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تعلق خمس به سرمایه

تعلق خمس به سرمایه از مباحث پرابتال و برجستۀ «کتاب الخمس» است .مقالۀ
حاضر این موضوع را در میان دالیل مخالفان و گفتار موافقان به بحث نهاده است.
واکاوی تعریف مؤونه و توجه به حکمت استثنای آن در بررسی دالیل هر
دیدگاه نقش کلیدی دارد .مهمترین دلیلی که محقق را در پذیرش عدم تعلق
خمس به سرمایه متقاعد میکند ،توجه به وضعیت خمس در مؤونۀ انتفاعیه و
عنایت به چیستی مالک تعلق خمس است .در جریان دالیل خمس مشابهتی میان
سرمایه و مؤونۀ انتفاعیه وجود دارد که این نوشته عهدهدار تقریب و تبیین این
مشابهت است .همینطور در پارهای دالیل به مالک تعلق خمس اشاره شده است
که ممکن است با ذهنیت عمومی در محور بودنِ «صدق مؤونه» در معافیت از
خمس ناسازگار باشد .نویسنده در نهایت ،معافیت سرمایه از تعلق خمس را
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برگزیده است .البته این معافیت نمیتواند به شکل مطلق باشد و به اقتضای دالیل
مورد پذیرش میباید سعه و ضیق آن را تعیین کرد.
واژگان کلیدی :سرمایه ،تعلق خمس ،مؤونه ،مؤونۀ انتفاعیه ،حکمت استثنای مؤونه.

مقدمه

خمس یکی از دستورات فقه اسالمی است که به صورت مشترک در همۀ مذاهب آن مطرح

ا ست؛ با این تفاوت که گ سترۀ آن در فقه امامیه به مراتب بی شتر و غیر قابل مقای سه با سایر
مذاهب است؛ چه آنکه در فقه امامیه ،موضوع «خمس ارباح مکاسب» شمار اموال دریافتی
از ناحیۀ خمس را به شکل چشمگیری از سایر مذاهب اسالمی متمایز میکند.
از مسائل مهم در بحث خمس ارباح مکاسب ،تعلق خمس به سرمایه است ،موضوعی که
مقالۀ حاضر بدان میپردازد .در یک نگاه کلی ،مباحث «کتاب الخمس» به دو بخش تقسیم
میشود؛ مباحث مربوط به وجوب خمس و متعلقات آن و مباحث مربوط به قسمت خمس.
موضوع مقاله یکی از مباحث مربوط به بخش اول است .واقعیت آن است که نظم سلسلهوار
مباحثُ ،برش این بحث خاص را از میان مباحث بخش اول بر محقق دشوار میکند؛ چرا که
میبایست .8 :در پارهای موارد بحث را به صورت ارجاعی ارائه کند؛  .4یا آنکه اصول
موضوعهای را بیان کند و تحقیق در آنها را به محل خود حوالت دهد؛  .9و یا آنکه بحث مورد
نیاز را با اجمال برگزار کند .به عنوان نمونه ،تعریف مؤونه و زوایای مرتبط با آن ،اساسیترین
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بحث در میان مباحث بخش اول است که نمیتوان به صورت کامل به آن پرداخت.
البته پرداختن به همۀ مبادی تصوری و تصدیقی موضوع نیز میسر نیست؛ چرا که ممکن
است توجه بیش از اندازه به آنها ،ما را به مباحثی همچون وجود واجب ،توحید ،نبوت عامه،
امامت ،ضرورت مراجعه به شریعت و مانند آن رهنمون کند!
گذار مقاله از کنکاشی در مفهوم سرمایه و سپس تحریر محل نزاع آغاز شده و در سایۀ
تبیین جهات محوری بحث به بازخوانی دیدگاهها و بررسی دالیل مخالفان تعلق خمس
خواهد رسید و سرانجام دیدگاه برگزیده و سعه و ضیقش را ارائه میکند.
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مفهومشناسی

سرررمایه :مراد از سرررمایه در این بحث با سرررمایه در محاورات عمومی چندان تفاوتی ندارد.
سرمایه عبارت از مالی است که ضمن حفظ عین آن ،وسیله و واسطۀ سودآوری است .البته در
محاورات عمومی ،سرمایه یک معنای عام نیز دارد که عبارت ا ست از هر آنچه برای به د ست
آوردن مطلوب هزینه میشود؛ مانند وقت ،فکر و نیروی انسانی .با توجه به موضوع محل بحث

و صبغۀ مالی داشتن آن ،روشن است که سرمایه به معنای دوم ،مورد بحث نیست.
مؤونه :در لغت به معانی مختلفی از جمله ،تعب و شدت به کار رفته است .1مؤونه در
اصطالح به دو شکل قابل تفسیر است :یکی مال هزینه شده یا هزینه شدنی و دیگری مالی که
گذران زندگی بر آن متوقف است.
مؤونه خود بر دو قسم است :مؤونۀ استهالکیه و مؤونۀ انتفاعیه .مؤونۀ استهالکیه همانگونه
که از نامش پیداست ،آن دسته از مصادیق مؤونه است که انتفاع از آن مستلزم زوال عین آن
است ،مانند خوراک .در مقابل ،مؤونۀ انتفاعیه بر مواردی صادق است که عین آن زائل نگردد،
مانند پوشاک.

تعیین حدود موضوع

برخی در تعیین مرز موضوع مورد بحث در تعلق خمس به سرمایه ،دو قید را مطرح کردهاند:

سرمایه مورد نیاز باشد.2
اما در هر دو قید مالحظاتی مطرح است؛ در مورد قید اول آنکه ذکر این تحدید اگرچه
ً
صحیح است؛ اما نیازی به طرح آن نیست .اساسا تعیین موضوع ،به معنای حیثی شدن بحث
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اول آنکه غیر از سرمایه بودن ،مانع دیگری برای تعلق خمس وجود نداشته نباشد و دوم آنکه

است .به عنوان مثال وقتی از حالل گوشت بودن حیوانی مثل گوسفند بحث میشود ،در تحریر
محل نزاع گفته نمیشود که بحث در گوسفند غیر مغصوب (یا هر عنوان عارضی قابل انفکاک
از موضوع) است؛ چرا که وقتی گوسفند موضوع قرار گرفت معنایش آن است که اگر مانع دیگری

 .1طریحی ،مجمع البحرین ،ج ،6ص.989
 .2فاضل لنکرانی ،تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلۀ -الخمس و االنفال ،ج ،2ص.869
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نبود ،خود این حیوان بذاته و فینفسه حالل گوشت است یا خیر .اینجا نیز نفس عنوان خمس
سرمایه ،رهمنون کننده به این نکته است که عوارض خارجی ،بیرون از موضوع بحث است.
ً
در مورد تقیید دوم هم باید گفت که برخی از تفصیالت مطرح شده در این بحث اساسا بین
دو سرمایۀ مورد احتیاج و سرمایۀ غیر مورد احتیاج است1؛ چنانکه دیدگاه برگزیدۀ مقاله نیز همین
است .آری! محتمل است بداهت خروج فرض سرمایۀ غیر مورد احتیاج از محل بحث مراد باشد؛
ولی این مطلب به نحوی اظهار نظر در محل بحث است ،نه تحدید موضوع محل نزاع.

