
      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ایـن  تعریـف  پرداختن به  فقر و در مقابل آن غنا، ابتدا يدر بررسی پدیده 
 تعریفی که مستلزم مدنظر قـرار دادن اشـخاص،  .  استواژه ضروريدو 

هـا   از واژهبه همین منظور در ابتداي این بخش. باشدها و جوامع    خانواده
گـاه   آن،شودو اصطالحات گوناگونی که در برگیرنده مفهوم فقرند یاد می 

 در .شودمکان ترسیم میاالها حتی  حدود آنوبه انواع فقر و دارایی اشاره  
انتها نیز پیامدهاي این مفاهیم و وظایف افراد در قبال آن یادآوري خواهد  

  .شد

هاي متنوعی بـه     از زوایاي مختلف، تقسیم بندي     غنابا نگریستن به فقر و      
در . شـود آید که دو نمونه از آن در ایـن فـصل شـرح داده مـی              دست می 
  .ها قابل رؤیت است این تقسیم بندي1-شکل

  فصل دوم
 فقر و غنا
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   مختلفزوایاي فقر و غنا از 1 ـ شکل

  

  فقر و غناي ماديـ 1ـ 2
 به معناي شکاف در چیزي اعم از اعضاي بدن و یا هـر              فقري  اصل واژه 

 به معناي ستون فقرات آمـده و بـه معنـاي       فقار از   ریفق 1.دیگر است چیز  
 ررجلٌ فق .هاي پشت و ستون فقرات او شکسته باشدکسی است که مهره  

ي فقیر در معناي واژه .به معناي مردي است که از کمر درد شکایت دارد
معروف نیز از این ریشه مشتق شده است، گویی فقیر کسی است کـه بـه        

                                                        

 .)  ،تحقیق و ضبط عبدالسالم محمد ترتیب مقاییس اللغۀ، ابن فارس، ابوالحسین احمد
زة و  مرکز دراسـاة الحـو  حیدر المسجدي، قم،  -الهارون، ترتیب و تنقیح علی العسکري     

الفَاء و القَاف و الرَّاء أصلٌ صحیح یـدلُّ علَـی انْفـرَاجٍ فـی          «؛  )789ش، ص 1387الجامعۀ،  
کرِ ذَل غَی وٍ أو    ».شَیء، منْ عضْ

. )  فـی غریـب القـرآن، تحقیـق صـفوان      المفرداتبن محمد،   راغب اصفهانی، حسین 
ـ أ« ؛)641ص ق،1412امیۀ،   دارالعلم الدار الش   بیروت،-عدنان داودي، دمشق   الفَ لُص یـرِ ق :

هو کْ المسور لـسان العـرب   ابن منظور، جمـال الـدین محمـدبن مکـرم،           (ونیز   ».ارِقَ الف ،
  )61، ص5ج ق،1414، 3بیروت، دار صاد، چ

. )؛)62/ 5: لسان العرب »رلٌ فَجرٌق :تَشْیکقَی فاره.« 

  غیر مادي  يماد  فقر و غنا

  ...اخالق ، استعداد و   ...پوشاك، غذایی و   مطلق
  ...قناعت، رضایت، و   ...شأن، محیط و زمان و   نسبی
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 احتیـاج را از آن   1.ت و مسکنت، ستون فقـراتش شکـسته اسـت       دلیل ذل 
 شکسته شـدن سـتون فقـرات اسـت در           ياند که به منزله   جهت فقر گفته  

 وجـود دارد  فـاقرة  ي در همین راستا واژه   .رسیدن به هدف و مراد    رذّتع
 .شکن است سخت و کمريکه به معنی مصیبت و حادثه

ل ضـروري و    یدچـار کمبـود وسـا     فردي است کـه       فقیر ،اما در اصطالح  
 ،دهش)  آموزش کافی   و غذا، لباس، مسکن، بهداشت   مانند  ( زندگی   رفاهیِ

هـاي اقتـصادي فرورفتـه و    ها، مشکالت و نابـسامانی به تبع آن در بحران   
ــه    ــی گــاهی ب ــراهم و حت ــر اســباب ذلــت و خــواري او را ف همــین ام

افراد، جوامع نیز البته به تبع . ده است منجر ش  یهاي ذهنی و روان    آشفتگی
 ثمـربخش  هاي اقتصاديِاي که فعالیت جامعه. با مفهوم فقر سروکار دارند    

در آن رونق نگیرد، افراد آن دچار کمبود وسایل زندگی باشند، از مواهب         
 طبیعی و امکانات خـدادادي محـروم باشـند و اکثریـت آن در             يگسترده

  .اي فقیر استبرند، جامعهفالکت و سختی به سر 

                                                        

. )    ،فَقَار    : أهلُ اللُّغَۀِ قَالَ  «؛  )همانترتیب مقاییس اللغۀ ورکسم کَأنَّه یرِ، والفَق اشتُقَّ اسم نهم
هسکَنَتم لَّۀِ ون ذالظَّهرِ م.«   

.سختی و دشواري  
.      ،ج  ش،1371،  6چ دارالکتب اإلسـالمیۀ،     ، تهران، قاموس قرآن قرشی، سید علی اکبر
  197، ص5
. )در همین معنا آمـده اسـت   . )641: مفردات:                " داننـد   مـی

  )25/ قیامت ( ".شکند ها را میحادثه ناگواري در پیش است که پشت آن
.   قـم،   فقر و توسعه در منـابع دینـی   حسینی، سید هادي،  ( از   تعریف فقر اصطالحی ،

 . با اندکی تلخیص و تصرف آمده است)19-21 ص ش،1381بوستان کتاب، 
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 7وجــود دارد، از جملــه امــام علــیدر ایــن زمینــه احادیــث فراوانــی 
فقـر در   1".افتدکسی که دچار قلت امکانات باشد، به ذلت می      ": اند  فرموده
به مرگ بزرگتر تـعبـیر شده است، از آن رو که از دست فرد 7نظر علی
  2.اند آید در حـالی که مشکالت او را احاطه کردهکاري برنمیفقیر

شود که  افراد و جوامعی را شامل می      دارد و غنا در مقابل فقر قرار       يواژه
  .هایی دچار نشده باشندبه چنین گرفتاري

  

  فقر و غناي غیر مادي ـ 2ـ 2
تنها افراد و جوامعی که داري تمکن مالی نبوده و زندگی بسامانی ندارند             

از شوند، بلکه با توجه به آیات و روایات نوع دیگـري  فقیر محسوب نمی 
کند نیز در زندگی ابناي بشر به شدت خودنمایی می  )به معنی کمبود  ( فقر

فقري که اثرش اگر بیش از فقـر مـادي نباشـد،      . و آن فقر غیرمادي است    
  3.مطمئنا کمتر از آن نیست

  

                                                        

 .21/ 8 :الکافی  
 .500/ 163قصار: نهج البالغه، صبحی صالح  
 . با توجه به این که دو مفهوم فقر و غنا در مقابل یکدیگر قرار دارند، براي جلوگیري

ا در نظـر گـرفتن ایـن    طبیعی است ب. از اطاله کالم مشخصا به فقر پرداخته شده است        
  . استتطبیق با متنتقابل، جا به جا مفهوم غنا نیز به راحتی قابل 



    37 ® فقر و غنا / فصل دوم 

  

 هاي ذهنی و جسمیفقر در تواناییـ 1ـ 2ـ 2

عـدم  تالش یـا  محیط، ها براساس نوع خلقت اولیه، شرایط تربیت،    انسان
داراي ) غیراختیـاري به صـورت اختیـاري یـا    (دالیل دیگر  تالش خود و

هایی هستند که افراد را در شرایط بهتر و یا بدتر نسبت به یکدیگر      تفاوت
  .دهدقرار می

  

…      1  و برتر از هر دانایی داناتري است.  
  

   باالي علمی تا البته رسیدن به درجات بـسیاري بـه اختیـار و تـالش      حد 
گردد و از این روسـت کـه خداونـد رحمـان عالمـان را بـا          انسان باز می  

  : فرمایدمی داند وکسانی که داراي علم نیستند قابل قیاس نمی
  

…       
           

         2  

دانند و کسانی که  آیا کسانی که می: بگو
یکسانند؟ تنها خردمندان  دانند نمی

  .شوند متذکر می
  

  لک و حکمت را بـه برخـی از بنـدگانش    خداوند در قرآن کریم اعطاي م
-یعنی همـان .  را از فضل خود شمرده است ایتاءآور شده است و این      یاد

 رزق و روزي را بـا درجـات       ،طور که خداوند از روي فضل و حکمتش       

                                                        

.) 76 /یوسف(  
 .)9 /زمر(  
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 را هـم    توانمنديکند، علم و حکمت و      متفاوت میان بندگانش تقسیم می    
  .کندا میـبه گروهی خاص و محدود عط

  

          
         

        
         
           
          

     1  

  

یا این که بر مردم نسبت به آنچه خدا از کرم 
 همانا برند؟ خویش به ایشان داده رشک می

ما به خاندان ابراهیم کتاب و حکمت دادیم، 
 .ا حکومتی عظیم عطا کردیمها ر و آن

پس برخی از آنان به وي ایمان آوردند و 
ها را جهنم  برخی روي برتافتند و آن
  .افروخته بس است

  

هـاي  در موارد مختلف اعم از اسـتعداد و علـم، توانـایی       را  ها  این تفاوت 
 يي مبارکـه سـوره طور وضوح در توان بهجسمی و یا شرایط خانواده می 

                                                        

.) ــساء ــددر جــاي دیگــر مــی )54-55 /ن  :فرمای             
                       )ــه،)251 /بقــره اي   در آی

ت دیگر نیز عالوه بر موارد فوق بر  استجسم نیز تأکید شدهقو :  
                                  

                                 
                                 )بقره/ 

247(  
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   1.دکرزخرف مشاهده 

هـاي ذهنـی و جـسمی     گونه که اشاره شد، فقر در توانـایی       در واقع همان  
هایی چون معلوالن ذهنی گروه . استغیراختیاريگاهی اختیاري و گاهی 

  مـوارد يو یا جـسمی، کودکـان، سـالخوردگان و بیمـاران نیـز در زمـره          
 يهاي ویـژه اج به رسیدگی و مراقبت   ـگیرند که احتی   قرار می  غیراختیاري
کودکـان توسـط والـدین،    . کننـد ی پیـدا مـی  ـ روحی و گاهی مال  ،فیزیکی

 افـراد سـالم و مـوارد        ي  سالخوردگان توسط فرزندان، بیماران به واسـطه      
دیگر که اگر به هر دلیلی این شرایط طبیعی براي رسیدگی به آنان پـیش                

ی حکومت اسـت کـه      اسالمی و حتّ   يتک افراد جامعه   تک ينیاید وظیفه 
  .تحت پوشش قرار دهندآنان را 

  

 ) دینفرهنگ و( فردي اخالقفقر در ـ 2ـ 2ـ 2

تقوایی منجر اخالقی و بی فردي داشته باشد به بیي اگر جنبه،فقر در دین
اصـولی   هایشان کتاب وخداوند به انحاي گوناگون از طریق انبیا    . شودمی

یـدن،  اصولی کـه ندانـستن، نفهم  . را مورد تأکید و گوشزد قرار داده است     
کاري در فهم و به کارگیري آنان، زندگی انسان را    غفلت ورزیدن و یا کم    

  .سازداساس روبه رو میمات بی با پوچی و یا توهکند ومیمعنا بی

 را بتـوان در یـک کلمـه خالصـه            آن اگر قرآن کریم و اصول مورد تأکید      

                                                        

 .                                          
                                   

 )32/ زخرف(   
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اتاین مطلب .  استتوحیدکرد، آن کلمه     در آیات قرآن بـه چـشم  به کرّ
  .ر بیشتر در قرآن یعنی تکرار کلمه توحیدخورد و تدبمی

همیشه جاوید اسـت و   . است و معبودي جز او نیستاهللاتنها پرستیدنی "
     :"اوسـت  همه وجود هستی قائم به وجود            

.1  تا انتهـا  پروردگار جهانیان هم اوست که پس از خلق، امورشان را نیز 
 .کندتدبیر می                   2  

نهـادن در   با قدم   . پس مهمترین اصل زندگی انسان، پذیرش توحید است       
-یابد که خداوند بیهوده نمـی     میمسیر شناخت خداوند رحمان، انسان در     

آدم و   زندگی بنـی   .آفریند و براي مخلوقاتش غایتی مشخص نموده است       
غایت هستی بازگشت   . شودآباد ختم نمی  دیگر موجودات هستی به ناکجا    

  3.به سمت پروردگار است

 تبـاهی اعمـال را بـه دنبـال     ،کذب خواندن آیات خداوند و دیدار آخرت 
کسانی که امید به مالقات پروردگارشان ندارند و به هـر            4.خواهد داشت 

، از آیـات و  گیرنـد آرام مین داکرده و ب  دلیلی حیات دنیوي آنان را ارضا       
بـه همـین    .  زندگی غافلند  هاي خداوند رحمان و از فلسفه و هدف       نشانه
گیرند که جزاي آن جز   هایی بر می  زنند و توشه   دست به اعمالی می    سبب

                                                        

.) 255/ بقره(  
 .)3/ یونس(  
.                              )115 /مؤمنون(  
.                                

    )147/ اعراف(  
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  1.آتش نیست

و نیز درك هدف هـستی       پروردگار جهانیان صفات  از آن جایی که درك      
رسانانی شد کـه  ر بر ارسال پیامیمت خداوند دا براي بشر دشوار بود، حک    

هاي این مهم را هموار سازند و از طرفی حجت را نیز بـر        پستی و بلندي  
  2 .مردم به اتمام رسانند

 صـدق بـشر   ي نـشانه ،جاست که اطاعت از آناننقش این پیغامبران تا آن   
ند  خداو از آن باالتر عامل حب ونسبت به ادعایش در مورد دوستی خدا        

بنابر این گوش به فرمان انبیاي الهی بودن از  3.رحمان نسبت به بشر است
انبیایی که ادیان الهی را عرضـه  . دیگر ملزومات اساسی زندگی بشر است    

 4.اند آن را اخالق معرفی نموده     ي دین را تقوا و نتیجه     ي، عصاره اندداشته
خلـوق خداونـد    ها، چرا که همه م     انسان ياي است براي همه   تقوا توصیه 
، پـروا    از پروردگارتان، که شما را از یک تـن آفریـد           !اي مردم " .رحمانند
 "!کنید                    5  

 بـشریت و بـا   ي جامعـه ي حـسـنه يکـه اسـوه  6پیامبر گرامی اسالم  

                                                        

.                                    
                              )8و7 /یونس(   
.                               

