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  چکیده
. رندیگ یم قرار خمس قذکرشده که متعلَّ یقیو اهل سنت مصاد عهیش یثیحد منابع در
 ۀجنب شتریب نه،یزم نیادر  گرفته تصور یهاوهش. پژاست رِکاز متعلقات، نیا از یکی

دسته  و اهل سنت دو یعیمنابع ش در .ندارند یقیتطب و یخیتار نگاه و دارند یفقه
 نیاند. در ا طور مطلق ذکر کرده دسته رکاز را به کیشده است.  راجع به رکاز نقل تیروا

دوم  ۀستد وجود ندارد. ،مفهوم رکاز باشد ۀدهند که نشان یا نهیقر اتیدسته از روا
از امامان  زیصحابه و تابعان در اهل سنت و ن ی)، برخص(امبریاز پ یمتعدد اتیروا
 تا توان یم ها آن کمک به که است یمتن درون قرائن یدارا که شده نقل) ع(عهیش

با ارزش  زیمعدن، هر چ یبه معان عهیدر ش رکاز .شد کینزد رکاز فهم به یحدود
معدن،  یو در اهل سنت به معان جیمسکوکات را ،هر نوع مال بالاستفاده داشده،یپ

در مفهوم رکاز، به نوع  اتیاختالف روا عمدهآمده است.  ها نهیو دف یمیقد یها گنج
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  . مقدمه1
 یکـ ی عنـوان  بهاست. خمس  اتیو روا اتیدر آ شده مطرح یاز مسائل اقتصاد یکی خمس

. اسـت  قرارگرفتـه  دیتأک مورد اختالفات، رغم یعل نیقیفر یفقه منابع در یمال واجبات از
وا وَ« ۀیآ در تنها که است واجب انفاقات جزو قرآن انیب در خمس ۀمسئل لَمُ نَّما اعْ  غَنِمْتُمْ أَ
نَّ ءٍ یْشَ مِنْ هُ لِلَّهِ فَأَ ولِ وَ خُمُسَ  نـزول  سبباست.  شده  اشارهبه آن  ،)41: نفالاأل( »... لِلرَّسُ
 جنـگ  از بعـد  یجنگ غنائم میتقس سر بر مسلمانان از یا پاره اختالف به ناظر ،فهیشر ۀیآ

 بـا  غالبـاً  جهـاد  موضـوع  که آنجا از و شده  مطرح جهاد اتیآ تناسب به هیآ نیا. است بدر
ـ  الزم زیـ ن غنائم حکم انیب لذا شده،  ختهیآم غنائم ۀمسئل (مکـارم    شـود  مطـرح  کـه  ودب

و اهـل سـنت    عهیشـ  یثیدر منـابع حـد   گـر یاز طرف د .)7/171 نمونه، ریتفس  ،یرازیش
 نیـ از ا یکـ ی. رندیگ یمتعلق خمس قرار م که شده ذکر زیاز غنائم ن ریغ یگرید قیمصاد

  متعلقات، رِکاز است.
. در کنـد  یراجع به مفهوم رِکاز اشاره مـ  ،علما اختالف به باراولین )ق 204 مشافعي (

اند. اهل حجاز معتقد  راجع به رکاز داشته یاهل حجاز و اهل عراق نظر متفاوت ،نهیزم نیا
 معـدن  را رکـاز  عـراق  اهـل  و اسـت  تیـ اهلج زمـان  در مدفون یها گنج رکاز، که دبودن
) ق224 مقاسم بـن سـالم (   دیابوعب .)1/248 ،یالشافع اإلمام مسند ،ی(شافع  دانستند یم
(ابوعبیـد،    اسـت  یشـافع  بـا  نظـر   هـم  جاکیدر  یاست. و کرده اشارهاختالف  نیبه ا زین
که اهل حجـاز معتقدنـد کـه معـدن و      دیگو یم گرید یو در جا )3/260 ث،یالحد بیغر

 یمیمـال قـد   نیمعادن و همچنـ  ۀرکاز است و اهل عراق هم ۀمال مدفون هر دو در زمر
 از .)421 األمـوال، کتـاب  د،یـ (ابـو عب   رکاز است ۀزمر دربه خاطر شباهتش به معدن  زین

اسـت. از   شـده  نقلو اهل سنت راجع به رکاز  عهیدر منابع ش یمتعدد اتیروا گریطرف د
  است. تیها حائز اهم طور مفهوم رکاز در آنت یو بررس اتیروا نیا لیرو تحل نیهم
  
  . پیشینه2

 انحصـار  ۀیـ نظر یانتقـاد  یبازخوان«نشد. تنها مقاله  افتی یپژوهش مستقل ،رکاز به راجع
اسـت.   کـرده  اشـاره به بحـث رکـاز    ،)175-194 ،ی(مؤمن  »رُکاز و یجنگ غنائم در خمس
اهـل سـنت    و عهیش یفقهااز در نگاه و رک غنائم ریغمقاله اثبات خمس  نیا یاصل ۀلمسئ

 فقهـا  یفقهـ  نظـرات  به تنهانپرداخته و  نهیزم نیوارده در ا اتیروا یاست و لذا به بررس
  اکتفا کرده است.



  469   یقیو تطب یخیتار مطالعةدر روایات فریقین: » رِکاز«تطور 

به بحث رکـاز داشـته    یا اشاره زین )ی(در  »نهیدف یحقوق و یفقه یبررس« ۀنام انیپا نیهمچن
  .است شده  پرداخته نهیدف تیمالک ثبه بح یحقوق - یبا نگاه فقه نامهانیپا نیاست. در ا
 ۀجنبـ  شـتر یب گرفتـه  صـورت  نـه یزم نیا در که ییهاپژوهش شد، مالحظه کهچنان

 تطـور  و سـنت  هـل ا و عهیشـ  در رکاز اتیروا انیم یقیتطب و یخیتار نگاه و دارند یفقه
تطـور مفهـوم رکـاز در     یقـ یتطب یبررسـ  ،مقالـه  نیا یاصل ۀمسئل لذا. ندارند آن ییمعنا
  .داد خواهد پاسخ آن به یقیتطب -یخیتار روش با که است سنت اهل و عهیش اتیروا
  
  تطور مفهوم رِکاز . سیر3

 ،یلغـو  منـابع  در مفهوم نیا ابتدا است الزم رکاز، مفهوم تطور ریس کردن مشخص جهت
  .ردیگ قرار یموردبررس یسن و عهیش اتیروا در آخر در و تیجاهل زمان در سپس

  
  .  مفهوم رکاز در کتب لغت1. 3

اسـت   نیـ ا انیـ لغو انیدر م دگاهید نینظر ندارند. نخست در مفهوم رکاز اتفاق یلغو منابع
 مبن احمـد (  لی. خلشود ینقره است که از معدن استخراج م ایاز طال و  یا که رکاز قطعه

 عبـارت . اسـت  شـده   استخراج معدن از که داند یم نقره و طال از یا قطعه را رکازق) 175
زَ«  .)320-5/321 ،یدیـ (فراه  افتی انیپا شد، یم استخراج آن از آنچه یعنی »المعدن أَرْکَ

