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چكيده
داخته است.در اين جا سيركات پرى و تاريخى زه شناسى لغواژشتار،به و�اين نو

سعه آن تحليل شده است.كات و سپس،بسط و توه زاژتاريخى و

ىه شناسى لغواژو
فته است.يكىن لغت،با معانى مختلفى به كـار رناگوكات،در كتاب�هاى گوه زاژو

كات المالنه كه صاحب العين�مى�گويد:زت است.همان گواز معانى آن،پاكى و طهار
ده و�مى�گويد:ا ياد كرو نيز،معناى شايستگى و صالح ر١كية.كى تزكى يزه … زو هو تطهير

د شايسته و پاككياء أتقياء.يعنى،مرجال از ] و رّ.[ تقىّكىجل زل:ركاة:الصالح.تقوّالز
معناى در٢ست،در خور،شايسته و مقابل فاسد باشد.كه قابل ستايش است.و آن چه در

ا به معنـاىكات ره شدن�مى�باشد.او زنخست كه تطهير ذكر شده به معناى پاك وپـاكـيـز
ده است:�شد هم آوردياد و راز

٣اظر»ّف للنا يختـال قد أشـركو بك مستكبر«و المال يز

د:دازف اين لغت مى�پرل احمد بن عبيد،به ذكر صرقوى،ازهراز
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د:نه مى�آوركميت اين گونان،و ال تدخلهما األلc و الالم،وّكا ال ينوخسا و ز
٤ا»ل انتـظـارإلى اربـع فيقـوكا من سنيك «ألدنى خسا أو ز

كا،وج:زوّل للزب تقواء)مى�نويسد:العـرل(سلمه از فرصاحب تهذيب اللغة،از قو
مقابل خسا،مانند آنفته�اند.يعنـى درا به معناى جفت گركا» راين جـا «زدر٥د:خسا.للفر

كا:اين تك است يا جفت.د:أخسا هذا أم زجا كه گفته مى�شو
د:كى چنين مى�آوره زاژذيل وس،درابن فار

٦كاة المال».ة ز يدل على نماء و زيادة.ويقا ل:الطهارّف المعتلالحرالكاف واء و«الز

ف آن،معتل باشدنه مهموز و اصـل.مـعـنـاىحروكى،يعنى اين كه يـكـى ازريشـه ز
تض شده كه طـهـارمى�نيز،بـر آن فـرفته شده و معـنـاى دونخست آن از نمـا و زيـادة گـر

اقع،بهت.دربعضى موى،طهارمعناى ثانواست.پس،معناى اصلى،نما و زيادت است و
٧.فع»ّج،و هو الشوّكاة:الزج آمده است«الزمعناى زو

نهج البالغـهاز جمله درده�اند.وه كردانشمندان علم لغت،به همين معانى بـاال اشـار
ا،به معناىد ركاء»ممدو و نيز،«ز٨على االنفاق».كوالعلم يزآمده:«المال تنقصه النفقة و

فته�اند.ا نيز،به معناى تطهير آن گركاة مال ردياد و نموو زاز
نكت،مدح و جفت مى�باشـد.وزة،نمو،بـرلغت،طهاركاة دربه طور كلى،اصـل ز

ده و ما قبلش� فتحه باشد،ك بواو متحـرهنگامى�كه و٩دقه».ّآن،«فعلة»است،مثل«الـص
كاتمال است،كه پاك شده و زى ازآن هنگام،به معناى مقدارد،درتبديل به الc مى�شو
١٠فته است.گرا به معناى نمواغب اصفهانى نيز،اصل اين لغت رآن داده شده است.ر

فته است:ها و مشتقات زيربه كار رساختاره دراژ�اين و
كيهم،كيكم،يـزكى،يـزن،يزكوكيهم،يـزا،تـزكوكاها،تـزكية،زا،زّكـيكى،زكى،ازز

١١كاة.كاة،الزكى)،زكى(اصلها يتزكى،يزكى)،يتزكى(اصلها تتزكى،تزتز

دها بيان كردن ره بودن و پاكيزسى آن،معناى پاك بوكى و برره زاژى،پس از ذكر وجفر
امى،اه با معنايى در�آرستن است كه همركا،باليدن و ره زاژو سپس مى�گويد معناى اصلى و

ى،سپسفته است.ودن به كارراد و ايمن بوكو)،به معناى آزدن و اكدى(زن پيروز بوهم چو
كى».او معتقد است كـهكى،تزه«زه مى�كند،مثل پاك و پاكيـزآن اشارى ازبه معناى ديگـر

