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 ۱۳۹۸ پاییز و زمستان)، ۱۲۰(پیاپی  دومهای اجتماعی اسالمی، سال بیست و پنجم، شمارۀ پژوهش

 رهیافتی بر راهکارهای اجرایی انفاق 
  از منظر آیات و روایات ،در جامعه

 ١محمود واعظی                  
 ٢طاهرینجمه ناصری   

 چکیده
طبقاتی زیاد است و  ۀفقر و فاصل ۀمسأل، امروز ۀترین مشکالت جامعیکی از مهم

پرداختن به ، با توجه به تهاجم فرهنگی و ترویج فرهنگ فردگرایی و تجمل پرستی
کـه بـا مسـائل اسـترفـت از ایـن ارهـای برونکترین راهبحث انفاق یکی از مهم
گاهی دادن و فرهنگ . توان از این مقوله بسیار مهم قرآنی استفاده کردسازی میآ

توانـد از سـویی گسترش فرهنگ انفاق و آشنایی با آثار فردی و اجتماعی آن مـی
بخل و اسراف باشد و از سویی دیگر شکاف طبقاتی اجتمـاعی را از  ۀویران کنند

انفاق عالوه بر اینکه ... المی را در جامعه حاکم گرداندهای اسبین برده و ارزش
باعــث تعــادل اجتمــاع و پــر کــردن ، شــودیــک فضــیلت اخالقــی محســوب مــی

، شکافهای اجتماعی است وعالوه بر آثار مثبت در زندگی دنیـوی و اخـروی فـرد
 ای که حتی در ادیان دیگـر نیـزدر زندگی اجتماعی نیز تأثیر شگرفی دارد به گونه

کید و توصیه شده است ارزش و اهمیت این موضوع به انـدازه ،به این امر بسیار تأ
بـه آن پرداختـه و آن را توضـیح و تبیـین  قرآن مجید درآیات متعـددی کهاستای 

                                                 
 . ۲۳/۰۵/۱۳۹۸تاریخ پذیرش:  - ۱۳/۰۳/۱۳۹۷تاریخ دریافت:  
 ).mvaezi@ ut.ac.irاستادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات دانشگاه تهران ( .١
 ).n. naseri54@ut.ac.irیث دانشگاه تهران (کارشناسی ارشد علوم قرآن و حد .٢
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۱۳۰ 

یکی از اوصـاف ، کندلذا قرآن وقتی سیمای پرهیزکاران را معرفی می، کرده است
خداونـد ، جـا کـه در اولـین آیـات قـرآننن را انفاق کردن ذکر نموده تا آنیک آنا

ـِذ ﴿: کندانفاق را از صفات بارز متقین بیان می ُمـوَن یقِ یُ ِب َو ْیـْؤِمُنـوَن ِباْلَغ یُ َن یالَّ
ا َرَزْقَناُهْم  الَة َوِممَّ آن در کنار ایمان بـه غیـب و  و حضور ،)۳(بقره/ ﴾ْنِفُقوَن یُ الصَّ

که باعث نزدیکی و ن فریضه الهی استبسیار واالی ای نشان از اهمیت، نماز ۀاقام
البته باید در نظر داشت که آنچه در انفاق مورد توجه . تقرب به خدای متعال است

های اخالقـی بلکه جنبه، شودهای مادی و اقتصادی آن نمیاست منحصر به جنبه
توصیفی به تتبـع  -با روش تحلیلی ، تحقیق پیش رو. و معنوی آن نیز مدنظر است

ــاقدر  ــر انف ــار اجتمــاعی مترتــب ب ــان آث ــه وبعــد از بی ــات پرداخت ــات و روای ، آی
 ،کارهایی برای گسترش انفاق در جامعه در دو دسته کلـی ارائـه نمـوده اسـتراه

راهکارهای نظری کـه بیشـتر مربـوط بـه مسـائل فرهنگـی و باورهاسـت و شـامل 
هــای کار در راه. بینشــی و راهکارهــای انگیزشــی اســت -راهکارهــای شــناختی 

 همچنـین؛ شناختی بیشتر تصحیح نگرش افراد نسبت به انفاق و دنیا مدنظر اسـت
 ،کارهای شناختی در تحقق و ترویج انفاق استتقویت باورهای دینی از جمله راه

کارهـای بـه عنـوان راه اهـل بیـت ۀالگوسـازی و بیـان سـیر ، تحـذیر، تشویق
هاد و قدردانی از خیـرین و های مردم نها و سازمانانگیزشی و اهتمام نقش رسانه

اختصاص ایام خاصی از سال برای انفاق عمومی از راهکارهای عملی بر شـمرده 
 . شده است

 روایات، قرآن کریم، راه کار، جامعه، گسترش انفاق :واژگان کلیدی

 مقدمه
رسیدن به سعادت و کمال بـوده و مطـابق حکمـت خداونـد ، هدف از خلقت بشر
عالی در متن جامعه صورت پذیرد و مکتب اسـالم بـه گـواهی مقرر گردیده که رشد و ت

سـالم  ۀمکاتـب بـرای بنیـان نهـادن یـک جامعـ ترین و کارآمدترینتاریخ یکی از موفق
رود و در صورت برخـوردار بـودن جامعـه از سـالمت کامـل پیمـودن مسـیر شمار میبه

سـاز اسـالم نسانقرآن کریم و مکتـب ا ،تر خواهد بودتر و سریعآسان، سعادت و کمال
کـه اگـر بـه شـکل استمتناسب و کارآمد اتخاذ نموده، کارهایی جامعبرای این امر راه

یقینًا خواهد توانست جامعه ، صحیح و مطابق دستورات خداوند حکیم به کار بسته شود
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۱۳۱

. را از گرداب هالکت بـه سـاحل آرامـش و سـرمنزل سـعادت و کمـال رهنمـون شـود
فاق یکی از برترین و کارآمدترین مظاهر احسان و نیکوکـاری ان، درمیان اصول اخالقی

، نوعـان و کمـک بـه مصـالح جامعـه و تنظـیم امـور فرهنگـیبه مردم و خدمت بـه هم
توان به جرأت ادعا کرد که اگر انفاق در مسـیر صـحیح می ،اجتماعی و اقتصادی است

بسـیاری از مشـکالت  به راه انداخته شود و منفقان به راه معقول و درستی هدایت شوند
دهـد درخشان انفاق این نوید را به مـا مـی ۀکارنام، به عبارت دیگر ،شودجامعه حل می

توان اکثر نیازها و ضروریات جامعـه را ها میکه از طریق گسترش انفاقات و هدایت آن
تبع ت کوشدتا باپیش رو می ۀرو مقالاز این ،تأمین کرد و معزل فاصله طبقاتی را از بین برد

در آیات و روایات به ارائه راه کارهایی برای رسیدن به مهم بپردازد کـه از دسـتاوردهای 
کم شدن فاصله طبقاتی و بهتر شـدن وضـعیت ، عمل به این راه کارهای گسترش انفاق

 . معیشتی افراد جامعه است

  لهئطرح مس. ۱
کیـد در دیـن مبـین اسـالکه انفاق از آموزهبا وجود این م اسـت و آیـات های مورد تأ

زیادی را در قرآن به خـود اختصـاص داده و روایـات فراوانـی در ایـن زمینـه وارد شـده 
طبقاتی زیاد و عدم موازنه اقتصادی در جامعه نشان از  ۀفاصل، مشکالت معیشتی، است

 . کمرنگ شدن انفاق در جامعه است
روایات برای  راه کارهایی از آیات و که چهاصلی پژوهش عبارت است از این ۀمسئل 

کارها در چه محورهایی قابل بررسی توان به دست آورد؟ راهگسترش و ترویج انفاق می
 است؟

  پیشینه تحقیق. ۲
مفسـران بـه شـرح و بررسـی ، که آیات زیادی در قرآن بـه انفـاق پرداختـهاز آنجایی

از  ،استاند و این موضوع در تفاسیر شیعه و سنی قابل بررسی پیرامون این آیات پرداخته
در کتـب ، موضوع اخالقی و عرفـانی اسـت و عـالوه برکتـب تفسـیریک انفاق  طرفی 

اخالقی نیز راجع به این موضوع صحبت شده است از جمله اخالق در قـرآن آیـت اللـه 
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هـای آغـاز در نقطه، ملیآمبانی و مراحل اخالق در قرآن آقای جوادی ، مکارم شیرازی
عالوه بـر . قلب سلیم آیت الله دستغیب را نام برد اخالق عملی از آقای مهدوی کنی و

از  ،های مستقلی نیز در ایـن زمینـه نگاشـته شـده اسـتکتب تفسیری و اخالقی کتاب
تـوان کتـاب انفـاق هایی که تا حدودی با پژوهش حاضر مـرتبط اسـت مـیجمله کتاب

یزی نـام بـرد نفاق آقای عز انفاق آقای داوود عارفی و کتاب ا، درقرآن آقای واعظی نژاد
مقاالتی نیز ناظر  ،اندهای مختلفی از موضوع اشاره کردهها به جنبهاین کتاب ۀکه درهم

کاری بـرای ها و مقاالت راهاما در هیچ کدام از این کتاب، به این موضوع نگاشته شده
هـای ذکـر شـده ایـن ژوهش با نمونهپگسترش انفاق پیشنهاد نشده است وجه تمایز این 

کارهایی برای گسترش انفـاق به ارائه راه این مقاله با تتبع در آیات و روایاتکه در است
تـوان بـه پردازد که قطع به یقین با به دست آوردن آنها و عمل بـه آنهـا مـیدر جامعه می

 . فراگیر شدن این امر در جامعه کمک کرد

 واژگان مفهوم شناسی. ۳
  انفاق -۳-۱

، فراهیـدی در العـین. و مصدر باب افعال استانفاق از ماده "ن ف ق "گرفته شده 
 َنَفـَق ، حیـوان مـرد"؛ ماتـت یأ ... .الدابةُ  َنَفَقِت  ": نویسدمی، قدیمی ترین کتاب لغت

جوهری در ، )۵/۱۷۷ :۱۴۰۹،فراهیدی( خریدارن کاال زیاد شدند؛ إذا کثر مشتروه... السعُر 
 فقیـر شـد و مـالش از بـین رفـت"؛ "افتقـر و ذهـَب ماُلـه: نویسدمعنای انفاق الرجل می

ابن فارس که از واژه پژوهان هوشـمند و صـاحب نظـر اسـت در  ،)۴/۱۵۶ :۱۳۷۶،جوهری(
ها داللـت دارد بـر انقطـاع و یکی از اصل، "این ماده دو اصل دارد: نویسداین زمینه می

 :۱۴۰۴،ابـن فـارس( یزی و دیگری داللت دارد بر مخفی کردن و پوشاندن چیـزی"چرفتن 
سپری شدن ، های لغت فارسی هم انفاق به روزی دادن و خرج کردندر کتاب، )۵/۴۵۴

ــال ــه، خــرج ،)۳/۳۵۶۹ :۱۳۴۱،دهخــدا( م ــت، هزین ــده اس ــا ش ــیدن معن  بخشــش و بخش
صاحب مجمع البیان انفاق را خارج کردن شیء از ملـک خـود بـه  ،)۱/۶۳۵ ۱۳۸۱،انوری(

مطلـب فخـر ، ر تأیید این برداشتد ،)۲/۵۱۵ :۱۴۰۴،ابن فارس( ملک دیگری دانسته است
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۱۳۳

 اصـل انفـاق خـارج کـردن مـال از دسـت اسـت: گویدکه میرازی نیز قابل ذکر است
  .)۲/۲۷۶ :۱۴۲۰،فخررازی(

راه خدا و بـه مصـرف  ساختن مال در ۀست از هزیندر اصطالح شرع انفاق عبارت ا
امـا  ،)۲/۱۱۰۲ :۱۳۹۳،حسـینی دشـتی( رساندن آن برای مستمندان اعم از واجب و مستحب
انفـاق در عـرف بـه معنـای : نویسددر معنای عرفی این واژه صاحب کتاب التحقیق می

رود و این معنای عرفی برای این واژه به جهت کثرت و غلبه اعطاء و بخشش به کار می
  .)۱۲/۲۳۰ :۱۴۳۰،مصطفوی( استعمال شده است

  جامعه -۳-۲
در  ،)۱/۸۸ :۱۴۰۴،ابـن فـارس( اسـتجامعه از نظر لغوی به صورت اسم استعمال شده 

فرهنگ عمید جامعه به گروهی از مردم کـه بـا هـم وجـه اشـتراک داشـته باشـند و در 
  .)۲/۶۰ :۱۴۱۴،ابن منظور( سرزمینی واحد زندگی کنند ترجمه شده است
دانـد کـه ها میای از انسـانآن را مجموعه، مطهری در تعریف اصطالحی از جامعه

هـا در هـا و آرمانهـا و ایـدهها و تحت نفوذ یـك سلسـله عقیـدهدر جبر یك سلسله نیاز 
 ،)۲/۳۳۲ :۱۳۹۵،آجرلـو و منصـوریان( ورندیکدیگر ادغام شده و در یك زندگی مشترك غوطه

کم و  ۀاند که به شیو فراد معرفی کردهجامعه را گروهی از ا، شناسیهای جامعهدر کتاب
اعضـای آن ، هستند» فرهنگ« ایگی ویژهدارای روش زند ، اندبیش منّظم سازمان یافته

 گیرنـدهم پیوسـته در نظـر میاز حال یکدیگر با خبرند و خـود را همچـون واحـدی بـه
 . )۷۰:۱۳۹۵الفتی،(

بـا نگـاهی ، به اجتماع و روابط اجتماعی، آن ۀثابه شالوددین مبین اسالم و قرآن به م
زندگی و هالکت و نـابودی حیات و ، قرآن برای اجتماع ،فراگیر و دقیق نگریسته است
ها را براساس قوانینی ثابت و بی تغییر و در موعد مقـرر و قائل است و بقا و تالش انسان

َجُلُهـْم ال ﴿ دانداجل تعیین شده می
َ
َجـٌل َفـِإَذا َجـاَء أ

َ
ـٍة أ مَّ

ُ
ِخُروَن َسـاَعًة َوال یَ َوِلُکِلّ أ

ْ
ْسـَتأ

  .)۱۸ :۱۳۹۳،مسعودی( )۳۴(اعراف/ ﴾ْسَتْقِدُموَن یَ 
 ،دانـدای متشکل از عناصر گوناگون میصاحب المیزان جامعه را همانند پیکر زنده

متشـکل از اجـزای  ۀکـه وی جامعـد استاد در این باب گویـای آن اسـتجمالت متعد
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۱۳۴ 

داند و برای آن را دارای وجود حقیقی و مستقل می) هاسازمان، نهادها، افراد( گوناگون
 . )۴/۱۱۲ :۱۳۹۰،طباطبائی( تقایل اسقوانینی مستقل از قوانین افراد 
کید فراوان بر لزوم جماعـت و همراهـی و همگـامی بـا آن  در روایات اسالمی نیز تأ

اُکْم َو اْلُفْرَقةَ ﴿: شده است از جمله اُس َعَلْیُکْم ِباْلَجماَعِة َو ایَّ ها النَّ ای مردم! بر شما ؛ ﴾ایُّ
 :۱۳۷۵،تمیمـی آمـدی( ندگی بپرهیزیدو از جدایی و پراک، است که از جماعت جدا نشوید

۱۷۵( . 

