
  

  

 
 

 

  

  

  

  

  

  

  ها، سنت الهیـ تفاوت انسان1ـ 1
ز  ا، در جهان نشأت گرفته از علم و حکمت الهی است          خداوندهر سنت   

 حکمتی نهفته اسـت     ،ها و قوانین  از این سنت   هر کدام    وراي یقینا   رواین
 نظـام  بـا  بیـشتري  همـاهنگی  ،ها را درك کنـد      بتواند آن  قدرکه آدمی هر    

بهتـر  ایفـا   ي هـستی  در مجموعه تواند نقش خود را      و می  داشتهآفرینش  
 . جهت اسـت   نیز از همین   انفاق   ي فلسفه ياهمیت صحبت درباره  . نماید
از احکـام  تر شـویم     این حکم نزدیک   ي هر چه به سرچشمه    ی است طبیع

در مـسایل   تـوانیم   تر می تر و آسان  و سهل تري پیدا کرده    جزئی فهمِ دقیق  
دیگري که در آن زمینه حکم شـرعی قابـل اعتمـادي در دسـت نـداریم،           

  . اجتهاد و برداشت نظرِ صحیحی داشته باشیم

تار خواسـ ) انـد که همگی در راسـتاي هـم      (خداوند حکیم در ادیان الهی      

  فصل اول
 فلسفه و اثرات انفاق

  هاي جوشانچشمه ® 8

 ابنـاي بـشر اسـت و بـه     ي دنیوي و اخروي در همه   يجانبهسعادت همه 
هـا و  هـا، رهنمـود  تمامی ابعاد و شؤونات زندگی انـسان      همین جهت در  

همین حکمت خداوند سبب شده است . هایی قرار داده است  العملدستور
 تفاوت به لحاظ    ؛تا افراد و جوامع از جهات مختلف داراي تفاوت باشند         

ت مادي، اجتمـاعی، فرهنگـی، سیاسـی، مـذهبی و یـا تفـاوت در                امکانا
   1.سالمتی جسم و روان و حتی تفاوت در کسب علم

و بلکـه  (ها و جوامع مختلـف   تالقی انساني دنیا دائما نقطه   در نتیجه دار  
  دنیا فقیر و غنی، حاکم و محکوم و سـالم و         ي  در هر نقطه  .  است )متضاد

است کـه   این سنت الهی. ابت الهی استبیمار وجود دارند و این سنت ث     
  :گروهی فقیر و گروهی غنی باشند

  

           
   2  

خداوند روزي را براي هر که بخواهد 
  .کند دهد یا تنگ می وسعت می

  

این سنت الهی است که اندوه و شـادي و پیـروزي و شکـست در میـان             
  :چرخدمردم دست به دست ب

  

                                                        

 .    بقـره : (ك.بـراي نمونـه ر  . آیات متعددي در قرآن کریم مؤید ایـن مطلـب هـستند /
  ...و) 32/ زخرف(، )76/ یوسف(، )253و247

. )26/ درع(  



    9 ® فلسفه و اثرات انفاق/ فصل اول 

 

     1   ي شکست و [و ما این روزها
   .گردانیم را میان مردم می]  پیروزي

  

ست که همیشه گروهـی را نـسبت بـه    او در نهایت این سنت ثابت الهی      
  . گروهی دیگر برتري داده به یک شکل واحد روزي ندهد

ر رزق و روزي، سنت الهی است و در همین          ها د بنابر این، تفاوت انسان   
حکمت ایـن   . انفاق صادر شده است   ) دستور الهی (جهت است که حکم     

حکم ایجاد فضایی مملو از امنیـت و صـمیمیت از سـویی و کـم شـدن                   
ي مـردم از حـداقلّ      اینکـه همـه   . ي طبقاتی از سویی دیگـر اسـت       فاصله

مند باشـند  هرهضروري زندگی مانند خوراك، پوشاك مناسب و تحصیل ب        
 را خرج کنند و اي با ثروت فراوان ندانند چگونه آنو چنان نشود که عده

  . اي هر شب سر گرسنه بر زمین نهندعده

هایی است که بـا  ها در رزق و روزي نیز داراي حکمت     این تفاوت انسان  
هـاي خداونـد در   اي از حکمـت توان به پارهتدبر در آیات کتاب الهی می 

  :آگاه گردیداین خصوص 

  

اگر تمام مردم عالم در یک درجه از قدرت و اعتبار و دارایـی بودنـد            ـ  1
رفت تا کـاري را  چرخید و کسی زیر بار دیگري نمی  دیگر چرخ دنیا نمی   

به عهده گیرد و هیچ کس تالشـی در جهـت بهبـودي وضـعیتش انجـام                

                                                        

) .140/ عمرانآل(  

  هاي جوشانچشمه ® 10

 :داد تا درهمین تالش، روح و جسمش را تقویت کند نمی
 

      
           

            
          

        
           

      1  

هــا تقــسیم  تــو را آنمگــر رحمــت پروردگــار 
هـا را در   کنند؟ ایـن مـاییم کـه معیـشت آن        می

ایم، و بعضی از  زندگی دنیا میانشان تقسیم کرده
ها را بـر بعـضی مراتبـی برتـري دادیـم تـا                آن

ــد   ــه خــدمت گیرن  ي و چرخــه[یکــدیگر را ب
، و رحمت پروردگار تو از آنچه       ]زندگی بگردد 

  .اندوزند بهتر است می
  

 ،شـدند دگان از روزي فراوان و گـسترده برخـوردار مـی           بن اگر تمامیِ ـ  2
هاي شخصیتی شان همگی طغیان کرده زمین را از قابلیت براساس ویژگی
 :انداختندحیات می

  

    
    
      
     2  

داد،  و اگر خدا روزي را براي بندگانش وسعت می
داشتند، و  مسلما در زمین سر به عصیان بر می

به . کند خواهد نازل می اي که می لیکن به اندازه
  .بندگانش آگاه و بیناست]  حال[راستی او به 

