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 پيشگفتار

كه بنده  باد محمد، دورد به روان فرستاده محمودش حق تعالي و ستايش بر و حمد
 تحقيق و اس�م) نظر (بررسي گدايي از موضوع مورد در تا، را توفيق عنايت فرمود

 در، سود ببرنداز آن  ع�قمندان و گيرد ارمورد استفاده قر شد با تا ،بررسي نمايم
آنعده استادان محترم كه  ازكه  دانم مي متعهدخود را  نگارش موضوع فوق آوري و جمع

مخصوصاً استادان ، كنم تشكراند  رهنمايي كرده تحقيق كمك و نوشته ودر جريان  بنده را
در  شان هاي رهنماي زكه هركدام به نوبه خود ا فرهنگ اس�مي محترم ديپارتمنت علوم و

 (يوسفي) بالخص دانشمند گرانمايه محترم پوهنوال عبدالجليل بنده دريغ نكرده وحق 
اند  راستا زحمات را متقبل شدهدر اين  استاد پوهنحي شرعيات پوهنتون كابل كه يك عمر

اند  سرمايه معنوي آن كمك كرده وطن و شان به اولد عالمانههاي  هميشه به رهنمايي و
محترم يوسفي  ،برم مي آروز خداوند عمل صالح از رايشان طول عمر صحت كامل وب

اداري رهنمايي علمي  درسي و متعددهاي  مصروفيت وجود مشك�ت و صاحب با
هاي  رهنمايي مطالعه فرموده و بنده را شخصي خويش اثري ها مسوليت استادان و

سپاس  د عبدالحكيم (خاكسار)محترم پوهندوي استا همچنان از، سودمندانه نموده است
 آنجا وجود اين همه از با مسايل تخنيكي بنده را همكاري همه جانبه نمود كه در گذارم

، نوشته وجود داشته باشدهاي در اين  كاستي وها  شايد نارسايي، كه انسان معصوم نيست
 اثر آن را ازهاي  خوبي آروزمندم تا كنند مي را مطالعه كساني كه اين اثر ع�قمندان و بناً از

قرار داده رهنمايي  من را معذور بنده و از آن راهاي  نارسايي بدانند و لطف خداوند
 سود ببرم. از آن  بعديهاي  نوشته تا در نمايند

 احترام با

 پوهنيار عبدالواحد جهيد
 





 مقدمه 

ه صحابأآله و یسيد املرسلني حممد وعل یاحلمدهللا رب العلمني والصالة والسالم عل

  جعني وبعد:أ
 خواري و، اسباب ذلت آن را يكي از و دكن مي برابر گدايي مبارزه اس�م به شدت در 

آن به واسطه  كه منافي عقيده توحيد است كارو اين  ،داند مي خدا سرافگندگي براي غير
كه مسلمانان به خواري تن  دين مقدس اس�م رضايت ندارد اند، گرديده مسلمانان سربلند

خود  دستها  آن كرامت بخشيده به اس�م عزت وها را  آن كه خداوند آن از بعد، دردهند
 خير. روي هم رفته گدايي يك امر يا و بدست آرند، كنند به گدايي بديگران درازرا 

. دست بلند ايد مي به ميان گذاشتن منت آن احسان كردن و زشت است؛ زيرا از نامناسب و
ارزش  كم اهميت و بي اندازه حرفه به هر اگر، ر بهتر استنادا دست ناتوان و از توانا و

 تلخي محتاجي است. گدايي و تر از شريف و نزد اس�م بهتر باشد
كه پارچه در حالي  ،ذليل سازمخود را  خدا چگونه بغير  :فرمايد مي /امام شافعي

وه انتقال دهم كهاي  قله را از ها سنگ اگر  :فرمايد مي همچنان ؛ ودكن مي ناني مرا كفايت
 كار كه كسب و برايم گفتند، منت گذارند و من احسان كنند كه مردم براز آن  بهتر است

 است.و گدايي  كردن نه خير ننگ درسوال  گفتم:ها  آن پاسخ در ،است كنن
مشكلي نيست كه حل آن  و ايد مي جوامع بوجود گدايي مشكل عارضي است كه در

نيت سالم  مشروط به اين كه ،آسان است ساده و بسيار حل اين مشكل، نباشد پذير امكان
 زماني تحقق كارو اين  آن را حل نمود توان مي ،كوشش جدي عزم راسخ و با باشد و

كن  فيصله و ع�ج مثمر، گام بردارند پذيرد كه فرد و جامعه به دساتير اس�م عم�ً مي
ناميمونش به سهولت رهائي نتايج  بد آثار راه ازاز اين  توان مي بدست اس�م است و

راجع به  و برد مي دين مقدس اس�م عزم انساني را تقويت بخشيده همتش را بال، يافت
كردن  گدايي سوال و اثر خواهد كه آبروي كسي در نمي نظر ويژه دارد و كار كسب و
 آزمندي مردم را باز طمع و پهلوي آن كه از اس�م در، برسد خواري به او ذلت و بريزد و
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آن را  كه عملي باشد ولو، دنماي مي به كارتشجيع، دكن مي نيكوهش گدايي را نيز، ددار مي
آن را سبب  شمارند. دين مقدس اس�م عواقب سوالگري را بد دانسته و مي مردم حقير
روايت كرده  پيامبر اس�م از چنانچه عبداهللا بن عمر، قيامت قلمداد كرده است عذاب در

  است:
 قيامت در در روز دكن مي گدايي مردم سوال و كه از وده است: انسانيفرم پيامبر

 باشد. نمي رويش پارچه گوشت هم كه در دشو مي روبرو حالتي با خداوند
 حقيقت آتش دوزخ را در خواهد مي كسي كه چيزي، اس�م آتش است نظر گدايي از

 ،خير يا و دكن مي خابكه آتش را براي خود انت اين اختيار دارد در لذا او، خواهد مي
پهلوي آن كه سبب شرمندگي در  زيرا در، داشته است كار برحذراز اين  اس�م مردم را

 .گردد مي آخرت نيز د باعث شرمندگي درشو مي دنيا
 د درساز مي كار بي تعداد زيادي را بدون دليل معقول معطل و (گدايي) سوالگري

 د.ها نياز دارن آن مردم به كار حاليكه ملت و
 جرايم و لنه فساد براي انتشار تقدم و مانع پيشرفت و پشيماني و، گدايي دليل تاخير

 امنيتي است. بي ،قانوني بي، شرارت منشأ مصدر و ،جنايات

  اهداف تحقيق:

بررسي ، دباش مي دامنگير اكثريت كشورهاي اس�مي ،عامل گدايي است كه فقر آنجا از
گدايي  كه دانسته شود آيا اهميت است جهت حايز از اين اس�م نظر موضوع گدايي از

دانستن  ،مسلمانان ندارد يا اين كه هيچ ربطي به اس�م و مسلمانان است و لزمه اس�م و
 معالج حقيقي آن است. اين موضوع ضرورت است كه اس�م دشمن اصلي گدايي و

 است:  نظر تحقيق اين موضوع اهداف خاص مد خاص در به طور
 دين مقدس اس�م. نظر م مشروعيت گدايي ازـ بررسي عد

 ـ تحقيق عوامل به ميان آمدن مرض گدايي.
 اس�م. نظر قناعت از درست زهد و ـ جستجوي معني دقيق و
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 اخروي گدايي. رواني و، فردي اجتماعيهاي  ـ مطالعه پيامد
 بيرون رفت مرض گدايي. ع�ج وهاي  دريافت راه ـ 

 روش كار: مواد و

 ام. استفاده نموده، جديد قديم و، علمي ديني و كتب معتبر از ،عملي ين اثرنگارش ا در 
 بررسي قرار مورد بحث و، احاديث نبوي قرآن كريم و از، دليل قاطع با موضوعات را

 ع�وه برام  كرده رابطه استفاده بيشتردر اين ، جهان اس�م گان معاصر نوسنده آثار از، داده
آوردن  بدست به خاطر، استفاده نموده نيز، تفسيرشريف و هاي حديث دي)، (سي آن از

 آن را تحليل و نظران مطرح كرده و صاحب دانشمندان و اهداف مشخص سوالتي را با
من  علمي لطف خداوند بر اين اثرهاي  تذكر اين مطلب كه همه خوبي با ام. مناقشه كرده

 د.باش مي مبرياز آن  س�مدين مقدس ا آن منسوب به من بوده وهاي  نارسايي و ،است
 موضوع گدايي علل و از، كه دارد كامل شامل و، نظام جامع دين مقدس اس�م با

 ،اساساتي را وضع كرده است رانده وهاي  ع�ج آن بحثهاي  راه و پيامدها اسباب و
 گاهي منظم وگاهي پراگنده ،آن را ناديده نگرفتهشان  مباحث علمي در علماي اس�م نيز

چهل  : اگرفرمايد مي /چنانچه سفيان ثوري اند، داده بررسي قرار مورد بحث وآن را 
 كه يك روز فقيراز اين  است بميرم برايم بهتر بماند واز من  ها آن جمع كنم و دينار هزار

 سوگندبه خدا  همچنان فرموده است: مردم ذليل شوم. و كردن از گدايي به سوال و شوم و
 برايم واز دين  شوم شايد ناآگاهانه مرض مبت� و به فقر اگر خواهد زد دانم چه سر نمي

 احساس آن را نكنم.
كسي چيزي  از اگر كسي چيزي دادي اميرش باشي واند: اگر به  گفته  حكماء برخي از

 ) 38ص9( اوباشي. جستي مانند كسي استغنا از اگر خواستي اسيرش باشي و
سه جهت  گدايي از سوال و با رگ گفته است: شخصي سوال /م جوزيامام ابن قي
(سوال كرده  مسؤلدر حق  ظلمي، ربوبيت پروردگاردر حق  ظلمي، دشو مي مرتكب ظلم

 ) 48ص23( حق خودش. شده) ظلمي در
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به سلك درآوردن  ،دهم مي تحقيقي انجام علمي و، مجموعه كوچكدر اين  آنچه من
اس�م  نظر حكم آن را از عريف وگدايي را ت ابتدا زمينه است. در پراگنده درهاي  مرواريد

 تحقيق نموده و، اسباب گدايي مورد علل و سپس در ،دهم مي مورد بررسي قرار
طرح سوالت  اخروي آن را واضح ساخته با رواني و، اجتماعي ،فردي ناگوارهاي  پيامده

 گيري و نتيجه با پردازم و مي ع�ج آنهاي  اهل خبره به بررسي راه نظران و صاحب از
 رسانم. مي اين بحث را به پايان اهللا) ءشا (ان مختصر ي ناقشهم



 تعريف گدايي

 ) 134ص2( زبان عربي است. خواستن) كردن و (سوال گدايي معني كلمه مسئلت
 برايگان ازخود را  كه وجه معاش كسي و نادار و شخص بينواه فارسي ب در گدا

خوردني  ،ديگران چيزي (پول از اين كه يا و )1031ص18( د.شو مي ديگران بخواهد گفته
 ) 1371ص24پوشيدني) براي رفع حاجت طلب كند. ( و

، بدون عوض، كسي خواستن چيزي را از آروزكردن و، نمودن : طلباصط�ح در و
 د.شو مي گدايي گفته
صورت عدم احتياج  شريعت اس�م در نظر كردن چيزي از طلب مسئلت و سوال يا

بين   از كرامت انساني بوده ه شكل حرفوي منافي عزت وزيرا گدايي ب، شديد حرام است
سعي  انسان را از ،برد مي بين  از اجتهاد را روحيه جهاد و ،دباش مي شهامت برنده مروت و

. اس�م دهد مي را به خوردن مال حرام عادت او دارد و طريق ح�ل بازمي طلب رزق از در
است.  آنچه ح�ل بوده استوار خوردن مروت و عمل نيك و كرامت و براساس عزت و

 ،استفاده كند دنيا حق مشروع خود در از، مسلمان بايد براي كسب رزق ح�ل سعي نمايد
، ديگران سبب منفعت و اخ�ق به پيش ببرد براي خود بخوبي و دهد مي كاري كه انجام

 همكار متعاون و ،برد مي حيات بسردر آن  جامعهء كه مردم و، مسلمان خود برادر با گردد
 و كه توان كار احتياج شديد براي شخصي كردن بدون ضرورت و سوال باشد. گدايي و

حضرت عبيداهللا بن عدي  از ،نادرست است اس�م حرام و نظر از ،كسب را داشته باشد
 فرمود:كه  بن خيار روايت است

الصدقة ا رج ن أن اا أن ا هن اب  �  ا  لمه  ولمم ف حجة الوداع وهو يقسم «
فسهالم ه  ن فرفف فه ن ارص و فض  فرآان  �ين فقنل إن شئتأن الطهتكأن وال حظ فه ن 

 )1ج339ص12( .»لغ� وال لقوي مكتسب

در حال  ،الوداع آمدند حجة در نزد رسول اهللاها  آن كه دادند شخص بمن خبر دو

 ،صدقه سوال كردندل از ما پيامبر از ها آن، كرد مي مال صدقه را توزيع كه رسول اهللا
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 ؛دهم مي شماه ب خواهيد مي فرمود: اگر ايشان را نگريست و پايان تا بال بدقت از پيامبر
 و ،وجود ندارد توانمندكار مند و براي شخص ثروتئي  حصه صدقه (زكات)در مال  ولي

 فرمود: كه پيامبر روايت است حضرت ثوبان همچنان از

 ) 163ص3( .»ةشهه ا لف    ال ل ابنس ه�س ن الاهن فف  ل «
ه من ب گدايي نكند) (سوال و مردم چيزي نخواهد از كسي كه به من تضمين بدهد تا

حديث مفصل ابي عبدالرحمن عوف بن مالك  در م. وكن مي وي بهشت را ضمانت
جمله چيزي  گرفت در مي بيعت صحابه كرام وقتيكه از كه پيامبر اشجعي آمده است

 )254ص26( »الناس شياً  تسألو وال«بودكه  ند اين همكرد مي كه ايشان بيعت

ابن  بود. حضرت عبداهللا گدايي نكنيد) چيزي نخواهيد (سوال واز مردم  اين كه
 كه فرموده است: دكن مي روايت پيامبر مسعود از

 ) 163ص3( »هن ا�نات  فنقة فهالان انبنس لم �سد فنقت «
گدايي كردن) حاجتش  (سوال و پيش كندبه مردم  آن را تنگدستي شود و آن كه دچار

سوال  آيدكه گدايي و احاديث شريف برمي مجموع روايات و رفع نخواهد شد. از هرگز
كه  شخصيت مسلمان را سزاوار نيست ،ضرورت شديد حرام است كردن بدون حاجت و

 به آن دست بزند.
اصل است به  ،ترف سوالگري تذكر حرمت مطلق گدايي و فقره گذشته از آنچه در

بذل  ،روحيه آورد و ميبه ميان  تنبلي را حقارت و، اين معني كه گدايي خواري ذلت
 ن مسلمانأش كه دراند  يها خصلتهمه و اين  گيرد مي انسان مجاهدت را از مساعي و

 اما در ،ديگران را ياري رساند داشته باشد و مسلمان است كه دست بال بر و زيبد نمي
 در، سد نيازمندي آوردن اهداف عالي و جهت بدست ضرورت شديد ي وحالت استثناي

 را تذكر از پيامبر حديثيدر مورد  گدايي جايز است؛ چند صورت به خصوص سوال و
 من باري را بر  كه فرمود: روايت است قبيصه بن مخارق حضرت ابوبشر از ؛دهم مي
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 آن حضرت ،ان چيزي بطلبمشاي مورد از در تا ،خدمت رسول اهللا آمدم دوش داشتم و
 سپس فرمود: برايت بدهم واز آن  چيزي برسد و اي بما صدقه باش تا اينجا  فرمود:

إن اسسهلة ال م  إال الحد لألة ن   مأ  ةنلة ف مل   اسسهلة حت  !ين قبهصة«
يصهب ن لم يأسل ون   ا�نات   نجة ا تنحل هن  ف مل   اسسهلة حت يصهب قواهن 

ل)  واو قنل لدادا هن ل) و ون   ا�نات  فنقة حت يقو  لألة هن ووي الجن  هن
هن قوه  لقد ا�نال فأان فنقة ف مل   اسسهلة حت يصهب قواهن هن ل)  واو قنل 
. »لدادا هن ل) و فأن لواهن هن اسسهلة ينقبهصة ل تن يه�م ن �نحب ن ل تن

 )162ص3(
 سه نفر: از اين  براي يكي مگر ،ردندا جوازگري  اي قبيصه هما ناسوال

 بپيوندد وبه وقوع  گروه (يعني جنگي ميان دو دوش بردارد مردي كه باري بر -1
پس  ،نهنداش  طرح صلح افگنده براي رفع خصومت مالي برذمهشان  شخصي ميان

گدايي  واز سوال  خود را باز و به آن رسد تا سوال كردن براي اورواست)
 نگهدارد.

پس سوال كردن براي وي ، مالش را نابود كند آفتي رسيده و وكه به ا مردي -2
 (سد گفت: براي يا و را بدان ادامه دهد برسداش  آن چه كه زندگيتا به  رواست

 .گي مردن به اثر گرسنه نجات از رمق)
قومش بگويند به حقيقت كه ف�ني به  از سه نفر شود و به تنگدستي مبت� ،مرديكه -3

را اش  آنچه زندگيتا به  ،است جائزاو را  كردن ه پس سوالشد فاقه گرفتار و فقر
، گي گرسنه مردن به اثر نجات از رمق) (سد فرمود يا و بدان ادامه دهد برسد

 (سوالگر) صاحبش اي قبيصه سوال كردن حرام است و، حالت ماوراي اين (سه)
 يل جائزخورد بنابرين گدايي بصورت استثنايي درحالت ذ مي آن را به گونه حرام

  است:
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ذمه گرفته باشد آنهم جهت  تاواني را بر براي شخصي كه ضمانت و -1
ميان  نفاق از برداشتن نزاع و ساختن يك هدف مشروع رفع خصومت و برآورده

وقتي به او جائز است كه آن هدف برآورده  سوال تاو اين  جماعه از مسلمانان دو
 شود.

 (مانند را ه�ك سازداش  زندگي برسد تمام مال واو را  براي شخصي كه آفتي -2
وقتي  براي چنين شخص گدايي تا زلزله وغيره) وقوع سي�ب و، حادثه حريق

 رمق) حداقل به (سد يا پوره شود واش  است كه ضروريات اوليه زندگي جائز
 گي برسد. گرسنه مردن به اثر نجات از

 خ قومش ازاهل رسو از سه نفر گيرش گردد و فاقه دامن و براي شخصي كه فقر -3
حدي  گدايي تا چنين شخص را سوال و، تصديق كنداش  تنگ دستي فقر و

اين  غير برسد در رمق) يا حداقل به (سد پوره واش  رواست كه ضروريات زندگي
طريق از اين  آنچه را گر سوال حرام است و گدايي نادرست و سوال وها  صورت
 آورد خوردنش به وي حرام است. مي بدست

فاقه  و مشكل فقر ،كه انساني بدون ضرورت مذموم آن است ايي حرام وگد از مقصد
تكليف  و آوري مال بدون زحمت جمع، اندوزي ثروتاز آن اش  هدف و به آن اقدام نمايد

چنين در مورد  پيامبر معيشت كند. مزدودست رنج ديگران امراراز دست  خويش

 »هل ررا فم)ستق  او ل)ستكثهن لهل ابنس امواام  لثا فإاأن �س« فرموده است:
 ) 394ص26(

 همانا را) زياد كند بواسطه سوالگري مالش( و بخواهد راشان  مالاز مردم  كسي كه
 يا زياد. و طلبد مي كه كم  پس بر اوست خواهد مي آتش راهاي   پاره

 كه ضرورت شديد فقردر حالي  ي باشداندوز ثروت گدايي براي شخصي كه هدف آن
 آفات طبيعي هم ثروت و مسؤليت مالي براي منفعت اجتماعي نباشد ويا متحمل  و

آوردن  بدست كسب ح�ل و و عين حال توان كار در را ه�ك نكرده باشد واش  دارايي
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 گدايي به همچو گري و گدايي داشته باشد سوال از راه غير مايحتاج زندگي خويش را از
 حرام است. نادرست و شخص شرعاً

 ايياسباب گد علل و

 ها تذكر نآ ذيل از د كه درشو مي باعث به ميان آمدن مرض گدايي ،عوامل مختلف
  :رود مي

 الف) فقر:

طول  همه جوامع بشري در گير يك پديده تازه نيست بلكه اين مشكل گريبان فقر 
عامل  فقر، ايد مي آن بوجود از آن مشكل خطرناكي است كه مشك�ت ديگر تاريخ بوده و

ارتكاب به سوي  انسان را آورد و مي زيادي را ببارهاي  مصيبت ده وبو ها جرم بسا
گي را  كانون خانواده، گردد مي فكري خوردگي رواني و كشانيده باعث به همها  جنايت

 .برد مي بين  از اطمينان را و آرامش خاطر و زند مي برهم
ش جامعه شده آرام وسيله خطر به امنيت و دهد و مي قرار ايمان انسان را مورد خطر

از كه  بشريت امروزي به گرسنگي عده زيادي از گردد ها مي ملت گي سبب عقب مانده
 بين  از مرگ است كه بدن را گرسنگي برادر، گريبان هستند بوجود آمده دست و فقر
، دارد نمي سيري روادر حالت  دارد كه مي خود رواه آن انسان چيزهاي را ب اثر در ،برد مي

گرسنگي سرچشمه  پدر گرديد. فقر نمي آن مرتكب غير د كه درشو مي كباعمالي را مرت
 زندگي فرد و كه تاثير بدي در هايست فتنه است عامل بزرگ بدبختي و ها شقاوت همه

ريختن بناي  كانون خانواده و مصيبت در زندگي انسان و فاجعه در جامعه دارد. سبب هر
، نوع جرايم اخ�قي چون زنا هر، ستا همه همين فقر آن همه و، عدم ثبات، يك ملت

دين  پيكر يست بر ضربه نفاق به اين بيماري مزمن مربوط است. فقر دروغ و، قتل، دزدي
براي ، ين دشمن بشريت استتر بزرگ مرضو اين  سعادت بشري اساسات اخ�قي و و

معرفتش  وجود كمال يقين تقوي و كافيست كه آن حضرت با همين قدر بودن فقر زشت
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 را به كفر آن پناه خواسته است واز آن  نماز پي هر بلكه در سحر شام و هر خداونده ب
 فرمود: مي چنين يك رديف قرار داده و در

 .»ال هن لاا  القر لووا� إا� ، والفقر ال هن اللفر لووا� إا� «
 )218ص3(

 ديگري پيامبر حديث در . وبرم مي پناه به تو عذاب قبر و فقر و كفر پروردگارا! از

 )1ج324ص5( »ن يلون �فراً ا الفقر كد«: فرمايد مي
 شخصي فقر اگر :فرمايد مي بيانجامد. حضرت علي كفره كه ب نزديك است فقر

را  كار شود كه توانائي جسمي و فرد گير ناداري دامن و كشتم. هرگاه فقر مي آن را ،بود مي
آفت خطرناكي  آورد. فقر مي كردن روي لسوا روي مجبوريت به گدايي و از، نداشته باشد

 ،اخ�ق ،ايمان عقيده و منفي بر .همچنان اثرگذارد مي جامعه و فرد است كه تاثير بدي بر
 : گردد مي بيان نهد كه ذي�ً مي مردم خانواده و، فرهنگ ،فكر

  عقيده: بر فقر اثر
 مخصوصاً، ارددين انسان د خطرناكي بالي عقيده و اثر درين شكي نيست كه كه فقر

انسان را  اوقات فقر بسا ،شان براي حل مشك�ت اقتصادي ،گر ت�ش فقرأ به آن عده از
 مخصوصاً درين موضوع كه خداوند ،دساز مي مشكوك نسبت به خداوند

 :فرمايد مي

بَّةٖ ﴿ َآ ِن   ِآ   َآ آ ٱ و َّ �آ ن ِن ِ ض
آ َۡ َّهآ  ِن ٱ َآ َآ َۡ ُس ُس  َآ َۡ َآ َآ َآ   ُس َۡ ن ِن ّّ ٞ ّ ۚ �س َآ  �آ َآ َآَو َۡ ُس ِن  َآ

ٰبٖ  ن�ٖ  كن�آ ب  .]٦[هود:  ﴾٦ ِّ
 فقر ،دهد مي روزياو را  كه خداوند اين روي زمين نيست مگر هيچ جنبنده در

