
 

 

 زکات در قرآن یِقوم یفرهنگ یمعناشناس

 مصرف متزاکیانه() صورتبندی معنای مصرف رهیافتی برای

 چکیده
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1. مقدمه

قرآن منبعی جامع و غنی در حوزه فهم و صورتبندی معنا و کشف ارزش های حاکم بر خط مشی 

گذاری در جامعه اسالمی است. کتابی که به زبان مردم و زبان عربی مبین نازل شده و در تفهیم 

مطالب خود، بر مبنای اصول عقالیی محاوره، عمل کرده است و همه نیازهای بشر و موجبات 

سعادت زندگی او را در تمامی دوران ها دربردارد.1 از همین رو تدبر و ژرف اندیشی روشمند و صحیِح 

متن قرآن برای فهم دقیق و صورتبندی معانی آن از دیرباز یک دغدغه   اصلی در حوزه مطالعات 

قرآنی بوده است و سبب پیدایش یا رشد دانش های متعددی، نظیر: علوم قرآنی، واژه شناسی، 

صرف، نحو، معانی، بیان، و مباحثی در اصول فقه، همچون: عام و خاص، مباحث الفاظ، و درایه 

)حدیث( شده است. 

از  سرشار  متنی  قرآن  زیرا  است؛  قرآن  متن  ویژگی های  در  یادشده  علوم  پیدایش  منشأ 

پیچیدگی های زبانی و معناشناختی دارد. قرآن در زمان و بستر فرهنگی و تاریخی مشخصی نازل 

شده است؛ اما نوع بیانش زمان مند و مکان مند نیست؛ متنی که در چارچوب های حاکم بر فضای 

نزولش محدود نشده و زیر چتر هیچ فرهنگ یا قومیتی نرفته اما آنها را نیز در بیان خویش لحاظ 

کرده است. دیگر اینکه موضوعات در سرتاسر آن شکل گرفته و توزیع شده است. به این بیان که 

کمتر موضوعی را یک جا و در کنار هم بیان کرده است؛ بلکه عالوه بر نزول دفعی در شب قدر، 

به دلیل حکمتی الهی2و نیز سیر تاریخی نزولش در مناسبت ها و موقعیت های گوناگون، طی مدت 

23 سال، آرام آرام شکل گرفته و هربار و در هر بخش، موضوعات متنوعی را بررسی کرده است. اگر 

کسی بخواهد معنای خاصی از قرآن را کشف کند، باید با نگاهی کلی نگر همه متن آن را بنگرد و هر 

زاویه از معنا را در گوشه ای از ساحت های قرآن جستجو کند. به نظر می رسد که از میان روش های 

موجود، شیوه معناشناسی در فهم موضوعات و مسائل از منظر قرآن بسیار راهگشاست)مطیع، 

1389: 48-47(. بنابراین مقاله حاضر با معناشناسی فرهنگی قومی زکات و کشف معنای زکات 

ْلنا َعَلْیَک اْلِکتاَب ِتْبیانًا ِلُکلِّ َشْی ٍء َو ُهدًی َو َرْحَمًه َو ُبْشری لِْلُمْسِلمین)سوره نحل آیه 8۹(؛ َلَقْد کان في َقَصِصِهْم  1. َو َنزَّ
ِلَقْوٍم  َرْحَمًة  َو  َو ُهدًي  ٍء  َتْفصیَل ُکلِّ َشْي  َو  َیَدْیِه  بَْیَن  الَّذي  َتْصدیَق  لِکْن  َو  ُیْفَتري  اْلَْلباِب ما کان َحدیثًا  ِعْبَرٌة ِلُوِلي 

ُیْؤِمُنوَن)سوره یوسف: 111(.
لْنَاُهتَنِزياًل)سورهاسراء:106(. 2. َوقرآنًافََرْقنَاُهلِتَْقَرأَُهَعَلیالنَّاِسَعَلیُمْكٍثَونََزّ
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در قرآن به دنبال پاسخ این پرسش است که قرآن به وسیله زکات، کنش و فعل مصرف کردن را 

با چه معنایی و چگونه صورت بندی کرده است؟ زیرا زکات از واژگان پربسامد در قرآن و حدیث و 

در بردارنده ی حوزه های معنایی متعددی است. این تنوع و گستره  میدان  معنایی با معناشناسی 

فرهنگی قومی، رهیافت و ظرفیت مطلوبی در کشف و چگونگی معنابخشی و صورت بندی قرآن 

به کنش و فعل مصرف کردن دارد.

به نظر می رسد که زبان مصرف در قرآن زکات است. زکات با سایر کلمات کلیدی دیگر ذیل 

یک میدان معنایی، شیوه و سبکی را در حوزه مصرف مبتنی بر زکات و تزکیه تبیین و ارائه کرده 

است که از آن می توان به »مصرف متزاکیانه« یاد کرد. مصرف متزاکیانه با تبیین ارزش های حاکم 

و بیان ویژگی های جامعه متزّکی در تدوین سیاست های مصرف در عرصه های گوناگون فرهنگی 

و پیرو آن، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی راهگشاست.

2. بیان مفاهیم

2-1. معناشناسی

معناشناسی، مطالعه معنا)پالمر،1391: 13( یا مطالعه علمی معناست)صفوی، 1387: 27( که 

به دنبال برقراری یک ارتباط سیستماتیک در متن و کشف سازوکارهای نهفته در آن است)رکعی و 

دیگران،1397 : 24(. این ارتباط در معناشناسی قرآن به معنای منسجم دیدن متن قرآن و استخراج 

سازمان و ساختار شبکه  معنایی است که معانی قرآن را به هم پیوند می دهد)پاکتچی،1390 : 4(.

معناشناسی به ویژه در تفسیر موضوعی قرآن امکانی برای قرآن پژوه فراهم می کند که با ترسیم 

میدان های معنایی و پیوندهای آن، مفاهیم مختلف قرآنی را به شیوه ای روشمند استخراج کند 

وبه فهم نظریه قرآن در مسأله عرضه شده دست یابد. ایزوتسو از نخستین کسانی است که مباحث 

معناشناسی را در فهم معانی قرآن استفاده کرده است. از مباحث قابل طرح در روش شناسی 

ایزوتسو، معناشناسی فرهنگی، قومی )هم زمانی( و ترسیم میدان معنایی است.

2-2. میدان )حوزه( معنایی

قرآن میدان معنایی گسترده ای است که در دل خود میدان های معنایی متعددی دارد. میدان 

معنایی مجموعه ای از واژگان را ذیل یک واژه کنار هم جمع کرده است که با نظم و قاعده باهم 
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پیوند دارند. هر میدان معنایی مشتمل بر یک واژه اساسی و تعدادی واژه نسبی است. واژه اساسی 

به واژه ای می گویند که ذاتی و درونی یک کلمه است و هرجا که باشد معنای خود را حفظ می کند؛ 

حتی اگر آن کلمه یا واژه جدا از سایر کلمات در هر جایی از دستگاه زبانی و حتی خارج از دستگاه 

معنایی دیده شود. اما واژگان نسبی از ارتباط یک واژه با واژگان دیگر به داللت ضمنی و قرینه 

به دست می آید) ایزوتسو،1361: 15(. واژگانی ذیل یک میدان معنا شناختی قرار می گیرند که 

در معنای اساسی خود ارتباطی نزدیک با هم دیگر دارند. این شبکه معنایی به صورت یک دستگاه 

سازمان دار و به هم پیوسته در می آید که واژگان آن به شکلی نظام مند، نه اتفاقی و تصادفی دور هم 

جمع شده اند)همان: 26-25(. پس میدان معنایی کلمات نسبی است که ذیل واژه اساسی و کلمه 

کلیدی جمع شده اند و به صورت نظام مند و باقاعده با هم پیوند دارند.

کلمه کلیدی بسته به اهمیتش در هر مرحله از سیرش، تعدادی از کلمات کلیدی را پیرامون 
خود گرد می آورد و در نتیجه، یک یا چند میدان معناشناختی را می سازد. به بیان دیگر، دو یا 
چند کلمه کلیدی از سه راه با یک دیگر پیوند نزدیک پیدا می کنند و شبکه معناشناختی کاماًل 
درهم بافته ای را پدید می آورند که میدان )حوزه( معنایی نام دارد. نسبت ترادفی، نسبت تقابلی، و 

انشعاب، سه راه وصول به میدان معنایی اند. 
یک. نسبت ترادفی: دو یا چند کلمه کلیدی کم وبیش بتوانند به جای یک دیگر بنشینند.

دو. نسبت تقابلی: دو مفهوم عمده کلیدی کاماًل در مقابل یک دیگر قرارگیرند.
سه.گاهی یک مفهوم کلیدی به اجزائش انشعاب می یابد که هرکدام از آنها مدلول یک کلمه 

کلیدی است) ایزوتسو،1380: 298-296(.
2-3. معناشناسی هم زمانی1 )فرهنگی، قومی( 

در معناشناسی هم زمانی به تغییر معنا در طول زمان توجه نمی شود بلکه به دنبال بررسی 

معناهای نظام واحد زبان در یک محدوده و برش زمانی خاص و مستقل هستیم)روبینز،1395: 

418(. فهم معنای واژه در معناشناسی هم زمانی نیازمند طی کردن مراحل ذیل است.

1. Synchronic Semantics
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بررسیلغوی:زیربنایی ترین مرحله و نقطه عزیمت در معناشناسی، کشف معنای لغوی در 

کتاب های معتبر لغت است.

بررسیاستعمالهایقرآنی: در این بخش، همه آیات دربردارنده واژه منظور، مبتنی بر تعریف 

به دست آمده از لغت، بررسی می شود و ضمن تحلیل و تجدید نظر در تعریف به دست آمده از لغت، 

می خواهیم با استخراج گزاره هایی در جهت تعریف واژه به حیطه معنایی واژه نزدیک شویم. این کار 

ضمن تدقیق معنا، سبب دست یابی به ویژگی های مرتبط با واژه، نظیر مقدمات، لوازم و آثار است.

