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چکیده

زکات از فرایض دین اســام اســت که آثار و برکات فراوانی دارد .این تحقیق ،آثار زکات را در بخشــهای
مختلف جامعه از ديدگاه تفاسير فريقين مورد بررسي قرار ميدهد و روشن ميسازد كه آثار اجتماعي زكات
از ايــن قرارند :زکات در بین افــراد جامعه ،تعادل برقرار میکند و مانع ایجــاد فاصله طبقاتی و در پی آن
فروپاشــی اجتماع میگردد؛ به مقابله با رباخواری برمیخیزد و آثار بد و انگیزههای پرداخت و اخذ آن را
از بین میبرد؛ بنیه دفاعی جامعه را قوی و چشــم طمع بیگانگان را کور و در هنگام نبرد با دشمنان ،جبههها
حد زیادی تأمین میکند؛ حســد و کینهای را که در دل فقرا نســبت به ثروتمندان
و مجاهدان اســام را تا ّ
اســت ،نابود ميكند و بذر فضیلت و انسان دوســتی را در جامعه میافشاند؛ ریشه طغیان را در افراد جامعه
میخشکاند؛ آثار منفی فقر را از جامعه ریشهکن میکند.
كليدواژهها :قرآن ،آثار زکات ،انفاق ،صدقه ،جامعه ،تفاسیر فریقین.
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مقدمه
مسئله زكات از نظر اســام اهميت فوقالعادهای دارد
و آیات فراوانی را در قــرآن كريم به خود اختصاص
داده و در روايات نيز فراوان وارد شده است .از طرف
دیگر ،آثار فردی و اجتماعی زکات در جامعه آنقدر
زیاد است که اگر شخص مسلمان با آن آشنا شود ،بعید
اســت از پرداخت آن خودداری کند و خود و دیگران
را از آثار مثبت آن در جنبههای مختلف محروم نمايد.
در اين تحقيق تالش شــده «آثار و بركات اجتماعي»
این فریضه با نگاه به تفاســیر فریقین ،مورد بررســي
سر تأكيدات فراوان
قرار گيرد ،تا اهميت آن آشكار و ّ
بر پرداخت زكات در اســام روشن گردد .از آنجا كه
پرداخــت زكات در دوران ما و جامعه کنونی مقداري
كمرنگ شده اســت ،آشــنايي با آثار اين فريضه در
مشوقي براي پرداخت آن باشد.
جامعه ،ميتواند ّ
در مورد پیشینه تحقیق ،باید گفت :در مورد آثار زکات
مقاالتی نگاشته شده که هرکدام به جنبهای از این آثار
پرداختهاند که به شرح ذیل است« :تحلیل نظری آثار
اقتصادی زکات و مقایســه آن با مالیه تورمیه» ،تألیف
اکبر کمیجانی و محمدمهدی عســگری« ،آثار معنوى
زکات» ،تألیف محمدرضا ایزدپور« ،آثار ترک زکات
در جامعه» ،تأليف رضا شریفی« ،آثار و برکات خمس
و زکات در آینــه آیات و روایــات» ،تألیف علياکبر
طحانیان و «آثــار و بــرکات زکات» ،تأليف محمد
شــهرضا .در این تحقیق نیز به واکاوی آثار اجتماعی
زکات و نقــش آن در زندگی روزمــره افراد جامعه
اسالمی اعم از فقیر و غنی اشاره شده که در آثار قبلی
این مســئله مورد بررسی مستقل قرار نگرفته است .از
مشــکالت این تحقیق ،کمبود منابع در این زمینه بود؛
زيرا تنها معدودی از تفاســیر ،آن هم تفاســیر معاصر
(نظیر الميزان ،تفســير نمونه ،تسنيم ،تفسير الکاشف ،و
المنار) به این موضوع پرداخته بودند.

معنای زکات
زكات در لغت به معنی رشد و فزونى است و هر چیزی
که زیــاد میگردد و نمو مییابــد ،گويند زکات یافته
است 1.زكات درباره چيزى است كه انسان از حق خدا
براى مسكينان و فقرا كنار مىگذارد و از مالش خارج
مىكند و ناميدن چنان مالى بــه زكات ،براى اميدوار
بودن در بركت یافتن و رشــد ،يــا براى تزكيه نفس و
رشد آن به وسیله خیرات و برکات است ،يا براى همه
موارد فوق اســت 2.ایــن زکات در معنای عام بود كه
شامل انفاق ،احســان ،اطعام ،اعطاءّ ،بر ،حق ،صدقه،
قرض حســن ،ماعون و  ...میشود (و در این تحقیق
عمدت ًا همین معنای عام در نظر گرفته شده است) .اما
در اصطالح و معنای خاص ،به آن مالی گفته میشود
که بــه نُه چیز (نقدین ،انعام ثالثه و غالت اربعه) تعلق
میگیرد که با شرایط خاص باید پرداخت شود.