  کارراه -۳-۳
 شــکل اســتممعنــای لغــوی ایــن واژه شــیوه و روش انجــام کــاری بــه ویــژه حــل 

در معنای اصطالحی عبارت از یک سری اقدامات اولیه در جهت  ،)۴/۳۵۷ :۱۳۸۱،انوری(
 . باشدپیشبرد یک هدف می

 اثرات اجتماعی انفاق. ۴
ر سـو و حکمـت شـارع مقـدس دت با موضـوع انفـاق از یـکفراوانی آیات و روایا

سازد که خیـرات و برکـات را به این نتیجه مطمئن میتشریع احکام از سوی دیگر انسان
انسان موجـودی اجتمـاعی  ،باشدفراوانی به لحاظ فردی و اجتماعی مترتب بر انفاق می

هـر کسـی بـه ، بنـابراین ،سـازدکه نیازهای خویش را از طریق دیگران بـرآورده میاست
از  ،تواند نیازهای ابتـدایی خـود را نیـز تـأمین کنـددیگری نمیدیگری نیاز دارد و بدون 

ها با همکاری بـا یکـدیگر آن که انسانای بشری نیازهای مالی و مادی استجمله نیازه
کید آیات قرآن افزون بر آثار فردی مترتب بر انفاق که بس ،سازندرا برآورده می یار مورد تأ

کریم و روایات مأثور از اهل بیت است خیرات و برکـات اجتمـاعی نیـز بـر آن مترتـب 
اقتصـادی  عـدالت، عـدالت اجتمـاعی: تـوان در دو قسـمتآثار اجتماعی را می ،است

 . بررسی کرد

 برقراری عدالت اجتماعی -۴-۱
الت اجتماعی بدین عد ،جتماعی استیکی از آثار اجتماعی انفاق برقراری عدالت ا

هـا از بـین حق و محرومیتهای نابهژرف میان طبقات و برخورداری ۀمعناست که فاصل
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۱۳۵

حرکتی جـدی ، برود و مستضعفان احساس و مشاهده کنند که به سمت رفع محرومیت
در جامعـه  بـرای گسـترش عـدالت و بهترین شـیوه ،)۷ تـا:بی،دلشاد تهرانی( گیردانجام می

 . که در قرآن نیز بسیار به آن پرداخته شده استانفاق است ۀمسئل
 : تواند در برقراری عدالت اجتماعی مؤثر باشدانفاق به چند طریق می

 تعدیل اختالف طبقاتی -۴-۲
ترین معضالت اجتمـاعی کـه همـواره دامنگیـر انسـان بـوده و ترین و بزرگاز مهم

، آدمیان را بیشتر گرفتـار خـویش سـاخته، های علمی و صنعتیامروزه با وجود پیشرفت
ای کـه مشکل فاصله طبقاتی و شکاف زیاد بین فقیر و غنی است و بدیهی است جامعه

قلیلی باشد و اکثریت از تهیه لوازم اولیه و  ۀبخش عظیمی از ثروت در دست عد، در آن
خواهد بود و هرگز روی سعادت و خوشـبختی قابل دوام ن، ضروری زندگی ناتوان باشند

 . )۲/۳۱۵ :۱۳۷۱، مکارم شیرازی( را نخواهد دید
از بـین بـردن ، شـود کـه یکـی از اهـداف اسـالمبا دقت در آیـات قـرآن معلـوم می

نظور غنی و ضعیف وجود دارد و بدین م ۀکه در میان طبقای استاختالفات غیرعادالنه
های عمومی وجو برداری و استفاده از منابع و ثروتبهره ۀاحکام فراوانی مربوط به نحو 

انفاق و صدقات جزء ، قرض الحسنه، احکام و قوانینی همچون زکات و خمس، د دارد
ها بر هر مسلمانی واجـب بـوده و تعـداد مسائل اصلی دین هستند که انجام برخی از آن

کارهایی استانفاق از جمله راه، این میان در ،دیگری دارای حسنه و اجر معنوی هستند
 . )۷۶ :۱۳۹۴، زرنگاری( تواند هدف فوق را به خوبی تأمین کندکه می

 کاریایجاد اشتغال و کاهش بی -۴-۳
با شرافت های اقتصادیهمواره اشتغال و انجام فعالیت، در فرهنگ گهر بار اسالمی

هـای با خون انسان شریعت پاک حضرت محمدهای ههای اخالقی و متأثر از آموز 
شریف این مرز و بوم عجین بوده و از سوی شارع مقـدس بـه عنـوان عملـی عبـادی در 

کید شده است   .)۸ :۱۳۹۳، عصام رودسری( کنار سایر عبادات بر انجام آن تأ
ها را به تالش و کسب روزی حالل و اسـتفاده از دسـترنج قرآن کریم همواره انسان

ـالُة َفاْنَتِشـُروا ِفـی ﴿: فرمایـدباره میویق کرده است و در اینخود تش َفـِإذا ُقِضـَیِت الصَّ
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۱۳۶ 

ُکـْم ُتْفِلُحـوَن  َه َکثیـرًا َلَعلَّ ِه َواْذُکُروا اللَّ ْرِض َواْبَتُغوا ِمْن َفْضِل اللَّ
َ
 و بـاز در ،)۱۰(جمعـه/ ﴾اْأل

کید می یس ۀسور  ُکُلوا﴿: فرمایدکند و میبر این امر تأ
ْ
  ِلَیأ

َ
ْیـدیِهْم أ

َ
ِمْن َثَمِرهِ َوما َعِمَلْتُه أ

انـد آن و از حاصل آنچه به دست خـود انجـام داده ۀتا از میو « ،)۳۵(یس/ ﴾َفال َیْشُکُروَن 
 ». بخورند

از دسترنج خـود  ُکُلوا ِمن َکِد أیدُکُم !: «فرمایدنیز در این رابطه می پیامبر اسالم
 . )۵/۴۲۹ :۱۴۳۲، یمیحک(» بخورید
دارد و های دارای شـغل را دوسـت مـیخداوند انسـان معصومین ۀفرموده ائمبه 

تالش جهت به دست آوردن روزی حالل را در ردیف جهاد فی سبیل الله عنوان کـرده 
 . بیکار بودن نیروی کار از نظر اسالم مردود و ناپسند است، از طرفی دیگر، است

ای محـروم هـای مفیـد و ثمـربخش عـدهرا از فعالیتپدیده بیکاری نه تنها جامعـه 
های اخالقی و اجتماعی فراوانی را در پـی داشـته هنجاریبلکه ممکن است نا، کندمی
 . باشد

 ۀزمینـ، پس افراد دارای سرمایه با در اختیار گذاشتن ابـزار کـار و ایجـاد کـارآفرینی
از نیروی کار جوان که تحصـیل کـرده اسـت کنند و زایی را در جامعه فراهم میاشتغال

یعنی سرمایه از ؛ باشند استفاده کردهولی از لحاظ مالی در مضیقه قرار دارند و بیکار می
صورت سطح زندگی در این، افراد متمکن و تجربه و کار از نیروی جوان تحصیل کرده

ارگیری نیروهای کارآمـد رود و عزت و شوکت از طریق انفاق و به کاجتماعی باالتر می
مانــد و اخــالق اســالمی بیشــتر و بهتــر رایــج در نظـام جمهــوری اســالمی محفــوظ می

ای بـرای رود و فرهنگ و علم و هنر زمینهگردد و آثار شوم فقر و بیکاری از بین میمی
یابـد و از کند و صنایع و اختراعـات رواج میرشد و انتشار در میان مردم توسعه پیدا می

  )۸۴ :۱۳۹۴، زرنگاری( گرددطریق اصالت اجتماعی در جامعه برقرار میاین 

 ایجاد مساوات و برابری -۴-۴
هایی است که افراد جامعه را در عمل و فرهنگ ومعارف اسالمی در بردارنده آموزه

 ،اه خود را برتر از دیگران نداندگیک فرد مسلمان هیچ دهد کهرفتار به سمتی سوق می
اسالم وحدت  ،توان به ایجاد مساوات و برابری در جامعه نام بردها میترین آموزهاز مهم
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۱۳۷

در حقـوق و وظـایف در پیشـگاه ، زندگی و مرگ، نوع بشری را در پیدایش و سرانجام
ون دنیا وآخرت اعالم کرده و فهمانـده کـه جـز عمـل شایسـته چیـز دیگـری نو قا خدا

قـرآن  ،)۸۶ :۱۴۲۵، سـید قطـب( آن پرهیزکاران اسـتفضیلت ندارد و عزت و شخصیت از 
، انسـان ۀکنـد تـا در خمیـر و این معنا را تکرار می ورزدهم در بیان این مطلب اصرار می

و هـر فـردی  تمام افراد این جنس از خاک اند ،وحدت اصل و پیدایش او را ثابت کند
 . متولد از آبی بی ارزش است

اُس ِإنَّا َخلَ ﴿ یَها النَّ
َ
ْنَثـی َوَجَعْلَنـاُکْم ُشـُعوًبا َوَقَباِئـَل ِلَتَعـاَرُفوا ِإنَّ یا أ

ُ
ْقَنـاُکْم ِمـْن َذَکـٍر َوأ

َه َعِلیٌم َخِبیٌر  ْتَقاُکْم ِإنَّ اللَّ
َ
ِه أ ْکَرَمُکْم ِعْنَد اللَّ

َ
  .)۱۳(حجرات/ ﴾أ

ها و شهرها تفاوت قرارداد تا درصدد خداوند متعال از آن جهت میان مردم در نسب 
م برآیند و با یکدیگر آمد و شد کننـد و از طریـق انفـاق بـه کمـک و یـاری شناختن ه

که به یکدیگر فخر های یکدیگر برآیند نه اینکاستی یکدیگر بشتابند و در جهت کمی و
 . جویی بپردازندبفروشند و به استکبار و برتری

ان و در نتیجــه بــا رواج انفــاق در جامعــه هــر فــرد نــه تنهــا درصــدد اســتعمار دیگــر 
دانـد و ه همگـان میها و امکانات را متعلق بآید بلکه منابع و ثروتانحصارطلبی برنمی

اعتقــادی و فکــری در جهــت رفــع فقــر از جامعــه و برقــراری عــدالت  ۀدر نتیجــه زمینــ
 . )۹۷ :۱۳۹۲، فاضل قانع( آیداجتماعی فراهم می

 ترویج ازدواج -۴-۵
ای برای سـامان دادن و ثبـات وسیله، پسندیدهازدواج به عنوان راه حلی اجتماعی و 

نادیده گرفتن امـر  ،گناه و تباهی است ۀمی برای رهایی از پرتگاه پرمخاطر زندگی و اهر
بنـدوباری و گواهی روشـن در نمـایش بی، ازدواج و سستی بنیاد آن در نزد جهان غرب

 . فات اخالقی استآسا به سوی فساد و هرزگی و انحراوقفه و برقحرکت بی
قرآن کریم صراحتًا دراین مورد  ،ازدواج نوعی مصونیت از گناه و آلودگی روح است

این اصل کلی است؛ »همسرانتان لباس عفت شما و شما لباس عفت آنانید: «فرمایدمی
ل نیازمنـد بـه حـ، زیست سـالم ۀبلوغ و ادام که هر انسانی برای حرکت در مسیر رشد و

در حل این مسائل کـه ، که در کمین اوستسری مشکالت و مسائل خاص استیک 
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۱۳۸ 

های اجتمــاعی و مســاعدت، باعــث پیشــرفت انســان در مســیر رشــد و کمــال او اســت
 . )۸ :۱۳۸۴، بیستونی( های انسانی امکان پذیر استفکریهم

 ۀرا کـه اگـر همـاین امر عظیم باشـد چـتواند گام مهمی در تحقق بنابراین انفاق می
های افراد جامعه که تمکن مالی دارند به کمک افراد کم درآمد جامعـه بیاینـد و هزینـه

های مسـاعدت، الزم جهت صورت گرفتن ازدواج برای جوانان را از طریق تهیه جهیزیـه
ها بنـدوباریشود و بیازدواج جوانان حل می ۀادن هدیه تأمین کنند واقعًا مسئلمالی و د
کنـد و عـدالت اجتمـاعی یابد و فرد جوان خودش را در جامعه احسـاس میمی کاهش

 . شودحاکم می

 ماعیتتکافل اج -۴-۶
دارشدن امری و برعهده گرفتن چیزی در عـوض عهده، یعنی کفالت کردن، تکافل

و  تکافل اجتماعی یعنی اینکه افراد جامعه همدیگر را سرپرستی و ضمانت کنند ،کسی
 ،)۶و ۵، ناصـح علـوان( در آنچه که در اختیار دارندبه همدیگر کمـک و مسـاعدت نماینـد

هـایی جسـمی و سان و برابر نیستند برخـی تواناییمافراد جامعه بدون شک با یکدیگر ه
ای سـطح در هـر جامعـه، رواز ایـن ،ترنداستعدادهای سرشاری دارند و برخـی ضـعیف

افـراد : یعنی اینکـه، تکافل اجتماعی ،انات هر فرد متفاوت استدرآمدها با توجه به امک
جامعه همدیگر را سرپرستی و ضمانت کنند و در آنچـه در اختیـار دارنـد بـه همـدیگر 

ضرر و زیـان از ، افراد برای جامعه برتر و در جهت نفع ۀکه همبه طوری ،کمک نمایند
، زرنگـاری( همـدیگر را ضـمانت و کفالـت نماینـدافراد خود و برای جلب منافع مشترک 

همدیگر را : فرمایدکه قرآن کریم مقرر فرموده است و میو این همان است ،)۵۶ :۱۳۹۴
کاری یـاری و در راه نیکی یاری و پشتیبانی کنید و همـدیگر را در راه دشـمنی و سـتم

ْقوی﴿ پشتیبانی نکنید ْثِم َواْلُعْدواِن  َوَتعاَوُنوا َعَلی اْلِبرِّ َوالتَّ  . )۲(مائده/ ﴾َوال َتعاَوُنوا َعَلی اْإلِ
اطاعت خدا و فرمان برداری از دستورات او فقط و فقط منحصر بر عبـادت نیسـت 

ها همان انفاق و بخشش مال روشبلکه شامل تمام راه و روش الهی است و یکی از این 
ای تحقـق پـذیرفتن تکافـل و بـر ... است با طیب خـاطر بـه نزدیکـان و خویشـاوندان و

زنـدگی  ،کـاریجامعه است تا همـه در زیـر پـرچم همهمیاری عمومی میان تمام افراد 
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۱۳۹

کنند و در میان افـراد آن ای که به همدیگر کمک میشرافتمندانه داشته باشند و جامعه
آن احساس محبت  ۀپذیرد و در سطح جامعتکافل اجتماعی و همکاری کامل تحقق می

 ۀای بـه قلعـبـدون تردیـد چنـین جامعـه ایثار و نوع دوستی حکم فرما است و برادری و
ها و کنـد و نـه مصـیبتماند که نه عوامـل مخـرب در آن اثـر میمحکم و استواری می