    )165 /نساء(   
.                                  
 )31 /عمرانآل(  
.                )13 /حجرات(   
.) 1 /نساء(   
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باشـد، چـرا کـه بـا        ها نیز می    ترین آن القهاست، با اخـ  تقـواترین انسـان 
 ایمان و تقوا، اخالق است و اصـوال  يتوجه به متون اسالم، نتیجه و ثمره  

 به همین جهـت اسـت کـه در    1.ایشان براي همین امر مبعوث شده است     
هاي اخالقـی نـام بـرده شـده، بـه آنـان            آیات فراوان قرآن کریم از گزاره     

مواردي چـون ادب، رعایـت در     . ه است ها منع شد  توصیه و از بداخالقی   
امانت، صبر، احسان به والدین، تزکیه و تهذیب نفس از طرفی و غیبـت،              
بخل، دروغ، زنا، ربا، غرور و خودپسندي از طرف دیگـر از ایـن دسـت                

  .هستند

 این با فهم این مطالب و درك این نـکته که زندگی بدون در نـظر گرفتنِ      
اي قرار نخواهد داشت، آیا فرد یا جامعهاش اصول اساسی در مسیر واقعی

اطـالع باشـد،   ی بـی افل یا حتّـکه این اصول را به کار نبندد بلکه از آن غ      
قابل ترحم و دستگیري نیست؟ آیا این شخص حتی اگر بهترین امکانات            

  شود؟دنیوي را در اختیار داشته باشد فقیر محسوب نمی

 

                                                        

) . بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القـرآن، تهـران، انتـشارات ناصـر              طبرسی، فضل
بن جمعه، تفـسیر  عروسی حویزي، عبد علی(،  )333، ص 10ش، ج 1372،  3خسرو، چ 

، 4قــم، انتــشارات اســماعیلیان، چنــورالثقلین، تحقیــق سیدهاشــم رســولی محالتــی، 
، المحجـۀ  فیض کاشانی، محمـدبن شـاه مرتـضی    (و  ) 394، ص 5ش، ج 1373/ق1415

، قـم، انتـشارات   البیضاء فی إحیاء اإلحیاء، تحقیق و إعداد مؤسسۀ إحیاء الکتب اإلسالمیۀ    
   )89، ص5ش، ج1384، 8حسنین
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 ) دینفرهنگ و(فقر در اخالق اجتماعی ـ 3ـ 2ـ 2

توان بـه نـوعی آن را    اجتماعی داشته باشد می ياما فقر در دین اگر جنبه     
پـی تکامـل بـشر    ی که دین مبـین اسـالم در     یجااز آن . فقر فرهنگی نامید  

هـاي فـردي، تعامـل      است و قدم برداشتن در این مسیر عالوه بر مراقبت         
ود کـه  شـ کند، لـذا مـشاهده مـی   مناسب میان افراد جامعه را نیز طلب می 

بـا  . رار گرفته اسـت   ـهاي فراوانی در این راستا مورد تأکید ق       دستورالعمل
 اسالم  يشود که خداوند رحمان به واسطه      یافت می  ،دقت در این فرامین   

   .میان مسلمین است) فرهنگ اسالمی (جهانیایجاد نوعی فرهنگ  پیدر 

ها تفاهمنظرها فراوان است و بسیاري از سوء  اختالف،در تـعریف فرهنگ
 شاید از مجمـوع ایـن تعـاریف بتـوان       1.شوداز همین اخـتالف ناشی می    

  :بندي کرد که چنین جمع

اي اسـت از باورهـا و بـه تبـع آن آداب و رسـوم هـر                  فرهنگ مجموعه «
  ». که در میان افراد آن به صورت هنجار درآمده استي انسانیمجموعه

شوند و چه بـسا از  تنیده میها درهم ها و فرهنگالبته گاهی این مجموعه 
اي یک جامعه مجموعه  . هاي جدیدي نیز به وجود آید     ها فرهنگ   تقابل آن 

ها که در مجموع فرهنگ آن جامعـه را تـشکیل         فرهنگخردهاست از این    
 با افـراد آن  سویهاي دو  باید دانست که فرهنگ هر جامعه رابطه      . دهندمی

                                                        

 .  آگبـورن،  )1940(، سـاترلند و وودوارد  )1929(، ویـسلر )1871(افرادي چون تایلر ،
هـر یـک تعریفـی از    ) 1995(، و بیـتس و پـالگ       )1985(شاین  .اسکات و شوارتز، اد   

 رفتـار انـسانی،    آموزشـی رشـته  عابد جعفـري، حـسن، جـزوه    (.اندفرهنگ ارائه کرده  
  )ش1382دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، آقاي کنعانی، 
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تک افـرادش را تحـت      ه تک بدین معنی که فرهنگ هر جامع      .جامعه دارد 
دهد و باورهاي یکسان فراوانی را در سطح جامعـه پراکنـده   تأثیر قرار می 

گونه که برآیند فرهنگ هر یک از افراد جامعه است کـه در              همان. کندمی
و البته در این برآیند نخبگـان جامعـه   . سازدواقع فرهنگ آن جامعه را می    
العـاده   ها داراي این قـدرت فـوق       ی از آن  رختأثیر بیشتري دارند و حتی ب     

  .سازي کنندهستند که فرهنگ

فقـر   و فرهنگ فقیـر : قابل توجه استفرهنگ  خصوص   دو مقوله در  اما  
باورهاي غلط در آن    شود که   فقیر به فرهنگی اطالق می    فرهنگ  . فرهنگی

عنـوان هنجـار در      پیامد آن اعمـال نادرسـت را بـه        وجود داشته باشد و     
زمانی دچار فقر فرهنگـی خواهنـد     نیز  افراد هر جامعه    . جامعه رواج دهد  

به فـرض درسـت   (بود که به همه یا برخی از باورها و عقاید آن فرهنگ       
ها هیچ اعتقاد و یقینـی در         رغم دانستن آن  علم نداشته یا علی   ) هابودن آن 
 چه به  و چه از روي لجاجت یا تعصب باشد      ؛ها به وجود نیامده باشد      آن

به باورهاي دیگري که به دالیل مختلف در ذهنـشان شـکل      دلیل پایبندي   
طور عمدي یا سهوي دچار رفتارهایی شوند کـه        در نتیجه به  . گرفته است 

  1.شوددر آن فرهنگ و جامعه ناهنجار شمرده می

                                                        

 . نـادان را جـز در   ": فرمایدر مورد جهل و نادانی به امور و عقاید می       د7امـام علی
پیـامبر   )479/ 70قـصار : نهـج البالغـه، صـبحی صـالح        (".بینـی افراط یا تـفـریط نمی   

را  دوستی تو نسبت به چیزي تـو   " :اندنیز در مورد تعـصبات چـنین فرموده     6اکرم
در حـدیثی آن را  7در مورد لجاجت نیـز علـی   )165/ 77: بحار( ".کندکور و کر می  

نهـج البالغـه،     (".کنـد کن مـی  لجاجت فکر و رأي را ریشه     " :خوانندتباه کننده فکر می   
  )501/ 179قصار: صبحی صالح
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 ي فرهنگ بسیار متنوع و گسترده بوده و ارتباط تنگاتنگی با همـه       يمقوله
هـا   شاید انسان  .داردآن  ی افراد    ابعاد شخصیت  يعناصر یک جامعه و همه    

 اما فرهنگ پـایین   ،بتوانند به طرق مختلف فقر مادي خود را پنهان نمایند         
این ضعف یا ناآگاهی افراد در این زمینه بایـد بـه          بنابر .توانندخود را نمی  

رسانی مادي به افراد اگر همراه سرعت ترمیم شود و چه بسا فرآیند کمک  
باشد، سـودي بـه حـال جامعـه و پیـشرفت آن             ن) اسالمی (سازيِفرهنگ
  .اهل باشدمصداق تیغ جراحی در دست ناو نداشته 

اسالم به دنبال فرهنگی است که در آن مسلمانان به بهترین وجه در کنـار   
ایـن  . اي کـافی نصیبـشان شـود   هم زندگی کنند و از ایـن فرصـت بهـره         

مینـی کـه در      بـا فرا   گیرد و میفرهنگ با دینداري و رعایت اخالق شکل        
هاي اسالم براي به اي از دستورالعملنمونه. شودمتن دین آمده تکمیل می   

  :وجود آوردن فرهنگ اسالمی به قرار زیر است

 وحدت و عدم تفرقه -1

از خدا و رسولش اطاعت کنید و با هم نزاع نکنید که سست شوید و "
  1".هیبت شما از بین برود، و صبر پیشه کنید که خدا با صابران است

 تعاون  -2

"ي دستیار و در راه نیکی و تقوا با یکدیگر همکاري کنید، و در گناه و تعد

                                                        

 .) 105 /عمرانآل(و ) 63/ فرقان(، و نیز )46/ انفال(  
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  1".هم نشوید، و از خدا پروا کنید که مجازات خدا شدید است

 نظارت اجتماعی -3

 الهی در آویزید و پراکنده نشوید، و نعمت خدا را بر ي و همگی به رشته"
هاي شما الفت داد  او میان دل پس ،خود یاد کنید که دشمن یکدیگر بودید
 پرتگاه آتش بودید که شما را ي  و بر لبه،و به موهبت او با هم برادر شدید

کند تا  خداوند این گونه آیات خود را براي شما روشن می. از آن رهانید
و باید در میان شما گروهی باشند که به نیکی فرمان دهند و  .هدایت یابید

  2".د و هم آنان رستگاراننداز کار ناشایسته باز دارن

  عدالت اجتماعی -4

ها  روزي را که در هر امتی گواهی از خودشان بر آن]  یاد کن[و "
برانگیزیم و تو را هم بر این امت گواه آوریم، و این کتاب را که بیانگر 
همه چیز و براي مسلمانان رهنمود و رحمت و بشارتی است بر تو نازل 

 .کردیم

دهد و از فحشا  ل و احسان و بخشش به خویشان فرمان میهمانا خداوند به عد
  3".دهد، باشد که بیدار شوید شما را پند می. کند و زشتکاري و ستم نهی می

  اصالح روابط -5

                                                                                                             

.) 2/ مائده(  
.) عصر مبارکهو سوره) 104-103 /عمرانآل   
.)  90-89 /نحل(  
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جز این نیست که مؤمنان با یکدیگر برادرند، پس میان برادرانتان را "
 1".اصالح کنید و از خدا بترسید، امید که مورد رحمت قرار گیرید

  

  فقر و غناي مطلق ـ 3ـ 2
فـقر مطلق همان فقر اصطالحی است که در میـان عمـوم رواج بیـشتري         

 ،هاي ایـن فقـر    از ویژگی . دارد نیازي قرار دارد و در مـقابل آن غـنا و بی       
ست به صورتی که طاقت انـسان       ا محرومیت از امکانات ضروري زندگی    

نـسانی را کـه از روي      ا 2.هاسـت تـرین طعـم    چنین فقري تلخ   .گیردرا می 
تـوان بـه   اش اسـت نمـی    احتیاجش دائما در طلب روزي خود و خانواده       

سبب خطاهایش مالمت نمود، زیرا چنین شخصی بـه طـور طبیعـی و از          
امام  3.هاي زندگی دچار اشتباهات مکرر خواهد شد      فشار ناشی از سختی   

 غلبـه یابـد، ضـعف و      ) انـسان ( اگر گرسنگی بـر او       ": فرمایدمی7علی
 مرگ  را تا حد  انسانحتی گاهی سالمتی     4".کندگیر می ناتوانی او را زمین   

                                                        

.) 10/ حجرات(   
. " تر از فقر طعم همه چیز را چشیدم، اما تلخ: فرمودند که لقمان گفت 7امام صادق

  )421/ 13: بحار( ".نیافتم
. " اسـت  خـود  ي طلب روز در را که  یانسان: 7یبه امام حسن مجتب   : 7یامام عل 

اهـایش  باشـد، خط    را نداشته ) و خانواده خود  ( خود   يمالمت مکن، چه هر کس روز     
 نوري طبرسی، حاج میرزا حسین، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل،( ".فزون گردد 
  )47/ 72: بحار(و ) 14، ص13م، ج1988/ق1408، 2، چالبیت مؤسسۀ آلبیروت،

 .21/ 8: الکافی  

  هاي جوشانچشمه ® 48

  1.تر است بلکه فقر از مرگ نیز سخت.اندازدمرگ به مخاطره می

 تو را   ! ابراهیم يا«:  کرد یچنین وح 7ابراهیمحضرت   متعال به    وندخدا
آزمودم و صـبر را   یآفریدم و به آتش نمرودت آزمودم، اگر تو را به فقر م  

 فقـر از آتـش     !پروردگـارا «: فرمودابراهیم  » ؟يکرد یگرفتم چه م   ی تو م  از
  2.»تر استنمرود سخت

فقر مطلـق ذلّـت و خـواري را بـه دنبـال دارد و گـاهی کمـر انـسان را             
 بقره از آن ي مبارکهيفقیر در این معنا همان است که در سوره    . شکند  می

  :سخن رانده شده است
  

       
     

    
       

           
       
         

           3  

از آن تهیدستانی است که ]  این صدقات[
توانند در  اند و نمی در راه خدا از کار مانده

سفر کنند و به خاطر ]  براي معاش[زمین 
ها را توانگر  مناعتی که دارند، ناآگاه آن

. شناسی آنان را به سیمایشان می. پندارد می
و . خواهند از مردم به اصرار چیزي نمی

گمان  انفاق کنید بی]  به آنان[هر مالی 
  . خداوند از آن آگاه است

  

                                                        

 .47/ 72: بحار  
 .همان  
) .273/ بقره(  
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  فقر و غناي نسبی ـ  4ـ 2
 محیط و جامعهـ 1ـ 4ـ 2

 و درآمـد و سـطح       و متناسب با آن زندگی کند      باید در زمان خود      آدمی 
ــا امکانــات روزگــار خــود   امــام . ســازدفــراهم زنــدگیش را متناســب ب