اهمیت زکات
زكات يكى از عوامــل مهم عدالت اجتماعى و مبارزه
بــا فقر و محروميت و پركــردن فاصلههاى طبقاتى و
تقويت بنيه مالى حكومت اسالمى و پاكسازى روح و
حب دنيا و مالپرستى و خالصه وسيله بسيار
جان از ّ
مؤثرى براى قرب الهى اســت .با توجه به اينكه اسالم
بــه صورت يك مكتب صرف ًا اخالقى و يا فلســفى و
اعتقادى ظهور نكرد ،بلكــه به عنوان يك آيين جامع
كه تمــام نيازمنديهاى مادى و معنوى در آن پيشبينى
شده ،پا به عرصه ظهور گذاشت و نيز با توجه به اينكه
اسالم ،عنایت خاصى به حمايت از محرومان و مبارزه
با فاصلههای طبقاتى دارد ،روشــن مىشود كه نقش
زكات يكى از مهمترين نقشها است.
بدون شــك هر جامعهاى داراى افرادى از كار افتاده،
بيماران ،يتيمان بىسرپرست ،معلوالن و امثال آنها است
كه بايد مورد حمايت قــرار گيرند ،و نيز جامعه براى
 .1العین ،ج ،5ص.395
 .2المفردات في غريب القرآن ،صص380و.381

 .3تفسير نمونه ،ج ،20صص.218-215
 .4روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن ،ج ،17ص.61

 .5تفسير الكاشف ،ج ،1ص.433
 .6بقره.277 ،
 .7روم.39 ،
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حفظ موجوديت خود در برابر هجوم دشــمن ،نياز به عبادات آمده و در قــرآن کریم در اکثر موارد در کنار
سربازان مجاهدى دارد كه هزينه آنها از طرف حكومت نماز قرار گرفته است.
پرداخته شــود ،همچنين كارمندان حكومت اسالمى،
دادرسان و قضات و نيز وسائل تبليغاتى و مراكز دينى ،آثار زکات در جامعه
هركدام نيازمند به صرف هزينهاى هستند كه بدون يك  )1در اقتصاد
الف) جلوگيري از آثار سوء ربا
پشتوانه مالى منظم و مطمئن ،سامان نمىپذيرد.
نكته ديگر اینکه زكات در ميان دستورات اسالم ،وضع از تقابلــی که میان آیات ربا و صدقات در قرآن کریم
خاصى دارد و پرداختن آن ،نشانه به رسميت شناختن وجــود دارد ،میتوان رابطهای برقرار نمود و آن اینکه
حكومت اســامى و ترك آن ،غالبــ ًا نوعى طغيان و صدقه و زكات ،دادن مال بالعوض اســت که طهارت
ِ
عوض
سركشــى و قيام بر ضد حكومت اســامى محسوب و پاکیزگــی به همراه دارد ،و ربا ،گرفتن مال با
مىشــود و مىدانيــم قيام بر ضد حكومت اســامى سود اســت که طمع و آلودگی به دنبال دارد .همچنين
موجب كفر اســت .گواه اين سخن ،مطلبى است كه در آثار بدي كه بر ربا مترتّب ميشــود ،درســت و بدون
تاريخ اسالم درباره «اصحاب ر ّده» (گروهى كه بعد از اســتثنا مقابل آثار خوبي اســت كه بر صدقه و زكات
وفات پيامبر(ص) مرتد شدند) آمده است .آنها جمعى مترتّب ميشــود و هر مفســدهاي در ربا برابر است با
از طوايف بنىطى ،غطفان و بنىاســد بودند كه از دادن مصلحتــي در انفاق .بنابراين در قــرآن کریم ،هم در
زكات به مأموران حكومت اســامى ســر باز زدند و ســوره بقره و هم در ســوره روم ،حکم ربا به دنبال
5
الربَا َو ْيربِي
به اين طريق پرچم مخالفت را برافراشــتند .مسلمانان مسئله صدقات آمده اســتْ :
«يم َح ُق اهللُ ِّ
َــات َواهللُ َل ِ
الص َدق ِ
يح ُّب ُك َّل َك َّف ٍ
ار َأ ِثيمٍ »؛« 6خدا ربا را
وفــادار به قرآن با آنها پيــكار كردند و آنان را درهم