دیدگاهها

برخی بر این باورند که مشررهور فقها به تعلق خمس به سرررمایه معتقدند 2و پا را فراتر نهاده
عدم تعلق خمس به سرمایه به طور مطلق را ناگفتنی دان سته و ت صور آنکه فقیهی بدان معتقد
باشررد را توهمی نادرسررت شررمردهاند .3در برخی متون فقهی ،تعلق خمس به ظاهر کلمات
ا صحاب ن سبت داده شده ا ست .4تکثر دیدگاهها در این مو ضوع به حدی ا ست که برخی
شمارگان آن را به ه شت ر ساندهاند .5مؤلف اخیر در ادامه دو وجه دیگر را ذکر میکند که با
ً
توجه به استفاده از تعبیر «وجه» احتماال قائلی بدان نیافته است. 6
ً
ً
با این وجود نمیتوان گفت که دیدگاه دیگری سابقا یا الحقا مطرح نشده است .به عنوان
نمونه ،برخی تفصیل مورد نظر خود در سرمایه را به این شکل بیان کردهاند« :سرمایهای که
سال سوم ،شمارۀ  ،6پاییز و زمستان 1398
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مورد نیاز انسان است و با کمتر از آن زندگی او در حد آبرو و شؤونش اداره نمیشود خمس
ندارد؛ یعنی میتواند از درآمد خود برداشته و جزء سرمایه کند 7».که این نظر در عداد هیچ
کدام از دیدگاهها و دو وجه ذکر شده نمیگنجد.

 .1برای نمونه نگ به :موسوی خمینی ،تحریر الوسیلة ،ج ،8ص.951
 .2هاشمی شاهرودی ،کتاب الخمس ،ج ،4ص.446
« .3بل ال یتوهم ان یقول به احد کما هو واضح» .همان.
 .4نجفی ،جواهر الكالم في شرح شرائع االسالم ،ج ،86ص.69
 .5حائری یزدی ،کتاب الخمس ،صص .801-817
 .6همان.
 .7شبیری زنجانی ،رسالۀ توضیح المسائل ،ص.963

بازخوانی نقش محوری مؤونه در خمس سرمایه

یکی از نکات محوری در خمس سرمایه ،بررسی ارتباط تعریف مؤونه با سرمایه است؛ تعیین

اینکه آیا بحث از تعلق خمس به سرررمایه ،عبارت دیگری اسررت از اینکه آیا سرررمایه مصررداق
مؤونه است یا خیر؟ اشتهاردی بر گرهخوردگی دو موضوع با یکدیگر باور داشته و در این زمینه
مینوی سد« :ظاهر آن ا ست که م سألۀ وجوب یا عدم وجوب تخمیس سرمایه متفرع بر تف سیر
لفظ مؤونه اسررت؛ چرا که اگر خمس در آن واجب نباشررد ،به این دلیل اسررت که از مصررادیق
مؤونه است که این مطلب در مسألۀ شصت و یکم بررسی خواهد شد .در مستند مرحو م نراقی
نیز بحث از سرمایه پس از بحث تفسیر مؤونه مطرح شده است» .1در ادامه بیان خواهد شد که
این باور نادرست است و سرنوشت این دو بحث دل در گرو یکدیگر ندارد.
به عبارت دیگر ،در بدو امر به نظر میرسد که صدق ربح و صدق مؤونه ،صرف نظر از
مانعة الجمع بودنشان -که امری واضح است -مانعة الخلو نیز هستند؛ به این معنا که همۀ
کاالهای موجود در زندگی فرد یا ربح است و متعلق خمس و یا مؤونه است و معاف از خمس.
اگر ما از عدم تعلق خمس به سرمایه دفاع میکنیم ،باید مؤونه را به گونهای تعریف کنیم
که بر سرمایه نیز صادق باشد ،وگرنه مصداق ربح و فایده خواهد بود و به تبع ،متعلق خمس
قلمداد میشود  .در کلمات برخی فقها تالزم دو سویه در نفی و اثبات به طور ضمنی پذیرفته
شده است؛ به عنوان نمونه به مواردی اشاره میشود:
نمونۀ دوم :یکی از محققان پس از اظهار تمایل به عدم تعلق خمس به سرمایه ،معتقد
میشود که مؤونه بر سرمایه صادق نیست .آنگاه در بیان برخی مستثنیات میگوید« :آری ممکن
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نمونۀ اول :برخی برای اثبات تعلق خمس به سرمایه به فایده بودن آن استدالل کردهاند.2

است گفته شود همانگونه که تأمین مصارف زندگی از درآمد زمین کشاورزی متعارف است،
تعمیر و اصالح زمین نیز با درآمدش ر تا این که در سالهای بعد هم استعداد زراعت داشته
باشدر متعارف است و مثل اینگونه سودها در آخر سال غنیمت فعلی محسوب نمیشود».

3

 .1اشتهاردی ،مدارك العروة ،ج ،49ص.962
 .2یزدی ،العروة الوثقی المحشی ،ج ،2ص412؛ این مطلب از آقا ضیا در حاشیۀ عروه ذکر شده است.
 .3منتظری ،الخمس و األنفال ،ج ،9ص.834
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این محقق استثنای مذکور را به عدم صدق غنیمت توجیه میکند؛ در حالی که محور
اصلی استدالل ایشان در مستثنی منه (تعلق خمس به سرمایه) عدم صدق مؤونه بر سرمایه
بود .از کنار هم گذاشتن این دو استدالل ،این نتیجه به دست میآید که آنچه ربح نیست،
مؤونه است و آنچه مؤونه نیست ،ربح است.1
نمونۀ سوم :در کتابی دیگر نیز در تبیین وجوه این مسأله ،دیدگاه تعلق و عدم تعلق خمس
بر مصداق مؤونه بودن مبتنی شده است.2
نمونۀ چهارم :حکیم سرمایه را به دو دسته تقسیم کرده است؛ سرمایهای که احتیاج به آن
به جهت تحصیل مؤونه است و غیر آن .در مورد قسم اول مینویسد« :آری اگر احتیاج به آن
به جهت تحصیل مؤونه باشد ،صدق مؤونه بر آن خفی است .به همین جهت استثنای آن از
خمس صحیح نیست» .3نتیجۀ این استدالل آن است که در استثنا از خمس ،محور و مدار بر
صدق مؤونه است.
نمونۀ پنجم :نراقی به هر دو جهت تصریح کرده است« :و سرمایۀ تجارت و پول زمین
زراعی را از آن مؤونه قرار نمی دهد؛ چرا که بر سود حاصل بدون کسر این دو ،فایده صادق
است و مؤونه بر این دو صادق نیست»4؛ یعنی مالک تعلق خمس ،صدق فایده است و مالک
عدم تعلق خمس ،صدق مؤونه.
بر خالف مفاد سخنان نقل شده به نظر میرسد که این دو عنوان مانعة الخلو نیستند .اگر
سال سوم ،شمارۀ  ،6پاییز و زمستان 1398
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با نظر عرفی مسأله را بررسی کنیم ،خواهیم دید که عرف سرمایه را از هزینههای جاری زندگی
ً
نمیداند و واقعیت نیز همین است که هم سرمایه یک امر هزینه شدنی نیست ،بلکه اساسا
سرمایه بودن ،به بقای عین آن است؛ در عین حال عرف بر سرمایه ربح هم اطالق نمیکند.
اگر ما از ابتدا دالیل خمس مکاسب را به این شکل تحلیل کنیم که همۀ داراییهای انسان
 .1شایان توجه است که ایشان در ادامه اشاره میکنند که ممکن است با وجود عدم صدق مؤونه بر سرمایه ،باز
هم معتقد شو یم سرمایه خارج از متعلق خمس است .البته در نهایت احتیاط را در تعلق خمس به سرمایه
میدانند( .همان ،ص .)839این وجه اخیر که مؤلف بر آن برقرار نمانده است ،در واقع تعبیر دیگری از امکان
ارتفاع عنوان مؤونه و عنوان ربح است که ما در این مقاله از آن دفاع کردهایم.
 .2آملی ،مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي ،ج ،88ص.881
 .3حکیم ،مستمسک العروه الوثقی ،ج ،3ص.592
 .4نراقی ،مستند الشیعة في أحكام الشریعة ،ج ،87ص.64