جانشینهاوهمنشینهایواژهدرعباراتدیگر:رابطه میان واژه ها در آیات دو گونه است؛ 

رابطه افقی و رابطه عمودی. اگر به پیوند الفاظ در یک یا چند آیه در محور افقی بنگریم، معنایی 
که از واژه به دست می آید به واسطه توصیف بافتی، متنی یا هم نشینی حاصل شده است؛ اما اگر 
نسبت مفردات را در محور عمودی پی گیریم، معنا یا معانی دیگری برای کلمه از راه جانشینی 
به دست می آید. اگر واژه »الف«، جانشین واژه »ب« در بافت یکسان و مشابه شود، این جانشینی 
از نظر معناشناسی جایگاه مهمی دارد؛ زیرا در کشف معنا یا مراد، نقش اساسی ایفا کرده و در 

بسیاری از موارد از نظر معناشناسی اثرگذار است.
توجهبهواژههایمتضاد: گاهی ساخت معنایی یک اصطالح در قرآن به واسطه عناصر متضاد 

معلوم می شود؛ به گونه ای که میان دو لفظ در یک یا دو آیه پیوند برقرار است و الزمه تدبّر در آیه، 
این است که با توسل به عالقه تضاد، معنا کشف شود)شریفی،1395: 193-208(.

استخراجمؤلفههاومیدانهایمعنایی: در این بخش با بررسی آیات و استخراج کلمات کلیدی و 

دسته بندی آنها در میدان های معنایی، به دنبال یافتن نقاط مشترک و متمایز در حوزه های گوناگون 

استعمالیم تا به مؤلفه های معنایی و نحوه پیوند آنها با یک دیگر دست یابیم

ارائهتعریفومعنایبهدستآمدهازواژه:در این بخش نوبت کشف معنا و تعریفی است که 

دربردارنده آثار و نتایج عملی در حوزه های گوناگونی است که واژه استعمال می شود.

2-4. مفهوم مصرف

باتوجه به اینکه این مقاله به دنبال صورتبندی معنای مصرف مبتنی بر معناشناسی زکات 

به معنی جای  اسم ظرف،  و  عربی  واژه ای  تبیین شود. مصرف  مفهوم مصرف  است  است الزم 
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به معنای  صرف  ریشه  از  لغت  در  هزینه کردن.1مصرف  محل  است.  به کاربردن  و  خرج کردن 

برگرداندن چیزی است)ابن منظور،1414، ج9: 189(؛ خواه برگرداندن مطلق باشد یا برگرداندن 

از حالی به حالی)قرشی،1412، ج4: 123( و تصریف مبالغه در برگرداندن از حالی به حالی و از 

كاری به كاری است )مصطفوی،1402، ج6: 231(. مصرف به معنای جای صرف کردن را معمواًل 

به فتح راء تلفظ می کنند؛ با اینکه به کسر راء درست است؛ زیرا عین الفعل مضارع آن مکسور 

به کارمی برند. را  استهالک  واژه  مصرف،  معنای  برای  عربی  زبان  در  است)خیام پور،1328:26(. 

بستانی،1375: 852(. اما در اصطالح، مصرف از مفاهیم متنوعی است که بسته به کاربردش، در 

اکثر دیدگاه های نظری تغییر می کند و ممکن است حتی در درون یک چارچوب نظری نیز بسته 

به تحلیل هر دوره تاریخی تغییر کند)باکاک،1381: 51(. لذا در تبیین معنای اصطالحی مصرف، 

از منظرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تعاریف گوناگونی ارائه شده است. از منظر اقتصادی 

نتیجه و تنها هدف و مقصود هر فعالیت اقتصادی و اتالف یک ثروت به منظور ارضای یک نیاز مطرح 

است) کینز،1384: 131؛ مارسل،1351: 295(. مجموعه مخارجی که در یک دوره زمانی معین 

صرف کاال، خدمات و امکانات مادی می شود)مریدی و دیگران،1373: 678 ؛ انصاری،1389: 22(. 

از منظر فرهنگی و اجتماعی مصرف را بخشی از درآمد خالص دانسته اند که صرف کسب لذت و 

برآورده کردن تمایالت انسان می شود)قدیری  اصل، 1379: 274 ؛ رجایی،1382: 14(. در جمع 

بندی تعریف اصطالحی مصرف میتوان گفت، مصرف به کارگیری مستقیم کاال و خدمات است که 

نیازها و تمایالت انسان را برآورده می سازد. نیازها و تمایالتی که تنها از نگاه اقتصادی قابل بررسی 

نیستند؛ بلکه از جنس مقوله های فرهنگی- اجتماعی است که متغیرها و مؤلفه های فرهنگی و 

بینشی در شیوه، کیفیت و مقدار آن اثر می گذارد. 

1. لغت نامه دهخدا، ذیل واژه مصرف.
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3. تحلیل معناشناسی زکات

3-1. معنای لغوی

زکات به معناي تطهیر)فراهیدی،1409، ج5: 394( و رشد وفزوني است که هم در امور دنیوي 

و هم اخروي به كار مي رود)راغب،1374، ج2: 154(. در واقع تطهیر و پاكیزگي همان نمّو و ترقي 

و دور ریختن  به معنای خارج کردن  و زکات  تزکیه  170(. پس  نفس است)قرشی،1412، ج3: 

ناحق از حق است که رشد، طهارت و برکت از لوازم آن است)مصطفوی،1360، ج9: 133(. عالمه  

طباطبایی تزکیه و زکات را به معنای رشد و نمو همراه خیر و برکت دانسته اند)طباطبایی،1402ق، 

ج19: ص266(.

3-2. بررسی استعماالت قرآنی

زکات از ماده زکو گرفته شده وجمعا در 59 مورد، از قرآن به کار گرفته شده است. 
این ماده غالبا به صورت اسمی و فعلی و در6 مورد نیز به صورت اسم تفصیل یا صفت 

مشبهه بکار رفته است. بسامدهای ماده زکات در قرآن به چند صورت متصور است.
1.زکاتمالبهمعنایمصطلحفقهی: واجب مالی است که با نصاب به مصادیقی خاص تعلق 

می گیرد. حکم زکات در مکه نازل شده است و اصل زکات از آیات مکی قرآن1 استفاده می شود، 

اما ماموریت دریافت زکات توسط پیامبر)( به عنوان حاکم اسالمی در مدینه و در سال دوم 

هجرت ابالغ گردید2 و پس از آن در آیه دیگری3 موارد مصرف آن تبیین شد. 

2.صدقهومطلقانفاقدرراهخیر: زکات در آیاتی که مربوط به شرایع گذشته است به معنای 

صدقه و مطلق انفاق در راه خیر است و در آیاتی که در صدر اسالم نازل شده، زكات اعم از 

معنای مصطلح و صدقه و به معنای انفاق مال در راه خدا و مرادف آنست. استفاده از واژه زکات 

در خصوص حکایت احوال انبیاء گذشته در حالی که زکات به معنای مصطلح فقهی اسالمی 
وجود نداشته مؤید همین معنای مطلق صدقه و انفاق است.4

1. آیاتی نظیر: سوره نمل:۳،سوره اعراف: 156، سوره لقمان:4، سوره فصلت:۷.
ُرُهْم َوُتَزكِّیِهْم ِبَها َوَصلِّ َعَلْیِهْم  ِإنَّ َصاَلَتَك َسَكٌن َلُهْم  َواهلُل َسِمیٌع َعِلیٌم )سوره توبه :10۳(. 2. ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ

ِبیِل   َقاِب َواْلَغاِرِمیَن َوِفي َسِبیِل اهللَِّ َواْبِن السَّ َدَقاُت لِْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكیِن َواْلَعاِمِلیَن َعَلْیَها َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُهْم َوِفي الرِّ ۳.  ِإنََّما الصَّ
َفِریَضًة ِمَن اهللَِّ َواهللَُّ َعِلیٌم َحِكیٌم )سوره توبه :60(.

كاِة )سوره انبیاء :۷۳( درباره ابراهیم و اسحاق و یعقوب و یا:  َو  الِة َو ِإیتاَء الزَّ 4.  َو َأْوَحْینا إِلَْیِهْم ِفْعَل اْلَخْیراِت َو ِإقاَم الصَّ
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3.خودستایی: خدا در برخی آیات با استفاده از واژه تزکیه، انسان هایی را به جهت خودستایی 

توبیخ می کند.1 
4.طهارت: به معنای طهارت نفس از گناه و آلودگی هاست.2

5.رشدونمو: به  جز معانی که ذکر شد کلمه زکات  ومشتقات آن، در سایر آیات قرآن به معنای 

رشد و نمو  به کار  رفته است.

با بررسی آیات قرآن به نظر می رسد معنای اصلی زکو رشد و نمو است و سایر استعماالت 

وکاربردها، در واقع مصداق، لوازم و یا اثر این رشد و نمو می باشند. این واژه زمانی که برای انسان به 

کار برده می  شود به معنای رشد و تعالی انسان و جدا شدن و حرکت از جهالت، نادانی و شهوت 

به سمت ایمان و عمل صالح است. از همین رو در قرآن از واژه تزکیه به معنای ایمان و عمل صالح 

استفاده شده است. به عنوان مثال در آیات 75و 76 سوره  طه می فرماید:»کسی که با ایمان و عمل 

صالح به نزد خدا بیاید، این افراد در نزد خدا مقام واالیی دارند...این پاداش کسی است که تزکیه 

شود«3در آیه وجوب اخذ زکات نیز همین معنا استفاده می شود. خدا به پیامبرش امر می کند از 

اموال مردم به جهت طهارت وتزکیه صدقه بگیرد»تطهرهم وتزکیهم «4 و این یعنی صدقه گرفتن 

و دادن زکات را موجب رشد می داند. هم رشد نفس با رهایی از تعلقات دنیوی و هم رشد جامعه 

از حیث اقتصادی است. همچنین مراد از طهارت در آیاتی که تزکیه را به معنای طهارت استعمال 

شده است عنوان و معنای حقیقی آن نیست بلکه به معنای اثر و نتیجه تزکیه است. کسی که 

با ایمان و اعمال صالحه نفسش را رشد داده، آماده دریافت برکات و رحمت الهی می شود و در 

نتیجه به طهارت و پاکی نفس می رسد. ضمن اینکه یکی از مقدمات رشد نفس و ارتباط با عالم 