َّ
كوبيدند 3.در تواريخ آمده اســت كــه اهل ر ّده بعد از نابود میکند و صدقات را افزایش میدهد و خدا هیچ
«و َما آ َتي ُت ْم ِم ْن
وفات پيامبر بزرگ اسالم(ص) اعالم کردند« :نماز را ناسپاس گنهکار را دوســت ندارد» و َ
َّاس َف َل ْيربُو ِع ْن َد ا ِ
يربُ َو ِفي َأ ْم َو ِال الن ِ
هلل َو َما آ َتي ُت ْم
مىخوانيم ،اما زكات نه؛ ما اجازه نخواهيم داد اموال ما ِربًــا لِ ْ
7
غصب گردد» .بعضى صحابه به ابوبکر گفتند :با ايشان ِم ْن زَ َك ٍ
هلل َف ُأولَ ِئ َ
ــه ا ِ
ك ُه ُم الْ ُم ْض ِع ُفون»؛
يد َ
اة ُت ِر ُ
ون َو ْج َ
مدارا کن ،تا يكباره مرتد نشوند ،رهایشان كن تا نماز «هر مالــي كه ربا داديد ،تا در ميان اموال مردم افزون
را برپا دارنــد و زكات ندهند .ابوبكر گفت :به خدا كه شــود ،نزد خدا فزوني نميگيرد ،ولــي هر مالي را به
تقرب به خداييد و
جدا نكنم ميان چيزى كه خداى جمع كرده است (يعنى عنوان زكات پرداختهايد و خواهان ّ
نماز و زكات) و به خدا كه اگر پايبند شترى را خالف خشــنودي او را ميطلبيد ،بهتر است ،پس آنان همان
دســتور خداوند از او بگیرند ،به خاطر همان با آنان فزونــىيافتگانند» .در ذيل به آثار ســوء ربا و اينكه
میجنگم 4.به دنبال اين ماجرا مسلمانان تصميم گرفتند صدقه و زكات چطور جلوي آن آثار منفي را ميگيرد،
با اين گروه بــه پيكار برخيزند و آن را دليل بر ارتداد اشاره ميشود:
و کفرشــان مىدانستند .به همين دليل در اسالم مسئله  .1ربا و ايجاد بحران اجتماعي
زكات از اهميت خاصى برخوردار اســت ،تا آنجا كه رباخواري يك نوع تبادل اقتصادي ناســالم است كه
جزء ارکان اسالم شمرده شــده و در رديف مهمترين عواطف و پيوندها را سست ميكند و بذر كينه و نفاق
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و دشــمني را در دلها ميپاشد و در واقع رباخواري بر
اين اصل استوار است كه رباخوار فقط سود پول خود
را ميبيند و هيچ توجهي به ضرر و زيان بدهكار ندارد.
در اينجا بدهكار پي ميبرد كه رباخوار پول را وسيله
بيچاره ســاختن او و ديگران قرار داده است .درست
اســت كه رباگیرنده در اثر احتياج ،تن به ربا ميدهد،
اما هرگز اين بيعدالتي را فراموش نخواهد كرد و حتي
كار به جايي ميرسد كه فشار پنجه رباخوار را هرچه
تمامتر بر گلوي خود احساس ميكند ،اين موقع است
كه سراســر وجود بدهكار بيچاره ،به رباخوار ،لعنت و
نفرين ميفرستد و تشنه خون او ميشود؛ زيرا با چشم
خود ميبيند كه هستي و درآمدي كه به قيمت جان او
تمام شده اســت ،به جيب رباخوار ريخته ميشود .در
اين شرايط بحراني اســت كه دهها جنايت وحشتناك
رخ ميدهد ،بدهكار گاه دســت به خودكشي ميزند و
گاهي در اثر شدت ناراحتي طلبكار را با وضع فجيعي
ميكشــد .گاهي هم به صورت يك بحران اجتماعي و
8
انفجار عمومي و انقالب همگاني درميآيد.
اگر در شرايطي كه احساسات طبقه نيازمند ،به واسطه
احتياج ،پيوســته در هيجان بوده و نفوس ايشان قرين
نِكبَت و ذلّت شده اســت ،به ايشان احسان و انفاق و
كمک بالعوض شــود ،احساسات ايشــان بر نيكي و
حسن نيّت انگيزش مييابد و ديگر از مفاسدي كه ذكر
9
شد ،خبري نخواهد بود.