  خویش را بـشناسد    ي عاقل است که زمانه    يوظیفه": اندفرموده7صادق
  1".و به حال خود اهتمام ورزد

 برخـی داراي رفـاه      ؛با یکدیگر متفاوت است   ) و افراد آن  (شرایط جوامع   
 تعریف  ،در نتیجه . ون هستند ـهاي گوناگ بیشتر و بعضی داراي محرومیت    

هاي مختلف به سطح زندگی  در جوامع و محیط    آن   ارـ معی ير و ارائه  ـفق
ت موجـود در هـر زمانـه        هـر کـس از امکانـا      . عموم مرتبط خواهد بـود    

 ناشـی از اخـتالف   ، نـسبی فقرِ"به بیان دیگر  .برخوردار نباشد، فقیر است   
 مختلف و در میان تـک تـک افـراد        هاي و مکان  هاسطح زندگی در زمان   

بنابراین ممکن است فرضا یک فرد بـا امکانـاتی کـه             2".یک جامعه است  
اگر با همین امکانـات  اش فقیر باشد اما  کنونیي در جامعه،دراختیار دارد 

کـرد فـردي کـامال       سال پـیش زنـدگی مـی       پانصداي متعلق به    در جامعه 
و یا ممکن اسـت دو فـرد در شـرایط زنـدگی     . آمدبه حساب می  توانمند  

نیازي باشند و این به دلیل یکسان ولی داراي تعاریف متفاوت از فقر و بی
 فـرد در    هـر  بـه همـین جهـت فقـرِ        .جوامع آن دو است   متفاوت  شرایط  

بهتـرین  " :انـد فرمـوده 7امام صـادق . شوداش مشخص می  شرایط جامعه 

                                                        

 .116/ 2: الکافی  
.35:  فقر وتوسعه در منابع دینی  

  هاي جوشانچشمه ® 50

  1". لباس اهل آن زمان است،لباس هر زمان

سـفیان ثـوري از     ":  فوق اشاره شـده اسـت      يدر این روایت نیز به مسأله     
اي زیبا و گرانبها  را دید که جامه  7 امام صادق  ؛گذشت مسجد الحرام می  

 سپس بـه او   .د نزد او بروم و سرزنشش کنم       با خود گفت بای    .بر تن دارد  
گونـه لبـاس      رسـول خـدا ایـن      !اي پسر رسول خدا   : نزدیک شد و گفت   

 امام بـه او     !کردند و هیچ یک از پدرانت نیز چنین نمی        پوشید و علی   نمی
و ... کـرد    در روزگار تنگی و سختی زندگی مـی       6رسول خدا : فرمود

تـرین کـسان بـراي     یـسته هاي دنیا فـراوان شـده اسـت و شا   اکنون نعمت 
چیزي که هست آنچه را که ...  مردمان نیکوکارند ،هابرداري از نعمت   بهره

سپس دست سفیان را    . پوشم می) و حفظ آبرو  (بینی براي مردم     بر تنم می  
 زیرین کـه  ي رو را باال زد تا جامهي و به سوي خود کشید و جامه هگرفت

 را لباس زیـرینِ زبـر  این : مودگاه فربا تن او تماس داشت آشکار شد، آن    
سـپس بـا دسـت خـود        . بینی براي مردم   پوشم و آنچه می    براي خودم می  

 در زیـر آن    و مشخص شـد کـه      بر بود کنار زد   لباس روي سفیان را که زِ     
و (را بـراي مـردم   )  خـشن يجامه(تو این  :  فرمود .ردلباسی نرم بر تن دا    

) جامه لطیف (اي، و آن     پوشیده) گريپوشی و صوفی   تظاهر کردن به ژنده   
  2".را براي ارضاي نفس خود

  

                                                        

 .444 /6: الکافی  
 .443و442/ 6: همان  
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 ـ مناعت طبع و توقع شخصی2ـ 4ـ 2

 دیگري نیز در این رابطه وجود دارد و آن احـساس رضـایت            ياما مسأله 
گاهی اوقـات فـردي   . استدر آن   م فقیر بودن    و یا توه  از زندگی   داشتن  

از نظـر   ولی ،کند چون احساس فقر یا محرومیت می      داندمیفقیر  خود را   
تر  وگاهی افرادي با شرایط بسیار پائینشود،اطرافیانش فقیر محسوب نمی

در واقع فقر نسبی در این مفهوم بـه     . نیازي دارند احساس عزتمندي و بی   
هـاي   ي آن است که فقیر بـودن یـا نبـودن افـراد بـه نـسبت ویژگـی           امعن

- جامعه با این تعریف  . هاي درونی افراد متغیر است    شخصیتی و احساس  
نیاز و غنی است که مردم آن با هر سطح و در هر مقام و جایگاهی   اي بی 

از انجـام وظـایف خـود کوتـاهی     باشند و احساس رضایت و رفاه داشته  
  .نکنند

 بـه لحـاظ ذهنـی و    آنافـراد    ،در واقع با باال رفتن سطح توقع هر جامعه        
در ایجاد ایـن  . دآینمیپی رفع آن بر  روانی احساس فقر بیشتري کرده، در       

ربـط کـامال   هـا و مـسؤوالن ذي      عوامـل مختلفـی چـون رسـانه        ،توقعات
  1.دخیلند

نیـازي باشـد    در هر حال باید دانست که هر چه انسان طالب عزت و بی            

                                                        

.لی بیشتر باید مورد تأکید مسؤولین و در پی ی اینکه در سطح جامعه اسالمی چه مسا
آن مردم قرار گیرد موضوع قابل بحثی است که فرصتی براي طرح آن در این قـسمت            

در اسـالم بـاز   ) یا فرهنـگ (اما این بحث به زیربنا یا روبنا بودن اقتصاد و دین    . نیست
توانند به کتاب انسان و ایمان شهید مطهري  براي اطالع بیشتر میگردد و عالقمندانمی

  .مراجعه فرمایند
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 در قناعت و درخواست از ، بلکهباید آن را نه در سؤال کردن از این و آن
در همـین   . مالک اصلی کـه همانـا خداونـد رحمـان اسـت جویـا شـود               

 ،ادي نـامطلوب  ـرغم وجـود شـرایط مـ       راستاست که در دین اسالم علی     
براي نمونـه   1.شودنیازي دیده میهاي بسیار به قناعت و اظهار بی هـتوصی

هر که از ما درخواسـتی داشـته        " :اندفرموده6الشأن اسالم پیامبر عظیم 
نیاز و را بی  نیازي کند خداوند ا   کنیم و هر که اظهار بی     باشد به او عطا می    

  2".سازد

  

  و جایگاهشأنـ 3ـ 4ـ 2

ها براسـاس جایگـاهی کـه در     انسان.  بحث شأن است    دیگر  مهم يمسأله
شوند که حفـظ  هایی میآورند داراي شأنجامعه به هر دلیلی به دست می 

مثـل  . برخی از شؤون به دلیل شرایط خانوادگی اسـت . ها الزامی است  آن
 دولتی است، درنتیجه بی اختیار در جامعه    اینکه فردي فرزند یک مسؤول    

استفاده از نام پدر به شود که نباید با کارهایی از قبیل سوء داراي شأنی می  
 يدارا اقــشار مــختلف جــامعه هـر یـک         . اي وارد کنـد   آن شأن لطمـه   

 علما و دانشگاهیان، فرهنگیان، هنرمندان، ورزشـکاران و       .هستندشـؤونی  
  .اند در این زمینههایی روشنهزاران قشر دیگر نمونه

عجیـب  . شودهر چه این جایگاه باالتر رود مسؤولیت حفظ آن بیشتر می          

                                                        

 .بهبودي، محمد باقر، گزیـده کـافی،       (و  ) 148-138/ 2: الکافی(،  )273/ بقره: (ك.ر
  )189-186، ص1ش، ج1386تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 

 .139/ 2: کافیال  
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 چنـدین برابـر     ده ش ی مرتکب گناه  کهم دینی    عال ينیست اگر در پرونده   
 ي چرا که عالوه بر ارتکاب آن گناه به وجههشود،نوشته دیگران معصیت 

  . استعلماي دین در منظر افراد خدشه وارد کرده

ل مالی آنان اسـت کـه   یها بحث امکانات و مسااز موارد حفظ شأن انسان   
 افراد در جامعه این قضیه جا بـه جـا   يباید لحاظ شود و با توجه به رتبه 

 کفـاف    امکانات در حـد    اقلِو این جدا از لزوم تأمین حد      (متفاوت است   
 یـا  و مـسؤولین حکـومتی    بـراي نمونـه  ).براي تمامی اقشار جامعه است    

وظیفه دارند که با توجه به جایگاهشان در سطح  ي دینی   علماي بلندمرتبه 
  .متوسط رو به پایین جامعه زندگی کنند

حال اگر در این بین فردي نسبت به شأن خود در جامعـه دچـار فقـدان                 
 نـسبی  فقـرْ امـا ایـن    1.امکانات شد، در واقع گرفتار نوعی فقر شده است    

هاي ین شرایط نیز نسبت به برخی گروه      است، چرا که ممکن است با هم      
تاجري را فرض کنیـد کـه       . تري برخوردار باشد  دیگر از امکانات مناسب   

این احتمـال وجـود دارد کـه وي هنـوز     . به ورشکستگی مبتال شده است  
گیر نشده و صاحب امکانات نسبتا مطلوبی باشد و حتی با تکیه بـه               زمین

  .یدي دست یابدهاي جدهمین امکانات دوباره به پیشرفت

شود این است که چنین اشخاصی که بـا         جا مـطرح می  اي که در این   نکته
بـه  و اند آیـا بایـد مـورد توجـه قـرار گرفتـه       این تعریف دچار فـقر شده  
گیرنـد  آیا اگر چنین است در اولویت قرار می        وضعیتشان رسیدگی شود؟  

                                                        

 .        نقلیـه سـاده را نیـز    همانند استاد دانشگاهی که مثال توانایی خرید حتی یک وسیله 
  .نداشته باشد
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یـا اگـر در   هـا نخواهـد رسـید؟ آ     هاي دیگر نوبت به آن     گزینه با وجود یا  
گیرند باید متناسب با شأن خود به امکانات مجدد دسـت  اولویت قرار می  

ها کافی است؟ شاید بـا رجـوع          زندگی براي آن   يیابند یا ملزومات اولیه   
 امـا بـی شـک ایـن     ،اي دسـت یافـت  هاي اولیهبه روایات بتوان به پاسخ    
  .کند بیشتري را طلب میي موضوع  بررسی و مطالعه

  

  فقر و غنا حد ـ 5ـ 2
مـادي و   (در مـورد فقـر و غنـا          بخـش پیـشین      بنـدي با توجه به تقـسیم    

جایی اما از آن. شودواقع ها نیز باید مورد بررسی        آن حداکنون  ) غیرمادي
کتـاب   اهـداف ایـن   ازکه بررسی فقر غیرمادي و برشمردن جزئیـات آن          

ختـه   تنها بـه فقـر و غنـاي مـادي پردا    و از ورود به آن خودداري  نیست،
توان تا حدودي حـد و مـرز فقـر    با توجه به آیات و روایات می    . شود می

   1.را براي اشخاص مشخص نمود) خط فقر(

  

 حد فقرـ 1ـ 5ـ 2

هـاي مختلفـی     هزینـه  انسان در زندگی براي رفع نیازهاي خود ناگزیر از        
  . هاي اجتماعیهاي خانوادگی و هزینههاي شخصی، هزینههزینه: است

  

                                                        

 .    پیـشین  ،حسینی، سـید هـادي  (مطالب مربوط به خط فقر با تلخیص و اضافاتی از: 
  )21-25ص 
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 هاي شخصیههزینالف ـ 

هایی که یک فرد براي زندگی تمام هزینههاي شخصی عبارت است از     هزینه 
 تغذیه و پوشاك، داشتن سـرپناهی    ، از جمله  سالم و مطلوب نیازمند آن است     

پیامبر . هایش از آن بهره گیرد    اي که در تأمین خواسته     نقلیه يمناسب و وسیله  
 داشـتن سـرپناهی     ،سلمانهاي فرد مـ   از بخت ": فرمایدمی6گرامی اسالم 

از بخـت هـر فـردي    ": انـد فرموده7 امام صادقنیز  1".وسیع و مناسب است  
  3و 2".جش را برطرف سازدیمرکبی است که توسط آن حوا

. هر شخص باید بتواند نظافت و بهداشت شخصی را کامال رعایـت کنـد        
امـام  . اسـتعمال بـوي خـوش بـود       6 شخصی پیامبر  يبیشترین هزینه 

اگـر هـر    . شایسته نیست که انسان هر روز عطر نزند       ": اندفرموده7رضا
، اما این مقدار را     هفتهروز نتوانست یک روز در میان و اگر نتوانست هر           

  4".نباید ترك کند

                                                        

 .558/ 3: وسائل  
 .171/ 61: بحار  
 .  در این احادیث به داشتن مسکن و مرکب توصیه شده اما به نظـر نگارنـده،        اگرچه

داشتن مسکن با توجه به شرایط عصر حضرت و شرایط کنونی نه بـه معنـاي تملـک          
اي باشد، تا خانواده مسکن بلکه نفس در اختیار داشتن آن است و ولو اینکه مثال اجاره

در مورد وسیله نقلیه نیز چنین است، چرا که در . واره نباشنددر آسایش قرار داشته و آ  
پـس در ایـن زمـان    . آن زمان وسیله نقلیه عمومی یا امثال تاکسی وجود نداشته اسـت  

 وقتـی   ، خـصوصا اگـر    الزاما داشتن وسیله نقلیه شخـصی از عوامـل سـعادت نیـست            
  ....  ترافیک به وجود آورد و،آالیندگی محل سکونت را تشدید کند

 .510/ 6: الکافی  
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بایـد بـه   ": فرمایدمی7هاي شخصی، امام صادق   اما در مورد دیگر هزینه    
یـه  د که بخورد و بیاشامد و پوشاك خود را ته         رسیمستحق زکات چندان    

 1".کند و همسر اختیار کند، صدقه بدهد و حج برود

  

 هاي خانوادههزینهب ـ 

این هزینه شامل تمام مواردي است که فـرد بایـد در مـورد افـراد تحـت         
بایـد عـالوه بـر خـوراك و      . لش براي داشتن زندگی سالم خرج کند      تکفّ