معنویت، دل کندن از امور و تعلقات دنیوی از جمله مال و فرزند است. یکی دیگر از عوامل تزکیه  

الِة  كاِة َو كاَن ِعْنَد َربِِّه َمْرِضیًّا )سوره مریم:55( راجع به اسماعیل و همچنین : َو َأْوصاِني ِبالصَّ الِة َو الزَّ كاَن َیْأُمُر َأْهَلُه ِبالصَّ
كاِة ما ُدْمُت َحیًّا )سوره مریم:۳1( که در خصوص عیسیع درگهواره است. َو الزَّ

1.  َأ َلْم َتَر إَِلی الَّذیَن ُیَزكُّوَن َأْنُفَسُهْم َبِل اهلِلُ ُیَزكِّي َمْن َیشاُء َو ال ُیْظَلُموَن َفتیاًل )سوره النساء:4۹(.
2.  َفاْنَطَلقا َحتَّی ِإذا َلِقیا ُغالمًا َفَقَتَلُه قاَل َأ َقَتْلَت َنْفسًا َزِكیًَّة ِبَغْیِر َنْفٍس َلَقْد ِجْئَت َشْیئًا ُنْكرًا )سوره الكهف: ۷4(كلمه»زكیة« 
در جمله»َأ َقَتْلَت َنْفسًا َزِكیًَّة«به معنای طاهره است، ومراد،طهارت و پاكی او از گناه است،زیرا آن كسی كه به دست خضر 

كشته شد به استناد کلمه»غالما«كودكی بوده که هنوز تکلیفی نداشته و به سن بلوغ نرسیده بود.المیزان،ج 1۳،ص ۳4.
َرجاُت اْلُعلی ..َو ذِلَك َجزاُء َمْن َتَزكَّی)سوره طه: ۷5 و ۷6(. اِلحاِت َفُأولِئَك َلُهُم الدَّ ۳.  َوَمْن َیْأِتِه ُمْؤِمنًا َقْد َعِمَل الصَّ

ُرُهْم َو ُتَزكِّیِهْم ِبها َو َصلِّ َعَلْیِهْم ِإنَّ َصالَتَك َسَكٌن َلُهْم َو اهلُل َسمیٌع َعلیٌم)سوره  توبه :10۳(. 4.  ُخْذ ِمْن َأْمواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ
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انسان، صدقه دادن و انفاق مال در راه خدا به دیگران است. زکات در انسانی که خدا را مؤثر اصلی 

در عالم می داند و از اموال دنیا که در واقع در این عالم در تمکن اوست به دیگری می دهد موجب 

رشد و تمکن بیشتر او می شود و بر همین اساس در صدر اسالم خدا از انفاقها وصدقات مؤمنین 

به زکات تعبیر نموده است.

بنابراین زکات در کالن میدان معنایی خود به معنای رشد و نمو است؛ اما این رشد و نمو 

به سبب علقه بسیاری که به بعضی از مقدمات، اسباب و بعضی از نتایج دارد، در معنای آنها نیز 

به کاررفته است. مقدمات، مثل پرداخت های مالی و نتیجه و اثر، مثل طهارت نفس از گناه و 

پلیدی هاست. همچنین، خودستایی به جهت کنایه از عدم رشد در جایی که انسان خودش را 

به بزرگی و رشد بستاید، بدون توجه به عامل اصلی که خداست. شکل 1 با عنواِن کالن میدان 

معنایی زکات ترسیم شده است:

تعلقات دنیوی از  ارتباط با عالم معنویت، دل کندن از امور و اینکه یکی از مقدمات رشد نفس و ضمنرسد. نفس می
زکات  .انفاق مال در راه خدا به دیگران است انسان، صدقه دادن و فرزند است. یکی دیگر از عوامل تزکیه جمله مال و

-داند و از اموال دنیا که در واقع در این عالم در تمکن اوست به دیگری میمیخدا را مؤثر اصلی در عالم که  یانساندر 
بر همین اساس در صدر اسالم خدا از انفاقها وصدقات مؤمنین به زکات  شود ودهد موجب رشد و تمکن بیشتر او می

 تعبیر نموده است.
سبب علقه بسیاری که به ین رشد و نمو بهبنابراین زکات در کالن میدان معنایی خود به معنای رشد و نمو است؛ اما ا

های مالی و کاررفته است. مقدمات، مثل پرداختبعضی از مقدمات، اسباب و بعضی از نتایج دارد، در معنای آنها نیز به
جهت کنایه از عدم رشد در جایی که هاست. همچنین، خودستایی بهنتیجه و اثر، مثل طهارت نفس از گناه و پلیدی

کالن میدان معنایی  با عنوانِ 1شکل  خودش را به بزرگی و رشد بستاید، بدون توجه به عامل اصلی که خداست.انسان 
 :زکات ترسیم شده است

 
 .: کالن میدان معنایی زکات (1)شکل

 هاهمنشین معناشناسی زکات بر اساس حوزهتحلیل . 3-3
صورت خطی است. از ه معنایی است که رابطه بین آنها ب میدانهمنشینی روابط میان یک واژه با واژگان دیگر در یک 

 سیاق مورد بررسی قرار داد. اشتراک در حکم و مفعولی و های فاعلی وتوان در همنشینهمین رو زکات را می

 های فاعلیهمنشین .3-3-1
ک ار ب رده   ه به عنوان فاعل ب  "ز.ک.و"فاعلی زکات کلماتی است که در صیغه فعلی های فاعلی در دایرهمراد از همنشین

 به سه فاع لاا،،  فعلی در قرآن آمده است و به صورتمورد ماده زکو  17شده است. با بررسی آیات قرآن، در مجموع 
م ورد ب ه    9 و رسوالن الهی ومورد پیامبران  4 مورد خدا، 4 انسان(اسناد داده شده است. از این مجموع رسوالن الهی و

مجری ان ای ن    رسوالن اله ی  دهد که فاعل تزکیه خداست ونسبت داده شده است. بررسی آیات نشان می نفس انسان
کن د   درخواست استعداد زبان به را تزکیه است برای کسی که سعادت و خیر کننده تنها او افاضه1تزکیه در زمین هستند.

                                                           
َلَقْد َمنَّ ھللاَُّ َعَلى اْلُمْؤِمنيَن ِإْذ َبَعَث فيِهْم َرسُوالً ِمْن َأْنُفِسِهْم َيْتُلوا َعَلْيِهْم آياِتِه  1 

َضالٍل ُمبينٍ  َو ُيَزكِّيِهْم َو ُيَعلُِّمُهُم اْلِكتاَب َو اْلحِْكَمَة َو ِإْن كاُنوا ِمْن َقْبُل َلفي

شکل)1( : کالن میدان معنایی زکات.

3-3. تحلیل معناشناسی زکات بر اساس حوزه  همنشین ها

همنشینی روابط میان یک واژه با واژگان دیگر در یک میدان  معنایی است که رابطه بین آنها 

به صورت خطی است. از همین رو زکات را می توان در همنشین های فاعلی و مفعولی و اشتراک 

در حکم و سیاق مورد بررسی قرار داد.
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3-3-1. همنشین های فاعلی

مراد از همنشین های فاعلی در دایره  فاعلی زکات کلماتی است که در صیغه فعلی"ز.ک.و"به 

عنوان فاعل به کار برده شده است. با بررسی آیات قرآن، در مجموع 17 مورد ماده زکو به صورت 

فعلی در قرآن آمده است و به سه فاعل)اهلل، رسوالن الهی و انسان(اسناد داده شده است. از این 

مجموع 4 مورد خدا، 4 مورد پیامبران و رسوالن الهی  و 9 مورد به نفس انسان نسبت داده شده 

است. بررسی آیات نشان می دهد که فاعل تزکیه خداست و رسوالن الهی مجریان این تزکیه در 

زمین هستند.1تنها او افاضه كننده خیر و سعادت است برای کسی که تزكیه را به زبان استعداد 

درخواست كند لذا ادعای فاعلیت تزکیه از غیر مسیر خدا کذب است.2کاربرد انسان به عنوان فاعل، 

به جهت طلب تزکیه3یا پذیرش اثر تزکیه4 است.

خدا برای تزکیه، یک نظام احسن در نظر گرفته و تمام قوانین و احکام خود را بر اساس این نظام 

طراحی کرده است. نظامی که همچون سایر نظامات الهی نظیر علت و معلول از قوانین و مقررات 

خاص خود پیروی می کند. گاهی این اسباب طبیعی مانند نزول باران و روییدن گیاه است و گاهی 

ماوراء حس، مانند مالئکه و سایر جنود غیر مرئی حق است.5 نظام احسن خدا بر اساس رشد، تکامل 

و تزکیه، نظامی است که در آن تمامی عرصه های جامعه مبتنی بر رشد و نمو است. رشد و نموی 

که توسط خدا انجام، از طریق رسوالن)انبیاء وائمه(6 افاضه و با اراده و خواست انسان مختار7محقق 

1.  َلَقْد َمنَّ اهلل َعَلی اْلُمْؤِمنیَن ِإْذ َبَعَث فیِهْم َرُسواًل ِمْن َأْنُفِسِهْم َیْتُلوا َعَلْیِهْم آیاِتِه َو ُیَزكِّیِهْم َو ُیَعلُِّمُهُم اْلِكتاَب َو اْلِحْكَمَة 
َو ِإْن كاُنوا ِمْن َقْبُل َلفي  َضالٍل ُمبیٍن )سوره آل عمران: 164(؛ ُهَو الَّذي َبَعَث ِفي اْلُمِّیِّیَن َرُسواًل ِمْنُهْم َیْتُلوا َعَلْیِهْم آیاِتِه َو 
ُیَزكِّیِهْم َو ُیَعلُِّمُهُم اْلِكتاَب َو اْلِحْكَمَة َوِإْن كاُنوا ِمْن َقْبُل َلفي  َضالٍل ُمبیٍن )سوره الجمعة: 2(؛ َكما َأْرَسْلنا فیُكْم َرُسواًل ِمْنُكْم 
َیْتُلوا َعَلْیُكْم آیاِتنا َوُیَزكِّیُكْم َو ُیَعلُِّمُكُم اْلِكتاَب َو اْلِحْكَمَة َو ُیَعلُِّمُكْم ما َلْم َتُكوُنوا َتْعَلُموَن )سوره البقرة:151(؛ َربَّنا وَ اْبَعْث 
فیِهْم َرُسواًل ِمْنُهْم َیْتُلوا َعَلْیِهْم آیاِتَك َو ُیَعلُِّمُهُم اْلِكتاَب َو اْلِحْكَمَة َو ُیَزكِّیِهْم ِإنََّك َأْنَت اْلَعزیُز اْلَحكیُم )سوره البقرة: 12۹(.