 معـدن  از کـه  اسـت  نقـره  از یا قطعـه  رکاز، که کرده نقل ثیل قول ازق) 370 م( یازهر
 طـال  از یبزرگ یها تکه رکاز، که شده  گفته نیهمچن .)10/56 ،ی(ازهر  شود یم استخراج

 .)6/199 صـاحب بـن عبـاد،     ؛ 10/56 ،ی(ازهر  شود یم ستخراجا معدن از که است نقره و
 معـدن  ایـ  نیزمـ  از کـه  دانـد  یمـ  نقـره  و طال از یا تکه را رکاز زیق) ن458 م( دهیابن س

      .                                        )6/739 ده،ی(ابن س  شود یم استخراج
 م( دیـ در ابـن اسـت.   شـده   گرفته نظر در گنج یمعنا به رکاز ان،یلغو دوم دگاهید در
 افـت ی معـدن  ایـ  عیوسـ  یهـا  ابـان یب در کـه  اسـت  یگنج رکاز،ق) معتقد است که 321

  مشاهده نشد. یمنابع لغو گریدر د دگاهید نیا .)2/708 د،ی(ابن در  شود یم
 م( یاسـت. جـوهر   شـده   گرفتـه  نظر در مدفون مال یمعنا به رکاز سوم، دگاهید در
 دفن تیجاهل اهل توسط یپنهان طور به که است یزیچ آن رکازق) معتقد است که 393
 و دانـد  یم یپنهان صوت یمعنا به را رِکزق) 425 مراغب ( .)3/880 ،ی(جوهر  باشد شده

زْتُ« عبارت  کـه  مدفون مال به را رکاز رونی. از همداند یم یدفن پنهان یبه معنا »کذا رَکَ
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 معنـا  معـدن،  ماننـد  خداونـد  توسـط  ایـ  و گـنج  مانند باشد شده دفن یفرد توسط خواه
 کند یم معنا مدفون مال به را رکاز زینق) 429 م( یثعالب .)364 ،ی(راغب اصفهان  کند یم
  .)96 ،ی(ثعالب 

 کـه  اسـت  یزیچ رکاز، که است نیا گفت، توان یم یلغو مباحث یبند جمع در آنچه
 ایـ  کننـد  دایـ پ راآن تواننـد  یو ساخت ندارد و تنها افراد مـ  دیدر تول ینقش ،فرد و نانسا

  .ندینما استخراج
  
  جاهلیتمفهوم رکاز در  .2. 3

رکـاز   تی. اهل جاهلدهد یانجام م تیراجع به رکاز در زمان جاهل یبحث مفصل یعلجواد
مـال   نیـ آگاه شده است و ابود که از آن  یکه متعلق به فرد دانستند یم یعنوان مال را به
) صاحب یب مالحکم رکاز مانند حکم لقطه ( ت،یحالل بود. در جاهل یا آن فرد بهره یبرا
                .                                                                                                                              )14/133 ، ی(عل  بود

بحث رکـاز   ،»لیقبا سران حقوق و پادشاهان حقوق« عنوان تحت یفصل در یعل جواد
دال بـر   یصورت گرفته، نص یها معتقد است که با توجه به پژوهش ی. وکند یمطرح م را
 یگزارش ینشده است. و افتی ،اند داشته رکاز از یحق ها حکومت تیجاهل زمان در نکهیا

و بزرگـان اهـل    ابدی یدست م یبه گنج ،حفر چاه زمزم نیکه عبدالمطلب ح کند ینقل م
و گذشـته   جیافراد به قانون را نیا لیاما دل کنند، یه مسهم خودشان را مطالب یمکه از و

 یشخص نیدر زم ،افتهیکه عبدالمطلب  یبود که گنج نیها ا نبوده است، بلکه مستند آن
 الحرام تیگنج مختص ب نیمقدس و مشاع بوده است و لذا ا نیخودش نبوده، بلکه در زم

                                                                                                   ).9/315(علی،  و اهل مکه است
اسـت.   میتقسـ   دسـته قابـل   بعد از مرگ بـه دو  ینسبت به زندگ تیاهل جاهل اعتقاد

 ایبه رجعت اعتقاد داشتند. منظور از رجعت، بازگشت به دن تیها در جاهل از عرب یگروه
و  گـردد  یبـازم  ایـ دن بـه  گـر ید بار کی ردیکه بم یردف گفتند یها م بعد از مرگ است. آن

 موجـب  دهیـ عق نیهم دیشا رونیهم از. بود خواهد زنده بوده، زنده ایدن در قبالً کهچنان
 در تیـ م همراه را یزندگ در انسان حتاجیما و غذا یجاهل زمان در افراد از یبرخ که شده

 رهیـ جز در شناسـان که باسـتان  ییها یحفار یط .)11/142 ، ی(عل  کردند یم دفن قبرش
دفـن شـده    تیـ ه همـراه م شده است کـ  افتی یظروف گل قبور، در اند، داده انجام العرب

 فـرد  آن نـزد  آنچـه  هـر  و چاقو خنجر، سالح، جواهرات، مردگان، همراه نیچنمبودند. ه
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معتقد بودنـد کـه    تیاز اهل جاهل گرید ۀعد).15/61(علی،  است شده یم دفن بوده زیعز
 کردنـد  یم دفن را لیوسا نیا او همراه رونیاز هم ،دارد یلیبه وسا ازیبعد از مرگ ن تیم

 شـده  افـت ی ییزهـا یچ یجاهل زمان افراد قبور در. کند استفاده آن از گرید یایدن در که
 افـراد  کـه  کننـد  یم داللت اءیاش نیا. است کرده یم استفاده ها آن از یزندگ در انسان که

 هـا  آن بـه  گـر ید یایدن در کردندیم فکر که کردند یم دفن ییزهایچ تیم همراه یجاهل
 شــان یزنــدگ یفقــر و ســادگ لیــبــه دل ،نینشــ هیــباد عــرابا گــرید طــرف از. دارد ازیــن
 یهـا  مقبره در. کنند یم دفن یمتیق یزهایچ مردگان هها همرا است که آن تصور رقابلیغ

 افـت یو مانند آن  سینف یها جواهرات و سنگ ،حضرموت و منی مانند یجنوب یها عرب
هـا   با آن گرید یایر دند یبود که فرد متوف نیا لیوسا نیها از دفن ا شده است. هدف آن

کـه در   کند یم دییمطلب را تأ نیا یخیتار یها گزارش رونیدهد. از هم نتیخودش را ز
 ی. جـواد علـ  گشتند یها م و به دنبال مال و ثروت در آن شکافتند یزمان اسالم قبرها را م

اسـت کـه عـرب قبـل از اسـالم       نیـ نظر ا کیکه  دهد یم حیتوض نیکار را چن نیعلت ا
 نیـ ا زیـ ن گریدارد. احتمال د ازین لیوسا نیبه ا گرید یایدر دن یبود که فرد متوف معتقد

بوده کـه   نیا تیطال و نقره و... همراه م ورآالت،یهدفش از دفن ز تیاست که اهل جاهل
 خواهنـد  یکننـد و مـ   بیـ ترغ یبا فرد متوف یرا به اظهار محبت و دوست تیبازماندگان م