  

                                                        

) .32/ زخرف(  
) .27/ شوري(  
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 متعـدد  هـاي  شاید مهمترین دلیل چنین سنتی این باشد که در موقعیت  ـ  3
هاي خود را به   به وجود آمده، همه مورد آزمایش قرار گیرند تا شایستگی         

فقیر صبر و سـالم زیـستن را، غنـی یـاري دادن را،              . نوعی آشکار سازند  
 ...حاکم عدل را و

  

          
         

           
           
        1  

و اوست کسی که شما را در زمین جانشین 
نمود و بعضی را بر بعضی دیگر ] یکدیگر[

هایش  به مراتبی برتري داد تا شما را در داده
گمان پروردگار تو زود  به شما بیازماید، بی

  .ي مهربان است و آمرزندهاکیفر و هم
  

ي  و مایـه داند که مال و فرزند، در این دنیـا تنهـا بهانـه   هر انسان آگاه می 
رف ایـن دو              چنین انسانی همه  . اندآزمایش ي وقـت و تـوان خـود را صـ

  : نکرده و درپی  اجر عظیم خواهد بود
  

       
        

       2  

]  ي وسیله[و بدانید که اموال و اوالدتان 
 و پاداش بزرگ نزد خداوند ندا آزمایش
  .است

                                                        

) .و ) 140/ عمـران آل: (ك.ر. در این زمینه آیات دیگري نیز وجود دارد       ) 165/ انعام
  )49-52/ زمر(
  )28/ انفال( .2

  هاي جوشانچشمه ® 12

ایی ـهـ  هـر دو بـه پدیـده     ،از طرفی فقر و ثروت درصورت عـدم کنتـرل         
  1.شوند که موجـب فـساد روي زمـین خواهنـد شـد          دیل می ـخطرناك تب 

 باشد اما صـاحبان   ها  ت غیر مادي نیز در اختیار انسان      اگر غنا و ثرو   حتی  
سري قواعد پیروي نکنند، اثرات سوء زیادي به دنبال خواهـد            آن از یک  
  .داشت

توان به چرایی اهمیت و جایگاه واالي  ها می  با کمی دقت در این حکمت     
هـاي    بحث انفـاق، از بحـث  .برد امور خیریه و انواع بخشش در اسالم پی  

 متنوع از  هاي سیار با اهمیت قرآن کریم است که بارها و با واژهکلیدي و ب
، زکـات ، صـدقه ، انفـاق  هایی چون واژهتکرار فراوانِ. آن یاد شده است   

آن هم غالبا در مواضعی ویژه، نشانگر میزان اهمیـت          ...  و   اطعام،  احسان

                                                        

 .نمایـد  در قرآن کریم خداوند رحمان انسان را چنین توصیف می:       
           " مسلما طغیان چنین نیست که انسان حق شناس باشد، بلکه 
مجلسی، شیخ محمد (در ) 7 و6/ علق ( ".بیند نیاز می کند به خاطر اینکه خود را بی       می
 بحــار األنــوار الجامعــۀ لــدرر أخبــار األئمــۀ األطهــار، بیــروت، مؤســسۀ الوفــاء،  بــاقر،
صدوق، شیخ أبوجعفر  (و  6به نقل از پیامبر اکرم    ) 247، ص 27م، ج 1983/ق1403

، مؤسسۀ البعثـۀ، قـسم الدراسـات        ن بابویه القمی، األمالی، قم    ببن الحسین محمدبن علی 
و دیگر منابع در مورد فقر آمده 7به نقل از امام صادق) 295ق، صه1417اإلسالمیۀ، 
حـرّ عـاملی، شـیخ      : (ك.در این زمینه ر    ".نزدیک است که فقر به کفر بیانجامد      ": است

ــسن،  ــد ح ــ   محم ــشریعۀ، ق ــسائل ال ــصیل م ــی تح ــشیعۀ إل ــائل ال ــسۀ آل وس م، مؤس
صدوق، شیخ أبـوجعفر  (، )366، ص15ش، ج1372/ ق1414إلحیاء التراث،   :البیت

ش، 1362بن بابویه القمی ، الخصال، قـم، جامعـه مدرسـین،           بن الحسین محمدبن علی 
بن حسام الدین، کنـز العمـال   الهندي، عالمه عالء الدین علی المتقی     (و  ) 40، ص 11ج

   )492، ص6م، ج1989/ق1409وت، مؤسسۀ الرسالۀ،  بیرفی سنن األقوال و األفعال،



    13 ® فلسفه و اثرات انفاق/ فصل اول 

 

به هیچ عنـوان عجیـب نیـست کـه در مـوارد عدیـده         . این موضوع است  
  دینزیرا ، ذکر شده باشدت صاليت و یا انفاق پس از اقامهمشتقات زکا

 فرد با خداوند تبارك و تعالی     يرابطه: اصالح دو گونه رابطه است    پیدر  
 )زکات(ترین موارد آن انفاق      فرد با جامعه که از مهم      يو رابطه ) تصال(

آور نیست که سزاي کسی که در این دنیـا تنهـا بـه           و اصال شگفت  . است
   .ندوزي پرداخته و به یاد دیگران نیست جهنم باشد و بسامال

  

          
       

          
         

        
          

    1  

 بسیاري  !اید اي کسانی که ایمان آورده    
 قطعـا امـوال   ،از علماي یهود و راهبان    

] آنان را [خورند و    مردم را به ناحق می    
و کـسانی را    . دارنـد  از راه خدا باز می    
اندوزند و در راه خدا      که زر و سیم می    

کننـد، بـه عـذابی دردنـاك         فاق نمـی  ان
  .نویدشان ده

  

 از بهـشت  را با سربلندي پشت سر نگذاشـته و  دنیا ابتالءاتچنین فردي  
   :شـود  تا آنجا که وقتـی از اهـل دوزخ پرسـیده مـی    ، استمنع شده