2.  أََلْم َتَر إَِلی الَّذیَن ُیَزكُّوَن َأْنُفَسُهْم َبِل اهلل ُیَزكِّي َمْن َیشاُء َو ال ُیْظَلُموَن َفتیاًل)سوره النساء: 4۹(؛ یا َأیَُّها الَّذیَن آَمُنوا ال َتتَِّبُعوا 
ْیطاِن َفِإنَُّه َیْأُمُر ِباْلَفْحشاِء َواْلُمْنَكِر وَ َلْو ال َفْضُل اهللَِّ َعَلْیُكْم َو َرْحَمُتُه ما َزكی  ِمْنُكْم  ْیطاِن َو َمْن َیتَِّبْع ُخُطواِت الشَّ ُخُطواِت الشَّ

ِمْن َأَحٍد َأَبدًا وَ لِكنَّ اهلل ُیَزكِّي َمْن َیشاُء َو اهلل َسمیٌع َعلیٌم)سوره النور: 21(. 
۳. سوره های عبس:۳ و ۷، فاطر:18، لیل:18، اعلی:14.

4. سوره های النازعات:18، طه:۷6، الشمس:۹.
ماواِت َو اْلَْرِض َو  5.  آیاتی نظیر:  ِإنَّا َأْرَسْلنا َعَلْیِهْم ریحًا َصْرَصرًا في  َیْوِم َنْحٍس ُمْسَتِمرٍّ )سوره قمر:1۹(؛ َوهلِلَِّ ُجُنوُد السَّ
كاَن اهلل َعلیمًا َحكیمًا )سوره فتح:4(؛ َوَجَعْلنا ِمَن اْلماِء ُكلَّ َشيْ ٍء َحيٍّ َأَفال ُیْؤِمُنوَن)سوره انبیاء:۳0(؛ َو ُهَو الَّذي َخَلَق ِمَن 
اْلماِء َبَشرًا َفَجَعَلُه َنَسبًا َو ِصْهرًا َو كاَن َربَُّك َقدیرًا )سوره فرقان:54(؛ ُقْل َیَتَوفَّاُكْم َمَلُك اْلَمْوِت الَّذي ُوكَِّل ِبُكْم ُثمَّ إِلی  َربُِّكْم 

ُتْرَجُعوَن)سوره سجده:11(.
ُسوَل َوُأوِلی اَلْمِر ِمْنکْم )سوره النساء:5۹(. 6.  یا َأیَها الَِّذیَن آَمُنوا َأِطیُعوا اهلَل َوَأِطیُعوا الرَّ

۷.  َلُه ُمَعقِّباٌت ِمْن بَْیِن َیَدْیِه وِمْن َخْلِفِه َیْحَفُظوَنُه ِمْن َأْمِر اهللَِّ ِإنَّ اهلل ال ُیَغیُِّر ما ِبَقْوٍم َحتَّی ُیَغیُِّروا ماِبَأْنُفِسِهم)سوره رعد:11(.
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می شود. این رسوالن از جنس خود انسان و آشنا به ویژگی و خصوصیات انسان ها هستند و در هر 

امر و توصیه ای خود به انجام، اولی و پیش قدمند.1تمام نیازها و مشکالت زندگی را درک و مبتنی بر 

آن، روش زندگی کردن و رشد کردن را به آنها می آموزند.2 اما اینکه چرا رشد و نمو به خود انسان 

واگذار نگردیده است، به جهت خصوصیاتی نظیر ضعیف بودن،3فراموشی و نسیان،4زود نا امیدی،5ظلوم 

بودن،6عجول بودن،7 طغیان گر بودن8و حریص بودن9است که در انسان وجود دارد.

سؤالی که اینجا مطرح می شود این است که پیامبران به چه طریقی تزکیه را انجام می دهند؟ 

خدا چه روشی را برای اجرای این نظام در نظر گرفته است؟ در پاسخ باید گفت بستر تزکیه، 

آیه»ُهَو  برای مثال، در  اشاره شده است.  به آن  نیز  آیات متعددی  الهی است که در  حکومت 

یِن ُكلِِّه و َلْو َكِرَه اْلُمْشِرُكوَن«10 استفاده از  الَّذي َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاْلُهدی  ودیِن اْلَحقِّ لُِیْظِهَرُه َعَلی الدِّ

واژه »اظهار دین«، به معنای وجود سایر افکار و ادیان است. در اظهار، الزم نیست تمام افراد، با 

ایمان و تابع یک دین باشند؛ بلکه با حکومت است که دین، ظاهر و اظهار می شود. لذا زمانی که 

پیامبرحکومت را در مدینه تشکیل دادند، یهودیان و مسیحیانی بودند که تحت لوای اسالم 

زندگی می کردند و با پرداخت جزیه از برکات آن بهره مند می شدند. نزول آیه وجوب اخذ زکات به 

عنوان صدقه واجب نیز نشان از نقش بی بدیل حکومت در تزکیه و رشد و نمو فردی در یک بستر 

اجتماعی و قانونمند است. سیاست و خط  مشی گرفتن زکات به عنوان یکی از مصادیق تزکیه و 

رشد، تا به آنجا دنبال شد که اگر کسی از دادن آن استنکاف می کرد پیامبر از عوامل حکومتی در 

این رابطه استفاده می نمود.

ُسِل َوكاَن اهلل َعزیزًا َحكیما)سوره النساء:165(. ٌة َبْعَد الرُّ ریَن وَ ُمْنِذریَن لَِئالَّ َیُكوَن لِلنَّاِس َعَلی اهللَِّ ُحجَّ 1.  ُرُساًل ُمَبشِّ
عاَم َوَیْمُشوَن ِفي اْلَْسواِق)سوره الفرقان:20(. 2.  َوما َأْرَسْلنا َقْبَلَك ِمَن اْلُمْرَسلیَن ِإالَّ ِإنَُّهْم لََیْأُكُلوَن الطَّ

۳.  ُیریُد اهلل َأْن ُیَخفَِّف َعْنُكْم َو ُخِلَق اْلِْنساُن َضعیفًا)سوره النساء:28(.
ُه َكذِلَك ُزیَِّن  َكَأْن َلْم َیْدُعناإِلی  ُضرٍّ َمسَّ ُه َمرَّ ا َكَشْفنا َعْنُه ُضرَّ رُّ َدعانا ِلَجْنِبِه َأْو قاِعدًا َأوْ قاِئمًا َفَلمَّ 4.  َو ِإذا َمسَّ اْلِْنساَن الضُّ

لِْلُمْسِرفیَن ماكاُنوا َیْعَمُلوَن )سوره یونس:12(.
5.  َولَِئْن َأَذْقَنا اْلِْنساَن ِمنَّا َرْحَمًة ُثمَّ َنَزْعناها ِمْنُه ِإنَُّه لََیُؤٌس َكُفوٌر )سوره هود:۹(.

واْ ِنْعَمَت اهللَِّ اَلتُحُصوَها ِإنَّ ااْلنَساَن َلَظُلوٌم َكفَّار)سوره ابراهیم: ۳4(. 6.  وَ َءاَتئُكم مِّن ُكلّ  َما َسَأْلُتُموُه وَ ِإن َتُعدُّ
۷.  وَ َیْدُع ااْلنَساُن ِبالشرَّ ُِّدَعاَءُه ِبالْخیْر َو كَاَن ااْلنَساُن عَجوال )سوره االسراء:11(؛ ُخِلَق اْلِْنساُن ِمْن َعَجٍل َسُأریُكْم آیاتي  

َفالَتْسَتْعِجُلون)سوره انبیاء: ۳۷ (.
8.  َكالَّ ِإنَّ اْلِْنساَن لََیْطغی  )سوره علق:6( .

ُه اْلَخْیُر َمُنوعًا)سوره معارج: 1۹و20(. ّرُ َجُزوعًا َو ِإذا َمسَّ ُه الشَّ ۹.  ِإنَّ ااْلنَساَن ُخِلَق َهُلوًعا× ِإذا َمسَّ
10 . سوره  التوبة:۳۳ و آیات مشابه آن مانند: سوره های: الفتح:28و الصف:۹.
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3-3-2. همنشین مفعولی

یُکمْ   همنشین مفعولی تزکیه، انسان است. »َکَما َأْرَسْلَنا ِفیُکمْ  َرُسواًل ِمْنُکمْ  َیْتُلو َعَلْیُکمْ  آَیاِتَنا َو ُیَزکِّ

َو ُیَعلُِّمُکمُ  اْلِکَتاَب  َو اْلِحْکَمَة َو ُیَعلُِّمُکمْ  َما َلمْ  َتُکوُنوا َتْعَلُمونَ «.1همه انسان ها در میدان تزکیه خدا و 

رسوالنش )( قرار نمی گیرند؛ »بِل اهلل ُیَزكِّي َمْن َیشاُء«.2 اراده الهی منوط به انتخاب و خواست 

خود انسان و آماده سازی اسباب و مقدمات آن است؛ خواست و اراده ای که فقط انسان های مؤمن 

دنبال می کنند؛ لذا در این آیه تنها انسان های مؤمن مخاطب اند. خدا به روشنی تمام ظرفیت های 

رشد و تنزل را در فطرت و نفس انسان گذاشته است چنانچه پس از بیان چند قسم در سوره 

اَها«. اَها َفَألَهَمَها فُجوَرَها َو َتْقَواَها َقْد َأْفَلَح َمن َزكَّ شمس می فرماید: »َو َنْفٍس َو َما َسوَّ

3-3-3. همنشین در حکم و سیاق

صاله و تقوا دو همنشین زکات هستند که در حکم،  با زکات رابطه همنشینی دارند. »صالة«در27 

آیه از قرآن در کنار واژه»زكات«آمده است.3 از منظر معناشناسی، آیات در بر دارنده واژه صاله را 

می توان به چهار گروه تقسیم کرد.الف(بهمعناینیایشآیینی:آیاتی که در آن، واژه  «صلوة« به 

یک نیایش آیینی اشاره دارد و به صورت مفرد و همراه با حرف تعریف ال به صورت»الصالة« آمده 

است4؛ ب(بهمعناینیایشفردی5؛ج(معناییعامترازنیایشآئینیوفردی:که از نگاه مفهومی 

نسبت به دو گروه پیشین معنای عام تری دارد  به گونه ای که دو دسته قبل را می توان جزء این 

دسته سوم قرار داد6؛ د(نوعینکوداشتوتکریم:7 در سه گروه اخیر واژه ی»صلوة«در قالب های 

مختلف صرفی به کار رفته است. 