را همـراه او   شیهـا  گنج نیبنابرا ،است زیهمواره نزد آنان عز تیرا برسانند که فرد م نیا
ـ  معنـاي بـه  » قشمت« ۀواژ یلغو منابع در رونیهم از .)9/175 ، ی(عل  کردند یدفن م  یزن
 .)12/484(ابـن منظـور،     کردند یم دفن را داشته که ییزهایچ او همراه و مرده که است
 گشـتند  یدنبال گنج مـ  ،یمیقد یها بود که در مکان نیاهل مکه ا یها عادت ازجمله لذا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .)9/315 ، ی(عل 
  
  اهل سنت روایات مفهوم رکاز در. 4

  دستواژه  کیبه فهم  توان یم قیوجود دارد که از آن طر تیروا متن درون یقرائن یگاه
رکـاز   انگریـ ب اتیـ منظـور از روا  نجـا یوجـود نـدارد. در ا   یقرائنـ  نیچن زین یو گاه افتی
رکـاز   یدال بر فهم معنا ،یمتن دروناست که قرائن  یاتیصورت مطلق، آن دسته از روا به

را نام برد کـه بعـد    دیصورت مق رکاز به انگریب اتیروا توان یدسته م نیا مقابل درد. ندارن
  پرداخت. میدسته به شرح آن خواه نیا انیاز ب
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  صورت مطلق رکاز به بیانگر روایات . 4-1
طور  دسته رکاز را به کیاست.  شده نقلراجع به رکاز  تیاهل سنت دودسته روا منابع در

 ،مفهـوم رکـاز باشـد    ۀدهند نشانکه  یا نهیقر اتیدسته از روا نی. در ااند مطلق ذکر کرده
 شـده  نقـل ) راجع به بحث رکـاز  ص( امبریاز پ تیتنها دو روا عهیمنابع ش دروجود ندارد. 

 تیروادودسته  زین سنت اهل منابع دربه مفهوم رکاز ندارند.  یا اشاره ،کدام چیهاست که 
 مطلـق  صـورت  به) ص( امبریپ دسته، کی در. است شده نقل رکاز به راجع) ص( امبریپ از

 روشـنگر  کـه  یمتنـ  درون ۀنـ یقر اتیـ روا از دسته نیا در. دارد خمس رکاز که اند فرموده
  .ندارد وجود باشد، رکاز قیمصاد و مفهوم
 .اسـت ق) 131همام بن منبـه (م   ۀفیصح کرده، اشاره رکاز به که مکتوب منبع نیاول

ولُ قَالَ«ست: آمده ا ینچن یثحد ینا در سُ جْمَاءُ  ص اللَّهِ رَ عَ رُ وَ جُبَارٌ الْ عْدِنُ وَ جُبَارٌ الْبِئْ  الْمَ
سُ الرِّکَازِ فِي وَ جُبَارٌ خُمُ در منابع متعدد اهـل سـنت    اتیروا این .)63(همام بن منبه،   »الْ
 ،)88 اآلثـار، (أبـو یوسـف،     میابـراه  ،)2/404(مالک بن انس،   رهیهمچون ابوهر یانیاز راو
 ،)10/65(عبـد الـرزاق،     محمـد  بـن  لیاسـماع  ،)4/116(عبد الـرزاق،   ی موس بن مانیسل
 بـن  جـابر  ،)1/440 ه،یـ (ابن راهو ی بصر حسن ،)10/66(عبد الرزاق،   لیشرحب بن لیهز

ــل،   عبــدهللا ــن حنب ــاده ،)22/445(اب ــن عب ــل،   صــامت ب ــن حنب ــول  )37/436(اب از ق
  ست که خمس دارد.ا ییزهایاز چ یکیکه رکاز  شده نقل) ص(امبریپ

 .اسـت  شـده   نقـل  ،ق)381 مصـدوق (  خیتنها توسط شـ  ی،عیش منابع در ثیحد نیا

ـولُ  قَالَ«: است کرده نقل نیچن را تیروا نیا صدوق سُ ـاءُ   ص اللَّـهِ  رَ جْمَ عَ ـارٌ  الْ ـرُ  وَ جُبَ  الْبِئْ
عْدِنُ وَ جُبَارٌ ـسُ  الرِّکَازِ فِي وَ جُبَارٌ الْمَ خُمُ  معنـى  بـاب « بـاب را در  تیـ روا نیـ ا صـدوق  .»الْ
 رامـون یعـراق پ  و حجاز اهلرکاز تنها به اختالف  حیدر توض ینقل کرده است. و »الجبار

 کـه  کرد تیروا زین عباس ابن نیهمچن .)1/303 ه،ی(ابن بابو  است کرده اشارهمفهوم رکاز 
سُصَقضَى النَّبِيُّ (« خُمْ  امبریپ« ؛)5/59 حنبل، ابن  ؛ 2/437 به،یش ی(ابن اب  ») فِي الرِّکَازِ الْ

 در کـه  یقـانون ) ص( امبریـ پ ث،یحـد  نیـ ا در .»دارد خمـس  رکاز، که کردند حکم(ص) 
 نیـ دارد کـه ا  احتمـال  .)10/65(عبـد الـرزاق،     است کرده نقض را داشته وجود تیجاهل

                                              قبل باشد. ثیاز حد یعیعبارت ابن عباس تقط
 یسـو  ) را بـه ع( یامام عل ،)ص( امبریدر منابع اهل سنت آمده که پ گرید یثیحد در
  .)4/116(عبد الرزاق،   کرد نییتع راآن خمس) ع( یفرستاد و امام عل منیدر  یرکاز
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  مقیدصورت  رکاز به بیانگر . روایات4-2
از امامـان   زیـ و نصحابه و تابعـان در اهـل سـنت     ی)، برخص( امبریاز پ یمتعدد اتیروا
تـا   تـوان  یهـا مـ   اسـت کـه بـه کمـک آن     یمتن درونقرائن  یکه دارا شده نقل) ع( عهیش

 وفـات  خیتـار  بیـ به ترت اتیروا نیا یشد. در ادامه به بررس کیبه فهم رکاز نزد یحدود
  پرداخت. میخواه یراو نیآخر

  
  هاست تقابل رکاز با آنچه در خرابه .4-2-1
صـورت   یمیقـد  یهـا  رکاز و گنج انیم یتقابل گرانی) و دص( برامیمتعدد از پ اتیروا در

 زیـ و رکـاز دو چ  یمیقـد  یهـا  که گـنج  کند یداللت م اتیروا اقیگرفته است. درواقع س
  هستند. کسانیلحاظ حکم وجوب خمس، هر دو  متفاوت هستند، گرچه از

ـ    ص( امبریـ ق) نقل کرده که از قول پ63 معبدهللا بن عمرو ( صـاحب   ی) راجـع بـه مـال ب
ـسُ  الرِّکَازِ وَفِي فَفِیهَا یَعْنِي الْخَرَابِ فِي کَانَ وَمَا«: فرمودند شانی) سؤال شد، القطه( ـ   »الْخُمُ  ی(اب