كه  داند نمي ،گذارد مي دارد شخص نادار وقتي كه نماز عبادت بويژه نماز بازمي انسان را از
اجبات را ترك كند. خصوصاً شخص شود كه و مي چند ركعت اداء كرده است احياناً

، كنند مي نعمت زندگي و ناز كه در بيند مي را فجار ايمان وقتي كه بعضي فساق و سست
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 ،داده استها  آن ي را بهها نعمتزيرا  ،دوست دارد خداوندها را  آن كه برد مي گمان
 اگر، ددار در مضيقه اقتصادي قرار زيرا ،دوست ندارداو را  كه خداوند زند مي حدس

شيطان به  درين وقت نفس و، كرد مي برايش نعمات زيادي ارزاني، داشت مي را دوست او
سخن به اينجا بكشد  اگر، به گناهان مبادرت نما كه واجبات را ترك كن و ندگوي مي وي

مسلمانان ضعيف اليمان  بسا شود. مرتد و خارج گردداز دين  كه نادانسته رود مي بيم آن
 )48ص9( اند. شده مسلمانان دست بكار بضد و اند اس�م فاصله گرفته از به سبب فقر

ين آفات اجتماعي است تر بزرگ از كه فقر گردد مي ثابت روشني آنچه گفته شد در
 ذوالنون مصري، داشته باشد ثروتمندي زياد وجود و شديد كه فقر جامعه بويژه در

در بين  كمترين كساني، ندارد رشخص فاقه است كه صب ين مردم بكفرتر نزديك د:گوي مي
فرموده است:  داشته باشند. پس جاي تعجب نيست كه پيامبر كه صبر مردم وجود دارند

 )1ج324ص5( »ن يلون �فراً ا الفقر كد«
 شود. سبب كفر نزديك است كه فقر

   كردار: به اخإلق و فقر اثر
كه در حالي  ددار وامي ،شاهدي ناحق گفتن دروغ و، انسان را به فروختن شراب فقر
كشاند كه  مي گناهان كبيره است حتي انسان را به عملي اعمال مذكور از داند مي انسان

 تا شود مي فرزندش حاضر انسان براي رفع گرسنگي خود و منافي اخ�ق فاضل است و
انسان ، كنند مين فرزندانش صبر، كند وي صبر اگر عفت خويش بگذرد؛ عزت و، آبرو از

كه منافي  زند مي عملي دستاو به  غالباً مندان باشند پهلويش ثروت آناني كه دربويژه  فقير
 زير فشار شرف خويش را در و آبرو د. فقيرباش مي ي پسنديدهها خصلت اخ�ق نيك و

، زشت است در اس�م چقدر كه عمل مذكور داند مي كه حالي رساند در مي بفروش فقر
 ازخود را  ي كه فرزندانبه خاطربودن گناه حرام  از كه كشاند مي انسان را به جاي فقر

انسان  بر فقر اثر تغييري كه از و ثيرأته راجع ب گرسنگي نجات دهد تجاهل كند. پيامبر
  د فرموده است:شو مي عارض
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 اوم ولستم اتنن�ه   أ علم ه  الين فأ نشوى ع �نن واإف دا  لطنً  هن العطن  اوا«
 )5ج228ص6( .»والفقر ةالن 

هرگاه رشوه ، بخشش باشد كه تحفه و بپزيريد و وقتي قبول كنيد بخشش را تا تحفه و
محتاجي  و كه فقر زيرا كننده آن نيستيد؛ ترك شما و، آن را نگيريد، بدل دين گرديد در

 فرموده است: همچنان پيامبر و گذارد نمي را شما

 )1ج412ص28( » مفهقنل ان الر   إوا غر  حدث فكا  وولد ف«
وعده كند  اگر شود چون سخن گويد دروغ گويد و وقتي كه انسان مديون (قرضدار)

 مخالفت كند.
وقتي را براي پرداخت آن  مسلماً، را طلب كند وي قرض داين از به اين معني كه اگر

 شخص مديون دروغ، عدم توانائي پرداخت پول فرارسيدن وقت و با، دكن مي تعين
كم ها  آن كارمندان كه معاش ماهوار . بعضي ازدكن مي تمخالفاش  از وعده و دگوي مي

 به سبب ضعف ايمان و ندشو مي ستاني به رشوه مجبور ،كند نمي را ها كفايت آن است و
 گيرنده و رشوه باد بر لعنت خداوند اين فرموده پيامبردر حاليكه  ،ددانن مي ح�لآن را 
 اين همه ناشي از، آگاه هستند دساز ميرشوت را فراهم  آن كه زمينه اخذ دهنده و رشوه

 )15ص23( فقراست.

 انديشه:  و فكر بر فقر اثر
 و فكر بلكه بر، نمانده خلقي شخص منحصر جانب روحي و تنها بر بد فقر اثر و خطر

 زيرا د؛ساز مي انديشه سالم محروم واز فكر  انسان را فقر، افگند مي ثيرأهوش انسان نيز ت
صورتي كه توان پوره كردن ضروريات زندگي  در، انديشد مي نهمواره راجع به لقمه نا

انديشه درست داشته  د كه فكر سليم وتوان مي چطور، اعضاي خانواده را ندارد و خود
 باشد.
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به كدام شهر  كند و لقمه ناني پيدا رود و كه كجا دكن مي را صبح كرده فكر ها شب فقير
نالند  مي سردي بيماري و ،دش از گرسنگيفرزن، بدست آوردخود را  رود تا نفقه فاميل

 ديوانه شدند.  بسا كساني به سبب فقر ،رفع مشكل نمايند چيزي ندارند تا
مجلس علم  در كه او روايت شده است /امام محمد شيباني شاگرد امام ابوحنيفه از

امام ، خانه تمام شده است آرد از  برايش گفت: كنيزش آمد وكه  فقه نشسته بود و
مسايل  چهل مسله از، به اين سخنت بكشد راو ت خدا  درجواب كنيزش فرمود: /محمد

كسي كه  فرمود: از مي امام شافعي روايت شده است كه فكرم بردي. از حافظه و فقه را از
 آن شخص درين حالت فكر پريشان و زيرا؛، آرد ندارد مشوره نخواهيداش  خانه در

اين حقيقت را علم ، آرام است داده نتواند فكر زادهكه  شايد مشوره معقول، مشغول دارد
 )16ص23( به اثبات رسانده است. روانشناسي نيز

  خانواده: بر فقر اثر
 تكوين خانواده فقر به ارتباط ايجاد و، دكن مي به اشكال مختلف تهديد خانواده را فقر

استق�ل  نفقه و، پرداختن مهر آن چه را كه ازدواج از در راه متاهل شدن جوانان و
 مانع بزرگي است؛ به همين جهت قرآن جوانان را به عفت و ،دنماي مي اقتصادي ايجاب

 آن كه توانائي اقتصادي را دريافت نمايند. د تادار مي شكيبائي توصيه پاكي و

نهن ﴿ س ِن  فآَضَ ّّ ُس ٱ َس َآ ن ِ َۡ ُس  ٰ ّّ ناآ �   �آ َ آ � نوس ِآ َآ  نَ آ  ِّ ِنٱن ٱ َۡ َآ َۡ ََۡآ  .]٣٣: النور[ ﴾َآ
آن كه توانگر  يابند اسباب نكاح را تا نمي بايد به پاك دامني مقيد باشند آناني كه و

 فضل خود. از گرداند ايشان را خداوند
آن كه ازدواج  به خاطرشان  نكاح دادن دختران امور از اوليا پدران و ديده شده كه اكثر

ي مزمني است كه قرآن پدران را به اين بيمار، ورزند مي ابا ،كننده توانائي اقتصادي ندارد
 نظر در معيارهاي عادلنه را دهند مي به اشخاصي كه دختر، دكن مي ارتباط آن توصيه
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 خداوند ،بگيرند نظر نيكي را مد و خير ،نكرده مال اكتفاه تنها ب ،داشته باشند
 :فرمايد مي

�آ ِنَ  عنبآ ﴿ نحن َٰ َّ َآٱَ  َُ اس ِِن  ٰ َآ ٰ َآ آ َۡ وْ  ٱ حس �ان
آ
َ ْٓءآ َآ َآ َآ و�سوْ  �س ن  َآاس ِ ۚ َُ ناس ِآ ٓ� � َُ َن�س

 ُٞ َن َ ٌع عآ ٰسن س �آ ّّ َآٱ   ۗ نهن س ِن  فآَضَ ّّ ُس ٱ َن ن ِ َۡ  .]٣٢النور: [ ﴾٣ ُس
 قوم خويش اگر فقير غ�مان را از و اشخاص صالح شوهر و بي به نكاح بدهيد زنان 

 فراخ نعمت و فضل خود. خداوند از باشند توانگر گرداند ايشان را خداوند
 داناست.

و ذهن انسان خطور  فكر در برخ�في را كه اص�ًهاي  انگيزه، گي ميحط خانواده در فقر 
، دشو مي گسيختن پيوند ازدواج هم از برهم خوردن و برده سبب جدائي و كند بال نمي هم
 ندز مي صميمت را برهم الفت و، مخاطره انداخته محبته فضاي صميمي خانواده را ب فقر

آنكه پدران  تا و گرداند مي عداوت را جاگزين آن عوض به جاي صميمت بغض و در و
 دستها  آن زنده به گوركردن بكشتن و عاطفه ساخته و بي را در مقابل فرزندانشان

انسان  احساسات و دهد مي ناپسند كه انسان را تكان راجع به اين عمل زشت و، زنند مي
 :فرمايد مي رآن كريمق در آورد خداوند مي بجوشرا 

ٰٖق� ﴿ �آ َِ ن َشَآةآ ِ َُ خآ �س ٰوآ �آ ََ آ
َسَسٓوْ  َ ََ َآ �آ َُ �آ آ  َآ َس َََآ ُآ نّ   ِ ۚ َُ َُ �َّ �س َس ُس ۡس ََ َ س �آ ّۡ �َ ن  ٔٗ خن ب � �ٗ   كآ

 .]٣١اإلرساء: [ ﴾٣
 م هردهي مي ايشان را روزي شما و ما گرسنگي نكشيد و ترس فقر ازخود را  فرزندان

 خطاي بزرگ است.ها  آن آينه قتل
 بزرگ است؟ پيامبر  گناه كدام ،اس�م پرسيده شد بزرگوار از پيامبر اين زمينه در و

 چنين فرمودند:در مورد 

وان  قت  ولك  قنل ؟ان تع    ادا وهو  مقل قمل إن ولل لعظهم قمل لم اي«
 )10ج263ص1( »تنف ان يطعم هعل
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خلق كرده گفتم اين گناه بزرگ  راو ن كه تشريك آوري حال آبه خدا  اين كه :فرمود
طعام  تو ترس آن كه با اين كه فرزندت را از  آن كدام گناه فرمود: از گفتم بعد ،است

 بخورد بكشي.

  امنيت جامعه: بر فقر اثر
بدست آوردن لقمه  جامعه كه مردم از در دكن مي امنيت جامعه را تهديد فقرس�متي و

بناي  شكي نيست كه زيردر اين  ،امنيت است عاري از آن جامعه، ناني عاجز باشند
موجوديت آن دو  در صورت گردد مي امنيت خ�صه طعام و، عنصر سعادت در زندگي با

امينت ، برند مي مردم زندگي باعزتي به پيش د وشو مي استقرار متحقق جامعه ثبات و در
استقرار  اساس ثبات و ،نيست موجود ،طعام بدون امنيت ندارد و وجود غذا بدون طعام و
از آن  موجوديت كه هيچ جامعه ،شود نمي ي اس�مي متوافرها ارزش طريق جامعه بجز از

از جمله  مرج هرج و، عدم آشوب و استقرار ثبات و، موجوديت امينت نيازي ندارد و بي
زيربنايست كه مدنيت  عنصر اين دو ،دشو مي جامعه بشري شمرده احتياجات اساسي هر

اساسي را  سوره قريش اين عنصر بينم كه قرآن كريم در مي لذا ،شد نخواهد بناها  نآ بدون
 عنصر مذكور طعام و د كه آن دوكن مي ذكر، شود نمي مدنيت بنا جامعه وها  از آن كه غير

 :فرمايد مي امنيت است. قرآنكريم

﴿ ِۢ َو نَ  خآ ِّ  ُ َس ِآ ِآ ْ َآءآ  ٖٖ و ُس ن   ِّ  ُ َس َآ ۡآ َۡ آ
َ ٓٓ ن ِّ  .]٤ - ٣: قريش[ ﴾٤ٱ

درامن  گرسنگي و ايشان را از بايد عبادت كنند صاحب آن خانه را كه طعام داد 
 ترس. ساخت ايشان را از

 : ها ملت براستقإلل فقر اثر
درين حالت امكان دارد كه ، زيادت نفوس مردم باشد قلت منابع و ناشي از فقر اگر

ظلم ، نات باشداعادلنه امك غير توزيع نادرست و ناشي از فقر ولي اگر، كنند ايشان صبر
 ،آسايش اقليت جامعه بحساب حقوق اكثريت رفاهيت و و بعضي ديگر بعضي مردم بر
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 به ميان آشوب وگي  پراگنده بروز كرده وها  درين صورت مردم خشمگين شده فتنه
 انسان را احتمال دارد كه فقر ،بندد مي جامعه رخت آسايش خودبخود از محبت و، ايد مي

 آشوب و، شود ور آتش فتنه شعله خون مسلمان را بريزد و ،رهزني كند، ددار وامي
فرصت  كه دشمنان از احتمال دارد، آرامش مختل گردد و منيتآيد ابه ميان  نظمي بي

 ترس و ،منهدم سازند منازل را، ويران كنند را ها فقيران استعانت جسته راه استفاده كرده از
جامعه  گردند. بويژه وقتي كه در م به عاقبت بدي روبرومرد ،مردم چيره شود وحشت بر

ي مجلل وجود ها منزل و ها كاخ يك طرف از اگر، باشند هم دور فقير از طبقه غني و دو
كينه  صورت آتش بعض ودر اين  مواجه باشند جانب ديگر مردم به فقر از داشته باشد و

ناداران  ان ومند ثروت در بين فاصله، سوزد مي تر همه خشك و ،افروخته شده ها دل در
 سهولت صورته افكار تخريب كننده ب صورت قبول مبادي ودر اين  د كهشو مي زياد
 از و دكن مي فقراء لنهدر بين  مزبور افكار تخريب كار و ها روش همين است كه، گيرد مي

 زيرا، دكن مي مردم كوچ مقدسات و وطن و شوق دفاع از ناداران حماسه و دل بينوايان و
 همكاري دراز دست مساعدت و ها مردم به آن كرده ملت و گرسنگي رها درها  آن وطن

 )76و75ص9( بدبختي نجات يابند. گرداب ه�كت و كه از اند نكرده

 ب) احساس حقارت:

حرفه  و كار حقارت در برابر، احساس، جوامع بشري گدايي درهاي  انگيزه يكي از
 شمارند مي آن را حقير كار برابر درشان  وجود توانايي كه با اند چنان ها انسان بسا از، است

 و كردن را نسبت بداشتن كار گدايي و نمايند مي دست را كسرشان تلقي كاركردن با و
 حرفه را و كار هنگامي كه انسان مدرك اقتصادي نداشته باشد و، دهند مي حرفه ترجيح

بدست آوردن قوت  به خاطر ل وهم توهين به شخصيت خود بداند لجرم براي رفع مشك
يك طرف كاركردن  از اگر ها انسان صورت اين نوعدر اين  زند مي يوميه دست به گدايي

درازكردن دست به  در صورت ،كنند مي داشتن حرفه را براي خودشان حقارت تلقي و
به  را ها اس�م اين نوع انسان ،ندشو مي را متحملاز آن  حقارت بالتر ،سوالگري گدايي و
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سوالگري نريزند.  كه آبرويشان را به اثر خواهد مي ها آن از متوجه ساخته وشان  اشتباه كلي
به  بكوشند و كنند خوداز آن  همت عالي را، ديگران نداشته باشند هم چنان توقوع از و

 :فرمايد مي چنانچه پيامبر ،دست پائين است از بهتر دست بال ،ديگران مساعدت كنند

 )2ج223ص16( .»هن الد السف�  � نالد العمه«
 است. پائين (گيرنده عطايا)از دست  است بهتر نزد خداوند (عطاكننده) دست بال
 بندگان مقرب خداوند از بسا ،شود نمي پيشه موجب كسرشان انسان حرفه و

 از شرف وشان  منطقه قوم ودر ميان  حالي كه در هريك داراي پيشه بودند )†(انبياء
 فرموده است: پيامبر اند، بوده داررخاص برخوكرامت 

كن زنادا و�ن آد  لمه  السأ  حرالنً و�ن اوح لمه  السأ  �نناً و�ن  ن داودإ«
 .)2ج256ص28( »لمه  السأ  نالهنً  دن�  لمه  السأ   هنانً و�ن موسإ

 موسي خياط و ادريس و نجار نوح دهقان و آدم ،ساز زره داود 
 همچنان فرموده است: بودند. و چوپان

اعم ف ل اناهن ع  :فقنل ؟هن اع  ا  ايهن إال نع الغ م فقنل ا� نا  واال«
 )2ج789ص7( .»قران�ط اله  مكة

 تو اين كه گوسفند چرانيده است گفتند مگر، نفرستاده است خداوند را هيچ پيامبر 
 پس بر ان اهل مكه را چرانيدم؛قيراط گوسفند بدل چند در !گفت: بلي هم؟ اي پيامبر
زيرا ، كند خود عيب ندانسته بلكه به آن فخر نه تنها داشتن پيشه را بر تا، مسلمان است

  :فرمايد مي پيامبر ،بندگان بهتر خدا به آن افتخار داشتند

 »يأ ع  وافهعطه   حداً ان �سنل ا  هن  ظ رم  � حد�م حلهة عان �تطب إل«
 )258ص26(

كسي  كه ازاز اين  است برايش بهتر، دوش حمل كند شما پشتاره هزمي بر ازيكي  اگر
 منع كند. او از يا و گدايي كند) كه بوي بدهد (سوال و چيزي بخواهد
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 نيافتن كار: ج)

 آن درهاي  كمبود زمينه، نيافتن كار سوالگري نبودن و علل روآوردن به گدايي و از
خود را  انگيزه كار زنند مي كه به گدايي دست ها نانسا بسا، رود ميبه شمار  جوامع بشري

 چنان وانمود و، كنند مي تلقيشان  منطقه وطن و در مهيا نبودن فرصت كار و نيافتن كار
 ،اهل دوري از مسافرت و و توان سفر نيست و مساعد كه زمينه كار اينجا ندساز مي

شان  عائله بقاي حيات خود و ومعاش  امرار به خاطر ناگزير ،ندارند نزديگان را فرزندان و
 كار، متوجه شود انسان به ماهيت كار واقيعت اين است كه اگر اند؛ دست به گدايي زده

د توان نمي انسان يا و ،گيرد مين دسترس انسان قراره كه ب زمينه آن كوه قاف نيست و عنقا
 را زمينه كارسرمايه ترين  جزئي با دتوان مي توجه به اين حقيقت انسان با، به آن رسد

 افرادي بودند دست به مسئلت و زمان پيامبر عصر و بگونهء كه در، مساعد بسازد
 ايشان را صاحب كار چنان بيان كرد وها  آن به راه حل را پيامبركه  ندزد مي سوالگري
 ساخت.

 وي گفت:ه ب پيامبر خواست مي و او كمك آمد مدينه نزد پيامبر شخصي از انصار
 نصف ديگر پوشم و مي نبدي دارم كه نصف آن را داري؟ آن شخص گفت:  خانه چه در 

آن  ،بيار را ها آن :فرمود پيامبر، نوشم مي آبدر آن  ظرفي كه م وكن مي آن را زيرپايم
 خرد؟ دو مي درهماز يك  اضافهرا ها  اين فرمود: چه كسي آورد؛ پيامبرها را  آن شخص

اجناس را به  پيامبر ،خرم مي درهم به دوها را  آن شخصي گفت: من، سه بار تكرار كرد
ه ب بخر و يك درهم را غذا كرده گفت: گر رو بعداً به شخص گدايي ،داد دودرهم به او

ريسمان را  پيامبر آن شخص چنان كرد؛ ،نزد من بيا را ريسمان و درهم ديگر خانه ببر و
پانزده روز  بفروش و ازاربه ب كن وآوري  جمع چوب برو فرمود:  به چوبي محكم بست و

 روزي آمد كه ده درهم از ،آوري چوب مشغول شد جمعه آن شخص ب ،را نبينم تو
لباس تهيه  و به آن برايت غذا  فرمود: بود؛ پيامبر او فروش آن با آوري چوب و جمع
كه در از اين  ،است به عوض آن كه گدايي كني بهتر اينكار براي تو  آخر فرمود: در كن و
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قرضدار باشد و  ،نتواند رويت باشد. گدايي براي شخصي است كه كاره قيامت داغ ب روز
 )163ص3( ديت باشد. بها و مسؤل پرداخت خون

باز  ،كم استاش  فايده چوب اگرچه پرمشقت وآوري  جمع آن است كه بيانگر كار اين
 ري وبيكا زيرا، است دوش بودن ديگران ارزشمند بار گدايي و اس�م از نظر ازهم 

آفات  بلكه از، ديگران بدون كدام دليلي نه تنها نادرست است خواستن از عاجزي و
 .گردد مي جامعه سبب زيان اقتصادي به فرد وكه  رود ميبه شمار  اجتماعي

 ،راه آور را از و دوركردن چيزهاي زيان دكن مي احترام و عمل را تقدير و اس�م كار
 به خاطرمهاجرت  اس�م انسان را به هجرت و دين مقدس ،داند مي ايمانهاي  شاخه

مساوي به  طلب روزي را كسب و به خاطرمسافرت  و دكن مي تشويق بدست آوردن رزق
 :فرمايد مي قرآن كريم  ،داند مي جهاد في سبيل اهللا

سو﴿ َن َٰ َ آ َس�آ َس َآءآْخآ ن  ّّ ِن ٱ ِن  فآَض و آ  ۡس َآ َۡ ِن َآ ض
آ َۡ ِن ٱ ُسو آ  ن َۡ َ آ َآ َس ْخآ ن َآءآ ّّ ِن ٱ َن ۡ ِن سآ  ﴾ آ 

 .]٢٠املزمل: [
راه  در جنگند مي ديگران را و (رزق) فضل خدا طلبند مي زمين در كنند مي برخي سفر

 خدا.
مجاهدان  با نمايند مي بدست آوردن روزي مسافرت اين آيه آناني كه براي كسب و در

ادب  ي كه عقل وكس  :فرمايد مي /يك رديف قرار دارند. امام شافعي في سبيل اهللا در
از  عوض آن چه را كه كن و سفر ،يابد مي وطن دوري از و سفر درخود را  دارد راحت

 زيرا لذت زندگي در، زحمت بكش ،مفارقت كردئي بدست خواهي آورد واي  داده دست
 اما وقتي كه جاري گشت صاف ،دشو مي گنده و آب ايستاده فاسد ،زحمت كشي است

به  ،نشود كمان دور تير از ،دتوان نمي كرده آيد شكار بيرون نهجنگل  اگر از شير ،دشو مي
كرد همه مردم چه  نمي حركت ايستاد و مي آسمان آفتاب در اگر ،كند نمي هدف اصابت

چشم مراقب  ،شد نمي نظر پنهان از مهتاب اگر شدند و مي خستهاز آن  چه عجم عرب و
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 افزايد. مي انسان را سفر قدر ،استزمين مانند خاك  در ط� ،نگريست نمي به او هرلحظه
 )274ص9(

   خيرات: اعتماد به صدقات و د)

آناني  ،خيرات است اعتماد يك عده مردم به صداقات و ،اسباب گدايي علل و يكي از
پوره شان  خيرات مايحتاج زندگي صداقات و طريق اخذ ممكن است از دارند كه انتظار

از آن  را كه بايدشان  استعداد بشري قوت و ،نندنشي مي بدست آوردن آن انتظار در شود و
معطل  ،دگردانيدن مي افراد جامعه را مستفيد هم مردم و آن خودشان و از و گرفتند مي كار
هاي  انسان طرف يكتعداد افراد و صدقات از دهند شايد براي يك مدت خيرات و مي قرار

 از بعد ،ر چنان مدوام نيستاما اينكا ،معاش نمايند امرار خيرانديش برايشان برسد و
خيرات را تغير  گذشت يك مدت شخص صدقه كننده شايد جهت اعطاي صدقات و