همنشینی صاله با زکات به این معناست که نماز اولین جلوه عبادی ایمان و بهترین وسیله رابطه عبد 

وموالست و زکات به عنوان برترین واجب مالی واجتماعی اسالم سبب رابطه عبد با خلق خدا وتوثیق ارتباط 

1  سوره بقره: 151.
2  سوره نساء: 4۹.

بقره: 4۳،8۳،110،1۷۷،2۷۷؛ نساء: ۷۷،162؛ مائده: 12،55؛ توبه: 5،11،18،۷1؛  ۳ آیات یاد شده عبارتنداز سوره های 
مریم: ۳1،55؛ انبیاء: ۷۳؛ حج: 41،۷8؛ مؤمنون:4؛ نور: ۳۷،56؛ نمل: ۳؛ لقمان4؛ احزاب۳۳؛ مجادله: 1۳؛ مزمل:20؛ بّینه: 5.

اِكِعیَن )سوره بقره: 4۳(. َكاَة و اْرَكُعوْا َمَع الرَّ اَلَة َو آُتوْا الزَّ 4.  مانند: َو َأِقیُموْا الصَّ
5.  آیاتی مانند َفنَاَدْتُه اْلَمآلِئَكُة وُهَو َقاِئٌم ُیَصلِّی ِفی اْلِمْحَراِب )سوره آل عمران:۳۹(.

ْیُر َصافَّاٍت ُكلٌّ َقْد َعِلَم َصاَلَتُه َوَتْسِبیَحُه )سوره نور:41(. َماَواِت واْلَْرِض َو الطَّ 6.  مانند:أََلْم َتَرَأنَّ اهللََّ ُیَسبُِّح َلُه َمن ِفی السَّ
۷.  مانند:ِإنَّ اهللََّ َوَماَلِئَكَتُه ُیَصلُّوَن َعَلی النَِّبیِّ َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َصلُّواَعَلْیِه  و َسلُِّموا َتْسِلیًما )احزاب: 56(.
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اقتصادی با نیازمندان به وسیله  همنشینی با نماز است. از همین رو کاربرد عنوان»ایتاء« وتعبیر جمع»آتُوا« 

در امر به پرداخت زکات، برای تذکر به احیای این واجب اجتماعی و مرتفع ساختن فقر عمومی در سطح 

جامعه است. البته مقصود اصیل از ایجاب زکات، رشد و نمو و در نتیجه طهارت روح و اعتالی جان بشری 

است و گرنه تأمین هزینه مستمندان، به خوبی مقدور خداوند هست.

 »تقوا« نیز از همنشین های تزکیه است. خود این واژه 17 بار و مشتقات آن 241 بار در قرآن 

استعمال شده است. قرآن تقوا را به عنوان بهترین توشه،1موجب نزدیکی و تقرب به خدا2ومالک 

ْنیا َحَسَنًة و ِفي اْلِخَرِة إِنَّا ُهْدنا  پذیرفته شدن اعمال3می داند. در قرآن آمده:»واْكُتْب َلنا في  هِذِه الدُّ

إَِلْیَك قاَل َعذابي  ُأصیُب بِِه َمْن َأشاُء و َرْحَمتي  َوِسَعْت ُكلَّ َشيْ ٍء َفَسَأْكُتُبها لِلَّذیَن َیتَُّقوَن و ُیْؤُتوَن 

كاَة و الَّذیَن ُهْم بِآیاِتنا ُیْؤِمُنوَن« )سوره األعراف:156(. تقوا به معنای مصون داشتن خویش است  الزَّ

از آنچه خوف آسیب و گزند آن هست. اما برخی ضمن ذکر معانی متعدد برای تقوا مثِل خوف و 

خشیت،4یا طاعت و عبادت،5پاک کردن قلب از گناهان را معنای اصلی آن دانسته اند.6 با بررسی 

میدان  معنایی و آیات در بردارنده تقوا در قرآن، معانی چون ترس از خدا،7 مراقبت و توجه به 

اوامر و نواهی الهی،8 ملکه نفسانی برای اطاعت9 و پرهیز از عناد و لجاجت10، برای واژه تقوا متصور 

است. همنشینی زکات با تقوا مشعر به ضرورت مراقب دائمی و توجه به یک نیروی باز دارنده و 

تسهیل کننده در مسیر تزکیه و رسیدن به حیات طیبه است. در واقع تقوا، تنها در امور درونی 

و معنوی خالصه نشده بلکه بخشی از آن رعایت تقوا در مال است که با مصداق کامل آن ایتاء 

زکات ذکر شده است.

اد التَّْقَوی  َو اتَُّقوِن َیا اْولِی اْلَْلَباب )سوره بقره: 1۹۷(. ُدوْا َفِإنَّ َخیَر الزَّ 1. َو َما َتْفَعُلواْ ِمْن َخیٍر َیْعَلْمُه اهلل وَ َتَزوَّ
2.  ِانَّ َاکَرَمُکم ِعنَد اهلّلِ َاتقاُکم ِانَّ اهلّلَ َعلیٌم َخبیر)سوره حجرات: 1۳(.

۳.  ِانَّما یَتَقبَُّل اهلّلُ ِمَن الُمتَّقین )سوره مائده: 2۷(.
4. َو ِإیَّاَي َفاتَُّقوِن.

5. اتَُّقوا اهلل َحقَّ ُتقاِتهِ .
6. برای اطالع بیشتر مراجعه شود به: حسین بن احمد، زوزنی، کتاب المصادر، تهران، نشر تقی بینش، 1۳۷4 ش، ج 1، 
ص 126؛ همان، ص۷16؛ محمود بن عمر زمخشری، پیشرو ادب، ج1، ص255؛ ابن منظور، لسان العرب، ذیل »وقی«؛ 
فخرالدین بن محمد طریحی، مجمع البحرین، ذیل »وقا«، تهران، نشر احمد حسینی، 1۳62 ش؛ سعید شرتونی، اقرب 

الموارد فی فصح العربیة و الشوارد، ذیل »وقی«، تهران، 1۳۷4 ش.
۷. یا َأیَُّها النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكْم.

8.  َو َتعاَوُنوا َعَلی اْلِبرِّ َو التَّْقوی  َو ال َتعاَوُنوا َعَلی اْلِْثِم َو اْلُعْدواِن)سوره مائده: 2(.
ْم َشَعائرَِ اهللَِّ َفِإنََّها ِمن َتْقَوی اْلُقُلوِب)سوره حج: ۳2(. ۹.  َذِلَك وَ َمن ُیَعظِّ

ْفَنا ِفیِه ِمَن اْلَوِعیِد َلَعلَُّهْم َیتَُّقونَ َأْویْحِدُث لَهْم ِذْكًرا)سوره طه : 11۳(. 10. َو َكَذاِلَك َأنَزْلَناُه ُقْرَءاًنا َعَربِیًّا َوَصرَّ
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مشخص شد که صالة و تقوا دو همنشین زکات اند که در حکم، با زکات پیوند همنشینی دارند. 

همنشینی صالة با زکاة به این معناست که نماز اولین جلوه عبادی ایمان و بهترین وسیله پیوند 

عبد و موالست و زكات به عنوان برترین واجب مالی و اجتماعی اسالم سبب پیوند عبد با خلق خدا 

و توثیق ارتباط اقتصادی با نیازمندان از راه همنشینی با نماز است. از همین رو كاربرد ایتاء و تعبیر 

جمع آتُوا در امر به پرداخت زكات، برای تذكر به احیای این واجب اجتماعی و رفع فقر عمومی 

در سطح جامعه است. بر همین معنای حاصل شده از قرآن، در سیر موجود در کتب فقهی، فقها 

موضوعات فقهی را به چهار باب عبادات، ایقاعات، عقود و سیاسات تقسیم کرده، در باب عبادات، 

نخست ابعاد معنوی در مصادیق صالة و صوم و در ادامه، بعد مادی یعنی زکات و سپس خمس را 

تبیین کرده اند. همنشین های تزکیه در شکل2 ترسیم شده است.