خمس دارد ،مگر هزینههای جاری او ،سرمایه نیز متعلق خمس خواهد بود و اگر این دالیل
را این گونه تحلیل کنیم که هیچ کدام از داراییهای انسان متعلق خمس نیست ،مگر اینکه بر
آن ربح و فایده صدق کند ،1آن گاه سرمایه دیگر متعلق خمس نخواهد بود .به نظر میرسد
مستفاد از دالیل خمس ،تحلیل دوم است .نتیجۀ این تحلیل آن است که سرمایه اگرچه
مصداق مؤونه نیست ،در عین حال متعلق خمس نیز نمیباشد.
این مطلب در بحث استغنا از مؤونه (تعلق خمس به مؤونۀ مستغنیعنها) نیز صادق است.
عرف کاالیی را که مالک ،دیگر بدان نیاز ندارد از هزینههای جاری نمیداند؛ در عین حال
ً
مفهوم ربح و فایده را نیز بر آن صادق نمیبیند؛ مخصوصا اگر حیثیت حدوث را در دو مفهوم
ربح و فایده لحاظ کنیم؛ چرا که چنین کاالیی ربح حادث یا فایدۀ حادث نیست.2

مالک تعلق خمس

بر فرض که بپذیریم عنوان ربح و مؤونه ،مانعة الخلو هسررتند ،آیا خمس دائر مدار این دو

عنوان است و این دو هستند که در ثبوت حکم دخالت تام دارند یا ممکن است امور دیگری
نیز در تعلق و عدم تعلق خمس دخیل باشند؟
استدالل موافقان تعلق خمس به سرمایه چندان نیازی به تبیین ندارد .آنگونه که از مباحث
پیشین روشن شد ،آنان معتقدند که مؤونه بر سرمایه صادق نیست و در مقابل ،ربح صادق
خمس به سرمایه پرداختهایم.
دالیل عدم تعلق خمس به سرمایه

تعلق خمس به سرمایه

است؛ لذا سرمایه متعلق خمس است .از این رو تنها به بررسی برخی دالیل منکران تعلق

برر سی دالیل انکار تعلق خمس به سرمایه ب سیار تعیین کننده ا ست .نوی سنده در حقیقت در
صدد است دیدگاه برگزیدۀ خود را طی بررسی این ادله بیان و استداللهای خود را تبیین نماید.
ً
 .1مثال در این عبارت به نتیجۀ تحلیل دوم اشاره شده است« :فال کاشف عن مالك الخمس في جمیع ما یستفیده
الرجل کي یمکن( .»...میالنی ،محاضرات فی فقه االمامیة -کتاب الخمس ،ج ،9صص  .)874-9مؤلف این
مطلب را استنتاجی دانسته است بر اینکه مؤونۀ معیشت به شکل تخصصی از موضوع خمس خارج است.
 .2پرداختن به اخذ حیثیت حدوث در فایده از حوصلۀ نوشتار حاضر خارج است .برای تفصیل بیشتر نکر:
شاهرودی،کتاب الخمس ،ج ،4ص 406و شبیری زنجانی ،تقریرات خمس ،ج ،2درس  ،873ص.9
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 .1اطالق مقامی روایات

حائری یزدی در اسررتدالل بر تعلق خمس به سرررمایه ،به عنوان یک وجه احتمالی ،به اطالق
مقامی روایات تمسک کرده و چنین تقریر نمودهاند« :ذکر سرمایه در چند روایت  -همچون
روایت اکرار و مکاتبۀ علیبنمهزیار و روایت یزید -و مطرح نشررردن خمس در آن ها ،مگر
ً
برای سود در تجارت و زمین زراعی ،دلیل بر آن ا ست که در سرمایه ا سا سا خمس واجب
نیست .سکوت در مقام بیان ،دلیل بر عدم خمس در آن است؛ چرا که شامل فرض غیر ارث
ً
و مهریه و آنچه خمسش سابقا پرداخت شده و غیر اینها -یعنی مواردی که با سود آوری به
دست آمده و سرمایه قرار داده شده است -میشود».1
این دلیل قابل پذیرش به نظر نمیرسد؛ چرا که بنابر مبانی متعارف ،اگر رأس المال،
مصداقی از مصادیق مؤونه باشد ،به داللت اطالقی (اطالق لفظی) ،متعلق خمس نبودن آن
بیان شده است و اگر مصداق ربح و فایده باشد ،متعلق خمس بودن آن نیز به داللت اطالقی
بیان شده است .اما اینکه به خصوص لفظ سرمایه اشاره نشده است ،برای اخذ به اطالق
مقامی کافی نیست؛ چرا که اطالق مقامی فرع بر عدم اطالق لفظی است .به تعبیر دیگر،
استناد به اطالق مقامی به گونهای مصادره به مطلوب است؛ چرا که در انعقاد یا عدم انعقاد
اطالق لفظی -که عدمش بسترساز ثبوت اطالق مقامی است -نزاع است و لذا نمیتوان با
مقدمه قرار دادن عین محل نزاع ،به استنتاج پرداخت.
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 .2عدم تفاوت مؤونه انتفاعیه با رأس المال

در «کتاب الخمس» یکی از مضررامین پرتکرار که به عنوان قاعدهای مسررلم درآمده اسررت،
استثنای مؤونه از تعلق خمس است .مؤونه دو قسم است :مؤونۀ استهالکیه و مؤونۀ انتفاعیه.
مؤونۀ استهالکیه مؤونهای است که با استفاده از آن ،عین آن زائل می شود؛ مانند خوردنیها؛
در جهت عکس ،مؤونۀ انتفاعیه مؤونهای است که عین آن زائل نمیشود؛ مانند پوشیدنیها.
در عدم تعلق خمس به مؤونۀ استهالکیه تردیدی وجود ندارد .این قسم از مؤونه مصداق
روشن مؤونه در روایات است .در برخی روایات به خوردنیها به عنوان مصداقی از مصادیق