استعداد ، چنان طمعه نشته بودند انتظار اين اشخاص در ، براي اين اشخاص ندهد دهد و
زنند وحقيقتاً  مي سوالگري ناچار دست به گدايي و اند، دادهاز دست  توان بشري را هم و

 گردند. مي جامعه دوش بار
اعطاي  به ارشادات پيامبر طرفي نظر از نيست و سوال كردن اين افراد شرعاً مجاز

 فرموده است كه خيرات به اين افراد درست نيست. چنانچه پيامبر زكات و ،صدقات
 د:گوي مي عبداهللا بن عدي بن خيار 

لوداع وهو يقسم الصدقة ا رج ن أن اا أن ا هن اب  �  ا  لمه  ولمم ف حجة ا«
فرآان  �ين فقنل إن شئتأن الطهتكأن وال حظ فه ن  ةفسهالم ه  ن فرفف فه ن ارص و فض

 )1ج339ص12( »لغ� وال لقوي مكتسب
در حالي  ،آمدند الوداع نزد رسول اهللا ةحج درها  آن دادند كه شخص بمن خبر دو

 پيامبر ،صدقه سوال كردناز مال  را پيامبرها  آن ،كرد مي مال صدقه را توزيع كه او
اگر   فرمود: توانمند كار يافت و قوي و راها  آن ،بال ايشان را نگريست پايان تا بدقت از
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 و مند ثروت (زكات) حصه براي شخص صدقهدر مال  ولي دهم ميبه شما  خواهيد مي
خود را به  كار را داشته باشد و همچنان شخصي كه توان كسب و و ،نيست كار مند توان

 كند در دست به گدايي دراز باطل بسازد و را عاطل واش  توانائي تنبلي باندازد استعداد و
 د چنان است:رمو در پيامبر ارشاد ،حقيقت دروازه فقر را بروي خود گشوده است

 )262ص26( »وال فتح لبد ان  مسئمة إال فتح ا  لمه  ان  فقر«
 اين كه خداوند دروازه فقر و مگر، گشايد نمي راگدايي  هيچ انساني دروازه سوال و

آن كه دروازه ، يمتوان مي كشايد. بناً در روشنائي مفاهيم فوق گفته مي ناداري را بروي او
 داده است براي همش دراز دست  عزت خود را و گدايي را گشود ع�وه برين كه آبرو

 نخواهد ديد.مندي را  ثروت روي غنا و برد مي سره ب تنگدستي ناداري و

 هـ) عوامل ديگر: 

جوامع  بروز مرض گدايي در مسائل ديگري هم است كه در، ع�وه به آنچه گفته شد
هاي  طوفان و ها، سي�ب ها، آتش فشان ها، جمله زمين لرزهاز آن  كه است بشري موثر
تربيه  تعليم و ،ها جنگ ،حيواني امراض زراعتي و ها، قحطي ها، خشك سالي خانماسوز و

 ازدياد تعداد بيكاران در عادات نادرست و پيروي از سياست اقتصادي نامنظم و ،نادرست
 گري نتيجه منجر به گدايي و سوال در و روند مي شماره ب وسايل فقر كه از جوامع

 د.باش مي ،ندشو مي
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 گداييهاي  پيامد

 و دنيا خطرناك در آثار بس اضرار بزرگ و زياد وهاي  عيبو گدايي  سوال كردن
 د:شو مي يادآوريها  آن پاره ذيل از آخرت دارد كه در

 فردي گدايي:  آثار

 و، قيمت ،كرامت ،انسان عزت ،برد مي بين  از ايمان است را كه شعبه از گدايي حيا
ننگ  و عار و، گردد مي شقاوت انساني باعث بدبختي و و دهد مياز دست  خود را ارزش

از غير خدا خواسته است بدون آن خود را  ا وي حاجتزير ،آورد مي باره را براي انسان ب
مردم شخصي را كه هميشه  ،احتياج زياد داشته باشد درمانده بوده و و كه كام�ً عاجر

جاست كه از اين  ،نگرند مي كند بديده حقارت مي مردم درازه ب راو گدايي  دست سوال
اند  كمتر از مردم ساز و به كسب ح�ل غنيخود را  پسرم  لقمان حكيم براي پسرش گفت:

 عقل و ضعف در، دين سستي در ،سه خصلت نرسدها  آن كه به شوند فقير كه محتاج و
 )82ص25( د.دانن مي حقيراو را  همه آن كه مردم از تر بزرگ ،مردانگي مروت و در ضياع

كسي  از اگر و ،اميرش باشي ،كسي چيزي دادياند: اگر به  حكماء گفته بعضي از
 )38ص9( خواستي مانندش باشي. كسي استغنا از اگر و ،اسيرش باشي ،تيچيزي خواس

 عادتاً مردم ثروتمندان را محترم و ،ربايد مي انسان كرامت را از عزت وو فقر  گدايي
مردانگي  از انسان مروت و فقر گدايي و ،شمارند مي فقراء را توهين كرده حقير گدايان و

قيم بن اامام  ،ددار وامي پست انجام اعمال خسيس و انسان را به و دكن مي عفت را سلب و
د: شو مي سه جهت مرتكب ظلم ازو گدايي  باسوالگر  شخص سوال د:گوي مي /جوزي

در  ظلمي و مسؤل (سوال كرده شده) برابر ظلمي در، حق ربيوبيت پروردگار ظلمي در
 خود.حق 

عبادت  كمك نوعي ازطلب  و، عجز فقر آنست كه برابر ربيوبيت پروردگار در ظلم او
 توحيد و و ربوبيت پروردگاردر حق  ،ظلم غير خدا از ،خواستن آن و دشو مي شمرده
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كه  سوال كرده شده اين است برابر مسؤل يا در ظلم او اخ�ص نسبت به خداست؛ اما
 كراهيت و چيزي بدهد همراه با اواگر به  ،داده است معرض مشقت قرار وي را در

داده  پوشي قرار چشم و حيا، معرض م�متي رايش ندهد خود را دراگر ب ناخوشي است و
 است.
را نزد غير خدا  خود ست كه آبرويش ريخته است وابرابر خودش آن  ظلمش در و

توكل  رضامندي و، غيرت نفس شده است صبر راضي به سقوط شرافت و ذليل ساخت و
 )48ص23( است. سوال به ايشان فروختهدر برابر  از مردم خويش را استغنا و

 نيازي را بي روي ،نمايدگري  طريق سوال بدست آوردن مال از ت�ش در قدر هر گدا
 فرموده است: پيامبر ،دباش مي ت�ش وي بركت كار و نه هم در بيند و نمي

ا  ال �سهل� احد ه لم ش)ئن فتجره   مسهل  ه� ش)ئن  ال  م فوا ف اسسهلة فو«
 )162ص3(»  فهأن الطهت واان   كنم فهبننك  

 از شما يكي از خواهد نمي چيزي خداه ب سوگند ،الحاح نكنيد و سوال اصرار در
 آن چيزي من ناراض باشم و چيزي را برايش بيرون سازد واز من  سوالش اثره من كه ب

 ،ايد مي بدستو گدايي  سوالبه وسيله  يعني آن چه بدست آورده است بابركت باشد.كه 
 باشد. نميدر آن  كتبر و خير

 ضرورت خويش را از رفع مشكل و اگر و ماند مي هر شخصي كه براي هميش باقي
 ،گشايد مي معضله را برايشاز اين  دروازه بيرون رفت خداوند بخواهد خداوند

 پيامبر اس�م فرموده است:

  ارزق الان ان  فهوشل ا  افنقت  وهن  انبنس لم �سد الانهفنقة ف  �ناتاهن «
 )163ص3( .»آ   واا   

 و شود نمي رفعاش  تنگدستي، پيش كندبه مردم  آن را تنگدستي شود و آن كه دچار
ديررس  يا برايش رزقي زودرس و خداوندبه زودي  ،پيش كند خداه آن كه آن را ب

 رسانيد.  خواهد



 نقش اسإلم در جلوگيري از گدايي    32

 وشود  مشك�ت اقتصادي روبرو آنكه به گرسنگي و ،مفهوم حديث شريف اين است
 ،آن حل مشكل نمايد آن اظهار نياز به اين و واز اين و گدايي  سوال خواسته باشد با
ه بخود را  ؛ اما آنكه مشك�تشود نمي حل مشك�ت او رسد و نمي هرگز به هدفش

طلب نمايد خواهي خود را  تعالي حل مشكل او از مهربان عرض كند و كريم و خداوند
 د.شو مي زود مشكل او حل يا نخواهي دير و

 شخص مسلمين است كه هر واجبات ولي امر از  د:گوي مي دوكتور يوسف قرضاوي
سوال امرار معاش  طريق گدايي و از خواهد مي كه توان كار را داشته باشد و مند صحت
 سوال كردن به چنين افراد معصيت و سرزنش كند ،دوش جامعه سازد را بار خود نمايد و

حاكم  طرف شريعت ندارد مقدر از يت كه حد معين وهر آن معص و رود ميبه شمار 
 تا از ،نمايد مسلمان حق تعذير مناسب را مطابق بحال معصيت دارد. لزماً ايشان را تعزير

 )48ص23( سوال كردن اجتناب نمايد.

  اجتماعي گدايي: آثار

ند اين وضع مشك�ت جامعه را باش مي بار دوش جامعه كنند مي اشخاصي كه سوال
 بين  از همت عالي را شهامت و ،سازد مي تواكل را منتشر تنبلي و، كسالت دهد مي شافزاي
 ها آن كمك به سخاوت مندان از ،دهد مي ادبي مردم را كاهش ثروت مادي و ،برد مي

 اين عده افراد ديگران را در نمايند مي همچو اشخاص نفرت مردم از ،كنند مي يخوددار
 ،نمايند مي مزاحمتها  دهليز وسايل مواص�تي و رتي ومح�ت تجا و ها سرك وها  جاده

ي آنان ها قلب زنند مي برهمها را  آن مساجد نمازگذاران را به تشويش انداخته خشوع در
 ند.ساز مي خشم پر و قهر را از

لنه فساد براي انتشار  ،تقدم است مانع پيشرفت و وگي  گدايي سبب اصلي عقب مانده
 امنيتي است گدايان دستيار بي قانوني و بي منشاء شرارت و و مصدر ،جنايات جرايم و
دست ها  آن همكاري نموده به كه متجاوزان را كمك واند  عواملي يكي از و استعمار

سر  د شخصي ازتوان مي چطور ،وطن را به تصرف خود درآورند تا كنند مي مساعدت دراز
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داده از دست  آن را داند و مين خود را عزت و كه قدردر حالي  زمين خود دفاع نمايد
 است.گي  مانده عقب و معيار عار يابد كه او د ارتقاءتوان مي است چطور ملتي

 اخروي گدايي:  آثار

 بين  از ت انسان رايحيث و قبايح اجتماعي است وقار دنيا از همچنان كه در گدايي
، حيات داشتكه چاره بدون آن براي امرار گر  روز آخرت هم شخص گدايي در ،برد مي

قطعه  روي اوو در  شناسند مياو را  د كه همهشو مي به چهره حاضر نزد خداوند
 فرموده است: پيامبر، باشد نمي گوشت موجود

 )254ص26(» ول)  ف و    مللة لم ا   عنل يمق حد�م حتها  لال اسسنلة ال«
 آن كه نزد خدا تا دهد مي ديگران كارش را انجام خواهش كردن از شخصي همواره با

 رويش پاره گوشت نيست. كه دردر حالي  ايد مي
همين گونه آن  برد مي بين  از عزت آن را به اين معني كه خداوند جمال صورت و

منزلت  نزد خداوند بروز قيامت مقام و ،دباش مي آبرو نيز شخص فاقد جمال معنوي و
 فرموده است: باشد همچنان پيامبر نمي داشته

 )2ج215ص14. (»ل)ستكث وا�سنل رراً فم)ستق   اأنإابنس  لثاً ف لههن ل«
 همانا پارهاي آتش را دكن مي مالش را زيادو گدايي  سوالبه واسطه  كسي كه

موجب ذخيره آتش  پس گدايي در دنيا ،زياد يا طلبد و مي اوست كه كم بر خواهد مي
 د.شو ميدر آخرت  دوزخ
 آتش دوزخ عذاب اين چنين شخص با  :نويسد مي شرح اين حديث قاضي عياض در 
 فرموده است: د. پيامبرشو مي

 )2ج213ص14( .»اأن �ستكث هن رر    مإيغ ه  ف ل ابنس ول دم هنههن ل«
كافيست هر آينه او را  كه چيز ي است حال آن كه نزد او و خواهد مياز مردم  آن كه

 افزايد. مي آتش دوزخ براي خودش از
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 گداييعالج هاي  راه

عدم  ،ناتواني و اثر فقر كه در اس�م يك مرض اجتماعي است نظر گدايي از
هاي  داران به مكلفيت عدم توجه سرمايه احساسي اوليا امور و بي از موجوديت زمينه كار و

 از اگر ،دين مقدس اس�م ،ايد مي به ميان علمي بي همه جهل و مهمتر از وشان  اجتماعي
جانبي هم براي ع�ج  از و دكن مي كه فقر است نكوهشن را آ عامل يك طرف گدايي و

 د: شو مي نكات ذير از آن يادآوري اسباب دارد كه در اين مرض مهلك اجتماعي وسايل و

 تربيه معنوي:

 در ،اعتماد بنفس ،سوالگري بلندهمتي گدايي و چيزي براي جلوگيري ازترين  مهم
تنبلي  پست همتي سستي و ست ازارتكاب اعمال نادر، ي زندگي استها عرص همه

پست همتي  تنبلي و، سستي هر انسان كه همت عالي داشته باشد از و، يدآ مي بوجود
از  كه پيامبر اند زند. سستي و تنبلي چيزهاي نمي به گدايي دست هرگز و يابد مي نجات

 : فرمايد مي پناه برده وبه خدا ها  آن

ال هن الب  لوواال هن العجل والكس  و وولاام واللن واال هن  لووا� إا� «
 )556ص26( .»الين وق ر الر نل ةال هن غمب لوواوارج  و

از  بخل و از ترس و تنبلي و ناتواني و از ،برم مي پناهبه تو  غم هم و از پروردگارا!
 .برم مي پناهبه تو  قهر مردمان گراني قرض و

 و همه اوقات دستان بال در ،دساز يم ايجاد روحيه خود كفائي انسان را بلند همت
 فرموده است: پزيرنده صدقات برتراند. پيامبر پائين و بلند همت نسبت به دستان

 )7ج167ص8( .»هن الد السف� الد العمهن  �«
پزيرنده هدايا) در  كننده و پائين (قبولاز دست  بهتر است (هديه كننده) دست بال

ه جهت تجارت ب ،بزرگان دين بود يكي از ،فيق بلخيش  روايات اهل تصوف آمده است:
قبل از رفتن به  ،تكميل ايام مسافرت باز گشت رفت ولي ديري نگذشت كه قبل از سفر
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 /ابراهيم بن ادهم ،وداع كرده بود /ابراهيم ابن ادهم ،صميمي خود دوست مخلص و
 ا بر گشت قبل ازام ،خواهد گزرانيد سفر كه شايد شفيق مدت زيادي را در برد مي گمان

 ؟چرا اين قدر زود برگشتي ،پرسيد او از ،درشگفت آورد ابراهيم ابن ادهم را ،وقت شفيق
 كردم و تجارت صرف نظر از ،ديدم را آور تعجب سفرم چيزي در  جواب گفت: شفيق در
 چه ديدي؟  ،باشد خير ابراهيم بن ادهم فرمود ،برگشتم

را ديدم كه  آنجا پرنده ،استراحت كنمآن در  شفيق گفت: به ويرانه پناه بردم كه
 ،دكن مي اينجا زندگي خود گفتم: اين پرنده چگونه در با ،چشمانش كور پاهايش شل بود

اي  لحظه ،دتوان نمي حركت هم كرده بيند و نمي چشمانش ،دور از آبادي استدر حاليكه 
 از آن كه او ورد تاغذا آ چندين بار به او روزدر يك  پرنده ديگريكه  فكر بودمدر اين 

 دهد مي شل را روزي آن ذاتي كه اين پرنده نابينا و  خود گفتم: با ،شد گرسنگي سير
خدا هستم) گي  حاليكه من مصروف عبادت وبنده (در، من را نيز روزي دهدكه  تواناست

 برگشتم. سفر از
 چگونه به نفس خود روا م!كن مي تعجب حال تو ابراهيم بن ادهم گفت: شفيق بر

! چرا براي دكن مي كه به كمك ديگران زندگي باشي كور به گونه پرنده شل وكه  يدار مي
 روزي براي خود و بسان پرنده باشي كه ت�ش و ،نداري نفس خود اين را دوست

شفيق   پائين؟از دست  داني كه دست بال بهتر است نمي مگر ،دكن مي گان بازنشته ديگران و
من  استاد ابواسحق تو  گفت: و ان ابراهيم بن ادهم را بوسيددست خواست و جابر بلخي از

 )41و40ص23( تجارتش برگشت. سفره دوباره ب ،هستي

 قناعت: 

 امتيازات و ،كرده راضي است برايش مقرر ايمان به روزي كه خدا انسان با
 ؛ زيرا به عدالت خدا درگرداند مي راضياو را  داده هاي كه خداوند به او برخورداري

 رحمت را در و قبول دارد ها برخوداري توزيع دراو را  سيم روزي ايمان دارد حكمتتق
ي كه به بندگانش ارزاني داشته است باور دارد. به اين كه خداوند ها محبت نعمات و
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 دشواري و قدرش و قضا هيچ موردي از در و دهد نمي متعال هيچ كاري را بيهوده انجام
نسبت به  ،مادر از ،خداي سبحان نسبت به بنده گانش وخواهد  نمي سختي براي بندگانش

 بدي مصيبت وها را  آن متن همان چيزهاي كه ما در خير و ،است تر فرزندش مهربان
آيد درهم پيچيده است.  نمي را خوش ماها  آن به طبعيت بشري از شناسيم و مي دانيم و مي

 :فرمايد مي خداوند

﴿ �َ وْ  شآ َآهس   تآَا
آ
َ ٰ َآ ۡآ ِآ ٱ ٔٗ �آ ۡآ َآَج َآ    ٗ�َ هن خآ س �َن ن�ٗ ّّ ث  .]١٩النساء: [ ﴾١� � كآ

 داده است.  خير فراوان قراردر آن  خداوند پس بسا چيزهاي را كه خوش نداريد و
يك پذيرفتن  ها رضايت دادن به كاستيبه معني  قناعت ،همين معني قناعت است

رانيدن  مي امتيازات برتر وبدست آوردن  سست همتي در ،خواري ذلت و توأم باگي  زنده
محروميت  وو فقر  گرسنگي تمجيد از تجليل و معنوي و ترقي طلبانه مادي و تماي�ت

 قناعت هرگز رابطه به اين توهمات ندارد.  ،نيست
  د:شو مي معني استعمال شريعت اس�مي قناعت به دو نظر از

اشتني از آن نيست دست برد هرگز سيرشدني و ،انسان حرص شديد به دنيا داردالف: 
 حديثي فرموده است: در اس�م چنانچه پيامبر

 .»التا  الإل� اان آد   وال يأأ دينن هن ابهب الات  لنلناد  وآان لو�ن إل«
 ) 450ص3(

زاد را  چشم آدمي طلبد و مي سومي را ،داشته باشد ط� بيابان آگنده از زاد دو آدمي اگر 
 كند. نمي پر (چيزي ديگر) خاك جز

 آن صرف نظركردن را قناعت گويند. از چنين حرص شديد مبارزه كردن و با
 تواند نمي داده و معني ديگر قناعت اينست كه انسان به چيزهاي كه خدا به اوب: 

 مقدرات زندگيش نشاط و دادهاي خدا و محدوده در تغيير دهد راضي باشد وها را  آن
ه ب و ،نيست نكند ميسر زهاي را كه براي اوزندگي تمناي چي در فعاليت داشته باشد و

بگونه مثال: پيرمرد نبايد تمناي  ،او ندارد سرك نكشد و سوي نعمات كه ديگران دارند
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بدخواهي  خانمي كه از زبيائي بهره ندارد آزروي حسادت و و ،حرارت جواني كند نيرو
فسوس به آن آقاي ا حسرت و آن جوان كوتاه قد نبايد با و به خانماهي زيبا نگاه نكند

نبايد وسايل رفا  دكن مي قطعه زمين خشك وبائير زيست بيابان نيشني كه در ،بنگرد قدبلند
 شهر نيشنان را طمع كند.  درد سر بي زندگي و

 كه مردان دارند كه اي كاش آن چرا دنكرد مي گروهي از زنان تمنا زمانه پيامبر در
 ل كرد:خداوند اين آيه مباركه را ناز ،دنداشت مي

ٖض� ﴿ َۡ ٰ �آ آ َُ �آ اس ضآ َۡ نهۗن �آ س َ ّّ ِآ ٱ ِآ  فآّض َِّوْ   َآ َآ َآ �آ ن  َآ َٞب َّ ُآ لن �آصن ن َّ بسوْ ۖ  َ ۡآ َّ  ٱَ�تآ ن ُّ

ۡآ  ن ّن َن ل َٞب َآ ۚ   ٓءن �آصن َ�آ ۡآ َّ  ٱَ�تآ ن ُّ �َ َٗ  ٔآ َآ َن َ ٍء عآ َ ن �آ ِّ ناس آ �آ آ َ ّّ نّ  ٱ ِ ۚٓ نهۗن ِن  فآَضَ آ  ّّ  ﴾٣  َسوْ  ٱ
 .]٣٢ساء: الن[

آرزو  ، است بخشيده   برتري  شما را بر بعضي از  بعضي  خداوند بدان  را كه  و چيزي«
اند  كرده حاصل   نيز از آنچه  دارند و زنان  اي اند بهره كرده  حاصل  از آنچه  نكنيد مردان

  پس » داناست  هر چيزي  خدا به  گمان كنيد بي  درخواست  خدا را از وي  و فضل  اي بهره
 ،داند مي را  آن ،گيرد قرار  مورد درخواست  و چون  است علم   از روي  وي  و بخشش  فضل

 نكنيد.  اعتراض  وي  و احكام  از افعال  يا حكمي ،كار در  سبحان  لذا بر خداي
كفايت امور زندگيش را  رستگارآن كس است كه به اس�م راه يافته باشد وروزيش

 وبه آن قناعت كند. بكند
از  كههاي  به چيزي آزمند نباشي و بنابرين قناعت عبارت از اين است كه حريص و

 بتواني تا ،اميد نبندي نيست توان تو به آن چه در تونيست چشم نداشته باشي وآن 
 قناعت به روزي كم و ،خويش حس كني روي پاگيزه را بر سر و ي زندگي پاگ وها نسيم

قناعت  اند، چنانچه بعضي كوته نظران پنداشته ،نيستناتواني انسان  مايه ضعف و ،محدود
در زوزبراي خود رسالتي قايل هستند واند  براي كساني كه تابع اصول ،منبع نيروي است

 مواجهها  مصادره وها  انواع محروميت با اين راه در و كنند مي راه رسيدن به هدفي ت�ش
 گردند. مي
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 هاي حصول قناعت هرا

 /ع�مه ابن قدامه مقدسي ،رود ميبه شمار  راه زدودن گدايي قناعت عامل عمده در
كتابش مختصر منهاج القاصدين راهاي بدست آوردن قناعت را بگونه ذيل بيان فرموده  در

 است: 

 مصرف: روي در مياينه
كارهايش  انساني كه در ،بقاي آن است همه كارها مايه ادامه و ميان روي در و اقتصاد 
ه امتداد راه تعادل قناعت ب با شود نمي هرگز محتاج، گيرد مي ي كارميانه رو توسط و از

 برادران شيطان خوانده است. راگان  كننده اسراف اسراف گناه است اهللا .يدآ مي دست

﴿ ِٗ و ِس نهۗن كآ ُّ َآ ن ٰ س ل ََ�آ َآ آ ٱلّش َآ  � �ن ِن ٰ َآ ٰ آ ٱلّش ٰآ نَخ �سٓوْ  ِ َِن آ �آ ن ِّ بآ َس َ نّ  ٱل  .]٢٧اإلرساء: [ ﴾٢� ِ
يند و شيطان همواره نسبت به پروردگارش ها شيطان حقيقتا اسرافكاران برادران

 كاران را دوست ندارد: اسراف اهللا ناسپاس بوده است.