 .2ربا و ايجاد فاصله طبقاتي
ربا يعني تبديل جنســي به مانند خودش ،به اضافهي
مقداري زائد بر آن؛ در صورتي انجام ميگيرد كه قرض
گیرنده ،احتياج به آن جنس داشته باشد ،به اينكه مقدار
حاجتش بيش از مقدار اســتفاده روزانهاش باشد .مث ً
ال
به طور متوســط  10تومان كسب كند ،در صورتي كه
احتياج به  20تومان داشــته باشد و  10تومان ديگر
را قــرض بگيرد كه روز بعــد  12تومان بدهد .الزمه
 .8تفسير نمونه ،ج ،2صص281و.282
 .9الميزان ،ج ،2ص ،463با اندكي تصرف.

اين كار اين اســت كه فردا خودش هشت تومان داشته
باشــد ،در صورتي كه محتاج به  20تومان اســت .به
معدل معيشــتش رو به كاهش ميرود و
همين منوال ّ
طولي نميكشــد كه براي خودش چيزي نميماند ،در
حالي كه از نيازمنديش چيزي كاسته نشده است؛ يعني
روزي  20تومــان بايد قرض كنــد ،در حالي كه يك
تومان هم نداشــته باشد و اين تباهي و مرگ اقتصادي
است .اما رباخوار 10 ،توماني كه داشته و قرض داده،
ِ
تومان قرض گيرنده را هم به عنوان
پس ميگيرد و 10
ســود بر آن ميافزايد و در نتيجه هر دو مال در يك
طرف جمع ميشود و طرف ديگر خالي ميماند و اين
در اثر سودي است كه بالعوض از قرض گيرنده گرفته
شده است .بنابراين ،ربا ،طبقه رنجبر و زحمتكش را از
هستي ساقط كرده و ثروتها را به سوي طبقه سرمايهدار
ميكشاند و در نتيجه سرمايهداران و رباخواران مس ّلط
ِ
رباگيرندگان تنگدست ميشوند.
بر
اينها درباره ربا بين غني و فقير اســت ،اما رباهايي كه
تجار رايج بوده و پايه بانكها و بنگاههاي تجاري بر
بين ّ
آن استوار است ،كمترين زيانش اين است كه به تدريج
ثــروت از يك طرف به طرف ديگــر انتقال مييابد و
هركس ســرمايهاش بيشتر است ،ســرمايه زيردست
خــود را هضم ميكند و در نتيجه ثــروت عده قليلي
از ثروتمندان و شــمار نيازمندان افزايش قابل توجهي
مييابد و همان محذور كه اشاره شد (تسلط ثروتمندان
بر فقرا) پيــش ميآيد 10.اما در مقابل ،زكات ثروت را
متعادل بين مردم تقسيم ميكند و اجازه نميدهد كه فقرا
در زير فشار ثروتمندان لِه شوند و قرآن كريم ،اينگونه
مسئله ربا را تحريم و تشويق و امر به پرداخت زكات
كرده است.
 .3ربا و از بين رفتن اموال
خاصيت ربا اين اســت كه مال را رفتــه رفته از بين
الربَا)؛ يعني باعث خســارت و
(يم َح ُ
ميبــرد ْ
ــق اهللُ ِّ
قساوت و دشمني و بدگماني و ناامني ميشود و نفوس
 .10همان ،ج ،4صص288و.289

 .11من ال یحضره الفقیه ،ج ،3ص.279
 .12الميزان ،ج ،2ص.431
 .13نساء.5 ،

 .14الكافي ،ج ،4ص.26
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را بــه انتقامجويي تهييج ميكند و دعوت به اختالف و
پراكندگي مينمايد و بدينوسيله اغلب راههاي فساد و
آفاتي كه موجب زوال مال ميشــود ،باز شده و كمتر
مالي از آفت يا پليدي عمومي سالم ميماند .به عالوه
بسياري اوقات اتفاق ميافتد كه سرمايه رباخواران نيز
به كلي ســوخت ميشود؛ زيرا چنين نيست كه هركس
قرضهاي زيادي گرفت و متراكم شد ،بخواهد يا بتواند
وامهاي خود را بپردازد .مردی از امام صادق(ع) درباره
الربَا  »...پرســید :من میبینم که اموال
آیه ْ
«يم َح ُق اهللُ ِّ
رباخوار [به جای کم شدن] زیاد میشود؟ امام فرمود:
«چه نابودی از این بیشــتر که یــک درهم ربا ،دین
را نابــود میکند و اگر توبه کند ،مالــش رفته و فقیر
11
میگردد».
