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Abstract 
The entitled verses of the Qur’an are those that have been given special names. Among 
them, the verse of “Kanz” or “Ahbar” is an outstanding economic verse for which the 
commentators have presented different and sometimes contradictory perceptions of the 
term “Kanz”. With regard to the variance of interpretations for the above verse, this 
study aims to collect various viewpoints in this regard using descriptive analysis, 
evaluate them by exegetical principles in order to reveal their pros and cons, and finally 
choose a selective perception among them. The results of the study showed that the first 
perception advocating the permissibility of wealth accumulation in case of paying Zakat 
is rejected due to several reasons. Although the second viewpoint supporting the 
impermissibility of wealth accumulation is acknowledged, it is yet concluded to be 
inaccurate and not capable of resolving current economic problems in society.  However, 
a third viewpoint is introduced as the most comprehensive and accurate interpretation 
which encourages wealth to enter currency circulation in society. This method covers 
many current economic trades and answers financial arguments and challenges in the 
present society. 
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  مفسران آراي تطبيقي تحليل با كنز يابي و مصداق نظورشناسيم
  ١ینظر  یمحمدعل

   ٢یکرمانیرضای یمحمدعل
   ٣اصلیاسد یعل

 ٠١/٠٣/٩٨|   تاریخ پذیرش:    ١١/١٠/٩٧تاریخ ارسال: 

  چكيده
آنها گذاشته شده باشـد. در ميـان    د كه نامي خاص برشو مي به آياتي گفته ،قرآن» صاحب عنوان« آيات

 »كنـز «از ، از آيات اقتصادي قابل توجـه اسـت. در ايـن آيـه    » احبار«يا » آيه كنز«، »صاحب عنوان«يات آ
گونـاگون از   يهـا  برداشت. نيستند بل جمعقا يكديگر با گاه كه است  شده ارائه گوناگوني يها برداشت

 هـاي  ديـدگاه  و هـا نظر، تحليلـي  ـ  توصـيفي  روش از استفاده با تا داشت آن بر را نوشتار اين، مذكورة آي
 نقـاط  تـا  دهـد  قـرار  تفسـيري  قواعـد  و اصـول  ارزيابي معرض در راآنها  و كند گردآوري را گوناگون
ديدگاه ، . در اين ميان، برجسته و هويداود و ديدگاه برگزيدهش پيدا گوناگون هاي ديدگاه قوت و ضعف

ل گونـاگون مـردود اعـالم    وايي انباشت ثروت در صـورت پرداخـت زكـات بـه داليـ     مبني بر رنخست 
 دشو مي معرفي نادقيق ولي صحيح اهيثروت، ديدگ انباشت روايي عدم بر مبنينيز  دوم ديدگاه. دشو مي
مبني بر عدم روايي خروج ثـروت از   ،سوم گاهديد اما. نيست ي كنونياقتصاد مسائلة هم پاسخگوي كه

 معـامالت  از بسـياري  كـه  دشـو  مـي  معرفي ديدگاه ترين دقيق و ترين عنوان كامل به، گردش مالي جامعه
  .است امروزية جامع اقتصادي هاي گره و ابهامات گوي پاسخ و دده مي پوشش را روز اقتصادي

، پرداخت زكات، انباشت ثروت، آيات صاحب عنوان، اندوزي گنج، آيه احبار، آيه كنز :ها واژه كليد
    .مفسران هاي ديدگاه
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  بيان مسئله .1
  مورد توجه قرار گرفتـه  ،اند سبب ويژگي خاصي كه داشته  آن كريم بهاز آيات قر برخي

گذاري برخي از آنها حتي بـه زمـان    نام ةاند. پيشين هايي ويژه شهرت يافته تدريج به نام يا نام و به
  است.» آيه احبار«يا » آيه كنز«، ها هيكي از اين آي رسد. مي پيامبر

علمـا و دانشـمندان يهـود و     ة، دربـار روف اسـت معـ  »آيه كنـز «توبه كه به  ةسور 34 ةآي
كـه امـوال خـود    را كساني  . اين آيه،خوردن اموال مردم توسط آنان نازل شده است نصاري و

 بـه آنـان  و  سرزنش كـرده  ،ندكن مي از جريان كار اقتصادي و توليدي خارج را ذخيره كرده و
اي  اصـل آن كلمـه  : «اسـت  هگفته شـد  »كنز« ةاصل واژ و ةشمورد ري د. درده ميعذاب  ةوعد

از بررسي معني  .)38نوع، 1ج، 1384، سيوطي( »ندگوي مي در فارسي به آن گنج فارسي است. 
آوري  د كه در مفهوم كنز دو ويژگي نهفته است: يكي جمعشو مي استفاده، كنز در كتب لغت

گرفته شده » نزُونَيكْ«آيه از فعل  نامداشتن آن.  كردن و نگه  ذخيره ،مال و ديگري و افزودن بر
    .آيه آمده است كه دراست  »احبار«مأخوذ از كلمه ، »آيه احبار«نام ديگر آيه؛ يعني  و

 يديگـر و  يكي موضوع قرائت آيـه اسـت  ، گيرد مي مورد بحث قرار ،آيه ةدربار چه  آن
، اگر زكات واجبِ امـوال پرداخـت شـود    :بحث بر سر كنز و مفهوم آن. گروهي عقيده دارند

چه   آن، توجه به اين ديدگاه با .)210ص، 5ج، تا بي، طوسي( كردن اموال اشكالي ندارد  يرهذخ
اموالي اسـت كـه زكـات واجـبِ آن پرداخـت نشـده باشـد.        ، قرارگرفته زنشمورد سر در آيه

دانند. نكته مهـم   هاي مستحب مي پرداخت زكات را اعم از زكات واجب و انفاق، گروه ديگر
تصـريح   آيه اين آوردن ثروت است. در  دست شيوه به، شده به آن پرداختهديگري كه در آيه 

  و خوردن اموال و دارايي مردم باشد. شروعآوردن ثروت نبايد از راه نام  دست شده كه به
ويـژه مفسـران قـديم و     بـه  ،تر مفسرانبيش ييابيم كه آرا ميمفسران دربررسي نظرهاي  از

م و مصاديق كنز حـرام كـه در آيـه بـه آن اشـاره شـده       گوي مفهو  پاسخ ،برخي مفسران جديد
ها و نظرهاي مفسران اعم از قديم  سؤال اساسي و مهم اين است كه آيا ديدگاه، نيست. بنابراين

گشـاي وضـعيت     گـو و راه   د پاسـخ توانـ  مـي  مصـاديق كنـز   ةفقهـي دربـار   امنيز احكـ  ،و جديد
، اضر باشد؟ يا بايد بر اساس آيـه قـرآن  عصرح سازي ثروت در  معامالت و نيز ذخيره، مبادالت

هـاي   اقتصادي حاضر وضع شود؟ آيـا برخـي فعاليـت     تاو مناسب التمبادبراي  اي احكام ويژه
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سـال    مـدت كمتـر از يـك     آن بـه  سـازي  ذخيرهطال و نقره و ، مانند خريد زياد سكه ؛اقتصادي
اين بحـث در وضـعيت   طرح  ؟دشو مي مصداقي از كنز حرام محسوب، منظور افزايش قيمت به

كنوني اقتصادي كشور كه برخي از افراد اقدام به خريد سكه و ارز درحجـم بـاال نمـوده و آن    
سـبب خـروج ثـروت از     ورفتن ارزش آن ذخيره كرده  را به منظور تأثيرگذاري بر بازار و باال

 ،دوشـ  مـي  توليد و ركـود اشـتغال در كشـور    سبب آسيب به بازار، چرخه اقتصادي و در نتيجه
  رسد.   نظر مي ضروري به بسيار

اين است كه به نتيجه مطلـوب و متناسـب بـا مناسـبات و معـامالت      ، از اين تحقيق هدف
نهي شده و به صاحبان كنز حرام وعـده عـذاب    ،اقتصادي درباره مفهوم كنز حرام كه در قرآن

  .بيميا  ، دستداده شده
در ، انـد  هايي را مطرح كـرده  نز بحثآيه ك ةمفسران و فقها كه از گذشته درباربر  عالوه

