنز ادي زکاته اولم یؤد و مادونها ) ع(روي عن علي  ـ١

 از چهار هزار درهم است، آنچه بیشتر« : یعني.)٥/٢٦، البیان مجمعطبرسي، (فهو نفقه 
شد، مصرف مورد نیاز ه و آنچه کمتر از این با زکات آن را ادا کرده باشد یا نگنج است؛

 ».شود محسوب مي
: ی کنز فرمودنقل کرده که در پاسخ به سؤال در مورد آیه) ع( تفسیر عیاشي از امام باقر ـ٢

 .)٢/٣٤١، الصافيفیض کاشاني، : نکـ  (در آیه، بیش از دو هزار درهم استمنظور از کنز 
خداوند هرگاه «: نقل کرده که فرمود) ع(ق شیخ طوسي در تهذیب، از امام صاد ـ٣

 راه دهد و هرگز ازهد، به او مبلغ سي هزار درهم نمياي خیر و سعادت بخوابراي بنده
کند که وند این مبالغ را به جمعي عطا ميآید و گاهي خداحالل، ده هزار درهم گرد نمي

در این هنگام خداوند، . پردازندکنند و سپس به کارهاي نیک مينیاز خود را برطرف مي
 .)همان(خیر دنیا و آخرت را براي آنان جمع کرده است 

مال، چهار هزار درهم است و دوازده هزار درهم، گنج است : فرمود) ع( امام صادقـ٤
 .)٢٧٩، تحف العقولابن شعبه،  (گاه بیست هزار درهم از حالل جمع نخواهد شد و هیچ

مختلف در مورد اني، پس از نقل احادیث فقیه و محدث خبیر، مال محسن فیض کاش
د که ترتیب بین مفاد این اخبار جمع کرشاید بتوان به این «: گویدکنز و حدود آن، مي

گفته شود، گردآوري مال براي منظور صحیح و شرعي، پس از اداء حقوق مالي تا دو 
، نسبت به  مردمهزار یا چهار هزار درهم جایز است و از جمله حقوق مالي، وظایف مالي

 .)٢/٣٤١،تفسیر الصافيفیض کاشاني، ( ام ظاهر باشد هرگاه امامام و حکومت است؛
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 مرحوم فیض، امري منطقي و از دیدگاه این جانب، جمع میان روایات مختلف توسط
 :توضیح اینکه.  لکن در این مسأله، رویکرد دیگري نیز امکان پذیر است؛ استبه جا
 ناظر به فرض دوم مسأله  تعیین شده، عموماًنز، حدّروایاتي که در آن، براي ک ـ١

 .داننداخت زکات را مصداق اکتناز حرام می پس از پرد،هستند و ثروت اندوزي
از آنجا که شرایط اقتصادي جامعه، در طول زمان متغیر است و نیازهاي انسان با  ـ٢

 حدّشود، تعیین  رشد صنعت و تمدن دستخوش تحول ميتغییر شرایط زندگي و
 مبلغ و سقف معین براي همیشه، سخني یمشخص براي گنج اندوزي حرام و ارائه

 تمدن و باال رفتن درآمد و یمنطقي و کاربردي نیست؛ زیرا روشن است که با توسعه
 و ی را در پی دارد نیازهاي بیشترسطح زندگي، پیوسته نیازها رو به افزایش است و طبعاً

هاي آن را  نهتوان نموچنانکه مي. طلبدها ميا براي انسانرآمد بیشتري ربه دنبال آن، د
بنابراین آنچه در روایات یاد . هاي گذشته، مورد بررسي قرار داددر عصر حاضر و زمان

شده مبني بر تعیین حد و مبلغ مورد نیاز آمده، به حسب ظاهر احادیث، با عنایت به 
 و بدیهي است ر حدیث بوده استشرایط و سطح زندگي و نیاز مسلمانان در زمان صدو