  دوستان و باشد و قدرت خرید وسایل مورد نیاز زندگی را داشته،پوشاك
از ": فرمایـد مـی 7چنانکه امام صـادق   . آشنایان را دعوت و پذیرایی کند     

 هر فـرد بایـد   2". پذیرایی از میهمان است  يهاي انسان، هزینه  جمله هزینه 
. بتواند در اعیاد و روزهاي خاص در طول سال بر کیفیت تغذیـه بیفزایـد    

ت باید بتواند براي عید غذایی فراهم سـازد کـه بـا سـایر روزهـا متفـاو          "
 و در نهایت هر شخصی باید از مخارج سـالیانه خـود و خـانواده     3".باشد
  .خاطر باشدآسوده

  

 هاي اجتماعیهزینهج ـ 

دهـد از    انواع اقداماتی که فرد در راستاي بهبودي وضع جامعه انجام می          

                                                        

 .54/ 3: گزیده کافی  
 . 2، قـم، جامعـه مدرسـین، چ   6الرسـول  عن آلتحف العقول ،   شعبۀ حرّانی، ابن، 

  337و336 :  از چاپ غفاري248ص  ق،1404
 .512/ 5: الکافی  
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انـسان بایـد بتوانـد حقـوق مـالی واجـب و             . هاي اجتماعی اسـت   هزینه
و . ، صدقه، انفاق و قرض را بپردازدمستحب خود از جمله زکات، خمس  

مفیـد  )  ازدواج جوانـان   يمثل تـأمین هزینـه    (در کارهاي مثبت اجتماعی     
از " :نقل شده اسـت کـه فرمودنـد       6گرامی اسالم پیامبر  از  . واقع شود 

 ازدواج زنـی  ي پرداخـت هزینـه    ، یک مـسلمان   يجمله کارهاي پسندیده  
  1".مجرد است

هـاي  درآمد هر فرد باید کفـاف هزینـه      ، کالم آن که در مجموع     يخالصه
کفاف سه گانه را بدهد و حد و خط فقر آن است که انسان نتواند در حد 

-خدایا پناه می  ": فرمایدمی7امام سجاد . درآمد کسب کرده، زندگی کند    
2".مند نگردم کفاف از مواهب زندگی بهرهبرم به تو از این که به حد  

  خـانواده ،با دیگري براساس شرایط خود کفاف هر فرد البته میزان و حد  ،
که در کـل  (و نیز شرایط کلی جامعه ) شأن اجتماعی( او   شرایط اجتماعی 

 بـه ایـن موضـوع در         کـه  متفاوت خواهد بـود   ) جامعه فقیر است یا غنی    
  . بخش فقر نسبی اشاره شد

  

 حد غناـ 2ـ 5ـ 2

 یـک  .رسد نوبت به حد غنا و دارایی می،پس از ترسیم حدودي خط فقر  
 مـرز   و در واقعتواند دارایی کسب کند   انسان از نظر اسالم تا چه حد می       

  غنا و دارایی کجاست؟

                                                        

 .328 /5: الکافی  
 .57ق، ص1418، قم، الهادي، ، الصحیفۀ السجادیۀ7امام سجاد  
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توان به این نتیجه دسـت      اي دین می  ـابع دینی و آراي علم    ـی من ـبا بررس 
آوري دارایـی در اسـالم ظـاهرا مـشخص     یافت که سقف ثروت و جمـع    

عی به عمل نیامـده و      بدین معنا که از نفس ثروتمند بودن من        1.نشده است 
، از ثروتمندان   7امام صادق مردي نزد    .ثروتمند در اسالم مذموم نیست    

 زیـرا کـه ثروتمنـد چـون بـه      !خـاموش :  امام بـه او فرمـود    .بدگویی کرد 
خویشاوندان خود برسد و به برادران دینی خویش نیکی کند، خدا پاداش     

   :استفرموده متعال خداوند زیرا او را دو چندان خواهد داد، 

                          
                        2  " و

ه شما را به پیشگاه ما نزدیک گردانـد،         اموال و فرزندانتان چیزي نیست ک     
ها را بدانچه    مگر کسانی که ایمان آورده و کار شایسته کرده باشند، که آن           

آسوده خاطر  ]  بهشتی[هاي   ها در غرفه    اند دو برابر پاداش است و آن       کرده
  3".خواهند بود

کـه  هاي الهی به شمار آیـد، چنـان  تواند از نعمتبلکه ثروت و دارایی می 
بدانید که فقر و تنگدستی نوعی بـال اسـت، امـا            ": اندفرموده7م علی اما

تر از بیماري تن، بیماري     تر از تنگدستی بیماري تن است و سخت        سخت
و نیز بدانید که گشایش مادي نوعی نعمت است، و برتر از ثـروت            . قلب

                                                        

 .        تواند حتی مبلـغ بـاالیی   همانند مبلغ مهریه که با توجه به آیه بیست سوره نساء می
  .باشد

) .37/ سبأ(  
 . تفسیر قمی، تحقیق سـید طیـب موسـوي جزایـري، قـم، دار            بن ابراهیم، قمی، علی 

  204و203، ص2ش، ج1367، 4الکتاب، چ
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  1".مادي تندرستی، و برتر از تندرستی تقواي قلب

در واقـع   . سیار مورد تأکید قرار گرفته اسـت      راه رسیدن به دارایی ب    لکن   
ـی نـدارد امـا داراي حـد      بندي کرد که    توان چنین جمع  می کم ثروت حد

با رعایت یک سري شرایط و نکات، دستیابی به به بیان دیگر . کیفی است
  :، و این شرایط عبارتند ازمانع استثروت و دارایی تا هر میزان بال

هـاي  توصیه.  دارایی شرعی و حالل باشدبه دست آوردن و نگهداري    -1
 و دیگـر مـوارد در    ، دقت در وزن و کیل     فراوان و اکید دین بر عدم ربا      

ی و پرداخـت واجبـات و حتـی االمکـان     سوی از   مال راه به دست آوردن   
 پـس  ... و مستحبات مالی چون نفقه، خمس، زکات، انفاق، صدقه، قرض      

مواردي است که در این زمینه  دیگر، همه و همه سوياز کسب درآمد از  
   .ها الزامی است رعایت آن

اباطی فرمود    به  7امام صادق  ار بن موسی الس ار،   " :عم تو اموال آیا اي عم
ار گفت   زکـاتی را  : فرمود .آري فدایت شوم: بسیاري در اختیار داري؟ عم

ر داشته است می       معلومحق: فرمود .آري: پردازي؟ گفت که خدا بر تو مقرّ
به خویـشاوندان خـود     : فرمود .آري: کنی؟ گفت  مال خود بیرون می    را از 

-به بـرادران اعتقـادي خـود مـی        : فرمود .آري: ی؟ گفت ینمارسیدگی می 
ار، بدان که قطعا ثروت نابودشدنی است : فرمود .آري: رسی؟ گفت اي عم

                                                        

 .مطبعۀ الدین عبدالحمید، قاهره،عبده، محمد، شرح نهج البالغه، مصحح محمد محیی 
  229، ص4، ج383، قصار]تابی[االستقامۀ، 

 . به این موضوع اشاره دارند) 161 /نساء(و ) 130/ عمرانآل(، )275 /بقره(آیاتی چون.  
 . 182/ شعراء(و ) 35 /سراءإ(اشاره در آیات(  
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-ماند و پروردگار عالم زندهو جسم دچار ابتال خواهد شد، عمل برجا می
  .میردرگز نمیایست که ه

ار، آگاه باش که هر چه از پـیش فرسـتادي از میـان               : گاه فرمود آن اي عم
ق نخواهد گرفـت، و آنچـه را کـه پـس از           نخواهد رفت و به دیگري تعلّ

  1".خود به جاي نهادي به تو نخواهد پیوست

ي با پرداخت همین واجبات و مستحبات مالی است کـه فقـرا در جامعـه    
. کـن خواهـد شـد   ه و بلکه فقر در جامعـه ریـشه    گیري شد اسالمی دست 

  :اند مؤیدي است در این زمینه که فرموده7حدیث امام صادق
خداوند متعال در اموال اغنیا و ثروتمندان حقی را براي فقـرا بـه مقـدار            "

داد، آن را ها قرار داده است و اگر این مقدار کفاف فقرا را نمـی            کفاف آن 
  2".دادزیادتر قرار می

ر این با توجه به وضعیت نابـسامان اکثـر جوامـع و از جملـه جوامـع        بناب
توان نتیجه گرفت که در حال حاضر نـه تنهـا بـه مـستحبات           اسالمی، می 
  .شود، بلکه واجبات مالی نیز مهجور واقع شده استمالی عمل نمی

 

کـه  چـرا   کسب ثروت و دارایی، آمـال و آرزوي نهـایی فـرد نباشـد                -2
بـه افکـار، آرزوهـا و اعمـالی کـه           . بـی خواهـد بـود     طلمصداق بارز دنیا  

                                                        

) .  بن بابویه قمی، من الیحضر الفقیه، بن الحسینجعفر محمدبن علیصدوق، شیخ أبو
  )27/ 4 و 501/ 3: الکافی(و ) 7، ص2ق، ج1413قم، جامعه مدرسین، 

 .304/ 2: من الیحضر  
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طلبـی گفتـه     دنیـا  مورد انتظار اسـت   ین دنیا   ادر  فقط  ها     آن گیري از   یجهنت
ممکن است شخصی نماز بخواند، روزه بگیـرد و خمـس دهـد             . شود می
 براي ریا و رسیدن به بعضی غرایض شخصی باشد که این عین        همه ولی

ال کسب ثروت و دارایی باشد تا خرج اما شخصی به دنب. دنیا طلبی است  
 ایـن صـورت    در،اهل و اقوام را داده و براي جامعه و اسالم مفید باشـد          

  . طلبی خواهد بود مصداق آخرتاعمال وي

 اما این ،نمایداین است که در این دنیا هر دو را یاري        البته سنت خداوند  
طلبی چه   که دنیا  گاه فراموش نکنند  ها هیچ  اي کاش انسان   .کجا و آن کجا   

لزومـا خواهـانِ دنیـا      چرا کـه     ؛ها به دنبال خواهد داشت      عواقبی براي آن  
 و خداوند رحمان چـه زیبـا   بودن، رسیدن به آن را در پی نخواهد داشت   

  :ستا  اسراء بیان فرمودهي مبارکهياین مفاهیم را در سوره
  

       
        
         

       
          

          
         
          

         

زودگذر است، نقد و هر کس خواهان دنیاي 
کنیم؛ البته براي ما هم برایش در آن عجله می

 سپس هرکه بخواهیم و هرقدر که بخواهیم،
کنیم تا نکوهیده و  جهنم را برایش مقرّر می
و هر کس آخرت  .مطرود در آن وارد شود

در  ـ واهد و با سعی الزم براي آن بکوشدـخ
نند که از سعیشان  آنا ـحالی که مؤمن باشد
 .قدردانی خواهد شد

همــه را، ایــن گــروه و آن گــروه را از عطــاي 
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ــدد مــی   ــارت م ــشیم، و عطــاي   پروردگ بخ
  . پروردگار تو از کسی منع نشده است

 

3-         معقول نگذرد تـا     صرف وقت در راه کسب و نگهداري دارایی ازحد 
ـ . از انجام واجبات دیگـر زنـدگی بـاز مانـد          انسان  جایی که    ث بـه   احادی

بـر هـر    .  مناسـب از آن دارنـد      يوضوح نشان از تقسیم اوقات و استفاده      
 يانسان است که در اوقات شبانه روز وقتی را به عبادت، خانواده، صـله             

پس این موارد نبایـد فـداي کـسب         .  اختصاص دهد  غیرهرحم، مطالعه و    
 . آن شودثروت و نگهداريِ

د ساعات شبانه روز    سزاوار است که خردمن   ": فرمایدمی6رسول اکرم 
  :خویش را به چهار بخش تقسیم کند

 .را با خداي خود راز و نیاز کند) بخشی( ساعتی  -
 . نفس اختصاص دهدي ساعتی را به محاسبه -
 ساعتی را به آموخـتن علم و نشـستن در محضر عالــمان دینـی              -

  . آنان اختصاص دهديهاي دلسوزانهبراي استفـاده از نصیحت
هاي مشروع و ممـدوح    ها و کامرانی  تاستفاده از لذّ   ساعتی را به     -
  2".بگذراند

                                                        

) .20-18/ إسراء( 
 .390/ 1: بحار  
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وقت هر انسان مؤمن سه قسمت     ": فرماید  مینیز  7حضرت امیرالمؤمنین 
  : است

 ، براي مناجات و دعا و عبادتبخشی -
 ،آمد براي کسب معاش و دربخشی  -
 اختـصاص هـاي حـالل      براي تفریح و استفاده از لـذت       و زمانی   -
 یـا کـسب   ؛گذراند اقل جز در این سه مورد وقت نمی  و انسان ع   دهد،  می

  1".م یا قدم نهادن براي معاد و آخرت و یا لذت بردن در غیر حرا،معاش

روز آمده اسـت کـه تقریبـا داراي         هم براي تقسیم شبانه    روایات دیگري   
اي بـه اجمـال و    تنها دسـته . همین مضمون هستند و با هم منافات ندارند   

  . اند یل آمدهاي دیگر به تفص دسته

  شـدن آن دسـته از       در مسیر ثروت نبایـد موجـب پدیـدار          گام نهادن  -4
غفلـت،  . گرددها گرفتار     هولناك آن ي  ورطه شود که انسان در      هالتخص

م اینکه ایـن امـوال از زحمـات         توه(بخل، حرص، تکبر و غرور، عجب       
خودم است نه کمک هیچ فرد دیگـري و در واقـع نادیـده گـرفتن نقـش       

  2.هاي بسیار ناروا هستنداز این دست خصلت) وند رحمانخدا

 

تواند به هر میـزان     ها، انسان می  با در نظر گرفتن نکات فوق و رعایت آن        
اما سؤال اساسی این اسـت کـه   . از ثروت دست یابد و از آن استفاده کند 

آیا اگر کسی به تمام وظایف شرعی و واجبات و مـستحبات مـالیِ خـود       

                                                        