از به برخي  توان مي اند كه باره نگاشته  اين هايي در ها و مقاله ي افراد كتابعصر حاضر نيز برخ
ارزش در مباحـث اقتصـاد    كتب بـا  جمله ازكه   اثر شهيد صدر ،اقتصادنااشاره كرد: كتاب  آنها
راهيمي كه وي نيز به مبـاحثي پيرامـون   اثر محمدحسن اب ،اقتصاد در قرآن  كتاباست.  مياسال
 اثر محمـد  ،»حديث اقتصادي بر پايه قرآن و«توزيع و مصرف اشاره كرده است. كتاب ، توليد
  توسعه اقتصادي از ديدگاه اسالم بحث كرده است. ةكه دربار  شهري ري يمحمد

ظم نوشـته سـيدكا  ، هاي پـولي در صـدر اسـالم    پول و سياستچون  هايي مقالهچنين،   هم
تحليل كنـز از ديـدگاه فقـه و     ؛محمودي گلپايگاني اثر محمد ،تحليل فقهي احكام كنز ؛صدر
بـه   ؛محمدعلي موسـوي سـيد  اثـر  ،تحليلي نوين از آيـات كنـز   ؛حسيني نوشته سيدرضا ،اقتصاد

شـرح  ، و صدر اسـالم  العربةگردش پول در جزير مباحثي مانند وضعيت مبادالت اقتصادي و
 ة، نظـر فقهـا دربـار   مان و معاويه و تحليل احاديـث مـرتبط بـا ايـن موضـوع     ماجراي ابوذر با عث
معامالت ربوي ، مفسران رآن با نظ ةديدگاه اقتصاددانان غربي و مقايسكنز از ، پرداخت زكات

  اند.   تهپرداخ.. .و
اين است  ،نوآورانه آن ةو در حقيقت جنب شده    و مباحث ياد ها هاين نوشتار با مقال تفاوت

شـود كـه    مـي تبيـين  ، دوم .شود ميآراي علماي گذشته و حال با يكديگر مقايسه ، نخست :كه
رفت از  ند مفهوم و مصداق كنز حرام را بنمايانند و راه برونتوان مي آيا اين آرا در عصر حاضر
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ذخيـره پـول در بانـك و    ، مانند خريد و فـروش سـكه و ارز   ،اقتصادي امالتهاي جديد مع راه
د مصـاديقي  توان كه ميـ   آن ز چرخه اقتصادي به منظور دريافت سود و مانندخارج كردن آن ا
  را روشن كنند؟ـ  از كنز حرام باشند

اِس ِباْلباِطـِل َو یَ « ةآي ْمواَل النَّ
َ
ُکُلوَن أ

ْ
ْهباِن َلَیأ ْحباِر َو الرُّ

َ
ِذیَن آَمُنوا ِإنَّ َکِثیرًا ِمَن اْأل َھا الَّ یُّ

َ
وَن یا أ ُصـدُّ

ـَعْن َسِبیِل ا ـِه َفَبشِّ ـَة َو ال ُیْنِفُقوَنھـا ِفـي َسـِبیِل اللَّ َهَب َو اْلِفضَّ ِنـُزوَن الـذَّ
ْ
ِذیَن َیک ِه َو الَّ ِلـیم ْرُهْم للَّ

َ
 »ِبَعـذاٍب أ

ِنـُزوَن  «مشهور است. نام آيه از فعل » آيه كنز«) به 34 :توبه(
ْ
گرفتـه شـده   ، آيـه آمـده   كه در» َیک

ِنـُزوَن  «است. 
ْ
ذخيـره  «عنـي  م، بـه »كنز«و مصدر آن  »ندكن مي ذخيره«معني    ، فعل مضارع و به»َیک
» آيـه احبـار  «يط آن را . نام آيه از مصدر اين فعل گرفته شـده اسـت. تفسـير الوسـ    است »كردن

د كـه قسـمت   شـو  مـي  از سخن وي چنين استنباط .)856 ص، 1ج، 1420، زحيليناميده است (
ِذیَن آَمُنوا ِإنَّ  ( اول آيه َھا الَّ یُّ

َ
وَن یا أ ـاِس ِباْلباِطـِل َو یُصـدُّ ْمـواَل النَّ

َ
ُکُلوَن أ

ْ
ْهباِن َلَیـأ ْحباِر َو الرُّ

َ
َکِثیرًا ِمَن اْأل

هِ  ِبیِل َعْن َس  َة َو ال ُیْنِفُقوَنھـا ِفـي ( و قسمت دوم آن »آيه احبار«) را اللَّ َهَب َو اْلِفضَّ ِنُزوَن الذَّ
ْ
ِذیَن َیک َو الَّ

ْرُهْم ِبعَ  ِه َفَبشِّ ِلیمَسِبیِل اللَّ
َ
بـار در قـرن ششـم      اولـين ، ناميـده اسـت. ايـن آيـه    ، »آيه كنز«) را  ذاٍب أ

  .)266ص، 2ج، 1407، زمخشريگذاري شده است ( نامزمخشري توسط 
يْ  َکَنْزُت د. شو مي نامي است براي مالي كه از آن محافظت كنز« ؛ يعنـي آن را جمـع   ءَ  الشَّ
 اي فارسي است. در فارسي به آن گنج اصل آن كلمه« .)202ص، 6ج ،1414 صاحب،( »كردم
  .)38نوع، 1ج، 1384، سيوطي( »ندگوي مي

  َکَنْزُت : انباشته كردن و قرار دادن مال و ثروت بر روي هم و حفاظت از آنها. اصلش از: الْكَنْز«
مَر ِفي الِوعاء   .)727ص، 1412، اصفهاني  راغب( »است؛ يعنى خرما را در ظرف حفظ كردم التَّ

» ذهـب «، »طـال  «كه بـه    اند: اين و گفته كار برده به، تعبير جالبى دانشمندان لغتبعضى از «
در » ذهـاب «مـاده  ( رود و بقـايى نـدارد   دست مـى  زودى از براى آن است كه به، شود گفته مى
خـاطر آن اسـت كـه      بـه  ،شـود  گفتـه مـى  » فضـه «، »نقـره «كه به   معنى رفتن است) و اين لغت به

  معنى پراكندگى است) و بـراى پـى    در لغت به» انفضاض«( گردد مى رقتفزودى پراكنده و م به
، 2008، طبرانـي » (گذارى آنها كافى است ، همين نامها گونه ثروت بردن به چگونگى حال اين

ارزش زمان  ذهب و فضه را در آيه به اين دليل ذكر كرده كه آنها وجه معتبر و با .)19ص، 2ج
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هـا و  ب  شـيء گـران   ، خانه يـا هـر  زمين، رايج هر زمان پولشامل ، ؛ وگرنه كنزندنزول قرآن بود
  د.شو مي باارزش

  كاربرد كنز در قرآن .2
 يك، هاي كنز كنز در چند جاي قرآن با كاربردهاي گوناگون ياد شده است. اشتقاق از

ر بـا عبـارت   ديگـ جاي ، )34 همان:( »َیکِنزوَن «در جايي با تعبير  ،)35 :توبه( »َکَنزُتم«بار با تعبير  
 در ،)8 :فرقـان  ؛82 :كهف ؛12 :هود( »كَنز«با اسم مصدر ين مورد چند، )35 همان:( »َتکِنـزوَن «

) 58 :شـعرا ( »كُنـوز «يعني  ؛صورت جمع ) و در دو آيه به82 :كهف( »كَنزَهما« بارتجايي با ع
  آمده است.
داري  ايهقـارون در قـرآن كـريم سـمبل سـرم      ؛قـارون آمـده اسـت    ةبار دربـار   يك، كنز

 .)78 :قصـص دانسـت (  ود مـي هاي خود را محصول انديشه و فكـر خـ   مشركانه است كه داشته
  قرآن به اين نوع ثروت نگاهي منفي دارد.