 .1حائری یزدی ،کتاب الخمس ،صص  .818-4ایشان در نهایت این وجه را نپذیرفته است؛ اما با بیانی دیگر.
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مؤونۀ استهالکیه اشاره شده است .امام صادق در پاسخ مکاتبهای که ابیبصیر با حضرت
داشته است خوردنیها را ذکر میکنند:

ً
محمدبنإدریس في آخر السرائر نقال من کتاب محمدبنعليبنمحبوب عن أحمد
َ َ َّ
َ َ َ ُ
بنهالل عن ابنأبيعمیر عن أبانبنعثمان عن أبيبصیر عن أبيع ْبدالله قال :ک َت ْبت
ْ َّ
ْ َ ُ ْ ُ ُ ْ ُ َّ
ْ ُ
ُ ُ
إ َل ْیهَ ...عن َّ
الر ُجل َیکون في َداره ال ُب ْس َتان فیه الفاک َهة َیأ کل ُه الع َیال إن َما َیب ُیع من ُه الش ْي َء
َ َ َ
ً ْ ََ ْ ُ
َ َ
ُ َ ََ َ ْ ََ
بم َائة د ْر َه ٍم أ ْو خ ْمس َین د ْر َهما َهل عل ْیه الخ ُم ُس فک َت َب أ َّما َما أ کل فال َو أ َّما ال َب ْی ُع فن َع ْم ُه َو
ِّ
َ
1
ک َسائر الض َیاع.

راویان این روایت جملگی ثقۀ امامیاند ،مگر احمدبنهالل که علیرغم وثاقت ،امامی
نیست .نجاشی وی را این چنین ترجمه کرده است« :احمدبن هالل ابوجعفر عبرتایی فردی
است قابل قبول؛ البته گاه مناکیر [احادیث غیرقابل پذیرش] نیز در روایات او وجود دارد .در
مورد او سرزنشها و تخطئههایی از امام عسکری نقل شده است».2
اما دربارۀ اعتبار کتاب مستطرفات سرائر باید دانست به باور برخی محققان میتوان به
توسط در اعتبار معتقد بود؛ به این معنا که «مواردی که در مستطرفات اسنادش با اسناد
متعارف سازگار است غریب نیست و امثال اینها ،این اسناد مشکلی ندارد ».3در نتیجه ایرادی
در پذیرش سند روایت وجود ندارد.4
ً
در مؤونۀ انتفاعیه نیز نوعا در کلمات فقها ،عدم تعلق خمس پذیرفته شده است .5با این
قبل از این در سطرهای پیشین عدم تعلق خمس به این گونه از اموال را تقویت کرده است.
تعریف مؤونه چالشهای فراوانی دارد و تقسیم مؤونه به این دو قسم نیز مالحظات خاص خود

تعلق خمس به سرمایه

حال برخی ،تردیدهایی را در این زمینه مطرح کردهاند .6این در حالی است که مؤلف اخیر

را دارد .ما در این بحث ،معافیت مؤونۀ انتفاعیه از خمس را به عنوان اصل موضوعی قرار میدهیم.
اکنون تبیین تفاوت مؤونۀ انتفاعیه و سرمایه ،پرسشی است که متوجه باورمندان به تعلق
 .1حر عاملی ،وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشیعة ،ج ،3ص.572
 .2نجاشی ،رجالالنجاشي ،ص.19
 .3شبیری ،سیدمحمدجواد ،تقریرات خارج درس اصول فقه.8913/73/97 ،
 .4برای تفصیل بیشتر نگ :نیازی ،پایان نامۀ «معافیت مؤونه از خمس» ،ص.46
 .5نک یزدی ،العروة الوثقي فیما تعم به البلوي  ،ج ،4صص .935-6
 .6نجفی ،جواهر الكالم في شرح شرائع اإلسالم ،ج ،86صص .62-5
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خمس به سرمایه است .شایان ذکر است که مراد ،تفاوت در ماهیت این دو موضوع نیست؛
ً
روشن است که از مؤونۀ انتفاعیه مستقیما استفاده میشود و از وسایل زندگی شمرده میشود؛
اما سرمایه اینگونه نیست؛ چه آنکه بهره بردن از آن با واسطه است.
مراد تفاوت این دو در جریان دلیل «الخمس بعد المئونة» است؛ چرا در مؤونۀ انتفاعیه
جاری است و در سرمایه جریان ندارد؟ طرح یک پرسش به روشن تر شدن مطلب کمک
میکند :فردی دو درخت دارد .از یکی میوه میچیند و به مصرف خود و خانواده میرساند؛
ً
اما درخت دوم را به جهاتی به ناچار به عقد مساقات -مثال -به یک عامل واگذار کند .مالک
در درخت دوم به جای استفادۀ مستقیم از میوههای درخت ،سهم خود را از ربح میستاند و
با آن برای خود و خانواده میوه خرید میکند.
در این مثال ،درخت اول مؤونۀ انتفاعیه است که با بقای عین از آن استفاده میشود؛ ولی
درخت دوم سرمایۀ فرد است که وسیلۀ سودآوری اوست .در اینجا چه تقریب عرفی ممکن
است وجود داشته باشد که درخت اول را معاف از خمس کند؛ اما نتواند شامل درخت دوم
شود؟ آیا صرف اینکه استفاده در درخت دوم واسطه خورده است ،موجب تفاوت در حکم
تعلق خمس میشود؟
ً
پاسخهایی به این پرسش داده شده یا میتوان بیان نمود که ذیال بیان و بررسی میشود:
پاسخ اول  :حائری یزدی در تبیین تفاوت مؤونۀ انتفاعی و سرمایه مینویسد:
سال سوم ،شمارۀ  ،6پاییز و زمستان 1398

گفته میشود فرق محل و آالت کسب با خانۀ محل سکونت چیست که دومی از مؤونۀ
شخص محسوب میشود ،ولی اولی نه مؤونۀ شخص است و نه مؤونۀ تحصیل ربح.
پاسخ آن است که بر خانۀ محل سکونت« ،صرف» صادق است؛ چرا که تا آخر عمر به
آن احتیاج است و لذا به شکل متعارف ،صرف آن در مصارف زندگی ممکن نیست.
لباس و فرشهای خانه نیز به همین شکل است .انگیزۀ خرید اینها آن است که تا آخر
عمر نگه داشته شود و توجهی به مصرف آن در معیشت نیست.
در حالی که محل تجارت مانند دکان و مغازه اینگونه نیست و تا آخر احتیاجی به آن
وجود ندارد ،بلکه احتیاج به آن فقط در زمان کسب است و پس از آن بدون حرج در
مؤونه صرف میشود .محل کسب در فرضی که مورد احتیاج شخص نباشد (که باالخره
برای هر فردی -گرچه در دو ماه آخر عمرش -این فرض محقق میشود) ،مانند اموال و
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مستغالت او میشود .لذا نه مؤونۀ تحصیل ربح بر آن صادق است ،نه مؤونۀ معیشت؛
چرا که مصرف نشده است ،از این جهت که موجود است و در ربح صرف نشده است.
صرف اینکه به آن احتیاج است بدون اینکه مصرف شود ،موجب نمیشود که عنوان
مؤونه بر آن صادق باشد ،بلکه این از دکان و مغازه اولی است؛ چرا که مسألۀ مصرف
نشدن در سرمایهای که از نقود است و آن چه با نقود معاوضه میشود ،واضحتر است.