مطلب دیگر آنکه معامالت صحيح از نظر اســام آن
است كه پيش از شرايط و حدود خاص ،مبتني بر عمل
و توليد باشــد .ربا چون رابطهای با عملِ مث ِمر و توليد
ندارد ،معاملهاي نادرســت اســت و اقتصاد ربوي رو
به محاق و نابودي ميرود .در نتيجه ،قيام ،اســتقالل،
اقتصاد و توليد ثروت ،رو به فنا و محاق ميرود .اما در
مقابل خاصيت صدقات اين است كه مال را نمو ميدهد
و اين خاصيت ،اثر قهري و انفكاك ناپذير آنها اســت.
صدقات موجب نشر رحمت و امنيت و محبّت ميشود
هم غضب و دزدي و افساد ،منصرف ،و به
و مردم را از ّ
اتحاد و همكاري دعوت مينمايد و بدينوسيله اغلب
راههاي فســاد و آفاتي كه موجب فنای مال ميشود،
مســدود ميگردد و همه اينها به نمــو و افزايش مال
12
كمك ميكند.
ذكر اين نكته ضروري اســت كه چون خداوند متعال
«و َل
مال را موجب قــوام اجتماع قرار داده اســتَ :
13
الســ َف َها َء َأ ْم َوالَ ُك ُم الَّ ِتي َج َع َل اهللُ لَ ُك ْم ِقيا ًما »...؛
تُؤْ ُتوا ُّ
«و اموال خود را كه خداوند وســيله قوام زندگي شما
قرار داده اســت ،به دست سفيهان ندهيد  »...و از بين

رفتن مال زمينه نابودي جامعه را به دنبال دارد ،از اين
جهت مطالب باال در زمينه اينكه زكات ،اموال را حفظ
ميكند ،بيان گرديد.
 .4ربا و نابودي اجتماع
همانگونــه كه افراد جامعه يك اجــل (عمر محدود)
دارند ،جامعه هم اجلی معیّن دارد .اگر ربا به يك عمل
اجتماعي رايج تبديل شــود (چنانكه امروزه موضوع
بانكداري دنيا شده و قوانين بينالمللي ،آن را تصويب
كرده اســت) كه عموم مردم هم آن را میپســندند ،از
اين جهــت فاقد برخي از آثار فــردي ظاهري (نظير
كينهتوزي ،انزوا ،ســرزنش يا لعن) ميشود و در اينجا
است كه مردم بيشــتر به گرفتن آن تشويق ميشوند.
بنابراين درست اســت كه آثار فردي ربا در اينگونه
مــوارد كنار ميرود ،ولي هنوز آثار شــوم خود را كه
همانا دوقطبي كردن جامعه به مرفّه و محروم است ،به
دنبال دارد .وقتي اجتماع دوقطبي شد ،به تدريج طبقه
محروم در برابر ســرمايهداران ميشــورند و در اينجا
زمان زوال و نابودي جامعه فراميرســد و آن چيرگي
حكومت بر مردم خود و غلبه آن جامعه بر ديگران از
بين ميرود.
در مقابل ،زكات سبب ميشــود اجتماع از نابودي و
زوال رهايي يابد .نقش زكات اين است كه مانع ميشود
ثروتها در يك قطب جمع شــود و اكثريتي محروم به
وجود بيايد .همچنين جلوي آن شــورش بزرگ و در
پي آن زوال جامعه را ميگيرد .امام صادق(ع) فرموده
است« :اگر ثروت در دست حقشناسان افتد؛ آنان كه
حق نعمت الهي را بدانند و در كار نيك و احســان به
خلق كوشا باشند ،مايه بقاي اسالم و مسلمانان ميشود
و اگر ثروت در كف حقناشناســان افتد؛ آنان كه حق
نعمت الهي را نيابند و در كار نيك و احســان به خلق
كوشا نباشــند ،موجب فناي اسالم و مسلمانان خواهد
14
گشت».
ب) رفع فاصله طبقاتی
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يكي از مشــكالت بزرگ اجتماعي كه همواره انسان
دچار آن بوده و هماكنون با تمام پيشــرفتهاي صنعتي
و مادي كه نصيب بشر شــده ،نيز با آنها مواجه است،
مشــكل فاصله طبقاتي اســت؛ به اين معني كه فقر و
بيچارگــي در يك طرف و تراكم اموال در طرف ديگر
قرار گيرد .عدهاي آنقدر ثروت بياندوزند كه حساب
اموالشــان را نتوانند داشته باشند و عده ديگري از فقر
رنج ببرند ،به طوري كه تهيــه لوازم ضروري زندگي
از قبيل غذا و مســكن و لباس ساده براي آنان ممكن
نباشــد .بديهي است جامعهاي كه قسمتي از آن بر پايه
غنا و ثروت و بخش مهم ديگر آن بر فقر و گرسنگي بنا
شود ،قابل دوام نبوده و هرگز به سعادت واقعي نخواهد
رسيد ،در چنين جامعهاي دلهره و اضطراب و نگراني و
بدبيني و باألخره دشمني و جنگ اجتنابناپذير خواهد
بود.