پادشـاه مصـر كـه در برابـر رسـالت موسـي       ـ   فرعـون  ةدربار كلمه كنوز، ديگر جاي در
دسـت آمـده و در راه    راه نامشـروع بـه   كـه از  را نازل شده است. قرآن ثـروت فرعـون  ـ   ايستاد

  .)58ـ  57 :شعرا( داند مايه رنج و عذاب مي، دشو نمي صحيح مصرف
 دتوانـ  مـي  اي ديگر از كساني سخن گفته كه مالك برتري يـك شـخص را كـه    آيه در

 چنـين  از نيـز  ديگـر  اي آيه در .)12: هود( دانستند مي ثروت داشتن در كند تن به پيامبري جامه
 فهميـده  قـرآن  آيـات  از كـه  اي نكتـه  .)8: فرقـان ( دكن مي انتقاد آن از و گفته سخن ديدگاهي

، پنداشـتند  كـه مشـركان مـي    چنـان ، ديدگاه قـرآن  از مالك برتري افراد كه است اين، دشو مي
دسـت   هدو چيـز اسـت: يكـي بـ    ، ثروت نيست. دليل نگاه منفي قرآن به ثروت در آيـات فـوق  

  هاي نادرست.   راه صرف آن در، آوردن آن از راه نامشروع و ديگر
و داسـتان   كهـف  ةسـت در سـور  اي ا آيـه ، نگاه مثبت به گنج داردقرآن موردي كه  تنها

. در اين آيه از گنجي سخن به ميان آمـده كـه از آنِ دو بچـه يتيمـي بـوده كـه       حضرت خضر
دسـت   دو بـه   خواسته مال آن خداوند نمي  و بود زير ديواري پنهان؛ گنج شتندپدري شايسته دا

   .)82 :كهف( .ي بيفتدكس
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د. ايـن نـوع   كنـ  مي در كالم خدا ارزش باالي آن را روشن ،اين نگرش به گنج شك بي
بلكـه   ،مشـغولي  ال و ثروت را نه بـراي تفـاخر و دل  د كه خداوند مشو مي تر زماني روشن، نگاه

ده اسـت  قرار داده و تأكيد كـر  ها انسانبراي برپايي نظام حيات بشري و امرار معاش در اختيار 
دليـل نداشـتن     كـه آنـان بـه     اين  بشر نبايد در اختيار نااهالن قرار بگيرد؛ چه ياتكه ماية قوام ح
هايتـان را   مـال «سازند:  ند و زندگي بشر را با مخاطره مواجه ميكن مي مال را تباه، درك درست

  .)5 :نساء» (، به سفيهان ندهيدپايي زندگي شما در اختيارتان گذاشته كه خداوند براي بر
د مفيـد  توانـ  مـي  و ردهم جنبه مثبـت دا  ،»كنز«گيريم كه  بررسي آيات قرآن نتيجه مي از

د سبب عذاب كساني شـود كـه   توان مي هم، كهف آمده است ةسور 82 ةكه در آي چنان ؛باشد
  توبه آمده است. ةسور 35 ةطور كه در آي همان كنند؛ مي  اموال خود را انباشته

  ن در برداشت متفاوت از مفهوم آيهتأثير آاختالف قرائت و  .3
 قرائــت بعضــي از كلمــات در برخــي آيــات ســبب برداشــت فقهــي متفــاوت چگــونگي

در آيـه سـبب برداشـت متفـاوت و بعضـاً تفسـير       » و«آياتي كه بودن يا نبودن  جمله ازد. شو مي
  آيه كنز است.، دشو مي نادرست

جمهـور  : «جمله ازاست؛ لي را نقل كرده آيه و قرائت آن اقوا در تفسير، ابوحيان اندلسي
ـذیَن «، اقرّ ، ابوحيـان » (، رهبـان و مسـلمانان اسـت   احبـار ، انـد و منظـور   [يعني با واو] خوانده» َو الَّ

و رهبـان   اراز اوصـاف بسـياري از احبـ   ، و الَّذينَ يكنـزونَ..)  شده:  گفته« .)411ص، 5ج، 1420
، همين ديـدگاه معاويـه و عثمـان    .همان)» (ده استاز عثمان و معاويه نقل ش است. اين ديدگاه

  با آن دو بود.، صحابي نامي پيامبر، عامل كشمكش ابوذر
زمـان خليفـه    بـه  سازي مصاحف و نيز قرائت معاويه از آيه اختالف قرائت هنگام يكسان

، ابـوذر و  كعـب   بـن  ابـي هم با درايت و تـالش صـحابه بزرگـي چـون       گردد كه آن برمي سوم
به روحانيـان يهـودي و مسـيحي مربـوط     ، صحيح در مصاحف نگاشته شد. آغاز آيه صورت به

، خورند نام دين مي  مال مردمان را به باطل و بهكه   اين از آنان و يخواري تعداد بوده و از حرام
ايـن دو  كـه    ايـن  اندوزان سخن رفته اسـت. در  از گنج، شده است. در فراز دوم آيه   سخن گفته

 ازنكته و مربوط به يك گروه است يا دو نكته دارد و شامل افـراد زيـادي و   بخش حاوي يك 
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تـا ديگـران    ميـان عالمـان مسـلمان از صـحابة پيـامبر     ، دشـو  مـي  عالمان يهود و مسيحيت جمله
ميـان دو بخـش آيـه    » واو«وجـود   به وجود يـا عـدم   ،نظر نظر وجود دارد. اين اختالف اختالف

د؛ يعنـي روحانيـان   گويـ  مـي  آيه از دو گـروه سـخن  ، اشته باشدوجود د» واو«گردد. اگر  ميباز
نـد و هـم   كن مـي  خـواري  گـروه كـه هـم حـرام     كتنهـا از يـ  ، نباشـد » واو«يهود و مسيح و اگر 

سخن گفته است. وجود يا عـدم وجـود   ، بخشند اندوزي و مال خويش را در راه خدا نمي گنج
. كسـاني دو بخـش آيـه را مسـتقل و     هاي فراواني شده اسـت  مايه كشمكش، در آيه» واو«اين 

اً بـه  و حكم را هم طبعـ  دانند ميش اول بخش دوم را ادامه بخ ،در نتيجه، اند غيرمعطوف دانسته
خواري آنـان سـخن گفتـه شـده      كه در بخش نخست از حرام دهند ميهمان كساني اختصاص 

  است.  
يعنـي   ؛كـرده اسـت  نقـل   كعـب   بن ابينيز از قول  سيوطيهمان است كه  ،قرائت صحيح اما
ة«صورت:  در آيه به» واو«خواندن  َهَب َو اْلِفضَّ ِنُزوَن الذَّ

ْ
ِذیَن َیک   .)233، ص3، ج1384(سيوطي، » َو الَّ

  ذخيـره ، اختالفي وجود ندارد. به اين ترتيب، بين قاريان سبعه ،در اين مورد است گفتني
، عذاب داده شده اسـت  ةعدو ،رد مذمت قرارگرفته و براي آنمو آيهاين كردن ثروت كه در 

  د.شو مي هم شامل مسلمانان ،هم شامل علماي يهود و نصاري
هاي سياسي و اقتصادي داشته باشـد. در صـورت    د انگيزهتوان مي از آيه» واو«حذف  البته

نيز به همين  ابوذرد. ده مي اندوزان و حكام اجازه انباشته كردن اموال را به ثروت، »واو«حذف 
برخي افـراد بـا اهـداف سياسـي يـا       ،رو كرد. ازاين ه و دستگاه حاكم اعتراض ميدليل به معاوي

از آيه مذكور داشتند؛ اما با مخالفت بزرگان صحابه كـه قـرآن   » واو«اقتصادي سعي در حذف 
  صورت صحيح ثبت شد. آيات به، فراگرفته بودند واسطه از پيامبر را بي

  اندوزي گنج معيار كنز و .4
 دركـه    اينمفسران در  .نظر دارند اختالف» كنز« ةر و مصداق كنز در آيدر منظو مفسران

 سـازي  ذخيـره  موقع  چه كه  اين و است حرام كنز و شده شمرده كنز، ثروت انباشتن موردي چه
  عبارتند از: هااند. اين نظر سه نظر و عقيده را بيان كرده، رام نيستح ثروت

  كنز است» ثروت زكات داده نشده. «4ـ  1
 يـا  كـم  ثروتي هر انباشت و جمع كهاند  شده آن بر كنزة از مفسران در تفسير آي بسياري
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  داشت.   نخواهد اشكالي شرعاً و شود نمي محسوب كنز، آن زكات پرداخت صورت در زياد
 نخسـت . دكنـ  مـي  ذكـر  را قـول  سـه  مذكورة در تفسير جامع البيان براي تفسير آي طبري