 .545/ 390قصار : نهج البالغه، صبحی صالح  
 .8/ لیل(و ) 24و20/ حدید(، )49و8/ زمر(، )76/ قصص(، )37/ نساء: (ك.ر(  
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  اي در دست او جمع خواهد شد؟ هنگفت و افسانهعمل کند، ثروت

 مرفـه  ي توانگران و طبقه، است که اسالم معتقدعالمه طباطبایی   به عالوه   
از  ـ  جامعه را از تظاهر به ثروت یعنی تجمـل و آرایـش مظـاهر زنـدگی    

نهی فرموده و از مخـارجی کـه در نظـر    ـ خانه و لباس و ماشین و غیره  
گونـه  ل دیدن ایـن    متوسط جامعه تحم   يبقهعموم غیر معمولی است و ط     

  1.ها را ندارد تحت عنوان اسراف و تبذیر و امثال آن منع شده استخرج

یعنی یک فرد هر چقدر هم ثروتمند باشد براي مــراعات افـراد جــامعه      
اي خارج سازد تا موجب به وجود آمدن احـساس         نباید آن را از محدوده    

 آن عواقـب  الـدنبـ ود و به ـ شرانـگدیادت در ـود و حسـارت، کمب ـحق
  . شورش به وجود آید ومطلوبی چون دزدينا

 بهتـر  ،وجود دارد که افراد با هر سطح مالی اخالقی يتوصیهو حتی این  
است در زندگی فردي و اجتماعی و در بـه کـارگیري امکانـات رفـاهی                 

هـا را فرامـوش       همانند سطح عموم و متوسط جامعه باشند تا شـرایط آن          
هایی که الجرم سـراغ ثروتمنـدان خواهـد    کنند و به بسیاري از گرفتاري  ن

 به چشم   کفاف ي کلید يدر این مورد احادیثی با واژه      2.آمد دچار نشوند  
  : ها بدین قرارند خورد که برخی از آنمی

                                                        

.383/ 2:  المیزان  
 .    در حـالی کـه بـراي افـراد     ، اسالمی اسـت و این مربوط به شهروندان عادي جامعه 

  .شود ها به دالیل متعدد به وظیفه تبدیل میلیت این توصیهؤوداراي مس
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هـر که به مقـدار کفایت بسنـده کند به آسـایش ": 7امام علی -
  1".آوردـی آرامش و راحتی را به دست م،رسیـده

  2". کفایت اسراف است بیش از حديهزینه": 7امام علی -
 کفایت هاي زندگی باید متعادل و در حدهزینه": 7امام باقر -

  3".صورت گیرد
خوشا به حال آن که ": 7به روایت امام صادق6پیامبر اکرم -
  4".اش در حد کفاف استزندگی

  :نمایدآوري دو نکته ضروري می یاداینجادر 

گـاه   هیچ،اي پیاده شودطور کامل در جامعهاگر قوانین اسالم به  : اولنکته  
شکاف میان افراد غنی و فقیر به حدي نخواهد رسید که بتوان آن را طبقه  

 خـود    طبقات مختلف از آن روست که افرادي به حـقّ          گیريشکل. نامید
-دلی و یاري رساندن، دائما در فکر دسـت  در عوض هم  کنند و میاکتفا ن 
 میـان   طبیعـیِ يفاصـله رازي به حقوق ضعفا و محرومانند و در نتیجه          د

اقشار مختلف جامعه به جاي اینکه کمتر شده و به حداقل برسد، بیشتر و    
وجـود   را بـه  ) فقیـر و محـروم    (و پـایین    ) مرفـه (بیشتر شده طبقات باال     

  .آورد می

م ـچشا به   ـغنیای نسبت به    یداللحندشادیث  ـ که اح  منظر است ن  ـاز همی 

                                                        

 .540/ 371نهج البالغه، صبحی صالح، قصار  
 .272/ 15: مستدرك الوسائل  
 .52/ 4: الکافی  
 .140/ 2: الکافی  
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کـشند  فقرا گرسنگی نمی  ": اندفرموده7ونه امام علی  ـ براي نم  ؛خوردمی
مـردم دچـار    ": اندفرموده7و یا امام صادق    1". منع اغنیا  يواسطهه  مگر ب 

ـ    نابسامان نمـی فقر، احتیاج، گرسنگی و زندگیِ    يواسـطه ه شـوند مگـر ب
  2 ".گناهان اغنیا

طمـع و   : دد؛ اول گـر دقت شود که این احادیـث بـه دو مطلـب بـاز مـی              
: دوم. طور طبیعـی در اکثریـت ثروتمنـدان وجـود دارد    طلبی که به منفعت

بـه  ) مانند لیبرالیسم و یـا کمونیـسم      (هاي اقتصادي   ناکارآمد بودن سیستم  
بدین معنـی  . ها و یا عمل نکردن به آنمعقول و صحیح،دلیل عدم قوانین    

وت هنگفتـی هـم     که شاید فردي بتواند از طریق قانونی و شرعی بـه ثـر            
هماننـد  (باشد به سبب نقص در نظام اقتصادي جامعه این  اما  دست یابد، 

همین رشد ثروت در زندگی      و    ،...)بانکداري ، بیمه، ضعف در قوانین و      
) ویا حتـی مـستقیم  (مستقیم طور غیروي موجبات فقر چندین انسان را به    

د به معناي منـع     رسد این احادیث نبای   در هر حال به نظر می     . فراهم آورد 
 .ها به سمت ثروت و امکانات تعبیر شودحرکت انسان

گـاه بـه    فاضله طبقات به شـکل کنـونی هـیچ   ياینکه در مدینه: نکته دوم 
 این مسأله نیست که باز هم برخی افراد به دلیـل            وجود نخواهد آمد نافیِ   

هاي باال، تــالش و زحــمت فـراوان و یـا بـا داشـتن       توانایی و قـابلیت  

                                                        

) .          فیض االسالم، سیدعلی نقی، ترجمه و شرح نهج البالغه، تهران، مؤسسه چـاپ و
ا جاع    م" )1242/ 320ش، قصار 1376،  5ألیفات فیض االسالم، انتشارات فقیه، چ     نشر ت 

یغَن نَعا مبا545، ص390البته این عبارت در نسخه صبحی صالح، قصار  ".الفَقیرُ االَّ بِم  
   .آمده است "متِّع" لفظ
. 12/ 9: وسائل  
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گاه بـه وجـود   هاي نو و ابتکارهاي مفید و البته شرایط مناسبی که گه         ایده
آید به ثروت و دارایی فراوان دست یابند و یا برخـی دیگـر بـه دلیـل           می

از ... شرایط نامناسب جسمی و ذهنی و یا شرایط و مشکالت خانواده و              
  . مند شوندحداقل امکانات بهره

 نتیجـه گرفـت کـه قـرآن در آیـات        توان چنین از مجموع این مباحث می    
متعددي به تفاوت سطح زندگی افراد اشاره کرده و در بعضی موارد آن را 

  :سنت خود خوانده است، از جمله
  

       
         

    1    

 را بر بعضی دیگر شان بنگر که چگونه بعضی
برتري دادیم، و البته آخرت به لحاظ درجات، 

  .تر است تر و از نظر برتري، بزرگ عظیم

  :و یا 

       
         

    
         

          2  

به خاطر تفاوت [و خدا بعضی از شما را 
در روزي بر بعضی دیگر ]  ها و امتحان تالش

فزونی داده است، ولی کسانی که فزونی داده 
اند حاضر نیستند روزي خود را به بردگان  شده

  .خود بازدهند تا در آن با هم مساوي باشند

 سختی و گشایش رزق و بلکه بارها این نکته را خاطرنشان کرده است که

                                                        

) .21/ إسراء(  
) .32/ زخرف(و ) 165/ انعام: (ك.، نیز ر)71/ نحل (  
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توان ادعـا کـرد کـه     پس نمی1.براي افراد مختلف همه به دست خداست      
را تأییـد  ) کنـد به شکلی که کمونیسم مطرح مـی    (طبقه  ي بی اسالم جامعه 

 و لیتَّخـذَ بعـضُهم بعـضًا سـخریا    کند، بلکه براي چرخیدن امور دنیـا    می
هـایی در  ، خداوند خود تفاوت  آتَاکُم لیبلُوکُم فی ما  آزمون فقیر و غنی     

  . میزان روزي و سطح زندگی ایجاد کرده است

هاي واجبات آري، اسالم به دنبال آن است که با اجراي عدالت و مکانیزم 
ها و مستحبات مالی، عالوه بر نشر اخالق و احسان در جامعه، این فاصله    

ود را چگونـه خـرج      نه آنکه ثروتمندان ندانند انبوه مـال خـ        . نیز کم شود  
هـا ـ    ي برخـی از آن کنند و تا بدانجا پیش روند که فقط براي دیدن خانه

با امکانات عجیب و غریبشان ـ باید ورودي قابـل تـوجهی پرداخـت، و     
  .ها هیچ خوراك مناسبی براي خوردن نیابنداي ماهعده

ي پس از قیام موعود احادیثی وارد شـده اسـت کـه             البته در مورد جامعه   
اگر یک فرد . عدالتی در آخرالزمان استکن شدن فقر و بیاکی از ریشه  ح

این جامعه به هر دلیلی در معرض فقـر قـرار بگیـرد، ایـن فقـر بـه درازا              
شاید در آن زمان، انفاق     . نخواهد کشید و به سرعت مرتفع خواهد گشت       

-شود و فقط در جهت فقر مادي صورت نمـی       به کالسی باالتر منتقل می    
بلکه به مواردي چون تحصیل، فقرزدایی فرهنگی و غیره نیز تعلق          پذیرد،  
شـما را بـه آمـدن مهـدي         ": فرمایندمی6پیامبر گرامی اسالم  . گیردمی

ت مـن ظهـور خواهـد کـرد در زمـانی کـه             بشارت می  دهم که از میان ام
 پس او زمـین را از عـدل و داد         .مردمان در اختالف و شداید به سر برند       

                                                        

 .و) 39/ ســبأ(، )37/ روم(، )82/ قــصص(، )30/ إســراء(، )245و177/ بقــره: (ك.ر 
  )16/ فجر(
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اهل آسـمان و اهـل    .از آنکه از ستم و جور پر شده باشد   کند، پس    پر می 
طور مساوي میان مردمـان  ه زمین از او خرسند خواهند بود؛ او اموال را ب       

  1").شود و امتیازي براي کسی قائل نمی(کند  تقسیم می
هاي مـردم    عدالت خویش را تا درون خانه     ) مهدي (!هان به خدا سوگند   "

 هواي گـرم و هـواي سـرد بـه درون وارد     کند، به همان گونه که وارد می 
   2".شوند می

هـاي آخـر    برقراري عدل و مساوات و از میان برچیدن فقـر از مشخـصه            
در آن زمـان اوضـاع بـه      . الزمان است که به آن بشارت داده شـده اسـت          

اي خواهد بود که ثروتمنـدان بـه دنبـال مـستحقی بـراي پرداخـت                 گونه
ي در مـورد جامعـه    7امـام بـاقر   . ندیابگردند ولی نمی  واجبات مالی می  

کند، تا جایی که     مهدي میان مردم مساوات برقرار می     " :اندمهدوي فرموده 
  3".شود دیگر نیازمند به زکاتی پیدا نمی

  
 

  پیامدها و وظایفـ 6ـ 2
 غناپیامدهاي فقر و ـ 1ـ 6ـ 2

.  ممکن است آثار زیانبار فراوانی به همـراه داشـته باشـد        یفقر از هر نوع   
ـ که پس از این خواهـد آمـد ـ       خودته در صورتی که فقیر به وظایفالب

                                                        

 .92و81و71/ 51: بحار  

 .362/ 52: بحار  
) .32/ 8: الکافی( و )39/ 52: بحار(  
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 کـرده بلکـه    اثـر بـی هـا را      تواند بـسیاري از آن     می به درستی عمل نماید،   
  .اوضاع را به نفع خود تغییر دهد

هاي مانند گرسنگی، بیماري( از جمله آثار جسمانی :هجوم بالها -
  1.یرانی عقلت نفس و ح، ذلّ)ی کوتاه شدن عمرمتعدد و حتّ

فرد فقیر در نظرها خوارشده، سخنانش : ل جایگاه اجتماعیتنزّ -
شود، حتی در شهر خود غریب است و درصورت مورد پذیرش واقع نمی

 2.شمرندراستگویی او را دروغگو نامیده و زاهد بودنش را جهل می
اي با یکدیگر فقر و فحشا در هر جامعه: هاآلودگی به انواع گناه -

فقیر هر لحظه ممکن است براي رهایی از آن در . گاتنگی دارندارتباط تن
به همین جهت خداوند . ت خود را نابود سازد حیا و عفّ،دام فحشا افتاده

رحمان در قرآن کریم این دو واژه را از دستاویزهاي شیطان و در کنار 
و  خطاهاي زیادي مرتکب شده  ممکن استفقیر. هم قرار داده است

به دزدي کشیده شود و در کارش  که بسا. رودساد پیش  فگاهی تا حد
 3. چه بسا فقر حتی به کفر بیانجامد،نهایت

 نیز همانند فقر ممکن است پیامـدهاي جبـران ناپـذیري بـه            داراییغنا و   

                                                        

. قم، دفتر غرر الحکم و دررالکلم،    تصنیف   ،، عبدالواحدبن محمد   آمدي  تمیمی :ك. ر
  365صش، 1366تبلیغات، 

 .معیارهاي اقتصادي در تعالیم حکیمی، محمد، ( و )47 /69 و 113/ 75 :بحار( :ك.ر
  )125ص ش،1379هاي اسالمی، ، مشهد، بنیاد پژوهشرضوي

 .قـم، دفتـر نـشر فرهنـگ     ،ةالحیـا  اخوان حکیمی و احمد آرام،    (،  )286 /بقره (:ك.ر 
 میزان الحکمـۀ،  ،شهري، محمـد ري ( و )475 و 289-383ص ،4، جش1380اسالمی،  

  )117ص ،4ش، ج1375قم، دارالحدیث، 
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  :انداز آن جمله .همراه داشته باشد

  1.غفلت و نسیان -
  حبنیازي، تفاخر و تکاثر، غرور، تکبر، عجب، اظهار و ادعاي بی -

 2.مال و دنیا طلبی
 3. آن سرکشی، شرك و اعراضيرفاه زدگی و در نتیجه -
 4.تکذیب رسل و آخرت -
 5.فساد خود و عاقبت فساد جامعه -