     "  آزار دهنـده     شما را در ایـن دوزخِ      ،کدامین کردار بد 
   :دارند این است کـه  از جمله مواري که بیان می 2"به زنجیر کشید؟

                                                        

. )34/ توبه( 
. )42/ مدثر(  

  هاي جوشانچشمه ® 14

        " ــه ــام خان ــدد اطع ــان   در ص ــشینان و از کارافتادگ ن
  1 ".نبودیم

   : فجر بنگریدي مبارکهيآیات سورهاین به 
  

خوي آدمی بر این است که چون پروردگارش به آزمون بگذارد و او را با "
پروردگار من مرا اکرام و احترام کرده و : گویدمت بنوازد میکرامت و نع

و اگر بر وجهی دیگر به آزمونش بگذارد و روزي او . گرامی داشته است
  .ارج کرده استپروردگار من مرا خوار و بی: گویدرا محدود سازد می

 خدا که شما دولتمندان را از روزي نامحدودتري !نه هرگز چنین نیست
ازد براي این آزمون است تا از یتیمان تفقّد نمایید و بر سکامیاب می

دارید، و درماندگان جامعه انفاق نمایید، ولی شما یتیمان را گرامی نمی
شما میراث مردگان را . نماییدیکدیگر را به اطعام درماندگان تشویق نمی

بلعید و به مستمندان سهمی اید یکجا میهم که رایگان به دست آورده
ها نداده و حق آنان را به جا و یا میراث ضعیفان را به آن(ذارید گنمی
اي هرچه بیشتر اندوزي در تالش اندوخته، و با عشق به مال)آوریدنمی
  .ایدبرآمده

نه هرگز چنین نیست که روزي خود را به خاطر اندوختن بر شما وافر 
که بستر زمین  باشد تا آن روز !کرده باشیم و از مستمدان دریغ کرده باشیم

درهم کوبیده شود که چیزي برجا نماند، و پروردگارت به داوري محشر 
حاضر شود و فرشتگان صف بر صف آمده و ایستاده باشند، آن روز 

                                                        

) .44/ مدثر (  



    15 ® فلسفه و اثرات انفاق/ فصل اول 

 

ي آدم آیات آن زمان است که  زاده. آورنددوزخ آتشین را هم نزدیک می
ن اما ای. شودآورد و از خواب غفلت بیدار میقرآن را به خاطر می

  1"!یادآوري و بیداري کجا تواند که سودمندش افتد؟
  

ات روي این مسأله تأکید شده است     جملـه امـام   از. در احادیث نیز به کرّ
بـه  7نامه خویش به پسر بزرگوارشـان امـام حـسن         در وصیت 7علی

  : اندقرار کرده و فرمودهزیبایی میان انفاق و قیامت ارتباط بر
رنج و دشوار پیش رو داري که بـه نـاگزیر   بدان که راهی بس دراز و پر  "

ــ  توشـه    ــ  فراخـور نیـاز راه     باید بار سفر را نیک بربنـدي و سـبکبار         
هرگز مباد که بیش از توان، شانه به زیر بار دهی کـه سـنگینیش          . برگیري

یـافتی کـه تـا قیامـت       را  تنگدستی  فرد  پس همین که     وبالت خواهد بود،  
ت بدان نیازمندي تحویلت دهد، فرصت ات را بردارد و فردا که سخ توشه

و ه اات را هر چه بیشتر ب     اینک که توانمندي، توشه    را غنیمت بشمار و هم    
  2".بسپار که در فرصتی دیگر بسا که بخواهی و نیابی

                                                                                                             

1.                            
                          

                       
                             

              )بهبودي،  (ترجمه آیات از) 23-15/ فجر
، با اندکی تغییر و اضافه )601ش، ص1380، 3محمدباقر، معانی القرآن، تهران، سرا، چ

  .در عبارات
.  نهج البالغه، گردآوري شریف رضی، تصحیح صـبحی صـالح، قـم،          7امام علی ،

  هاي جوشانچشمه ® 16

برخورد با مـردم  : برترین اعمال سه عملند " :اندنیز فرموده 7 امام صادق 
ا، مشارکت با بـرادران  هبه همراه رعایت انصاف و عدل و اعطاي حق آن       

  1".دینی در مال و معاش و رزق، و یاد خدا در همه حال

 بـه   باید توجه کرد که تـأثیر انفـاق بـیش از اینکـه        هر امر دیگري  همانند  
ی که مؤمن پـس     ی تا جا  منوط است، کمیت آن مربوط باشد به کیفیت آن        

از این که نیت خود را خـالص گردانیـد بایـد بـه سـمت انفـاق بـشتابد                    
َیرَوا الخَ قُبِاستَفات2      اگر به ". کم نگیردچیز باشد دست  و آن را هر چند نا

 يزیرا بنده. طاعت و عبادتی همت گماشتی هر چه زودتر وارد عمل شو        
گیرد و جز پاداش الهی امیـدي نـدارد و         مؤمن در یک روز گرم روزه می      

طاعتی . دکنخداوند با همان یک روز روزه او را از عذاب دوزخ آزاد می             
نصف خرما در راه خدا انفاق ست ناچیز مگیر گرچه  خداهقرب ب که مایه   
   3".باشد

  

  ـ اثرات انفاق2ـ 1
 آن نیز درك هايحکمت در واقع ،با دریافتن اثرات انفاق   از منظري دیگر    

 اثـرات فـردي و اجتمـاعی تقـسیم     این اثرات به دو بخش کلـیِ       .شودمی

                                                                                                             

  398، ص31، نامه]تابی[مؤسسۀ دار الهجرة، 
 .بن إسحاق، الکافی، تصحیح و تعلیق علـی     لینی الرازي، أبوجعفر محمدبن یعقوب    ک

  144، ص2ش، ج1365/ق1388، 3، چ دار الکتب اإلسالمیۀاکبر غفاري، تهران،
) .148/ بقره(  
 .142/ 2: الکافی  
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  .شوند می
 