 بـه  عمـر  بن  عبداهللا از رواياتي به وي. است زكات پرداخت، خدا راه در انفاق از منظور ،كه  اين
 كنـز ، اي پرداختـه  را زكـاتش  چـه   آن هـر «: انـد  فرمـوده  ايشـان  كـه  دكن مي استناد پيامبر از نقل 
، اسـت  كنـز ، اي نكـرده  پرداخـت  را زكاتش چه  آن را مدفون كرده باشي و آن چنديست؛ هرن

 كـه  مالي هر انباشت ،كه  اين دوم قول .)83ص، 10ج، 1412، طبري( »باشد زمين روي هرچند
 ايشـان  كـه  دكنـ  مـي  نقـل   علـي  امـام  از روايتـي  وي. است كنز، باشد درهم هزار  چهار از بيش

امـا   .)84ص، همـان ( »[و بيش از آن] كنز و كمتر از آن نفقه اسـت  درهم هزار  چهار«: فرمودند
]. باشد درهم هزار  چهار از كمتر هرچند[ است كنز ،نياز حد از بيش انباشتكه   اين سومين قول

 يـا  زرد كـس  هـر «: فرمودنـد  ايشان كه است داده استناد پيامبر از رواياتي به را قول اين طبري
 . )85ص، همان( ».... دشو مي با آن داغ نهاده، گذارد جا  به) از خود نقره يا طال( سفيدي

نظـر  ، معصـومان از آنهـا بـه روايـات    يـك   هـر  گانه و اسـتناد  پس از نقل اقوال سه طبري
 همـان  قـول  بهتـرين « كـه  دارد مـي  اعـالم  و دكن مي عنوان نظر مختار معرفي را به بن عمر  عبداهللا
    .)همان( »كنز نيست، اي است كه هر مالي كه زكاتش را پرداخته مرع ابن سخن

 طبـري  نظـر  عمر، بـه  ابن ترواي به استناد باميان مفسران بعدي، شمار قابل توجهي از آنها  در
 ذكـر  بـا  كنـد، امـا   نمـي  اظهار نظـر  روشني به گرچه ،طبراني كه ترتيب بدين. اند داده نشان گرايش
 .)309، ص3، ج2008طبرانـي،  ( اسـت  بـوده  نظـر  همـين  بـر  خود كه دده عمر نشان مي ابن روايت

تـا،   اسـت (طوسـي، بـي     ههمين مطلب را نقل كـرد  عمر ابنو  عباس ابننيز از  طوسي  شيخين، چن  هم
يعنـي روايـت    ؛از ديگر مفسران شيعي، با ذكر دو روايت امام علي ابوالفتوح رازي .)210، ص5ج

تـر اسـت. زيـرا     عمر به صـواب نزديـك   كند كه قول ابن عمر بيان مي هزار درهم و روايت ابن  چهار
 خـود را بـه روايـت پيـامبر     منع زكات است نه بر جمع مال از وجه حالل. او در ادامه، نظر روعيد ب

كـس   آن  و باشد اوست، داده بر كه حق بدهد، آن مال زكات هر كه«: فرمودند كه دكن محكم مي
  .)229، ص9، ج1408(ابوالفتوح رازي، » كه بيفزايد بر زكات، او را بهتر بود

 نميـا  در يبسـيار  دارانفطر، »نشده  ثروت زكات داده«ديدگاه مبني بر تفسير كنز به  اين
، 1407، زمخشـري ( زمخشـري ، )6/ 5، 1372، طبرسـي ( طبرسـي . اسـت  داشته قديمي مفسران
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از ديگر مفسـراني اسـت كـه    قرطبي ) و 80ص، 3ج، 1418، بيضاوي( بيضاوي، )266ص، 2ج
 .)125ص، 8ج، 1364، قرطبـي انـد (  تفسير كـرده  »هنشد  ثروت زكات داده«ثروت كنزي را به 

» شـده  كنـز نبـودن ثـروت زكـات داده    «عمر يا روايات دال بـر   بنبه روايت ا غالباً، اين مفسران
. نـد كن مـي  دي شخصي ارائـه اجتها و تحليل كه هستند مقاتل و زمخشري تنها و ندكن مي استناد

كـه هـر   -  روايـت پيـامبر   ةبـار در كسي اگر كه دكن مي بيان خود نظر تصديق جهت زمخشري
 چنـين ، كنـد  سـؤال  مـن  از - كردنـد  تعبير داغي به را متوفي مسلمان لباس در شده  دينار ذخيره

سـخن   زمخشـري بوده اسـت.   زكات حكم تشريع از قبل، پيامبر حكم اين كه مگوي مي پاسخ
 و دكنـ  مـي  را حمل بـر اسـتحباب   رهمهزار د  چهارمبني بر كنز بودن انباشت بيش از  امام علي

 مقاتـل  و) 266ص، 2ج، 1407، زمخشري( ]نيست واجب يعني[ ؛است بهتر كار اين: دگوي مي
 بينـد  يمـ  خـارج  كنـز ة گسـتر  از را شـده   داده زكات ثروت و كرده تفسير زكات منع به را كنز

استناد به همـين   با، سنت اهل مفسران ديگر از آلوسي .)169ص، 2ج، 1423، سليمان بن  مقاتل(
ا نادرسـت دانسـته   در انباشت ثروت ر معاويهو  عثمانبه  ابوذراعتراض ، روايات دال بر اين نظر

سـخن وي را   ،عثمـان  رو  ت و از همـين د: ابـوذر آيـه را حمـل بـر ظـاهر كـرده اسـ       گويـ  مي و
  .)279ص، 5ج، 1415، آلوسي( به ربذه تبعيد شد ابوذرنپذيرفت و در نهايت 

اين است كه روايات دال بـر نهـي   ، نكات قابل توجه در تفسير آيه به پرداخت زكات از
مستحب دانسـته شـده اسـت و انباشـت ثـروت در صـورت پرداخـت        عملي ، از انباشت ثروت

 ميـان  در اسـتحباب  بـر  علـي  امـام  سـخن  حمل. دشو نمي از مصاديق كنز محسوب، زكات آن
كنـز بـا تمسـك بـه      ةدر تفسير آي فخر رازياست. برخي چون  شده مشاهده نيز ديگر مفسران

د كـه  كنـ  مي بيان ،بن عمر  عبداهللاو فرزندش  بن خطاب  عمرنظر اكثر دانشمندان و پذيرش قول 
نفقـه  ، حـج ، مانند كفارات ؛تمام حقوق واجب، عالوه بر زكات، اهللا در آيه كنز سبيل  انفاق في

مفسراني است كه كنز را تنهـا   ةاز دستفخر رازي  ،د. بنابراينشو مي .. را نيز شامل. عيال و  و  اهل
 نـاروايي  بـر  مبنـي  پيـامبر  روايـت  ا اشـاره بـه  ب وي. دكن مي تفسير »نشده  داده ثروت زكات«به 

 شـخص  است بهتر و است اين حق كه دكن مي بيان ،متوفي مسلمان لباس در دينار يك انباشت
. در عين حال كه در ظاهر شريعت نيز از چنين كـاري  ردازدنپ زياد مال آوري جمع به دين پيرو

آوري  ضاي تقوي و عدم منع از جمعمقت، آوري نكردن مال زياد جمع، منع نشده است. بنابراين
   .)37تا 35 ص، 16ج، 1420، رازي فخر، مقتضاي ظاهر فتواست (ثروت
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يابيم كه هر مالي كه زكـات آن   درمي، بررسي اقوال مفسران و صرف نظر از جزئيات از
 كنـز قلمـداد  ، كنز نيست و تنها مـالي كـه زكـاتش پرداخـت نشـده باشـد      ، پرداخت شده باشد

 و زكـات  چـون  واجب حقوقگاهي،  و دارد وجود نظر اختالف، انفاق معناي در البته. دشو مي
  .  دشو مي شامل هم را مستحب حقوق

سـت. زيـرا ظـاهر آيـه از     ا آيه ظاهر با مخالف، آيه از برداشت اين كه رسد نظر مي  به اما
 چه زكـات آن پرداخـت   ؛است  صورت مطلق سخن گفته   هسازي طال و نقره ب ممنوعيت ذخيره