 

 اغنیا فقرا و وظایف ـ 2ـ 6ـ 2

اي که باشـد داراي وظـایفی   بندي و از هر قشر و طبقه      انسان در هر دسته   
از آنجا کـه    .  نهاده است  ها در مسیر رستگاري قدم      است که با عمل به آن     

وار آن  شرح و بسط وظایف فقرا در رسالت کتاب نیست، به ذکر خالصه           
از طرفی در میان وظایف اغنیا نیز شکر عملی از جایگـاه            . شودبسنده می 
رو در عنـوانی جداگانـه بـه آن پرداختـه        اي برخوردار است، از ایـن     ویژه

  .خواهد شد

                                                        

 .49و  8/ زمر (:ك.ر(  
 .20/ حدید(، )10/ هود(، )34-32/ کهف (،)50 /فصلت(،  )83-76/ قصص (:ك.ر (
   )7و6/ علق(و 
 .1 /تکاثر(و ) 6 /ثردم (:ك.ر(  
 .51 /فصلت(، )83 /سراءإ(، )54 /نحل(، )12 /یونس(، )45 /واقعه (:ك.ر(  
. 23 /زخرف(، )33 /منونؤم(: ك.ر(  
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خره در  بـاال . هاي الهـی اسـت    نتوجود فقر و غنا در جوامع بشري از س        
. برندشوند که در فقر به سر می    ها افرادي یافت می   ها و مکان   زمان يهمه

 نظـر قـرار   این افراد باید چند نکته را دائما مد بر اساس آیات قرآن کریم      
  .ها عمل نمایند  به آن وداده

علم به اینکه تنگی و گشایشِ رزق به دست خداوند و از روي  -1
  1.اندهاي الهیه و فقر و غنا خود از آزمایشحکمت بود

 2. احواليصبر، شکر و رضایت از پروردگار در همه -2
 3.فقر درصورت امکانتمامی انواع رفع براي تالش  -3
 4. حفظ عزت نفس و عفاف، قناعت،نیازياظهار بی -4
 5.نداريصورت ی در پرداخت انفاق حتّ -5

تـوجهی بـه ایـن    بـی  کـه   وظایفی بر عـهده دارنـد   در هر جامعه  نیز  اغنیا  
برخـی از ایـن وظـایف       . وظایف، به زیان آنان و تمام جامعه خواهد بود        

  :بدین قرارند

 انـد منـد شـده  هـا بهـره   از آنهایی کـه    اغنیا باید بدانند در قبال نعمت      -1

                                                        

 .62 /عنکبوت (،)82/ قصص(،  )30/ إسراء(،  )140 /عمرانآل(،  )245/ بقره: (ك.ر( ،
  )16/ فجر(و ) 39/ سبأ(، )37/ روم(
. 153-155 /بقره(: ك.ر(  
.9 /زمر(و ) 39 /نجم (:ك. ر(  
.138-148 /2: کافیال(و  ) 273 /بقره (:ك. ر(  
 ." ـ  (".به هنگام تنگدستی از طریق صدقه با خدا معاملـه کنیـد        : 7امام صادق ی، حلّ

ش، 1371 دارالکتـاب اإلسـالمیۀ،   ،تهـران  الداعی و نجاح الـساعی،       ةعد ،احمد بن فهد  
  )494ص/ 137قصار: نهج البالغه، صبحی صالح(و ) 134/ عمران آل: (ك.نیز ر) 69ص
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تـرویج ایـن   .  دوششان قرار گرفته اسـت     برهایی نیز   وظایف و مسؤولیت  
خداوند اراده کرده و دیگـران نیـز از آن    زیرا ،ما صاحبان نعمتیم"باور که   

 "کنـیم محرومند چون خدا خواسته است و ما در کار خـدا مداخلـه نمـی        
)           م باشـند   یعنی وقتی خدا اراده نکرده است که برخی از افراد جامعه متنع

    تـرویج  ،1) او اراده و بذل و بخـشش کنـیم  ما چرا باید برخالف خواست 
اینـان راه   .  خود بیفزایند  يوت انباشته گري است تا به راحتی بر ثر      جبري

که همیشه در زمین  ( در کنار جاري بودن این سنت        ،تغافل را پیش گرفته   
ي امتحـان و آزمـون ایـن    جنبه، ) هستندگروهی دارا و گروهی دیگر ندار 

کنند و هر  سنگینی میدولتمندان دوش برها نعمت. اندرا از یاد بردهسنت 
آنکـه  نـه  . آورنـد  مـی بـه همـراه  لیت بیـشتري   چه بـیـشتر باشند مـسـؤو   

  و نگرانی از عاقبـت     مسؤولیت سنگین  به جاي درك این      صاحبان نعمت 
ل قرار  فضّت داشته باشند که خدا ما را بیشتر مورد          ي کاذب  غرور خویش،

ها اصال نعمت بلکه چه بسا برخی تمکن 2.اي به ما دارد   داده، عنایت ویژه  
  :و خیر نیستند

  
  

                                                        

.این استدالل در سوره مبارکه یس ذکر شده است   :  
                                   

               "شود از آنچه خدا  و چون به ایشان گفته می
 آیا: گویند اند می اند به آنان که ایمان آورده       روزیتان کرده انفاق کنید، آنان که کافر شده       

  آشـکار گمراهـی داد؟ شما در     یخواست غذایش م   به کسی غذا بدهیم که اگر خدا می       
  )47/ یس( ".هستید

) .15/ فجر(  
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    1  

پندارند آنچه از مال و پسران که بدیشان  آیا می
در رساندن ي آن است که  به منزلهدهیم، می
ها  کنیم؟ نه، بلکه آن شتاب میبه آنان ها  نیکی
  .فهمند نمی

  

هـا عواقـب سـنگینی     ها جدي است و عمل نکـردن بـه آن       سؤولیتاین م 
خداوند متعال در ازاي هر نعمتی      ": فرمایدمی7امام علی . خواهد داشت 

قرار داده است، هر که آن را ادا کند خداوند بر نعمـتش     ) ايوظیفه(ی  حقّ
  3و2" .یابدافزاید و هر که کوتاهی کند نعمتش زوال میمی

هر که خداوند به او مـالی عطـا کنـد ولـی           ": ایدفرمنیز می 7امام صادق 
 خداوند رحمان  4".چیزي از آن را صدقه ندهد ملعون و نفرین شده است  

  : فرمایدنیز در مورد عواقب بخل می
  

          
      

          

و کسانی که در بخشیدن آنچـه خـدا از فـضل      
ورزند، مپندارند کـه   ها داده بخل می     خود به آن  

نان شـرّ  این کار به سودشان است، بلکه براي آ  

                                                        

.) 56 و 55/ مؤمنون(  
.    6 : و نیـز 550 و519 /11: لئوسا( ؛7 حدیث امام صادق:ك.ر به همین مضمون /

25(  
 .550 /11: همان  
 .519 :نهما  
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        1 

انـد، در روز      زودا که آنچه بخل ورزیـده      .است
ــود  ــشان ش ــوق گردن ــتاخیز ط ــراث . رس و می

ها و زمـین از آن خداسـت، و خـدا بـه       آسمان
  .کنید آگاه است آنچه می

  

هایی که در اختیارشان قرار گرفته عدم  نسبت به نعمت اغنیااز وظایف   -2
بایـد   شـود،  بهره بـرده ها یعنی اگر بناست از این نعمت. هاست آن عتضیی

اغنیا باید از اسراف و تبـذیر پرهیـز         . دگردشده استفاده   درست و حساب  
 و از امکانات مالی در جهت تعـالی و پیـشرفت خـود، خـانواده و                 2کنند
ي ي صـحیحی، هزینـه    راه چنین استفاده  .  نمایند ي اسالمی استفاده  جامعه

مطمئن و پرسود است؛ چرا هاي  گذاريمدبرانه و معقولِ اموال در سرمایه     
نِ باتقوا، ثروت خـود را        در اشـباع هواهـاي نفـسانی و    نهکه انسان متمکّ

کنـد و از  ي مؤمنین هزینه مـی زدگی، که در مسیر رفاه عمومیِ جامعه      رفاه
-رو دولتمنديِ او فرصتی مطلوب براي خودش و جامعه به شمار می           این
 . آید

از جمله عوامل بقاي مسلمانان و      ": اند  در این زمینه فرموده   7امام صادق 
مال را بدانند ) قدر(اسالم آن است که اموال نزد کسانی قرار گیرد که حقّ 

 و ازجمله عوامـل فنـاي   و درخور انجام دهند،کار نیک ي آن     به وسیله و  
) قدر(اسالم و مسلمانان آن است که اموال به دست کسانی بیفتد که حقّ          

                                                                                                             

.) 180/عمرانآل(  
 .26/ إسراء(و ) 141/ انعام: (ك.ر(  
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بـه مـصرف    و شایـسته    در راه کارهـاي نیـک       مال را نداننـد و امـوال را         
  1".نرسانند

شود که در این حدیث به صـالح بـودن افـراد اکتفـا نـشده و          مالحظه می 
  . بحث تخصص به میان آورده شده است

ـ   ي  خانـه ي بـا مـشاهده  7امام علی  ـ از اصـحاب   دا وسـیع عالءبـن زی
مـه  تو را این سرا به چه کار آیـد بـا ایـن ه   ": فرمایدحضرت ـ چنین می 

 آري، اگر بخواهی با     . در حالی که در آخرت بدان نیازمندتري       ،گستردگی
-توانی به آخرت دست یابی، مثال پذیراي میهمان       امکانات همین خانه می   

چنـین   ي رحم بپردازي و حقـوقی را کـه فراخـور           هایی باشی یا به صله    
  عالء ".اي وسیله به آخرت دست یافته     آنک بدین . امکاناتی است ایفا کنی   

اي امیر مؤمنان، اینک من در پیـشگاه شـما از بـرادرم             ": حضرت را گفت  
عبـایی  ":  عالء پاسخ گفت"؟او را چه شود ":  فرمود ".اي دارم  عاصم شکوه 
 حضرت احضارش کـرد و چـون        ". دنیا را یکسره وانهاده است      و پوشیده

اي دشمنک جان خود، آن پلید چنین منگـت کـرده اسـت،             ": آمد، فرمود 
 مگر پنداري که خداوند با آن    ؟کنی واده و فرزندانت رحم نمی    چرا به خان  
اش را برایت حالل کرده است، خوش نـدارد کـه از        هاي پاکیزه که نعمت 

 ". هـستی   تو در قبال خدا نـاچیزتر از چنـین پنـدارهایی           .آن طرفی ببندي  
ي خـشن و   ی بـا همـین جامـه   یاي امیر مؤمنان، ایـن شـما     ": عاصم گفت 

 من نه چونان تـو باشـم،      .واي بر تو  ":  موال فرمود  "!خوراکی چنین سخت  

                                                        

) .بـن  بن حـسن لیشیخ طبرسی، ابوالفضل ع   ( و   )285/ 16: وسائل(،  )25/ 4: الکافی
ق، 1385،  2 نجـف، حیدریـه، چ      مشکاة األنوار فی غرر األخبـار،      بن حسن حفید،  فضل
  )183و182ص
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 حق رقم زده است که خود را بـا مـردم تهـی              نِچرا که خداوند بر رهبرا    
  1".فرسا شوددست برابر نهند، مبادا که تهی دست را اندوه فقرش توان

  .توضیح بیشتر این موارد در آداب انفاق آمده است

نوع خود را پـسندیده   ن از هم  اسالم عزت نفس، اقتدار و استقالل انسا      -3
بسیار نیکوسـت کـه مـسلمانان در تـالش          . کند به آن تشویق می    کهـبلو  

رسیدن به درجات باالي مادي و غیرمادي باشند تا همیشه از موضع براي 
فردي، اجتمـاعی و حتـی   (قدرت وارد هر سطح از معادالت و ارتباطات         

فظ نعمتی است که خداونـد  بنابراین از وظایف اغنیا ح    . شوند) المللیبین
، رشـد   هـا  مطلوب از آن   يرحمان به آنان عنایت فرموده و سپس استفاده       

ـ (و دست یافتن به عزت و استقالل بیشتر است         ها    دادن آن  ه از طـرق  البتّ
هـاي خداونـد رحمـان را       باید نعمـت  همچنین  اغنیا  ). صحیح و پسندیده  
 . سپاس گویند

  

        
          

         2  

پس، از آنچه خدا شما را روزي کرده است 
حالل و پاکیزه بخورید و نعمت خدا را 

  .کنید شکر گزارید اگر تنها او را بندگی می

ي اي است بـرا  خود مقدمه، نعمت به درستی صورت پذیرد     اگر این شکرِ  

                                                        

 .325و324/ 209خ: ه، صبحی صالحنهج البالغ  
.) 114 /نحل(  
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  1.پی خواهد داشت ولی کفران نعمت عذاب الهی را در ،افزایش آن

  

  ي ویژه؛ شکر عملیـ وظیفه3ـ 6 ـ 2
: گیـرد توان گفت شکر نعمت از سه طریق صورت می    طور خالصه می   به

 بخش دوشکر نعمت عملی از نظر نگارنده خود به     . زبانی، قلبی و عملی   
  : و زندگی متعادل رفع فقر؛شود تقسیم می

  

  

  

  

  

  بندي شکر عملی  نمودار تقسیم2  - شکل

  

  )بخشش فردي و اجتماعی(رفع فقر الف ـ 
هاي هاي مادي و یا هر نوع از بخششتواند از طریق بخشش رفع فقر می  

 و یـا    ي مال در راه خـدا     هزینهآیات فراوانی که در آن به       . مادي باشد غیر
- انواع انفاق مادي را در بر مـی        ،استوصیه شده   ت هحسنالانفاق و قرض    

                                                        

.                                     
  )7 /ابراهیم(

 شکر عملی

  زندگی متعادل  رفع فقر

  نیازانگاريپرهیز از بی

  زدگیپرهیز از رفاه

 پرهیز از تفاخر

 پرهیز از تکاثر

  )فردي(بخشش  )اجتماعی(بخشش

  مادي  واجب

  غیرمادي  مستحب

 علمی

  فرهنگی

 ایجاد اشتغال
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 هـاي مختلـف، حـقّ   هزینهتوان به اطعام، ایجاد اشتغال، کمکگیرد که می  
  .محروم و بسیاري دیگر اشاره نمودحقّ  ، سائلحقّ، 1حصاد