 . )۲/۳۱۵ :۱۳۷۱، مکارم شیرازی( سازدهای روزگار آن را متزلزل میآفت

 برقراری عدالت اقتصادی -۴-۷
عـدالت در  ۀخود را دارد و در برگیرند ۀعدالت مفهوم ویژ ، در نظام اقتصادی اسالم

اگر این منـابع در انحصـار  ،شودهای تولید شده میتوزیع مواد اولیه و توزیع ثروت ۀشیو 
خـورد و راه بـرای تـوازن اقتصـادی بـه هـم می، هـای خاصـی قـرار گیـردافراد بـا گروه

 . گیردثروت در دست گروهی خاص قرار میگردد و زورمندان و زرمداران هموار می
تقسـیم ، عـدالت در توزیـع ثـروت» تساوی امکانـات« یعنی؛ پس عدالت اقتصادی

برابـری کـاری کـه فـرد در جامعـه انجـام -، مواد اولیه طبیعی برای افراد جامعه ۀعادالن
) سـهم( حـق واقعـی یـا) مزد( و برای حق قانونی -پردازددهد با حقی که جامعه میمی

 . )۵۴ :۱۳۹۳، شرف الدین( هرکس
 . تواند به طرق زیر در برقراری عدالت اقتصادی نقش داشته باشدانفاق می 

 برقراری عدالت و ایجاد توازن اقتصادی -۴-۸
های کلی اسـالم بـرای برقـراری عـدالت اقتصـادی کـه در مکتـب یکی از سیاست

هور یافته اسـت تـوازن اقتصـادی ظ مان معصوماقتصادی اسالم مطرح و در کالم اما
 . پذیر استکه با پرداخت انفاق امکاناست

اقتصادی  ۀکریم و احادیث امامان و نیز سیر  در نظام اقتصادی اسالم با الهام از قرآن
در دسـت طبقـه و افـراد خـاص  ۀبرای تمرکز زدایی از ثـروت و سـرمای، و مدیریتی آنان

 : ونه توجه داده استگقرآن کریم به این مطلب این ،است ریزی شدهبرنامه
ُه َعلی﴿ فاَء اللَّ

َ
ْهـِل اْلُقـری ما أ

َ
بـی َرُسوِلِه ِمـْن أ ُسـوِل َوِلـِذی اْلُقْر ـِه َوِللرَّ  َواْلَیتـامی َفِللَّ

ْغِنیاِء ِمْنُکْم 
َ
بیِل َکْی ال َیُکوَن ُدوَلًة َبْیَن اْأل ُسـوُل َفُخـُذوهُ  َواْلَمساکیِن َواْبِن السَّ َوما آتـاُکُم الرَّ

َه َشدیُد اْلِعقاِب  َه ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ   .)۷(حشر/ ﴾َوما َنهاُکْم َعْنُه َفاْنَتُهوا َواتَّ



  

 

ش
ژوه

پ
می

سال
ی ا

ماع
اجت

ي 
ها

 
ان 

مست
و ز

یز 
 پای

/
١٣
٩٨

 
رة 

شما
 /

١٢
٠

۱۴۰ 

 ایجاد خودکفایی و افزایش تولید -۴-۹
انفاق یکی از عنصرهای ایجاد خودکفایی و افزایش تولید در جامعه اسـت و از نظـر 

شود ترین رکن در طلب رزق و روزی قلمداد میتولیدی افراد نیز مهمهای اسالم فعالیت
دهد از طرفی قرآن کریم تصریح دارد که و در واقع بشر را از فقر و گرسنگی نجات می

ابراهیم بـه آن اشـاره  ۀان فراوان است و در آیاتی از سور عوامل تولید و منابع معیشت انس
 : فرموده است

ُه الَّذی َخلَ ﴿ - َمـراِت اللَّ ْخَرَج ِبِه ِمَن الثَّ
َ
ماِء ماًء َفأ ْنَزَل ِمَن السَّ

َ
ْرَض َوأ

َ
ماواِت َواْأل َق السَّ

ْنهـاَر 
َ
َر َلُکـُم اْأل ْمِرهِ َوَسخَّ

َ
َر َلُکُم اْلُفْلَك ِلَتْجِرَی ِفی اْلَبْحِر ِبأ َر َلُکـُم َو  ٭ِرْزقًا َلُکْم َوَسخَّ َسـخَّ

ْمَس َواْلَقَمَر داِئَبْیِن َو  هاَر الشَّ ْیَل َوالنَّ َر َلُکُم اللَّ وا َو  ٭َسخَّ ْلُتُموهُ َوِإْن َتُعـدُّ
َ
آتاُکْم ِمْن ُکلِّ ما َسأ

اٌر  ْنساَن َلَظُلوٌم َکفَّ  اْإلِ
ِه ال ُتْحُصوها ِإنَّ   .)۱۸۰ :۱۳۸۴، خلیلیان( ،)۳۲(ابراهیم/ ﴾ِنْعَمَت اللَّ

خواهی بشـر در امـر طلبی و منفعـتسود ۀانگیز ، اسالم هماهنگ با فطرت انسان -
ی اهدافی باالتر سـوق انفاق به سو  ۀها را در سایکوشد که انسانا میپذیرد امتولید را می

مین نیازهـای خـود و نفـع أتـ ۀد جامعه به تـدریج افـزون بـر انگیـز که افرادهد به طوری
ت و اطاع ۀئولیت اجتماعی دانسته و با انگیز نیازهای جامعه و رفاه عموم را مس، شخصی

 . بندگی خداوند به فعالیت بپردازند
ه بـر ها و امکاناتی که در اختیـار دارد عـالو خواهد از نعمتقرآن کریم از انسان می
قصص متذکر شـده  ۀو این امر را در سور  آخرت نیز باشد ۀاستفاده دنیایی به فکر ذخیر 

 : فرمایدو می
اَر اْآلَو ﴿ ُه الدَّ ْحَسـَن اْبَتِغ فیما آتاَك اللَّ

َ
ْحِسـْن َکمـا أ

َ
ْنیا َوأ ِخَرَة َوال َتْنَس َنصیَبَك ِمَن الـدُّ

َه ال ُیِحبُّ اْلُمْفِسدیَن  ْرِض ِإنَّ اللَّ
َ
ُه ِإَلْیَك َوال َتْبِغ اْلَفساَد ِفی اْأل  .)۷۷(قصص/ ﴾اللَّ

 های علمیپیشرفت -۴-۱۰
ی اساسی و ین نیازهاهای خود و با تأمتوانند با انفاقافراد متمکن و دارای سرمایه می

های مناسب و برابر جهت رشد و شکوفایی افراد جامعه و ایجاد فرصت ۀحیاتی برای هم
بـروز  ۀاب عـدالت اقتصـادی و اجتمـاعی زمینـیعنی با رسیدن بـه حـد نصـ؛ استعدادها

 . ها فراهم سازندخالقیت و ظهور نوآوری
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 رفع محرومیت از افراد جامعه  -۴-۱۱
های گوناگون به اهمیت انفاق برای رفع محرومیت از افراد جامعه با بیان قرآن کریم 

را یادآور شده و مردم را به آن تشویق و ترغیب کرده است تا بدین وسیله سطح مصـرف 
و رفاه را برای عموم مردم به صورت هماهنگ در جامعه گسترش دهد و در جهت ایـن 

ـٍة َعْرُضـَها  َوَسـاِرُعوا﴿کنـد امر مهم دعـوت بـه شـتاب می ُکـْم َوَجنَّ ِبّ ِإَلـی َمْغِفـَرٍة ِمـْن َر
اِء َواْلَکـاِظِمیَن  ـرَّ اِء َوالضَّ ـرَّ ـِذیَن یْنِفُقـوَن ِفـی السَّ ِقیَن * الَّ ْت ِلْلُمتَّ ِعدَّ

ُ
َماَواُت َواألْرُض أ السَّ

ُه یِحـبُّ اْلُمْحِسـِنیَن  اِس َواللَّ ا و گـاهی خـود ر  ،)۱۳۲(آل عمـران/ ﴾اْلَغیَظ َواْلَعاِفیَن َعِن النَّ
 : کندصدقات معرفی می ۀگیرند
ـوَّ ﴿ َه ُهـَو التَّ نَّ اللَّ

َ
َدقاِت َوأ ُخُذ الصَّ

ْ
ْوَبَة َعْن ِعباِدهِ َوَیأ َه ُهَو َیْقَبُل التَّ نَّ اللَّ

َ
 َلْم َیْعَلُموا أ

َ
اُب أ
حیُم   .)۱۰۴(توبه/ ﴾الرَّ

، ها و امکانـاتاز نعمت شخصی ۀبرداری و استفادضمن بهره، در نتیجه فرد باایمان
بلکــه همــواره در صــدد اســت بــا انفــاق و ، کنــدواجــب خــود را ادا می قــطتنهــا فنــه 

ای از فقـر و محرومیـت را در جامعـه کـاهش داده و بـه مرتبـه، های مالی خـودکمک
 . )۱۷۱ :۱۳۸۴، خلیلیان( کماالت انسانی برساند
لگوی مصرف مسلمانان نقش بسزایی را ایفا کند تا تواند در جهت ابنابراین انفاق می

ای خود را با توجـه بـه وضـع عمـومی اقتصـاد مردم جامعه بتوانند سطح مصرف روزمره
 . تنظیم کنند

 راهکارهای گسترش انفاق. ۵
ها در ایـن کاروان بشری به سوی مقصد مشخص خود در حرکت است و مـا انسـان

در مسـیر راه بـه بازمانـدگانی برخـورد ، کنیممـی صورت دسته جمعی حرکتکاروان به
نمـاییم کـه بایـد جبـران ها را یاری داد وکمبودهایی را مشـاهده مینماییم که باید آنمی

از  ،)۱۰ :۱۳۹۵،بروجـردی( ها را برطـرف کـردخوریم که باید آننمود و به مشکالتی برمی
قائل است و او را جانشین جا که اسالم برای کرامت و شخصیت انسان اهمیت فراوان نآ

های عـالی رشـد و کمـال معنـوی و برای رسـیدن وی بـه درجـه، داندخدا در زمین می
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رفـاه  ۀاسـالم دربـار ، افزون بر آن ،کارهای مناسبی را ترسیم کرده استراه، خوشبختی
، هسـتی جامعـه انسـانی اسـت ۀو پیامدهای منفی آن که تباه کنندمادی و مبارزه با فقر 

هایش اقـدام های گوناگون بـرای درمـان آن و نـابود کـردن ریشـهارد و با شیوهاهتمام د
کارهای مناسبی بـرای توان به راهکرده است و بدین ترتیب با تتبع در آیات و روایات می

 . رسیدن به این مهم دست یافت
 . نظری و عملی قابل بررسی استراهکارهای ارائه شده در دو قالب 

 کارهای نظریراه -۵-۱
تربیتـی و ، کارهـایی کـه شـامل مسـائل فرهنگـیراه ؛ارهـای نظـریکمنظور از راه

ــه غالــب فعالیت ،های عملــی نامحســوس دارداعتقــادی اســت و جنبــه هــای مربــوط ب
گاهی در این بخش می  . گنجدباورسازی و تغییر نگرش افراد و افزایش آ

 نگرشی -کارهای شناختیراه -۵-۲
ایجاد دگرگونی  ،تلقی آدمی از امور دگرگون شود کهدر این روش سعی بر این است

زیـرا نـوع تلقـی افـراد از ، هاسـتاز لوازم قظعی تغییر رفتارها و اعمال آن، در تلقی افراد
گـاهی عمیـق و بیـنش نـوعی آ  ،یکی از مبانی مؤثر در نوع رفتارها و اعمال است، امور

 :۱۳۸۵بـاقری،( پیونددال در میرو آدمی را با واقعیت مورد نظر کامگسترده است و از این
یـک شـیء یـا اندیشـه  ۀهای شخصی دربـار ر عنصر شناختی شامل اعتقادات و باو  ،)۷۹

هـای کـه حـاوی ارزشباورها و عقایـد اسـت، هاای از شناختاست و نگرش مجموعه
  .)۲۲۲ :۱۳۸۵،کریمی( باشدمثبت ومنفی می

 تصحیح نگرش نسبت به انفاق -۵-۲-۱ 
. تـأثیر بسـیار زیـادی در انجـام یـا تـرک آن دارد ،گرش به کـاریشناخت انسان و ن

، نظـر، های لغت به معنای بیـنشنگریستن است و در کتاب ۀنگرش اسم مصدر از واژ 
صـحیح نگـرش این تغییـر و ت ،)۱۴/۲۲۷۱۶ :۱۳۴۱،دهخدا( آمده است... مالحظه و، نگاه
شمار مثبتی در تحقق امر انفاق بهکار عنوان راهتواند بهانفاق می ۀها نسبت به مسئلانسان

 . های مختلفی بیان شده استن به گونهآرود و در قر 
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 نیازی خدا به انفاقبی -۵-۲-۲
نیاز دهد که خدا بیبی نیازی خداوند این نگرش را به مردم می ۀقرآن کریم در زمین

کید از همه چیز است و نیازی به مال و انفاق شما ندارد و اگر خدای حکیم بر انف اق تأ
خداونـد  ،کننـده و جامعـه اسـتشمار آن بـرای فـرد انفاقکرده است به دلیل فواید بی

ْنِفُقـوا ِمـْن ﴿، ... کنـدبه پرداخت انفـاق از مـال پـاکیزه امـر می سورۀ بقره سبحان در
َ
أ

باِت ما َکَسْبُتْم  َه َغنِ ... َطیِّ نَّ اللَّ
َ
فرمایـد ان آیـه میو در پایـ ،)۲۶۷(بقـره/ ﴾ٌد یَحِم  یٌّ َواْعَلُموا أ

نیاز مطلق است و به انفاق شما نیازی ندارد بلکـه انفـاق او بی ،خدا غنی و حمید است
الله جوادی آملـی راز پایـان یـافتن آیت ،)۱/۴۶۳ :۱۴۱۹،مدرسی( شودباعث رشد انسان می

هـر یـک از ایـن دو اسـم : کنـدگونـه بیـان میآیه به دو وصف غنی و حمید را ایناین 
ای در ترغیب به انفاق اوًال و تشویق به دادن مال طیـب ثانیـًا و هم تعیین کنندهمبارک س

 ،دارنـد... انفاق حالل ثالثًا و انفاق محصول دسترنج نه مال بـه رایگـان رسـیده رابعـًا و
فهماند که انفاق در راه خدا به سود انفاق کننده اسـت نـه بـه نفـع نیازی خداوند میبی
نیـازی رسـاند کـه خداونـد در عـین بیمی، حامـد بـودن خـداو حمید به معنـای ، خدا

 . )۱۲/۴۰۸ :۱۳۹۰،جوادی آملی( کننده واجد شرایط استستایشگر انفاق
هـا را مزمـت های بخیـل اسـت آندیگری که در مقام توبیخ انسـان ۀدر آی همچنین

ْنـُتْم هـُؤالِء ﴿ ورزیدشوید بخل میکرده که چرا وقتی به انفاق دعوت می
َ
ُتـْدَعْوَن هـا أ