1

کالم ایشان مضطرب است .ایشان در مورد استفاده از خانۀ محل سکونت «صرف» را
صادق میداند (از اینجا معلوم میشود که مالک در تعلق خمس از نگاه ایشان ،صدق صرف
است)2؛ اما در تعلیل این مدعا میگوید« :صرف» از این جهت صادق است که به خانه تا پایان
عمر احتیاج است؛ یعنی صدق «صرف» وابسته به صدق احتیاج است .اگر در نهایت ،مالک،
احتیاج است ممکن است سرمایه هم مورد احتیاج باشد و یا اینکه دستکم در مورد سرمایه
بین موارد احتیاج و عدم احتیاج باید تفصیل داد .افزون بر آنکه آیا اگر تا آخر عمر به محل کسب
احتیاج باشد (حتی در دو ماه آخر عمر) بر آن مؤونه صادق است و به تبع ،از تعلق خمس معاف
ً
است؟ یا اساسا چرا معتقد نشدهاند که محل کسب «ما دام الکسب» از مؤونه بوده و از تعلق
ً
خمس معاف است و نتیجة پس از انقضای زمان کسب ،داخل در مؤونۀ مستغنیعنها شود؟
در مجموع نمیتوان «صرف» را مالک تعیین کننده در معنای مؤونه دانست .آیا قائالن به
اعتبار صرف در معنای مؤونه ،در موارد معرضیت استفاده ،ملتزم به تعلق خمس میشوند؟
از آن استفاده نمیشود ،هرگز نمیتواند متعلق خمس باشد.3
پاسخ دوم :هاشمی شاهرودی پاسخی دیگر ارائه میدهد و مینویسد:
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کاالیی که به جهت احتیاج تهیه میشود و با آنکه در معرض استفاده است از سر اتفاق هیچگاه

در مثال هایی که ذکر شد [همچون شجر و سایر مصادیق مؤونۀ انتفاعیه] ،دلیل صدق
 .1حائزی یزدی ،کتاب الخمس ،صص .800-1
 .2این محقق بر محور بودن صدق صرف در مواضع دیگری از کالم خود نیز اشاره کرده است .وی در نقل دیدگاه
هشتم مینویسد« :الثامن -و هو األصح :-هو الحکم بعدم االستثناء کما أفتی بذلك بعض علماء العصر .و
الوجه فیه :ما تقدم من عدم الصرف( ».همان ،ص )817یا در نقل دیدگاهها اینگونه تعبیر میکند« :و یتوجه
علی غیر األخیر ما تقدم من أن الکل متوقف علی صدق المئونة ،و هو ممنوع لعدم الصرف» (همان ،ص.)818
ً
 .3برای دیدن پاسخ استفتایی مبنی بر عدم تعلق خمس به مال در معرض استفاده و احتیاج -گرچه اتفاقا از آن
استفاده نشود -نگر به :گلپایگانی ،مجمع المسائل ،ج ،8ص.991
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لفظ مؤونه این نیست که زندگی بر آن متوقف است یا اینکه به آن احتیاج است تا به بحث
جاری [سرمایه] ارتباط پیدا کند؛ بلکه به جهت یک امر تکوینی است و آن اینکه انتفاع
مستقیم از درخت و ادارۀ زندگی با آن به خوردن میوۀ درخت است ،نه خوردن خود
درخت؛ نکتهای که در سرمایه وجود ندارد.
حاصل آنکه  :این دو نکته در صدق مؤونۀ فعلیه بر سرمایۀ تجارت کافی نیست -حتی
در نگاه عرفی-؛ یکی منوط بودن به دست آوردن آنچه در مؤونه مصرف میشود ،بر قرار
دادن یک مالی برای سرمایه و دیگری احتیاج به آن [شبیه به نکتهای که در کالم حائری
یزدی به آن اشاره شده است] .مؤونۀ هر فرد تنها آن چیزی است که بالفعل در احتیاجات
استهالکی او از سود آن تجارت مصرف میشود.1

فرقی که در عبارت فوق ذکر شده ،فارق نیست .اگر میخواهیم به این بیان استفاده از
درخت را انتفاع مباشر بدانیم (که این اقتضای طبیعت درخت است ،برخالف مثل میوه که
انتفاع مباشرش به خوردن خود آن است) ،سرمایه هم به همین بیان ،انتفاعش مباشر خواهد
بود و اگر خیر ،خیر .حتی می توان ادعا کرد که اگر در صدق مؤونه ،انتفاع مباشر و صرف
فعلی شرط باشد ،-آنگونه که در این متن آمده است -،هیچ کدام از موارد مؤونۀ انتفاعیه از
مصادیق مؤونه نخواهد بود و مؤونۀ استثنا شده در دالیل خمس ،به مؤونۀ استهالکیه اختصاص
خواهد یافت ؛ در حالی که هیچ فقیهی به این الزم ،ملتزم نیست.
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نکتۀ جالب توجه آن است که محقق مذکور در بحث تعلق خمس به مؤونۀ انتفاعیه عبارتی
دارد که مؤ ید این اشکال است .بخشی از آن عبارت اینگونه است« :فصدق االحتیاج و
ً
المؤونة علی الدار فی السنة الثانیة کصدقه علیها فی السنة األولی دقة و عرفا 2».برخالف آنچه
در متن مورد بحث از ایشان نقل کردهایم ،ایشان در این عبارت مفهوم احتیاج را در صدق
مؤونه مؤثر میداند (بنابر اینکه عطف مؤونه بر احتیاج را در این عبارت عطف تفسیری بدانیم)
یا بنابر احتمال دیگری در تفسیر این کالم ،دستکم صدق احتیاج را رافع وجوب خمس
می داند و در هر صورت ،این دو کالم متنافی خواهند بود.
همینطور ایشان در تقیید مفهوم مؤونه به شأن ،ضمن تأیید این تقیید عبارتی دارند که با عبارت
 .1هاشمی شاهرودی،کتاب الخمس ،ج ،4ص.440
 .2همان ،ص.468
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ً ً
مورد بحث ناسازگار است .آنجا که مینویسد« :و الشک فی أخذ ذلک أیضا قیدا في مفهوم المؤونة
ً
عرفا و لو من جهة أخذ مفهوم االحتیاج أو االقتیات أو الشأنیة و اللزوم العرفي فیها 1».در این عبارت
نیز احتیاج در مفهوم مؤونه اخذ شده است .با همۀ این اوصاف ،باز میتوان میان مؤونۀ انتفاعیه و
سرمایه تفاوت نهاد؟ آیا در صدق احتیاج میان این دو تفاوتی هست؟
پاسخ سوم :سومین پاسخ اخذ به اطالق دلیل مؤونه نسبت به مؤونۀ انتفاعیه است؛ چه
اینکه اطالق روایت شامل رأس المال نیست .این تقریب به عنوان یک وجه و ابهام مقدر
مطرح شده است ،وگرنه فقیهی بدان استدالل نکرده است.
اما این پاسخ هم راهگشا نیست؛ چرا که نامگذاری مؤونۀ انتفاعیه ،قرادادی از ناحیۀ
ماست و به این اصطالح در روایتی اشاره نشده است .سؤال این است که مؤونۀ مذکور در
ادله به چه شکل تفسیر می شود؟ اگر به هر چیزی که زندگی به آن وابسته است ،مؤونه گفته
می شود ،عالوه بر مواردی که ما در اصطالح به آن مؤونۀ انتفاعیه میگوییم ،بر سرمایه نیز
صادق است و اگر مؤونه هر چیزی است که در زندگی هزینه میشود ،دیگر شامل سرمایه
نخواهد شد؛ همان گونه که شامل مواردی که ما در اصطالح مؤونۀ انتفاعیه می نامیم ،نیز
نخواهد بود.
حاصل آنکه ما در دلیل دوم (عدم تفاوت بین مؤونۀ انتفاعیه و سرمایه) ،در صدد حل این
مشکل نیستیم که مؤونه باید به چه شکل تفسیر شود؛ بلکه تنها درصدد سؤال از تفاوت میان
استثنای مؤونه از خمس هستیم .این شیوه به نحوی صبغۀ نقضی دارد.
اما از جهت حلی میتوان ادعا کرد که عرف مؤونه را بر مؤونۀ انتفاعیه صادق نمیداند؛
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مؤونۀ انتفاعیه و سرمایه در صدق و عدم صدق مؤونه (به هر معنایی که باشد) در جریان دالیل