تواند براي هر زمان، مکان، احوال و شرایط قابل اجرا باشد؛ زیرا که این معیارها نمي
 به شکل کلي با اجراي عدالت و تأمین رفاه عمومي، رعایت اصل مالکیت رعایت این حدِ

خصوصي و قواعد نفي عسر و حرج در دین، سهولت و سماحت شریعت و جهانشمولي و 
 .       رازماني بودن شریعت مقدس اسالم، قابل تطبیق نیستف

توان استفاده کرد که واجب مالي، به اداء زکات از بسیاري از روایات گذشته، مي ـ٣
 توان، به رفع نیازهاي دیگران بپردازد و شود و مسلمان وظیفه دارد، در حدّ خالصه نمي

چنانکه امام . ناز شمرده شده استخودداري از این کار، با وجود نیاز دیگران، اکت
جز این نیست که خداوند این اموال اضافي را براي این به شما عطا «: فرمود) ع(صادق

 نه براي اینکه ؛خواهد و به شما دستور داده، مصرف کنید نموده که در جایي که او مي
 .)٢/٣٤١، تفسیر صافيفیض کاشاني، (اندوزي نمایید  آن را ذخیره کنید و گنج

ندان و انفاق در گاه شخصي پس از اداي واجبات مالي، ضمن کمک به نیازمهر ـ٤
 خدمات اجتماعي یا براي رفع ی، بخشي از اموال خود را به منظور ادامهامور عام المنفعة

نیازهاي خود، حفظ کند، این کار مصداق اکتناز حرام نیست و به محض باال بودن مبلغ 
تهذیب شیخ طوسي  چنانکه از حدیث منقول در شود،نمياندوز محسوب  دارایي او، گنج
 .شود نیز استفاده مي

کند و ی فرض دوم را تأیید مي، اصل مسأله حدّینتیجه آنکه، روایات تعیین کننده
طبیعي است که معیار کلي . اندد اکتناز در زمان صدور آنها بودهدر بیان مصادیق موجو
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 و متداول بودن ثروت است و این مطلب در طول در صدق اکتناز، مازاد بر نیاز عرفي
 .زمان متغیر خواهد بود

 
 نتیجه

ی کنز، چنانکه در کلمات برخی از مفسران نیز آمده است، از نظر داللت، از اطالق و آیه
در نتیجه، . توان آن را به موارد خاص مختص دانستبنابراین، نمي. عموم برخوردار است

کند،   به مواردي که شخص از پرداخت زکات خودداري ميتقیید حکم حرمت گنج اندوزی
 .در صورتي پذیرفته است که دلیل صحیح و متقني براي اثبات آن در دست باشد

 کنز و حکم فقهي مستفاد از آن، به این یتحقیق و بررسي در تفسیر و توضیح آیه
 ه مشهور  نظریـ١: شود که در این مورد دو نظریه ارائه شده است نتیجه منتهي مي

در کتب حدیث نقل شده  نظریه مخالف آن؛ موافق هر یک از این دو نظریه، روایاتي ـ٢
 است خودداري از اداء زکات مقید کرده اول، داللت آیه را به مورد یروایات دسته. است

 زکات مقید  پرداخت دوم، نه تنها داللت آیه را به مورد خودداري ازیو روایات دسته
شمرده و سرپیچي از آن را لي را بعد از پرداخت زکات نیز برظایف مانکرده، بلکه و
 .اندوزي دانسته است مصداق گنج

 دوم، از ینظر در این دو دسته از روایات، دریافتیم که احادیث دسته با دقت و امعان
در این صورت، به . جهت سند و داللت، از قوت و استحکام بیشتر علمي برخوردار است

. کند سیدیم که رویکرد فقهي در مفاد آیه نیز اطالق آیه را تأیید مياین نتیجه ر
 مخالف مشهور، با توجه به دالیل و شواهد یاد شده، از اتقان و دقت یبنابراین، نظریه

ها و اشکاالتی فراروی خود  نارسایی مشهور،ی چنانکه نظریه؛علمی برتری برخوردار است
 . ه قابل توجیه نیستدارد ک