ْنـُتُم  ِلُتْنِفُقوا فی
َ
ُه اْلَغِنیُّ َوأ ِه َفِمْنُکْم َمْن َیْبَخُل َوَمْن َیْبَخْل َفِإنَّما َیْبَخُل َعْن َنْفِسِه َواللَّ َسبیِل اللَّ

دهـد کـه شریفه قرآن این نگرش اشـتباه را تغییـر می ۀدر این آی ،)۳۸/محمد( ﴾...اْلُفَقراءُ 
نیاز است و به انفاق شما نیاز دارد در اشتباه هستید زیرا او بیکنید که خدا اگر فکر می

در غـذایی ، کنیـددر هوایی که تنفس مـی، به او نیاز دارید شما هستید که در همه چیز
مرحوم طبرسی نیز در تفسیر این فـراز از آیـه  ،)۲۱/۸۴ :۱۴۱۹،فضل الله(... خوریدوکه می

بـه  کـه ایـن شـما هسـتید ،نیاز استه دارید بیفرماید بدانید که خداوند از ثروتی کمی
خاطر احتیاج خودش خداوند به: یعنی؛ نزد خدا است از خیر و رحمت نیاز دارید آنچه 

دهد که شما در آخرت سـود بلکه بدان جهت دستور می، دهدبه شما دستور انفاق نمی
  .)۹/۱۶۴ :۱۳۷۲،طبرسی( برید
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 هبازگشت سود انفاق به انفاق کنند -۵-۲-۳
های ناصـواب راه انفـاق را قرآن کریم همواره کوشیده است تا با از بین بردن نگرش

بسیاری بر این باورند که حکمت تشریع انفاق صرفا رفـع فقـر از  ،بر همگان هموار کند
در نگاه آنان به جای آنکـه بـرای انفـاق کننـده مفیـد ، محرومان و آسیب دیدگان است

ای از درد فقـر و نـاداری را انفـاق موجـب رهـایی عـدهزیـ، به نفع نیازمند اسـت، باشد
که آنچه از تـدبر در مجمـوع در حالی، بخشدشود و به زندگی آنان رونق و نشاط میمی

تر است آثار ارزشمند که آنچه در انفاق مهمآید بیانگر آن استفاق به دست میآیات ان
گویـد کـه سـود و شـناخت میقرآن برای ایجاد این معرفت  ،کننده استانفاق بر انفاق

... ﴿ رسـدگردد و در پرتـو آن سـودی هـم بـه طـرف مقابـل میانفاق به خودتان برمی
ْنُفِسُکْم 

َ
ْنِفُقوا َخْیرًا ِأل

َ
» انفـاق« ۀکلمـ: فرمایدعالمه در تفسیر این فراز می ،)۱۶تغابن/( ﴾َوأ

معنـای عبـارت که احتمال دارد ایشان معتقد است ،به معنای بذل مال در راه خدا است
 از پیش بفرستید و علت اینکه از" أنُفِسـُکم" بـه این باشد که با انفاق خیری را برای خود
ــن اســت ــتفاده کــرده ای ــم" اس ــده اســتجــای "ُک ــاق کنن ــرای انف ــاق ب ــر انف  کــه خی

را حذف عامل » خیراً « زمخشری نیز علت نصب بودن کلمه ،)۱۹/۳۰۸ :۱۳۹۰،طباطبـائی(
انفـاق کنیـد و : باشـدمـی ﴾ِمنوا َخیرا ِألنُفِسکمآَو َانِفقوا َو ﴿آن  و فرموده تقدیر، دانسته

 .)۴/۵۵۱ :۱۴۰۷،زمخشری(» ایمان آورید به چیزی که برای خودتان خیر است

 جایگزین شدن مال بعد از انفاق -۵-۲-۴
کـه بعضـی از آن ل و دارایی است به همین دلیل اسـتکم کردن ما، انفاق، در نگاه اول

بـه منظـور رفـع  اما خداوند رحمان ،روند تا مبادا حاصل دسترنج خود را به باد دهندطفره می
یکی از آیـاتی کـه ایـن  ،دهدبه انفاق وعده به جبران مال انفاق شده می قاین نگرانی و تشوی

ـ﴿، باشـدمبارکـه سـبأ می ۀسـور  ۳۹ ۀآیـ، اثر به وضوح در آن قابل مشاهده است بِّ ی ُقـْل ِإنَّ َر
ْنَفْقُتْم ِمْن َشْي 

َ
ْزَق ِلَمْن َیشاُء ِمْن ِعباِدهِ َوَیْقِدُر َلُه َوما أ اِزقیَن َیْبُسُط الرِّ  ﴾ٍء َفُهَو ُیْخِلُفُه َوُهَو َخْیُر الـرَّ

دهـد و کسـی غیـر از او یعنـی خـدای متعـال عـوض انفـاق را می؛ »َفُهَو ُیخِلُفه« ،)۳۹/سباء(
مال یا قناعت و هم در آخرت  ۀهم در دنیاست به وسیل ،وضاین ع، دهدعوض انفاق را نمی

  .)۳/۵۸۷ :۱۹۹۶،تهانوی(» با ثوابی که هیچ چیز جایگزین آن نیست
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چـه ، هر چه انفاق کنیـد: فرمایدمی» ْخِلُفهُ َفُهَو یُ « عالمه طباطبایی در تفسیر عبارت
و ، ا پـرکن آن اسـتخـدا جانشـین کننـده و جـ، کم و چه زیاد و آن مال هر چه باشـد

 . )۱۶/۳۸۵ :۱۳۹۰،طباطبائی( دهدرا یا در دنیا یا در آخرت به شما میعوض آن
کننـده خـدا بـه انفاق: گویـدشـریفه می ۀوادی آملی نیز با توجه به این آیالله جآیت
شود و خـدا جـایگزینش را عنایـت چیزی از مال او کم نمی، دهد که با انفاقوعده می

 ۀالبته این وعد ،)۱۲/۳۱۸ :۱۳۹۰،جوادی آملی( و میزانش حداقل برابر خود آن استکند می
در دنیـا ، که در جای خود مسـلم اسـتآن، الهی منحصر به آخرت و سرای دیگر نیست

 . کندها را به نحو احسن پر مینیز با انواع برکات جای انفاق
قـاَل َرُسـوُل « ام انفاق اشاره شده استها هم به مسئله جایگزینی مال هنگدر روایت

ِه  َفَقةِ : اللَّ یَقَن ِباْلَخَلِف َسَخْت َنْفُسُه ِبالنَّ
َ
که یقـین بـه عـوض و جانشـین کسی ،»َمْن أ

در  ،)۴/۳۴۰ :۱۴۱۵،عروسـی حـویزی( داشته باشد در انفـاق کـردن سـخاوتمند خواهـد بـود
 :نقل شده روایتی دیگر از امام صادق

نَّ  
َ
ْو أ
َ
ْخِلـَف َعَلیـهِ  أ

ُ
ِه َلْم یْنِفْق ِدْرَهمًا ِإالَّ أ ْنَفَقُه ِفی ِحلِّ

َ
ِه َو أ َحَدُکُم اْکَتَسَب اْلَماَل ِمْن ِحلِّ

َ
؛ أ

درهمـی  اگر کسی از شما مال حاللی به دست آورد و در راه حالل انفاق کند و هیچ
 . )۴/۷۶۷ :۱۴۱۵،یبحران( دهدکه خدا عوض آن را به او میکند مگر اینرا انفاق نمی

 آزمون بودن مال ۀمای -۵-۲-۵
کرامت است و  ۀمال به خودی خود ارزش دارد و مایکنند بسیاری از مردم تصور می

کـه در قــرآن کـریم روی ایــن پنـدار اشــتباه خـط بطــالن داننــد در حالیآن را خیـر می
داند و الهی می آزمون ۀآن را مای، هاکشد و با ایجاد نگرش صحیح به اموال و داراییمی

ِإْن ﴿... ها تعبیر به خیـر کـرده اسـتقرآن در برخی آیه ،کندمردم را به انفاق تشویق می
قـیَن  ا َعَلی اْلُمتَّ بیَن ِباْلَمْعُروِف َحقًّ ْقَر

َ
ُة ِلْلواِلَدْیِن َواْأل  ،)۸عادیـات/؛ ۱۸۰بقـره/( َتَرَك َخْیرًا اْلَوِصیَّ

جـوادی ( ه لحـاظ واقـع و از منظـر اولیـای خـداکه این تعبیر از نگاه مـردم اسـت و نـه بـ
ُهْم ِبِه ِمْن ماٍل َوَبنیَن ﴿شریفه  ۀهمچنین در آی ،)۱۲/۳۲۷ :۱۳۹۰،آملـی نَّما ُنِمدُّ

َ
 َیْحَسُبوَن أ

َ
 أ

کنـد این پندار مردم را بیان می ،)۵۵و۵۶منون/ؤم( ﴾ُنساِرُع َلُهْم ِفی اْلَخْیراِت َبْل ال َیْشُعُروَن 
ایم در رسـاندن ای را از مال و فرزند برخوردار سـاختهکنند چون عدهیها گمان مکه آن
 ۀفهمنـد چـرا کـه مـال و فرزنـد وسـیلیکه آنها نمایم در حالیها شتاب کردهبه آن خیر
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انفاق مال ، ایمان و پرهیز از شرک، آزمون است و خیر و سعادت در گروی ترس از خدا
گویـد بنـابراین قـرآن می ،)۱۲/۳۲ :۱۳۹۰،ملـیجوادی آ( و بیم از بازگشت به سوی خداست

کـه در فضـیلت پیشـگام و اهـل خیر نیستند و خیر از آن کسـی اسـت هااموال و دارایی
  .)همان( انفاق به دیگران باشد و گرنه مال دنیا زینت زمین است نه زیور انسان

هاسـت ندر برخی روایات هم به این مسئله اشاره شده که اموالی که در اختیـار انسا
کـات و امـر بـه انفـاق برای آزمایش است و خداوند متعال با واجب کـردن خمـس و ز 

َو ... « فرماینـدمی البالغهنهج ۱۸۳امیرمؤمنان در خطبه . ها را امتحان کندخواسته تا آن
ُبُکْم فِ یَ ُکْم بِ یَنَواِص  ْعلَ  یِدِه َو َتَقلُّ

َ
ْسَرْرُتْم َعِلَمـُه َو ِإْن أ

َ
ـَل ِبـَذِلَك َقْبَضِتِه ِإْن أ ْنـُتْم َکَتَبـُه َقـْد َوکَّ

هُ یُ ْسِقُطوَن َحّقًا َو َال یُ َحَفَظًة ِکَرامًا َال  نَّ
َ
َه یَ َمْن  ْثِبُتوَن َباِطًال َو اْعَلُموا أ ِق اللَّ ْجَعْل َلـُه َمْخَرجـًا یَ تَّ

َلِم َو  ْدُه فِ یُ ِمَن اْلِفَتِن َو ُنورًا ِمَن الظُّ  . )۲۶۶ تا:بی،رضیشریف ( »َما اْشَتَهْت َنْفُسهیَخلِّ

 انفاق تجارتی پرسود -۵-۲-۶
اموال خود را به کسب و ، جای انفاق کردنشاید برخی تصور کنند که بهتر است به

مانـد و هـم سـودی زیرا در آن صورت هـم اصـل مـال برایشـان محفـوظ می، کار بزنند
معرفـی نمـوده و  عنوان تجـارتی پرسـودکه قرآن انفـاق را بـهدر حالی ،آورنددست میبه
ا َوَعالِنَیًة َیْرُجـوَن ِتجـاَرًة َلـْن َتُبـوَر ﴿: فرمایدمی ا َرَزْقناُهْم ِسرًّ ْنَفُقوا ِممَّ

َ
 ،)۲۹ /فـاطر( ﴾...َوأ

ـُه ﴿ :فرمایدطرح این مطلب می ۀقرآن در ادام ُجـوَرُهْم َوَیزیـَدُهْم ِمـْن َفْضـِلِه ِإنَّ
ُ
َیُهْم أ ِلُیَوفِّ

 ،کنـدرا چند برابـر میو با فضلش آن ها را بپردازدنتا پاداش آ، )۳۰ همـان/( ﴾َغُفوٌر َشُکوٌر 
هـای فـاق بـا تجارتنبنابراین ا ،)۵/۲۴۳ :۱۳۸۶،نهاونـدی(زیرا او آمرزنده و شکرگزار است 

انسـان دیگـری ، طرف معاملـه، هازیرا در سایر تجارت ،ای داردهای عمدهدیگر تفاوت
که در تجارت ست تفاوت دیگر در آن استف حساب اخداوند طر ، اما در انفاق، است

فاق تجارتی اسـتاما ان، گونه که احتمال ضرر نیز وجود داردهمان، روداحتمال سود می
 . )۳۵ :۱۳۹۵،الفتی( که تمامی آن سود است

 تصحیح نگرش نسبت به دنیا -۵-۲-۷
کید بر رفتار مبتنی بر ط ۀبرای رشد و توسع، داریدر نظام سرمایه  مـع و اقتصادی تأ

مادیـات و ، عشـق بـه دنیاپرسـتی، انـدوزیثروت ۀیعنی روحی؛ شودآزمندی گذاشته می
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کیـد بـر ، شودداری است به مردم القاء میسودگرایی که زیربنای سرمایه اما در اسالم تأ
 ۀآیه وجود دارد که در آنها کلمـ ۲۰وز از در قرآن متجا ،مصرفی و قناعت شده استکم

حدیـد  ۀدر سـور  ،)۱۳۸۴عبـداالقی،( دنیا و ثروت به کار رفته اسـتبه معنای مال » متاع«
ْوالدِ ﴿

َ
ْمـواِل َواْأل

َ
یَنٌة َوَتفـاُخٌر َبْیـَنُکْم َوَتکـاُثٌر ِفـی اْأل ْنیا َلِعٌب َوَلْهٌو َوز َما اْلَحیاُة الدُّ نَّ

َ
 اْعَلُموا أ

اَر َنباُتُه ُثمَّ َیهیُج َفَتراهُ مُ  ْعَجَب اْلُکفَّ
َ
ا ُثمَّ َیُکوُن ُحطامًا َوِفی اْآلِخـَرِة َعـذاٌب َکَمَثِل َغْیٍث أ ْصَفرًّ

ْنیا ِإالَّ َمتاُع اْلُغُرورِ  ِه َوِرْضواٌن َوَما اْلَحیاُة الدُّ حیات دنیـا  ،)۲۰ حدید/( ﴾َشدیٌد َوَمْغِفَرٌة ِمَن اللَّ
: فرمایـدعالمه طباطبـایی در تفسـیر ایـن آیـه می ،و اموال مورد مذمت قرار گرفته است

هـر چیـزی کـه » لهـو« ،شودکه برای غرض خیالی ترتیب داده میعملی است» لعب«
و تکاثر در اموال  مباهات نمودن به انساب است، »تفاخر«، را از امور مهم باز داردانسان

عمـران حیـات دنیـا را متـاع آل سورۀدر  ،)۱۹/۱۶۵ :۱۳۷۲،طبرسی( باشدو اوالد مطرح می
نْ  اةُ یَ َوَما اْلَح ...﴿ شمردغرور می سید قطب متـاع  ،)۱۸۵ آل عمران/( ﴾ا ِإال َمَتاُع اْلُغُرورِ یَ الدُّ