)،به معنـاىT�Nه ى فنيقى(اژ��)و مانند وNUTى(ن عبره از لغات قديمى�تر،چـواژاين و
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ادف آن،بـهه�هاى متراژآنى آن،مطابقت كامل داشتـه و ود قردند كه با كاربـرطاهر بوپاك و
فتهگرا برهمين معنا در سريانى است.سپس،مى�نويسد:طبيعى است كه مسلمانان،آن ر

كيهح،از بخل و حتى،تزكيه ى روا به دليل اين كه مايه تزكى»دانسته و بخشش صدقه راز«ز
ا مشتق ازشيده�اند كـه آن رخى كـوكات مى�نامند.سپس مى�نويسـد:بـرد،زت مى�شـوثرو

١٢ند.شد و نمو باشد بگيرستن و باليدن در ركى،البته به معناى اصلى�اش كه رز

كريا مى�باشـد.اوض شده كه همان زى فره عبراژكا»،وس كتاب مقـدس،«زدر قامو
ده است.د بودى از اغنياى يهومر

١٣دو…».جل من اغنياء يهوكريا»و هو ر«ربما كان اسما عبديا اختصار«ز

ا باالش راموده واين كه او شخصى بخشنده بوانى مال واوپس اين جا نيز به معناى فر
ده،آمده است.صدقه دادن،پاك و تطهير مى�كر

ار شده و باها با مشتقاتش تـكـره،باراژست كتاب مقـدس»،ايـن وهم چنين در«فهـر
كى،كيه،مـزكى،تـزكى،ازكيت،يـزكياء،زكى،ازكـاة،زجملـه؛زنى،ازناگوه�هاى گـواژو

١٤د داشته است.جوتمام اديان نيز وه و اصطالح دراژكى آمده است.البته اين ون،تزكومز

سيم كه اينكات به اين نتيجه مى�ره زاژه وسى�هاى به عمل آمده،دربارجه به به برربا تو
اعـت وع»،يعنى،زركاءالـزرفته اسـت.«زه،نخست به معناى زيادت و نمـو بـه كـار راژو

د ديگر،يعنـى ازارب با بسط و تعميم دادن آن،بر مود.كم كم،عرشد كرار،نمو و ركشتز
ت نيز به كارا� به معناى طهاركات رخاص به عام،از ساده به پيچيده و از حسى به عقلى،ز

د.اه ندارآن پليدى رده و درمين مى�رويد،پاك و طاهر بون،آن چه از زدند.چوبر

اديان پيشينكات،دره زاژسى وبرر
،(ص)كات اصطالحى،معناى جديدى است كه پس از بعثت پيامبر اسالمنبايد پنداشت كه ز

اهيمـى�ديـدهه و اصطالح و عمل به آن،در تعاليـم اديـان ابـراژد آمده است.ايـن وجـوبه و
د.مثال،در سفر الويان چنين آمده است:مى�شو

ا تمام نكنـيـد.د رعه خـوشه�هاى مـزرا دور مى�كنيد،خـود رل خـون محصـو «چو
شه�هاىده و خوا دانه چينى نكرد رشه چينى نكنيد.تاكستان خوا خود رل خومحصو

اى فقير و غريب بگذاريـد وا برا مچينيد،بلكه آن�هـارد رريخته شده تاكستان خـو
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١٥د».سال مشخص شوبلكه،مقدار آن در

 همين طور،در كتب عهد عتيق آمده است:
انتظاراى صدقه خويش درا برايان،با گذشت باش،ايشـان راى بينو با اين همه بر

امند است،او رى تنگدست برو.اگر نـيـازى از احكام،به يـاراى پيرومگذار.بـر
ا بر اساس احكام خداى تعالى بهايى�هاى خويش ردان.داربادست خالى باز مگر

ا،در انبار�هاىد رد.صدقه�هاى خواهد بود مندتر از زر خواى تو سوكاربند.اين بر
١٦هاند.اهند را از هر معصيتى خود نهان دار.اين�هاتو رخو

اج داشته است.از جمله معينين،ان اديان روگى،در تمام پيرو … اين خصلت و ويژ
دند.اينداخت مى�كـرى و … پرالت كشاورزانات و محصـويك ضريب مالياتى از حـيـو