گرچه در گذشته اين اختالف در بين جوامع انساني بوده
است ،ولي بايد گفت :متأسفانه در زمان ما اين فاصله
طبقاتي به مراتب بيشتر و خطرناكتر شده است؛ زيرا
از يكسو درهاي كمكهاي انســاني و تعاون به معني
حقيقي بر روي مردم بسته شده است و از سوي ديگر
درهاي رباخــواري كه يكي از موجبات بزرگ فاصله
طبقاتي است به شكلهاي مختلف بر روي آنها باز است.
خونريزيها و جنگهاي كوچك و بزرگ و وحشتناكي
كه در قرن اخير اتفاق افتاد و هنوز هم در گوشه و كنار
جهان ادامه دارد ،غالب ًا از ريشه اقتصادي مايه ميگيرد
و محروميت اكثريت جوامع انســاني ،گواه اين حقيقت
است .با اينكه دانشمندان و مكاتب اقتصادي جهان ،به
فكر چاره و حل اين مشــكل بزرگ اجتماعي بوده و
هركدام راهي را انتخاب كرده و به گمان خود به مبارزه
با آن برخاســتهاند ،ولي حقيقت اين است كه هيچكدام
نتوانســتهاند گام مؤثري در اين راه بردارند؛ زيرا حل
اين مشــكل با روح ماديگري كــه بر جهان حكومت
ميكند ،ممكن نيست.

با دقت در آيات قرآن مجيد و روايات آشكار ميشود
که يكي از اهداف اســام ،اين اســت كــه اختالفات
غيرعادالنهاي را كه در اثر بيعدالتي اجتماعي در ميان
طبقه غني و ضعيف پيدا ميشــود ،از بين ببرد و سطح
زندگي كساني را كه نميتوانند نيازمنديهاي زندگيشان
را بدون كمك ديگران رفع كنند ،باال بياورد ،تا حداقل
لوازم زندگي را داشته باشــند .اسالم براي رسيدن به
اين هدف ،برنامهاي وسيع در نظر گرفته است :وجوب
پرداخت مالياتهاي اســامي مثل زکات و تشــويق به
انفاق ،وقف ،قرضالحســنه و كمكهاي مختلف مالي،
15
قسمتي از اين برنامه را تشكيل ميدهد.
خداوند در سوره حشــر ميفرمايد« :ما َأ َفا َء اهللُ َع َلى
َ
لر ُس ِ
ــول َولِ ِذي الْق ُْربَى
َر ُســولِ ِه ِم ْن أ ْهلِ الْق َُرى َف ِل َّل ِه َولِ َّ
َوالْي َتا َمى َوالْ َم َس ِ
ون ُدولَةً بَ ْي َن
السبِيلِ َك ْي َل َي ُك َ
اكينِ َوا ْبنِ َّ
ال ْْغ ِن َيا ِء ِم ْن ُك ْم»؛« 16آنچه را خداوند از اهل اين آباديها
به رسولش بازگرداند ،از آن خدا و رسول و خويشان
او و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است ،تا (اين
اموال) دست به دســت ميان ثروتمندان شما نگردد».
درســت است كه آيه در مقام بيان حكم فيء است ،اما
در عين حال يك اصل اساســي در اقتصاد اسالمي را
بازگو ميكند و آن اينكه جهتگيري اقتصادي اســام
چنين اســت كه در عين احترام به مالكيت خصوصي،
برنامه را طوري تنظيم كرده كه اموال و ثروتها متمركز
در دســت گروهي محدود نشــود كه پيوسته در ميان
آنها دســت به دســت بگردد .البته اين آيه بدان معني
نيست كه ما پيش خود قوانين وضع كنيم و ثروتها را از
گروهي بگيريم و به گروه ديگر بدهيم ،بلكه منظور اين
است كه اگر مقررات اسالمي در زمينه تحصيل ثروت
و همچنين مالياتهايي چون زكات و خمس ،درســت
پياده شود ،خود به خود چنين نتيجهاي خواهد داشت
كه در عين احترام به تالشــهاي فــردي ،مصالح جمع
تأمين خواهد شد و از دوقطبي شدن جامعه جلوگيري
 .15في ظالل القرآن ،ج ،1ص320؛ تفسير نمونه ،ج ،2صص232و.233
 .16حشر.7 ،

به عمل خواهد آمد 17.اما هنگامي كه مســئله انفاق و
پرداخت زكات فراموش شود و يا ثروتها در يك قطب
اجتماع جمع شــود ،يك انفجار بزرگ در اجتماع به
وجود ميآيد و اموال و نفوس ســرمايهداران در آتش
اين انقالب خواهد سوخت.