چه آنکه -با توجه به تقریب پیشگفته -یکی از احتماالت مؤونه این است که به معنای امور
هزینه شدنی باشد؛ اما حکمت استثنای مؤونه از خمس شامل آن میشود .حکمت این استثنا
هر چه باشد در سرمایه هم جاری است .استفاده از حکمت یک دلیل ،دلیل لفظی محسوب
نمیشود؛ بلکه تنقیح مناط ،الغای خصوصیت یا عناوین دیگری دارد .این بیان در دلیل سوم
به شکل مدلول لفظی تقریب خواهد شد.
 .1همان ،ص.420
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 .3تعبیر روایی «إذا أمکهنهم بعد مئونتهم»

سومین دلیل بر عدم تعلق خمس به سرمایه عبارت روایی «إذا أمکنهم بعد مؤونتهم» 1است.
شیخ این روایت را با طریقی صحیح از علیبنمهزیار نقل کرده ا ست؛ بلکه برخی از روات
سند از اجال ه ستند .متن روایت ،م ضطرب و به تعبیر برخی محققان «مغ شو شة العبارة»

است .2محقق یاد شده در شرح اضطراب متن سخنی نگفته است .به هر حال به نظر میرسد
ً
این متن از جهت ادبی متن چندان منسررجمی نیسررت .مثال تعبیر«التاجر علیه» تعبیر مبهمی
ً
ً
ا ست؛ اوال م شخص نی ست مرجع ضمیر در «علیه» چی ست و ثانیا مادۀ تجارت با حرف
اضافۀ «علی» استعمال نمیشود .3به هر روی ایرادی در پذیرش سند روایت وجود ندارد.4
این دلیل با تسلیم و تنزل از صدق مؤونه بر سرمایه است؛ یعنی فرض میکنیم که مؤونه
بر سرمایه صادق نیست .اکنون سؤال این است که اگر بپذیریم مؤونه بر سرمایه صادق نیست،
ً
الزاما متعلق خمس خواهد بود یا اینکه ممکن است مالک تعلق خمس موضوع دیگری باشد؟
چنانکه گذشت این مقوله نکتۀ کلیدی در خمس سرمایه است.
پاسخ -همانگونه که از مباحث پیشین نیز روشن شده است -گزینۀ دوم است .نسبت
«کاالی معاف از خمس» با «مؤونه» نسبت تساوی نیست و ممکن است کاالیی مصداق
مؤونه نباشد و در عین حال متعلق خمس نیز نباشد .روایت مذکور در جایگاه تعیین یک
ضابطۀ کلی ،تعلق خمس را در صورتی ثابت میداند که در گردش عادی زندگی فرد خللی
سال سوم ،شمارۀ  ،6پاییز و زمستان 1398

ایجاد نشود؛ در حالی که تعلق خمس به سرمایه در فرض مورد احتیاج بودن (که خواهیم
گفت معافیت سرمایه از خمس فقط در همین فرض است) ،موجب اختالل قابل توجهی در
مدیریت امور مالی مکلف میشود و راهحلهای نامتعارفی چون تداول و دستگردان نیز رافع
عویصۀ مذکور نیست.
این استدالل در واقع همان سخن سابق در تمسک به حکمت استثنای مؤونه از خمس
است؛ با این تفاوت که مستند آن دلیل لفظی است و از چنگاندازی به مباحثی چون احراز
 .1شیخ طوسی ،تهذیب االحكام ،ج ،2ص.849
 .2طباطبایی بروجردی ،زبدة المقال في خمس الرسول و اآلل ،ص.15
 .3نگ به :ابنمنظور ،لسان العرب ،ج ،2ص.13
 .4برای تفصیل بیشتر نگ به :نیازی ،پایان نامۀ «معافیت مؤونه از خمس» ،ص.48
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مناط بینیاز است .پذیرش داللت این حدیث مستلزم آن است که نه ربح و فایده ،تمام موضوع
برای ثبوت خمس باشد و نه صدق مؤونه ،تمام موضوع در معافیت از خمس .ذهنیت رایج در
تعلق و عدم تعلق خمس آن است که هر چه مصداق مؤونه است ،معاف از خمس است و هر
چه مصداق مؤونه نیست ،متعلق خمس خواهد بود .پذیرش ادعای مقاله در تقریب روایت،
مستلزم کنار گذاشتن این ذهنیت است.
 .4روایات خاص

ً
آنچه تاکنون مطرح شررد اسررتناد به شررمول عمومات و اطالقات بود؛ اینکه مثال آیا سرررمایه
مصرداق مؤونه اسرت یا خیر؟ این دلیل به خصروص حکم سررمایه در روایات نظر دارد .در
برخی نوشتهها به این مطلب در قالب یک پرسش و پاسخ اشاره شده است.
پیشتر در استدالل اول ،از حائری یزدی این عبارت نقل گردید« :ذکر سرمایه در چند
روایت  -همچون روایت اکرار و مکاتبۀ علیبنمهز یار و روایت یز ید -و مطرح نشدن خمس
ً
در آنها ،مگر برای سود در تجارت و زمین زراعی ،دلیل بر آن است که در سرمایه اساسا