  .ردیگ یمخمس تعلق  زیخمس دارد و به رکاز ن ،شود دایپ ها خرابه در آنچه ؛)2/136داود، 
 لیـ از قبا یکـ ی[ نـه یمزاز  ینقل کرده که از مـرد  ،)ق63 م( یبن عمرو سهم عبدهللا
 یهـا  رسـول خـدا، [حکـم] آنچـه در خرابـه      ی: ادی) پرسص( امبریکه از پ دمیمضر] شن

ـازِ  فِـي  وَ فِیـهِ «: فرمودنـد  شـان یا سـت؟ یچ میابی یم یمیقد ـس  الرِّکَ خُمُ (ابـن حنبـل،     »الْ
تفـاوت در   یانـدک بـا   گرید یدر نقل ثیحد نیدر آن و در رکاز خمس است. ا ؛)11/528

هـا و   کـه در خرابـه   یمیقـد  یهـا  صراحتاً از گـنج  ینقل، راو نیاست. در ا شده نقلمتن 
 را قبـل  ثیحد جواب همان زین) ص( امبریسؤال کرده است که پ شود، یم افتی ها ابانیب

  .)11/359(ابن حنبل،   دادند
 شـده  نقـل  شتریب اتیدر منابع متأخرتر با جزئ یسهم عمرو بن عبدهللا ثیحد نیهم

کـه   کنـد  یرا نقـل مـ   یسهم عمرو بن عبدهللا ثیحد »األم«ق) در 204 م( یاست. شافع
: اگـر در  فرمودنـد  ابـد ی یمـ  یجـاهل  یهـا  در خرابـه  یکه فرد یگنج ۀدربار) ص( امبریپ
 یهـا  هیدر قر ای یجاهل یها خرابهدر  ایوآمد باشد  محل رفت یها راه ای یمسکون یها هیقر
ندارم  یشک چیه :دیگو یم یدر آن و در رکاز خمس است. شافع دیباش افتهی یرمسکونیغ

  .)2/47 األم، ،ی(شافع  است تیجاهل اهل یها نهیکه منظور از رکاز دف
 ابدی یم یکه مرد ی) راجع به گنجص( امبریق) آمده که پ219 م( یدیحم مسند در

که محل رفت آمد مردم است باشد،  ییها درراه ای یمسکون یها هیفرمود: اگر در قر نیچن
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 یهـا  اگـر آن گـنج در خرابـه    ،بگذارد انیم در مردم با را مسئله نیسال ا کی ستیبا یم
شـده   افـت ی ،سـت ین مردم آمدوکه محل رفت ییها راه ای یرمسکونیغ یها هیقر ای یجاهل

  .)1/507 ،یدی(حم  باشد، در آن و در رکاز خمس است
 متفـاوت  یزیـ چ را باشد شده افتی یجاهل یها خرابه در آنچه صراحتاً ثیحد نیا در

  .است گرفته نظر در رکاز از
 شـده  نقـل  یسهم وعبدهللا عمر ثیحد ،معدن باب درق) 303 م( ینسائ المجتبي در

وآمـد مـردم    که محل رفـت  یریمسها ( راه یب در آنچهاست که  نیا نجایاست. سؤال در ا
بـا حکـم    ثیحـد  نیـ دارد. حکـم ا  یباشـد، چـه حکمـ    شـده  رانیـ و یهـا  هینباشد) و قر

 آمـد وکه محل رفـت  ییها راه آنچه در انیاست و م کسانیکه ذکر شد،  یقبل یها ثیحد
 یالمجتبـ  ،ی(نسـائ   است با رکاز تقابل برقرارشده است یمیقد یها هیو آنچه در قر ستین

  .)5/44 من السنن،
  

  رکاز با معدن یانگار یکسان .4-2-2
در بحـث   وي. است دانسته معدن یمعنا به را رکاز که است یفرد نیاولق) 150 م( فهیابوحن

ـازُ «: فرمـود ) ص( امبریـ پ کـه  کنـد  یم نقلق) 73 معطاء از عبدهللا بن عمر ( ززکات ا ـا  الرِّکَ  مَ
 ؛اول) ثیحـد کتـاب الزکـاة،    فـه، ی(ابـو حن   »الْأَرْضِ فِي تَنْبُتُ الَّذِي الْمَعَادِنِ فِي تَعَالَى اللَّهُ رَکَزَهُ

  .»است دهیآفر اند، دهییرو نیزم در که معادن در خداوند که است یزیچ آن رکاز«
 گـر ید یزهایچ ومانند طال، نقره، جوهر  یزیمکان، اصل و مبدأ هر چ لغت، در معدن

به آنچه از طال و نقره و مانند آن [مثل آهن،  ها یمعدن نزد حنف .)2/42 ،یدی(فراه  است
مفهـوم معـدن نـزد     امـا ؛ شـود  یمـ خلق کـرده اطـالق    نیکه خداوند درون زممس و...] 

ازآنچـه از جـنس خـود     ،شود یخارج م نیکه از زم یزیبه هر چ هیامام ۀعیو ش ها یحنبل
  .)245(ابوحبیب،   شود یمارزش باشد، اطالق  ینباشد و دارا نیزم

 انیـ لغو استناد مورد بلکه است، نشده نقل ،یبعد منابع از کی چیه در تنها نه ثیحد این
 ازجملـه  رکاز اوالً؛وجود دارد.  عبارت چند نکته نیا در. است نبوده رکاز مفهوم بحث در زین
 یدر درسـت کـردن آن نقشـ    ها انسان اً؛یثانوجود دارد.  یعیصورت طب است که به ییزهایچ

و هـر   کنـد  یداللـت مـ   تیـ بـر عموم  ،»ما رکزه هللا«موصوله در عبارت  ی»ما« ثالثاً؛ندارند. 
 یبرخـ  در نبـت ت ۀواژ« رابعـاً؛ . دیـ آ یحسـاب مـ   بـه  رکاز عنوان به باشد، معادن در که یزیچ

 یهـا  نـه یدف با رکاز یانگارکسانی از احتراز آن هدف که شده  ضبط ثبتی صورت به ها نسخه
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 ۀسـاخت  لیاز وسـا  ییزهـا یعبـارت چ  نیدرواقع ا .)159 ،یقار ی(هرو  »است تیجاهل اهل
  .کند یم خارج رکاز شمول از را شده  توسط افراد مدفون نیدست بشر که در دل زم

) ص( امبریـ بـه پ  نکـه یبدون ا ،گرفته صورت رکاز از فیتعر نیهم زین یبعد منابع در
 ،فـه یابوحن هدگایـ د مـروج  و شاگردان ازق) 188 م( یانصار وسفینسبت دهند. ابو  راآن

از اول خلقت توسط خداونـد   نیکه در زم داند یم یا مفهوم رکاز را محدود به طال و نقره
  .)33الخراج،  وسف،ی(ابو   است شده  دهیآفر

کـه در   یاز احکـام  ی) برخـ ص( امبریـ که پ کند ینقل م یگریسف انصاري گزارش دیوابو
و  افتـاد  یمعدن مـ  ایدر چاه  یاگر کس تیاند. در زمان جاهل داده رییبوده را تغ تیدوران جاهل