ده است.ال بوى امواى جدا سازش�هاى تاريخى كهن برمسئله مستند به رو

كات در جاهليته و اصطالح زاژد و"كاربر
كات،به معناى اصطالحىه زاژده،بلكه وى بوهنگ جاهلى،نه فقط صدقات جاردر فر

انب جنوبى به عنودم عرب مى�شد كه مركات،هديه اى مالى محسوده است.زايج بوآن ر
اقع،دو بعد داشته است:دند.مقدار آن معين داشته و در وداخت مى�كرعبادت به معابد پر

ايان.ان و تأمين نياز بينوق ديگردن مال،از حقواى پاك كربعد عبادى ـ دينى،يعنى،بر
د.ح مى�شوآن مطرمى�در قرائج عموفع حواى ركات،برد كه بحث اقتصا دى زدر چنين فضايى بو

ست به نظرى شد،درى پايه گذارم هجركات در سال دو�عقيده كسانى كه معتقدند،ز
د آن،بيش�تر تأكيـدارموداخت ونگى پرچگـوم،برسال دوا،بايد گفت كه درسد؛زيـرنمى�ر

اند آيات مكى رى شد مجبورم پايه گذاركات در سال دوشده است.كسانى كه مى�گويند ز
جيه كنند.البته دور ازنه اى توه مدنى است به گوط به دوركات آمده يا مربوكه در آن لفظ ز

متلتى يعنى حكوان جاهليت)دستگاه�هاى دوآن(در دورض كنيم قبل ازذهن نيست كه فر
ىاى جمع آورا برمكان�هايـى ر(ص)ده و از آن سال،پيامبـرى آن نمى كراقدام به جمـع آور

ستاده است.فتن آن فراى گرا نيزبرانى ركات و مأمورز
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كات در اسالمز
تى بهتر،اينى تأسيس شد.به عبارم هجركات در سال دوهش تاريخى،زبر پايه پژو

اى احكامده و مديريت اجر،حاكم اسالمى�بو(ص)حكم در آن سال تثبيت و تأييد شد.پيامبر
د،مخالفتى هم پاى اطاعت از خدا بوعهده داشت.از آن جا كه اطاعت از وا براسالمى�ر

ل توزيع بيت المـالد مسـؤوت يا خود.حضـرى نيز،مخالفت با خدا و سبب كفـر بـوبا و
نه كه از تاريخد.آن گواى انجام اين كار انتخاب مى�كرادى قابل اعتماد برد،يا اين كه افربو
ا بركات)رليت تقسيم بيت المال(زد پيامبر،مسؤود آمده كه خوارى از مومى�آيد،دربسياربر

عهده داشت.

آنكات در قرسى زبرر
فتهآن به كار رد شصت بار در قرد سى و دو بار و با مشتقاتش،حدوحدوكات،دره زاژو

كات بااهى زاه شده است.همرد)با صالة همرد(بيست و شش مـوراراست.دربيش�تر مو
ند.م يك ديگر و نيز كامل كننده هم�ديـگـرم و ملـزوساند كه اين دو،الزاقامه نماز،مـى�ر

كات مى�باشد.داخت زلى نماز،پرط قبود؛بلكه شريعنى،با انجام يكى،دين كامل نمى�شو
مينه�هاى اجتماعى است.اينمت اسالمى،در زكات،يكى از منابع تأمين هزينه�هاى حكوز

ست� نيست.ى به جامعه و سياست نداشته باشد،درده و كاردى بوكه دين اسالم،يك دين فر
انمت اسالمى�نيز مى�باشد. بيشتر مفسرحكوهاى اجتماعى جامعه واسالم،تأمين كننده نياز

ن بر معناىد شد، افزوارآن و ادبيات اسالمى�وه،پس از اين كه در قراژده�اند كه اين وبر آن بو
تا به صورهنگ اسالمى،آن رفته است.در حقيقت،فرى نيز گـرد،معناى ديگرليه خواو

ده است.ى به كار برقاعده مندتر
ده است.كت بوشد وبرت و ر،به معناى پاكى،طهار(ص)كات،پيش از بعثت پيامبرز

اد رت خوايان پنداشته و پاكى ثرود ندانسته و حق بينوا،متعلق به خواصال آن قسمت مال ر
اجب دانسته�اندوكات وه صالة آمده،زاژا،هر جاكه با وكات ردر آن مى�ديدند.�بعضى نيز،ز

كات تنها آمده،صدقه اى مستحب مى�دانند.ه زاژهر جا و
اد داشت،انايى و ايمان افرده و بستگى به تواجب نبوكات در مكه وآنان كه گفته�اند ز