 ،)۱/۵۳۹ :۱۴۲۵،قطب( شودداند که باعث نیرنگ و غرور میدنیا را متاعی غیرحقیقی می
خـرت و زندگی ابـدی آ، گونه آیات که زندگی دنیا را معرفی کردهاز طرفی در کنار این

گـردد کـه معلـوم می فرمایـد و بـدین گونـهیـان میهـا را بهای بهشت و امثال ایننعمت
خواهد انسان را از غفلت و گمراهـی خـارج کنـد و او را نسـبت بـه حیـات خداوند می

اَر اْآلِخَرَة َلِهَی اْلَحَیـواُن َو ﴿واقعی آشنا کند که  ْنیا ِإالَّ َلْهٌو َوَلِعٌب َوِإنَّ الدَّ ما هِذهِ اْلَحیاُة الدُّ
هـای حیـات دنیـا مشـغول شـود و از که مبادا به زیبایی،)۶۴ عنکبـوت/( ﴾َن َلْو کاُنوا َیْعَلُمو

 بنابراین با این نگرش که ایـن منـافع قلیـل ،)۸/۴۵۸ :۱۳۷۲،طبرسـی( هدف اصلی باز بماند
ها ها و گذشتتواند با انواع انفاقاز بین رفتنی است و برای او نخواهد ماند و می» دنیا«

و ، گیـردروح ایثار و فـداکاری در وجـودش شـکل می ،دست آوردمواهب کثیری را به
 . رسدکه با چنین روحّیه و ایمانی یک جامعه به تکامل حقیقی خود میمسّلم است

 تقویت باورهای دینی -۵-۲-۸
سـان باورهـای دینــی بدین ،باشـدایمــان واعتقـاد می، بـاور در لغـت بـه معنـی یقـین

هـا ه طالبان دین از روی بصیرت به آناشند کبها و حقایق دینی میای از واقعیتمجموعه
باورهـای دینـی از  ،اند و به مقتضیات آن پای بند بوده و التزام عملـی دارنـدروی آورده
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۱۴۸ 

چرا که ایـن  کوشندها میخطیری دارند و همواره در حفظ آن منظر مؤمنان جایگاه بس
ن روح مسـئولیت و دمیـد، از تـأثیرات آن فباورها تأثیرات زیادی بر فـرد و جامعـه دارد

من را در برابر ؤهای مباورهای دینی انسان ،باشدهای مؤمنان و پارسایان میتعهد در جان
تر خداوند متعال مسئول و متعهد های دینی و از همه مهمدین و ارزش، جامعه، خویشتن

 تـوان اشـارهبرای تقویت باورهای دینی به راهکارهای زیر می )۵۰ :۱۳۸۶،نگارش( سازدمی
 : کرد

؛ یاد و ذکـر مـداوم خداونـد اسـت، اولین و مهمترین راه برای تقویت باورهای دینی
شود و هر گـاه انسـان بـه مقـام اطمینـان قلبـی زیرا یاد خداوند موجب اطمینان قلب می

باورهای دینی او چون فوالد آب دیده ، شود» قلب مطمئنه« برسد و به اصطالح صاحب
 ﴾أال ِبـِذکِر اللـِه َتطَمـِئُن الُقلـُوب﴿: خدای سبحان فرمودلذا ؛ شودمحکم و پرتوان می

 .)۲۸ رعد/(
زیـرا هـر انـدازه ؛ شناخت درست دین اسـت، دومین راه برای تقویت باورهای دینی

تر بشناسـد و باورهـای دینـی و مـذهبی بـر اسـاس شـناخت انسان دین را بهتر و درسـت
توانـد در برابـر هجـوم تبلیغـات می بهتر و بیشتر؛ درست از دین شکل بگیرد و پدید آید

های معرفت دینی انسان قـوی نبـوده و مقاومت کند و اگر پایه، زدایی جهان معاصردین
گاهی در قرآن مستند و محکم نباشد و هر باور و اعتقاد دینی تکیه، باورهای دینی انسان

تندباد  ۀهجم در برابر، و روایات صحیح و مبانی کالمی و فلسفی به همراه نداشته باشد
 :۱۳۸۶،نگـارش( تاب مقاومت نخواهـد داشـت، زدایی عصر جدیدحوادث و تبلیغات دین

۵۷( . 
ـذیَن ِإذا ﴿: لذا در قرآن کریم فرمود؛ انس با قرآن است، سومین راه َما اْلُمْؤِمُنوَن الَّ ِإنَّ

ُه َوِجَلْت ُقُلوُبُهْم َوِإذا ُتِلَیْت َعَلـْیِهْم آیاُتـُه زاَد  ُلـوَن  ْتُهـْم إیمانـًا َوَعلـیُذِکَر اللَّ ِهـْم َیَتَوکَّ بِّ  ﴾َر
به ویژه ، آشنایی جامعه با آیات نورانی قرآن و حاکم کردن معارف بنیادین قرآن ،)۲(انفال/

شود تا نوع نگاه و فکر مردم به جهان اطراف ایشان تغییر اصول اعتقادی در آن سبب می
  .)۳۲۷ :۱۳۹۶،عالم زاده نوری( یا تعدیل یابد

 :گویداز جمله می؛ باره نکاتی آموزنده دارداستاد جوادی آملی در این
َر ِمَن اْلُقـْرآِن ﴿ ُانس با قرآن است، بهترین راه صالح«   ،)۲۰(مزمـل/ ﴾َفاْقَرُؤا ما َتَیسَّ
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۱۴۹

قرآن تـالوت کنیـد و بـا ایـن کتـاب الهـی ، یعنی آن مقدار که برای شما میسور است
هر چند معنای آن هـم ؛ ت و خواندن آن عبادت استقرآن نور الهی اس ،مأنوس باشید
کـه ُانـس بـا آن و تـدبر در آن و ایمـان و الهی است) ریسمان( قرآن حبل ،درک نشود

تحـت والیـت اللـه  ،سازدبرد و به مقام صالحین ملحق میعمل به آن انسان را باال می
کنـد و در آن ره میامورش را خدا ادا، اگر انسان مشمول والیت الله بود ،دهدقرار می

 . )۲۴۰ـ۲۳۷ :۱۳۹۰،جوادی آملی( »مقام دیگر راهی برای وسوسه و رخنه اهریمن نیست

ایجـاد  ،بـرانگیختن محبـت بـه خداسـت، چهارمین راه برای تقویت باورهای دینـی
 بوده است اهل بیت ۀدر سیر های تربیت اعتقادی محبت خدای متعال یکی از روش

هـای ایجـاد محبـت نسـبت بـه آیات و روایـات یکـی از روشو در  ،)۱۰۷ :۱۳۸۷،داودی(
روایت ذیل نیز حاکی از تأثیر یادآوری  ،های الهی بوده استبیان نعمت، خداوند متعال

 . ها در محبت به خدای متعال استنعمت
خـدای عزوجـل بـه هـم : کننـدنقـل می از پدرانشان از پیامبر خدا امام رضا

 دوست بدار و مرا پیش خلقم محبوب کن موسیمرا : وحی کرد نجوایش موسی
امـا ؛ فرمان اولت این بود که تو را دوست داشـته باشـم، ای پروردگار من: عرضه داشت

هـا هـای مـرا بـه آننعمت: تو را در نزد خلق محبوب کنم؟ خدای متعال فرمـود هچگون
ایـن  ،)۲۰۵ :۱۳۶۸،راوندی( ها از من جز خوبی چیزی سراغ ندارندچرا که آن؛ گوشزد کن

های الهی موجب ایجاد محبت نسبت به که توجه کردن به نعمتروایت بیانگر این است
 . شودخدای متعال می

گاهی بخشی -۵-۲-۹  شناخت و آ
 :۱۴۰۹،فراهیـدی( شناسان به معنـای ضـد جهـل و نـادانی اسـتلغت ۀبه عقید ؛علم 

بنابراین علم پیدا  ،)۴۲۷ :۱۴۱۴،فیومی( و به معنای شناخت و معرفت و یقین است ،)۲/۱۵۲
گاه شدن نسبت به آن است : علمـت الشـیء ،کردن به چیزی به معنای شناخت آن و آ

کید آنفرا ،)۱۲/۴۱۷ :۱۴۱۴،ابن منظور( عرفته و خبرته ، شـناخت ۀها بر مسئلوانی آیات و تأ
گـاهی بخشـی جامعـ ،بیانگر اهمیت موضوع است انسـانی بـه سـوی  ۀاز منظر قرآن با آ

عمل و برخـورد  ۀشود و آنگاه در مرحلدم فراهم میخودسازی مر  ۀزمین، ت خداییفطر 
آشنایی جامعه با پیام آیـات  ،کندنوعان خویش اخالق قرآنی را ظاهر و آشکار میبا هم
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۱۵۰ 

شـود تـا نـوع نگـاه مـردم بـه سبب می، نورانی قرآن و حاکم کردن معارف بنیادین قرآن
کسب عالقـه و ایجـاد انگیـزه و آنگـاه  ۀو زمین ،یابد جهان اطراف ایشان تغییر یا تعدیل

گاهانه و عمل به حسنات فراهم گردد های بـههم با دلیل منطقی و هم با تجر ،انتخاب آ
که هر قدر سطح معرفت و دانش الهـی انسـان بـاالتر بـرود فراوان به ثبوت رسیده است

 ۀمعارف الهـی ضـرب جهل و فقدان، و بالعکس؛ شودفضائل اخالقی در او شکوفاتر می
مکـارم ( دهـدسـازد و سـطح اخـالق را تنـّزل میشدید بـر پایـه ملکـات فضـیله وارد می

  )۱۲۴ :۱۳۷۱،شیرازی
هـای ز ایـن انگیزهاکنون برای کسب علم در قدم اول باید توجه داشت که گذشته ا

 و راه دیگـری نیـز وجـود دارد، کننـدرا وادار بـه انجـام کارهـایی میدرونی کـه انسـان
اصوًال انسـانیت انسـان  ،ها رسیدکه باید به آن هدفهای دیگری نیز در کار استهدف

شود که از ارضای صرف نیازهای غریزی خود گام را فراتر نهـد و از این مرحله آغاز می
گاه شود که سرنوشتی دارد و راه های حق و باطلی پـیش پـای اوسـت کـه بایـد راه را آ

بنابراین گام نخست همین است و اگر انسان به این  ،کنددرست بشناسد و از آن پیروی 
مسئله توجه نداشته باشد که حقایقی در این عـالم فراتـر از زنـدگی حیـوانی وجـود دارد 
ــود ــد ب ــامفهوم خواه ــرای او ن ــل و درســت و نادرســت ب ــناخت حــق و باط ــًال ش  عم

ید کـه حـق و که انسان به ایـن مرحلـه از معرفـت رسـپس از این ،)۱۸۰ :۱۳۹۳،محمدخانی(
خـود را بـه کـار گیـرد و از  ۀفکر و اندیشـ، اصول دین ۀباید دربار ، باطلی در کار است

زیـرا کلیـد  ،براهین عقلی استفاده نماید تا به علم قطعی و برهانی در این باره دست یابد
ها را در این زمینه قرآن کریم در آیـات متعـدد انسـان ،تفکر و تعقل است، علم و دانش

بـاره آن به شناخت و معرفت صحیحی دراین ۀکند تا در نتیجو تعقل دعوت میر به تفک
کـه خداونـد متعـال در انفـاق از امـوری اسـت ،)۱/۱۷۰ :۱۳۸۰،مصـباح یـزدی( دست یابند

وقتـی انسـان خـدای  ،)۷حدید/؛ ۲۵۴/۲۶۷/ ۱۹۶بقره ( های بسیاری به آن امر کرده استآیه
ربوبی حضرت حق صـادر شـده و از  ۀاز ناحی سد و بداند که این دستورخویش را بشنا

کنـد و در انجـام آن را امتثـال میبـه راحتـی آن، طرف موال و حبیبش امری آمده است
گاه بـه آسـانی : نویسددر این زمینه میآملی الله جوادی آیت .کندکوتاهی نمی انسان آ

ا موعظـه تهـی از دانـد ایـن دسـتور تنهـزیـرا می؛ کنـددستور الهی به انفاق را امتثال می
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۱۵۱

 بلکه موعظه همراه با حکمت و استدالل اسـت، حکمت نیست که سودی نداشته باشد
 . )۱۰/۵۲۶ :۱۳۹۰،جوادی آملی(

 کارهای انگیزشیراه -۵-۳
تحـریض و ترغیـب ، اسم مصدر انگیزیدن و در لغت به معنـای تحریـک ؛انگیزش
آن دسته از راهکارهـایی  و منظور از راهکارهای انگیزشی ،)۱۶۸ :۱۳۸۶،معین( آمده است

تواند باعث تغییر رفتار شده و انگیزشی برای انجام اعمال نیک ها میکه شناخت آناست
، کـار تشـویقبر این اسـاس بـا تتبـع در آیـات و روایـات چهـار راه ،از جمله انفاق باشد

 . اهل بیت قابل بررسی است ۀبیان سیر ، الگوپردازی، تحذیر

 تشویق و تبشیر -۵-۳-۱
در لغـت عـرب  ،اسـت» شـوق« ۀو از ریشـ» تفعیـل« ای عربی از بابواژه ؛ویقتش

 کشاندن نفس آدمی به سـوی امـری .نزاع النفِس ِالی الشیءِ : الشوق: چنین آمده است
و در اصطالح عبارت است از یک محرک  ،)۳۲۷ :۱۴۱۴،فیومی؛ ۱۰/۱۹۲ :۱۴۱۴،ابن منظور(

 :۱۳۸۸،سـیف( افزایش و تقویـت آن رفتـار خرسند کننده به دنبال یک رفتار مطلوب برای
کـه بعـد از بـه دوش گـرفتن معنـای بشـارت دادن بـه عطایـایی اسـتتبشیر نیز به  ،)۲۴۶

 . )۱۶۸ :۱۳۸۵،باقری( تکالیف به فرد ارزانی خواهد شد و مظهری از لطف و رحمت است
در این افراد ۀ هم ،یکی از نیازهای مهم و اساسی انسان نیاز به تقدیر و تحسین است

از  ،آرزو هستند که در موقعیتی قرار بگیرند که مورد تقدیر و تحسین دیگران قرار گیرند
ن آلذا در قر  ،ها درمقابل گفتار و رفتار خود انتظار پاداش و ثواب دارندانسان ۀطرفی هم

های مختلفی سخن به میان آمده کـه بـر عمـل از پاداش کریم و روایات معصومین
مکرر به آدمیان پاداش  متعال در این زمینه در آیات فراوان خداوند ،دشو نیک مترتب می
ابی بـه آن تحریـک شـوند و بـا دهد تا برای دستیهای بهشتی را وعده میمعنوی نعمت

نْ یُ َوَمْن ﴿... خدایی عمل صالح انجام دهند ۀانگیز  ِرْد َثَواَب یُ ا ُنْؤِتِه ِمْنَها َوَمْن یَ ِرْد َثَواَب الدُّ
اِکرِ  یُنْؤِتِه ِمْنَها َوَسَنْجزِ  اآلِخَرِة  قرآن کریم با ترسیم حیات طیبه و  ،)۱۴۵عمران/آل( ﴾َن یالشَّ