. اسـت  دليـل  برداشـتي بـي  ، كردن انفاق به زكات محدود ،شده يا پرداخت نشده باشد. بنابراين
، جهـاد ، پرداخت زكات نيست و مصارف ديگري چون خمـس  در منحصر، واجب انفاق زيرا
 تـري  گسـترده  مفهـوم  و معنا »الله سبیل  في انفاق« ،بنابراين. دشو مي .. را نيز شامل. واده وخانة نفق

ْنِفُقـوا َو « آيـة  تفسـير  در مفسران از برخي كه چنان. دارد برداشت اين هب نسبت
َ
هِ  َسـِبیِل  ِفي أ  ال َو  اللَّ

ْم  ُتْلُقوا
ُ
ْیِدیک

َ
ة ِبأ

َ
ْھُلک  از فراتـر  مفهـومي  را انفـاق  و اند بدين موضوع توجه داده ،)195: بقره( »ِإَلی التَّ

ــي زكــات ــد كــرده معرف ــي، طوســي( ان ــا ب ــري ؛150ص، 2ج، ت  از .)116ص، 2ج، 1412، طب
 ثـروت  انباشـت  را كنـز  كه است علي امام روايت، نظر اين نادرستي بر دال مدارك ترين مهم
  .  است دانسته درهم هزار  چهار از بيش

 حمـل  ،نشـده   زكـات داده  كنز را به ثروت كه غالباً  گرايش بيشتر قدماي مفسر به اين اما
 ثـروت  در تنهـا  را كنـز  قـديم  مفسـران  كـه   ايـن . ددار تحليـل  به نياز كه است امري، كردند مي

 چگونـه  قـديم  مفسـران  اجتمـاعي  و علمـي  فضاي چيست؟ از ناشي، بينند مي نشده  داده زكات
 تقـوا  و اسـتحباب  بر راآنها  نند ياز دال بر انباشت ثروت را كنار مي اترواي آنان كه است بوده
 هـاي  گفتمـان  مطالعـة  ؟ندكن مي حمل »شدهن داده زكات ثروت« به تنها را كنز و ندكن مي حمل
 از قـدما  تفسـير  كه دده مي نشان كنوني جوامع با آنة مقايس و قديمي جوامع اجتماعي و علمي

خصوص طال و نقره در بـين عمـوم    هنقدينگي و ب، به اين دليل بوده كه در قديم يدشا ،كنزة آي
مصـداق پيـدا كنـد. سـبك     ، زافراد جامعه در حدي نبوده كـه انباشـت ثـروت و در نتيجـه كنـ     

 داشـته  كمتـري  حضور نقدينگي كه است بوده اي گونه همعامالت اقتصادي در جوامع قديمي ب
دسترس مردم بوده است. اين سبك معامالت ناشـي از   در كمتر نقره و طال چون هايي ثروت و

ن سـتد در معـامالت اقتصــادي بـوده كـه در بازارهــا بـيش از رد و بـدل كــرد      ورواج روش داد
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 كـاالي  بـا  را نيـازش  مـورد  كـاالي  كـس  هر و شده كاال رد و بدل مي، نقدينگي و طال و نقره
كـه   شده است. اين سبك معامالت باعث مي هكرد مي تأمين را خود نياز و تعويض اش توليدي

  .بماندآنها  مردم كمتر با نقدينگي سر و كار داشته باشند و ثروت نقدي كمتر در دسترس
ر معامالت و مبادالت اقتصادي در گذشته مانند امروز از پيچيدگي زيادي بازا ،چنين  هم

نام بانك و بـازار بـورس و ماننـد آن در      ، در گذشته چيزي بهبرخوردار نبوده است. براي مثال
هدف سودبري مالي بـه شـكل امـروزي     با ،ة پول در بانكداري و ذخير  كار نبوده است. بانك

رفـتن قيمـت و كسـب درآمـد يـا       منظور باال يا ارز در سطح باال بهسكه ة املوجود نداشته و مع
 بايد، همه از تر مرسوم نبوده است. اما مهم به شكل امروزين آن، گذاري بر بازار معامالت تأثير
 آن از مـانع ، اسـت  بوده استوار كفاف و زيستي زندگي قدما كه بر محور ساده سبك كه گفت
 زنـدگي  سـبك ، بنـابراين . بياورنـد  روي دارايـي  احتكـار  و ثـروت  انباشت به آنان كه شده مي
 يكـديگر  بـه  نسـبت  مـردم  فـراوان  اعتمـاد  و اخالقيات و مذهب به زياد بندي  پاي، زيستي ساده
  عالقه و شوق وافر نسبت به انباشت ثروت نداشته باشند.  ، عهجام افراد عموم كه شد مي باعث

 كـرد  ادعـا  توان ، ميمي با جوامع كنونيبه تغيير و تحول سبك اقتصادي جوامع قدي نظر
 اسـت؛  بـوده  قـديم  جوامـع  احكـام  بـا  متفـاوت  احكـامي  نيازمنـد  تحـوالت  و تغييرات اين كه

ييـر داده و حكـم جديـد مطـابق بـا      تغ را حكـم ، شرايط تغيير و موضوع در تغيير كه گونه همان
يمي بـراي قـرون   مفسران قـد  هاي يه. زيرا ممكن است نظردشو مي شرايط جديد جايگزين آن

د براي وضعيت اقتصادي و توان ، نميبه داليلي كه گفته شداما گذشته كارساز و مناسب باشد؛ 
گشا باشـد و    بورس و مانند آن راه، ويژه با رونق معامالتي مانند بانك به، ستد امروزيوبازار داد

  هاي كنز حرام را بيابند. بتوانند مصداق

  دشو مي محسوب كنز، زكات پرداخت صورت در حتي؛ معينة از. انباشت ثروت بيش از اند4ـ  2
 انـدوزي  ثروت كه اند شده آن بر كنزخالف نظر پيشين، برخي از مفسران در تفسير آية بر 
 شده داده ثروت اين شرعي حقوق و زكات خواه است، حرام و ناروا اندازة معين، مطلقاً از بيش

 قبلـي  نظـر  با نظر اين بنيادين تفاوت. باشد شدهن پرداخت آن شرعي حقوق و زكات باشد، خواه
 كـه نظـر    دارد، در حـالي  تمركـز  زياد ثروت سازي ن است كه اين نظر بر انباشت و ذخيرهاي در

 سـازي  ذخيـره  و انباشـت  بـه  چندان و داشته تمركز آن شرعي حقوق و زكات پرداخت بر قبلي،
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 بـر  آية كنـز  تفسير در جديد، و معاصر مفسران ويژه از مفسران به گروهي .كرد نمي توجه ثروت
 ايـن  بـه  قائـل  مفسـران  از جمله. توجه دارند ثروت انباشت و جمع به كنز معناي در ند واين نظر

 جمع در«: دگوي مي متعدد روايات نقل از پس آية مذكور تفسير در كه است كاشاني فيضنظر، 
ار درهم هز  چهار يا هزار  دو تا حيحصبين روايات، شايد بتوان چنين گفت كه جمع مال به انگيزة 

   .)341، ص2تا، ج (كاشاني، بي» جايز است ،بعد از پرداخت حقوق واجب
 انباشـت  و جمـع  بر همه از بيش، كنز معناي در او كه دده مي فيض از آيه نشان برداشت

 او .اسـت  دانسـته  روانمي را درهم هزار  چهار يا دو از بيش ثروت انباشت و داشته تمركز ثروت
انباشـت آن تنهـا تـا دو يـا     ، وق شرعي ثروت انسان پرداخت شـود حق اگر كه است بوده آن بر

حتـي در صـورت پرداخـت حقـوق و سـهام       ،ست و انباشـت بـيش از آن  رواهزار درهم   چهار
  .دشو مي جايز و روا نيست و كنز محسوب ،واجب آن
كـه بـه روايـت امـام      از مفسـران قـديمي اسـت    عياشـي ، ديگر مفسران قائل بدين نظر از
 چه  آن از كه است شده داده توسعه اين شيعيانمان بر«: فرمودند ايشان كه دكن مي استناد صادق