 )2در تأمین امنیت

الف) تقويت بنيه دفاعي
قرآن کریم در آیاتی چند به تمام مســلمانان دســتور
ميدهد كــه هر قدر توانايي داريد ،از تداركات جنگي
كه در مقابله با دشمنان به آن احتياج داريد ،تهيه كنيد؛
زيرا اگر مسلمانان ضعيف باشند ،همهگونه تحميالتي به
ِ
قدرت كافي كنند،
آنها ميشــود .اما هنگامي كه كسب
ِ
ِ
دشمنان استقالل و آزادي به
دشــمنان حق و عدالت و

 .17تفسير نمونه ،ج ،23ص.507
 .18انفال.60 ،

 .19بقره.195 ،
 .20بقره244 ،194-191 ،و245؛ محمد.36-4 ،
 .21مفاتيح الغيب ،ج ،2ص.130
 .22بقره.245 ،
 .23المنار ،ج ،2ص.462
 .24نساء.77 ،
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وحشــت ميافتند و سر جاي خود مينشينند .از آنجا
كه تهيه نيروي كافي و ابزار و اسلحه جنگي و وسايل
مختلف دفاعي ،نياز به سرمايه مالي دارد ،مسئله انفاق
را بيان ميدارد و دســتور همــكاري عمومي صادر
ميكند كه اين ســرمايه را فراهم سازند و منافع حياتي
«و َأ ِع ُّدوا لَ ُه ْم َما
جامعه اســامي خود را حفظ كنندَ :
ْاس َت َط ْع ُت ْم ِم ْن ق َُّو ٍة َو ِم ْن ِربَ ِ
ون بِ ِه َع ُد َّو ا ِ
هلل
اط الْخَ يلِ ُت ْر ِه ُب َ
ــن ُدو ِن ِه ْم َل َت ْع َل ُمونَ ُه ُم اهللُ ي ْع َل ُم ُه ْم
َو َع ُد َّو ُك ْم َوآخَ ِر َ
ين ِم ْ
ٍ
يو َّف ِإلَ ُ
ــيء ِفي َسبِيلِ ا ِ
يك ْم َو َأ ْن ُت ْم َل
َو َما ُت ْن ِفقُوا ِم ْن شَ
هلل َ
ون»؛« 18و آنچه ميتوانيد از نيرو آماده سازيد و
ُت ْظ َل ُم َ
اسبهاي ورزيده ،تا به وسيله آن دشمن خدا و دشمنان
خويش را بترســانيد و گروه ديگري غير از اينها را كه
شما نميشناسيد و خدا ميشناسد و هرچه در راه خدا
انفاق كنيد ،به شــما بازگردانده ميشود و به شما ستم
نخواهد شد».
ب) تأمين هزين ه جهاد
انفاق برای تقویت بنیه دفاعی ،جنبه بازدارندگی دارد،
اما اگر روزی دشمن به مملکت اسالمی حمله کند ،یکی
از منابع تأمین هزینه جهاد و حفظ جامعه اســامی از

«و َأ ْن ِفقُوا
شر اجانب ،زکات است .قرآن کریم میفرمایدَ :
يد ُ
ِفي َســبِيلِ ا ِ
هلل َو َل ُت ْلقُوا بِ َأ ِ
يك ْم ِإلَى ال َّت ْه ُل َك ِة َو َأ ْح ِس ُنوا
إ َِّن َ
يح ُّب الْ ُم ْح ِس ِ
اهلل ِ
ين»؛« 19و در راه خدا انفاق كنيد
ــن َ
و خود را به دست خويش به هالكت نيافكنيد و نيكي
كنيد كه خدا نيكوكاران را دوست ميدارد».
