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  فقه و افتاء
  )استفتاء از کاك حسن امینی(

با توجـه بـه گـستردگی امـور اقتـصادي و تنـوع             : سؤال
ــر،  ــصر حاض ــوال در ع ــوال   ام ــما از ام ــف ش ــی و تعری  تلق

   چیست؟زکوي
ي امـوال زکـوي در عـصر مـا یـا هـر              در بـاره  : جواب

ــی  ــرض م ــري ع ــصر دیگ ــود ع ــم: ش ــسفه مه ــرین فل ي  ت
کـه  باشـد   مـی » انفـاق «ــ   1تشریع زکات، در دین اسـالم،       

ــشه ــق«ي  از ری ــت، و   » نف ــوراخ اس ــل و س ــی تون ــه معن ب
هـاي اقتـصادي      هـا و چالـه چولـه        انفاق یعنی پرکردن تونل   

ــردن فواصــل در    ــم ک ــی ک ــا خیل ــتن ی ــه و برداش در جامع
ــیش از     ــه ب ــدانْ ک ــدان و نیازمن ــان ثروتمن ــه در 60می  آی

ــت     ــاق آمــده اس ــورد انف ــرآن در م ــ 2. ق و » تطهیــر«ـ
ــه« ــدان ا» تزکیـ ــال و درون ثروتمنـ ــه مـ ــستگی بـ ز دلبـ

ــه   ــه نتیج ــروت ک ــدن از    ث ــته ش ــستگی کاس ــن دلب ي ای
» عطوفــت«و» رحــم«هــاي واالي انــسانی ماننــد  ویژگــی

ــران،   ــه دیگ ــسبت ب ــع«ن ــادي  » تواض ــردم ع ــر م در براب
ـت نـسبت بـه               مـستکبران «شریف و عـزّت و بلنـدي هم «

ــان از   ــدتی و اجتمــاعی، امــوال آن سیاســی، اقتــصادي، عقی
ي  اهللا تعـــالی در ســـوره . معـــهحقـــوق نیازمنـــدان جا 

خُــذ مِـن أمــوالِهِم  «: فرمایـد   مـی 103ي توبـه آیــه   مبارکـه 
ـرُهم وتُـزَکّیهِم بِهـا         ه قَۀً تُطَ د ازامـوال  ! ــ اي محمـد    » ...ص

آنهـا را تطهیـر و تزکیـه    ) که بـا ایـن کـار   (آنان صدقه بگیر    
ــرد  ــه... خــواهی ک ــاً هم ــن صــدقه را  تقریب ــسرین ای ي مف

ــرده  ــی ک ــات معن ــد زک ــه 3. ان ــورداري هم ــ برخ ــراد  ـ ي اف
هـا، و دسـت بـه دسـت نـشدن آن         جامعه از اموال و ثـروت     

ــوره    ــدان، اهللا تعــالی در س ــان ثروتمن ي  ي مبارکــه در می
ــشرآیه  ــی7ح ــد  م ــینَ   ...«: فرمای ــۀً ب ــونَ دولَ ــی ال یک کَ

ــنکُم   ــاءِ مِ غنِی ــشاوندان و   » ...االَ ــان خوی ــی را درمی ــ فیئ ـ
الــسبیل تقــسیم کنیــد  کین و ابــننیازمنـدان و ایتــام و مــسا 

زحمـت بدسـت آمـده        ـ تا این ثروت بدون زحمـت یـا کـم          
هـر چنـد   . در بین ثروتمندان شـما دسـت بـه دسـت نـشود         

ي زکــات نیــست لــیکن از ایــن فهمیــده  ایــن آیــه در بــاره
دست بـه دسـت شـدن ثـروت جامعـه در بـین         : شود که   می

  . پذیرد اغنیاء را دین اسالم نمی
 همــین مــورد از فلــسفه و حکمــت بــا در نظــر گــرفتن

 توبــه، مــذکور 103ي  وجــوب زکــات، و نیــز صــراحت آیــه
ــارت  ــا عب ــاال ب ــدقۀً  «: در ب ــوالهم ص ــن ام ــذ م ــه » خ ک

ي عـام ایـراد داشـته اسـت، و هـر چـه                را با صیغه  » اموال«
ـه     بشود بدان مـال و ثـروت گفـت در بـر مـی              ي   گیـرد، کلی

کــه . ..تجــاري، صــنعتی، کــشاورزي، دامــداري و» امــوال«
باشــد،  اش را ثروتمنــد و غنــی نمایــد، زکــوي مــی صــاحب

که به حـد نـصاب برسـد، زیـرا خـالف همـان                به شرط این  
ــل   ــا عق ــازگار ب ــداف و حکمــت اســت و ناس ــر : اه ــه اگ ک