بـراي  . مادي را برداشت نمـود    توان مفهوم انفاق غیر   ازبرخی آیات نیز می   
  :یهنمونه صاحب المیزان در تفسیر آ

  

        
         

            
         

  2  

اند بگو نماز  به بندگان من که ایمان آورده
ایم   کردهرا بر پا دارند و از آنچه روزیشان

در نهان و آشکار انفاق کنند پیش از آن که 
روزي فرا رسد که در آن نه داد و ستدي 

  .باشد و نه رفاقتی
  

 بلکـه   ، شریفه آمـده انفـاق معینـی نیـست         يانفاقی که در آیه   ": فرماید می
ی است و در مکـه       ابراهیم مکّ  يچون سوره . مطلق انفاق در راه خداست    

مقصود از انفاق . ن اسالمی نازل نشده بود  ات معی  زک ياي درباره هنوز آیه 
این است که هر شأنی از شؤون اجتماع که در شرف فساد و تباهی است         

  3". مسلمین خللی وارد نیایدي اصالح شود و بر جامعه

                                                        

 .      خود، قسمت قـسمت بـه رهگـذران آن مقداري از زراعت که زارع هنگام برداشت
 معراج السعادة،  مال احمد،نراقی،. (دهد بدون اینکه بابت زکات محسوب کندمی) فقرا(

  )437ش، ص1374، 2قم، هجرت، چ
.) 31/ ابراهیم(  
 .58/ 12: المیزان  
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  :  بقره 215یا در آیه  و
  

       
        

            
           

          

هر : پرسند چه انفاق کنند؟ بگو از تو می
به پدر و ]  بهتر است[بخشید  مالی که می

مادر و خویشان و یتیمان و تنگدستان و 
راه مانده انفاق کنید، و هر کار خیري به 

  .شک خدا به آن آگاه است کنید بی
  

   در عبـارت   خیـر  يشود با توجه به واژهمواردي که شامل انفاق می  
       ال و سـرمایه را     ـر نوع کار، م   ـار وسیع است و ه    ـ بسی
  . گیرددربرمی

بـه عهـده   ": اشـاره نمـود   موارد زیـر  بهتوان هاي غیر مادي می  از بخشش 
، )بحث ایتـام در قـرآن     (سرپرست  گرفتن مخارج و سرپرستی کودکان بی     

البته درقرآن این مسأله با تأکید (رسیدگی به سالخوردگان و ازکارافتادگان  
 امـا اگـر تحـت هـر       ،فراوان از وظایف فرزندان به حـساب آمـده اسـت          

 حمایت از آنـان    ي  اندند، وظیفه یاور م اي از سالخوردگان بی   شرایطی عده 
ذهنـی  ( مددرسانی به معلوالن  و)روي دوش تمامی مسلمانان خواهد بود 

  ".و بیماران) و جسمی

شود، خواه از امـوال باشـد یـا    ها را شامل میطور کلی انفاق تمام نیکی به
اگر چـه در  ". غیر اموال و خدمات، و از موضوعات مادي باشد یا معنوي      

 زیرا در اکثـر     ، مالی از ارزش بیشتري برخوردار است      نظر برخی خدمات  
ل مالی بیش از هرچیزي مطرح یشود مساهاي خیر که قدم برداشته می  کار

توانـد  ها برتر و مقـدم اسـت و مـی         است و کمک مالی از اغلب معروف      
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 اقتـصادي را در    يبسیاري از موضوعات را زیر پوشش بگیـرد و موازنـه          
ه از توضیحات آیات قبل و روایات رسـیده از        اما آنچ  1".جامعه حفظ کند  
رسـاند کـه     شمول و گـستردگی امـر انفـاق را مـی            آید،ائمه به دست می   
 بــه چنــد روایــت از رســول در زیــر .ل مــالی نیــستیمنحــصر بــه مــسا

  : گردددر این زمینه اشاره می6اکرم

هر کار نیکی صدقه است و هرچه فرد مسلمان بر خـودش و بـر       " -
شود و هر چه  در قبال آن براي او صدقه نوشته می    ،ندکسان خود خرج ک   

 در قبـال آن     ،فرد مسلمان به وسیله آن آبـروي خـویش را محفـوظ دارد            
  2 ".اي برایش ثبت گرددصدقه
نهی از   و امر به معروف و   استلبخند تو بر روي برادرت صدقه       " -

منکر تو صدقه است و راهنمایی راه گم کرده صدقه اسـت و دور کـردن           
  3 ".خار و استخوان از راه صدقه است  ،سنگ
کنـی صـدقه    و یـا فقیـري مـی   ثروتمنـد  يهر کار خیر که درباره    " -
  4 ".است
 با دسـت خـود کـار       ، اگر نتوانست  .دهدهر مسلمانی باید صدقه     " -

 نیازمند کمـک     به انسانِ  ،اگر نتوانست  و. مند شود و صدقه دهد    کند، بهره 

                                                        

 .118ش، ص 1380، 2، چ)عج(قم، پیام مهدي زکات در اسالم، ،احمد، محسنی گرگانی  
 .،تهران، ، 6، مجموعه کلمات قصار حضرت رسولۀ نهج الفصاح،ابوالقاسم پاینده
  614ش، ص1382، 4نیاي دانش، چد
 .378: همان  
  613: همان. 4
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خـود را از  اگر نتوانـست،  کند و  به کار خوب دعوت      ،اگر نتوانست . کند
   1 ". و بدي حفظ کند که این خود صدقه استشرّ

   ".اي بهتر از سخن حق نیستهیچ صدقه" -
   ". حفظ زبان است،بهترین صدقه" -
- بهترین صدقه آن است که میـان دو کـس را صــلح و آشــتی             " -
  ".دهی

ارهـاي   بسیاري از ک   ،آید در بحث زکات و انفاق     چنانچه از روایات برمی   
 گمراهـان، زیـر بـازوي     راهنمـاییِ رواز ایـن . گنجدمورد توجه اسالم می   

 کمـک  ،افتاده گرفتن، یاري مستمندان، دیدار از بیماران و حمایت از آنان         
به نابینایان در پیمودن راه، دعوت مهمان به منزل، آب دادن، حج بـه جـا            

است را به    دیگري به خصوص از طرف اقوام، مقام ری        نیابت از آوردن به   
کمک بـه ذوي    برخورد شایسته و مالیم با دیگران،     دیگري واگذار کردن،  

 پرداخت که توانِ  صورتی در(االرحام و علما و اموات، مهلت به بدهکار         
وهر عمل خیر و نیکی که بـه مـردم نفـع رسـاند صـدقه و انفـاق            ) ندارد

  5.گرددمحسوب می

                                                        

) .و الکتـاب  ۀالمعین فی فقه الـسن کتاب  ، محمد صبحی حسن   ،حالق(و  ) 567: همان 
  )563، ص1جم، 2005بیروت، دارالفکر،  ،المبین

 .415/ 6: کنز العمال  
 .415: همان  
 .231: هنهج الفصاح  
 .  باقر، زهرا، انفـاق از دیـدگاه قـرآن و حـدیث، پایـان نامـه      : (با تلخیص و اضافه از 

  )ش1387کارشناسی ارشد، دانشجوي رشته علوم قرآنی، دانشگاه تربیت معلم تهران، 
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گونه که زکات مال   همان .»ةٌزکالکلّ شئٍ   « :در واقع هر نعمتی زکاتی دارد     
براي هر " :ها نیز باید پرداخت شودباید پرداخت شود، زکات دیگر نعمت
  1". تحمل نابخردان است،چیزي زکاتی است و زکات عقل

زکـات انـواع   و در حدیثی زیبا این مضمون را گوشزد کرده        7امام علی 
  :شمرندمیبرنعمت را 

 "زکات    جـا و   بـه يقـام اجتمـاعی اسـتفاده     جـاه و م     علم نشر آن، زکات
    شفاعت و بخشش آن، زکات   مال بخشش فراوان،     بردباري تحمل، زکات 

زکات   زیبا قدرت انصاف، زکات پیـروزي  رویی عفاف و پاکدامنی، زکات 
 رفاه و زندگی تالش و روزه، زکات ) توانایی جسمی (احسان، زکات بدن    

 سـالمتی  رحـم، زکـات   يراحت نیکی و رسیدگی به همسایگان و صـله        
    تالش در اطاعت خداوند، زکات     شجاعت جهاد در راه خداونـد، زکـات  

پـرداختن  )  جمله توانایی مالی  از(ها   توانایی ، زکات 2سلطان یاري ملهوف  
 علم نشر و بذل آن به کسی که اسـتحقاق آن    خره زکات ها، و باال  به نیکی 

  3".را دارد و کشاندن نفس به سوي عمل به آن است

  :داند نوع میپنج صدقه را اعیة الددعابن فهد حلی در 

                                                        

 .182/ 96: بحار  
 .»            اندوهگین که مال یا عزیزش را از دست داده باشد، ستمدیده که یاري طلبد، فـرد
، تهـران،  )فرهنگ ابجدي(فارسی -عربیفرهنگ مهیار، رضا،   (» سوخته و اندوهگین  دل

  )862، ص1ش، ج1385، 7دانشیار، چ
 .46/ 7: مستدرك الوسائل  
. 71: عدة الداعی( با دخل و تصرف از(  
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  . ماليصدقه -1
 . مقام و آن شفاعت استيصدقه -2
 عقل و آن مشورت اسـت کـه در ایـن زمینـه حـدیثی از         يصدقه -3

با دانشی به برادرانتان ": بخش مطلب استمؤید و زینت 6خدارسول 
  1". انفاق کنیدکه آنان را رشد دهد

 در ایـن  .وساطت بین مـؤمنین و مـردم اسـت     زبان و آن     يصدقه -4
:  این مضمون نقل اسـت     هحدیثی ب 6گرامی اسالم زمینه نیز از رسول     

گري است که بدان اسـیري را آزاد کنـی و   ي زبان، میانجی برترین صدقه "
از ریختنِ خونی جلوگیري نمایی و خیر و نیکی را به سوي او جلب کنی 

 2".و شرّ و مکروه را از او دور کنی
 خصوصدر این .  علم به اهل آن است علم و آن بخششِ يدقهص -5

بهتـرین  ": نقل اسـت  6حدیثی با این مضمون از حضرت رسول اکرم       
صدقه آن است که مسلمان دانشی بیاموزد و به برادر مسلمان خود تعلـیم   

  3".دهد

) بـر اسـاس اولویـت   (اي دیگـر نیـز   ها به گونـه اما در اسالم این بخشش 
اند کـه جـداي از      گروهی واجب و گروهی مستحب    . دانبندي شده تقسیم

-از بخشش. مسؤولیت شرعی و فقهی، بازگشتشان به همان موارد پیشین است
 اداي نـذر    و توان به نفقه به والدین و خانواده، زکات، خمس        هاي واجب می  

هایی از امور خیریه  قرض نیز نمونه واشاره نمود و انفاق، صدقه، وقف، اطعام

                                                        

 .136/ 96: بحار 
 .230: هنهج الفصاح  
 همان. 3
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-ها مادي و برخی دیگر غیر گونه که اشاره شد برخی از آنو هماناند مستحب
هـاي مـادي و   اري موارد بخشش  ـشود که در بسی   آوري می ه یاد ـالبت. اندمادي
مثال پرداخت هر مـالی بایـد همـراه         . پذیر نیستند مادي از یکدیگر تفکیک   غیر

-را غیرباشد و یا درست است که رسیدگی به بیماران ظاه       ) ماديغیر(محبت  
 . خواهد داشتهایی را نیز در برمادي است ولی طبعا هزینه

اقدامات سودمند براي کلّ جامعـه   دیگر اغنیا در جهت رفع فقر،     يوظیفه
در نتیجه بـیش از  . در واقع این مورد بیشتر نشر غناست تا رفع فقر . است

  .اینکه فردي باشد، اجتماعی است

آن را در جامعـه      توانـد او می  .د باشد تواند براي جامعه مفی    فرد می  ثروت 
کـــارخانه بــسازد، .  کنــدنوعــانش ســود آن را نــصیب هــم،جریــان داده
-هاي عامایجاد اشتغال کند، در فعالیت   ،  هاي تـولیدي راه بیندازد   شـرکت
 ي  شرکت کند، مؤسسهـ...راه سازي، ساختن مسجد و مدرسه و ـ  المنفعه

  .تواند انجام دهدر مفید دیگر که میخیریه تأسیس کند و هزاران هزار کا

عالوه بر آن اگر فردي به لحاظ علمی در سطح باالیی است باید آن را در 
آگـاهی از   تا توان دارد در جهت زدودن جهل و نا     و جامعه گسترش دهد  

 انواع خدمات علمی دهد و مردم تالش کند، محافل علمی تشکیل   يتوده
 خـود عمـل     يراد توانمند باید به وظیفـه     در امور فرهنگی، اف   . ارائه نماید 
 ابل تهاجمـات فرهنگـیِ  ـ در مقـ   ،هاي صـحیح را رواج داده      فرهنگ کنند،

  .سازي کنندی درصورت لزوم فرهنگـادگی کنند و حتـنادرست ایست

سودمند بودن براي جامعه، اصلی مهم بـراي مـسلمان مانـدن و مـسلمان          
که به فکر ن رود در حالی  هر که صبح از خانه بیرو     ": زیستن است چرا که   

ي فـردي بـه    و هرکـه اسـتغاثه    رسانی به مـردم و جامعـه نباشـد،          خدمت
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کنـد، امـا بـه یـاري او نـشتابد           مسلمانان را بشنود که تقاضاي کمک مـی       
اگر ثروتمندان با .  این خود معیاري است براي مسلمانان1".مسلمان نیست

 خدمت نکنند مـسلمان     خود به جامعه و به مسلمانان سود نرسانند و         مالِ
ش آن را در مـتن جامعـه بـه              تواندمی اگر ثروتمندي    !نیستند  با حفظ مـالَ

 باید این   ، براي جامعه مفید واقع شود      و جریان بیندازد، ایجاد اشتغال کند    
امـا  . کار را انجام دهد و البته خود وي نیز در این سود سهیم خواهد بود             