های گوناگون به منظور ایجاد انگیزه در انسان برای از روش، نشان دادن راه وصول به آن
جاد انگیـزه و تحریـک های مهم برای اییکی از روش. وصول به هدف بهره برده است
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۱۵۲ 

یکـی از  ،تشویق یا تبشیر در مقـام عمـل اسـت، ها برای انجام کارهای نیکنانسا ۀاراد
خداونـد در  ،انفـاق اسـت، انسان را به انجام آن تشویق کـرده اسـت، کارهایی که قرآن

برخی مفسران که در ابتدای تفسیر  ،های گوناگونی به انفاق امر کرده استقرآن به شیوه
کـه بیشـتر بـه بحـث ، هادر ابتدای برخی سوره، کنندرا بیان میهای آنره غرضهر سو 

یکی از اغراض آن سوره را تشـویق مـردم بـه انفـاق در راه خـدا بیـان ، اندانفاق پرداخته
حدید را تشویق به انفاق در راه خدا ذکـر  ۀهای سور عاشور یکی از هدفابن. اندنموده

در جهت رضای خدا  رود و برای صاحبش چیزی جز آنچهکرده و اینکه مال از بین می
 ۀهمچنـین در بیـان اغـراض سـور  ،)۲۷/۳۲۲ :۱۴۲۰،ابـن عاشـور( ماندانفاق کرده باقی نمی

سـازی هـا بـه انفـاق و ذخیرهمؤمنان و تشـویق آن ۀاین سوره با موعظ: نویسدمنافقون می
  .)۲۸/۲۰۹، همان( برای آخرت قبل از رسیدن مرگ پایان یافته است

داند و در تحلیـل آمیز میتوبه را برای انفاق تشویق ۱۱۱ ۀیهم آآملی الله جوادی آیت
گونه تعبیرها برای تشویق مؤمنان به انفاق است و گرنه کسـی کـه این: نویسدراز آن می

آنچه را از دست خدا به عنـوان ، در حقیقت، شودتوفیق جهاد با جان و مال نصیبش می
زیرا جـان ؛ د و نه چیزی از خود راکنامانت یا عاریت گرفته است در راه او مصرف می

بنابراین تعبیرهایی چون فروختن مال و قرض دادن  ،و مال او ملک حقیقی خداوند است
قرآن کریم با ارائه  ،)۱۱/۵۸۹ :۱۳۹۰،جوادی آملـی( هاستمال به خداوند برای ترغیب انسان

و این بینش که اعضای جامعه بسان یک جسم هسـتند و بـا ایجـاد حـس نـوع دوسـتی 
احساس مسئولیت در قبال اعضای جامعه افراد را با انگیزش درونی به از خود گذشتگی 

انه و نـوع قرآن از اقدامات خیرخواه. کندنوعان ترغیب و تشویق میو ایثار نسبت به هم
کند و بـرای آن پـاداش چنـد برابـر و افراد با واژه احسان تعبیر می ۀدوستانه و بشردوستان

کارهای مهم برای دهد بنابراین یکی از راهوعده میدر جهان آخرت غیر قابل توصیفی 
که عملکرد مطلوب دارند و از اموال خـود ها تشویق کسانی استیزه در انسانایجاد انگ

در روح آدمـی ، چرا که تشـویق و قـدردانی ،کننددر راه خداوند به نیازمندان انفاق می
بخشد و به او انگیزه می ،کندیک ترغیب میگذارد و او را به انجام عمل ناثر مثبت می

کـه انسـان را بـه انجـام انفـاق تبشیر نیز از جمله راهکارهـایی اسـت. تا بیشتر انفاق کند
ق داده اسـت هایی که قرآن در برابـر انفـادانستن اجر اخروی و بشارت ،کندترغیب می

 . بیشتر افراد برای انفاق ۀعاملی است برای انگیز 
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 یا انذارتحذیر  -۵-۳-۲
و بر حذر کردن از دسـت زدن  ،)۴/۳۰۷ :۱۴۱۲،راغب اصفهانی( انذار به معنای ترساندن

اصـل ، در کنـار تشـویق و ترغیـب، هااز اصول مهم حاکم بر کارهای انسـان ،به کاری
قـرآن کـریم در آیـات متعـدد  ،دوری ازعقاب و شـقاوت و بـدبختی و مجـازات اسـت

از فرمـان خداونـد متعـال ی کـه در صـورت سـرپیچی هایها را از خطرها و عذابانسان
ذیَن َکَفُروا َسُتْغَلُبوَن َوُتْحَشُروَن ِإلی﴿ داردها خواهد شد برحذر میندامنگیر آ َم  ُقْل ِللَّ َجَهنَّ

ترس و تهدیـد  ۀها که جنبها و عقابین نوع عذاببیان ا ،)۱۲/ل عمران آ( ﴾َوِبْئَس اْلِمهاُد 
گونه که بیان پاداش در انسان بـرای رسـیدن بـه زیرا همان؛ مؤثرنددر رفتار انسان ، دارند

وعده به عقاب نیز انگیزه ترک کارهـای حـرام را بـرای انسـان ، کندآن ایجاد انگیزه می
به تصویر کشیدن کیفری که در انتظـار  ،آورد تا به عذاب اخروی گرفتار نشودپدید می

ارد و باعـث تنبیـه و بیدارسـازی گر اثر بگـذهای دیتواند بر رفتار انسانبخیالن است می
البته باید به این نکته توجه داشت  ،باشدشود و سوق دهنده به کارهای نیک میها میآن

منـد تنهـا کسـانی از آن بهره، الصدور هستندهای قرآن قطعیها و عقابکه چون پاداش
: فرمایددر قرآن میخداوند . شوند که به خدا ایمان داشته و عمل صالح انجام دهندمی

 . کندخود تخلف نمی ۀخداوند از وعد

 سازی و الگوپردازیاسوه -۵-۳-۳
گونه و هنجار تعریـف شـده ، در کتاب فرهنگ علوم اجتماعی الگو به معنای مدل

امـام و ، الگوی تربیتی نیز که در فرهنگ اسالمی از آن به اسـوه ،)۲۴۱ :۱۳۸۰،بیرو( است
تواند آیینه یا تبلور عینـی که میای استاز شخص یا جامعه عبارت، شودشاهد تعبیر می

در تحلیل چگونگی اثر پذیری انسان از  ،)۸ :۱۳۹۵،الفتی( یک مکتب یا نطام فکری باشد
 اهـداف و آرزوهـایی دارد، توان گفت انسان به دلیـل فطـرت کمـال خـواهیالگوها می

یابـد از نظـر یش را در او میشود و کمال مطلـوب خـو که با الگویی رو به رو میزمانی
احسـاس ، از سـوی دیگـر ،بیندعاطفی نوعی نزدیکی و هماهنگی میان خود و الگو می

بـدین سـان ، گیردپذیر را فرا میوجود الگو سراسر، نیاز به آن کمالی که در الگو هست
که بـیش روش الگویی است، ها در تربیت انسانتوان گفت یکی ازکارآمدترین روشمی
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سـاز و در کتـاب انسان ،تواند بر اخالق و رفتار فـرد مـؤثر باشـدر روش دیگری میاز ه
خداوند متعال این روش ارائه نمودن الگو را مورد توجه قرار داده و ، قرآن ۀهدایت کنند

ْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن  َلَقْد کاَن َلُکْم فی﴿ کنـدعنوان الگو معرفی میرا به پیامبر
ُ
ِه أ  َرُسوِل اللَّ

َه َکثیـراً  َه َواْلَیْوَم اْآلِخَر َوَذَکَر اللَّ در ایـن روش بایـد رفتارهـا و  ،)۲۱ /احـزاب( ﴾کاَن َیْرُجوا اللَّ
حالـت ، کردارهای مطلوب برای افراد نمـایش داده شـود تـا مطـابق بـا آن عمـل نمونـه

م دارد و اسوه نـا، این حالت ،نیکویی در افراد دیگر پدید آمده و به پیروی از او بپردازند
، توان گفـت کـه در ایـن عمـلصورت میپیروی از عمل مزبور است و در ایندر گرو 

در نتیجه انسان به فطـرت خـود کـه عشـق بـه کمـال  ،خوبی برای فرد وجود دارد ۀاسو 
کارهـا در و بدین سبب یکـی از مـؤثرترین راه الگوپذیر و الگوطلب است، مطلق است

 . باشدمیگسترش انفاق معرفی الگوهای مناسب 

 انفاق ۀبیان سیره و روش اهل بیت دربار  -۵-۳-۴
کـه در مقـام تربیـت عبارت ازرفتارهـایی اسـت تربیتی معصومین ۀمنظور از سیر 
اند تا انجام داده بیتو اهل هر رفتاری که پیامبر، بنابراین ،شوددیگران انجام می

 ۀسـیر ، ران پـرورش دهنـدها و رفتارهـای مطلـوب را در دیگـنگرش، باورها، هاشناخت
سنت بشری ، بزرگان ۀگیری از سیر بهره ،)۱۳ :۱۳۸۷،داودی( دهدها را تشکیل میتربیتی آن
کردار و گفتار بزرگان خود ، حرکات و سکنات، تاآداب وعاد، که هر قوم وملتیاست

نیــک ( صــورت شــئون ملــی و رســوم اجتمــاعی درآورده اســترا بــه عمــل گذاشــته و به
های زمینـه ۀهای دینـی در همـشخصـیت عظـیم اسـوه تردیدی نیست که ،)۵ :۱۳۸۷،کـار

طور ها از آن سرمشـق بگیرنـد بـهانسـان ۀکه اگر همـایگونهبه ،اندالگو و اسوه، زندگی
ــد آوردقطــع ســعادت هــر دو جهــان را به شــناخت و معرفــی حضــرت  ،دســت خواهن

را از ست کـه مسـلمانانهای واال ین انسانو نیز دسترسی به چن و پیشوایان رسول
دارند از آنجایی کـه مـردم دهد و در مسیر صحیح زندگی قدم بر میگمراهی نجات می

راه و روش آن گرامیان برای مردم ، اندعنوان الگوی کامل پذیرفتهاهل بیت را به، جامعه
سـزایی در از اهمیت واالیی برخوردار است به این جهت بیان سیره و سخن آنان تـأثیر به

های مختلـف بـا در مناسـبت معصـومین. تمایل مردم به سوی انفاق خواهد داشـت
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هـای راه، شوم ۀبرای درمان این پدید، عملی خود ۀنشان دادن اهمیت فقرزدایی در سیر 
، انفـاق: های گوناگون مانندگیری از شیوهآن بزرگواران با بهره ،اندروشنی را نشان داده

، شدند و با کمك بـه مسـتمندان جامعـهوارد صحنه می ...کار و تالش و، الحسنهقرض
گونـه بـه پیـروان خـود بدین ،گرفتندعملی خویش را برای فقرزدایی در پیش می ۀمبارز 
تـوان بـرای نـابودی آموختند که تنها با سخن گفتن و دادن طرح و برنامه ِصرف نمیمی

از رفتارهـای عملـی یکـی . کـار را گشـودبلکـه در عمـل بایـد گـره ایـن، فقر قیام کرد
 ،انفاق و یاری رساندن به مستمندان جامعـه بـوده اسـت، در مبارزه با فقر معصومین

 :فرمایدمی امام حسن: عنوان نمونهبه
، گاه و پشـت حضـرتیاران حضـرت در سـجده، دادیموقتی بدن پدرم را غسل می« 

در پشـت آقـا دیـده ولی آن چه ، اثر سجده معلوم است: به من گفتند ،آثاری را دیدند
، اگـر پـدرم زنـده بـود: محّمد حنفیه گفت، مربوط به چیست؟ در این حال، شودمی

پدرم هر روز یك یا . دهمشرح می، ولی اکنون که از دنیا رفته است، گفتمچیزی نمی
بـاقی، خـود ۀها پس از جدا کردن سهم خانوادداد و شبچند نفر مستمند را غذا می

انبـان را بـه دوش ، گاه پس از به خواب رفـتن مـردمآن ،گذاشتمیمانده را در انبانی 
افتـاد تـا مـواد خـوراکی را میـان مسـتمندان های مدینـه راه میگرفت و در کوچـهمی

گـاه شناختند و کسی جـز مـن از ایـننمی حضرت را آنان ،آبرودار تقسیم کند کـار آ
با دست خـود صـدقه پنهانی و ) برای رضای خدا( داشتدوست می، چون پدرم؛ نبود
 . )۴۴/۱۸۹ تا:بی،مجلسی(» بدهد

ها پـس از تاریـك شـدن هـوا و بـه شب امام سجاد: «خوانیمدر روایت دیگر می
گـاه آن ،کـردجمع می، خاست و هر چه غذا در خانه بوداز جا برمی، خواب رفتن مردم

، پوشانیده بودکه صورت خود را داد و در حالیقرار می) انبان( آن را در ظرفی از پوست
نتظر آن حضـرت فقیران همیشه م ،کردگرفت و میان فقیران تقسیم میآن را بر دوش می
»  دادنـد کـه صـاحب انبـان آمـدبه یکدیگر بشارت می، دیدندرا میبودند و وقتی ایشان

های قرآنـی و دینـی رفتاری و مـدل، های عینیاین نمونه ،)۲/۲۵۸ :۱۳۹۵،آجرلو و منصوریان(
رفتـار ایـن بزرگـواران از بـدو تولـد تـا آخـرین  ،نند سرمشق خوبی برای افراد باشدتوامی

آمـوز باشـد و اگـر در توانـد عبرتمی، مراحل زندگی همچون رفتار با فقرا و نیازمنـدان
و  را مطالعـه کننـد اطهار و معصـومین ۀائم ۀشود که مسلمانان سیر م توصیه میاسال
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رفتـاری آنهـا را در زنـدگی عملـی الگـو و  ۀه شـیو کـبه آن عمل کنند منظور این اسـت
 . سرمشق قرار دهند

انفاق مال و برخورد با فقرا و بیان آن  ۀدربار  اهل بیت ۀدر نتیجه با مطالعه در سیر 
 . ای برای افراد ایجاد کردتوان انگیزهبرای اقشار مختلف جامعه می

 کارهای عملیراه -۵-۴
گرایانـه در بعـد های اقدامکه فعالیتهایی استراهکار ، کارهای عملیمنظور از راه

تری در جامعـه دارد و بـه شود و نمـود عملیـاتی پررنـگفردی و اجتماعی را شامل می
، سازی مسـائل ایـدئولوژیکی و نظـری مکتـب اعـم از مباحـث اعتقـادینوعی به پیاده

 . پردازدفرهنگی و تربیتی می
اند کـه هـر یـک کـارکرد شـکیل شـدههای گونـاگونی تجوامع از نهادها و سازمان

 ۀاند که بـه درجـاختارهایی اجتماعینهادها س ،ای در گسترش فرهنگ انفاق دارندویژه
هنجـاری و تنظیمـی ، شـناختی ،اند و از عناصر فرهنگیپذیری رسیدهباالیی از انعطاف