  اثرات فردي ـ 1ـ 2ـ 1
 الف ـ  نیل به برّ و تقوي

جا دارند تا آندهندگان بهترین نمره را دریافت میدر امتحان بندگی، انفاق
که از نظر قرآن کریم انسان به برّ و مقام بلند ابـرار نخواهـد رسـید مگـر            

 چـرا کـه خـود او    ،از آنچه دل کنـدن از آن سخت است      اینکه انفاق کند  
 . بسیار طالب آن است

  

          
         

       1  

هرگز به نیکی دست نیابید مگر این که از 
آنچه دوست دارید انفاق کنید، و هر چه 
  .انفاق کنید، قطعا خدا از آن آگاه است

 

ه اگر با ذکر خداوند، نمـاز و صـبر    انفاق از روزي و اطعام سائل و گرسن       
هاي خداوند رحمان به حساب آمـده و موجـب          همراه شود، شکر نعمت   

هنگامی که یک فـرد در راه خـدا قربـانی کنـد و       . شودرسیدن به تقوا می   
مند سازد، این نه از براي رساندن آن گوشت       فقیر و مسکین را از آن بهره      

رگی یاد کردن خداوند و ایجـاد      ها به خداوند، بلکه با هدف به بز       و خون 
  . تقوي است

  

                                                        

  )92/ عمرانآل. (1

  هاي جوشانچشمه ® 18

        
          

        
         

    1    

هد رسید ها به خدا نخوا گوشت و خون آن
. رسد و لیکن تقواي شماست که به او می

ر شما کرد تا خدا را ها را مسخّ این گونه آن
به خاطر آن که هدایتتان نموده به بزرگی یاد 

  .کنید و نیکوکاران را مژده ده
 

  تثبیت نفس وتزکیهب ـ 

ي زکات نمایان اسـت ـ قلـوب را    گونه که از واژهانفاق و زکات ـ همان 
خداوند رحمان زکـات را  . سازدو موجبات تزکیه را فراهم میتطهیر داده   

  .مدخلی براي ورود به طهارت و رشد روح قرار داده است
  

           
           

         
 2  

 ها صدقه بگیر تا بدان پاکشان موال آناز ا
کنی و رشدشان دهی، و دعایشان کن که 

هاست، و خدا دعاي تو آرامشی براي آن
 .شنواي داناست

  

هـا کـه موجـب آمـادگی        و نیز انفاق صحیح عاملی است براي تثبیت دل        
خداوند رحمـان کـه   . ها در جهت پذیرش حقایق و معارف الهی است  آن

دهنـده را نـرم و روحـش را         ان بصیر است، قلب انفاق    به تمام اعمال انس   

                                                        

) .37/ حج(  
) .103/ توبه(  
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کند که با کوچکترین باران رحمـت و معرفتـی، زمـین دل            چنان آماده می  
  .شودمؤمن تبدیل به بوستانی بارور می

 

     
         
      

      
       
         

      1  

و حکایت کسانی که مالشان را در راه 
خشنودي خدا و براي تحکیم ایمان خویش 

اي  کنند همچون بوستانی بر تپه انفاق می
هایش را  ه رگباري بر آن ببارد و میوهاست ک

دو چندان بار آورد، و اگر رگباري هم به آن 
و خدا ].  آن را بس است[نرسد باران سبک 

  .کنید بیناست به آنچه می
  

  ج ـ رستگاري و پاداش حقیقی
تا انسان، حقِّ صاحبان حق را به آنان برنگرداند و رضایت خداونـد را در   

از . باشد، روي فالح و رستگاري را نخواهـد دیـد    این راه در نظر نداشته      
ي این حقوق، حق خویشاوندان و مساکین است که بایـد پرداخـت    جمله
دانـد  انسان مؤمن که به دنبال رستگاري و پاداش حقیقی است، مـی  . شود

که این امر تنها در عمل به دستورات و فرامین الهی محقق خواهد شـد و     
  .با مردم داراي اهمیت فراوانی استي نیکو در این راستا رابطه

  

         پس حق خویشاوند و تنگدست و در

                                                        

) .265/ بقره(  
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         1  

 براي ] انفاق[این . راه مانده را ادا کن
کسانی که خواهان خشنودي خدایند 
 .بهتر است، و چنین کسانی رستگارند

  

با انفاق و صدقه است که انسان قابلیت پیوستن به صالحان را پیدا خواهد 
شک دچـار نـدامتی سـنگین    انسانی که در این مسیر گام برندارد، بی . کرد

  .خواهد شد که البته قابل جبران نیست
  

          
           

          
        

     2  

ایم انفاق کنید  و از آنچه روزیتان کرده
پیش از آن که مرگ یکی از شما در 

 اي کاش !اراپروردگ: رسد، پس بگوید
دادي تا  میمرا تا مدتی نزدیک مهلت 
  صدقه دهم و از شایستگان شوم؟

  

 )آرامش(قوت قلب و اطمینان از آینده د ـ 

در این دنیایی که در بال و آزمایش پیچیده شـده اسـت، انـسان بـه طـور           
تـرس از آینـده و      . ناخودآگاه اضطراب و دلهره را فراوان خواهد چـشید        

در چنـین  .  همراهـی انـسان دسـت برنخواهـد داشـت     اندوه از گذشته از 
شرایطی، پیدا کردن راهی که این اضطراب را تبدیل بـه آرامـش کـرده و              

                                                                                                             

  )38/ روم. (1
) .10/ منافقون(  
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چـه  . ترس و غم را از دل انسان بزداید، بسیار مطلوب و غنیمـت اسـت               
چیزي از این بـاالتر کـه اجـر اعمـال تـضمین شـده و در نـزد خداونـد                 

  .نگهداري شود
  

   
     

     
    ...  