ٰٖت ﴿ َّ ُآ  
آ
َ ششآ

آ
َ ٓٓ ن ِّ وآ ٱ َآهس ٰٖت  و َ�آ َس َۡ ٰٖت  ِّ َ�آ َس َۡ ِآ َ�آ  ِ    َآ�آ ن َآَ َ ٖآ �س َِ َّ َآٱل ِآ  َۡ ۥ َآٱّّ َسهس �س

س
َ

َسو آ  ََ َّ َٗ َآٱل ن ٰب تآ�آ ِس ِّ  آ  َّ نهٖ� َآٱل ٰب تآ�آ ِس َ�آ  َآ�آ نۗۖ     صآ َنه ۥ َآَومآ �آ هس َّ ْتسوْ  �آ َآءآ َآ  َآ َۡ آ
َ ٓ ْآ َن ِ ٓ ۗن َنه َآ ۡآ ِن   سوْ   ُس

سَ�نفسوٓ  َآ � َ�ن�ن�آ َآ َس َ نّب ٱل ُس َآ  ۥ  ن�ّهس  .]١٤١األنعام: [ ﴾١ْ ۚ ِ
بردارى از آن  را روز بهرهاز ميوه آن چون ثمر داد بخوريد و حق [بينوايان از] آن 

 .روى مكنيد كه او اسرافكاران را دوست ندارد بدهيد و[لى] زياده

وٖ ﴿ جن َۡ ُآ ن 
ّ َُ عنِوآ �س َآاس نآ َْ  َۡن ِس مآ خس َآ ْ ٓ ءآ ٰبآ�ن َآ ُسوْ   و َآٱَ�آ سوْ   �س سَ�نفسوٓ َآ َآ � نّب َآ ُس َآ  ۥ  ن�ّهس ِ ۚ ْ

َ�ن�ن�آ  َس َ  .]٣١األعراف: [ ﴾٣ٱل
دم جامه خود را در هر نمازى برگيريد و بخوريد و بياشاميد و[لى] اى فرزندان آ

 دارد. روى مكنيد كه او اسرافكاران را دوست نمى زياده
 فرموده است: پيامبر
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قتصند ف ابفقة اصف اسع)وة والودد إل ابنس اصف العق  وحسن السؤال اإل«
 )7ج27(المعجم الوسط ص »اصف العمم

، مردم نصف عقل است دوستي با محبت و، صف زندگي استمصرف ن ميانه روي در

 .بهتر پرسيدن نصف علم است

  :آرزو قصر
 اميد ازدياد آن را و آنچه كه اكنون بدست انسان قرار دارد از آن استفاده كند طمع و

متيقين باشد  و ،كه براي فردا چطور خواهد شد خودش دور كند همچنان اين فكر را از
 را بياد آورد: دستور خداوندو اين  است خواهد رسيد رمقد آن چه براي او

َحشآ ٓءن ﴿ ِآ نٱََ َ ُ َس�س ُس َ
َآَ َآ َآ  ََ ِآ ََ ُس ٱ �س نوس ٰ س َۡآ ََ�آ  .]٢٦٨البقرة: [ ﴾ٱلّش

 .»دهد مي دستور به فحشاء و، ترساند مي تنگدستي و به فقرشما را  شيطان«
ايش مقدر باشد به او دنيا بر آن كه لقمه روزي در كه انسان تا به آن باشد معتقد و

خورده  برايش خ�ص شود روزي ديگران را آنگاه كه رزق مقدر خدا و رسيد خواهد
 نيست زحمت نكشد.  بناً درصدد ت�ش بدست آوردن آن چه از آن او نخواهد توانست.

 زندگي پيامبران: تفكر در   
 ،قت نمايدآن د در و پيامبران را از نظرش بگذارند بر انسان فقير است كه زندگي

 روزها و ندكرد مي كدام سطح معيشت زندگي در، پيامبران كه بندگان محبوب الهي بودند
عنوان تيار كردن غذا ه آتش بشان  هاي خانه روزهاي در واند  را به گرسنگي سپري كرده

زماني هم  رفتند و مي شماره مردم بترين  سخي عين حال از در، افروخته نشده بود
 گرسنگي خوابشان احياناً از و اند، شكم بسته گرسنگي سنگي بر ت كه ازبرايشان آمده اس

 و بهترين غذا و بخواهندشان  پيروان مخلص از ستندتوان مي قناعت كردند. اما ،برد نمي
 )201و200ص25( لباس را به ايشان فراهم بياورند.
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  مال: آفات تذكر
 جه داشته باشد هميشه درصددثروت دارد تو كه مال وهاي  انسان دقيقاً به خوبي اگر

نياندازد  نظر آن را از اما آن چه مهم است انسان ،برآيد مي حرص به آن وآوري  جمع
 ،هستند آرامي رواني در دنيا ندارند بسا كساني كه دنيادار ،همانا اضرار دنيا داري است

به اين  روز را شب و ،نگهباني آن هستند حفظ و فكر اندوختن سرمايه بيشتر وه هميشه ب
ادا كردن آن كه  دارد مكلفيتي نيز ديگر مال در دنيا جانبي از و ،نندذراگ مي تشويش

 آنكه از خ�ص شدني نيست تا محاسبه خداوند آخرت هم انسان از در ضرورت است و
 كجا مصرف كرده است. در كجا بدست آورده است و ازآن را  كه مالش جواب بدهد

ولن لمأ  هن فع  ا   ىفهأن اف ن ىلأر �سهل لن ة حتالقهنه يو  لبد  لول قدهن ال«
 )1ج144(سنن دارمي ص .»ىولن هن  هن اين افتسب  وفهأن اافق  ولن  سأ  فهأن ااأ

اين كه  وقت محاسبه پروردگار) تا در ،قيامت روز (در انسانهاي  كند قدم نمي ركتح
علمش كه چه كرده  از و ،سپري كرده استآن را  چه چيز عمرش كه در پرسيده شود از
 از و، كجا مصرف كرده است در كجا بدست آورده و مالش كه از از است به آن و
  كهنه كرده است. را چه چيز آن جسمش كه در

 ت قناعت:ليدانستن فض
 خواري و و ذلت از دكن مي قناعت آن گنجينه است كه براي انسان عزت نفس نصيب 
جنت  پاداش صبر جنت است و است و صبر قناعت نتيجه دهد مي اعتباري نجاتش بي

 : فرمايد مي منزل شخص مومن است پيامبر آخرين مامول و

 )252ص26( .»آ نم ا  اأن ةلمم ونزق ففنفنً وق عافمح هن ا قد«
 و به او داده شد قدر كفايته روزي ب راستي كامياب شد آن كه اس�م آورد وه ب

 داده است. به اوقناعت نصيب كرد به آن چه او را  خداوند
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 عقيده به تقدير:
جانب  بداند آن چه از مسلمان است به مقدرات الهي عقيده راسخ داشته باشد و بر 

نيست اش  نصيب ت�ش آن چه دره د بتوان نمي انسان ،است خواهد رسيد خداوند مقدر
ده خيرش بوه ب، داده نشده باشد برين كه آن چه به او معتقد بداند و و ،مالك آن شود

چه كه در آن  شايد ،هاست عالم به همه احوال انسان و ها دل مالك است زيرا؛ خداوند
غافل از آن  انسان آگاه و خداوند به آن ساخته خيري نهفته باشد و از آن محروم انسان را

 است.

 زكات

پرداخت  امر ،اركان پنجگانه آن است ركن سوم از فرايض اس�م و زكات يكي از
 زكات عبارت است از: ،گرديده است ذكر نماز آيه توأم با )3( يم درقرآنكر زكات در

 ي كه نماز ستون دين استدر صورت ،دباش مي نماز حايز مرتبه دوم عبادت مالي كه بعد از 
 ان بوده ومند ثروت روي آن تصور كرد. زكات حق فقيران بر توان از مي اهميت زكات را

ها  آن بزرگ گردانده شدهدر آن  منزلت فقيران مقام و است و لزمها  آن پرداختنش به
 ،نه گدايي ،است ها حق خود آن گيرند مي انمند ثروت آن چه را كه از نمايند مي احساس

جانب  از ،گيرند مي كرامت عزت و را با ايشان اين فرض خدا نه ذلت و طلب كمك و و
، احسان بگذارند منت وپرداخت اين وجيبه به فقيران كدام  كه در حق ندارند ديگر اغنيا

اين صورت  در قرض است كه بايد پرداخته شود يا پرداختن زكات همانند دين و زيرا؛
منزوي  يا دور و واند  كاروان جامعه عقب مانده سير كه از كنند مين فقيران احساس آن را

 واند  پرداخت زكات مجبور كرده شده كه در كنند مين ان هم احساسمند ثروت واند  شده
 اند. افتيدهها  درگيري و ها كشمكش گرداب يا اين كه در

 زيرا ،است يك ديگر همكاري بين افراد جامعه با تعاون و زكات يك وسيله ايجابي و
اين  خوشنودي او به منظور امتثال از امر خداوند و رضايت خود و درخواست وه اغنيا ب
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بلكه حق اجتماعي است كه  نيست فقير زكات احسان غني بر .نمايند مي وجيبه را آدا
ستاند.  مياز مردم  از جمله ماليات است كه دولت د وشو مي توزيع زيرنگراني دولت

   :فرمايد مي مورددر اين  قرآنكريم

َمن ﴿ َس َح َآ َ َآٱل ِن  ن �ٓ ّۡ َن َّ ّقٞ  َُ �آ َن ن ٰل ٰآ َِ آ
َ ٓ ِن  .]١٩الذاريات: [ ﴾١َآ

 حرومان.م وگان  يشان حق است براي سوال كنندهها مال در و

 فلسفه زكات: 
، بخل از ها نفس اس�م عبادت مالي است حكمت اساسي آن را پاك نمودن زكات در
بابركت  ،نمو تزكيه و، سنگدلي حقوق ناداران و تجاوز بر ،دوستي مال ،خود پسندي
همدردي با  ،نزد خدا در ،قبول آن و خوشنودي خداوند از زكات دهنده، ساختن مال

 اساسي را در خداوند اين حكمت بزرگ و ،است هبه زكات دهندها  آن هاي دعا ،ناتوانان
 :فرمايد مي چنين به پيامبر داده است و قرآن تذكر

قآةٗ ﴿ وآ َُ صآ َن ن ٰل ٰآ َِ آ
َِ ِنَ  َ َآ  خس َآ   ن َنُ َ َن �ّ َآ تس َآ  َُ َسهس ن َّ ِآ اآ ٞ �س َآٰوتآكآ سآ نّ  صآ ِ ۖ َُ َن ََ َآ ن عآ ِّ َُ   صآ َس ّ ل

ٌُ َآٱ َن َ َنٌَع عآ س سآ  .]١٠٣التوبة: [ ﴾١ّّ
شان سازى و برايشان دعا كن  اى بگير تا به وسيله آن پاك و پاكيزه از اموال آنان صدقه

 .زيرا دعاى تو براى آنان آرامشى است و خدا شنواى داناست
نظر گرفته شده است يكي آن مربوط به خود  مصلحت در پرداختن زكات دو در

 بين  ازاش  چشم تنگي اك شده بخل وپرداختن زكات نفس او پ شخص است كه با
 عاجزان و جامعه كه خواه ناخواه در گيرد مي آن به جامعه تعلق مصلحت ديگر . ورود مي

موسسه  مثابهه واقع زكات ب ند درشو مي طريق كمكاز اين  وجود دارند كه نيازمندان
 سره ب جامعه اس�مي حيات را كه درهاي  گروه كه حقوق كليه اشخاص و اجتماعي است

 كرامتي را برايشان محقق سازد. زندگي با تا گيرد مي نظر در برند مي
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ي سرمايه گذاري ها بخش درخود را  كه ثروت سازد مي داران را وادار زكات سرمايه
 به پيكر فرسوده اقتصادي جان رشد اقتصادي را بار آورده و كه اين خود بكار اندازند

همه ساله  كه زكات از آنجا يه گزاري نپردازند وان به سرمامند ثروت هرگاه ،بخشد مي
افتد  مي ناداران و ان به سود فقيرانمند ثروت از راه آن دونيم درصد سرمايه پرداخته شده و

 بنابر ،خواهند داداز دست  خود را داراي و ثروت مدت چهل سال همه ان درمند ثروت و
زوال ثروت  تا از نابودي و ،دنماي مي را به سرماي گزاري تشويق مند ثروت آن زكات طبقه

 )121ص4( عمل آيد.)ه جلوگري بشان  

  زكات:آوري  جمع نقش دولت در
اصل زكات آن است كه توسط دستگاهي كه آن را  ،معلوم است زكات حق ثابت و

 مسلمانان از اگر ،مسمي كرده است به دولت سپرده شود »العنمم� لمه ن«قرآنكريم به 
 به زورآن را  ،مقتضيات اس�مي دولت انگيزه ايماني و بنابر ،مايدندن مي اداي آن تاخير

 كه ماليات را از مؤديان آن آنطور ،گيرد مي قوه اجرايه كار آن از به خاطر گرفته و
 .دكن ميآوري  جمع

، پرداختن آن به مستحق آن است مهم دولت گرفتن زكات وهاي  مسؤليت يكي از
روي اين ملحوظ امير المؤمنين  ،دساز ميقايم  كم واركان اس�م را مح زكات يكي از

 ورزيدند جنگيد. پرداخت زكات ابا كساني كه از با صديق ابوبكر
 است: زكات وظيفه دولت است اين فرموده خداوندآوري  جمع دليل اين كه

قآةٗ ﴿ وآ َُ صآ َن ن ٰل ٰآ َِ آ
َِ ِنَ  َ َآ  خس َآ   ن َنُ َ َن �ّ َآ تس َآ  َُ َسهس ن َّ ِآ ۖ �س َُ َن ََ َآ ن عآ ِّ اآ ٞ  صآ َآٰوتآكآ سآ نّ  صآ ِ   َُ َس ّ ل

ٌُ َآٱ َن َ َنٌَع عآ س سآ  .]١٠٣التوبة: [ ﴾١ّّ
شان سازى و برايشان دعا كن  اى بگير تا به وسيله آن پاك و پاكيزه از اموال آنان صدقه

 .زيرا دعاى تو براى آنان آرامشى است و خدا شنواى داناست
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 و پيامبر ،آيه فوق زكات است در (صدقه) كه مراد ازاند  جمهور علماء مسلمين برآن
همچنان  و اند. آنآوري  جمع مسلمين را بدوش دارند مخاطب به وي امور از آناني كه بعد

 به يمن فرستاد برايش فرمود: امير را به حيث مسؤل و بن جبل وقتي كه معاذ پيامبر

ن هم إفقرائ م ف لإ غ هن  هم فتدافتض لمه م �دق   و ا هن ان ا  إلمأ م هف«
 »ا  ل)  ا)  ن و�� ا  حجن إاسظمو  ف ىمواام وا ق دلواينك و�رايم هانلوا بلل فا
 )114ص23(

ثروتمندان  ها زكات را فرض گردانيده كه از آن بر آگاه بساز ايشان را كه خداوند
 اش كه ازاين مورد اطاعت كردند آگاه ب در تو از اگر ،دشو مي به مستمندان داده گرفته و
 ،ستمديده بيم كن از آه مظلوم و ،يز نمائيرهپها را  آن پرقيمت ي خوب وها مال گرفتن

 مانع وجود ندارد. خداوند پرده و و آه اودر بين  زيرا
توزيع كند  باشد كه آن را جمع و يآيد كه براي زكات مرجع حديث شريف برمي از 

 د.توان نمي شده دولت كسي ديگر آن مرجع جز و
 مسؤليت (رييس دولت) امام  د:گوي مي شرح همين حديث عسق�ني در حجر ابن
 دهد مي وكيل او انجام يا خود و را ياو اين  توزيع زكات را بدوش دارد. وآوري  جمع

 )285و284ص20( د.شو مي او گرفته ورزد جبراً از كسي كه از آن ابا
انجام اين  مردم در مردم ضعيف گرديده است كه انگيزه ديني اكثر حاضر عصر در

 به ولي المر اصل رجوع شود و بايد درين مورد با ،كنند مي سستي فريضه تنبلي و
 اب ذيل اقدام كند: باس بنابر اش، زكات به مستحقينآوري  جمع
كند كه در  نمي احساس مسؤليت د وشو مي وجدان بعضي مردم كشته احياناً ضمير و ـ 

داشته  نمي اموال اغنيا وجود حقوق فقيران در صيانت اين صورت ضمانتي براي حفظ و
طريق دولت  زكات دارند از حقي كه در كرامت آبروي فقيران و صيانت و بمنظور ،باشد

 حقارت ننمايند. احساس اهانت و بدست آيد تا
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 به او كمك نمايند و به يك فقير متوجه شوند و مند ثروت ـ ممكن است چندين
توزيع آن را بشكل عادلنه  توان مي لت درين صورتدو، فقيران ديگر فراموش شوند

 نماند.ه بهر بي تنظيم كند كه هيچ يك از مستحقين
 دارد بر نيز در نيست بلكه اهداف ديگر را ـ هدف فرضيت زكات تنها رفع معضله فقر

تقويت از جمله  كه ماند مي آن اهداف معطل، سپردن ص�حيت توزيع زكات به افراد كه با
 د.باش مي مصالح مسلمين مصارف عامه در حفظ سرحدات و، تجهيز لشكربيت المال 

طريق  منابع عايداتي دولت است كه بايد از دولت است زكات يكي از اس�م دين و ـ 
شان  مال ثروت دارند ولي آنچه بر توزيع گردد. هستند كساني كه مال و تنظيم و ،آن جمع

هاي  مكلفيت متوجه ساخته و راها  آن دولت است كه بر ،دانند نمي لزم است آن را
 بدارد. را اخذشان  مالي

 هرج و، به آشوب توزيع زكات به افراد منجر اخيراً سپردن ص�حيت تصرف و ـ و
  .گردد مي مرج

 مستحقين زكات:
منابعي كه  و نسبت به مصادر رسد مي مصرفه كه زكات بي ها بخش قرآن كريم به آن

 آوري زكات از جمع زيرا ،تمام زيادي مبذول داشته استاه توجه و ايد مي زكات بدست
آسان است ولي آنچه شايان اهميت  دست دارد امر وسايل مختلفي كه در طرف دولت با

احتمال دارد كه  جادر اين  كدام راها به مصرف برسد ست كه اموال مذكور دريناست ا
نتيجه زكات به  در ،ها نقش خويش را بازي كند ميل ميزان برهم بخورد خواهشات و

 ها و هشخص مستحق محروم بماند بناً قرآنكريم را كسي داده شود كه مستحق آن نيست و
والي  يا ص�حيت را به زمامدار وو اين  جاهاي مصارف زكات را خود بيان كرده است

ٰ ﴿ :فرمايد مي امر مسلمين نگذاشته است چناچه �آ َآ َ َآٱل ْٓءن  َآ َآ ِس َ َن ٰتس ل �آ َآ  ٱلّصوآ ّّ ن كن�ن وِ
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ن  ۡ ّۡ َآٱََ ن ٱل ن  ّّ ِن ٱ َن ۡ ِن سآ َآ ن�آ  َِٰن ٰآ ََ َآٱ نقآ  ن  َّ ِن ٱل َآ  َُ َس ُس سو ةن قَس ِآ َّ َآ َس َ َآٱل َآ   ََ َآ ن�آ عآ َنَ ٰ ََمآ � َآٱ ِن َ
ةٗ  ُٞ  فآَنَضآ كنَ ٌُ �آ َن َ س عآ ّّ َآٱ ن   ّّ ن آ ٱ  .]٦٠التوبة: [ ﴾٦ ِّ

آهاي كه  جمع كننده زكات و كارمندان، مسكينان أو براي فقر (زكات) هرآينه صدقات
به قرضداران  و ها آزادكردن بنده د وشو مي قويشان  ايمان ند به اس�م وشو مي الفت داده

 و دانا خدا و جانب خداوند از ،براي مسافران اين ثابت شده است راه خدا ور د و
 باحكمت است.

د شو مي داده زكات به ايشان واند  آيه مذكور اقسام هشت گانه را كه مستحق زكات
كه اند  اشخاص موصوف كساني اند، مساكين و دوم آن فقرا تجديد نموده است قسم اول و

اهداف  حصه را تعيين نموده است اين دليل آنست كه ازها  آن زكات بهاز مال  خداوند
برداشتن  و (كه عامل اصل گدايي است) مستمندي و بردن فقربين   از نخستين زكات

 جامعه اس�مي است. مسكنت از حاجت و
كه به اين اوصاف اند  افرادي اصناف هشت گانه فوق همان گروپ از هدف از

 .ايد ميبه عمل  اصناف هشت گانه توضح مختصري كه اينك در ذيل ازاند  موصوف
كه  جاي مصرف زكات را قرآنكريم به فقرا تخصيص داده است اولين مرجع وفقير: 

 فقير چه كسي را گفته يا د وشو مي كسي اط�ق فقير به چه است و فقراء جمع فقير
 د؟ شو مي

 :دكن مي فقير را چنين تعريف» دلتهأسالمي والفقه اإل« يلي دركتابشزحدكتور وهبه 

او  يها ضرورت مناسب ح�ل كه كفايت نه مصدر كسي است كه نه مال دارد و فقير 
درهم ضرورت دارد ليكن  مانند كسي كه روزانه به ده ،خانه ،لباس ،نان  كند مانندرا 

 درهم است. چهار يا سه و يا و درآمدش دو
مسكين  مساكين جمع مسكين و اند. دومين مرجع مصارف زكات مساكينمسكين:  -

 كه تقريباً كفايت او و مناسب دارد ح�ل و مصدر د كه مال وشو مي به آن شخصي اط�ق
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كافي نسيت مانند: شخصي كه  وكند ولي براي رفع همه احتياجات ا مي نفقه خوارانش را
 ياهشت درهم است. محتاج است لكن درآمد وي هفت و به ده درهم ضرورت دارد و

 يا % و50مسكين كسيست كه  اند: مسكين را چنين تعريف كرده و فقير علماء عده از
 فقير كسي است كه كمتر را داشته باشد. واش  عايله ضروريات زندگي خودش و بيشتر از

مسكين  تعريف فقير و را نداشته باشد. بنا به آنچه دراش  فاميل % ضروريات خود و50 از
 ند قرارشو مي مستحقين زكات شمرده مسكنت از و آناني كه به سبب فقر گفته شد

  اند: ذيل
 معيشت خويش داشته نباشد. مدرك براي امرار الف) شخصي كه اص�ً مال و

 %50مدرك  معيشت دارد ولي آن مال و مدركي براي امرار ب) شخصي كه مال و
 )3ج1952ص10( بس و دكن مي كفايت نفقه خوارانش را ضروريات او و

 (عاملين):  زكاتآوري  جمع موظفين
 آوري تنظيم و جمع كه در اند آن گروپ عاملهآوري  جمع موظفين يا عاملين و هدف از

از مال  سپرده شده هدولت بايشان اين وظيفاز طرف  توزيع زكات مسوليت دارند كه
 د.شو مي منزله يك كارمند دولت حقوق پرداختهه بها  آن زكات به

 القلوب:  ةمولف
 مصالحي كه مد بنابر پيامبراز طرف  اس�م صدر افرادي بودند كه در ها عبارت از ن آ 
زمان در اين  شد ولي مي زكات پرداخته به ايشان سهم از كرد مي ايجاب داشت و نظر

آراء ذيل  نزد علماها  آن دادن حصه زكات را به مصارف زكات و هم ايشان درراجع به س
 موجوداست.