 هـر  بـر  را ثـروت  انباشتن، خيزد پا  به ما قائم گاه هر، پس. كنند انفاق نيكى به، دارند اختيار در
 دشـمن  بـر  آن  وسـيله  بـه  شحضـرت  و بيـاورد  را آنكـه    اين تا كرد خواهد تحريم دارى گنجينه

 صـادق  امـام ، ديگـر  روايتـي  در كـه  چنان .)87ص، 2ج، 1380، عياشي( »خويش يارى جويد
، كـرده  معـين  خـدا  كـه  مسيري در تا است داده شما به را زياده اموال اين خداوند«: فرمايند مي

  .)5ح، 32ص، 4ج، 1407، كليني( »كنيد ذخيره تا نداده شما به را آن. كنيد خرج
 اگرچـه ؛ اسـت  ديده د كه او نيز كنز را در انباشت ثروت ميده مي نشان عياشيرداشت ب
  .  است نگرفته نظر در آن براي مشخص اي اندازه و حد

به جمع و انباشـت ثـروت توجـه    ، از ديگر مفسران معاصر است كه در معناي كنز قرشي
را محـدود بـه طـال و نقـره     انباشت ثروت  ،كردن مال را حرام دانسته است. وي  داشته و ذخيره

 پـول ، نقـره  و طال كه است كرده توجيه چنين را آيه در نقره و طال از بردن  نشمرده و علت نام
 اسـالم  در سـرمايه  انباشـت  و ركـود  كـه  دكنـ  مي است. او تصريح  بوده نقرآ نزول عصر رايج
 حكـم  ايـن  كـه  دنمانـ  ناگفتـه . انـداخت  جريان به مشروع هاى راه در را آن بايد و است ممنوع
فـردى از   تبلكه با حفظ اصل مالكي ؛كند رابر مالكيت فردى نيست و آن را لغو نميب در اسالم
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د. مـالي كـه بـراى تـأمين     دهـ  مـي  را به تعـديل سـوق   جامعهانباشت سرمايه جلوگيرى كرده و 
 قرشـي ى اسـت.  يخالف غرض خـدا  بر ،ماندن آن  انباشت و بيهوده، زندگى مردم آفريده شده

اللّــه الزم اســت و  ســبيل  كنــز و زرانــدوزى حــرام و انفــاق فــى كــه گيــرد پايــان نتيجــه مــي در
، ممنـوع  فايده كامران باشـند  بى تىقليمحروم و ا، شكل منفور امروز كه اكثريت دارى به سرمايه
  .)150ص، 6ج، 1371، قرشي» (است

 تفسـير  چنـين  را آيـه ، احاديـث  بنـدي  نمونه از ديگر تفاسير معاصر است و با جمع تفسير
ر شـرايط عـادي و معمـولي؛ يعنـي در مـواقعي كـه جامعـه در وضـع نـاگوار و          د كـه  دكنـ  مي

پرداخــت زكــات كــافي اســت و ، مندنــد خطرنــاكي نيســت و مــردم از زنــدگاني عــادي بهــره
العاده و هنگامي كه حفـظ مصـالح جامعـه     مواقع فوق درد. اما شو نمي كنز محسوب، مانده  باقي

آوري اموال قائـل شـود    د محدوديتي براي جمعتوان مي حكومت اسالمي، كنداسالمي ايجاب 
 مطالبـه  اسـالمي  جامعـه  موجوديـت  حفـظ  براي را مردم هاي ذخيره و ها اندوختهة كلي هم يا به
تفسير بر آن است كه اين آيـه تنهـا    ينا ،چنين  هم .)396 ، ص7، ج1371شيرازي،   كارمم( كند

شـود. زيـرا حقـوق     مستحبات] است و حقوق واجب را شـامل نمـى   ناظر به قسم دوم [انفاق در
  .)323ص، 22 جهمان، (  است مردمة واجب در اموال هم

 انباشـت  بـه  را كنـز  كـه  اسـت  خاص و جديد برداشتي، كنزة نمونه از آيتفسير برداشت 
 يبـرا  اي اندازه و حد كه  آن بي، دكن مي محدود اقتصادي سخت و العاده فوق شرايط در ثروت
 در ثـروت  انباشـت ، باشـد  معمـولي  و سامان د. اما اگر وضعيت جامعه بهكن مشخص ثروت اين

   و رواست. الاشك بي، زكاتش پرداخت صورت
خمـس و  ، هـايي چـون زكـات    اهللا عالوه بر صرف در راه سبيل  انفاق في، اين ديدگاه در

چ نفع شخصـي در آن  گيرد و ظاهراً هي جهاد كه صرفاً براي اطاعت دستورات خدا صورت مي
 غـرض  و نفـع  هرچنـد گيـرد؛   دربرمـي  هـم را  خـانواده ة هـايي چـون نفقـ    صرف در راه، نيست
الکـادُّ ِلِعیاِلـِه « :گـزارش شـده اسـت كـه     كـه از پيـامبر   دارد. چنـان  نيـز در آن دخالـت   يشخص

باشـتن و راكـد   ، ان). بر اساس اين ديدگاه433ص، 1ج، 1383، كليني( »الّلهِ  َسِبیِل  َکالُمجاِهِد ِفي
بلكـه گـردش    ؛تداشتن پول حرام است و البته صرف به جريان انداختن آن هم كافي نيس  نگه

اهللا گـردد. بـراي    سـبيل   طوري كه مصداق انفـاق فـي   به، اساس ضوابط اسالمي باشد آن بايد بر
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 تماننـد وجـوب زكـا    ؛اهللا و ضوابط آن نيز بايـد بـه احكـام فقهـي     سبيل  هاي في يافتن مصداق
.. مراجعـه  . صـدقات و ، ايثـار ، فقـرا  اطعام ، اهللا سبيل  وجوب كمك به جهاد في، وجوب خمس

ـاِئِل َو اْلَمْحـُروم«: است كه قرآن فرموده . چناندكر ْمـواِلِھْم َحـقٌّ ِللسَّ
َ
) و ايـن  19 :ذاريـات ( » َو ِفي أ

  . )384ص، 9 ج، تا بي، طوسي( دشو مي زكات و ساير مكارم اخالقي را شامل، حق
 از را يكـديگر  كـه  كرد مشاهده اسالم صدر مسلمانان در توان مي پاي اين ديدگاه را رد
 بـا  ابـوذر  هـاي  درگيري و ها مخالفت در موضوع اين روشنة نمون. داشتند مي باز اندوزي ثروت
كـه مـردم     ينا با: گفت عثمان به ابوذر روزي كه ترتيب بدين. دشو مي ديده مسلمانان از برخي

كـه بـه كارهـاي نيـك بپردازنـد.        از آنـان خشـنود نباشـيد تـا ايـن     ، رسـانند  نمي آزاران به ديگر
 بـرادران  و همسـايگان  بـه  اسـت  الزم بلكه ؛كند بسنده كار اين به نبايد، زكاتة كنند پرداخت

: گفـت ، بـود  نشسـته  عثمـان  نزد كه االحبار كعب. دهد ياري را خود بستگان و كند نيكي خود
بـا   ابـوذر ، به واجـب عمـل كـرده اسـت. در ايـن هنگـام      ، د را ادا كردكس زكات مال خو هر

پسـر زن يهـودي! تـو    اي   زد و سر او را شكست و به او گفت: االحبار كعبعصاي خود بر سر 
  .)336ص، 3ج، 1403، طبري» (كه در اين مسائل اظهار نظر كني را چه رسد
روزي من به شام رفـتم و  : «رسيده است كه او گفت ابوذردر گزارشي ديگر از  چنين  هم

هِ « ةآي َة َوال ُیْنِفُقوَنھا ِفي َسِبیِل اللَّ َهَب َواْلِفضَّ ِنُزوَن الذَّ
ْ
ِذیَن َیک را قرائت كردم. معاويه گفـت: ايـن   » َوالَّ

اهـل   ةما و هم دربـار  ةارهم درب ،من گفتم: اين آيه است. آيه فقط درباره اهل كتاب نازل شده
گفت: بشارت باد بر اصـحاب   ابوذر پيوسته مي« .)86ص، 10ج، 1412، همو( »كتاب نازل شده