، بلکه   احتیاج خود را راکد نگهدارد     اگر این توانایی را نداشت نباید مازاد      
به دیگرانی بسپارد که توانـایی انجـام آن را           و    انفاق کند، قرض دهد    باید
. گنـدد مانـد مـی  ب است که هر چیزي راکد    هستیاصوال این قانون    . دارند

اش را بـه تـدریج از   خواه بدن انسان باشد که اگر ورزش نکنـد سـالمتی      
 مانع از بهـره رسـاندن       کهو بدون سود    اي راکد    یا سرمایه  ،دهددست می 

  .شوددار میکافی حتی به خود سرمایه

سازد کـه  بنابراین هرگونه توانایی در انسان این وظیفه را در او پدیدار می     
آن را در جهت خدمت به خود و خلق خدا بکـار گیـرد، خـواه توانـایی                

  . یا فرهنگی و یا حتی سیاسی، یا علمی،صادي باشدتاق

در ایـن   7 این مبحث بـه حـدیث جـامعی از امـام صـادق             يدر خاتمه 
  :شود می اشارهخصوص

جمیـع  اعم از (ها به مصرف رسانید     مال را در آن راه     بایدوجوهی که   ... "
 وجـه هفت  : ، بیست و چهار وجه است     )واجب و مستحب  ؛  وجوه حالل 

ي نفقـه  مخـصوص    وجـه ها مخصوص خود شـخص اسـت، پـنج            از آن 

                                                        

) .339/ 71: بحار( و )164/ 2: الکافی(  
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، پـنج    واجبات مالی و دیونات شرعی در دین       مربوط به  وجه، سه   واجب
 مخـصوص بـه   وجـه ها، و چهـار    ها و پیوستگی   مخصوص خویشی  وجه

 . نیکوکاريامور مربوط به وام، قرض و

اي که در آن نفقـه و خـرج کـردن بـر خـود               ) هفتگانه(اما وجوه    -
 :شخص الزم است

 اسـتخدام خـادم،     -5اج،  و ازد -4 پوشیدن،   -3 آشامیدن،   -2 خوردن،   -1
ت اجناس خود یا حمل        :  نگهداري و مرمت اموال    -6 آنچه باید براي مرم

 هـایی نیازمنـدي :  جهـاز زنـدگی  -7، ها به دیگران بدهـد     یا نگاهداري آن  
 .هاي خویش را رفع کند که با آن نیازمنديابزار و آالتیهمچون خانه، یا 

 :گیرد  واجب به آنان تعلق میياما بستگانی که نفقه -
  غالم و کنیز-5 همسر، -4 مادر، -3پدر،  -2 فرزند، -1

بر هر شخص مسلمان واجـب و      ) سختی و رفاه  (این موارد در همه حال      
 .الزم است

 :اما وجوه واجب مربوط به امور دینی -
  جهاد در هنگام ضرورت-3 حج واجب، -2، 1 زکات واجب ساالنه-1

 :هاها و پیوستگی مربوط به خویشیيگانهاما وجوه پنج -
هدیـه بـه خویـشاوندان و        -2،  )مثال استادان (ه دادن به بزرگتران     هدی -1

صدقه و   -4،   هدیه به مؤمنان   -3،  ) رحم ياز مصادیق صله  (پذیرایی آنان   
 آزاد کردن بردگان -5، احسان
 : دیگري وجوه چهارگانهنهایتاو  -

  پذیرایی از مهمان-4 وام، -3 عاریه دادن، -2 پرداخت دین، -1

                                                        

  .گیرداحتماال این مورد اعم بوده و خمس را نیز در بر می .1
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 1".سنت واجبندکه این وجوه در 
  

  ب ـ زندگی متعادل
زدگی شـوند و نبایـد بـه      اغنیا نباید در غفلت فرو روند، نباید دچار رفاه        

غفلـت از بزرگتـرین     . نیـازي بیفتنـد    و اظهار بی   3 و تکاثر  2هاي تفاخر دام
ي شـیطان بـراي آدمـی اسـت، بـه خـصوص اگـر او از                هاي گسترده   دام

یار مـواقعی کـه انـسان در حـال          چـه بـس   . مند باشد هاي الهی بهره    نعمت
بیچارگی و نزاري به درگاه خداونـد رحمـان رو آورده و خالـصانه او را              

خواند، اما همین که رحمتی از جانب حق تعالی ضرر و زیان را از او               می
  .نهدکند رو به شرك میدور می

  

        
            

            
        
       

گاه  و هر چه نعمت دارید از جانب خداست، و آن
 به شما رسد به درگاه او البه و ی که محنتیوقت
  .کنید ی ميزار

سپس چون آن محنت را از شما برداشت، آن 

                                                        

 .337و336 :تحف العقول  
. »ُر ـ   و الِالم کَ ،انِ اإلنس نِ ع ۀِجارِ الخَ اءی األشی  ف اةُاهبالم: الفَخْ الج و افتخـار    بالیـدن " ». اه 

   )627: مفردات( ". مال و جاهه چیزي جدا از انسان، چون  بکردن
تکاثر بـه معنـاي رقابـت در زیـاد     " ».زِّ الع والِ المةِثرَی کَ ي ف ارِبالتَّ: الْمکَاثَرَةُ و التّکَاثُرُ  « .3

ت است   )703 :مفردات( ".کردن مال و عزّ
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 1   ی از شما به پروردگارشان شرك میوقت گروه-
  .آورند 

  

هاست که عوارض دیگري چون تکاثر    ي نعمت همین غفلت از سرچشمه   
 و کار به آنجـا  2.ردگی را به همراه دارد ي آن رفاه  طلبی و در ادامه   و فزون 

  .کندنیاز شمرده و طغیان میخواهد رسید که انسان خود را بی
  

            
       3  

 طغیان یشک آدم ی، ب]پندارند که می[چنین نیست 
  .نیاز بیند یهمین که خود را ب کند، یم

  

بایـد در زنـدگی   . زیستی را رعایت کنندتوانند ساده باید سعی کنند تا می توانمندان
ز شـرایط  ان از وظـایفش، مـوقعیتش و ا  ـاعتدال رعایت شود تـا ناخودآگـاه انـس      

ـبال بیان شد، سـادهانـهم. دیگران غافل نماند   زیستی بـراي مـسؤوالن و   طور که ق
 اما براي دیگر اقـشار  ،برخی از قشرهاي جامعه از وظایف و تکالیف کلیدي است  

 دنیـا، چـرا کـه    يتوصیه اخالقی مؤکدي است براي نیفتادن در دام ظواهر فریبنده 
شک زیان خواهد   که آن را جدي بگیرد بی     و هر    دنیا جز بازي و سرگرمی نیست     

  :شودمیدر این زمینه احادیث زیر براي نمونه آورده  4.دید

                                                                                                             

) .8/ زمر(و ) 83/ إسراء(، )10/ هود: (ك.نیز ر) 54و53/ نحل(  
 .1/ تکاثر(و ) 45/ واقعه: (ك.ر(  
) .7و6/ علق(  
.                          
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  1".هزینه شود، اسراف است) نیاز(آنچه بیش از کفاف " -
- "   راه انحـراف پوییـده      وسـط و اعتـدال را تـرك کنـد            آن که حـد
  2".است
  3".بناهاي ایمان استرضایت به کفاف از زیر" -
 4".ز کفاف را طلب نکنیددر دنیا بیش ا" -
 انسان باشد در روز قیامـت  هر خانه و ساختمانی که مازاد بر نیازِ " -

 5".وبال صاحب خود خواهد بود
اي که زاید بر سکونت ساخته شود، در قیامت بـر دوش           هر خانه " -

 6".شود تا آن را حمل کندصاحبش گذاشته می

 

   اسالمي و توصیهگیرينتیجهـ 7ـ 2
ها مسلمانان را بـه   زمینهيه به فقر توصیه نکرده و در همه     گاخداوند هیچ 

 دینـی و    ،هـاي علمـی   در زمینـه  .  و بلکه امر فرموده است     شویق ت رفع آن 

                                                                                                             

                         
                             

.در قرآن کریم چهار بار این عبارت تکرار شده است) 20/حدید(
. 272/ 15: مستدرك الوسائل  
  61: تحف العقول. 2
.319/ 1: ۀ میزان الحکم  
 .85/ 45خ: ، صبحی صالحنهج البالغه  
 .150/ 73: بحار  
 .338/ 5: وسائل  
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 مسلمانان فـرض اسـت کـه در         اساسا بر هاي اکید شده و     اخالقی توصیه 
تر ظاهر شوند تا آنـان توانـایی تـسلط بـر           مقابل دشمنان هر چه قدرتمند    

  1.اي نداشته باشند هیچ زمینهمسلمانان را در

ها دست یابنـد و بـه        سعی مسلمانان باید بر این باشد تا به انواع توانایی         
نوعـان را    دست هـم   ، براي جامعه مفید و سودمند واقع شده        آن يواسطه

اینکه به ایـن میـزان   .  زندگی امیدوار سازند  يبگیرند و آنان را براي ادامه     
 اشاره به این مطلـب دارد کـه       طور تلویحی  بهبه انفاق توصیه شده است      

بـه آن رتبـه از دارایـی    باید یک فرد مسلمان نه تنها نباید فقیر باشد بلکه          
  .برسد که توانایی پرداخت زکات، انفاق وموارد دیگر را داشته باشد

ها بایـد در   ها و نعمت   اما فراموش نشود که براي دستیابی به این توانایی        
داشته باشد   هر فرد مسلمان باید به خاطر     . شته شود مسیر صحیح گام بردا   

اي برمعایـب اخالقـی     هـاي راکـد، خـود نـشانه       سرمایهکه ثروت انبوه و     
اما اگر   2.ها اشاره شده است     اي هستند که در احادیث فراوان به آن       عدیده

 بداند که ایـن طبیعـت جوامـع         ،هم به این توانایی و دارایی دست نیافت       
صـبر  بایـد  پـس  . انـد ی هر دو از عوامل آزمایش الهیاست و فقر و دارای    

                                                        

 .147و146 /عمرانآل(و ) 60 /انفال(قاعده نفی سبیل، )  141 /نساء(: ك.ر(  
 .   هیچ مالی انباشـته نخواهـد شـد مگـر بـا بخـل         ": اندفرموده7براي مثال امام رضا

ی به خویـشاوند و تـرجیح   شدید، آرزوي دراز، حرص غالب، قطع رحم، عدم رسیدگ  
بـن بابویـه القمـی،    بـن الحـسین   أبوجعفر محمدبن علی صدوق، شیخ ( ".دنیا بر آخرت  

/ 1: الخـصال (و  ) 277و276، ص 1ش، ج 1378 ، ، جهـان   ، تهران  7عیون أخبار الرضا  
283(  
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 خود ينیازي را سر لوحهعفاف و اظهار بی،  رضایت،قناعتو  1ندپیشه ک
انفـاق را  ) خوشـی و ناخوشـی  (مسلمانان نباید در هیچ حـال    2.قرار دهد 

 ي جنبه،در اجتماعو امنیت  چرا که عالوه بر ایجاد تعادل     ،فراموش کنند 
فقیر و غنی باید بـه       4.از اهمیت باالیی برخوردار است    خودسازي آن نیز    

م فـراوان خداونـد غافـل     گاه از شکرگزاري این مرحله برسند که هیچ   عـ ن
 دنیوي و جاودانـه     اگر خواهان اطمینان قلب و آرامش در زندگی       . نشوند

 بدانند که این امر تنها با ذکر   ماندن در بهشت ابدي پروردگار در آخرتند،      
  5.طلبیاندوزي و رفاه، نه با ثروت میسر استو یاد خدا

ي هاها و برتري   مالکیت در پایان باید به این نکته توجه داشت که تمام         و  
بنابر این کیـست کـه   .  اعتباري است و هر چه هست از آن اوست         دنیوي
و اگر بـه ایـن مطلـب یقـین           6 مطلق فقیر و محتاج نباشد؟     مقابل غنی  در

اي اظهار ذلـت و کـوچکی در مقابـل غیـر او        حاصل شود دیگر جایی بر    
کسی که پیرو خدا و رسولش اسـت از آن جـایی کـه           . باقی نخواهد ماند  

متصل به تنها منبع عزت در عالم است، در نزد دیگران عزیز خواهد شـد           
 و ایـن بـشارتی اسـت از         ،از این مطلب اکراه داشته باشـند      آنان  هر چند   

  :فرمایدجانب پروردگار که می

                                                        

) .155/ بقره(  
) .273 /بقره(و ) 138-149 /2: کافیال(  
 .)134 /عمرانآل(  
 .)265 /بقره(  
 .3/ همزه: (ك.ر(  
.              )38 /محمد(  
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...         1  

نیز بر بشر روشـن سـاخته       را   خـداوند رحمان سنتی دیگر      ،عالوه بر این  
و آن اینکه اگر بشر خواهان زنـدگی        . شود از آن غفلت می    اغلبکه البته   
ورزیـدن بـه   داوند و عـدم شـرك   است راه آن عبادت خ و آسوده  مناسب

.  سختی خواهـد داشـت     در غیر این صورت زندگی    . ي اوست ذات یگانه 
نظر از این است که دید مردم نسبت به چـنین فـردي و این مسأله صرف(

 معــیارهاي معمـوال سـطــحی آنـان      واجد یا   .اش چگونه باشد  و زندگی 
ـ هی همانند داشتن حداکثر وسایل رفـا ـبراي خـوب زیـستن    باشـد یـا    

چرا که مهمترین معیار براي زندگی احساسی است که خود انـسان             . خیر
آیات زیر مؤید این مطلبند که به عنوان حـسن ختـام            .) نسبت به آن دارد   

 :این بخش آورده شده است

  

    
    

    
     

      

و دیگر این که از پروردگارتان آمرزش بخواهید 
سپس به درگاه او روي کنید تا شما را از 

مند سازد و به  اي نیکو تا مدتی معین بهره بهره
به تناسب [احب فضیلتی فضل او را هر ص
و اگر رویگردان شوید، من از . عطا کند]  کمالش

                                                        

) .8/ منافقون(  
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    1  عذاب روزي بزرگ بر شما بیمناکم.  
 

      
       

        
      2  

تردید  و هر که از یاد من روي بگرداند، بی
زندگی سختی خواهد داشت و روز رستاخیز 

  .کنیم نابینا محشورش می

  

                                                                                                             

) .3/ هود(  
) .124/ طه(  