كه حصه   اند (رحهم اهللا) به اين نظر مالك مذهب امام فقهاء مذهب امام ابوحنيفه و

زيرا خداوند  ،ساقط گرديده است رحلت پيامبر وفات و از زكات بعد القلوب از ةلفمو

آن به غير مسلمانان  به خاطر علتي كه پيامبر ،ب كرده استغلبه نصي اس�م را عزت و
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 وفات پيامبر بعد از و به اس�م بودشان  يها دل تاليف داد تشويق و از مال زكات مي
 عقيده بر علماء را عده ديگر از اما اند. زكات نپرداختهاز مال  سهمها  آن ين بهخلفاي راشد

 )3ج1955ص10( بايد پرداخته شود. ت وزكات باقي اس درها  آن اين است كه سهم

  (وفي الرقاب): ها گردن آزاد كردن در
 در عاجزاند وشان  پوره كردن مبلغ كتابت كه ازاند  گروه آن عده مكاتبيناز اين  هدف

غ�م  از ها گرفته شده است كه آن نظر خداوند مداز طرف  ها آن حصه به زكات سهم و
برده داري وجود  وگي  رسم برده جهان نظام و نون دراينكه اك به خاطربودن آزاد شوند 

حصه براي  سهم و ،تحريم برده داري مطابق قوانين بين المللي به ميان آمده است ندارد و
جهان موجود  گوشه از در (غ�مان) اگر ها برده عده از آن وجود ندارد و اين گروپ عم�

 )3ج1956ص10( ند.شبا مي اعتبار ساقط ازها  آن اند، خ�ف قانون باشد

 قرضداران:
 يا قرضدار است و قرآن كريم (غارم) جهت ششم براي مصرف زكات در مرجع و

 ،توان اداي آن را ندارند واند  كه زيربار قرض خميدهاند  مسلمانان طايفه ازاز آن  هدف
زكات حصه براي رفع قرض آنعده از مال  /امام مالك مطابق مذهب امام ابوحنيفه و

راهاي گناه مانند  فساد و فضول خرچي و د كه قرضداريشان ازشو مي داده قرضداران
 به خاطرهمچنان براي آنعده از افراد خيرانديش كه  و ،عمل قمار نباشد شراب نوشي و

 قرضداران يكي از مساعدت با ،دشو مي اص�ح بين مسلمانان متحمل مالي شده باشند داده
مذهبي اين خصوصيت سراغ  هيچ دين و كه در نظام اقتصادي اس�م استهاي  گي ويژه

 نشده است.

  راه خدا: در
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راه  كه دراند  مجاهدين هدف از آن عده از هفتمين مورد مصرف زكات راه خداست و
طرف دولت اس�مي معاش ماهوار  از واند  دشمنان اس�م مصروف جهاد با خداوند

 .كنند مي مسلمانان دفاعمنافع عامه  سرحدات كشور اس�مي و از عم� ندارند و

 مسافران:
 كه ازاند  مسلمانان زكات برايشان تعين شده آنعده ازاز مال  مسافران كه هدف از

به منزل  شان رسيدنو در  اند راحله بازمانده نسبت نداشتن زاده و منزل مقصوده رسيدن ب
طلب  و جهاد، سفر حج همكاري دارند مانند كساني كه در مقصود نياز به مساعدت و

وطن خويش غني  د اگرچه درشو مي زكات دادهاز مال  ها آن راه بازمانده باشند به علم از
 )3ج1958ص10هم باشند. (

 مستحقين آنه اندازه پرداخت زكات ب
اين كه اصناف مستحق زكات واضح گرديد اين موضوع قابل بررسي هست كه  از بعد
جهت از اين  د. دقت درين موضوعوش مي مال زكات براي مستحقين آن پرداخته از چقدر

آن است كه براي  غير مسلمانان را عقيده بر مسلمانان و حائز اهميت است كه يك عده از
 و  نان كه فقراء پاره از يا حبوبات و يا مقدار اندگي از زكات چند درهمي واز مال  فقير

د شو مي رداختهبرآورده شود پشان  حاجت چند روزه مساكين به آن رفع گرسنگي نمايند و
 زيرا علت گدايي كه فقر ،كشند مي صف ها دروازهه گذشت چند روز دوباره ب بعد از و

 مذهب اس�مي تذكر نظرات فقها در زير از سطور اينك در ،ماند مي هم باقي بود هنوز
 موضوع روشن شود. تا رود مي

  دارند: طور عموم فقهاي مذاهب اسإلمي درين مورد سه نظره ب
را منهدم  او بنياد فقر مال زكات به اندازه داده شود كه اساس و از اي فقيرالف) بر

پايان  را تا او و ببردبين   از شده است فاقگي او عواملي را كه باعث احتياج و و گرداند
 نشود. نيازمند ديگر گرفتن زكات باره ب و كفايت نمايد عمر
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 كرده است و ذكر »هذباملجموع رشح امل« كتابش اين موضوع را امام نووي در

ي مند ثروت بهمندي  حاجت ازاو را  مسكين مقدار مالي داده شود كه و فقيره افزايد ب مي
براي اش  مطابق طبعيت حرفه صاحب حرفه باشد فقير اگر ،كفايت دائمي نمايد و بكشاند

طبعيت  صراف باشد به نوعيت و يا كسي كه خباز و و وي كمك صورت بگيرد
 غيره را يا قصابي و يا نجاري و، اگر كسي كسب خياطي زكات داده شود وشان  هاي حرفه
كسي كه دهقان است قطعه  برايشان خريده شود وها  آلت اين حرفه و ابزار برد مي پيش

 آن كه اهل حرفه و جات آن همواره استفاده نمايد غله از زميني برايش خريداري گردد تا
زكات داده شود كه تا از مال  را به آن اندازه او ردجسمي را دا نه توان كار كسب نيست و

 است. /مذهب امام شافعي پايان عمر كفايتش كند. آنچه تذكر آن رفت نظر
 )94و93ص23(

 براي او و يدكرد مي كمك را زماني كه فقير  روايت شده كه فرمود: حضرت عمر از
براي رفع  و ،بود راغنامندي فق وي هميشه درصدد را غني سازيد و او داديد چيزي مي

اش  اقتصادي حالت زار از و . مردي نزدش آمدكرد مي ت�ش اساسيها  آنمندي  نياز
وقت از در آن  شتر ،حاجتش رفع گرد برايش سه راس شتر داد تا ،شكايت كرد

توزيع  وآوري  جمع به كارمنداني كه مسوليت رفت. و مي به شمار ها مال ترين پرمنفعت
شخصي ه كه ب ولو (مستحقين) برايشان فرمود: زكات را مكرراً مي مال زكات را داشتند

 )94ص23( شتر برسد بدهيد. صد
به و اين  را داده شوداش  عائله براي مستحق زكات مصارف يكساله خودش وب) 

 و دباش مي براي پيش برد مصارف يكساله زندگي پيش بين آنست كه افراد معمول خاطر
است كه تمام مصارف يك ساله خانواده خويش را  ين مقتداراستا بهتردر اين  پيامبر
 سپرد. مي به ايشان و كرد مي جمع
پرداخت مصارف تمام  لذا ،گردد مي توزيع وآوري  جمع همچنان اموال زكات سالنه و
 و مشكل فقر رسيدن سال ديگر با اگر ،رسد نمي حتمي به نظر يكبار براي فقير در عمر



 51  نقش اسإلم در جلوگيري از گداي

فقها  اكثر د. اين نظريه مذهب امام مالك وشو مي برايش داده گردي بار ،مسكنت باقي بود
د همان مطلب شو مي نظريه گرفتهاز اين  است آنچه /بلنمذهب امام احمد بن ح در

 )95ص23( بود. نظريه اول هويدا است كه از
زكات آن اندازه داده شود كه كمتر از مال  مستحقين زكات مسكين و براي فقير وج) 

 د وشو مي غني شمرده، صد درهم است باشد آن كه مالك دو درهم) صد از نصاب (دو
امام  مذهب امام مالك و نظريه در اين، براي غني گرفتن زكات درست نيست

 ) 3ج1959ص10است ( /ابوحنيفه
مسولين توزيع  آوري است آنست كه ولي امر مسلمين وپايان بحث قابل ياد آنچه در

است به اين معني ها  توجه به اولويت ،بگيرند نظر مدوقت توزيع زكات  زكات آن را در
 در، درجه بندي نماينداند  را كه واجد شرايط اخذ مال زكات قدم اول آنعده از افراد كه در

پوره كردن  رمق و كه توانايي ديگر براي سد زكات به كساني به دهنداز مال  قدم دوم
زكات به از مال  دارند را يكه توانايي كارآنان ،بالقوه نداشته باشند احتياجاتشان بالفعل و

 مال زكات تقاضا از و آمدند نفر نزد پيامبر بدليل اين كه دو، شود نمي ايشان داده
شما را  خواهيد ميبرايشان فرمود: اگر  ايشان را به دقت نگرست و پيامبر، كردند

 وجود ندارد.كار  مند فرد توان مال زكات حصه براي سرمايه دار و در مگر، دهم مي
 ) 163ص3(

كه خودش  خواهد مي مند شخص توان خ�صه سخن اين كه دين مقدس اس�م از
 خويش را رفع نمايد.هاي  نيازمندي

  :خزانه عمومي دولت بيت المال

مساعدت فقيران  منابع مختلف آن ضامن كمك و با (المال) خزانه عمومي دولت بيت
مشك�ت اجتماعي موقف منفي داشته ر برابر د كه دهد نمي اس�م به دولت اجازه ،است

رفع اين گونه  كه در خواهد مي از آن بلكه ،حل مشك�ت مردم سهم نگيرد در باشد و
 هرگاه جامعه به چنين مشك�ت روبرو، مشك�ت موقف و پاليسي مثبتي داشته باشد
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ملحوظ  وجود نداشته باشد روي اين مند ثروت فقير ودر آن  كه هيچ جامعه نيست، گردد
براي  ي برداشته است وها گام ها آن منظور رفع احتياجات فقيران با اقسام مختلفه اس�م ب

 جامعه است. بردن فقر ازبين   از كه ضامن آن قانوني را پي ريزي كرده
آن را به خاطر  واجب گردانيده است و براي تحقق اين هدف اس�م حقوق زيادي را

 مورد مسؤل است ودر اين  اس�م دولت نظر است. ازمعالجه اين معضله توجيه نموده 
 محتاج برهاي  غيره گروه بيوه زنان و چه جزئي فقيران و چه كلي و ها مسوليتتمام 

دولت  فقيري كه توان كار را ندارد حق داده شده است كه از دوش دولت است به هر
دوش دولت گذاشته  اين مسولت كه بر ،بدهداو را گاني  كه مصارف پيشبرد زنده بخواهد

اساس اين مسؤليت اين  و دهد مي تمام افراد جامعه مسؤل قراردر برابر  او را شده است
 است: فرموده پيامبر

 اهن  رك هنًال فمونلت  وهن  رك دي ن  ،ال  مسمم هن افس  اان او�«
ً
ل إف ويهنا

 )252ص3(. »وع
از مرگش  كسي كه بعد درس مي زيادترشان  خوده منفعت من به مسلمانان نسبت ب 

يا اطفال خورد  او قرض باشد و كسي كه بر است واش  ورثه مالي را گذاشت آن مال از
 نزد من آيند وها  آن چيزي ندارد است وها  آن سالي داشته باشد كه خطر ضايع شدن

 من است.بر دوش  ها آن مسؤليت
  خورده فرمود: سوگند حضرت عمر

ديگران  گرفتن آن از نه من در برتري ندارند و يگرد گرفتن اين مال از احدي در
در اين  خدا هيچ مسلماني نيست مگر آن كهه ب سوگند، هستم تر مستحق برتري داشته و

سنت رسول اهللا داراي مراتب است  و گرفتن آن مطابق كتاب خدا مال سهمي دارد ولي در
براي شخصي كه  ها مال از اين كهبه خدا  شخصي محتاج است قسم و مند ثروت شخصي

مال مذكور  از بيايد و تا چراند نگه خواهيم كرد مي مواشي و دكن مي كوه صفا شباني در
 )110و109ص23بيگيرد( درا حق و
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نوايان با  بي بنابرآنچه گفته شد هرگاه اموال زكات نتواند جوابگوي احتياجات فقيران و
همه  ازها  آن رفع نيازمندي د وشو مي برايشان نفقه داده (خزانه عمومي) بيت المال شد از

 د.شو مي مصارف بيت المال ترجيح داده
كه غرض بدست آوردن  نكرد فقراء حق دارند اجراخود را  دولت اين وظيفه اگر

توسط حكم عدالت قاضي اين حق  محكمه دعوي نمايند تاه به ضد دولت بشان  حق
 را بستاند.شان  مسلم

قاضي بايد به  گويد:  مي او ،ن عابدين همين استبافيصله فقيه مشهور اس�م ع�مه 
قدر ه ب عاجز و براي شخص فقير اساس فيصله محكمه اركان دولت را مكلف سازد تا

 كفايت مصارف بدهد طوري كه قاضي به اساس فيصله قضائي ولي يا اقارب قريب او
 د.ساز ميرا به اين كار مكلف  (فقير)
بيت المال طعام  نوايان از براي بي خشك سالي حضرت عمر سال قحطي و در
كند هركس  مدينه صداهاي  كوچه دركه  شخصي را موظف ساخته بود و كرد مي پخته

 به اندازه رفع ضرورت فاميل و اگر خواسته باشد و توان مي از اين طعام خورده بخواهد
 )103و102ص11( خانه ببرد.ه ب از آن گرفته واش  خانواده

به افراد مسلمان نبوده بلكه غير مسلمانان  يت المال منحصرب كمك دولت از كفايت و
در برابر  كه تكفل دولت را درين باب سوابق تاريخي وجود دارد و گيرد ميهم دربر را

 ساد. مي اهل ذمه هم ثابت
را  هل ذمه كه قدرت كار ضعيف از و هر پير  خالد بن وليد به اهل حيره چنين نوشت:

فقر دامنگير او  غنا از ثروتمندي و يا بعد رسيده باشد واو را  تيكدام آف يا نداشته باشد و
من ازين نوع اشخاص جزيه  ،اهل دين خود سوال كند از روي مجبوري از و گشته باشد

دوش بيت ه بشان  سرزمين اس�مي زندگي كند مصرف وقتي كه در تا را معاف كردم و
 المال است.
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وبكر صديق نوشته بود هيچ يك از اصحاب وقت خ�فت اب خالد اين عهد نامه را در
 آيد. مي شماره منزله اجماع صحابه به موضوع بو اين  اند آن را انكار نكرده رسول اهللا

 )105ص11(
پشت دري  ديد بر گذست سائلي را مي دهي خ�فت خويش بر عهد حضرت عمر در

 گرفته پرسيد يشزوبا است از كه وي ذمي فهميد شحص ناتواني بود عمر ،كرد مي گدايي
تو را  چه چيز باعث شده كه گفت: گفت يهودي ام به او كدام يك اهل كتاب هستي؟ از

  ؟بينم مي به اين حال
گرفته او را  عمر دست ،مكن مي محتاجي گدايي پيري و ،جزيه به خاطريهودي گفت: 

 رفي كرد(بيت المال) معبه خازن او را  سپس ،داد بود به اوآنچه نزدش  برد واش  به خانه
وي در حق  كه خداه ب آن متوجه باش سوگند گفت: راجع به اين شخص و امثال و

 رهااو را  وقت پيري استفاده كنيم اما دراز او  ايام جواني وايم كه در حال  انصاف نكرده
وقتي معاش  تا به مسؤل بيت المال گفت:  و كرد معاش مقرر خوارش سازيم به او كنيم و

 )102ص11و82ص9. (دكن مي دار اس�م زندگي ديه كن كه درمذكور را برايش تا
دانست كه پوره كردن  مي همه آگاه بود و بن عبدالعزيز به اين حقيقت بيش از عمر

 دكن مي فاطمه همسرش روايت ،بينوايان به ذمه دولت اس�مي است ضروريات فقراء و
دست نهاده  بر را خودكه رخساره در حالي  ديدم كه به سجاده نشسته بود روزي عمر را

 ي؟كن مي گفتم: چه شده كه گريه ريخت به او مي بود اشك
 گرسنه و ،مسؤليت امور اين امت به دوشم شد من را جع به فقير تو گفت: واي بر

مظلوم آسيب ، كس بي م دل شكسته بيوهييت برهنه مشقت ديده و، رفتهاز دست  بيمار
مال اندك دارد  و خره كسي كه نان خوار زيادبال پيرسال خورده و و اسير، مسافر، رسيده

روز  درها  آن باره در خداوندكه  طرف وجود دارد انديشيدم كه به هرها  آن به امثال و
لذا  دكن مي ها دفاع آن از و گيرد مي من قرار برابر در محمد پرسد و مياز من  رستاخيز
 )87ص9گريه كردم. (دليلي گفته نتوانم دلم به حالم سوخت  پاسخ وكه  ترسيدم
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كافه مواردش منحيث يك ضمانت  با (بيت المال) خزانه عمومي بنابرآنچه گفته شد
 براي جلوگيري از دارد و ستون فقرات آن وجود چوكات دولت اس�مي و اجتماعي در

منابع بيت  دولت است كه موارد و بر د وباش مي بينوائي كه عامل اصلي گدايي است فقر و
به اساسات اصول  بينوايان قرار دهد. نظر اختيار ضعفاء و آن را در ه نموده والمال را تقوي

 تنظيم امور و ،حفاظتاند  بيت المال مسلمانان عامه ازهاي  قوانين اس�مي ملكيت و
 و اغنيا اند، بينوايان همه فقراء و مستفيدين آن پيش از سرپرستي آن وظيفه دولت است و

 باشد. نمي ادهحق استفدر آن  ثروتمندان را
ناميدند  مي مدينه منوره كه آن را (زبده) حضرت عمر قطعه زمين ملكيت خويش را در

 ،داد نام داشت دستور به مسؤل آن چراگاه كه (هني) وقف چراگاه مسلمانان نموده بود و
دعاي مظلوم بترس زيرا دعاي مظلوم  از ،پيش آمد خوب كن مردم برده باري و اي هني با

چراگاه را از اين  مواشي كم دارد زمينه استفاده بيشتر براي كسي كه اشتر ومقبول است 
 عبدالرحمن بن عوف نچرند مواشي ثروتمندان مانند: عثمان بن عفان و اگر ،فراهم ساز
ولي اگر مواشي  ،آورند مي ه�ك شود به زراعت رويها  آن مواشي زيرا اگر ،باكي ندارد

درست است  صورت آيادر اين  ،آيند مي من د فرياد كنان نزدبروبين   از بينوايان ناداران و
 تهيه ط� تر از تهيه چراگاه براي ما آسان  ها هيچ توجه نكنم؟ آن با نمايم و رها ار ها كه آن

 )488ص9( است.ها  آن نقره براي و

 احياي صله رحم

ه جاودان اس�م است ك دين مقدس وهاي  گي ويژه احياي آن يكي از صله رحمي و
 يك فاميل اس�م افراد جامعه اس�مي عضو نظر از، اند بهره بي مذاهب ديگر از آن اديان و

هر  د وباش مي منفعت ديگر نيزه ف�ح براي يك انسان ب خير و هر، روند مي به شمار
آنجاست كه شريعت اس�م به  از ،باشد نمي اثر بي ديگران فردي بره ضرري ب صدمه و

 آنچه باعث صدمه به آن قطع و از لهء رحم امر فرموده است ودوام ص تقويه و، احيا
 :فرمايد مي خداوند ،داشته است برحذر ،دشو مي
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نّ  ٱ﴿ ٕٓ وِ ٓ َآ  ٰ ن �َ نَ��آ
َۡ َآٱ َولن  ۡآ ََ نٱ َس َ ُس َ آ ََآ ٰ عآ ن  ّّ َِ�آ َآ َآ  ٰ �آ ََ َس ََ َن  َٓن ٱ

ِكآ َس َ َآٱل َحشآ ٓءن  ِآ ََ ٱ
 َُ َّاس ۡآ َُ َآ اس ُس ن � َۡآ ن َۡ آ َۡ ٱ َ آ  َآ َس ّك ِآ  .]٩٠النحل: [ ﴾٩ تآ

دهد و از  خدا به دادگرى و نيكوكارى و بخشش به خويشاوندان فرمان مى در حقيقت
 دهد باشد كه پند گيريد. دارد به شما اندرز مى كار زشت و ناپسند و ستم باز مى

نكآ  ٔآ �آ ﴿ ٰل � �آ ِن َن ۡ ّۡ َآٱَ� آ ٱل كن�آ  َۡ َن َ َآٱل ۥ  هس َّ ٰ �آ �آ ََ َس َ�ٞ    ن َآْ ٱََ َ آ  خآ وس َن نَ آ ََس َّ ن نۖ َّ ّّ هآ ٱ َُ َآ
و آ  نحس َ َِ َس َ ُس ٱل نكآ هس � ٰ َآ  َ س

َ  .]٣٨الروم: [ ﴾٣َآ
مانده را بده اين [انفاق] براى كسانى كه  پس حق خويشاوند و تنگدست و در راه

 خواهان خشنودى خدايند بهتر است و اينان همان رستگارانند.

َآ  ٱّّ ﴿ وفرموده است: ُّ آ
� ٰ ٖس ٰآ َِ ّّ ن   ِّ  ُ اس َآ َآ نٓ خآ ِّ ُس ٱ ُّاس ِآ وْ   َس ٖ   �س ٱّ� ة وآ ٰ�ن َآقآ  �آ َآخآ

َآ   َِ ُآ ِن َآ  ِن َس َِ ِن  َّ ُآ َآ َآ   ُآ ََ ن�ٗ  كآ َٗ  ۡآ ۡآ ث ن ش َآ  � ۚ وْ  ٱ  ٗٓء َس آ َآٱّ� ّّ نّ  ٱ ِ ۚ َِ�آ مآ
آ َۡ َآٱ نهۗن  سو آ َ ۡآ ٓءآل آ نٓ � ِّ آ ٱ ّّ

بٗ  ِآَُن  َُ ََاس َآ  .]١: النساء[ ﴾١  �آ آ عآ
اى مردم از پروردگارتان كه شما را از نفس واحدى آفريد و جفتش را [نيز ] از او 
آفريد و از آن دو مردان و زنان بسيارى پراكنده كرد پروا داريد و از خدايى كه به [نام] او 

كنيد پروا نماييد و زنهار از خويشاوندان مبريد كه خدا همواره  از همديگر درخواست مى
 هبان است. بر شما نگ

  فرموده است: اس�م همچنان پيامبر و

 ).156ص  26( »ةهن كن يؤهن ان  والو  اخ ر فمهص  نة«
 صلهء رحم( روز آخرت دارد بايد رحمش را وصل نمايد و كسي كه ايمان به خدا

 اس�م عمده و نظر از صلهء رحمآيد كه موضوع  ارشادات فوق برمي داشته باشد) از
زيرا؛ ، تحقق آن بكوشد اجراء و دركه  مسلمان متمول راست هر است و توجه درخور

موجب محروميت  ،قطع آن رحمت پروردگار وه وصل نمودن رحم مساوي وصل شدن ب
 .گردد مي رحمت الهي از
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 : صلهء رحممعني 
 نسبي در حسن سلوك به اقارب ذي حق عصبي و مراوده و رحم عبارت ازء صله

 تنها رفت و، ضرورت ايشان احتياج ودر حالت  خاص طور ههمه سطوح زندگي است ب
رحم  صلهء مراسم عزاداري را تقديم تعزيت در خوشي و سروردر حالت  احترام آمد و
 ها دوري جسته شود. آن از فرسا طاقت حالت احتياج شديد و كه در شود نمي گفته

 صي يكي ازرحمي آنست كه شخ ين قطع صلهءتر بزرگ :فرمايد مي /ابن قيم جوزي
 لقمه نان و و سردي روزگار ببيند تشنگي گرمي و گرسنگي و درخود را  ذوي الرحام
ستر عورت گي  تشنه رفع گرسنگي و رمق و ذريعه آن سدكه  پارچه لباسي جرعه آبي و

اين  اگر ،استاش  بچه خاله عمه ،بچه كاكا، يا كاكا برادر و ندهد حال آنكه او نمايد به او
 چسيت؟  صلهء رحمي نيست پس قطع قطع صلهء رحم
 و فاقه فقردر حالت  نسبي محتاج اقارب عصبي و آن است كه از صلهء رحم

 دارند تا آن اتفاق نظر اين همان نكته يست كه فقهاي مسلمين بر، كرده شودگيري  دست
 را به نفقه والدين جبر اولد نفقه اولدش و را بر پدر نفقه خانمش و را بر آن كه شوهر

اقارب متمول آن جبراً  د. قاضي محكمه ص�حيت دارد كه نفقه فقير را برشو مي ردهك
وي مالي  از (اگر اواند وفات وي مستحق ميراث از همچنان كه ايشان بعد ،حواله كند

ابن  سيعد نيزاند. از مكلف پوره كردن ضروريات زندگي اوگي  حالت زنده در بماند)
شان  آن كه بالي يتيم يتمي را به زندان افگند تا عصبه كه عمر  المسيب روايت است

 را پوره كنند.اش  ضروريات زندگي و مصرف كنند

 »الوانث هث  ولل وع« اين آيه كريمه عطا راجع به تفسير د: من ازگوي مي ابن جريج
 برند مي وي ميراث همچنان كه از مصرف كنند پرسيدم گفت: بر ورثه يتيم است بالي او