بپردازنـد؛   هیـ د سـت یبا یها م صاحبان آن ،شد یکشته م یوانیح ۀتوسط ضرب ای شد یمکشته 
 کیـ  چیگفتند کـه هـ   شانیا ،شد سؤال) ص( امبریمسائل از پ نیبه ا که راجع یزمانبعدها  اما
 شـان یراجع به مفهوم رکاز سؤال شـد، ا  ی. از ودارد خمس زین رکازندارد و  هیمسائل د نیاز ا

قـره  رکـاز، طـال و ن   ؛»خُلِقَت یَوْمَ األَرْضِ فِي اللَّهُ خَلَقَهُ الَّذِي وَالْفِضَّةُ الذَّهَبُ...[الرکاز] «: فرمودند
 نیـ ا .)33 الخـراج،  وسف،ی(ابو   است دهیدر آن آفر نیاست که خداوند در هنگام خلقت زم یا

 نـدارد  وجود آن بودن نقره ای طال انیم یتفاوت و است معدن منظور، که کند یم داللت فیتعر
ـ   دیتنهـا از عبـدهللا بـن سـع     زین ثیحد نیا .)2/67 ،یحنف ی(کاسان   یمقبـر  دیسـع  یبـن اب

از  یو گروهـ  نیبـن معـ   یـی حیاست و احمد بن حنبل،  فیضع اریبس یفرد یکه و شده نقل
  .)4/257 ،یالسنن الکبر ،ی(نسائ  اند کرده فیاو را تضع ثیحد ۀائم

 تـوان  یداده، مـ  رییـ بـوده را تغ  تیکه مربوط به جاهل ی) احکامص( امبریپ که آنجا از
 ،دیرسـ  یبـه رکـاز مـ    ینداشته و اگر فردحاکم  یبرا یبیگفت که رکاز قبل از اسالم نص

  .شود پرداخت ستیبا یم رکاز خمس اسالم، در اماآن متعلق به خودش بود؛  ۀهم
 کـه  کنـد  یم نقل) ص( امبریاز قول پ یتیروا زیق) ن189 م( یبانیبن حسن ش محمد

معـادن   نیـ در ا نیاست که خداوند در هنگام خلقت آسمان و زم یرکاز مال ،گفته آن در
اسـت کـه از معـدن     یمـال  هیکه مال مدفون شـب  دیگو یدر ادامه م یبانیاست. ش دهیآفر

 یهـا  هیـ کـه در قر  ییزهایکه رکاز در تقابل چ یاتیبه روا نیهمچن ی. وشود یماستخراج 
 یاز مـال مـدفون اسـت. و    ریو گفته که رکاز غ کرده اشاره زین شود یم افتی یرمسکونیغ

و مطـابق کـالم    حیاطالق رکاز بر معدن صح زین یلحاظ لغو معتقد است که از نیهمچن
 نـه، یالمد أهـل  یعلـ  الحجـه  ،یبانی(ش  کنند مخالفت آن با توانند ینم نهیاست و اهل مد

1/433-429(.  
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 کنـد  ی) نقل مـ ص( امبریاز پ رهیاز قول ابوهر یتیروا زیق) ن307 م( یموصل یعلی ابو
  .)4/116 ،یموصل یعلی(ابو   دیرو یم نیاست که در زم ییکه منظور از رکاز، طال

رکـاز از معـادن بـه دسـت      عنوان  به آنچه زینق) 101 م( زیبن عبدالعز عمرزمان  در
:   نیچن یخمس بود. در نقل یدارا آمد، یم ـالَ رَ قَ نْ عُمَ ونَ مِنَّـا    «آمده است: عَ ـذُ خُ وا یَأْ ـانُ کَ

یْدِینَ أَ عْتَمِلُ بِ نَ عَالِجُ، وَ ـادِنِ    فِیمَا نُ عَ نَا فِـي الْمَ ـدْ جَ ا وَ اهِمَ، َفإِذَ هَمٍ خَمْسَةَ دَرَ لِّ مِائَتَيْ دِرْ ا مِنْ کُ
سَ خُمْ خَذَ مِنَّا الْ ةَ أَ است کـه از دسـترنج    شده  تیاز عمر روا ؛)4/116(عبد الرزاق،   »الرِّکَازَ

 گرفتند، یم رادرهم، پنج درهم آن ستیاز هر دو میآورد یما که با کار و تالش به دست م
  .گرفتند یم راآن) پنجم کیخمس ( ،میافتی یم رکاز معادن در اگر اما

 زیچ اینقره  ایاست که رکاز خواه طال باشد  نیرات مشترک است، انظ نیا انیم آنچه
آن نداشـته باشـد.    ساختدر  یباشد و انسان نقش شده  دهیآفر نیدر زم ستیبا یم گر،ید

 یو فقه یاز منابع لغو یبرخ یرکاز از سو یلغو فیتعر یمبناممکن است  اتیروا نیهم
 ،یروزآبـاد یف  ؛ 2/57 ،ی(زمخشر  اند ر نکردهمذکو اتیبه روا یا اشاره گونه چیباشد، گرچه ه

              .                                                                                                             )152 ابوحبیب،  ؛ 8/72 ،یدیزب یمرتض  ؛ 2/283
  
  قدیمیرکاز با گنج  انگاریکسانی .4-2-3
اسـت. ازنظـر    شـده   گرفتـه در نظـر   کسـان ی یمیقد یها ها رکاز با گنج گزارش یبرخ در
قـرار داده   نیزم ریز ای سهیپا در ک ایکه با دست و  شود یمگفته  یزیکنز به هر چ ،یلغو
 کنـد  یمـ  یمخفـ  رااست که انسـان آن  یاموال یبرا یکنز، اسم .)2/825 د،ی(ابن در  شود

 شـود  یمـ کنز اطالق  ن،یزم ریز یبه مال مخف زین یدر اصطالح فقه .)5/322 ،یدی(فراه 
 اضـافه  آن فیـ تعر بـه  را االسـالم دارالحـرب و دار  دیـ منابع ق یدر برخ .)325(ابوحبیب،  

  .)1/361،  قواعد األحکام في معرفة الحالل و الحرام ،ی(عالمه حل  اند کرده
: دیـ گو یمـ  یو. دارد خمـس  کـه  داند یم یمیقد گنج را رکاز) 110 م( یبصر حسن

يُّ« عَادِ زُ الْ سُ ،الرِّکَازُ الْکَنْ خُمْ ق) از 203 مبـن آدم (  ییحی ،)2/436 به،یش ی(ابن اب »وَفِیهِ الْ
جـواب داد: رکـاز    نیق) راجع به رکاز سـؤال کـرد، او چنـ   169 م( یحسن بن صالح ثور

 بـن آدم در ادامـه ذکـر    یـی حیها ضرب کـرده باشـند.    آنچه عجم ،یمیقد یها گنج یعنی
بـه شـاذ    حـاً یتلو واقـع  در. ارنـد د یاز حسن بن صالح نظر متفاوت ریغ گرانیکه د کند یم