شود که با بررسي متون قرآن و سنت و احکام  ، از این نوشتار نتیجه ميهمچنین
مربوط به تعلق زکات و خمس به کنز و روایات وارده در مورد عدم انحصار حقوق مالي 

  جلوگیري ازکند که سیاست کلي اسالم در اقتصاد،  براي ما آشکار مي،در زکات و خمس
عه اسالمي بوده است و به این منظور، از اکتناز و انباشت ثروت و طبقاتي کردن جام

اذعان داریم که این . کند هاي مختلف استفاده مي ضوابط و راهکاري قانوني در عرصه
تواند  مي) در صورت داشتن طرح و برنامه و اجراي صحیح(مدل، در حال حاضر نیز 

 بشري به ی تقسیم جامعهیعدالت اقتصادي را به معني واقعي به اجرا بگذارد و به غائله
 .مانده، خاتمه دهد دار و فقیر، پیشرفته و عقب شمال و جنوب، سرمایه
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توان براي گنج اندوزي، حدّ مبلغ تعیین، کرد و  در نهایت، این نکته تبیین گردید که نمي
آنچه در برخي احادیث، پیرامون تعیین حدّ براي آن آمده است، حکمي موقتي، مقطعي و در 

 . تواند در هر جا و هر زمان مالک، عمل قرار گیردده و نميشرایط و زمان خاص بو
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، چاپ دوم، )هاي تفسیر شیخ محمد عبدهدرس(، تفسیر المناررشید رضا، سید محمد، . ١٩
 .ق.  ه١٣٨٣مطبعه المنار، قاهره، مصر، 

، نشر ادب الحوزه،  عن حقائق غوامض التنزیلالکشافزمخشري، جار هللا محمد بن عمر، . ٢٠
 تا؛جا، بيبي

، ترجمه محمد دشتي، چاپ چهارم، البالغه نهجن الموسوي، سید رضي، محمد بن الحسی. ٢١
 ش؛.  ه١٣٧٩مؤسسه تحقیقاتي امیر المؤمنین، قم، 

 ، قم،نجفي کتابخانه آیة هللا مرعشي ،الدر المنثور في تفسیر المأثور، سیوطي، جالل الدین. ٢٢
 ق؛.   ه١٤٠٤

 تا؛، دار المعرفه، بیروت، لبنان، بیاالمشافعی، محمد بن ادریس، . ٢٣
، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیهشهید ثانی، زین الدین علی ابن احمد عاملی، . ٢٤

 تا؛چاپ افست، انتشارات علمیه اسالمیه، تهران، بی
 تا؛، چاپ افست، دار الهدی للطباعه و النشر، قم، بیالسالممسالک االفهام فی شرح شرایع اهمو، . ٢٥
 تا؛ بي، قم، دار القرآن الکریم، چاپ اول،الفقه االقتصاد ، سید محمد حسیني،شیرازي. ٢٦
 اسپهبدي، انتشارات اسالمي،  ـ ترجمه ع)ترجمه اقتصادنا(اقتصاد ما صدر، سید محمد باقر، . ٢٧

 تا؛جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بي
 ، شرکهمجمع البیان في تفسیر القرآنطبرسي، شیخ ابو علي فضل بن حسن طبرسي، . ٢٨

 ؛١٣٣٩المعارف االسالمیه، تهران، 
، مؤسسه )تحقیق نخبه من العلماء (تاریخ االمم و الملوكطبري، ابو جعفر محمد بن جریر، . ٢٩

 ق؛.  ه١٤١٢مطبوعات، بیروت، لبنان، االعلمي لل
 ق؛.  ه١٤١٢، چاپ اول، دارالمعرفه، بیروت، لبنان، لبیان فی تفسیر القرآنجامع اهمو، . ٣٠
، چاپ دوم، دارالکتب االسالمیه، المیزان في تفسیر القرآنطباطبایي، سید محمد حسین، . ٣١