 فرمود:  د؟شو مي را كه مال ندارد جهت نفقه آن حبس كرده (طفل) ورثه مولود اآي  گفتم:
 بميرد.كه  را مگر بگزارند او 
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احسان آن امر فرموده است دادن نفقه به  مراعات وه حق ذي القربي كه قرآنكريم ب اگر
صاحب در حق  ين جفاتر بزرگ پس چه حقي بالي صاحب قرابت وجود دارد. ،نباشد او

پارچه  كه توان دادن لقمه ناني ودر حالي  برهنه ببيند گرسنه واو را  ت اينست كهقراب
 )96و95ص23( دهد. نمي به او عورت نمايد را دارد و ستر لباسي كه به آن سدرمق و

حين  د: بر پدر واجب است كه مخارج مالي فرزندش را تاگوي مي وهبه ذهيلي دكتور
واجب است كه تمام مصارف مالي نزديكان  رمايه دارس بر اقارب متمول و بلوغ بپردازد و
 )7ج5011ص10ابپردازند. ( بينواي خودر تنگ دست و

، برادرزاده، برادر، نفقه هرذي رحم محرم مانند كاكا /مطابق مذهب امام ابوحنيفه و
 واجب است.شان  ماما بالي نزديكان متمول عمه و

 شرايط نفقه اقارب: 
 فقهاء شرايط ذيل مدارا نظر ذي رحم محرم از براي واجب شدن نفقه اقارب

 عتبارست:
كسب باشد يعني توانايي انجام كار را  عاجز از اين كه صاحب قرابت باشد فقير و -

نفقه به طبقه و اين  يا مونث باشد نابينا و يا يا مريض و نداشته باشد قسمي كه صغير و
ندارند  و كسب را كه توانايي كاربزرگسالن  صغيران موقوف نيست بلكه آنعده از اناث و
 )10ج7427ص10( است.شان  بدوش اقارب متمولها  آن نيز نفقه

كه هردو  گردد مي سرمايه دارش لزم وقتي بالي اقارب غني و اتحاد دين: نفقه فقير -
نفقه ، يا اقارب وي داراي اديان مختلف باشند فقير و اگر ،مقدس اس�م باشند دين پيرو

ند. اما توان نمي يگديگر ميراث برده ريب غني وي لزم نيست چنانچه ازفقير بالي ق
 حكم مستثني است.از اين  مادر، پدر، مخارج زن

زيرا درين صورت خودش  ،تنگ دست نباشد گردد مي قريبي كه نفقه بذمه وي لزم -
آن كه به ديگران كمك نمايد.  وي كمك صورت بگيرد تا موقفي قرار دارد كه با در
 )10ج7428ص10(
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احساس مسؤليت  د احياي صلهء رحم وشو مي رفت واضح اكنون تذكر آنچه كه تا از
هاي  نتيجه را در گرسنگي را و و فقر حد اكثر جلو مقابل نزديكان تا اقارب متمول در

را پوره اش  فقيري اقاربي كه مخارج مالي اگر د.ساز مي مسدود راگري  سوال گدايي و
دين مقدس اس�م همه  نظر از اص�ً اقارب نداشته باشد يا و اشدكرده بتواند نداشته ب

 مخارج آن به ذمه بيت المال مسلمين است. مصارف و

  اندازه نفقه اقارب:
اندازه  واجب گردانيده است حد و مند ثروت ذمه قريب مالدار و اس�م نفقه را كه بر

 امكانات و عرف و و مكان زيرا حاجات مردم نظر به اخت�ف زمان و ،معيني ندارد
بنابرين  ،كسي حالتش خوب است كسي متوسط الحال و ،دكن مي توانايي انفاق گران فرق

در  اما آنچه را فقهاء ،است حاجت منفق عليه مدار اعتبار اندازه نفقه قدرت منفق و در
  شامل اشياي ذيل است:اند  صراحت ذكر كردهه نفقه بمورد 

 فصل باشد. مناسب اين دو كه تابستاني ـ لباس زمستاني و
 فرش خانه. اثاث و لوازم از جاي بودباش و ـ مسكن و

 د.توان نمي كردهخود را  ـ خادم براي كسي كه خدمت جان
 ـ متاهل ساختن كسي كه خواهان آنست.

 عيال متزوج. نفقه زوجه و ـ

حاجت  بنابر شده و د: نفقه قريب به اندازه كفايت دادهگوي مي ع�مه بن قدامه مقدسي
 )63و62ص23( پس به اندازه داده شود كه حاجتش برآورده گردد. ،واجب است

 كاركردن
يابيم كه خداوند جهان را براساس  درمي ش را كام�ً بررسي نمايمنينظام آفر اگر

 از نموده است. برين پايه استوار تكاملي موجودات را سير داده است و كار قرار حركت و
را  خود تغيير تحول و موجوادات اين جهان اگر حركت و ترين كوچك كره خورشيد تا



 نقش اسإلم در جلوگيري از گدايي    60

 نظام آفرينش باعث اخت�لاز اين  كه حداقل گوشه مشاهده خواهيم كرد، آني بازدارند
چنين  است نبايد در موجودات اين جهان پهناور بنابرين انسان كه موجودي از، گردد مي

 بيكار بماند. ت�ش و بي ايي يك صحنه

 : اسإلم نظر از كار
اس�م آن را  لذا، زنده جان است مسؤليت طبعي هر اس�م وظيفه و نظر كار از كسب و

 كوشش را تقدير و همچنان كار و واجب گردانيده است و باشد بركسي كه توانمند كار
 جامعه متحقق به كارگرفتن مال امنيت در سبب حصول مال و كار زيرا ،دنماي مي تمجيد

عمل نخستين وسيله كسب رزق براي امرار  و كار .گردد مي جامعه مرفوع نياز د وشو مي
طريق انسان براي پوره از اين  كه  نيز مسمي كرد درآمده بتوان آن را  مي كه حيات است

 لذا ايد مي به وجود ها ملت ،اين راه سرمايه افراد از كوشد و مي ساختن احتياجات خود
 بدست آوردن ثروت است و رزق ووسايل فطري انسان براي حصول  يكي از (كار) عمل

 توانا نيرومند و، نمايد كه به درجات بلند ارتقا ت�ش كند سعي و بايد انسان به اين خاطر
 ترس رهايي يابد. بيماري و ،فقر ،گرسنگي فضاي امينت زندگي نموده از در و شود

زمين  ماموريت دارد كه هر طرف در كند و كار، جامعه اس�مي مكلف است فرد هر
 :فرمايد مي بخورد طوري كه خداوند از رزق خداوند برود و خداوند

ِس ﴿ و َهن ٱَّنشس َآ نهنۗۖ � َۡق ن ِّ سوْ  ِن   �س َآ َآ   ن ِآ كنب ِآ ِن  وْ   شس َُ َٗ فآٱ سو َآل ِآ  ض
آ َۡ ُس ٱ ِآ َآاس ۡآ ُآ نٓ  ِّ وآ ٱ هس

 .]١٥امللک: [ ﴾١
فراخناى آن رهسپار زمين را براى شما رام گردانيد پس در  (اهللا) كسى است كه او

  شويد و از روزى [خدا] بخوريد و رستاخيز به سوى اوست.
 فعاليت بدست آوردن رزق و فعاليت است بدون كار و و خوردن مستلزم كار رفتن و

 )211ص9( خوردن ممكن نيست.
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زحمت كشيدن جهت بدست آوردن مايحتاج  كوشش و و خداوند انسان را به كار
 آيه قرآنكريم راجع به كار )360( اينكه در فرموده است تا امرآيات متعدد  دراش  زندگي

 قرآن عظيم الشان لفظ فعل ذكر ) آيه از109( در فعاليت صحبت به ميان آمده است و و
فعاليت  توجه به سوي كار و خداوند واز طرف  تشويق گر شده است كه اين همه نمايان

 )205ص9است. (
 : فرمايد مي رود خداوند مي اد الهي تذكرچند ارش ذيل به گونه مثال از در و

َآ  ﴿ ِن كآ ض
آ َۡ ِن ٱ  َُ َس ِّ ِآ ن َ َۡ َآ َۡ آ ٰتن َۡآ َآ ن َٰ َّ َنَسوْ  ٱَ َآعآ  َُ اس ِِن ِسوْ   ِآ ْ نَ آ ءآ ِّ س ٱ ّّ وآ ٱ َآعآ

سبآ  َآ َآ  َُ َس آ ٰ ل تآ�آ َِ نٓ ٱ ِّ ُس ٱ َس ِآ َُ ََن َس آ ّ ل َآ ّكن َآ س َآ َآ  َُ َن ن َبَ ُآ نَ آ ِن   ِّ َآٱآ ٱ َۡ َآ ون ٱَس َۡ نۢ  �آ ِّ  ُ َس ّ ّآ ّون
 ِٗ َِ آ

َ َُ َن ن َوف و آ خآ سَ�ن�س َآ � َ�آ�ن  بسوس َۡ ُآ  ۚ   �  �َ و آ  ٔٗ شآ َس ۡن ٰ ََ�آ ُس ٱ نكآ هس �ٰ َآ  َ س
نكآ فآَ ٰل وآ �آ َۡ َآ �آ ِآ ِآ  �آ َآ  ۚ  

 .]٥٥النور: [ ﴾٥
اند وعده داده است كه  خدا به كسانى از شما كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده

را در اين سرزمين جانشين [خود] قرار دهد همان گونه كه كسانى را كه پيش حتما آنان 
از آنان بودند جانشين [خود] قرار داد و آن دينى را كه برايشان پسنديده است به سودشان 

مشان را به ايمنى مبدل گرداند [تا] مرا عبادت كنند و چيزى را با من  مستقر كند و بي
 ز آن به كفر گرايد آنانند كه نافرمانند.شريك نگردانند و هر كس پس ا

نهنۗۖ ﴿ مي فرمايد: و َۡق ن ِّ ِن   سوْ   �س َآ َآ   ن ِآ كنب ِآ ِن  وْ   شس َُ َٗ فآٱ سو َآل ِآ  ض
آ َۡ ُس ٱ ِآ َآاس ۡآ ُآ نٓ  ِّ وآ ٱ هس

ِس  و َهن ٱَنّشس َآ  .]١٥امللک: [ ﴾١�
 وشه وگ مسخر گردانيده است برويد در خداوند ذاتي است كه زمين را براي شما

 يد.شو مي حشر باز گردانيده و به سوي او روزي پروردگار بخوريد و از اكناف آن و

ن ﴿ فرموده است: و ّّ ِن ٱ ِن  فآَض وْ   ۡس َآ َآٱَ� ِن  ض
آ َۡ ِن ٱ   َْ س َآتن ٱلّصَآٰوةس فآٱ�تآ�ن َآْ قسضن ن فآذ

و آ  نحس َ َِ َُ �س َّاس ۡآ َّ نٗ��  ث آ كآ ّّ َْ  ٱ َس ََكس  .]١٠اجلمعة: [ ﴾١َآٱ
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خداوند  ت�ش كنيد و روزي او از زمين منتشر شويد و آنگاه كه به پايان رسد نماز در 
 شويد. آنكه رستگار را زياد ياد كنيد تا

 كار: مورد ارشادات نبوي در
 اينجا در حصر خارج است و و حد تشويق به آن از و ارشادت نبوي راجع به كار

 كنيم. مي يك حديث شريف اكتفا صرف به ذكر
 فرموده است: امبرپي

ا  داود لمه  السأ   ن ا �هن ا�  احد اعنهنً قط  �اً هن ان يه�  هن لأ  يدم و«
 )258ص  26. (»كن يه�  هن لأ  يدم

هرآينه  رنج خودش باشداز دست كه  آن خورده از بهتر را هيچ كس ني غذا طعام و
 خورد. مي محصول دست خودش غذا از خدا داود پيامبر

 سبك و حرفه را كار وكه  مردم عربدر ميان  فكر رايج فرهنگ و با رپيامب
 سرمايه داران و دست به گدايي به طرف بزرگان واز آنان  بسياري و شمردند مي ارزش بي

داد كه  مي توضيحها  آن براي نمود و مي ند به شدت مقابلهكرد مي رسائي عشاير دراز
 بدون توجه به سخن و دنبال داشته باشدشغل مفيدي كه سودي را به  و هرگونه كار

بر دوش  هركس كه طنابش را« :فرمايد مي باارزش است و قضاوت مردم كاري محترم و
وسيله احترام  آن را بفروشد و به همراه بياورد و پيشه هيزمي را به صحرا برود و بيندازد و

كمك  كه به اوحال آن  ،مردم درخواست كمك از است از عزت خود نمايد بسيار بهتر و
 )317ص19. (»نشوند به كمك او حاضر نمايند يا

شباني  از اند، كار را انحام دادهترين  كم ارزش كرده و خود كار آن كه پيامبر تر جالب
هميشه اصحاب خويش را  و كارهاي ديگر مال خديجه وه تجارت ب اهل مكه شروع تا

 ند.برد مي ين نامپيش انبياء از درين راستا ند وكرد مي تشويق به كار

 كار:  مورد در فضإل اقوال علما و
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 اند. پر ارزش گفته سخنان گران مايه و فض� و كوشش علماء زحمت و، مورد كار در
حرفه  پرسم آيا مي خوشم بيايد او از ببينم و : زماني شخصي رافرمايد مي حضرت عمر

 شغل داري؟ و
: ضرب المثاهاي زبان عربي آمده است يكي از در ،افتد مي نظرم از نه خير  گويد: اگر

 .شود نمي كامياب دكن مي كاري عادت بي كسي كه به
كسالت  ناتواني و، تنبلي كليد محتاجي است روايت است غفلت و حضرت علي از

 يابد. نمي د كسي كه نخواستشو مي باعث ه�كت سبب فاقگي و
زيرا ، نگهداريد اپريشاني خويش ر كسالت و د: ازگوي مي /امام موسي بن جعفر

 د.ساز مي آخرت محروم و نصيب دنيا لذت و انسان را از
از سوال  است بهتر حقارت باشد پستي ودر آن  كاري كه  :فرمايد مي حضرت عمر

 )218ص9(و گدايي  كردن
 از اند، گوشهء نشسته دسته افرادي برخورد كه در مسجد كوفه با در حضرت علي
 ها كسي چيزي به آن اگر ،(رجال الحق) هستند دندپرسيد عرض كر ها خصوصيات آن

استخواني  اگر اند، سگان بازار كوفه نيز چنان  فرمود: ،نمايند مي صبر ال و خورند مي بدهد
حلقه رجال الحق پراگنده شوند كه  داد پس دستور، كنند مي اگرنه صبر و خورند مي برسد

 گدام دنبالي كاري بروند. هر و
كه  يقين نمود دم نزد و كرد و كار و گشود باز بست و ايد لب فروبه قول بزرجمهر: ب

 )27و25ص13( كوشش است. و ط�يي كاميابي كار كليد
 ،دانم نمي  پنداشت: مي زشت شاگردان خود ياران خود و را بر سه چيز حكما يكي از

 و ،فرمود: زحمت بكش مي به او ،متوان نمي گفت مي ممكن است؛ آنكه غير ،متوان نمي
 ،ممكن است غير گفت مي آنكه و، ريگب ياد  :گفت مي به او، دانم نمي گفت مي آنكه
 )19ص22تجربه كن. ( فرمود: مي
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 د وساز ميسهل  حيطه امكان آورده و در ت�ش كارهاي ناممكن را و بدون شك كار
 جوينده يابنده است.

  است: ايمان انگيزه دروني براي كار
حتي به  كرده است و عمل قرين ذكر همراه با ايمان را آيه) 70( بيش از قرآنكريم در
كلمات  عمل صالح يكي از، خواسته است عمل صالح را نكرده است و عمل تنها اكتفا

زندگي روحاني  جامعه و و وضع فرد ،دين و همه كارهاي دنياكه  جامع قرآن كريم است
 . گردد مي باهم بهبود بخشيده شامل مادي را و

تف ها  از آن الهام با ،دارد مشوق دروني براي كار يك انگيزه باطني وانسان باايمان 
 خداوند وه زند اين انگيزه دروني همان ايمان است ب مي دروني است كه دست به كار

انسان  سروري به جهان دارد. وظيفه كه نسبت به آباداني زمين و ي آسماني وها پيام
 كوشش او و بستگي به كار دنيا يقت درموف ودر آخرت  كه سعادت باايمان يقين دارد

 پاداش ،نيست دست پاها بي كارها و بي و ها دارد. بهشت آخرت پاداشي براي تنبل
 نيكوكاري است.  كش در راست كاري و زحمت ي جدي وها انسان

َسو﴿ :فرمايد مي خداوند َآ َۡ َُ �آ َس ِ َآ  كس ن وهآ  َ َس َس َۡ
َِن

س
ِّةس َ آ َۡ ُس ٱ ََاس ن   ت

آ
َ  ْ َٓ َس �سو  ﴾٤ آ َآ

 .]٤٣األعراف: [
داديد  شود كه اين همان بهشتى است كه آن را به [پاداش] آنچه انجام مى و ندا داده مى

  ايد. ميراث يافته
 انداخته است و آروزهاي ميان تهي را از اعتبار فرقه گرايانه وهاي  عقيده اس�مي طمع

آنچنان  ،اد كرده استكوشش صادقانه قلم د و كار شرط بهشتي شدن را ايمان راستين و
 ،ماست بهشت از: ندگفت مي ريانص ماست واز آن  گفتند جنت مي بودند و كه يهود معتقد

  نموده فرمود: را رد دو خداوند ادعاهاي ميان تهي هر
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ۡن ٞ ﴿ َ وآ �س َآهس ن  ّ ّن ۥ  هس َآ َُ َآ ُآ  َسَآ
آ
َ  َ ِآ  � ٰ َآ َآ  َآ ٌۢ عآ َو َآ خآ َآ نهۗن  ُّ ِآ هۥس عنِوآ  َس َُ آ

ۥٓ َ آهس َُ فَآ َآ هس َآ  َُ َن ََ
�سو آ  َآ َ نيكوكاري پيشه  و كند بلي آن كه وجودش را تسليم خدا .]١١٢البقرة: [ ﴾١ُآ

ترسي براي ايشان  هيچ خوف و ،نزد پروردگارش خواهد يافت نمايد دست مزدش را
 نيست. 

رستگاري و  پنداشت كه رابطه سعادت و است نبايد چنين توهم كرد و قابل تذكر
بلكه قوانين جزايي خداوند براي  ،بس به آخرت است و كوشش منحصر و كار موفقيت با

 فرمايد: مي خداوند آخرت يكي است. و و پروردگار دنيا آخرت يك سان است و و دنيا

﴿  � َآ ۡآ آ �آ �َ
آ
َ  َ ِآ َآ  َُ آ

َعس َ َآ �سضن ن�ّ   ٰتن ِ َآ ن َٰ َّ َنَسوْ  ٱَ َآعآ ِسوْ   ِآ ْ نَ آ ءآ ِّ نّ  ٱ ِ٣﴾ 
 .]٣٠الكهف:[

 امر يم. اينساز مين درستي انجام دهد ضايعه ب كسي را كه عملي را دست مزد ما
 )463و460ص21( و آخرت است. شامل دنيا

 :دكن مي را اعمار كاركردن زمين خدا ايمان با انسان با
يا اند  تكيه آراميده كه دراند  باايمان در ويشانيي ها انسان كه اند خيال كردهها  بعضي

زندگي دست  و كار از واند  به نماز ايستاده شبانه روزهايشان  د كه در ديرهراهباني هستن
اين چنين  ،آورند مي ضايعه براي ايمان به حساب توليد را كار و اين رو از واند  شسته

نقاط جهان بدست  بعضي از برخي اديان در باايمان را اگر تصوري از انسان دين دار و
 شناسد.  نمي به رسميتا آن ر عقيده اس�م ،داده باشند

نقش  كوشا باشد و زحمت بكشد وكه  شناسد مي اس�م مسلماني را به رسميت
جهت تحقق و در  داشته باشد ستد و زندگي داد با و نمايد در زندگي ايفا خودش را

زمين قرار داده است فعاليت  خويش درگان  نماينده فرزندان آدم راكه  بخشيدن اراده خدا
 كند.

كه  اس�م هيچ يك از روزهاي هفته به عبادت اختصاص داده نشده است مكتب در
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 از ،آيين يهود معمول است چنانچه در ،مردم ازكارهاي روزمره زندگي دست بكشند
 اس�م نظر پرتو نيت صادقانه كارهاي دنيا نيز از در و است كار ديدگاه اس�م هروز روز

 خداوندكه  هفتگي اس�م را م�حظه كنيد جمعه عيد د عبادت به حساب آيند. روزتوان مي
   :فرمايد مي مورد آن در

نٗ�� ﴿ ث آ كآ ّّ َْ  ٱ َس ََكس َآٱ ن  ّّ ِن ٱ ِن  فآَض وْ   ۡس َآ َآٱَ� ِن  ض
آ َۡ ِن ٱ   َْ س َآتن ٱلّصَآٰوةس فآٱ�تآ�ن َآْ قسضن ن فآذ

و آ  نحس َ َِ َُ �س َّاس ۡآ  .]١٠اجلمعة: [ ﴾١َّ
(رزق ح�ل) را  مين پراكنده گرديد و فضل خداو چون نماز گزارده شد در [روى] ز

اين است ع�مه زندگي  جويا شويد و خدا را بسيار ياد كنيد باشد كه شما رستگار گرديد.
به سوي  بعد شتابان، نماز بازرگاني پيش از ستد و و داد، كار ،جمعه مسلمانان در روز

 جوياشدن. فضل الهي را و برگزاري نماز در زمين پراگنده شدن نماز و پس از ذكر خدا و
 جمعه در زاويه مسجد از برگزاري نماز بعدكه  ديد گروهي را حضرت عمر

خدا توكل  بركه  گروهي هستيم ما  كي هستيد؟ گفتند: پرسيد: شمااز آنان  اند، نشسته
 از يكي شماكه  گفت: مبادا و نهيب زدها  آن به را كشيد واش  تازيانه عمر ايم، كرده

آسمان براي هيچ  داند مي كهدر حالي  بگويد خدايا مرا روزي ده باز نشسته وطلب روزي 

وْ  ﴿ آيه مباركه باراند و نمي سيم و كس زر ۡس َآ َآٱَ� ِن  ض
آ َۡ ِن ٱ   َْ س َآتن ٱلّصَآٰوةس فآٱ�تآ�ن َآْ قسضن ن فآذ

ن  ّّ ِن ٱ  ت�وت كرد. را ﴾...ِن  فآَض



 نتيجه گيري 

جوامع انساني  د كه درباش مي قابل ع�ج و مشكل اجتماعي گدايي يك پديده و
نظر دين  از ،دنماي مي هرجامعه مطابق جهان بيني خويش آن را ع�ج موجود بوده و

 زيرا، دباش مي همه نواحي زندگي در ،مقدس اس�م ع�ج اين پديده تطبيق كامل اس�م
 جزيه رانه ت نه قابل تجزيه است وكه  براي زندگي است اس�م نظام كامل خداوند

 :فرمايد مي مورد در خداوند، پزيرد مي

فّفةٗ ﴿ ُن كآ ََ ن ّۡ ِن ٱل َسوْ   خس ََ ِسوْ  ٱ ِآ ْ نَ آ ءآ ِّ َآ  ٱ ُّ آ
� ٰ ٰ ن  ٰآ ٰآ ِس وْ  خس ۡس ن َآ تآّتب َُ َآ ۥ َآاس ن�ّهس ِ � ٰ ن ََ�آ ٱلّش

 َّٞ وس نٞ�  عآ ب  .]٢٠٨البقرة: [ ﴾٢ِّ
ى شيطان را ها گام ] درآييد وايد همگى به اطاعت [خدا اى كسانى كه ايمان آورده

  .دنبال مكنيد كه او براى شما دشمنى آشكار است
 نه پزيرفته زيرا؛ اس�م تجزيه را، استاز آن  خروجبه معني  بخش اس�مپذيرفتن  لذا

 ،كوشش است و اساسي گدايي كار اس�م ع�ج اصلي و نظر از شمارد. مي مردودو آن را 
كوشش را  و دست مزد خود بخورد كار محصول و ازكه  گرداند مي مسلمان لزم فرد بر