    
     

      
   1  

نهان ] و[کسانی که مالشان را شب و روز،        
هـا نـزد       پاداش آن  ،کنند و آشکار انفاق می   

هاست پروردگارشان است و نه بیمی بر آن 
 همانا کسانی که ایمان ...و نه محزون شوند

آورده و کارهاي شایسته کرده و نماز به پا         
هـا نـزد      داشته و زکات دادنـد، پـاداش آن       

هاست بر آنپروردگارشان است و نه بیمی  
 .و نه غمگین شوند

  

 افزایش روزيهـ ـ 

بـه همـین دلیـل اسـت کـه      . در نگاه اول، انفاق کم کردن مال و دارایی است    
اما . روند تا مبادا حاصل دسترنج خود را به باد دهند   بعضی نیز از آن طفره می     

فرماید که چنین نیست و انفاق در راه خدا نه          خداوند رحمان به صراحت می    
  .کاهد، بلکه چندین برابر به آن اضافه خواهد کرد از دارایی نمیتنها

  

     داستان کسانی که مالشان را در راه خدا

                                                        

) .277و274/ بقره(  
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   1  

اي است که هفت  بخشند چون داستان دانه می
اي صد دانه  خوشه برویاند که در هر خوشه

]  پاداشی[، و خدا براي هر کس بخواهد ]باشد[
 .دهد و خدا وسعت بخش داناست چند برابر می

  

جمنـد و پاداشـی    یعنی عالوه بر اینکه با انفـاق، انـسان شـامل اجـري ار             
  .شودمعنوي خواهد شد، بر رزق و روزي مادي و دنیوي او نیز افزوده می

  

     
    

   2  

کیست آن کس که به خدا وام دهد تا آن را 
]  در آخرت[براي وي دو چندان کند و او را 

 اشی کریمانه باشد؟پاد

  

با صدقه دادن نـزول روزي را       ": اندالبالغه فرموده نیز در نهج  7امام علی 
کسی کـه بـه گـرفتن عـوض یقـین دارد در مـورد بخـشیدن            . طلب کنید 

  3".سخاوتمند است
  

  وـ جلب فضل و رحمت خداوند و تقرب به او
م یابد که فـرامین شـیطان ـ ایـن دشـمن آشـکار و قـس       انسان آگاه در می

                                                                                                             

) .261/ بقره(  
) .11/ حدید(  
 .494/ 138و137قصار: نهج البالغه، صبحی صالح  
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ي فحـشا، و اجابـت دعـوت او    ي انسان ـ همگی در جهت اشاعه  خورده
م و نعمت گـستر        . خواهد شد ) از هر نظر  (موجب فقر    و این خداوند عال

 انـسان را در دریـاي   اواست که به مغفـرت و فـضل خوانـده و اجابـت         
  .سازدور میرحمتش غوطه

  

   
    

     
    1  

ترساند و به  شیطان شما را از تهیدستی می
دارد، و خدا به شما  زشتی وامی] تنگ نظري و[

دهد و او  آمرزش و بخشش خود را وعده می
  .وسعت بخش داناست

  

او که . ها ـ قرب خداوند است لکه برترین آنها ـ و ب ي این رحمت از جمله
گـذارد و  پاسـخ نمـی  بخشنده و عطوف نسبت به مؤمنان است، انفـاق را بـی     

شخص انفاق کننده، فارغ از رنـگ  . دهدصاحب آن را به بهترین نحو اجر می    
و نژاد و قوم و ملت، اگر ایمان به خدا و روز جـزا داشـته باشـد و بـه نیـت         

  .فاق کند، قطعا به هدفش خواهد رسیدنزدیکی به خداوند ان
  

      
      

         
        

نشینان هستند که به خدا و  و برخی از بادیه
روز واپسین ایمان دارند و آنچه را انفاق 

کنند مایه تقرب به خدا و دعاهاي پیامبر  می
بدانید که این انفاق مایه تقرب آنان . دانند می

                                                        

) .58/ یونس: (ك.و نیز ر) 268/ بقره(  

  هاي جوشانچشمه ® 24

          
          

   1  

به زودي خداوند ایشان را در جوار . است
ي  رحمت خویش در آورد، که خدا آمرزنده

  .استمهربان 
  

  اثرات اجتماعیـ 2ـ 2ـ 1
 الف ـ امنیت اقتصادي

غـرض از   ، بقرهيي مبارکهسوره 261 ـ  274ذیل آیات عالمه طباطبایی 
انفاق را حمایت طبقات پایین و کم شدن اختالف میـان اقـشار مختلـف               

از طرفی تـوانگران و     . دانندهاي مادي می  جامعه از جهت ثروت و نعمت     
هان جامعه  می نیز از تظاهر به ثروت و تجمل و آرایش ظاهري ي اسال مرفّ

تحت عنوان اسراف ...) همچون خانه، پوشاك، ماشین و (در امور زندگی   
  3.اند نهی شده2و تبذیر

                                                                                                             

.) 99/ توبه(  
.      روي و  عنی متفرق کردن مال با خرج هاي نابجـا و زیـاده        تبذیر از بذر پاشیدن به م

طریحی در مجمع البحرین، تبذیر را صرف مال در آنچه شایـسته آن     . اسراف آن است  
روي در صرف مال در آنچه خرج در آن شایسته است تعریف  نیست و اسراف را زیاده

، تهـران،   طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تحقیق سید احمد حـسینی        . (کرده است 
 )217، ص3ش، ج1375، 3فروشی مرتضوي، چکتاب

. »إنَّ و م رِا یذَ بِ یدلک فَ ارتاع طحِ س م الطَّۀِیشَع ۀِقَبالس الَّۀِلَاف ستَی التَتطیعر فعح وجِائـ  الح اةِی 
یرِن غَ م إمد اد م الی یرِن غَ مهم، لقَ أفُیقربهالنِّ أهلِقِن أفُم م ۀِعمالثِّ و ةِرو.و م ن جرَ آخَبٍان 
ـ  الحرِاهظَی م فۀِینَ الزِّ  و الِمالج بِ ۀِیال الع ۀِقَب الطَّ  أهلِ رِاهظَن تَ  م عنَد م قَ ـ  بِاةِی مقـرُ ا الیـ ب نَ م 