معنـا  به زندگی اجتماعی ثبـات و، ها و منابع مرتبطاند که به همراه فعالیتتشکیل شده
ــندمی ــان( بخش ــازمان ،)۶۹ ،هم ــا و س ــی از نهاده ــتبرخ ــارکرد معرف ــا ک افزایی و ها ب

گاهی سازی انفـاق در سازی و برونیبخشی و برخی دیگر با کارکرد نظارتی در درونیآ
 توانند با تحلیل ودانشگاه و مدارس می، نهادهایی مانند حوزه. کنندجامعه نقش ایفا می
گاهی و معرفت اعضای جامعـبانفاق نقش توجیه آثار و فواید   ه درسزایی برای افزایش آ

روحــانیون بــا انجــام دادن امــور تبلیغــی و  ،فوایــد و کــارکرد انفــاق داشــته باشــند ۀزمینــ
محققین با تولید آثار مکتـوب و سـخنرانان بـا تشـریح نیازمنـدی جامعـه بـه ، ایمشاوره

پس از بیان ضرورت انفـاق و  ،باشند توانند درگسترش آن مؤثرمشارکت در امر انفاق می
ش فقر مؤثر باشد بـه بیـان تواند در گسترش انفاق و به تبع آن کاهاقدامات کلی که می

 : پردازیمکار در این زمینه میچند راه

 کارگیری حداکثری ظرفیت رسانهبه -۵-۴-۱
 ها و همـه ارکـان حکـومتی تـالش وسازمان، باید همه نهادها، دینی ۀدر یک جامع

ر ایـن میـان د ،هـای دینـی و اخالقـی نماینـدکوشش خود را صرف تحقق دین و ارزش
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۱۵۷

ای مهـم وظیفـه، سـاز اسـتگـذار و فرهنگملی در نظام اسالمی که عاملی تأثیر ۀرسان
های اخالقی را ترویج ملی در نظام اسالمی هم باید فضایل و ارزش ۀدر واقع رسان ،دارد

سـاز و تـأثیر گـذار در برابـر رذایـل اخالقـی و انسان، وای الگکند و هم به عنوان رسانه
 . موضع منفی بگیرد، های غیردینیارزش
تواند زنده و پویاست که می، نهادی بی رقیب، ملی ۀعنوان رساندر ایران تلویزیون به 

های نو و ساختاری در واقع وجدان اجتماعی افراد گسترش و آموزش اندیشه، با سنجش
را بـرای میت مسـایل اخالقـی و اجتمـاعی آنـانبا آشنا ساختن آنان به اهرا بیدار کند و 

ادهـای دولتـی جهـت شرکت در زندگی عمومی و مشارکت همه جانبـه در همراهـی نه
، کـه در ایـن زمانـهویژه آنبـه ،کنـدهمـه جانبـه و پایـدار آمـاده می ۀدستیابی بـه توسـع

 :۱۴۱۴،ابن منظور( روددگی به شمار میگیری مردم از رسانه یکی از نیازهای روزانه زنبهره
۶۴(.  

دینی باید با فعالیت در چارچوب نظام معنـایی توحیـدی و  ۀامعهمگانی در ج ۀرسان
نگـاه دارد و بـه  ای عمل کند که فطرت آدمـی را بیـدارگونهبه، های دینتعهد به آموزه

نـی کـافی بـرای گـزینش الگوهـای مناسـب بـا سـبک زنـدگی دی ۀمخاطب خود انگیز 
آشـنایی دقیـق و درسـت ، گام مقدماتی برای در پیش گرفتن چنین رویکـردی ،ببخشد
 های اسـالمی اسـتگذاران و مجریان رسانه با روح حاکم بر آموزهسیاست، ریزانبرنامه

 . )۲۲۹ :۱۳۹۲،فاضل قانع(
 : توان به موارد زیر اشاره کرداز اقدامات مؤثر رسانه در گسترش انفاق می

هـای جـذاب نمایشـی کـه از نظـر قرآن بـه فیلم ۀهای تربیتی و آموزندنتبدیل داستا
داسـتان ثعلبـه/ قـارون/ ( ای داردالگوسازی و الگوپردازی برای مردم تأثیرات گسـترده

، معرفی منفقان از طریق سـیما، در حال نماز صاحبان باغ/ داستان بخشش امام علی
گی منفقـان بـزرگ تـا بـه عنـوان الگـو در سریال تلویزیونی از زنـد  ۀتهی، مصاحبه با آنها

بـه تصـویر  ،دهنـدکه بـه انفـاق اهمیـت مـییقی برای کسانیجامعه مطرح شوند و تشو 
کشیدن آثار عمل به انفاق در رفع فقـر و حـل مشـکالت مـردم و گسـترش دانـش نیـز 

وی ترسیم آثار انفاق در تعالی مقـام دنیـایی و معنـ ،تواند از اقدامات مؤثر رسانه باشدمی
نیز نمایش دادن حسـرت مندی وی از عمل به این امر الهی و منفق و شادابی و رضایت
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۱۵۸ 

نقل آرای مذاهب فقهی اسالمی در مسایل مربوط بـه ، اندکه انفاق نکردهوافسوس آنان
انفـاق و اینکـه چـرا و  ۀزیونی و آموزش بـه مـردم در زمینـهای تلویانفاق از طریق برنامه
ای یک شـب بـه مـدت بیسـت دقیقـه در تواند هفتهآموزش می این ،چگونه انفاق کنند

قم و مراجع  ۀعلمی ۀبرنامه با دعوت از مدرسان حوز  در این ،ها پخش شودیکی از شبکه
 اجــرا و مصــارف انفــاق را بــرای مــردم مشــخص کننــد ۀمقاصــد و نحــو ، تقلیــد فوایــد

  .)۵۲: ۱۳۹۶صفری،(

 ) سمن( نهادهای مردمسازمان ۀحمایت و توسع -۵-۴-۲
، تردیـد تحقـقبی ،مشـارکت اسـت های سـرمایه اجتمـاعیتـرین مؤلفـهیکی از مهم
و حضور فعاالنـه مـردم و توان ، گیری از استعدادکشورها مستلزم بهره ۀپیشرفت و توسع

رد ولـی های مختلفـی وجـود داهاست دراین زمینه اگرچـه نهادهـا و تشـکلمشارکت آن
مـردم در رونـد  ۀگیری از مشارکت فعـال و همـه جانبـبهره ۀترین شیو ترین و اصلیمهم

 ،باشـدمی» هاسـمن« نهاد و یا همـانهای مردمکارگیری سازمانسازماندهی و ب، توسعه
، نهاد یک مجموعه افراد هم هدف و داوطلب با گرایشات غیرسیاسـیهای مردمسازمان

ــه می رک شــود کــه بــرای تحقــق یــک هــدف مشــتغیــر انتفــاعی و غیراقتصــادی گفت
هـای خیرخواهانه دور هم جمع شده و طبق ضوابط و قـوانین خاصـی بـه انجـام فعالیت

 . )۱۸ :۱۳۹۵،آجرلو و منصوریان( پردازندمشخص می
سـمن بـه  ،خودجـوش افـراد یـک جامعـه اسـت ۀبنیان و اساس تشکیل سمن بر پای

از بین افـراد جامعـه توسـط جامعـه و بـرای جامعـه تشـکیل و تأسـیس ، خواست جامعه
پذیرفته شده است و یکی از دالیل پذیرفته شدن این ، ها برای مردماین سازمان ،شودمی

های هـا بـا سـازمانز سوی افراد جامعه مردمی بودن آنهاست که وجه تمایز آنها اسازمان
هایی که از دل مردم بیرون آمده باشند و مسائل بدون تردید گروه ،دولتی و سیاسی است
ها درگیر بوده باشند مسـلمًا در لمس کرده باشند و از نزدیک با آنو مشکالت جامعه را 

های جا که سـازماناز آن ،رفع مشکالت جامعه توانمندتر و قدرتمندتر عمل خواهد کرد
شـوند و جـزو نیروهـای یریت میصورت خـودگردان مـدنهاد مستقل از دولت و بهمردم
های غیردولتی در ر چه سازمانتوان اذعان کرد که هشوند میمدنی محسوب می ۀجامع
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۱۵۹

مدنی قـوی و تأثیرگـذار در  ۀشاهد یک جامعتر عمل کنند تر و منسجمیک کشور قوی
مدنی سالم و پیشـرفته در  ۀتوان گفت که یک جامعجرأت میبه ،آن کشور خواهیم بود

 ،همـان( شـودکنند متبلور میهای مردم نهادی که در آن جامعه فعالیت میقالب سازمان
۳۵(.  

، هـاهـای گسـترده آنها و فعالیتازماندر نتیجه با توجه به کارکردهای وسیع این سـ
خیـر  کاری در گسترش امورعنوان راهتواند بهاین مؤسسات و حمایت از آنها می ۀتوسع

ها نسبتًا پویا بوده و مراحل ابتدایی رشـد جا که در ایران سمناز جمله انفاق باشد و از آن
نهـاد در های مردمکـه هـم سـازمانکنند بنـابراین ضـروری اسـتی میا طو بلوغ خود ر 

نوعان بکوشـند و هـم خدمات مطلوب به هم ئهبالندگی و مدیریت مناسب و ارا، پویایی
 . ها مساعدت کنندولت و مسئولین در این مسیر به آند

 قدردانی از خیرین نیکوکار -۵-۴-۳
اسـت بـه  زجایگاه رفیعـی برخـوردارقدردانی و شکرگزاری ا، های اسالمیدر آموزه

 ۀواژ  ،ای که آیات و روایات متعددی در فضیلت و ضـرورت آن ذکـر شـده اسـتگونه
: ۱۳۸۴عبـداالقی،( بار بـه کـار رفتـه اسـت ۷۰بیش از ، شکر و مشتقات آن در قرآن کریم

هـای خـدا را از نام ،)۳۰فـاطر/( و شـکور ،)۱۵۸بقـره/( قرآن کریم ضمن اینکه شـاکر ،)۳۲
در جای دیگـر  ،)۱۴۴(آل عمـران/ ﴾و َسَیجِزی اللُه الَشاِکرین... ﴿: فرموده است، نستهدا

روایـات ، بـه تبـع قـرآن مجیـد ،)۱۷۲بقـره/( دانـدشکرگزاری را معیاری برای عبودیت می
روز : فرمایـدمی امـام سـجاد ،متواتر و فراوانی در باب شـکر و قـدردانی وجـود دارد

جا آیـا شـکر فـالن کـس را بـه: فرمایـدی از بنـدگانش میقیامت خداوند متعال به بعض
چـون : فرمایـدخداونـد می، جا آوردمپروردگارا شکر تـو را بـه: کندآوردی؟ عرض می

ه ّلـأشـکرکم لِ : فرمایـدای سـپس میجا نیاوردی شکر مرا هم به جا نیاوردهشکر او را به
یشگاه خداوند کسی استین شما در پشکرگزارتر  ،)۲/۹۹ :۱۳۸۵،کریمـی( أشکرکم للناس

 . عمل آوردکه از زحمات مردم بیشترین قدردانی را به
در پیشـبرد اهـداف انسـان ، سپاسگزاری و قدردانی از افرادی که با فداکاری و ایثار

یـک عامـل بسـیار مهـم در تحـرک افـراد و ، کنندهم نوعان خویش تالش می ۀدوستان
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عالمه طباطبـایی  ،)۲۹۷ :۱۳۷۵،تمیمی آمدی( اَدةیلِزّ ا بالّشکر َتسَتجِلُب  ،پویایی جامعه است
َع َخ ....﴿در تفسیر آیه  َه َشاِکٌر َعلِ یْ َوَمْن َتَطوَّ  : فرمایدمی )۱۵۸(بقره/ ﴾ٌم یًرا َفِإنَّ اللَّ
احسـان او را ، که شخصی که مورد احسان کسی قرار گرفتهن معنا استیا هو شکر ب
ا بـا یـن و چنـان کـردی و ین اظهار کند که تو چنا صرفا احسانش را با زبای، تالفی کند

 . )۱/۳۸۶ :۱۳۹۰،طباطبائی(... عمل آن را تالفی کند
بلکه افزون بر تشکر و سپاس ، منحصر در شکر خداوند نیست، بنابراین سپاسگزاری

ن دسـته از آزحمات و خدمات ، از خدا که صاحب تمام نعمات ظاهری و باطنی است
انـد نیـز ایصال نعمت یا منشأ بـروز خـدمات سـودمند بـوده ۀهم نوعان خویش که وسیل
خداپسـندانه و هـم که هم سپاسـگزاری نسـبت بـه اقـدامات  تشکر و سپاسگزاری کرد

بنـابراین هـر کـس از زحمـات و  ،تر آنـان اسـتخدمات هر چه افزون ۀتشویق برای ارائ
ی خواهـد بهره بیشتری از خدمات انان نصـیب و، خدمات ارزشمند دیگران تشکر کند

 . )۱۸۵ :۱۳۹۵،الفتی( شد
کـه نسـبت بـه خیـرین و نیکوکـاران ی موظـف اسـتاز این منظر حاکمیت اسـالم 

های بعدی بگشـاید هم راهی را برای انفاق، قدردان باشد و با معرفی و اکرام این عزیزان
 . ای برای دیگر افراد جامعه برای انفاق ایجاد کندو هم انگیزه

 های عمومیخاصی در سال برای انفاقاختصاص ایام  -۵-۴-۴
از دیر باز رسیدگی بـه فقـرا و محرومـان در جوامـع بشـری مرسـوم بـوده و بسـته بـه 

حاکمـان آن جوامـع اقـدام بـه حمایـت از ، های مردمفرهنگ و آداب و رسوم و دیدگاه
تحـت ، اکنون نیز در کشورهای مختلف بسته به نوع حکومتهم. نمودندمحرومان می

های حمـایتی نهادهای خیریـه دولتـی و سـازمان، مختلف وزارت رفاه اجتماعیعناوین 
فقـر و  ۀعوامل و راهکارهای عملی در زدودن چهـر ، سعی در شناسایی علل، دولتی غیر

، در کشور اسالمی ایران نیز به دلیل اعتقادات مـذهبی ،تنگدستی در جوامع خود دارند
های دولتـی و ت و در این راستا سـازمانزدایی از اهمیت خاصی برخوردار اسمحرومیت

یکی از نهادهایی است  کمیته امداد امام خمینی. اندغیردولتی متولی این امر مهم بوده
گیـری داشـته های پس از انقالب در خدمت بـه محـرومین موفقیـت چشـمکه در سال
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۱۶۱

اقدام فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز کرده و  ۱۳۵۷اسفند  ۱۴این نهاد در  ،است
به شناسایی نـوع و میـزان محرومیـت در جوامـع شـهری و روسـتایی نمـوده اسـت و بـا 

هـای مردمـی و اعتبـارات دولتـی اقـدام بـه حـل مشـکل و رفـع نیـاز آوری کمکجمع
 . از دستاوردهای انقالب اسالمی است محرومان نموده است و به فرموده امام خمینی