توجه  همنشینی زکات با تقوا مشعر به ضرورت مراقب دائمی و برای واژه تقوا متصور است. ،1لجاجت و عناد از پرهیز و
تنها در امور درونی  ،رسیدن به حیات طیبه است. در واقع تقوا تسهیل کننده در مسیر تزکیه و به یک نیروی باز دارنده و

 مصداق کامل آن ایتاء زکات ذکر شده است. است که با تقوا در مال تیرعامعنوی خالصه نشده بلکه  بخشی از آن  و
با زکات پیوند همنشینی دارند. همنشینی صالة با زکااة   ،اند که در حکمصالة و تقوا دو همنشین زکاتمشخص شد که 

عنوان برترین واجاب  به این معناست که نماز اولین جلوه عبادى ایمان و بهترین وسیله پیوند عبد و موالست و زکات به
ا نماز است. از مالى و اجتماعى اسالم سبب پیوند عبد با خلق خدا و توثیق ارتباط اقتصادی با نیازمندان از راه همنشینی ب

همین رو کاربرد ایتاء و تعبیر جمع آتوُا در امر به پرداخت زکات، براى تذکر به احیاى این واجاب اجتمااعى و ر اع  قار     
عمومى در سطح جامعه است. بر همین معنای حاصل شده از قرآن، در سیر موجود در کتاب  قهای،  قهاا موضاوعات     

قود و سیاسات تقسیم کرده، در باب عبادات، نخست ابعاد معنوی در مصاادیق   قهی را به چهار باب عبادات، ایقاعات، ع
 2هیی  زکینید  ش لی     همنشین   اناد. صالة و صوم و در ادامه، بعد مادی یعنی زکات و سپس خمس را تبیین کرده

 .زرسنم لده است

 
 .هی  زکیندهمنشن : (2)ل  

 )صدقه(جانشین هکلم معناشناسی زکات بر اساس حوزهتحلیل . 3-4
هاا باه ویاده در اساتفاده از     آید. شناخت جانشینمدلول به بدست می های جانشین بر اساس شباهت میان مفهوم وواژه

-هماواره در سایاق  دهد رسد زیرا بررسی آیات قرآن نشان میتر به نظر میضروری تر وروش معناشناسی در قرآن مهم
باا اساتفاده از    و جانشین زکات است صدقه های متعددی استفاده شده است.برای معانی متقارب از واژه ،های مختلف

 همین واژه وجوب اخذ زکات در مدینه تشریع شد. 
ماورد مرباوط باه     19مرتبه در قرآن آمده است. که  155 مشتقات آن جمعاً و« صدق» صدقه از ماده صدق است. ماده

ای بر این باورناد کاه مااده    اما عده؛ (478 :1412)راغب،است به معنای راستگویی« صِدق» مشتقات آن است. صدقه و
 که قرار داده شده، چرا« کذب»در مقابل «صِدق»لذا  آن. غیر یا سخن از حیث چیزی در داللت دارد بر قوتی« صِدق»

                                                           
َل ع لَّه مََْاْلو ِعيدََِِمنَ َِفيهََِو ص رَّْفن اَع ر ِبيًّاَق ْرء اًناَأ نز ْلن اهَ َك ذ اِلكَ َوَ 1 

َ.(113طهَ:ََ)سورهِذْكًراَله مََْأ ْويْحِدثَ َ َي تَّق ون

شکل)2(: همنشین های تزکیه.

3-4. تحلیل معناشناسی زکات بر اساس حوزه  کلمه جانشین)صدقه(

واژه های جانشین بر اساس شباهت میان مفهوم و مدلول به بدست می آید. شناخت جانشین ها 

به ویژه در استفاده از روش معناشناسی در قرآن مهم تر و ضروری تر به نظر می رسد زیرا بررسی 

آیات قرآن نشان می دهد  همواره در سیاق های مختلف، برای معانی متقارب از واژه های متعددی 

استفاده شده است. صدقه جانشین زکات است و با استفاده از همین واژه وجوب اخذ زکات در 

مدینه تشریع شد. 
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صدقه از ماده صدق است. ماده  »صدق« و مشتقات آن جمعًا 155 مرتبه در قرآن آمده است. 

که 19 مورد مربوط به صدقه و مشتقات آن است. »ِصدق« به معنای راستگویی است)راغب،1412: 

478(؛ اما عده ای بر این باورند که ماده »ِصدق« داللت دارد بر قوتی در چیزی از حیث سخن یا 

غیر آن. لذا »ِصدق« در مقابل»کذب« قرار داده شده، چرا که دارای قوتی فی نفسه است برخالف 

کذب که هیچ قوتی ندارد وباطل محض است)مصطفوی،1368،ج6: 215(. گرچه کاربرد اصلی دو 

کلمه »صدق« و» کذب «در خصوص سخن است، اما تدریجًا درباره هر عملی به کار رفته است. 

مثاًل وقتی کسی در جنگ، آنچنان که شایسته است مبارزه کند می گویند »َصَدَق في القتال« 

یا خدا درباره کسانی که با عملی که انجام دادند به عهد خود وفا کرده اند فرمود»ِرجاٌل َصَدُقوا 

اِدِقیَن َعْن  ما عاَهُدوا اهلل َعَلْیِه«1 و راست بودن خود را در عمل نشان دادند، فرمود »لَِیْسَئَل الصَّ

ِصْدِقِهْم«2 یا در جایی که حقیقت رویای پیامبر را عماًل برایش محقق فرمود آمده است »َلَقْد َصَدَق 

ْؤیا بِاْلَحِق«3. اهلل َرُسوَلُه الرُّ

از منظر قرآن صدقه و انفاق دارای اهمیت و جایگاه ویژه ای است و در آیات متعددی به آن 

توصیه شده است. در صدقه دو چیز شرط است. اواًل از اموال پاک وحالل باشد4 و دومًا با قصد 

قربت و برای رضای خدا انجام شود.5 صدقه در اصطالح فقهی به معنی  چیزی است که به قصد 

قربت و به صورت تبرعی پرداخت شود و شامل هرگونه هزینه ای است که برای رضای خدا انجام 

شود)مکی عاملی،1414، ج1: 253(. صدقه دارای اقسام مختلفی است و هرکدام جایگاه و احکامی 

خاص به خود دارد. این واژه دارای مفهومی عام و از مصادیق انفاق است. انفاق گاهی واجب و 

گاهی مستحب است. واجب همان زکات است که به میزان معینی از اموال تعلق گرفته و موجب 

راستی در عقیده و قوتی است که باعث رشد و نمو انسان می گردد.

1.  سوره أحزاب: 2۳.
2. سوره أحزاب: 8.
۳.  سوره فتح: 2۷.

4.  یأّیها الذین ءامنواأنفقوامن طیبات ما کسبتم ومّما أخرجنالکم من الرض والتیّممواالخبیث منه تنفقون  لستم بآخذیه 
إاّلتغمضوافیه)سوره بقره: 26۷(.

5.  َیا َأیَُّهاالَِّذیَن آَمُنوااَلُتْبِطُلواَصَدَقاِتُكْم ِباْلَمنِّ واْلََذٰی َكالَِّذي ُیْنِفُق َماَلُه ِرَئاَءالنَّاِس َواَل ُیْؤِمُن ِباهللَِّ َواْلَیْوِم اْلِخِرَفَمَثُلُه َكَمَثِل 
ا َكَسُبوا َواهللَُّ اَل َیْهِدي اْلَقْوَم اْلَكاِفِریَن)سوره بقره:  َصْفَواٍن َعَلْیِه ُتَراٌب َفَأَصاَبُه َواِبٌل َفَتَرَكُه َصْلًدا اَل َیْقِدُروَن َعَلٰی َشْيٍء ِممَّ
264(؛ َو َمَثُل الَِّذیَن ُیْنِفُقوَن َأْمَواَلُهُم اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اهللَِّ َو َتْثِبیًتا ِمْن َأْنُفِسِهْم َكَمَثِل َجنٍَّة ِبَرْبَوٍة َأَصاَبَها َواِبٌل َفآَتْت ُأُكَلَها ِضْعَفْیِن 

َفِإْن َلْم ُیِصْبَها َواِبٌل َفَطلٌّ َواهللَُّ ِبَماَتْعَمُلوَن َبِصر)سوره بقره:265(.
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3-5. تحلیل معناشناسی زکات بر اساس حوزه  کلمات مقابل

بخش دیگری از ترسیم میدان معناشناسی و شناخت نظام معنایی زکات و تزکیه، کلمات و 

واژه های متقابل است. تقابل به تمایز و فهم دقیق واژگان رهنمون می سازد. تبعیت از خطوات 

شیطان، دس، اسراف و اتراف از واژگان مقابل زکات و تزکیه هستند.

3-5-1. تبعیت از خطوات شیطان

»ُخطوه« بـه مـعنای اقـتداء به آثار ، رد پا و حـرکت در پشت سر است)فراهیدی،1409، ج 

 4: 292(. خطوات  شیطان به معنای پیروی از شیطان )راغب،1412: 288( و اَعمالش و شهوات 

)طریحی، 1375،ج1: 125-126( است. همانطور که انسان به وسیله گام برداشتن خود از مكانی 

به مكان دیگر منتقل مي شود، تبعیت از خطوات وگامهای شیطان، در واقع پیروی قدم به قدم است 

لذا باید مراقب بود تا شیطان انسان را از معصیتی به معصیت دیگر منتقل نكند )طبرسی،ج2:158(. 

نتیجه  این تبعیت و پیروی، طبق بیان قرآن  فراموشی خدا و بدبختی در دنیا و آخرت است.1 قرآن 

مصادیق تبعیت از خطوات شیطان را دوری از غذای حالل و پاکیزه،2پیروی از دعوت باطل به جای 

دین حقیقی،3حرام کردن حالل خدا4 و امر به فحشاء ومنکر5می داند. 

آشكار  و  بزرگ  بسی  آنها  وزشتی  قباحت  كه  است  گفتاری  یا  افعال  فحشاء، 
است)راغب،1374،ج3: 19( و یا هرآنچه در قول یا عمل، موافق حق نباشد)فراهیدی،1409،ج3: 
96(. برخی فحشاء را بخل در ادای زکات دانسته اند)فیروزآبادی،1415،ج2: 433(. منکر)به 
صیغه مفعول( به معنای ناشناخته »مقابل معروف« است. كار منكر و امر منكر آنست 
كه عقل سلیم آن را قبیح و ناپسند مي داند یا عقل درباره آن، توّقف كرده و شرع به 
قبح آن حكم مي كند و منظور از آن در قرآن معصیت است)قرشی،1371،ج7: 110و 
مهنا،ج2: 267(. پس در واقع فحشا و منکر به معنای انحراف است و تبعیت از خطوات 

1. من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا ونحشره یوم القیامه اعمی)سوره طه: 124(.
ْیطاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ُمبین)سوره بقره: 168(. ا فـِی اْلَْرض َحالاًل  َطیِّبًا َوالَ تَّتِبُعوا  ُخُطواِت  الشَّ 2.  یا َأیَُّها النَّاُس  ُكُلوا  مـِمَّ

ُمِبینٌ )سوره بقره: 208(. ْیطاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ْلِم َكافًَّة و ال َتتَِّبُعوا ُخُطواِت الشَّ ۳ . یاَأیَُّهاالَِّذیَن آَمُنوااْدُخُلوا ِفي السِّ
ُمِبیٌن)انعام/142( ْیطاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ اَرَزَقُكُم اهلل َوالَتتَِّبُعواُخُطواِت الشَّ 4.  َوِمَن اْلَْنعاِم َحُموَلًة َوَفْرشًا ُكُلواِممَّ

ْیطاِن َفِإنَُّه َیْأُمُر ِباْلَفْحشاِء َواْلُمْنَكِر َو َلْو ال َفْضُل اهللَِّ  ْیطاِن َو َمْن َیتَِّبْع ُخُطواِت الشَّ 5.  یاَأیَُّها الَِّذیَن آَمُنواال َتتَِّبُعواُخُطواِت الشَّ
َعَلْیُكْم َو َرْحَمُتُه ما َزكی  ِمْنُكْم ِمْن َأَحٍدَأَبدًاَو لِكنَّ اهلل ُیَزكِّي َمْن َیشاُء َو اهلل َسِمیٌع َعِلیم)سوره نور: 21(.
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شیطان انحراف از مسیر رشد و تزکیه است. این انحراف با دوری از حالل و ارتکاب حرام 
و نپرداختن حقوق واجب الهی چون زکات محقق می شود.