عرُالموف الُنَ التَ  وه ي النَّ  أیدمط األوس ط هیِالنَّ، بِ اسِ النَّ نَ م اإلسـرَ  نِ ع اف التَّ  و  یرِبـذ حـو   نَ  و
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هدف قرآن نظام بخشیدن به شؤون مختلف زندگی بشر و تربیـت انـسان    
در جهت نیل به سعادت دنیا و آخرت است، بـه نحـوي کـه زنـدگی در          

چنـین  . شار از فضایل اخالقی و با معیشتی پاك صورت پذیرد   فضایی سر 
چیزي جز در محیطی سالم که تأمین حوایج زنـدگی در آن میـسر شـود،        

آید مگر به اصالح جهات مـالی  و این نیز به دست نمی   . گرددحاصل نمی 
بنابر این خداوند متعال بـا  . هاها و به کارانداختن اندوخته    و تعدیل ثروت  

فاق قصد دارد تا در جوامع، زندگی متوسـطی پدیـد آیـد کـه      دستور به ان  
بـدین ترتیـب    . ي طبقاتی در آن فـاحش و بـیش از انـدازه نباشـد             فاصله

هاي دل هاي متضاد و کینهشود و خواستوحدت و همبستگی پدیدار می
  . گردندمیرند و مؤمنان برادران واقعی میهاي دشمنی میو انگیزه

از انحراف مـردم از مجـراي       7 امیر المؤمنین   این همان نظامی است که    
  :فرمود کرد، و از آن جمله می ها می آن تأسف خورده و شکوه

، نیکـی  لحظـه اید که با گذر هر  اینک شما، در زمان و فضایی قرار گرفته     "
دارد، و اهـریمن را در       نهد و بدي گامی به پیش بر می        گامی به واپس می   

هـاي حـساسی    شد، که اینک همان لحظهاي با تباهی مردم آزمندي فزاینده   
یابد، و به  اش گسترش می هاي او نیرو گرفته، توطئهبه شمار آید که امکان 

به هر جا و هر کس که خواهی        . آورد آسانی شکار دلخواه را فراچنگ می     
ژرف بنگر، چه توانی دید جز از درویشی که با فقر دسـت و پنجـه نـرم                 

مت خـداي را کفـران ورزد؟ یـا تنـگ          کند؟ یا توانگر و ثروتمندي که نع      

                                                                                                             

طباطبایی، سید محمد حسین، المیزان فی تفسیر القـرآن، قـم، دفتـر انتـشارات        ( ».کلذَ
  )383، ص2ق، ج1417، 5اسالمی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چ
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اندوزي پندارد؟ یا سرکش و قـانون   چشمی که بخل به حق خدا را ثروت     
   1"شکنی که گویی گوش پند نیوشش نباشد؟

ي قرآن این است که اگر طبقات پایین جامعه از راه امداد و کمک،              نظریه
روي و اسـراف و  به حد متوسط نزدیک نشوند و طبقـات مرفّـه از زیـاده    

ظاهر به ثروت خودداري نکرده و به آن حد متوسط نزدیک نشوند، بشر           ت
درستی این نظر قرآن با گذشت روزگـار        . روي رستگاري را نخواهد دید    

  .کامال مشهود است

ها و لذات زندگی مادي همه به طرف تـوانگران سـرازیر            اکنون ثروت هم
) هـا ومیطبقات پایین یا همان جهان س     (شده و براي اکثریت مردم جهان       

و عجیب اینجاست که همان طبقـات       . چیزي جز محرومیت نمانده است    
هـاي مـادي را خـاص خـود     مرفّه باز در حال ستیزند تـا تمـامی نعمـت          

  !گردانند

آرایـی  پدید آمدن دو گروه توانگر و فقیر و محروم و منعم، موجب صف            
 ایـن  و. ور شدن آتش فتنه میان آنان خواهد بودآنان در مقابل هم و شعله  
المللی و فراهم آمدن زمینه براي تهـاجم   هاي بین یعنی پدیدار شدن جنگ   

هایی چون کمونیسم و لیبرالیسم که موجـب رواج هرچـه بیـشتر             فرهنگ
  .فساد در عالم شده است

هـاي قـرآن در ایـام نـزول جنینـی بـود در رحـم                به راستی که پیشگویی   
یید و ثمرات تلخش را روزگار، و مادر روزگار این جنین را در عهد ما زا       

                                                        

. 187/  129خ : نهج البالغه، صبحی صالح 
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ي روم مشاهده   ها با دقت در آیات سوره      تصدیق این گفته   1.به ما چشانید  
     . ..   :فرماید  آنجا که میشود،می

گرایانه روي خود را به سوي قانون الهی توجیه کن و به جانب راست  پس حق"
سرشت خدا را دنبال کن، همان سرشتی که جان مـردم را بـر آن       . و چپ منگر  
یابـد کـه اخـتالف و     گردد و دگرگونی نمی    سرشت خدایی بدل نمی   . (بسرشت

این همان قانون اصیل است که .) ابتذال را به دنبال کشد و قانون خدا کهنه شود
بـه سـوي   و شما مؤمنان نیز . دانند استوار و پابرجا است ولی اکثریت مردم نمی    

. همین قانون خدا رو بگردانید و از خشم خدا بترسید کـه قـانون او را بـشکنید     
هـا    نماز را برپا بدارید و در هیچ مظهري از مظاهر زندگی مشرِك نباشید؛ از آن              

جـات مخـالف، مـذاهب     که دین خود را به اختالف کشاندند و با تشکیل دسته        
ی به آنچه در دست دارد خرّم و گذاري نمودند و اینک هر گروه    مختلف را پایه  
  .شادان است

طبیعی است که چون به مردمان رنج و محنتی درآید پروردگار خود را به کمک   
روند، و چون خداوند رحمـان از پیـشگاه خـود     خوانند و رو به سوي او می   می