کــسی گنـــدم و جـــو و دیگـــر محـــصوالت کـــشاورزي  

خوراکی بیش از نیـاز خـود داشـته باشـد زکـات بـر او واجـب         
ـا اگـر چنـد برابـر مـاز        اد اینهـا تـوت فرنگـی، گـردو،     باشد، ام

ــا یونجــه و غیــره را بفروشــد واجــب نباشــد   آفتــابگردان، و ی
ــد  ــا را پرداخــت کن ــات اینه ــه زک ــه شــود. ک ــر گفت ــا : اگ آنه

کـه  : کننـد، بایـد گفـت     هـستند و فقـرا مـصرف مـی        » قوت«
کـس   اکنون و در زمان مـا نـه در شـهر و نـه در روسـتا هـیچ          

ــان    ــه آرد و ن ــستقیماً ب ــو را م ــدم و ج ــیگن ــدیل نم ــد  تب کن
ــا پــول  کــه همــه، همــه بــل ــازار و ب ي مــواد خــوراکی را از ب

  .نمایند تهیه می
جــا ضــروري  توضــیح یــک نکتــه مهــم دیگــر را در ایــن

هـاي قـدیم و تـا         کـه در گذشـته    : دانـیم و آن ایـن اسـت         می
: نیم قرن پیش درآمـدهاي قابـل بحـث، سـالیانه بـود، مـثالً               

ــداري  ــداري، دامـ ــشاورزي، باغـ ــد کـ ــعدرآمـ آوري و  ، جمـ
التجــارة، حتّــی کــارگري، بــه عنــوان  ي درآمــد مــال محاسـبه 
 ماهــــه اســــتخدام 9-8دامــــداران، چوپــــان را : نمونــــه

کردنـد، کـشاورزي و باغـداران همـین طـور، و در مقابـل                 می
ت روي هم، بـه کـارگر کرایـه پرداخـت مـی         شـد  تمام آن مد .

ــسئله ــه  م ــد و هزین ــام درآم ــه ن ــد و  اي ب ــه در خری ي ماهیان
ــروش ــر کــس    ف ــود، ه ــه مطــرح نب ــی ب ــدات معتن ــا و عائ ه

داري بـزّاز یـا بقّـال داشـت و در طـول سـال از                  آشنایی مغازه 
  .کرد میوي خرید

ــون   و  ــوق، دی ــرفتن حق ــا گ ــع برداشــت محــصول ی موق
نمـود، لـذا نیـاز بـه پـول یـا خـوراکی             پرداخت مـی    سال را باز  

ـ   و واقـع   گـرا   ساالنه بود و به همین علّـت، شـریعت واقـع           ین ب
ـا اکنـون   . اسالم نیز زکـات را سـاالنه واجـب نمـوده اسـت        ام

ــی  ــی م ــشاورزي و       همگ ــز ک ــد ـ ج ــم درآم ــه ه ــیم ک دان
ــه و      ــارج، ماهیان ــم مخ ــداران ـ و ه ــضی دام ــداري و بع باغ

یـی نیازمنـد چنـد مـاه          حتّی روزانه شده است، و اگـر خـانواده        
ــاره    ــاه اج ــند، و در م ــته باش ــد نداش ــاه درآم ــک م ــی ی و حتّ

دازنــد و خریـد نکننــد بــدیهی اسـت کــه در شــرف   منـزل نپر 
نــابودي قــرار خواهنــد گرفــت، از ســوي دیگــر کــسانی کــه  

آیـد کـه مـازاد هزینـه را        درآمد ماهانه دارند کمتـر پـیش مـی        
به صورت پول تا یک سـال نگهـداري کننـد تـا سـر سـال از        

کــه بــه دلیــل کــاهش ارزش  آن زکــات پرداخــت کننــد، بــل
خیلـی کمتـر از یـک سـال،     پول به خصوص پول کـشور مـا،        

ضـروري خـانگی و خریـد ماشـین حتّـی             با خرید وسایل غیـر    
ــه و      ــین و خان ــد زم ــا خری ــاالتر، ی ــدل ب ــه مع ــدیل آن ب تب

ــت مغــازه الی زا و  هــاي درآمــد ي اضــافی و یــا مــشارکت در فع
ــروت ــی    ث ــدیل م ــنس تب ــه ج ــولش را ب ــافه پ ــد زا، اض . نمای
ــابرآن ــد  بن ــه ش ــه گفت ــات را از  : چ ــت زک ــن پرداخ ــوق م حق

ــد واجــب مــی تعیــین . دانــم  ماهیانــه، بــراي مــسلمانان متعه
و حتّـی مقـدار   ) زمـان پرداخـت زکـات،   (اموال زکـوي، حـول    

ـر هـستند و بـه نـسبت زمـان،             زکات، احکام حکـومتی و متغی
  .توانند تغییر نمایند می
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