است که رکاز، همـان طـال و    نیا گرانیاست. نظر د کرده اشارهبودن قول حسن بن صالح 
 نیـ در ا .)31 آدم، بـن  یـی حی(  شـده و آن خمـس دارد   خلـق  نیاست که در زمـ  یا نقره
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 گـر ید ایـ  ینبـو  اتیو حسن بن صالح سخنان خود را مستند به روا یگزارش حسن بصر
  .است دو آن خود یشخص اجتهاد که گفت توان یم رونیصحابه نکرده است. از هم

  
  ها دفینهرکاز با  انگاری یکسان .4-2-4
شِ  بَابُ«تحت عنوان  یباب ،»ریالس«در کتاب  ،ق)188 م( یزاراسحاق ف یاب ـبْ ـورِهِمْ  نَ  وَ قُبُ

 یگفت از اوزاع یو .)101 ،ی(فزار  دارد »رکاز و] تیجاهل اهل[ آنان قبر نبش باب/ الرِّکَازِ
شـده   آنچه از قبرها خارج ههرگا ،دمیپرس شود یم دایپ قبرها در آنچه به عراجق) 157 م(

 یبـرا  نیـ گفت: ا یدارد؟ اوزاع یباشد که مسلمانان غالباً دارند چه حکم یا نقره ایاز طال 
 ییزهـا ی. ابواسحاق گفت: آن چدارد خمس که است رکاز آنو  افتهی رااست که آن یکس

هسـتند و   متیها غن باشد چه طور؟ گفت: آن انیپاهدشمن و همراه با س نیکه در سرزم
 آن در انیلشـکر  ریسا و افتهی راکه آن یاموال دشمن است و خمس دارد و کس ۀمنزل  به
  .)105 ،ی(فزار  ...هستند میسه

 کـه  یمـوارد  از دیـ ایب دست به نیزم ریز از که یزیچ هر: دیوگ یم ادامه در اسحاق یاب
رکـاز ازنظـر جـنس     نی] نباشد، رکاز است و خمـس دارد. همچنـ  مسلمانان[ امت نیا یبرا

و  یا شـه یش ،یگل ،یسرب ،یمس ،یآهن لیمثل وسا یموارد شود، یمنحصر به طال و نقره نم
در  ،شـود  یم افتیها  تپه یو رو نیمز ی. آنچه روشود یمشامل  زین شود یم دایمانند آنکه پ
 ،ها جامانـده اسـت   از آن کهبوده  یکه در ظاهر متعلق به مردم اموال نی. استیزمره رکاز ن
مسـلمانان   المـال  تیمتعلق به ب ،ها سرب است که در آن ییها ستون ای ییطال یها مثل بت
در آن  توانـد  یمـ  یاسـالم  ۀدر گرفتن آن ندارد و تنها حاکم جامعـ  یحق یکس چیاست و ه

اجـازه تملـک و دخـل و تصـرف در      یبه فـرد  یکه حاکم اسالم یدخل و تصرف کند. زمان
  .)105 ،ی(فزار  است و خمس ندارد زیاو جا یاموال داد، برا گونه نیا

  
  شیعی روایاتمفهوم رکاز در  .5
مفهـوم رکـاز اسـت، بـه دو دسـته       انگریـ و ب شـده   نقل عه،یش یثیکه در منابع حد یاتیروا

اسـت کـه    یاتیـ دوم روا ۀو دسـت  سنت اهل اتیروا با مشترکاول  ۀاست. دست میتقس قابل
  .پرداخت میخواه اتیروا دسته دو نیا یبررس به ادامه دراند.  شده  نقل عهیتنها در منابع ش

  
  و اهل سنت در باب مفهوم رکاز شیعه روایاتمشترکات . 5-1

شـده و   انیـ ب یعیبا همان الفاظ در منابع شـ  قاًیدق ،باب رکاز اهل سنت اتیروا از یبرخ
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است. در ادامـه بـه    شده نقل شانیها در کتاب یعیمحدثان ش توسطتنها مفهوم آن  یبرخ
  پرداخت. میخواه اتیروا نیا یبررس

  
  هاست ر خرابهتقابل رکاز با آنچه د . 5-1-1
اهل سنت در باب تقابل رکاز بـا آنچـه    اتیمشابه روا یثیحد زین یعیش یثیمنابع حد در

ـا    وَ قَالَ ص: «سدینو یق) م901 مجمهور ( یاست. ابن اب شده نقلاست  ها خرابهدر  لُّ مَ کُ
ةٍ فَفِیـهِ وَ فِـي      ـامِرَ ـةٍ عَ یَ رْ وْ قَ تِيٍّ أَ رِیقٍ مَأْ نْ فِي طَ ـا لَمْ یَکُ ـسُ  زِالرِّکَ خُمُ ـ   » الْ ـ  ن(اب  جمهـور،  یاب

 چیکـه هـ   است، چـرا  شده  نقلاز منابع اهل سنت  ث،یحد نیا یقو  احتمال  به .)3/125
 زیـ لحـاظ مضـمون ن   نقـل نشـده اسـت. از    یعیش ییآن در منابع روا یبرا یگرید قیطر

را از منابع اهـل   ثیحد نیهم ،ق)726 م( یاهل سنت ندارد. عالمه حل اتیبا روا یتفاوت
 نیـ ا یحلـ  زین گرید یدر جا .)5/410 هاء،قتذکرة الف ،ی(عالمه حل  سنت نقل کرده است

 ،ی(عالمـه حلـ    است کرده نقل) ص( امبریاهل سنت از قول پ دگاهیعنوان د  را به ثیحد
در  ثیحـد  نیـ بـه ا  گـر ید یدر منابع فقه .)8/516 ، منتهى المطلب في تحقیق المذهب

  بحث رکاز، استناد نشده است.
  

  رکاز با معدن انگارییکسان .5-1-2
معدن، رکـاز باشـد.    نکهیو نه ا شده  گرفتهاز معدن در نظر  یرکاز، جزئ عه،یش اتیروا در

 م( ونیـ اسـت. ابـن ح   شده نقل) راجع به رکاز ع) و امام صادق (عاز امام باقر ( ثیدو حد
ـدِنِ  مِـنَ  الرِّکَازِ فِي: قَالَ«: فرمود) عق (: امام صادکند ینقل م نیق) چن363 عْ ـزِ  وَ الْمَ  الْکَنْ

خَذُ الْقَدِیمِ سُ یُؤْ خُمُ لِّ مِنْ الْ احِدٍ کُ هُمَا وَ نْ ذَلِکَ بَاقِي وَ مِنْ جِدَ لِمَ وْ أَرْضِـهِ  فِي وُ  وَ دَارِهِ فِـي  أَ
ا زُ کَانَ إِذَ حَْدثٍ مَالٍ مِنْ الْکَنْ لُ ادَّعَاهُ وَ مُ هْ وَ ارِالدَّ أَ هُ هُمْ فَ   .)1/250 ون،ی(ابن ح  »لَ