طعم راحتی و رحمت را به آنان بچشاند، به ناگاه جمعی از آنان بـه پروردگـار               
! باشـد . پردازند بافی به تمجید خدایان دیگر می ورزند و با فلسفه    خود شرك می  
ایم ناسپاسی کنند و بـه پروردگـار خـود        هایی که عطایشان کرده     اینک به نعمت  

 ! شما مشرکان نیز به کامیابی دنیا بپردازید و به راه خود ادامـه دهیـد  !کافر شوند 
ي شرك خود  ا بر فلسفهآی. بینید به زودي سزاي این کفر و ناسپاسی خود را می      

                                                        

. انَ کَ د قَ و ج ینًن ا أیفَ رآنِ القُ ولِزُ نُ ام ضَوعته ح لُام الد نی ا ف ی هذهالمیزان: (ك. ر .امِ األی :
2 /382-385(  
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دارند و یا ما از آسـمان   حجت و برهانی در دست دارند که از آن دست بر نمی          
ي شرك و معرفی خدایان سخن به میان  سندي بر آنان نازل کردیم که از فلسفه       

  .آورده است

ي مردم بر این است که چـون رحمتـی از پیـشگاه خـود بـه آنـان                 هماره شیوه 
کنند و چون به کیفر خطاکـاري    و خدا را فراموش میشوند  بچشانیم، شادان می  

و جرایم قبلی رنج و سختی بر آنان در آیـد، سـرخورده و مـأیوس رو بـه مـا                      
مقامان به خاك سـیاه   اند که بسیاري از ثروتمندان و صاحب آیا ندیده. (آورند  می

اند که خداي رحمان روزي خود را براي هر کس بخواهـد              و یا ندیده  ) نشستند
سازد؟ به یقین در قبض و بسط روزي ـ بـراي    ع و گسترده و یا محدود میوسی

ي آزمون و تربیـت   هاي ربوبیت و انگیزه آن مردمی که اهل ایمان باشند ـ نشانه 
  .مشهود است

پس تو که امروز صاحب مال فراوانی و روزي وافر داري، حق خویشاوند خود     
ي  ده از کار و درویش درمانده    ي احسان بپرداز و حق درویش وامان        را از فریضه  

ي  یــک فریــضه) !اي پیــامبر( ایــن تکلیــف اینــک بــراي تــو !در راه را ادا کــن
جویند بهترین سنت و  اختصاصی خواهد بود، و براي آنان که رضاي خدا را می  

آنانکه از این سنت پیروي نماینـد و   . آیین است که داوطلبانه به آن اقدام نمایند       
و شما مردم آنچه را به عنوان ربا    . را بجویند رستگارند  بدین وسیله رضاي خدا     

اید تا در اموال مردم افزون گـردد در نـزد خداونـد رحمـان سـودي عایـد                 داده
سازد، اما آنچه را به رسم زکات بپردازید که  کند و روزي شما را افزون نمی نمی

کنـد و افـزون    رضاي خدا را تحصیل کنید در نزد خداونـد رحمـان رشـد مـی              
  .کنند گردد، و بدین ترتیب صاحبان زکات سودهاي چند برابر حاصل می یم

خداوند رحمان است که شما را آفرید و روزي بخشید و به فرجام زندگی شما    
آیا از این خداوندانی کـه شـما   . سازد میراند و سپس براي قیامت زنده می     را می 
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یل کند؟ خداونـد  شمارید خدایی هست که کاري از این قب     شریک و انباز او می    
بر اثـر  . رحمان منزّه و برتر از آن است که با خدایان مشرکین انباز و همتا باشد     

ریـزي بـر دشـت و     دستاورد شوم و کثرت گناهان مردم، فساد و غارت و خون      
دریا حاکم شد تا خداوند جهان تلخی و نـاگواريِ برخـی از کارهـاي شـوم و                

بنــد و بــاري و  باشــد کــه از بــیکـردار ناصــواب مــردم را بــه آنــان بچـشاند،   
ي گیتی به سیر و سیاحت شـوید     بگو در صحنه  . افسارگسیختگی دست بردارند  

هاي پیشین بنگرید تـا دریابیـد کـه بیـشتر آنـان مـشرکان             و به فرجام ابرقدرت   
  .اند که یکباره به دست هالکت سپرده شدند بوده

وجیه و مقابـل کـن،   پس تو روي خود را به سوي قانون پابرجا و استوار الهی ت    
پیش از آنکه روز قیامت فرا رسد که از سوي خداونـد جهـان بـر سـر راهـش             

شـوند و   آن روز جمع مردم از هم جدا مـی . سدي قرار ندارد که بازش بگرداند    
  1".سازند را متشکل می) بهشتی و دوزخی(ي ممتاز  دو فرقه

 

 ب ـ امنیت اجتماعی

انجام اعمال خیـر، روح وحـدت و        ها و   مسلمانان باید با دعوت به نیکی     
وسـیله جامعـه را بـه      اخوت را جایگزین اختالف و تفرقه کننـد و بـدین          

ي سالم میان اقشار مختلـف      ارتباط دوسویه . سمت رستگاري سوق دهند   
ي آن ارتباط اقتصادي و پرداخـت انفـاق و قـرض بـه              جامعه و از جمله   

در واقـع   .خواهد بـود مستحقان، در پدید آوردن این فضا بسیار تأثیرگزار 
ي تنها کارکرد انفاق و سایر واجبات و مستحبات مالی رفع فقر و فاصـله             

                                                        

.)   بـا انـدکی تغییـر و       ) 416 و   415: معانی القـرآن  ( آیات از     ، ترجمه )43-30/ روم
   اضافه در عبارات
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شدید طبقاتی نیست، بلکه گـسترش ایـن مناسـبات، پیامـد بـسیار مهـم                 
  . دیگري به نام امنیت اجتماعی را درپی خواهد داشت