 ق؛.   ه١٣٩١تهران، 
 تا؛ ، المکتبه المرتضویه، تهران، بيمجمع البحرینالدین محمد بن علي، طریحي، فخر. ٣٢
احیاء التراث ، دارالتبیان في تفسیر القرآن ،جعفر محمد بن الحسن الطوسيوسي، ابوط. ٣٣

 تا؛ بي، لبنان، بیروت،العربي
 تا؛، مکتب الکتب المتنوعه، تهران، بیالخالفهمو، . ٣٤
، ترجمه عطاء هللا سردار نیا، چاپ یکصد و پنجاه صحابي ساختگيعسکري، سید مرتضي، . ٣٥

 تا؛مي، تهران، بياول، مجمع علمي اسال
، تحقیق حسین االعلمي، چاپ دوم، انتشارات تفسیر الصافيفیض کاشاني، مال محسن، . ٣٦

 ق؛.   ه١٤١٥صدر، تهران، 
الفکر للطباعه و النشر و ، دارفسیر الکبیر و مفاتیح الغیبترازي، فخر الدین محمد، فخر. ٣٧

 ق؛.   ه١٤١٠التوزیع، بیروت، لبنان، 
انتشارات ناصر خسرو، ، چاپ اول، الجامع االحکام القرآنبن احمد انصاري، قرطبي، محمد . ٣٨

 ؛١٣٤٦تهران، 



  ١٤٣   تحلیل فقهی احکام کنز

 

، تحقیق سید احمد حسیني و سید محمود فقه القرآنقطب راوندي، شیخ قطب الدین، . ٣٩
 ق؛.  ه١٤٠٥مرعشي، چاپ دوم، نشر کتابخانه آیه هللا مرعشي، مطبعه الوالیه، قم 

 ؛١٣٧١، دارالکتب االسالمیه، چاپ ششم، تهران اموس القرآنققرشي، سید علي اکبر، . ٤٠
 ؛١٣٧١، چاپ اول، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران، تفسیر احسن الحدیثهمو، . ٤١
 چاپ اول، ،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع کاشانی، االمام ابوبکر مسعود کاشانی حنفی،. ٤٢

 ؛١٤٠٩مکتبه الحبیبیه، کویته، پاکستان، 
تصحیح علي اکبر غفاري، ) اصول الکافي (الکافيکلیني، شیخ محمد بن یعقوب رازي، . ٤٣

 ق؛.   ه١٣٨١مکتبه الصدوق، تهران، 
 تا؛، مطبعه السعاده، قاهره، مصر، بیالمدونه الکبریمالک، االمام مالک بن انس، . ٤٤
، المطبعه ، چاپ هجدهمالمنجد في اللغه و االدب و العلوممعلوف یسوعي، لویس، . ٤٥

 م؛١٩٦٥الکاتولیکیه، بیروت، لبنان، 
، نشر گلستان کوثر، تهران، چاپ اول، فقه اقتصاد اسالميمحمودي، سید محمد، . ٤٦

 ش؛.  ه١٣٧٩
  ق؛١٤١٦، مؤسسه الصادق، چاپ سوم، تهران، الفقه علی المذاهب الخمسهجواد، مغنیه، محمد. ٤٧
 تا؛ چاپ اول، انتشارات اسالمی، حوزه علمیه قم، بی،کتاب الخمس و االنفالمنتظری، حسینعلی، . ٤٨
، چاپ هفتم، دارالکتب جواهر الکالم فی شرح شرایع االسالمنجفی، شیخ محمد حسن، . ٤٩

 ؛١٣٩٢االسالمیه، تهران، 
، المکتبـه   مستدرك الوسـائل و مـستنبط المـسائل       ) محدث نوري (نوري، حاج میرزا حسین     . ٥٠

 .ق.  ه١٣٨٢االسالمیه، تهران، 



 ١٣٨٩                  مجلۀ فقه و مبانی حقوق اسالمی، شمارۀ دوم، سال چهل و سوم، پاییز و زمستان   ١٤٤

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