خمس واجب نیست 1».وی در این عبارت به صورت ضمنی اشاره میکند که حکم خصوص
سرمایه در سه روایت مورد تأ کید قرار گرفته است؛ ولی توضیح نمیدهد که چه موضعی از
این روایات مرادش است.
زراعی است که در روایت از آن یاد شده ،ولی سخنی از تخمیس آن به میان نیامده است.
روایت بدین شرح است:
سعدبنعبدالله عن أحمدبنمحمد عن عليبنمهزیار قال حدثني محمدبنعليبنشجاع
َ
ْ َ
َ َّ ُ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ
ُ
الثال َث َع ْن َر ُجل َأ َص َ
اب م ْن ض ْی َعته م َن الح ْنطة م َائة ک ِّر َما
النیسابوري أنه سأل أبا الحسن
ٍ
َّ َ ُ َ
َ
َّ
ً
ُ
َ
َ
ُ
ْ ْ َ َْ
َ
ْ
َ
ُی َزکی فأخذ م ْن ُه ال ُعش ُر َعش َرة أ ک َر ٍار َو ذه َب من ُه ب َس َبب ع َم َارة الض ْی َعة ثالثون کرا َو َبق َي في
َ
َ ُ ً َّ
َ َ َ َ َ َّ
َ َ
َ َ
ْ
َیده س ُّتون کرا َما الذي َیج ُب لك م ْن ذلك َو َهل َیج ُب أل ْص َحابه م ْن ذلك َعل ْیه ش ْي ٌء ف َوق َع
ْ ُ
ْ ُ ُ
َ
لي م ْن ُه الخ ُم ُس م َّما َیفضل م ْن َم ُئونته؛ از امام رضا سؤال شد فردی از زمین زراعی خود
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مراد این محقق از یادکرد سرمایه در روایت اکرار و مسکوت رها شدن حکم آن ،زمینی



که زیر کشت گندم بوده صد کر به دست آورده که زکات آن را پرداخت نکرده است .از این
 .1حائری یزدی ،کتاب الخمس ،صص .818-4
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مقدار یک دهم ،یعنی ده کر [به عنوان زکات] جدا گردید و سی کر هم برای تعمیرات زمین
زراعی هزینه شد و شصت کر برای او باقی مانده است .چه مقدار از آن به عنوان سهم امام
لحاظ میشود و آیا باید به اصحاب و نزدیکان خود نیز چیزی پرداخت کند؟ امام در پاسخ
نگاشتند :یک پنجم از مازاد بر هزینههای او باید به امام پرداخت شود.

1

در سند روایت تنها در مورد محمدبنعلیبنشجاع نیسابوری ابهام وجود دارد که وی نیز
از طریق اکثار اجال توثیق میگردد.
ً
شاید بتوان سکوت امام را نهایتا به عنوان یک مؤ ید بر عدم تعلق خمس به سرمایه برشمرد،
و نه دلیل؛ چه آنکه به نظر نمیرسد امام در مقام بیان از این جهت نیز بوده باشد یا دستکم
این موضوع مشکوک است و اصلی هم که بتواند آن را ثابت کند ،وجود ندارد .2اشکال تمسک
به اطالق مقامی نیز گذشت.
مکاتبۀ علیبنمهزیار ،روایت سال 447ق است که دارای متن بلندی است و در آن از امام
جواد بیان خاص و متفاوتی در احکام و متعلقات خمس نقل شده است 3.بیان خاص این
روایت سبب طرح مباحث چندی در کتب فقهی در توجیه فرازهای مختلف روایت شده است.
برخی با پذیرش صحیح بودن سند روایت ،به دلیل اضطراب در متن روایت معتقد شدهاند که
اطمینان شخصی به عدم صدور این روایت وجود دارد.

4

وجه استدالل به این روایت آن است که در آن سرمایه نیز داخل در عموم مواردی میشود
سال سوم ،شمارۀ  ،6پاییز و زمستان 1398
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که مورد تحلیل (عدم وجوب پرداخت خمس) قرار گرفتهاند.
حائری یزدی ،خود از این روایت اینگونه پاسخ میدهد« :مستفاد از مکاتبه ،تحلیل موقت
خمس است که مربوط به همان سال دویست و ده 5است .این مفاد خود بر آن داللت دارد که
برای تحلیل در سال بعد نیاز به مراجعۀ مجدد [ و تحلیل مجدد] است».

6

 .1طوسی ،تهذیب األحكام ،ج ،2ص.86
 .2برای نظر مخالف نکر به :آخوند خراسانی ،کفایة االصول ،ص .411ایشان معتقد است که اصل بر در مقام
بیان بودن متکلم است.
 .3حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج ،3ص.578
 .4روحانی ،المرتقی الی الفقه االرقی کتاب الخمس ،ص. 99
 .5در متن روایت تصریح شده است که سال صدور روایت ،سال دویست و بیست است و ذکر عدد دویست و
ده در اینجا سهوی از محقق مذکور و یا غلط چاپی بوده است.
 .6حائری یزدی ،کتاب الخمس ،ص.814

تعبیر دیگری که ممکن است به عنوان شاهد بر ورود این مکاتبه دربارۀ خمس سرمایه
تلقی شود ،تعبیر «لما ینوبهم فی ذاتهم» است 1.حائری خود به این وجه پاسخ میدهد2؛ اما
اصل طرح این تعبیر روشن نیست .معنای عبارت آن است که نائبه و بالهایی که فرد به آنها
مبتال می شود و نیازمند صرف هزینه است ،از متعلق خمس استثناست .این تعبیر حتی توهم
داللت بر سرمایه و آالت کسب و کار را هم ندارد تا گفته شود در این روایت به خصوص
مسألۀ سرمایه اشاره شده است.
روایت سوم از یزید نامی است که چنین نقل میکند:

ْ ُ َ َ ْ َ
َ َ َ ُ
عن عدة من أصحابنا عن أحمدبنمحمدبنعیسی عن یزید قال :ک َت ْبت ُجعلت لك الفد َاء
َ
ُ ِّ
ً
ُّ ْ َ َ َ َ َّ َ ْ َ
َْ َ
َ َ َ َ َُ َ
ت َعل ُمني َما الفائد ُة َو َما َحد َها َرأ َیك أ ْبقاك الل ُه أن ت ُم َّن َعل َّي ب َب َیان ذلك لک ْي ال أ کون ُمقیما
َ
َ
ُ َ َ
َ َ
َْ َ
َ َ
َعلی َح َر ٍام ال َصال َة لي َو ال َص ْو َم فک َت َب الفائد ُة م َّما ُیفید إل ْیك في ت َج َار ٍة م ْن ر ْبح َها َو
ٌ َ َْ َ
َح ْرث َب ْعد الغ َرام أ ْو َجائ َز ٌة؛ ...پرسیدم نظر شما در مورد تعریف فائده چیست؟ ...در
پاسخ نگاشتند :فائده سودی است که در تجارت به دست میآورید و همینطور حاصل
برداشت محصوالت زراعی پس از کسر هز ینهها و همینطور هدایا.