، و هم تسکین )وجه اقتصادي(کند زکات عواقب بد فقر را؛ هم درمان می
اگر تمام مسلمانان ملزم به پرداخت واجبـات و      ). وجه اجتماعی (دهد  می

بنـدد، بلکـه   مستحبات مالی خود باشند، نه تنها فقر از جامعه رخت برمی         
دیگر فقرا، اغنیا را به دید ظالم       . فضاي جامعه از محبت لبریز خواهد شد      

نگرنـد، زیـرا طعـم محبـت آنـان را فـراوان       و متصرّف حقوق خود نمـی     
و دیگر اغنیا از برخورد با فقرا واهمه نداشته و آنان را راهـزن     . اندهچشید

دانند، زیرا آنان در حسرت رسیدن بـه امکانـات       اموال و دارایی خود نمی    
  .دولتمندان نیستند

از این رو، عالوه بر فرامین فراوان در مورد خاص فقرا، عموم مـردم بـه            
ـ اعم از فقیر و غنی ـ نیـز   ویژه خویشان، همسایگان، دوستان و آشنایان  

توان ادعا کرد به نوعی می. اندهاي اسالم مورد توجه قرار گرفتهدر توصیه 
ق به فقرا نیست، و مـردم عـادي و              که وجوهات مالی در اسالم فقط متعلّ

سـفارش  . منـد شـدن از آن را دارنـد   حتی توانمندان جامعه نیز حق بهـره     
جمله است، کـه در آن بـه هـیچ    اسالم در مورد هدیه به اشخاص از این        

  . گیرنده مطرح نیستروي قید فقیر بودن هدیه

در روز  7امام علی . در مورد انواع ولیمه نیز وضع به همین منوال است         
تقریبا به تمام اهل مدینه یعنی بیش از چهار  3ازدواج با حضرت فاطمه   

نیـز  7بـن جعفـر   حضرت موسی.هزار نفر از دارا و فقیر ولیمه دادند  

                                                        

 .96و95/ 43: بحار  
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و  هخود سه روز اهل مدینـه را غـذا داد            یکی از فرزندان   ي ولیمه در
 یکی از  .پخش کردند  در مساجد و بازارها حلوا       ،هاي بزرگ در دیگ 

ــام خــرده گرفــت   ــر ایــن کــار ام ــه ب ســخن او را ایــن  .اهــل مدین
  :سلیمان فرمود ه  خداوند ب : فرمود و   شنید7امام     

       1 ـ        و حـضرت  ه  هر چه به پیامبران پیشین داده ب
نیز مانند آن را عنایت و اضـافی نیـز داده           )و خاندانش (6محمد
  :نیز فرمـوده اسـت  6 و همین خدا به حضرت محمد     .است  

                 2 3و  

هـا تنـاول   ي اهالی شهر از هر قشر، از این ولیمه    ود که همه  شمالحظه می 
در مورد تقسیم قربانی و پخش آن میان افراد و اشخاص مختلـف         . کردند

از جملـه در امـالی شـیخ        . نیز روایاتی وجود دارد که مؤید همین مطلبند       
به مصرف  یکی تقسیم شود؛  سه سهم    ید به ابقربانی   ": صدوق آمده است  

سـوم آن هدیـه داده شـده و میـان خویـشان،        برسـد، یـک   قربانی دهنـده    
مانده بـه فقـرا    قسمت باقی  و   همسایگان و دوستان و آشنایان تقسیم شود      

 از این رو کسانی که تمام قربانی خود را به فقرا صدقه 4".صدقه داده شود 

                                                        

. " ببخش و یا امـساك کـن   ]  یبه هر کس خواه   [حساب   ی ماست، پس ب   ياین عطا."  
  )39/ ص(
 ."     به شـما داد بگیریـد و از آنچـه شـما را بازداشـت بـاز           ]  او ي[و آنچه را فرستاده

مبر گیـري بـر مـا اهـل بیـت هماننـد پیـا             ؛ کنایـه از اینکـه خـرده       )7/ حـشر ( ".ایستید
  .جایز نیست6اکرم
 .281/ 6: الکافی  
 .651: امالی صدوق  
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کننـد، همگـی   ي آن را صرف خویشان و آشـنایان مـی     دهند، و یا همه   می
ي نکـات   زمان، دربرگیرنـده  بندي هم زیرا این تقسیم  . داندچار اشتباه شده  

  . مختلف و ظریفی است که احتیاج به دقت و تأمل دارد

هاي اسالم در مورد روابط مسلمانان با    ي فرامین و توصیه   اگر به مجموعه  
اي مملـو از    شود که پدیدار گشتن جامعـه     یکدیگر دقت شود، دریافته می    

ایـن صـحیح    . نگ و پر اهمیت آن است     امنیت و صمیمیت از اهداف پرر     
نیست که به مباحث مالی اسالم، تنها از یک منظر نگریسته شود و وجوه              

بنابر این اگـر یکـی از اثـرات اجتمـاعی     . دیگر آن مورد توجه قرار نگیرد   
ي طبقـاتی و در نهایـت ایجـاد    انفاق، امنیت اقتصادي و کم شدن فاصـله      

 وجود آمـدن امنیـت اجتمـاعی و    عدالت است، از اثرات مهم دیگر آن به   
دلی و رفع فقر عاطفی میان افراد است که با بخشش و انفـاق ـ   ایجاد هم

ي ي همـسایه اگر یک انسان دارا در ولیمه. شودحتی به اغنیا ـ محقق می 
خود شریک شود، اگر یک فرد توانمند مورد عنایت خویشاوند خود قرار       

 االنسان عبید االحـسان به حکم  گرفته و به سفري زیارتی فرستاده شود،        
هـاي دیگـر در صـدد    هرگز این نیکی را فرامـوش نکـرده و در موقعیـت    

در این صورت اسـت کـه محـیط بـراي اجـراي دیگـر            . آیدجبران بر می  
  .دستورات اسالم مهیا خواهد گشت