، ؛ قرشـي 87ص، 10ج، وهمـ » (هـا اغـي بـر پهلوهـا و داغـي بـر      د، ها كنزها؛ به داغي بر پيشاني
  .)150ص، 6ج، 1371

 و نيسـت  واجـب  زكـات  تنهـا ، كنـز ة آيد كه مراد از انفـاق در آيـ   مياين دو ماجرا بر از
 ِفـي َو « آيـه ، مفسـران  از برخي كه چنان. دشو مي عي را نيز شاملو مهم اجتما مستحب مصارف

ْمواِلِھْم 
َ
اِئِل  َحقٌّ  أ در روايتي  ،نينچ  هم. اند  دانسته مستحبات به ناظر را) 19: ذاريات(  اْلَمْحُروم َو  ِللسَّ

دينـار پيـدا     يك، نقل شده است كه چون در لباس مسلماني كه فوت كرده بود از پيامبر اكرم
ايشان فرمودنـد: دو  ، و چون در لباس ديگري دو دينار يافت شد فرمودند: يك داغ پيامبر، شد



  189   |   یابي کنز با تحلیل تطبیقي آراي مفسران منظورشناسي و مصداق
 

 

كـه    ايـن  بـا ...». . نقـره نـابود بـاد   ، نابود بـاد طـال  «بار فرمودند:   و روايتي ديگر كه ايشان سه داغ
  . رسد دينار به حد پرداخت زكات نمي دانيم دو  مي

 از برداشـت  نيـز  اسـالم  صـدر  در كـه  ددهـ  مي ي تاريخي نشانها روايات و گزارش اين
 و مصـرف  از ثـروت  صـاحبان  كـه  اسـت  بـوده  ثـروت  داشت نگاه و انباشت همان، كنز مفهوم
 كـه  چنـان . كردنـد  مـي  خـودداري  مسـتحب  و واجـب  مصـارف  از اعـم  خـدا  راه در آنة هزين

، مسـلمانان  المـال  انـدازي بـه درآمـدهاي بيـت     دست اب كه بودند كساني عموماً ،ابوذر مخاطبان
بـه   ابـوذر اعتراضـات   ،چنـين   تكاثر و استحمار مردم قرار داده بودنـد. هـم  ، ثروت را مايه تفاخر

گونه  المال بود كه در دست عثمان و معاويه قرار داشت. اين ناظر به اموال بيت، معاويهو  عثمان
د به صـاحبانش داد  توان ذخيره كرد؛ بلكه باي نمى ىا لحظه ،اموال را با وجود مستحق و نيازمند

 و شـيعه  از اعم اسالمى تواريخة هم ،ويژه وجه مطرح نيست. به جا به هيچ  و مسئله زكات در اين
 و داد خـود  خويشـاوندان  بـه  را المـال  بيت از كالنى اموال عثمان كه دهد مى گواهىسنت  اهل

حق داشـت كـه    ذر ابورا زنده كرد و  ساسانيان هاى كاخ افسانه كه ساخت كاخى آن از معاويه
  .)396 ص ،7 ج، 1371، شيرازي  مكارم ( در برابر آنها اين آيه را خاطر نشان سازد

اما در كليت آن مبني  ؛طرفداران اين نظر در برخي از جزئيات با يكديگر اختالف دارند
نظر بوده  بيش از يك حد معين با يكديگر هم صورت مطلق يا هبر حمل كنز بر انباشت ثروت ب

 در مـال  صرف، زكاتمعناي  به انفاق كه است اين، نظر اين در توجه قابلة دارند. نكت و توافق
مفهوم كنـز در   ،و نفقه براي خانواده است و مفهومي جداي از مفهوم كنز است. بنابراين دجها
، ديــدگاه ايــن مشــهور مســتند. اســت  مســتقل از پرداخــت زكــات در نظــر گرفتــه شــده، آيــه
اما مقدار آن بـيش از  ، كه واجبات آن پرداخت شده را كه مالي    بر اين مبني هستند هايي ترواي

 ايـن  بـين  در روايـت  نامـدارترين . انـد  كنز دانسته راحتاًص، سال خانواده است  نفقه و هزينه يك
 را آن از كمتـر  و كنـز  را] آن از بيش و[ درهم هزار  چهار كه است علي امام فرمايش، روايات

 عـرف  بـه ، نفقه مقدار تعيين كه نماند ناگفته البته ؛)84ص، 10ج، 1412، بريط( اند هدانست نفقه
مقـدار نفقـه در   ، هـزار درهـم در ايـن روايـت      چهار و دارد بستگي زمان هر اقتصادي شرايط و

هر چيزي كه زائد بر نفقه باشد و كنار گذاشته شود كنز اسـت.  ، است. بنابراين علي  زمان امام
يك درهم كنز اسـت و يـك   ، دينار كنز است  يك«نقل شده است:  ميكه از رسول گرا چنان
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، دارد كه انباشت يك دينار اشارهاين روايت  .)233ص، 3ج، 1404، سيوطي( »قيراط كنز است
 اين از ديدگاه اين صاحبان . دشو مي شمرده كنز ،خانوادهة يك درهم يا يك قيراط اضافه بر نفق

عالوه ، افتد. بنابراين چرخ اقتصادي جامعه از كار مي، كه با اين كار دانند مي حرام را كنز جهت 
ماند و بايد در معرض بمابقي دارايي راكد  دنباي، بر پرداخت واجبات و پس از تعيين مقدار نفقه

، توليد يا مبادالت اقتصـادي و تجـاري قـرار گيـرد. ايـن ديـدگاه بـراي وضـعيت فعلـي اقتصـاد          
  طور كامل جوابگوي مسائل روز نيست. چند بهاست. هر تر از ديدگاه قبلي مناسب

  است كنز، مسلمانانة . جلوگيري از گردش مالي ثروت در بازار اقتصادي جامع4ـ  3
 گـردش  از جلوگيريمعناي  به را كنز كه است برداشتي، كنزة برداشت از آي جديدترين

صـورت مفصـل بـه ايـن      هبـ  يئطباطبا عالمه، جديد مفسران ميان در. دكن مي حمل ثروت مالي
كنزي كه مالزم با خـودداري  كه   اين آيه داللت دارد بر«ند: گوي مي بحث پرداخته است. ايشان

 مبغوض خداوند اسـت و از كـالم خـداي متعـال اسـتفاده     ، كردن از انفاق مال در راه خداست
بـر آن   د كه راه خدا عبارت است از چيزي كه قيام دين خـدا و سـالم مانـدن بنيـاد ديـن     شو مي

 كـه  ونيئشـ  آنة همـ  و اسـت  واجـب  آن حفظ كه دين مصالحة توقف دارد؛ مانند جهاد و هم
 بنيـان ة آنها وسيل پاشد و حقوق واجبي كه دين به هم فرومي از مسلمينة جامع، بروند بين از اگر
ز و نيـا كـه   ، در حالي كند ذخيره را نقره و طال كسي اگر، بنابراين. دكن مي اقامه را دينية جامع

در اين صورت طال و نقره را كنز كرده و آن را در راه خدا انفاق نكرده ، ضرورت وجود دارد
چنـدين  ، حدي تعيين نكرده اسـت. اگـر فـردي   ، از جهت مقدار ملكاست. اسالم براي اصل 

بلكـه در   ؛صـورت كنـز نگـه نـدارد     ولي آن را به، آوري كند جمع است چه كنز كرده  برابر آن
هـزار اسـتفاده ببـرد و بـه سـبب خريـد و        ، هـزاران رار دهد و از آن براي خـود معرض جريان ق

د. زيرا اموال را شو نمي نهي ديني به او متوجه، فروش يا كار و مانند آن به ديگران فايده رساند
 را آن و انداختـه  كـار  به، در جلوي چشم مردم قرار داده و در راه رشدي كه صالح و نافع است

صـورت بالفعـل در    چه آن را بـه  است. اگر  صرف آن در راه خدا منع نكرده ي نكرده و ازمخف
در صـورت  ، اي است كه اگـر ولـي مسـلمين اراده كنـد     ولي به گونه، كند راه خدا صرف نمي

    ».، او را به انفاق امر خواهد كردلزوم



  191   |   یابي کنز با تحلیل تطبیقي آراي مفسران منظورشناسي و مصداق
 

 