3

در این روایت مراد از غرام ،مؤونۀ تحصیل ربح است ،نه سرمایه .لذا از روایات خاص
حکم سرمایه شمرده نمیشود.
فارغ از مباحث داللی ،این روایت از نظر سندی نیز خالی از ایراد نیست .در تعبیر

یا در وسائل عکس این اتفاق افتاده است و در هر دو فرض ،روایت غیر قابل استناد است؛
چرا که نه در مورد «احمدبنمحمدبنعیسیبنیزید» اطالعاتی وجود دارد ،و نه در مورد

تعلق خمس به سرمایه

«احمدبنمحمدبنعیسی عن یزید[ »4در وسائل به جای «عن یزید» ،تعبیر «بنیزید» به کار
ً
رفته است] ،قطعا تصحیف رخ داده است؛ یا در کافی «عن» به «بن» تغییر شکل یافته است

«یزید» مشخص است که مراد از وی چه کسی است.5
 .1همان ،ص.814
 .2همان ،ص.819
 .3حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج ،3ص.579
 .4کلینی ،الكافی ،ج ،8ص.525
 .5البته یکی از محققان راه دشواری را برای توثیق طریق روایت برگزیده است .وی معتقد است اگر «بنیزید»
صحیح باشد ،مراد یعقوببنیزید کاتب انباری قمی است که از اجالی روات است و اگر «عن یزید»
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بازنگری در ادله و ارائه دیدگاه برگزیده

از ارزیابیهایی که ذیل هر دلیل مطرح شد ،دیدگاه برگزیده رو شن میگردد .دالیل مخالفان بر
عدم تعلق خمس به سرمایه قانع کننده به نظر میرسد .در مجموع چهار دلیل بیان گردید .دلیل
اول یعنی اخذ به اطالق مقامی به جهت اسررتلزام دور امکانپذیر نیسررت؛ چنانکه دلیل چهارم
یعنی روایات خاص در داللت و سند با ضعفهایی روبهرو بوده ،از دایرۀ استدالل خارجند.
اما دلیل دوم و سوم برای اثبات مدعا کافیاند .در دلیل دوم عدم تفاوت مؤونۀ انتفاعیه با رأس
المال مطرح شد .این موضوع در کلمات محققان مورد توجه و تصریح نبوده است .به ناچار
برخی متنهای فقهی مورد استنطاق قرار گرفت و پاسخهای احتمالی دنبال شد .هیچ کدام از
پاسخهای ارائه شده ،وافی به مقصود و رافع ایراد نبود .لذا هر سخنی که در خروج مؤونۀ انتفاعیه
از حوزۀ تعلق خمس مطرح شد ،همان سخن در معافیت سرمایه نیز مطرح خواهد بود.
ً
تفاوت دلیل دوم و سوم صرفا در یک نکتۀ فنی است .دلیل دوم بر تنقیح مناط استوار است
و دلیل سوم بر دلیل لفظی و چنین تفاوتی قدحی در اصل استنباط ایجاد نمیکند.
در سامان دادن به دیدگاه برگزیده نمیتوان از این پرسش مهم غفلت کرد که عدم تعلق خمس
به سرمایه مطلق است یا خیر؟ پاسخ به این سؤال منفی است؛ چرا که ادله چنین اطالقی ندارد.
از میان ادله تنها دلیل دوم و سوم قابل استناد بود .شاخص در دلیل دوم ،مساوات سرمایه
با مؤونۀ انتفاعیه و شمول حکمت استثنای مؤونه است .این شاخص در سرمایهای که مورد
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احتیاج نباشد ،جاری نیست؛ همانگونه که در مؤونۀ انتفاعیه جریان ندارد .اگر کسی چند
لباس داشته باشد که هیچگاه از آنها استفاده نکرده است و از این پس نیز نه از آنها استفاده
میکند و نه در معرض استفاده است( ،که فرض نادری است) این لباسها متعلق خمس
خواهد بود؛ با وجود اینکه لباس بنفسه اقتضای این را دارد که از مصادیق مؤونۀ انتفاعیه باشد.
در سرمایه نیز به همین قرار است .رانندهای که با تاکسی کار میکند و هزینههای زندگی را
تأمین میکند ،خودرویش متعلق خمس نخواهد بود؛ اما اگر تاکسی دیگری خرید که با آن نیز

صحیح باشد ،مردد خواهد بود بین یزیدبناسحاق -که توثیقش ثابت نیست ،مگر از طریق وقوع در اسناد
کامل الزیارات -و یزیدبنحمار انباری -که به شهادت شیخ ثقه است .-بدین ترتیب بنابر برخی مبانی راوی
طبق همۀ فروض ثقه خواهد بود .نگر به :هاشمی شاهرودی ،کتاب الخمس ،صص .99-2
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سودآوری میکند ،ولی سود آن صرف هزینههای زندگی نمیشود ،متعلق خمس خواهد بود.
دلیل سوم نیز به همین ترتیب است .در دلیل سوم مالک معافیت از خمس ،عدم امکان
معیشت بدون آن مال است .این مالک در مثالی که مطرح شد و همه مواردی که سرمایه در
آنها مورد احتیاج فرد نیست ،منطبق نیست و در نتیجه متعلق خمس خواهند بود.

جمعبندی و نتیجهگیری

مشررهور فقها به تعلق خمس به سرررمایه معتقدند ،چنانکه نفی مطلق تعلق خمس به سرررمایه
ً
ظاهرا قائلی ندارد .دو مؤلفۀ کلیدی در خمس سرررمایه عبارتند از اینکه :الف .آیا مصررداق ربح
بودن مستلزم تعلق خمس است یا اینکه ممکن است کاالیی مصداق ربح باشد و در عین حال
متعلق وجوب خمس نبا شد؟ ب .مالک تعلق خمس چی ست؟ پا سخ سؤال نخ ست در گرو
تبیین مفهوم ربح و مفهوم مؤونه و سپس برر سی مانعة الخلو بودن اموال از آن دو عنوان ا ست.
برخالف نظر بدوی و برخالف آن چه در کل مات پارهای محق قان آ مده ،این دو مفهوم مان عة
الخلو نی ستند و امکان ارتفاع در مورد آنها مت صور ا ست .در پا سخ به سؤال دوم هم برخالف
ً
ذهنیت عمومی که تعلق خمس را منح صرا واب سته به م صداق ربح بودن و معافیت از خمس را
ً
منح صرا واب سته به م صداق مؤونه بودن میداند ،مالک در تعلق خمس ،امکان امرار معاش با
پرداخت خمس است که ممکن است در مواردی با تحلیل واژگانی ربح و مؤونه تصادق نکند.
توجه به دالیل دیدگاه برگز یده ،این دلیل قابل پذیرش نیست .برای معافیت سرمایه از خمس

از میان دالیل چارگانه ،مساوات مؤونۀ انتفاعیه و رأس المال در جریان ادلۀ خمس و تعبیر «إذا
أمکنهم بعد مؤونتهم» قابل پذیرشاند .لذا نظر برگزیده عدم تعلق خمس به سرمایه است .با
ً
این وجود به جهت رعایت مقتضای دو دلیل یاد شده ،صرفا سرمایهای از تعلق خمس معاف

تعلق خمس به سرمایه

دلیل قائالن به تعلق خمس به سرمایه ،مصداق بودن سرمایه برای ربح و فائده است که با

است که مورد احتیاج مکلف نباشد.
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