ده است.دار بوخوصيت براجب شد،از همين خصوكاتى هم كه در مدينـه وبايد بدانند ز
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اانايى دادن آن راى هر كسى كه تـود و بـره مدنى لحاظ شده بـواد در دورانايى افريعنى،تـو
د،از جمله درنصاب آن مشخص شده بون جاهلى نيز،حد ود.در متواجب نبونداشت و

قعيـت نصابها.«اگر مقام و موّكاة المال تـمها كمثل زّاعلم بأنكاة الجـاه و زّاين شعر:و اد
ت تو،به حد نصـابقت ثروفتى،بدان كه هـر وار گرد تاييد قـرسيد كه مورتو،به جايـى ر

داخت كنى».د و بايد پركات دارسيد،زر
د داشتهجوه�هاى پيش از اسالم وئياتش در دوركامل،با تمام جزكات به طوراين،زبنابر

»نكاة فاعلـوّذين هم للزّالن«منـوه مؤا در اين آيه سوركـات ره زاژاست.عالمه طباطبايـى و
ى،فته است.به نظـر ون» گروّدند.به معناى «مـودازكات مى�پرو آنان كـه ز)؛٢٣/٤ن،منو(مو

بجوكات،نه به دليل وداخت كنند�گان زده است.يعنى،اين كه پراجب نبوكات در مكه وز
ى دراانجام مى�دادند.بايد گفت كه اين تغيير معنايى،تـغـيـيـربلكه استحباب اين عمـل ر
اصل عمل ايجاد نمى�كند.

نين يقيموّالذد داشته است.مثل:«ى،از سور مكى،اين اصطالح كاربردر آيات ديگر
و ماكات مى�دهند.«ند وز؛كسانى كه نماز به پا مـى�دار)٢٧/٣(نمل،»كاةن الزتوالصالة و يؤ

ضاى خدا مى�دهند.اى ركات بـر؛آنچه ازز)٣٠/٣٩م،(رو»جه اللهن وكات تريدوآتيتم مـن ز
كات نمى�دهند؛كسانى كه ز)٤١/٧(فصلت،»نة هم كافروكاة و هم باالخرن الزتوالذين ال يؤ«

ند.ت كافرو ايشان به آخر
سد كهده�اند.به نظر مى�ره ديگر تعبير كرجوا بـه وكات رتباط با آيات ياد شده،زدر ار

د داشته است.جوان مكى نيز وكات در دورن،زد.چوت ندارشش ضروراين كو
اجب دركات اصطالحى وده و فقط زجه نكران به اين نكته تومتأسفانه،بيش�تر مفسر

انجامكات،داخت زن،به جاى پرمنوه مؤكات از سورسى،در ذيل آيه زح مى�كنند.طبرا مطرمدينه ر
جاى ديگركات،در حقيقت انجام كار اسـت.و درداخت زا،پرده است.زيرا ياد كركار ر

فكات،همان معناى معرود از زن،مقصواه است.چوكات،با نماز همرمى�نويسد:ذكر ز
به طور كلى،كسانى كه١٧ى آن كه تطهير است.آن،يعنى انفاق مالى است،نه معناى لغو

ه مدنـىد به دوره مكى منكر شده و فقط،مـحـدوا در دوركات اصطالحـى راسته�انـد زخو
ده�اند در حالى كه اسالم،مهر تأييد بر آن نهاده است.كنند،به تاويل�هاى مختلفى دست ز



٨١ ٦٧شمار�  كاتواژه�شناسى لغوى و تاريخى ز

ىنتيجه گير
كات،بهه زن در بارناگوسى ديدگاه�هاى گوى و برركات،از نظر لغوه زاژپس از بيان و

ى از لغتدن است.كه بسيارشد كره،به معناى نمو و راژسيم كه اصل اين واين نتيجه مى�ر
داره،به مـواژه اين وده شدن� حـوزده و پس از گستـرا ياد كـرشناسان،نخست ايـن مـعـنـا ر

ده�اند.ه كرگى اشارت و پاكيزى،از جمله طهارديگر
ن مقدس پيـش از اسـالمه در متواژپس از آن،اين نتيجه به دست مـى�آيـد،كـه ايـن و

دها امضا كـرى و اسالم،آن رد داشته؛چه از لحاظ اصطالحى و چـه از لـحـاظ لـغـوجوو
ه�هاى مكى آمده كه معناى اصطالحى آن است.كات در سورد،زارى از مواست.در بسيار
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