كـردن پـول از جريـان معـامالت بـازار و       جـدا ، مقصـود از كنـز پـول را   ، در ادامه ايشان
 سيراب، كردن گرسنگان  چون سير  ون حيات و رفع نيازهاي جامعه همئگردش براي اصالح ش

، درمــان مــريض، ســود كســب و اجــرت عمــل، پوشــاندن لبــاس بــر فقيــران، كــردن تشــنگان 
هـا و   زدودن غـم ، ها و مشـكالت  از سختي گشايي رهگ، سازي اسير و نجات دادن بدهكار آزاد

، رو ايـن   از. است اجتماعي فاسد جو اصالح و صالحة اس جامعاجابت فرد مضطر و دفاع از اس
 دشـو  مـي  موجب اموال كنز زيرا. دشو مي نيز مستحب انفاقات شامل آيه بگوييم كه نيست  بعيد
كنـز عبـارت   ، شود. به نظـر ايشـان   فيمنت واجب انفاقات چون  هم مستحب انفاقات موضوع كه

داشـتن   ازهاي جامعه و راكد نگهر معامالت و نياست از: خارج نمودن پول از جريان گردش د
  .به بعد با تلخيص) 261ص، 9ج، 1374، يئطباطباآن (

 و اسـت  متفاوت پيشين يها ة برداشتهم با كنزة آي از مهعال برداشت كه رسد نظر مي به
 كنز را شده  داده زكات ثروت تنها نه ايشان. است برده  پيش جلو به قدم  يك را پيشين هاينظر
 كـه  دانـد  نمـي  كنـز  را محـدود  يا نامحدود صورت تنها جمع و انباشت ثروت به شمرد و نه مين

كـارگيري آن در بـازار اقتصـاد را     هكردن ثروت از گردش مـالي و عـدم بـ    خارج، آن از فراتر
 كـه  اسـت  كنـز ة آيـ  از دقيـق  معنايي، مالي گردش از ثروت كردن خارج. شمرد معناي كنز مي

بدين ترتيب كه با نظـر اول قابـل جمـع اسـت و      ؛و دوم را نيز پوشش دهد اي اولمعن دتوان مي
چنين با نظر دوم مبني بر انباشـت محـدود ثـروت در      هم ،اين نظر هيچ ناسازگاري با آن ندارد.

 صورت پرداخت زكات آن نيز قابل جمـع اسـت. زيـرا گـردش مـالي ثـروت در بـازار باعـث        
نباشت محدود يا نامحدود اتفـاق نيفتـد و ثـروت افـراد     د كه هيچ انباشت ثروتي اعم از اشو مي

    .شود گرفته كار به اقتصاديدر جريان  )ثروت محدود و نامحدود(جامعه 
 اقتصـاد  بـازار  در رايـج  اقتصـادي  معامالت از بسياري توان ، ميبرداشت مذكور از آيه با
و ارز يـا هـر نـوع     خريد سـكه ، يكنون معامالت هاي روش ترين رايج از. كرد تحليل را كنوني

منظـور بـاالرفتن    داشـتن آن بـه   دادوسـتد و راكـد نگـه    سرمايه ديگر و خارج كردن آن از بازار
جهت خروج از گـردش مـالي و    آوردن سود بيشتر است. اين نوع معامالت به تدس قيمت و به
  .  شد خواهد تلقي حرام اي مصداق كنز قرار گرفته و معامله، بازار اقتصاد

ست كه برخي از اقتصاددانان مسلمان به موضوع نقـدينگي و انباشـت ثـروت    رو  همين از
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 كـردن   ذخيره و كنز از اسالم: اند كرده بيان چنين را موضوع اينورود كرده و نظر اسالم دربارة 
 بـازار  در تجـارت  اسـاس  زيـرا  اسـت؛  كـرده  منـع  ستد دادو بازار از آن كردن  خارج و نقدينگي
، نقـش نقـدينگي را [بـراي بـازار] عامـل خطرنـاكي       شهيد صـدر است.  نقدينگيية پا بر اسالمي

بر  مصرفي و توليدي كاالهاي به نسبت جامعه در را تقاضا و عرضه كار، تعادل اين زيرا. داند مي
 اسـالم  بين اساسي اختالف. زند مي هم  به را جامعه اقتصادي ذخيرة نقدينگي، تعادل. زند مي هم
 انـداز، بـه   پـس عنـوان وسـيلة    داري، پـول بـه   است كه در تفكر سرمايهاين داري،  يهماسر تفكر و

 از آن خـروج  و[ سـرمايه  سـازي  ذخيـره  بـا  اسـالم  دينكه   حالي . دراست شده شناخته رسميت
سرماية  از استفاده به را مردم و داده قرار ماليات مشمول را آن و كرده مبارزه] اقتصادي مبادالت

  .)624، ص1425تشويق نموده است (صدر، توليد و مصرف نة ميز در خود
را بـراي   »وضع زكـات بـراي نقـدينگي   «د كه ايشان شو مي استفاده شهيد صدربيانات  از

، توبـه  ةسـور  35و 34 هـاي  آيـه  ، كنـز در داند. از نظـر ايشـان   سازي آن مي جلوگيري از ذخيره
وج آن از گـردش  سازي پول [اعم از طـال و نقـره يـا هـر نـوع نقـدينگي] و خـر        معني ذخيره به

    اقتصادي جامعه اسالمي است.
روشني قابل رؤيت  بار به  گاه يك از چند ، در زمان فعلي هربارز اين معنا از كنز مصداق

است كه برخي افراد با خريد هزاران سكه طال و خروج آن از بازار معامالت به قصـد افـزايش   
 ،چنـين  نـد. هـم  كن مي جامعه را مختلند و بازار اقتصادي شو مي مرتكب اين گناه كبيره، قيمت

 برخـي  در حسـاب  كـردن  بـاز  كـه  ددهـ  مـي  نشـان  امـروزي  هـاي  بر مصداق كنزتطابق مفهوم 
 كنـز  نـوعي  نيز، ندكن مي پرداخت ها بانك ساير به نسبت بيشتري سود كه خصوصي هاي بانك

در ، د شغلوليد و ايجات و اجتماع در ثروت گردش و كار انجام جاي به زيرا. دشو مي محسوب
  د.  شو مي بانك ذخيره

  گيري   نتيجه .5
ـِذیَن  َو «ة آي هاي از قرائت برخي ِنـُزوَن  الَّ

ْ
َهَب  َیک ـَة  َو  الـذَّ  را انـدوزي  ثـروت  سـرزنش ، »اْلِفضَّ

 قرائـت  بـا  كـه  داننـد  مـي  معـاف  آيـه  حكم از را مسلمانان و دانند مي نصاري و يهود به محدود
  ر است. فسيري ناسازگات مشهور اقوال و مشهور
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 پرداخـت  صـورت  در را ثـروت  انباشـت ، كنـز  آيـه  از تفسـيري  يهـا  برداشـت از  برخي
 ،معاصـر  مفسـران  از برخـي  ديـدگاه  و تفسـيري  روايات، آيه ظاهر با كه داند مي جايز زكاتش
  .است ناسازگار

ه را در ثـروت ة هزينـ ، واجـب  زكـات  پرداخـت  بـر  عالوه، كنزة آي هاي از قرائت برخي
 ايـن  بـا  و داننـد  .. را نيز واجب مي. اقامه شعائر ديني و، كمك به مستمندان، اموري چون جهاد

    .ندكن مي تحريم را ثروت انباشت، آيه از برداشت
 ثروت انواع ساير يا نقره، طال سازي ذخيره نوع هر که آيد برمي »کنز«دقت در معناي  از

  داده شده است. وعده عذاب، ندکن مي ذخيره را ثروت که کساني براي و است حرام
ثروتي نبايد از گردش معامالت و نيازهاي جامعه خارج شـده  گونه   نقره و هر، طال، پول

و در راه رونـق   بلكه اين ثروت بايد از ايسـتايي و ركـود خـارج شـده     ؛شود داشته  و راكد نگه 
ها به  بانكحساب در  كردن باز .شود گرفته كار به ،ويژه شكوفايي بازار توليد دادن اقتصاد و به

  د.  شو مي نوعي كنز محسوب نيز قصد سودبري و خارج كردن ثروت از گردش مالي جامعه
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