3-5-2. دّس

اَها   دّس، در مقابل تزکیه است. تزکیه و دّس دو واژه  متضاد یکدیگر هستند: »َقْد َأْفَلَح َمن َزكَّ

اَها«. در مفهوم دس، پنهان کردن و پوشاندن نهفته است)راغب،1412: 296(.  وَقْد َخاَب َمن َدسَّ

متقاباًل اگر تزکیه، متضاد دّس دانسته شود، مفهوم آن باید آشکار کردن و نمایان ساختن باشد. 

به این ترتیب، »تزکیه« عبارت خواهد بود از بیرون آوردن و آشکار ساختن نفس از زیر سلطه و 

حاکمیت هواها وشهوات که همان شکوفا ساختن و به فعلیت درآوردن تمام نیروها و ابعاد و صفات 

نیکوی انسان است که در برابر آن، دّس قرار می گیرد و زمینه  هدایت نفس را بی اثر کرده و در نتیجه 

ظرفیتهای بد و نازیبا و زشت و... انسان پدیدار می گردد. پس روشن شد که بین تزکیه و تبعیت 

از خطوات شیطان تقابل بنیادی است. این تقابل بنیادی، در فاعل این دو یعنی اهلل به عنوان فاعل 

تزکیه وشیطان به عنوان فاعل دس نیز وجود دارد. سوال اینجاست که این شیطان کیست وچه 

خصوصیاتی دارد؟ شیطان از ماده شطن و به معنای دور شدن است)فراهیدی،1409،ج6: 237 و 

راغب،1412: 554(. گرچه شیطان انصراف به ابلیس دارد اما با بررسی آیات قرآن، این واژه، مفهومی 

عام است. مصداق  تام آن ابلیس و دارای فرزندان، حزب، گروه و در برخی موارد با تعبیر شیاطین 

جن و انس آمده است. شیوه فعالیتش در التـباس حق وباطل،1 ایجاد خوف وترس،2 محصاره  همه 

سویه،3 وسوسه،4 نسیان،5 دوری از غذای حالل و پاکیزه6 و حرام خواری7 تبیین شده است.

1.  َوال َتْلِبُسوا اْلَحقَّ ِباْلباِطِل َوَ تْكُتُموا اْلَحقَّ َوَأْنُتْم َتْعَلُمون)سوره بقره: 42(.
ْیطانُ  َیِعُدُكمُ  اْلَفْقرَ  وَ  َیْأُمُرُكمْ  ِباْلَفْحشاءِ  َو اهلل َیِعُدُكْم َمْغِفَرًة ِمْنُه َوَفْضاًل واهلل واِسٌع عـَلیم)سوره بقرة: 268(. 2.  الشَّ

۳.  ُثمَّ  َلِتَینَُّهمْ  مـِْن بـَْیِن َأْیدیِهْم َوِمنْ  َخْلِفِهمْ  َوَعْن َأْیماِنِهْم َوَعْن َشماِئِلِهْم َوالَتِجُد َأْكَثَرُهْم شاِكرین)سوره اعراف: 1۷(.
َیْبلیَ )سوره طه: 120(. ْیَطُن َقاَل یااَدُم َهْل َأُدلَُّك َعلیَ  َشَجَرِة الخْلدَو ُمْلٍك الَّ 4. َوْسَوَس إِلَْیِه الشَّ

ْیطاُن َأْن َأْذُكَرُه َواتََّخَذ  َسبیَلهُ  ِفی  اْلَبْحِرَعَجبًا)سوره  ْخَرِة َفِإنِّی َنسیُت اْلُحوَت َو ماَأْنسانیُه ِإالَّ الشَّ 5. قالَ َأَرَأْیَت ِإْذَأَوْیناإَِلی الصَّ
كهف: 6۳(.

ُمبین  )سوره بقره: 168(. ْیطاِن ِإنَُّه َلُكْم َعُدوٌّ ا فـِی اْلَْرض َحالاًل  َطیِّبًا َو ال َتتَِّبُعوا  ُخُطواِت  الشَّ 6.  یاَأیَُّهاالنَّاُس  ُكُلوا مـِمَّ
باَوَأَحلَّ اهلل  ْیطاُن ِمَن اْلَمسِّ ذِلَك ِبَأنَُّهْم قاُلواِإنََّما اْلَبْیُع ِمْثُل الرِّ با ال َیُقوُموَن ِإالَّ َكما  َیُقومُ  الَّذی َیَتَخبَُّطُه الشَّ ۷. الَّذینَ  َیْأُكُلونَ  الرِّ
بـافـََمْن جاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن َربِِّه َفاْنَتهی   َفَلهُ  ما سـََلَف  وَ َأمـُْرهُ  إَِلی اهللَِّ َوَمْن عاَد َفُأولِئَك َأْصحاُب النَّاِرُهْم فیها  مَ  الرِّ اْلَبْیعَ  وَ حـَرَّ

خاِلُدون )سوره بقره:2۷5(.
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3-5-3. اسراف

اسراف از ریشه  "س ر ف" و مصدر باب افعال است مشتقات آن 23 بار در قرآن به کار رفته 

است. اسراف به معنی عبور از حد اعتدال)ابن منظور،1414،ج9: 148و العین،1409،ج7: 244(، 

تجاوز از حد، چه از لحاظ مقدار و چه کیفیت حتی در کارهای خوب است)راغب،1412: 407(. 

هرچند بیشتر برای امور غیر حالل استعمال می شود و استعمال آن در امور غیر حالل ضعیف 

است)طریحی،1375ج5: 69(. حد اسراف در قرآن در این آیه به خوبی بیان شده است: "َو الَِّذیَن 

ِإَذا أَنَفُقوا َلْم ُیْسِرُفوا وَلْم َیْقُتُروا وَكاَن َبْیَن َذِلَك َقَواًما" وآنان]عبادالرحمان[كساني هستند كه چون 

انفاق كنند، ولخرجي و زیاده روي وسخت گیري وتنگ نظري نمي كنند و میان این دو ]روش[،حّد 

وسط را برمي گزینند«.1انفاق به معنی بذل مال و صرف آن در رفع نیازهاي خویش یا دیگران است 

و اسراف به معناي مصرف بیش از حّد)یعني در غیر حق و بي جا( و گرایش به زیاده روي در مصرف 

است. قتر به فتح قاف، به معناي خروج از حد، به سمت كم روي است پس قتر یا اقتار در انفاق به 

معناي كم روي وسخت گیري بر خود و دیگران در مصرف است و َقوام به فتح قاف، به معناي حّد 

وسط و معتدل است و به كسر قاف)ِقوام( به معناي مایه پایداري و استواري بودن است)همان: 

172 و173(پس حّد مجاز مطلق انفاق به عنوان یکی از مصادیق افعال تزکیه، اعتدال و حد وسط، 

كفاف و دو حّد غیر مجاز آن، تقتیر واسراف است.

3-5-4. اتراف

اتراف از واژه »َتَرْف« به معني برخورداری و گسترش نعمت است)راغب، 1412(. به نعمت 

نیز »ترفه« می گویند)طبرسی،1372،ج5: 626-625(. مترف کسی است که راحتی و آسایش 

در زندگی، او را فریفته باشد و دارای نعمت زیاد و گشایش در بهره وری از دنیا و خواسته های 

آن باشد)ابن منظور،1414،ج9: 17(. كلمه إتراف مصدر مترفین، به معناي مستي و طغیان در اثر 

نعمت است؛ یعني سرگرمي به نعمت ،آنچنان او را مشغول كرده كه از ماوراي نعمت غافل گشته 

است)طباطبایی،1374،ج19: 214(. واژه اتراف در استعماالت قرآنی، به معنای لغوی خود بسیار 

1. )سوره فرقان:6۷(.
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نزدیک است. این واژه در قرآن 8 بار به کار رفته است. سه بار به صورت فعل ماضی1و 5 بار به صورت 

اسم مفعولی2 آمده و خدا در همه  این موارد مترفین را نکوهش کرده است. مترفین، اولین گروهی 

هستند که به مخالفت با رسوالن الهی می پردازند.3 اتراف، انسان را در مادیات غوطه ور می کند تا 

جایی که سعادت خود را در داشتن آنها می داند.4 مترفین تابع اوهام خرافی هستند و آنها را بر 

ارزشهای اصیل ترجیح می دهند.5 قرآن مردم را به دو دسته تقسیم می کند: ناجیان و مترفین که 

همیشه با هم در تضاد هستند.6 نتیجه اتراف طغیان، ناسپاسی، گناه، فسق وظلم است که باعث 
هالکت و نابودی خود مترف و دیگران است.7 زیرا همواره سایر طبقات تابع طبقه مرفه هستند. 

 با توجه به آیات قرآن، اتراف به معنای دنیامداری و دنیازدگی یکی از موانع اساسی رشد انسان 

است. صفتی که انسان را از رسیدن به کمال بازداشته و زمینه ساز آفاتی می گردد که به سقوط او 

می انجامد و اگر جامعه و حاکمان به تبیعت از مترفان مروج این رفاه زدگی باشند و سیاست های 

توسعه ای خود را نه مبتنی بر رشد، بلکه مبتتی بر توسعه به مفهوم غربی آن قرار دهند، در خطر 

ایجاد و گسترش امیال طبقه مرفه و رفاه طلب حرکت خواهند کرد. میدان معنایی تزکیه بر 

اساس کلمات متقابل و نحوه ارتباط آنها که از دس، آغاز و به اتراف منتهی می شود در شکل 3 

قابل ترسیم است.