هُ «که:  کند ی) نقل معامام باقر ( از یگرید ثیق) حد460 م( یطوس خیش ـأَلْتُ ـنِ  سَ  عَ
عَادِنِ لُّ فَقَالَ فِیهَا مَا الْمَ سُ فَفِیهِ رِکَازاً کَانَ مَا کُ خُمُ ـهُ  مَا قَالَ وَ الْ جْتَ  مِمَّـا  فَفِیـهِ  بِمَالِـکَ  عَالَ
رَجَ خْ هُ اللَّهُ أَ تِهِ مِنْ مِنْ صَفى حِجَارَ سُ مُ خُمُ راجع به آنچـه در   شانیاز ا .)4/122 ،ی(طوس  »الْ

ها را  آن ازمعادن است، سؤال شد، گفتند: هر آنچه رکاز باشد، خمس دارد و گفتند: آنچه 
 نصـیب  آن از خداونـد  کـه  اى شـده  پرداخت یها سنگ یعنى -آورى دست به خود مال با

  .شود داده باید ها آن خمس -است کرده
 شـده   گرفتـه در نظر  یمیاز معدن و در تقابل با گنج قد یاول، رکاز قسمت ثیحد در
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. ازنظـر  شـود  یمـ  افتیاست که در معدن  یزیرکاز چ ث،یدو حد نیدر ا نیاست. همچن
  است. شده یم ییزهایکه رکاز شامل چه چ ستیمشخص ن قاًیدق یمفهوم

  
  شدهیدا با ارزش پ یزچرکاز با هر  انگارییکسان .3. 1. 5
 یاست که فـرد  یزیاست که رکاز چ شده نقل) ع( یاز امام عل تیروا کی عهیمنابع ش در
 نیـ ا. اسـت  فروختـه  گوسـفند  صـد  و درهم هزار سه مقابل در راو بعد آن داکردهیپ راآن
 األصـل،  ،یبانی(شـ   و هم منـابع اهـل سـنت    )5/315 ،ینی(کل  یعیش منابع در هم تیروا
 پرداخـت  دسـتور ) ع( یامام عل یو سن یعیاست. در هر دو منابع ش شده نقل )3/40-39

  .اند داده را رکاز خمس
ل منـابع اهـ   دراسـت.   شـده   نقـل  زین یگرید ۀگون به گرید منابع یبرخ در ثیحد نیا

نـزد امـام    راسـپس آن  افـت، یهـزار و پانصـد درهـم     یا در خرابـه  یکه فرد شده نقلسنت 
 لیـ از هز نیهمچن .)2/436 به،یش ی(ابن اب  بپرداز راآن خمس: گفتند شانیا آورد،) ع(یعل
إنِّي وَجَدْت مِئِینَ مِـنَ  «: گفت و آمدق) 32 منزد ابن مسعود ( یکه فرد شده  نقلق) 82 م(

ـهُ    ،أَمْوَالُهُمْ هَذَا دَرَاهِمٍ، فَقَالَ عبدهللا: الَ أَرَى الْمُسْلِمِینَ بَلَغَتْ ـأَدِّ خُمْسَ أُرَاهُ رِکَازَ مَالٍ عَادِيٍّ، فَ
 ام، کـرده  دایـ درهـم پ  سـت یمـن دو  ؛)2/436 به،یشـ  ی(ابن اب  »فِي بَیْتِ الْمَالِ، وَلَکَ مَا بَقِيَ

 یمـال  رکـاز  راآن مـن  باشد دهیرس اندازه نیا به نیمسلم اموال کنم یفکر نم دیعبدهللا پرس
  دار. خود نگه یرارا ب ماندهیبپرداز و باق المال تیبه ب راآن خمس دانمیم یمیقد
  
  در مفهوم رکاز یعهخاص ش های یدگاهد .5-2
انـد   رکاز ذکر کـرده  یبرا یکه مفهوم میخور یبرم اتیروا یبه برخ عه،یش اتیروا انیم در

  پرداخت. میخواه اتیروا نیا یاهل سنت مشابه ندارد. در ادامه به بررس اتیکه در روا
  
  الاستفادهرکاز با هر نوع مال ب انگارییکسان .5-2-1
 شانیکه ا کند ینقل م ،ق)114) (م عاز امام باقر ( یتیروا یطوس خیش ،یعیش اتیروا در

 ۀمسـئل  در ابـوذر  و عثمـان  انیم که یاختالف و) ص( یراجع به رکاز در عهد نبو یمطلب
که هـر   باره نیا ) درص( امبری. عثمان و ابوذر در زمان پکند یداده بود، مطرح م  زکات رخ

 کیـ اگر  ،ردیاستفاده قرار بگ در تجارت مورد زینقره که با آن کار شود و ن ایطال از  یمال
در  یبـود کـه اگـر مـال     نینظر داشتند. نظر ابوذر ا اختالف ،سال بر آن بگذرد، زکات دارد
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 یگنجـ  ایـ اگر آن مـال، رکـاز    یبا آن کار شود، زکات ندارد، ول ایتجارت استفاده شود و 
اخـتالف نـزد    نیـ ا کـه یزمـان . اسـت  زکات یدارا باشد، گذشته آنسال بر  کیباشد که 

  .)70-4/71 ،ی(طوس  کنند یم دییتأ را ابوذر نظر شانیا شود، یم) مطرح ص( امبریپ
 خـود  ۀنوب به که است تیروا نیا رشیپذ مستلزم »رکاز« یبرا ییمعنا نیچن حیتصح

. آنچـه بـه مفهـوم رکـاز مربـوط      است عثمان و ابوذر انیم اختالف نیا یدرست بر یمبتن
 مـال  .باشـد  گذشـته  آن بر سال کی که است یا است که رکاز، مال بالاستفاده نیا ،است
کـه متعلـق بـه     یزیـ آنچه از طال و نقره که در تملک فرد است، سپس به هر چ اصل، در

اوقات مال نزد عرب به شتر اطالق  شتریباشد، مال اطالق شده است. ب فرد و در تملک او
  .)4/373 ر،ی(ابن اث  است که دارند یزیچ نیشتریکه آن ب چرا شود، یم

  
  نقره) یا(طال  یجرکاز با مسکوکات را انگارییکسان .5-2-2
رکاز معنـا شـده    حاًیکه در آن صر شده نقل) عاز امام کاظم ( ثیحد کی یعیمنابع ش در

 نـزد  نقدینه مقدارى گهگاه،) گفت: عبه امام کاظم ( نیقطیبن  یعل ثیحد نیاست. در ا
 امـام  دارد؟ زکات آیا ماند، مى جا برنخورده  دست سال، یک حدود در و شود مى جمع من

 زکـات  باشـد جامانـده   بـر  تـو  نزد سال یککمتر از  که اى نقدینه آن. نه: گفت) عکاظم (
) ع(کاظم امام چیست؟ »رکاز: «گفتم من. ندارد زکات نباشد، »رکاز« اگر نقره و طال. ندارد
 ،یبمـان  معـاف  زکـات  پرداخـت  از خواستىاگر  :گفت ابراهیم ابو. جیرا مسکوکات: فرمود