خشك شدن  را قبل از مزد كار گر و اجركه  است صاحب كار بر و شمارد مي عبادت
 عملش باشد. و بدهد كه ليق كاراو را  آن چنان مزد بپرازد و عرق او

، اسراف خودداري كند مصارف روزمره خويش از اس�م انسان مكلف است در نظر از
 حتي در روز قيامت يكي از، مصرف نمايد راه مشروع آن را در ،دارد اختيار ي كه درمال

جواب آن را  د كه بايدشو مي كرده انسان در محضر خداوند اولين سوالتي كه از
مصرف رسانيده ه چه موردي ب در و چه مدركي بدست آورده ازكه  استاش  بگويد مال

   است؟
 مشروط به اين كه نظام اس�م در ،وامعي بشري استج اس�م معالج اصلي گدايي در

آن را  ،زمامداران حكام و ،فرصتي براي تطبيق آن داده شود جوامع بشري تطبيق شود و
 شاهد اين مدعاست. ساحه نفوذ خويش تطبيق نمايند. اوراق زرين تاريخ اس�م در
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 فرموده است: پيامبر

�د هن يقبم ن يقول:  صدقت  فأ  لمهلم زهنن يأش الر   اها  يإف  صدقوا«
 )3ج281ص17(. »ل ا ن ةحن  هن الو  فأإم  لقبمت ن فانال الر   لو ئت ن
رسيد كه شخصي  شما زماني خواهد فرا عنقريب بر ،نمايد اداخود را  زكات مال

مردي برايش بگويد  و، نزدش بيگرد نيابد كه زكات را از كسي را را ببرد واش  زكات مال
 ندارم. پزيرفتم ولي امروز نياز مي آوردي آن را ميآن را  وزدير گرا

  همچنان فرموده است: و

ي م ن  اسنل هن يقب  �دقت   فهلم اسنل يفه  حت يلث حت ة قو  السنل ال«
 )3ج281ص17( .»ن  لا يعري  فهقول ابي يعرض لمه  ال وحت

(كسي ، آنكه صاحب مال د تافراوان شو آنكه مال نزد شما نخواهد شد تا قيامت برپا
قبول او را  كسي را كه زكات مال، كند مي جستجو كه زكات باليش فرض شده) ت�ش و

 پيشكش شده است زكات مال خود را به مردم آن كه زكات به او دكن مي پيش و كند
بصفت والي او را  وقتي كه پيامبر بن جبل د: من حاجتي ندارم. حضرت معاذگوي مي

به صفت والي باقي  جادر آن  لو عمر زمان خ�فت حضرت ابوبكر ستاد دربه يمن فر
زمان خ�فت حضرت  به لقاء اهللا پيوست. در سراغ وي آمد وه آنكه مرگ ب ماند تا

 به مدينه منوره به حضرت عمر يمن را ثلث صدقات (مال زكات) معاذ عمر
به صفت جمع  را توبرايش نوشت من  آن را ناپسند دانست و حضرت عمر، فرستاد

 ثروتمندان اخذ آن است كه زكات را از بلكه وظيفه تو ،نفرستادمها  جزيه كننده ماليات و
چيزي به تو  من  جواب گفت: در حضرت معاذ مستمندانشان توزيع نمايي. بر نموده و

 گرفتن آن باشد. ع�قمند يا يمن شخص مستحق و نفرستادم كه در را
 نصف اموال زكات اهل يمن را به حضرت عمر ذسال دوم حضرت معا در و

يمن  جواب فرمود: من در ناپسند دانست معاذ درآن را  همچنان حضرت عمر فرستاد
سال سوم همه اموال زكات اهل يمن را به مدينه منوره  در بيگرد نيافتم. وآن را  كسي كه
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يمن كسي كه  در : جواب گفت در كرد ولي معاذ آن انكار پذيرفتن ارسال نمود عمر از
شدم اين سرمايه بيت المال  ناگزير ،ندارد گرفتن آن باشد وجود ع�قمند با مستحق و

 )153و153ص 21بفرستم. ( شماه مسلمين را ب
صدقات به  زكات وآوري  جمع به من را بن عبدالعزيز عمر: دگوي مي يحي بن سعيد

) فرستاد كنند مي پنجه نرم گرسنگي دست و و فقر امروز مردم آن باكه  (جاي افريقا
كه  فراخواندم و نيازمندان آن ديار را فقراء آوري نموده جمع صدقات آن ديار را زكات و
اموال زكات  ناگزير با، بپزيرد كسي را نيافتم كه زكات را ،زكات به ايشان بدهماز مال 

 )154ص21كردم. ( را در راه خدا رها ها آن خريداري نموده و راگان  برده و ها غ�م
چتر رحمت در آن كه  بلكه هرگوشه جهان ،نبود به افريقا رفاهيت منحصر اين غنا و

 غنامندي برخوردار رفاهيت واز آن  ،خ�فت اس�مي سايه بان بود خدا حكومت و
  اند. بوده

بن عبدالرحمن  بن عبدالعزيز به والي عراق عبدالمجيد عمر دكن مي ابوعبيد روايت
بن  عبدالمجيد ،بپردازخود را  داد كه معاشات ماهوار مامورين وي هدايته ب نوشت و

بيت المال مسلمين مال اضافه  در را انجام دادم و عبدالرحمن درجواب نوشت: اين كار
 غير ت�ش كن حاجات آناني را كه در وي نوشت ه بن عبدالعزيز ب عمر، هم موجود است

 جواب نوشت اين كار را در ،پوره كني را اند شده اسراف قرضدار بندباري و بي سفاهت و
كه مال  پس جوانان را  وي نوشت:ه عمر ب ،است بيت المال اكنون فاضل وام  كرده هم

مال پوره از اين  راشان  هاي خانم مهر مصارف ازدواج و خواهش ازدواج را دارند ندارند و
ي هنوز وجود بيت المال مسلمين مال در وام  كرده اين كار راهم :جواب نوشت در ،كن

 واند  مسلمين كه مكلف بپرداخت جزيه حالت آنعده غيره وي نوشت به ب عمر ،دارد
ايشان صرف يك  از زيرا؛ ما ،توجه كن دتوان نمي پوره كردهها را  آن مكلفيتهايشان  زمين

 خواهيم.  نمي سال جزيه دو يا سال و
ه ل اصلي گدايي برا كه عام ساحات تحت نفوذ خود دامن فقر اين چنين اس�م در
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از تطبيق  ثمرات عدالت نظام اس�مي است كه بعد و اين هم آثار ،آيد چيده بود مي شمار
اس�م  جز ازه مگر دنيا نظامي را ب، سرزمين خويش برچيد گدايي را از و آن گليم فقر

 بدين منوال مشاهده كرده است؟
به آيين اند  ع بشريجوام گدايي در و امعه جهاني خواهان برچيدن بساط فقرج اگر

 خود اين اهليت را در اگر بپزيرند و جان دل آن را از و نجات بخش خداوند روي آورند
 جوامع اس�مي ادا درخود را  اس�م دوركه  مانع ايجاد نكنند حداقل بگذارند و بينند نمي

 نمايد.

 :نامه سوال

آمدن به ميان  ،عوامل اجتماعي مورد بررسي در يق وقطرح سوال نامه تح هدف از
اثرات رواني آن بالي افراد  اخروي گدايي و اجتماعي و، پيامدهاي فردي و اضرار ،گدايي
صاحب نظران علوم  كه اين موضوع را با، يافتن راهاي ع�ج آن است وگر  گدايي

 ام كه: داده بررسي قرار روانشناسي مورد بحث و علوم اجتماعي و ،اس�مي
انكشاف  رييس جميعت اص�ح و (عاطف) محمد كتورد بخش علوم اس�مي با در 

 تربيه كابل. پوهنتون تعليم و استاد (مسلم) پوهندوي عبدالحد و اجتماعي افغانستان
رييس پوهنحي علوم اجتماعي  (رويان) بخش علوم اجتماعي پوهنوال عبدالقدير در

نحي علوم (احمدي) استاد پوه هارون پوهندوي مير تربيه كابل و پوهنتون تعليم و
 .تربيه كابل اجتماعي پوهنتون تعليم و

 پوهنمل عبدالمنان (حقيار) و (شمس) شمس الدين بخش روانشناسي استاد در و
به سوالت بنده جواب ارايه  ،تربيه كابل استادان ديپارتمنت روان شناسي پوهنتون تعليم و

بخش مناقشه اين  رد م وگيري مي نقله ب مستقيما كه اينك نظريات ايشان رااند  كرده
 .دهم مي مورد تحليل قرار نظريات را
عوامل بوجود آمدن مرض  اين سوال بنده كه (علل و برابر در (عاطف) محمد دكتور
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به مسايل  اجتماعي هستيد و شما كه رييس يك نهاد نظر جامعه افغاني از گدايي در
 يد؟كن مي ارزيابيجلوگيري آن را چگونه هاي  راه داريد چسيت؟ و كار و اجتماعي سر

نكات ذيل خ�صه  توان در مي عوامل گدايي را علل و  كرد: نظر موصوف چنين ابراز
 كرد: 
 گي. بيچاره و فقر -1
 همسايگان. ضعف روابط صلهء رحمي اس�مي في مابين اقارب و -2
ذمه  واجبات مالي كه بر ديگر و عشر پرداخت زكات و بخل سرمايه داران در -3

 ت اس�مي گذاشته شده است.شريعاز طرف  ثروتمندان
 مردم.در ميان  همبستگي اجتماعي عدم دلسوزي و -4
 و گمارند مي باندهاي خاص كه افراد را به همچو كار و اه گروه وجود بعضي از -5

 اند. را به عنوان شغل براي درآمد خويش پذيرفته اين كار
 رد: ك نظر حل اين پديده مذموم اجتماعي چنان اظهار رابطه به ع�ج و در و

آوري  جمع هاي قريه كميته منطقه و هر زكات بگونه كه در و ـ احياي نقش عشر
پوره كردن  كميته مسؤليت تمويل وو اين  عشر محصولت زراعتي ساخته شود زكات و

شان  خود كفاييهاي  ايتام آن منطقه را بدوش گيرد وراه وها  مساكين بيوه مخارج فقراء و
جهات  ملي و دولت تجار ايتام با وها  فقراء مساكين بيوهبه ميان گذاشتن مشكل  را با

 وليات كشور ارسال گردد. مناطق و صورت ازدياد به ديگر در كند و خيرانديش جستجو
 امور اجتماعي و كار و ،وزارت داخله ،سره مياشت ،اوقاف ـ وزارت ارشاد حج و

نند ارزيابي كنند آنعده ز مي شوم دست كه به اين كار شوند افرادي را عدليه دست بكار
را ندارند  آناني كه توان كار و را دارند به كارهاي مناسب بگمارند افراد كه توان انجام كار

آناني كه نه توان  و .كنند ايجادشان  مناسب مطابق حالهاي  تحت سرپرستي بگيرند حرفه
مسؤليت  هد ودولت به اساس تع رود مي ايشان نه اميد فراگيري حرفه از را دارند و كار
 بيمه بالعوض نمايد. كفالت وها را  آن همچو افراد دارددر برابر  كه
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 استفادهها  آن از گمارند و مي را به اين كار داخله باندهاي كه افراد ـ وزارت امور
 سوز بازدارد. خانمان اين كار از تشخيص نمايد و برند مي

 تربيه كابل عي پوهنتون تعليم ورئيس پوهنحي علوم اجتما (رويان) پوهنوال عبدالقدير
راه ع�ج آن  و آمدن گدايي چيست؟به ميان  اين پرسش بنده كه عوامل اجتماعيدر برابر 

 كدام است؟ فرمودند: 
 رشد فكري و عواملي است كه در يم مشحون ازكن مي گي آن زنده در جهاني كه ما

تعين سرنوشت  هنگي درفر اقتصادي و ،بوده عوامل اجتماعي انسان تاثيرگذار جسمي هر
 ثيرأمهمترين سكتوري كه بالي اقتصاد انسان ت ارزنده دارد يكي از مردمان آن رول بسا

موقعيت خويش را  است تا انسان خواهي نخواهي مجبور ،اندازد عوامل اجتماعي است مي
انحرافات ، كار نبود ،اجتماع تحكيم بخشيده با بقاي خويش بكوشددر ميان  نگاه هر از
د كه شو مي منحرف باعث اشخاص ناس�م و با همزيستي و به مواد مخدر اعتياد ،�قياخ

 كمبود وسايل مادي انسان مجبور نبود و در صورت هشود بالخر ثرأمت اقتصاد يك فرد
 است دست به تكدي زند.

 فسق و، افسردگي ،دهد مي سه ب�ي بزرگ نجات انسان را از د: كارگوي مي اف�طون
 بايد كار، دشو مي مرتكب جنايات اجتماعي ،برد مي سره كه به بيكاري ب انياحتياج انس

گفته ه ب ،نمود مقام بلندي را احراز خوشبخت شده بايد تحصيل مال كرد تا كرد تا
رسي  شخصي كه به مايحتاج خويش دست شده هر باعث خرابي اقتصاد اف�طون نبود كار

طرق  د تهيه نمايد كه يكي ازشو مي كه طريقي هر از است آن را نداشته باشد مجبور
 دريافت اين احتياج دست زدن به گدايي است. 

 عدم موجوديت شرايط مرفه زندگي در جهل و، امراض ،موجديت معتادين هكذا
بوجود آمده  نادار نتيجه يك جامعه فقير و رول بسي ارزنده داشته كه در ها انسان اقتصاد

 زنند. مي كارهاي منافي اخ�قي دست ساير ي وبه گداي ها انسان باآلخره يك عده
چنين مطرح  ع�ج مرض گدايي را بيرون رفت وهاي  راه (رويان) پوهنوال عبدالقدير
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 نمود:
 از: اند عبارت مهمترين طرق ع�ج اين پروسه تحقيرآميز

 بلند بردن سطح اقتصاد مردمان جامعه. -1
 اين عمل از باحت و نادرستيبيان ق عامه و رشد افكار به خاطرتبليغ علماي ديني  -2

 شريعت اس�م. نظر
 جامعه. مفاسد اخ�قي در مخدرات وه اعتياد بهاي  محونمودن زمينه -3
عواقب  و ها زيان رابطه به وسايل اط�عات جمعي در استفاده از ضربتي با كار -4

 اقتصادي آن. اخ�قي و ،سنگين اجتماعي ننگين و
 ؟چيست شما نظر سوال كه (عوامل گدايي ازاين  برابر در (مسلم) پوهندوي عبدالحد

 كرد: كدام است؟ چنين ابراز نظراز آن  جلوگيريهاي  راه و
گدايي خود  اس�م حضرت محمد بزرگوار پيامبر درود بر و ليزالبنام خداوند 

 و انسان به رضايت خاطر و، دادن به آن كاري است بس مشكل پديده است كه تن در
نقاب ذلت را بروي خويش  نمايد و درازو گدايي  ست به سوالنيست د بدون نياز حاضر

 كمال عجز و با آورده و ها به گدايي رو انسان بكشد. اما بعضي اوقات تعداي از
در  ،پول چندي بدست بياورند تا ،نمايند مي آن دست دراز اين و نزد هرگي  سرافگنده

آن را تقبيح نموده  ده ودا كه دين مقدس اس�م اين عمل را مورد نكوهش قرارحالي 
قيامت روي  روز در :فرموده است دهد: حضرت پيامبر مي اختار عاملش را تهديد و

هاي  هانگيز عوامل و د تاشو مي بدين اساس لزم دانسته ،دباش مي گوشت عاري سوالگر از
پيشگش نمود. در مورد  بتوان ع�ج را دارد مشخص گردد تا وامي كه انسان را به اين كار

به  جمله عوامل اين كار از د شخص را به گدايي كشاند وتوان مي بنده نظر پس آنچه از
 ذيل است:  قرار رود مي شمار
 ديگر خطور انسان هر ذهن من و همه به عنوان انگيزه گدايي در قبل ازچيزي كه  -1

گي  مايحتاج زندهدر برابر  خود را زمانيكه انسان ،تنگ دستي است و فقر دكن مي
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 .برد مي ناگزير دست به گدايي، پيشه هم نداشته باشد و كار و بيند يم عاجز
آن طريق  از است تا اوقات براي انسان كارهاي خوبي ميسر بسا  عدم توان كار: -2

 نقص در، به نسبت استعداد ضعيف اما ،اباته نمايد اعاشه وخود را  فاميل خود و
چشم و..  يا و ودن دست پافلج ب يا مانند قطع و ،عدم موجوديت عضو يا و اعضاء

 گدايي پناه برده و يا سوالگري وتا به  دساز مي انسان را مجبور كه اين عامل نيز
 استفاده نمايد.از آن  من حيث يك مدرك معاش

د شو مي عام ديدههاي  شاهراه و نقاط شهر بسيار چنانچه كه در پيشه: حرف و -3
شام جاي  صبح تا روزها از كوچك فرزندان خورد و مادر و متشكل ازهاي  فاميل

رنج  درد و شكوه از زاري و گريه و با برايش انتخاب نموده و مشخصي از
شان  خيرات برايبه عنوان  پول چندي ند تاساز ميروزگار عابرين را مجبور 

 ،رسد مي به مشاهده ظاهر حقيقت اين چنين نيست كه از واقعيت و اما ،بپردازد
 صدها موردي است كه تحت رهبري يك يا بلكه اين صحنه كارسازي شده از

يك مدرك اش  تواضع فريب دهنده شعبده باز گدايي را به اين عجز و چند نفر
 مزد به اين كاردر برابر  اطفال چندي را زنان و بزرگ عايدتي قرار داده و

 گمارند. مي
 يا اشخاص سوال د كه شخصي وشو مي جامعه ديده در  نقاب گدايي: هدف در -4

 اي او روحيه درگي  رنج زنده درد و ضمن به عوض آن كه آثار اما در ،كنند مي
به از آن  اي خاصي هم چنان كنجكاوي به شوه تيزفهمي و زيرگي و، باشد نمودار

طريق سوالگري كه يك غ�ف جالب ترحم است  اين نه از ،رسد مي مشاهده
 د.باش مي موظف

اما به آن هيچ گونه نيازي هم  دكنن مي ند كه گداييشو مي ي ديدهها انسان احيانا -5
سوال نمودن براي آن شخص يك  يا اينجا بايد دانست كه گدايي كردن و ،ندارند

 عادت است نه احتياج.
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اشكال ها  انگيزه كه عوامل وگري  مشهور عمل گداييهاي  شيوه و ها صورت اين بود
د اين مرض را توان مي بنده نظر كه ازهاي  خود دارد. اكنون راه را نيز با روشني مبرهن و

 حداقل آن را كاهش دهد قرار ذيل است. يا و ع�ج نمايد
حيات  است هيچ مشكلي در انسان ساز جهاني و ،كه يك دين مقدس دين اس�م چون

 ع�ج فقراز جمله  ع�جي را دارا است كه اين كه براي او رسد مگر نمي به مشاهده بشر
 است.

قوانيني وجود دارد  بينم ضوابط و مي �م نظر بيفگنيمبه نظام اقتصادي اس زماني كه ما
تطبيق آن فقر به عنوان يك پديده ناشناس غريب به مشاهده خواهد رسيد  در صورت كه

انواع اموال فرض گردانيده  زكات را در ،داراي نصاب مسلمانان غني و وقتي كه دين بر
 زراعت ديده ت باغ ودهم حصه حاص� يا وجوب عشر زماني كه به مشروعيت و است و

 تقسيم و وارثين او د هنگامي كه مسلمان وفات كند مال وي به عنوان ميراث برشو مي
 عنوان وجيبه ايماني باتا به  مسلمانان كه وسعت مالي دارند لزم است بر ،تركه گردد

فرامين  رستا نصوص ودر اين  خود كمك كند كه دين مقدس اس�م مسلمان فقير برادر
 باشد. مي ع�ج نهايت موثر در زدودن فقرهاي  همه راه دارا است همه و زيادي را

نه به شكل ملكيت  ميانه اس�م به شكل متوسط و آن تطبيق نظام اقتصادي در مزيد بر
شرط  و نه به شكل بدون قيد و مثل نظام سوسيالستي تهي دست ساختن فرد دولت و، تام

تضاد  واقع شده از تعادل جامعه موثر درفردي مثل نظام اقتصادي سرمايه داري خود 
 و فقيرتر، مردمان فقير گردد و دار اژدها سرمايه تا گذارد نمي طبقاتي جلوگيري نموده و

 شوند. گر بالخره گدايي و چاكر
دين در  نظر مردم از نكته اصلي نبايد فراموش شود كه دولت به عنوان متصدي امور

اص�ح  ،وظيفه اصلي دولت داريكه  دهد قرارسرمشق  خويش اين راهاي  رأس برنامه
اموال آوري  جمع به توظيف و رستادر اين  ادارات خاصي شان مردم است و حالت و

 يك طرف در از مراقبت كامل داشته باشد تا زكات وجهات مصرف آن توجه و و عشر
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دث حوادر برابر  طريقاز اين  طرف ديگر دولت از روي ملت مسدود نموده وه را ب فقر
 افراد معيوب و از دوم هم وظيفه دولت است تادر مورد  ،صدها مشكل ديگر طبعي و

نگذارد  را مرفوع نموده وشان  بيت المال احتياجات از معلول ملت پاسداري نموده و
 فرو كام تلخ روزگار در شده و فقر رعاياي دولت دست خوش ذلت و تعدادي زيادي از

 روند.
طريق رشد سويه تعليمي  از داري اين است كه تادولت  وجيبه ديگري دولت و

ايشان  نموده و چبين افراد ملت دور ننگين را از هاي لكه ،انسانيي ها ارزش ،مفاهيم ديني
 نگذارد پول فراواني كه از تربيه نمايد و عظيم هستي سوق نموده وي ها مسوليترا به 

نوش تعدادي  عيش و ايد مي اطفال بدست زنان و ريزي تني چند از عرق آبروريزي و
آينده نيروي  آن اطفال كه در ،طاغون تان دهر را فراهم سازد شهوت پرستان و اندكي از

 دقت تمام به اين نكته متوجه بايد بود.ه پس ب ،دشو مي ايشان تشكيل بشري جامعه از
هاي  راه بين بردن گدايي از از امر دولت در اگر ،مسؤليت متوجه دولت استباز هم 

دروازه گدايي  ساز اس�م را سرمشق قرار دهد وگي  دساتير زنده ي استفاده نموده وموثر
خارجي  چهره گدايي براي باداران داخلي و د درتوان نمي هيچ فردي ،را ك�ً مسدود نمايد

 فعاليت نمايد. و خود كار
فقط  همه مشك�ت فقط و نجات ازهاي  تمام راهكه  آخر توصيه من همين است در

 دوري ما از فاصله و زيرا ،بس و دباش مياز دين  واقعي مرتبط به فهم اصيل و و مرهون
 پس تا ،بينم مي امراض چارچوب تمام مشك�ت و درخود را  دساتير دين سبب شده كه

دنيوي خود را  ديني وگي  تمام ساحات زنده براي دين فرصت مداخله در زماني كه ما
 ود.ب ف�ح ناممكن خواهد ،اهم نسازيمرف

تربيه  استاد پوهنحي علوم اجتماعي پوهنتون تعليم و (احمدي) هارون پوهندوي مير
 نظرنمود:  فردي گدايي چيست؟ چنين ابراز رابطه به اين سوال كه (اضرار كابل در

سف اطفال أت جامعه خيلي زياد بوده كه با ديدگاه من اضرار فردي گدايي در و نظر از
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 آن اضرار را ند وباش مي اناث به اين عمل دچار كور وذ قشر كهن سالن از جوانان و
 توان به گونه ذيل برشمرد:  مي

 ند.شو مي جامعه دوش فاميل و بار آيند و مي همت به بار بيگر  افراد گدايي -1
 دسته عرق ريزي ب يك مبلغ پول را بدون زحمت كشي وگر  چون گدايي -2

حرفه نشده اين  سلك وفراگرفتن يك م و آورد هيچ گاه ع�قمندي به كار مي
 نمايد. مي تنبلي را براي هميشه اختيار

 جامعه بشردوست در احساس و يك عده افراد باعث رنجش افراد باگري  گدايي -3
 د.شو مي

نتيجه اينكار آهسته آهسته  دركه  دشو مي همت بي گدايي انسان تنبل و به اثر -4
 گران به اينكارتشويق دي دزدي و كيسه بري و انسان را بر رذايل اخ�قي و

 د.دار وامي
عمل هاي  پيامد از مساجد ها و  هكوچ و ها سرك و معابر مردم در آزار اذيت و -5