1 . سوره های انبیاء:1۳، مومنون:۳۳، هود:116.
2 . سوره های سبا:۳4، زخرف:2۳، واقعه 45، اسراء:16، مومنون:46 .

۳. َوَما َأْرَسْلَنا ِفي َقْرَیٍة ِمْن َنِذیٍر ِإالَّ َقاَل ُمْتَرُفوَها ِإنَّا ِبَما ُأْرِسْلُتْم ِبِه َكاِفُروَن × َوَقاُلوا َنْحُن َأْكَثُر َأْمَوااًل َوَأْواَلًدا َوَما َنْحُن 
بِیَن )سوره سباء:۳4(. ِبُمَعذَّ

بِیَن. 4. همان های که می گویند:َنْحُن َأْكَثُرَأْموااًلَوَأْوالدًا َو ما َنْحُن ِبُمَعذَّ
5. َوَكَذِلَك َما َأْرَسْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِفي َقْرَیٍة ِمْن َنِذیٍر ِإالَّ َقاَل ُمْتَرُفوَها ِإنَّا َوَجْدَنا آَباَءَنا َعَلی ُأمٍَّة َوِإنَّا َعَلی آَثاِرِهْم ُمْقَتُدوَن )سوره 

زخرف:2۳(.
ْن َأْنَجْینا ِمْنُهْم َو اتََّبَع الَّذیَن َظَلُموا  6. َفَلْو ال كاَن ِمَن اْلُقُروِن ِمْن َقْبِلُكْم ُأوُلوا َبِقیٍَّة َیْنَهْوَن َعِن اْلَفساِد ِفي اْلَْرِض ِإالََّقلیاًل ِممَّ

ما ُأْتِرُفوا فیِه َوكاُنوا ُمْجِرمین)سوره هود:116(.
۷. َوِإَذا َأَرْدَنا َأْن ُنْهِلَك َقْرَیًة َأَمْرَنا ُمْتَرِفیَها َفَفَسُقوا ِفیَها َفَحقَّ َعَلْیَها اْلَقْوُل َفَدمَّْرَناَها َتْدِمیًرا )سوره اسراء: 16(.
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مترفین تابع  2داند.که سعادت خود را در داشتن آنها می یکند تا جایور میانسان را در مادیات غوطه ،اتراف 1پردازند.
 ناجیان و :کندقرآن مردم را به دو دسته تقسیم می 3.دهندمی ترجیح اصیل ارزشهای بر آنها را خرافی هستند و اوهام

 ظلم است که باعث هالکت وو فسق گناه، نتیجه اتراف طغیان، ناسپاسی، 4مترفین که همیشه با هم در تضاد هستند.
  زیرا همواره سایر طبقات تابع طبقه مرفه هستند. 5دیگران است. نابودی خود مترف و

یکی از موانع اساسی رشد انسان است. صفتی که انسان را  دنیازدگی و به معنای دنیامداری قرآن، اترافتوجه به آیات  با 
اگر جامعه و حاکمان به تبیعت از  انجامد وگردد که به سقوط او میساز آفاتی میزمینه از رسیدن به کمال بازداشته و

بلکه مبتتی بر توسعه به مفهوم  ،نه مبتنی بر رشد را خودای های توسعهسیاست د ونزدگی باشرفاهمترفان مروج این 
میدان معنایی تزکیه بر  د کرد.نرفاه طلب حرکت خواه گسترش امیال طبقه مرفه و در خطر ایجاد و ،دنغربی آن قرار ده

 قابل ترسیم است. 3در شکل  شودآغاز و به اتراف منتهی می ،که از دسو نحوه ارتباط آنها اساس کلمات متقابل 
 

 
 .های تزکیهمتقابل: (3)شکل 

 جمع بندی ونتیجه گیری. 4
حد، مشاء،  وه،یش ،یمحور یممدوح شامل معنا مصرف ندیفرآ یتمام ،در قرآن هیکالن تزک ییمعنا دانیم وواژه زکات 

از آن  وهای معنایی برخوردار است که از جامعیتی خاص نسبت به سایر میدانداده  یاحکام را در درون خود جا و نیقوان
 گردد.تعبیر می مصرف متزاکیانهبه 

رسوالن الهی ذیل حکومت دیده شده  ،در ادامه در یک نظام احسن با فاعلیت خدا و ،مصرف متزاکیانه مبتنی بر زکات
نتیجه  شده و نمو طراحی های اجتماعی، اقتصادی وسیاسی مبتنی بر رشد وهای جامعه در حوزهودر آن تمامی عرصه

                                                           
َوَما َأْرسَْلَنا ِفي َقْرَيٍة ِمْن َنِذيٍر ِإَّلا َقاَل ُمْتَرُفوَها ِإناا ِبَما ُأْرِسْلُتْم ِبِه  .1 

سوره ) َوَأْوَّلداا َوَما َنْحُن ِبُمَعذاِبينَ َوَقاُلوا َنْحُن َأْكَثُر َأْمَواَّلا ×  َكاِفُرونَ 
 .(34:سباء

 .:َنْحُن َأْكَثُرَأْمواَّلاَوَأْوَّلداا َو ما َنْحُن ِبُمَعذاِبينَ نديگويکه م یهمان ها.2 
َوَجْدَنا َوَكَذِلكَ َما َأْرسَْلَنا ِمْن َقْبِلكَ ِفي َقْرَيٍة ِمْن َنِذيٍر ِإَّلا َقاَل ُمْتَرُفوَها ِإناا  .3 

 .(23زخرف:سوره ) آَباَءَنا َعَلى ُأماٍة َوِإناا َعَلى آَثاِرِهْم ُمْقَتُدونَ 
َبِقياٍة َيْنَهْوَن َعنِ اْلَفساِد ِفي اْلَْرِض  َفَلْو َّل كاَن ِمَن اْلُقُرونِ ِمْن َقْبِلُكْم ُأوُلوا .4 

 فيِه َوكاُنوا ْتِرُفواأُ  ما يَن َظَلُموااتاَبَع الاذ ِإَّلاَقليالا ِمماْن َأْنَجْينا ِمْنُهْم وَ 
 .(116هود:سوره )ُمْجِرمين

َوِإَذا َأَرْدَنا َأْن ُنْهِلكَ َقْرَيةا َأَمْرَنا ُمْتَرِفيَها َفَفسَُقوا ِفيَها َفَحقا َعَلْيَها اْلَقْوُل  .5 
 .(16)سوره اسراء: َفَدماْرَناَها َتْدِميراا 

شکل )3(: متقابل های تزکیه.

4. جمع بندی ونتیجه گیری

واژه زکات و میدان معنایی کالن تزکیه در قرآن، تمامی فرآیند مصرف ممدوح شامل معنای 

محوری، شیوه، حد، مشاء، قوانین و احکام را در درون خود جای داده که از جامعیتی خاص نسبت 

به سایر میدان های معنایی برخوردار است و از آن به مصرفمتزاکیانه تعبیر می گردد.

مصرف متزاکیانه مبتنی بر زکات، در یک نظام احسن با فاعلیت خدا و در ادامه، رسوالن الهی 

ذیل حکومت دیده شده ودر آن تمامی عرصه های جامعه در حوزه های اجتماعی، اقتصادی وسیاسی 

مبتنی بر رشد و نمو طراحی شده و نتیجه آن حیات طیبه است که از آن میتوان به جامعه متزّکی 

یاد کرد. در این نظام، نماز اولین جلوه عبادی ایمان و بهترین وسیله رابطه عبد و موالست و زكات 

به معنایی اعم از مستحب و واجب، سبب رابطه عبد با خلق خدا است که نشان از توثیق ارتباط 

اقتصادی با نیازمندان به وسیله همنشینی با نماز است و موجب راستی در عقیده و قوتی است که 

باعث رشد و نمو انسان می گردد. البته حضور در نظام احسن و مصرف متزاکیانه، نیازمند مراقبت 

دائمی و توجه به یک نیروی باز دارنده و تسهیل کننده به نام تقوا است. گرچه)صدقه( انصراف 

درصدقات واجب و مستحب دارد اما در واقع شامل هرگونه هزینه ای می شود که برای رضای خدا 

انجام شود. در مقابل نظام احسن با مصرف متزاکیانه، نظامی است که فاعل آن شیطان است. تقابل 

بنیادی بین اهلل به عنوان فاعل تزکیه و شیطان به عنوان فاعل دس وجود دارد. »تزکیه«در نظام 
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احسن عبارت است از بیرون آوردن و آشکار ساختن نفس از زیر سلطه و حاکمیت هواها وشهوات 

که همان شکوفا ساختن و به فعلیت درآوردن تمام نیروها و ابعاد و صفات نیکوی انسان است و در 

برابر آن دّس قرار می گیرد که زمینه  هدایت نفس را بی اثر کرده و در نتیجه ظرفیتهای بد و نازیبا 

و زشت و... انسان پدیدار می گردد. بررسی آیات قرآن، نشان می دهد که شیطان مفهومی عام است 

که مصداق  تام آن ابلیس و دارای فرزندان، حزب و گروه بوده و در برخی موارد با تعبیر شیاطین 

جن و انس آمده است. شیوه فعالیتش در التـباس حق و باطل، ایجاد خوف وترس، محصاره  همه 

سویه، وسوسه، نسیان، دوری از غذای حالل وپاکیزه وحرام خواری تبیین شده است. محصول این 

نظام مترفین هستند وجامعه با تبیعت از مترفان مروج رفاه زدگی خواهد شد وسیاست های توسعه ای 

آن در مسیر ایجاد وگسترش امیال طبقه مرفه ورفاه طلب حرکت خواهد کرد. در واقع مصرف در 

نظام قرآن بنیاد)متزاکیانه( با زکات معنا شده و مبتنی بر عقل، قصد و نفع است. بر خالف مصرف 

متظاهرانه و جامعه مصرفی که مبتنی بر وهم، هیجان و لذت است.
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