ــ  ــه  ،دهــدای مختلفــی انجــام میهامــداد فعالیــت خــود را در حیطــه ۀکمیت ازجمل
جشن نیکوکاری  ،هاستبرگزاری جشن نیکوکاری و جشن عاطفه، های این نهادفعالیت
آوری سال نو به منظور جمـع ۀدوم اسفند ماه در آستان ۀکه هر ساله در نیمای استبرنامه
ن ود و جشـشـها در بین محرومان اجـرا میهای مردمی و سپس توزیع آنو کمک هدایا
بازگشایی مدارس و  ۀدوم شهریور و در آستان ۀکه هر ساله در نیمای استها برنامهعاطفه
کارهـا با توجه به تأثیرات زیـاد ایـن ،شودآموزان نیازمند اجرا میها در بین دانشتوزیع آن

، تشویق مردم به شرکت در ایـن مراسـم، ریزی دقیقتوانیم با برنامهدر گسترش انفاق می
گاه کر  زار شـدن ایـن تر برگـدن مردم بـه نتـایج آن و جلـب اعتمـاد مـردم در پرشـکوهآ
تـوان ایـن روزهـا را بــا از طرفـی می ،مـردم اثرگـذار باشـیم ۀها و شـرکت گسـتردجشـن

ــدمناســبت ــا انفــاق در جامعــه هرچــه بیشــتر گســترش یاب ــزایش داد ت  های مختلــف اف
  .)۹۹ :۱۳۹۵،انصاری(

 گیرینتیجه
رنـگ شود به سـبب کمبحران اجتماعی و معیشتی مشاهده میاگر در جهان امروز 

ها بر زندگی اجتمـاعی سرشـته شـده از طرفی فطرت انسان. شدن انفاق در جامعه است
گونه کـه توانند آنن و همکاری یکدیگر نمیاست و آنان بدون زندگی اجتماعی و تعاو 

ماعی را بـر اسـاس اصـل اسالم نیز زندگی اجت ،به زندگی خود ادامه دهند، بایسته است
ایثـار و بـذل و : هـایی ماننـدگذاری کرده و بـا اسـتفاده از ارزشتعاون و همکاری پایه

جاسـت کـه بـا پـس به ،های آن را فراهم آورده اسـتاستواری بنیان، بخشش در جامعه
بتـوانیم ، پیشرفت روزافزون جامعه را شاهد باشـیم، گسترش این اصل اخالقی در جامعه

 ،گونه و پر از عدل و داد داشته باشـیمای علیتی در جامعه بکاهیم جامعهطبقا ۀاز فاصل
کـه راهنمـای  امید است نوشتار حاضر به برکت آیات قرآنـی و احادیـث اهـل بیـت
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۱۶۲ 

و در جهــت تشــویق و ترغیــب  مفیــد واقــع گــردد، مباحــث و زینــت بخــش آن شــده
هـای قرآنـی بـا بهـره وسعه آمـوزهو بدین وسیله د رت خوانندگان محترم به انفاق مؤثر افتد

در سـطح جامعـه تـوفیقی حاصـل شـود تـا هـم  هـای معصـومینمندی از راهنمایی
دنیوی و اخروی انفاق برخوردار گردنـد  ۀهای ارزندخوانندگان گرامی از فواید و پاداش

مـان اسـالمی ۀبـد و فضـای تعـاون ومسـاوات در جامعـالم نیازمندان تخفیـف یاآ و هم 
  .گسترش یابد

 نامهکتاب
، چـاپ اول، عبدالسالم محمد هارون ،مصحح ،محقق، اللغهمعجم مقاییس ،احمدبن فارس، ابن فارس .۱

 . ۱۴۰۴، االسالمیاالعالممکتب، قم
 .  ۱۴۱۴، دار صادر، بیروت، چاپ سوم، العربلسان ،محمدبن مکرم، ابن منظور .۲
یر والتنــویرالمعروف، محمــدطاهر، عاشــورابــن .۳ ، بیــروت، چــاپ اول، تفســیر ابــن عاشــور ،تفســیرالتحر

 .  ۱۴۲۰، العربیمؤسسةالتاریخ
 .۱۳۹۵، رواق اندیشه، در احیای ارزشهای اسالمی نقش کمیته امدادامام خمینی ،ناصر، انصاری .۴
 . ۱۳۸۱، سخن، تهران، چاپ بیستم، فرهنگ بزرگ سخن ،حسن، انوری .۵
، های مردم نهادداخلی و بین المللی سازمان های حقوقتشکیالت و بایسته ،مصطفی، آجرلوو منصوریان .۶

 . ۱۳۹۵، پژواک عدالت، تهران
 . ۱۳۸۵، مدرسه، تهران، چاپ دوم، نگاهی دوباره به تربیت اسالمی ،خسرو، باقری .۷
چـاپ ، واحد تحقیقـات اسـالمی، بنیاد بعثت، محقق، البرهان فی تفسیرالقرآن ،بن سلیمانهاشم، بحرانی .۸

 . ۱۴۱۵، سسةالبعثةؤ ، مقم، اول
مرکـز تحقیقـات ، اصـفهان، سیداحمد سـجادی جـزی ،مصحح، اسالم و مستمندان ،مهدی، بروجردی .۹

 .۱۳۹۵، رایانه
 .۱۳۸۰، انهیک،رانهت، چاپ چهارم، یاناروخر ساقب ،مترجم ،فرهنگ علوم اجتماعی بیرو، آلن، .۱۰
 .۱۳۸۴، جوان بیان: تهران، "ازدواج از دیدگاه قرآن و سنت" ،محمد، بیستونی .۱۱
دار ، رجائی سید مهدی، مصحح ،، محققغرر الحکم و درر الکلم ،عبدالواحد بن محمد، تمیمی آمدی .۱۲

 . تا، بیالکتاب اإلسالمی
، عبداللـه خالـدی ،متـرجم، الفنـون والعلـومموسوعة کشاف اصطالحات ،بن علیمحمدعلی، تهانوی .۱۳

 . ۱۹۹۶، ونمکتبة لبنان ناشر ، بیروت، چاپ اول، جورج زیناتی
 . ۱۳۹۰، مرکز نشر اسراء، قم، چاپ سوم، تسنیم ،عبدالله، ملیآجوادی  .۱۴
 . ۱۳۸۹، اسراء، قم، چاپ سوم، جامعه در قرآن ،عبداللهــــــ ،  .۱۵
 .۱۳۷۸، اسراء، قم، فقاهت و عدالت ،والیتــــــ ،  .۱۶
، بیـروت، چـاپ اول، مصحح احمد عبـدالغفور عطـار ،محقق، الصحاح ،بن حماداسماعیل، جوهری .۱۷

 .۱۳۷۶، دارالعلم للمالیین
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۱۶۳

 . ۱۳۹۳، دارالفکر، قم، چاپ اول، ۷جلد، معارف و معاریف ،سیدمصطفی، حسینی دشتی .۱۸
 . ۱۴۳۲، احمد آرام ،ترجمه ،" الحیاة "،، محمدمحمدرضا و حکیمی، حکیمی .۱۹
ز مرکـ، چـاپ اول، های توسعه اقتصادی از دیدگاه اسـالم""شاخص ،محمد جمال، خلیلیان اشکذری .۲۰

 .۱۳۸۴، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
 .  ۱۳۸۹، نییم و نشر آثار امام خمیسسه تنظؤ ، متهران، چاپ پنجم، امام ۀفیصح ،اللهروح، نییخم .۲۱
 .۱۳۸۷، چاپ زیتون ۀ، مؤسسقم، چاپ اول، و اهل بیت تربیتی پیامبر ۀسیر  ،محمد، داودی .۲۲
 .بی جا، تماعی""اصل عدالت اج، مصطفی، دلشاد تهرانی .۲۳
 . ۱۳۴۱، دانشگاه تهران، تهران، دهخدا ۀناملغت ،اکبرعلی، دهخدا .۲۴
، روتیـب، صفوان عدنان داوودی ،محقق، مفردات الفاظ قرآن کریم ،ن بن محمدیحس، راغب اصفهانی .۲۵

 . ۱۴۱۲، ةیدار الشام
بنیـاد ، مشـهد، ن یزدیغالمرضا عرفانیا، تحقیق، نبیاءاألقصص  ،اللهةهب ، قطب الدین محمدبنراوندی .۲۶

 . ۱۳۶۸، های اسالمیپژوهش
 . ۱۳۶۴، طلوع باران ،تهران، چاپ اول، " آثار اجتماعی انفاق از دیدگاه قرآن" ،بتول، زرنگاری .۲۷
، التأویـلاألقاویـل فـی وجـوهالتنزیل و عیـونالکشاف عن حقائق غوامض ،محمودبن عمر، زمخشری .۲۸

 . ۱۴۰۷، العربیدارالکتاب ،بیروت، چاپ سوم، حسین احمدمصطفی ،مصحح
 . ۱۳۸۸، دوران، تهران، روانشناسی یادگیری و آموزش :روانشناسی پرورش نوین ،اکبرعلی، سیف .۲۹
هـای مرکز پـژوهش ،قم، فرهنگ و اقتصاد" ۀهای نظری در حوز "مفاهیم و دیدگاه ،حسین، شرف الدین .۳۰

 .۱۳۹۳، اسالمی
 . تا، بیهجرت، صالحیصبح ،حمصح، نهج البالغة ،نیمحمد بن حس، یف الرضیشر  .۳۱
 . ۱۳۹۶، ساکو، تهران، چاپ اول، عمومی جامعه ۀها بر گستر تأثیرات رسانه ،مرتضی، صفری .۳۲
، مؤسسـةاألعلمی للمطبوعـات، بیـروت، چـاپ دوم، المیزان فی تفسـیرالقرآن ،محمد حسین، طباطبایی .۳۳

۱۳۹۰  . 
، رسـولی طباطبـایی و هاشـم اللـهفضـل ،حمصح، البیان فی تفسیرالقرآنمجمع ،بن حسنفضل، طبرسی .۳۴

 . ۱۳۷۲، ناصر خسرو، تهران، چاپ سوم
 . ۱۳۹۵، فارسیران، تهران، چاپ اول، های تأثیر بر افکار عمومیشیوه ،عبدالله، ذاکرو مهناز ، ظاهری .۳۵
پژوهشگاه علوم و فرهنگ ، قم، چاپ اول، راهبرد تربیت اخالقی در قرآن کریم ،محمد، عالم زاده نوری .۳۶

 . ۱۳۹۶، سالمیا
 .۱۳۸۴، قدس، قم، چاپ ششم، المعجم المفهرس أللفاظ القران الکریم ،محمد فواد، عبداالقی .۳۷
 . ۱۴۱۵، اسماعیلیان، قم، چاپ چهارم، تفسیر نورالثقلین ،بن جمعهمحمد علی، عروسی حویزی .۳۸
، شـلفین، ل"سـاری"آشنایی با توابع و متغیرهای اقتصادی مؤثر بر مبانی اشتغا ،عبدالله، عصام رودسری .۳۹

۱۳۹۳. 
 . ۱۳۹۱، انتشارات امیرکبیر ۀ، مؤسستهران، ویکمچاپ سی، فرهنگ فارسی عمید ،حسن، عمید .۴۰
هـای مرکـز پـژوهش، قـم، چـاپ اول، هـای اسـالمیسبک زندگی بر اساس آمـوزه ،حمید، فاضل قانع .۴۱

 . ۱۳۹۲، اسالمی
 . ۱۳۹۵ ،پاهم، تهران، چاپ دوم، شناسیمبانی جامعه ،احمدعلی، الفتی .۴۲
 . ۱۴۲۰، العربیالتراثإحیاءدار، بیروت، چاپ سوم، الغیب)التفسیر الکبیر (مفاتیح ،محمد، فخر رازی .۴۳
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 . ۱۴۰۹، هجرت، قم، چاپ دوم، العین ،بن احمدخلیل، فراهیدی .۴۴
 . ۱۴۱۹، دارالمالك، بیروت، چاپ اول، القرآنمن وحی ،محمدحسین، اللهفضل .۴۵
، دارالهجـره، قـم، چـاپ دوم، اح المنیر فی غریب الشرح الکبیر الرافعـیمصب ،احمدبن محمد، فیومی .۴۶

۱۴۱۴. 
 . ۱۴۲۵، دار الشروق، روتیب، فی ظالل القرآن ،سید، قطب .۴۷
 . ۱۳۸۵، دانشگاه پیام نور، تهران، روانشناسی اجتماعی ،یوسف، کریمی .۴۸
دارالکتـب ، وتر یـب، و محمدآخونـدی اکبـر غفـاریعلی ،محقـق، الکافی ،محمد بن یعقوب، کلینی .۴۹

 . ۱۴۰۷ی، االسالم
اء التـراث یدار إح، روتیب، جمعی از محققان ،، محققبحار األنوار ،محمد باقر بن محمد تقی، مجلسی .۵۰

 . ۱۴۰۷ی، العرب
آموزشـی و پژوهشـی  ۀ، مؤسسـقم، نقش علم و ایمان در خودسازی از دیدگاه قرآن ،زینب، محمدخانی .۵۱

 . ۱۳۹۳ ،امام خمینی
 .  ۱۴۱۹، الحسیندار محبی، تهران، چاپ اول، من هدی القرآن ،محمدتقی، مدرسی .۵۲
 . ۱۳۹۳، دارالحدیث، چاپ اول، روابط اجتماعی از نگاه قرآن ،عبدالهادی، مسعودی .۵۳
آموزشـی و  ۀ، مؤسسـقـم، محمد حسین اسـکندری، محقق، اخالق در قرآن ،محمدتقی، مصباح یزدی .۵۴

 . ۱۳۸۰، مام خمینیاوهشی ژ پ
یمالقرآنقیق فی کلماتالتح ،حسن، مصطفوی .۵۵ مرکـز نشـر  ،العلمیةالکتبدار، بیروت، چاپ سوم، الکر

 . ۱۴۳۰، آثار عالمه مصطفوی
 . ۱۳۸۴، صدرا، تهران، چاپ هفتم، مجموعه آثار استاد شهید مطهری ،مرتضی، مطهری .۵۶
 . ۱۳۸۶، زرین، تهران، چاپ سوم، فرهنگ معین ،محمد، معین .۵۷
 . ۱۳۷۱، اإلسالمیةدارالکتب، تهران، چاپ دهم، نمونهتفسیر  ،ناصر، مکارم شیرازی .۵۸
، ، احسـانمحمـد صـالح سـعیدی ،، ترجمـه"تکافل اجتماعی از دیدگاه اسـالم" ،عبدالله، ناصح علوان .۵۹

۱۳۸۶. 
 . ۱۳۸۶، نشر زمزم هدایت: قم، های تقویت باورهای دینی""راه ،حمید، نگارش .۶۰
مرکـز الطباعـة و ، سسـة البعثـةؤ ، مقـم، چـاپ اول، ر القرآنینفحات الرحمن فی تفس ،محمـد، نهاوندی .۶۱

 . ۱۳۸۶، النشر
 . ۱۳۸۷، کارپی، تنکابن، چاپ اول، امام حسین ۀالگوسازی و الگوپذیری از سیر  ،علی، کارنیک .۶۲
 . ۱۳۹۲، تمنا، اول پچا، ای بهتر در پرتو انفاقآینده ،حسین، واعظی نژاد .۶۳
 . ۱۳۸۲، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، انتهر ، چاپ اول ،نآعمل در قر  ،رضا، وطن دوست .۶۴