 گدايي است. 
 تربيه كابل ديپارتمنت روانشناسي پوهنتون تعليم و مرآ (شمس) شمس الدين پوهنيار

 ر كردند: چنين ابراز نظ )لحاظ رواني چيست؟ گدايي ازهاي  (پيامد اين سوال كهدر برابر 
امرار امور  به خاطركه صرف اند  يك نوع كساني اند، گران به چندين نوع گدايي اص�

گذراني  خوش به خاطركه اند  زنند. نوع ديگر اطفالي مي روز مره خود دست به اين كار
شكل  زنند. و مي هم آگاهي ندارند دست به اين كارشان  هاي روزانه خود كه حتي فاميل

 مرد اطفال را به قسم اجاره روزانه در كه چندين زن و اند افرادي خاص وگداها اش ديگر
كشيدن صداهاي  زخمي با، معلول ،معيوب به اشكال مختلف مانند معبرهاي بزرگ شهر

 توان گدايان حرفوي ناميد. مي راها  اين گمارند كه مي غريب به اين كار عجيب و
 قبال دارد:  بزرگ را در پيامد دوگري  گدايي

 گر. تيدن رشد جسمي اطفال گداييفـ به تعويق ا
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 گر. ـ عدم رشد رواني اطفال گدايي
 ،معتادشدن ،شرمندگي هميشگي، چونهاي  ويژگي خصوصيات وگر  اطفال گدايي در

 ظاهر اجتماعات زيادتر در گر همچنان اطفال گدايي و رسد مي مشاهدهه اجتماعي نشدن ب
به  متنوع ديگرهاي  راه دهند از ج شرعي تن درنميگداهاي گ�ن سال به ازدوا ،شوند نمي

 مانند مي خانم باقي عمر بدون شوهر و آخر اكثراً تا و پردازند مي اشباع غرايز جنسي خود
زندگي نداشته بركس  هدف مشخص در ،تصاميم متردد هستند پيري زود رس داشته در و

 ديگران متوقع از و صرهميشه سست عن ،زندگي كم است درشان  اعتماد ندارند دوستان
 فاميلي و ،انجام امورات روزمره شخصي ند ازتوان نمي مثبت انجام داده كار ،ندباش مي

 بخواهند از اگر ،است ها خصوصيات آن تصميمي از بي زنند. مي اجتماعي سرباز
سراغ دارم  ،رسد مي اعتياد حده كار برايشان ب اين ند وتوان نمي بيرون شوندگري  گدايي

عمل گدايي ماها  بازداشتن از به خاطرها را  آنشان  فاميل كه اعضاي خانواده و ي راافراد
 اند. از رهايي دورابره به چنان اعمال دست زده ولي بعداند  خانه بندي كرده روزها در و

قانوني  تجارت غير است فروش و مواد مخدره گدايي اعتياد ب ديگرهاي  پيامد از
 بازارهاي كابل گدايي گران مواد مخدر در گيرد مي صورتطريق همين گدا  مخدرات از

 گداييهاي  پيامد آثار و دادن به مفاسد اخ�قي نيز از تن در خودفروشي و ،فروشند مي را
 د.باش مي

(تاثيرات رواني گدايي  سوال كه برابر استاد روانشناسي در (حقيار) پوهنمل عبدالمنان
  اند: مودن نظر چنين ابراز بالي اشخاص چسيت؟)

 مبناي آن هويت و بر و گيرد ميفقر اقتصادي منشاء  كه گدايي غالباً از آنجا از
 از دست خود را اهميت اجتماع ارزش و افراد گدا در بيند مي شخصيت افراد صدمه

نشده همواره احساس  ارضا معمولً اساسي رواني افراد گداهاي  چون نيازمندي ،دهند مي
 د. شو مي ديدهها  آن بيني در خود كم

اكثراً به  دهند مي از دست همچنان كه گفته آمديم افراد گدا اعتماد به نفس خويش را
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، افراد منحرف چون دزدها  آن زنند كه به مرور زمان از مي جرايم دست فساد اخ�قي و
طفوليت  اكثراً قاچاقبران اطفال گدا را در ،دشو مي غيره ساخته و، فاحشه، قاچاقبر ،رهزن
 امكانات تربيتي براي افراد گدا ،نمايند مي استفاده سوءها  از آن داده تربيت قرار تحت
عاطفه ها  آن ،نمايند مي صرف گداييخود را  بيشترين وقتها  آن زيرا؛، كم است بسيار

 ارضاء نشده است كه يكيها  آن هاي اساسي رواني مندي نيازاند  نه ديده مادري را پدري و
محبت  و مهر كودكي كه از ،به فرزندان است مادر محبت پدر و و مهر اه نيازمندياز اين 

 گدايان افراد اجتماع نيز از ،مشك�ت متعدد رواني خواهد داشت محروم بماند مادر و پدر
ها  آن جهتاز اين  محبت نمايد ابراز دوستي وها  آن هيچ كس ميل ندارد كه به زاراند و بي
دار  لحاظ جسمي چون گداها به صورت دوامز ا ،انندم مي زمينه رشد اجتماعي عقب در

سوختانده زيبايي ها را  آن صورت و آفتاب سر نمايند مي شغل سپريخود را در اين  وقت
 ،مانند زيرا مي لحاظ رشد عاطفي عقب همچنان از دهند مي از دست لطافت خويش را و

 اس�م بنابراين پيامبرند باش مي عواطف فاقد ها آناند  مهري رنج برده بي همواره از
از اين طريق  كردن اوآوري  جمع صحرا چوب از فرموده است ريسمان به دوش كشيدن و

 به ديگران دراز كرده شود.و گدايي  كه دست نيازاز اين  امرار معاش نمودن بهتر است

 و بررسي سواالت مطرح شده: مناقشه

 نظران بدست صاحب انشمندان وجوابات د نظريات و مناقشه از آنچه به عنوان نتيجه و
چنان  توان مي جوامعي بشري را آمدن گدايي دربه ميان  مهم عوامل عمده و يدآ مي

 آمدن گدايي:به ميان  طبق نظريات محترم داكتر محمد (عاطف) عوامل ،برشمرد
بخل  ،همسايگان رحمي في مابين اقارب و ضعف رابطه صلهء ،گي چاره بي و فقر

سوزي اجتماعي  عدم دل ،مالي شانهاي  ديگر مكلفيت رداخت زكات وپ سرمايه داران در
ه گدايي بهاي  انگيزه حرفوي درين زمينه ازهاي  فرقه باندها و وجود و ،ميان افراد جامعه

 رود. مي شمار
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انحرافات  ،(رويان) عوامل عمده گدايي نبود كار محترم پوهنوال عبدالقدير طبق نظر و
عدم رعايت  اسراف و، افراد ناسالم زيستي با هم جهل و ،خدرمواد مه اخ�قي اعتياد ب

 اند. عوامل گدايي مصارف از اعتدال در
 عوامل عمده گدايي:  (مسلم) بيانات محترم پوهندوي عبدالحد و مطابق نظر

انوثت) تبديل شدن  و مند بودن بكار (معيوبيت صغر عدم توان ،ضعف اقتصاد و فقر
عوامل عمده  از، نقاب گدايي اهداف شوم استعماري در اين عمل به حرفه و پيشه و

موافق هستم ها  آن كليه بنده با شمرده شد گدايي در بالهاي  انگيزه آنچه از .گدايي است
آمدن اين پديده به ميان  نيز وجود دارد كه باعث هاي ديگر علت افزون برآن عوامل و و

  از: اند عبارتها  آن ،گردد مي منفور اجتماعي
كاركردن را شان  خود زعمه يك عده افراد ب  :احساس حقارت در برابر كار و حرفه ـ

 داشتن حرفه گدايي را ترجيح و كوشش و عوض كاره ب كنند مي كسرشان براي خود تلقي
ند توان مي همچنان و را دارند توان كار ،اين نوع افراد هنگامي كه جوان هستند ،دهند مي

 وگي  هنگام سال خورده، حرفه و كار برابر نگري درسطحي  حرفه هم بياموزند با
 نخواهد بود. بازها  آن رويه گدايي دروازه ديگري ب جزگي  افسرده

د: به اين شو مي آمدن مرض گداييبه ميان  عوامل خيرات هم از ـ اعتماد به صدقات و
 واحساس  افراد بااز طرف  خيرات معني كه يك عده افراد به اميد اين كه صدقات و

معاش نمايند ايام  مدرك امراراز اين  ندتوان مي ايشان و رسد مي بشردوست برايشان
گرچه افراد  كنند مي تنبلي سپري كسالت و است در كه سرمايه عمرخود را  جواني

هستند ولي اعطاي  جوامع انساني براي هميش باقي باشند و خيرانديش ممكن است در
ها  آن تغيير ميسر مصرف صدقات د باتوان نمي به يك جهت معين بودهشان  صدقات

اند  هم به همين اميد مصرف كرده ايام جواني را افرادي كه به چنان گمان نشسته بودن و
 وجود نخواد داشت.ها  آن ديگري براي مانند جز راه گدايي مسير مي بدون مدرك باقي
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ان آمدن گدايي آنچه گفته شد مسايلي ديگري هم وجود دارد كه زمينه به مي افزون بر
خانمان سوز خشك سالي هاي  سي�ب وهاي  جمله زمين لرزهاز آن  د كهساز مي مساعد را
سياست اقتصادي ، تربيه نادرست تعليم و ،ها جنگ حيواني امراض زراعتي و ،قحطي و

 توان مي غيره جامعه و ازدياد في صدي بيكاي در عادات ناشايسته و نامنظم پيروي از
 د.شو مي آمدن گدايي مساعدبه ميان  سي را فراهم نمايد كه نتيجتاً ظروفزمينه فقر تنگد

 محترم پوهندوي مير رواني گدايي سوالتي را با آثار فردي وهاي  رابطه به پيامد در اما
عبدالمنان  پوهنمل استاد شمس الدين (شمس) و (احمدي استاد علوم اجتماعي و هارون

اضرار فردي  (احمدي) ردم كه پوهندوي ميرهارون(حقيار) استادان روانشناسي مطرح ك
 چنين برشمرد:  گدايي را

از  ،ندشو مي جامعه دوش فاميل و نتيجه بار د كه درساز مي همت بي ـ گدايي افراد را
 جامعه است. كار در بي مسلك و حرفه و بي آمدن افراد تنبلبه ميان  گداييهاي  پيامد

 .دهند مي جامعه رنج را در احساس ـ گدايي گران يك عده افراد با
كيسه  همتي آهسته آهسته بر رذايل اخ�قي دزدي و بي تنبلي و از ـ گدايي گران بعد

 آورند. مي صدها جرم ديگر روي بري و
 و ها كوچه و ها سرك مساجد معابر عموميهاي  دروازه در مردم ازار ـ اذيت و

هاي  پيامد قسم دادن از ن وحتي قسم خورد زاري و اظهار ناله و شهري باهاي  سرويس
 نادرست گدايي است.

جسمي و رواني گدايي هاي  رابطه به پيامد در (شمس) استاد پوهنيار شمس الدين و
 بيان انواع گدايان چنين گفت:  بعد از

 قبال دارد. بزرگ را در پيامد مهم و دوگري  گدايي
 گر. ـ به تعويق افتيدن رشد جسمي اطفال گدايي

 گر. نكشاف رواني افراد گداييا ـ عدم رشد و
اجتماعي شدن  ،معتاد شدن ،خصوصيات چون شرمندگي هميشگي گر اطفال گدايي در
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 .رسد مي هميشه به مشاهده
 ،عزلت مادام العمر سستي در تصاميم كم همتي بزرگ سالن عدم ازدواج و در اما

خ�صه ، دشو مي دهفاميلي وغيره دي اجتماعي و ي فردي وها مسوليت فرار از ،متوقع بودن
مرض گدايي ه آغشته شدن ب از چه بزرگسالن بعد چه كودكان و گر، اين كه افراد گدايي
 ند.توان نمي جامعه شده نورمال در ديگر افراد عادي و

 تاييدام  آورده دانشمندان گرد مصاحبه با بخش پيامدهاي گدايي آنچه را كه در در
هاي  من روشن شده است پيامده موضوع بتحقيق در جريان  م ولي چيزي كهنماي مي

 د كه قرارشو مي آن مرتب هم بر ديگر آثار، شود نمي شده گدايي خ�صه به اشياي كه ذكر
 د: باش مي آتي

 ،خانواده ،و انديشه اخ�ق فكر ،گدايي تاثير مستقيمي بالي عقيده  بخش فردي: ـ در
: پسرم فرمايد مي رش توصيه نموده. چنانچه لقمان حكيم به پسگذارد مي استق�ل امينت و

احتياج اين سه خصلت  و فقر از كه بعداند  غني بساز كمتر كسانيخود را  كسب ح�ل با
 از تر بزرك ،مردانگي مروت و عقل وضياع در ضعف در ،دين سستي در ،نرسدها  آن به

 شمارند. مي حقيراو را  همه آن كه مردم
كسي چيزي  از اگر چيزي دادي اميرش باشي و كسي را اگر اند: حكماء گفته بعضي از

 )38ص9و38ص25( باشي چستي مانندش كسي استغنا از اگر خواستي اسيرش باشي و
مانع پيشرفت و تقدم است لنه  وماندگي  گدايي سبب عقب  :بخش اجتماعي ـ در

 د.باش مي قانوني بي شرارت منشأ جنايات و جرايم و فساد براي انتشار
 مورد در پيامبر اخروي نيز دارد و آثار ،دنيوي داردهاي  پيامد همچنان كه گدايي

شيوه  قيامت نزد خداوند به شكل و در روز زند ميگري  هركه دست به گدايي  فرمايد: مي
 شرح حديث كه در روي آن لقمه گوشتي هم نيست. قاضي عياض در شود مي حاضر

عزت نزد خداوند  و آبرو هيچ د وشو مي د كه چنين شخص با آتش دوزخ عذابگوي مي
 )2ج213ص14پيشكش كرده است. ( خدا نزد غير از ناتواني خودش را و زيرا؛ فقر ،ندارد
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 : هاي گذشته و پاسخ ها از البالي پرسش عالج گداييهاي  راه

به  جامعه در افرادهاي  عملكرد اثر تعام�ت و گدايي يك پديده اجتماعي است كه در
 مسولين بساط آن برچيده شود و كوشش افراد جامعه و ش وت� ممكن با ،ايد مي ميان

 سره خواري ب همه انواع ذلت و دور از رواني آرمش جسمي و رفاهيت و افراد جامعه در
 برند.

 جامعه دو براي برچيدن بساط گدايي از (عاطف) محمد دكتورهاي  حسب فرموده
 است. عامل عمده موثر

شان  پرداخت واجبات مالي روتمندان بااحساس مسوليت افراد جامعه مخصوصاً ث -1
 اين مشكل فايق آمد. ممكن است بر

فراهم  مسايل اجتماعي دارند با دولتي كه نقش موثر درهاي  توجه جدي ارگان -2
 و مساعد ساختن زمينه آموزش كار ترويج موسسات حرفوي و ،آوري زمينه كار

 كه بتوانندها  آن زد بهدادن م سرپرست و بي اطفال، بيوه زنان ،حرفه براي معيوبين
 ضعفاء و تحت كفالت درآوردن آن عده از و ،معاش نمايند آن امراربه واسطه 

 آموختن حرفه را ندارند. نواياني كه توان كار و بي
 بدل پول اندك معيوبين ايتام و وي كه درحرفهاي  باند ها و هو همچنان مهار كردن گرو

عمل گدايي نقش اساسي  جلوگيري از رچيدن وگمارند در ب مي بيوه زنان را به اينكار
بلند بردن سطح اقتصاد  (رويان) اي پوهنوال عبدالقديره نظرداشت فرموده در دارد. با

 مفاسد اخ�قي و مواد مخدر وه اعتياد بهاي  زمينه محو ،مردمان جامعه تبليغ علماي ديني
سنگين  عواقب ننگين و و ها زيان بيان وسايل دسته جمعي با استفاده از ضربتي با كار

 مرض گدايي را ع�ج كرد. توان مي عمل گدايي
ع�ج مرض گدايي در مورد  لحد مسلماپوهندوي عبدهاي  خ�ل صحبت آنچه از

همچنان كه اس�م دين ميانه  ،طبيق نظام اقتصادي اس�م است عبارت از  د:شو مي برجسته
ا گرفته نظام اقتصادي آن هم اجتماعي را فر جسمي فردي و است تمام جوانب روحي و
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 را كه عامل اصلي گدايي در تطبيق آن فقر ،تفريط قرار دارد اعتدال ميان افراط و حد در
 .برد مي بين  از رود مي شماره جوامعي بشري ب

 ،فراهم آوردن زمينه كار رعاياي خويش بادر برابر  ـ همچنان احساس مسوليت دولت
سزاي در زدودن ه نوايان تاثير ب كفالت بي حقين وتوزيع آن به مست زكات وآوري  جمع

 گدايي دارد.
تطبيق كامل آن ح�ل  است واز دين  زمينه فهم درستدر اين  عمده عامل اصلي و و

 كوشش در همه مشك�ت انسان من جمله مشكل گدايي است. همان گونه كه ت�ش و
برجسته  عمده و نقش آسايش فرد رفاهيت و ارتقاي ظرفيت در بهبود وضع معيشت و

 ،دشو مي زندگي انسان مشك�ت گوناگون در وماندگي  تنبلي باعث عقب دارد كسالت و
ناديده گرفتن آن  مقرارت الهي و قوانين و از حانب معنوي ارتكاب گناه سرباز زدن در

 آرامي اهللا من جمله فراخي رزق وهاي  رحمت بدون شك باعث محروميت انسان از
 .گردد مي ديگرانه نياز ب خواري با دراز كردن دست به ذلت ومبت� شدن  رواني و

هاي ع�ج گدايي برجسته گرديد موارد  هنظريات دانشمندان را در آنچه ع�وه بر
 گدايي شده آميز تحقير آور و پيشه ذلت ديگري هم وجود دارد كه براي نجات انسانيت از

 منجمله:  دتوان مي
 ،ترزيق روحيه بلندهمتي ،گاهي ديني افراد جامعهبلند بردن سطح آ  :ـ تربيه معنوي
 كه باعث تنبلي وهاي  پديده نجات افراد از ،زندگيهاي  همه عرصه اعتماد بنفس در

كه اند  يي نادرستها خصلتسست همتي همان  . تنبلي وگردد مي شان همتي كم كسالت و
رگوار بشريت حضرت قايد بز آمده وبه ميان  نكوهشها  از آن تعليمات والي اس�مي در

بلندهمتي  پناه برده است. داشتن دست خير و به خداوندها  از آن رسول اهللا  محمد
 167 ص 7 و 556 ص 26( انسان مومن مطلوب هستند. از واند  كه ستوده شدهاند  اشياي

 )41 و 50 ص 23 تو
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 ست ازنصيب كرده ا راضي بودن انسان به مقدرات الهي به آنچه به او قناعت داشتن و
د. شو مي بغض عداوت و حسادت انسان رحمت خويش مايه نجات از فضل و

دست نياوردن گاهي اوقات به ه ب مختلف وهاي  راه ت�ش نمودن از تقاضاكردن و
 )19(سوره نسا دباش مي خيرانسان
تمجيد  كشتن تماي�ت مادي و سستي و تن در دادن به ذلت پستي وبه معني  قناعت

 به اين توهمات ربطي ندارد.  قناعت هرگز وميت نيست ومحر گرسنگي و فقر
توزيع منظم آن  دولتي و زكات توسط دستگاه خاصآوري  جمع احياي سسيتم منظم

 دست گدايان از ،مستحقين زكاتدر ميان  ها نظرداشت حق اولويت در به مستحقين با
 مساجد كوته خواهد شد. عمومي و معابر ،كوچه بازار، دامن مردم

موارد عايداتي  يكي از رود و مي شماره وظايف عمده دولت ب وري زكات ازآ جمع
خدمت فقراء  تمام موادش در بيت المال با خزانه عمومي يا بيت المال مسلمين است و

طريق بيت المال مشك�ت فقراء بيوه زنان ايتام  دولت از د. اگرباش مي نوايان بي مساكين و
نكند ايشان حق دارند به محكمه عارض شوند عليه  ديگر افراد مظلوم جامعه را حل و

مكلف به كفالت  قاضي به اساس فيصله قضايي دولت را و حكومت اقامه دعوي نمايند
  )103 و 102 ص 11 و 285 و 248 ص 20ها بگردند ( آن

 افراد جامعه ازدر ميان  رعايت حقوق همسايگي اقارب ودر ميان  ـ احياي صله رحم
طرف فضاي صميمت از يك  رعايت آن اجتماعي اس�م است كه با نظامهاي  گي ويژه

چيده گري  و گدايي طرف ديگر بساط گدايي از د وشو مي جامعه حاكم صفا بر صلح و
 بخوابد و تعليمات اس�م اين است كه ايمان كامل ندارد آن كه سير از خواهد شد

 جوارش گرسنه باشد. دراش  همسايه
 به وسايل ذيل گرفت: جلوگدايي را توان مي خ�صه طوره ب اما
تربيه  بااو را  معنويت شخصيت وكه  شود مي وسيله اول: مربوط به شخص گدا -1

 عايله و، به اين معني كه كابه منفعت او برد تشويق آن به كار بال قناعت و، معنوي
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حرفه را براي وي درين  و دولت است كه زمينه كار برجامعه و جامعه اوست. و
 هم نمايد.فرا راستا

قبال  احساس مسوليت درها  آن وسيله دوم: تعلق به جماعه مسلمانان دارد كه -2
دادن  ،شاني ها مال آن هم به پرداخت زكات واجبه و مستمندان نمايند فقراء و

 غيره. رعايت نمودن حقوق همسايه داري صدقات نفلي وشان  نفقات به اقارب
محتاجين افراد  لفيت دارد آنعده ازمك وسيله سوم: متعلق به دولت است كه شرعا -3

 از ،ايشان سرپرستي نمايد نه هم اقاربي كه از جامعه كه توان كار را ندارند و
 ضروريات ايشان را پوره نمايد. طريق بيت المال مسلمين همه حاجات و

انسان  آنچه بر ،زمين خدا است ردوسيله چهارم: تطبيق كامل اساسات دين خدا  -4
از دين  سركشي انسان اساسي آن نافرماني و عمده و آيد اثر مي تنگي روزگار از

َُ ﴿: فرمايد مي خداوند همان دين اوست و او دروازه و ،خدا است �س ََ كآ ن  شآ َآ�
َوٞ  ون آشآ ْ�ن ل ِآ نّ  عآ ِ َُ �س ََ ِآ ن  �آ َآ� َآ  ۖ َُ �ّاس وآ َۡن

آ  .]7[إبراهيم:  ﴾٧ ۡآ
 ،ناسپاسي نموديد اگر افزايم و مي شما نعماتم بر از، آريد جاه ب نعمات من را شكر اگر

 هرآيينه عذاب من سخت است.
 ومن اهللا توفق
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 هـ ش)1369، (تهران: موسسه انتشارات اميركبير، فرهنگ عميدحسن ، ـ عميد18

 هـ ش)1371نشراحسان :(تهران، دورنماي جامعه اسإلمييوسف ، ـ قرضاوي19

 هـ ش)1378، (تهران نشر احسان، اسإلم عبادت دريوسف ، ـ قرضاوي20

 هـ ش)1379، (تهران: نشراحساننقش ايمان درزندگييوسف ، ـ قرضاوي21

 هـ ش) 1379، (تهران: نشراحسان، نيت واخإلص يوسف، ـ قرضاوي22

، (بيروت: انتشارات اميركبير، سالماإل جلهاوكيف عا الفقر ةمشكل يوسف، ـ قرضاوي23

 هـ ش)1371
 1371 ،امير كبير :موسسه انتشارات(متوسط) (تهران، فرهنگ فارسيمعين  ،ـ محمد24

 )هـ ش
 ،(بيروت دارالهجره، منهاج القاصدين مختصرعبدالرحمن بن قدامه ، ـ مقدسي25

 م)1989
ب  ،(كراچي: آرام باغ قديمي كتابخانه، رياض الصالحينيحي بن شرف ، ـ نووي26

 ت)
، (بيروت: داراحياءالتراث العربي، مسلمصحيح مسلم بن حجاج ، ـ نيشاپوري27

 م)1990
(بيروت: دارالكتاب ، المستدرك علي الصحيحينمحمدبن عبداهللا ، ـ نيشاپوري28

 )1990، العلميه
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