  .)3/518 ،ینی(کل  ندارد زکات نقره و طال شمش زیرا کن، آب راات  طال و نقره مسکوکات
 یحت رایزاست،  مجاز باب از شده  گفتهرکاز  ج،یبه مسکوکات را نکهیا معتقدند یبرخ

 باشد شده اطالق رکاز است، نیسطح زم یوجود ندارد که به آنچه رو انیاز لغو قول کی
  .)149 ، أنوار الفقاهة ،یرازی(مکارم ش 

  
  راجع به رکاز ها یدگاهد تحلیل .6
 از بحـث  یاسـالم  یهـا  نیگسترش سرزم نیعصر نزول قرآن و همچن ازفاصله گرفتن  با

دو گروه اهل عراق و اهـل   دگاهیاختالف در د نی. اشود یمتفاوت م رکاز مصداق و مفهوم
ز فاصـله داشـتن ا   لیـ شده است. اهل عراق بـه دل  انینما یو لغو یثیحجاز در منابع حد

بـود در آنجـا مطـرح نبـود. از      یجـاهل  یهـا  نـه یبه دف مربوط که یحجاز مسائل نیسرزم
. بودنـد  دانسته معدن یمعنا به را رکاز و بودند داده ارائه رکاز از یمتفاوت فیتعر رونیهم
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 شـتر ی. وي متولد کوفه اسـت و ب استق) 150 م( فهیسرمنشأ معدن دانستن رکاز، ابوحن
(سـبط ابـن     رفتـه اسـت   ایـ کرده و سـپس در بغـداد از دن   یرعمر خودش را در آنجا سپ

  .)12/212 ،یجوز
اسـت کـه در    یزیـ که رکـاز آن چ  کند ی) نقل مص( امبریاز قول پ یثیحد فهیابوحن

 اسـت،  نشـده  نقل ،یبعد منابع از کی چیه در تنها  نه ثیحد اینمعدن رشد کرده باشد. 
  .است نبوده رکاز مفهوم بحث در زین انیلغو استناد مورد بلکه

 وجـود در بحـث معنـا و مصـداق رکـاز شـده،       دگاهیکه موجب تفاوت د یگرید عامل
 یمعنـا  کـه  یکسان. است آن یفقه مفهوم و رکاز یلغو یمعنا نیب ارتباط عدم ای ارتباط

شـده در دل    ثابـت و خلـق   یزیـ مصداق رکـاز را چ  ،اند را ثبات در نظر گرفته رکاز یلغو
 مصـداق  ،اند دانسته یپنهان یصدا یکه رکاز را به معنا یاند. در مقابل کسان دانسته نیزم

  شده باشد. پنهان نیاند که توسط انسان در دل زم تهدانس یزیچ هر را رکاز

اند از: عـدم   رکاز عبارت یبرا شده ذکر قیمشترک در مصاد یمعنا یها مؤلفه ازجمله
در  یدخـالت  چیکه باشـد انسـان هـ    یزیرکاز. رکاز از هر چ هیدخالت فرد در ساخت و ته

. کنـد  یاسـتخراج مـ   راآن ایـ  ابـد ی یم راآن ایبلکه انسان  ،آن نداشته است هیساخت و ته
اسـت کـه    یرکاز، نداشتن صاحب است. رکـاز هـر مـال    قیدر مصاد ییمعنا ۀمؤلف نیدوم

 دیـ ها را خلق کرده به دست آ معادن که خداوند آن قیمال از طر نیخواه ا ،ندارد یصاحب
 کیباشد که در  صاحب یب یخواه مال ایباشد و  تیخواه از اموال مدفون در زمان جاهل ای

  .شود یم دایپ یا جاده ایبه خرا
اسـت. اگـر    یاسـالم  یهـا  نیرکاز، وجود آن در سـرزم  قیدر مصاد ییمعنا ۀمؤلف نیسوم

شـود، از   افـت ی یاسـالم  ریغ یها نیدر سرزم گفته شیپ ییمعنا ۀباوجود دو مؤلف یمال نیچن
 نیـ ا رد مـت یغن بـا  رکـاز  تفـاوت  نیبنابرا؛ شود یو به آن رکاز اطالق نم باشد یم متیباب غن
  .دیآ یجنگ به دست م ریغ یها است که در زمان یزیرکاز چ نیاست. همچن ییمعنا ۀمؤلف

 عهیدر شــ دگاهیـ . دو دســتین یو اهــل سـنت اختالفـ   عهیشـ  انیــمسـائل م  نیـ ا در
مـال بالاسـتفاده دانسـته     یرکاز به معنـا  نکهیا یکی. ستیکه در اهل سنت ن شده مطرح

 یدیـ رکاز مفهوم جد نجایاست. در ا جیمسکوکات رارکاز با  یانگارکسانی یگریشده و د
هـم مـال بالاسـتفاده و هـم      واقـع  دراسـت.   دهیـ به خود گرفته و باب خمس خارج گرد

زکـات دانسـته شـده     یدارا ،یعیدر منابع ش شده ذکر ثیدو حد نیدر ا جیمسکوکات را
 دایـ پ یالشده است و از مفهوم ط  رکاز داده بحثدر  یمصداق ۀتوسع کی نجایاست. در ا
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 زیـ از باب خمس ن رونیاست. از هم افتهی یتسر جیرا یدر معدن به مسکوکات طال شده
  است. شده  مطرحشده و در بحث زکات   خارج

  
  گیری یجهنت
  :آمد دست به ریز جینتا ،شده توجه به مطالب ذکر با

دچار تطـور شـده اسـت.     تیو مصداق رکاز بعد از اسالم نسبت به دوران جاهل مفهوم
نظر  آن است. از یوضع خمس برا ت،یرکاز در اسالم نسبت به جاهل گاهیمده تفاوت جاع

ـ  شد، یکه همراه مردگان دفن م یلیبه وسا تیرکاز در جاهل زین یمفهوم  یاطالق شده ول
از فقهـا بـه    یانـدک  ۀتنهـا عـد   کـه  یطور  است به داکردهیدر اسالم مفهوم رکاز توسعه پ

  اند. کرده  اشاره یجاهل یها نهیرکاز با دف یانگارکسانی
 عهیش اتیروا در شتریب امر نیا. است شده توسعه دچار رکاز مفهوم یاسالم دوران در

اهل سنت در مفهوم رکاز، به نوع  اتی. عمده اختالف رواسنت اهل اتیروا تا است انینما
 رونیهمـ  از ؛اند ثبات دانسته یرکاز را به معنا ی. گروهگردد یواژه برم نیا یبرداشت لغو

و  یمخفـ  یرکاز را به معنا یبرخ گریاز طرف د ،اند دانسته کسانیرکاز را با مفهوم معدن 
 ۀدامنـ انـد.   گرفتـه  کسانی ها نهیرکاز را با گنج و دف رونیاز هم ،اند در نظر گرفته دهیپوش

 دهیکشـ  زیـ ن جیـ مسـکوکات را  زیـ به هر مال بالاسـتفاده و ن  عهیش اتیمفهوم رکاز در روا
 یمصداق خودش، زمان اقتضائات به توجه با) عکه هر معصوم ( رود یاحتمال م نیااست. 

  .است کرده ذکر رکاز یبرا
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