در آيــات جهاد 20،يكي از بارزتريــن مصاديق انفاق،
انفاق در راه جهاد و حفظ نظام اسالمي است .از آنجا
که جنگیدن بدون آالت و ادوات الزم آســان نيست و
براي تهيه آن به مال احتياج است ،خداوند متعال دستور
داده است كه اغنيا در راه جنگ به فقراي توانمند انفاق
كنند؛ زیرا افراد زیادی مال دارند ،ولي قادر به رفتن به
جنگ نيســتند و افرادي شجاع هستند که توان جنگ
ض َ
اهلل ق َْر ًضا
را دارند ،ولي فقیرندَ « 21:م ْن َذا الَّ ِذي يق ِْر ُ
َ
يض ِ
ير ًة »...؛« 22کيست که به
َح َســ ًنا َف َ
اع َف ُه لَ ُه أ ْض َعا ًفا َك ِث َ
خدا وامی نیکو دهد ،تــا آن را براي او ،چندين برابر
کند؟» .بنابراين خداوند متعال امر به جهاد را همراه با
تشــویق به انفاق مال آورده است و مراد از این انفاق،
تمام چیزهایی اســت که به جهــاد کمک میکند و هر
آنچه دیــن را باال میبرد و جامعــه و امت را مصون
23
میکند و جایگاه آن را در جهان رفعت میدهد.
مطلب ديگر آنكه در خصوص آيه َ
ين
«ألَ ْم َت َر ِإلَى الَّ ِذ َ
يد ُ َ
يل لَ ُه ْم ُك ُّفوا َأ ِ
ِق َ
الص َل َة َوآ ُتوا ال َّز َكا َة َف َل َّما
يموا َّ
يك ْم َوأ ِق ُ
َّاس َكخَ شْ ِ
ُك ِت َب َع َلي ِه ُم الْ ِق َت ُ
ية
ال ِإ َذا َف ِر ٌ
يق ِم ْن ُه ْم يخْ شَ ْو َن الن َ
ا ِ
هلل َأ ْو َأشَ َّد خَ شْ يةً َوقَالُوا َربَّ َنا لِ َم َك َت ْب َت َع َلي َنا الْ ِق َت َ
ال لَ ْو َل
الدنْيا َق ِل ٌ
َأ َّخ ْر َت َنا ِإلَى َأ َج ٍل ق َِر ٍ
ير
اع ُّ
يب ق ُْل َم َت ُ
يل َو ْال ِخ َر ُة خَ ٌ
ون َف ِت ًيل»؛« 24آيا نديدي كساني را
لِ َمنِ ا َّتقَى َو َل ُت ْظ َل ُم َ
كه به آنان گفته شــد :دست از جهاد برداريد و نماز بپا
داريــد و زكات بپردازيد .اما هنگامي كه پيكار بر آنان
واجب شــد ،عدهاي از آنان ترســيدند مانند ترسي از
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خدا يا بيشتر و گفتند :پروردگارا چرا پيكار بر ما مقرر
شــده است .چرا مرگ ما را تا زمان مقرر آن به تأخير
نيانداختي .بگو متاع دنيا اندك اســت و آخرت براي
متقيان بهتر اســت و ذرهاي ظلم نميشويد» ،نقل شده
است :جمعي از مسلمانان هنگامي كه در مكه بودند و
تحت فشار و آزار شديد مشركان قرار داشتند ،خدمت
پيامبر(ص) رسيدند و گفتند :ما قبل از اسالم ،عزيز و
محترم بوديم ،اما پس از اسالم ،وضع ما دگرگون شد.
آن ع ّزت و احترام را از دســت داديم و همواره مورد
آزار دشــمنان قرار داريم ،اگر اجازه دهيد ،با دشمن
بجنگيم ،تا ع ّزت خود را بازيابيم .اين آیه نازل شــد و
پيامبر(ص) فرمود« :من فع ً
ال مأمور به مبارزه نيســتم
و خداوند دســتور داده كه نماز برپاي داريد و زكات
25
اموالتان را بپردازيد».
حال اگر ســؤال شود كه چرا از ميان تمام دستورهاي
اسالمي ،تنها مســئله نماز و زكات ذكر شده است ،در
حالي كه دستورهاي اسالم منحصر به اينها نيست ،بايد
گفت :نماز رمز پيوند با خدا و زكات رمز پيوند با خلق
خدا اســت ،بنابراين منظور اين است كه به مسلمانان
دستور داده شــد ،با برقرارى پيوند محكم با خداوند
و پيونــد محكم با بندگان خدا ،جســم و جان خود و
اجتماع خويش را آماده كنند و به اصطالح خودسازى
نمايند ،و مســ ّلم ًا هر حرکتى بدون آمادگيهاى روحى
و جســمى افراد و بدون پيوندهاى محكم اجتماعى،
محكوم به شكســت خواهد بود .مسلمان در پرتو نماز
و نيايش با خدا ايمان خود را محكم ميكند و روحيه
خويش را پرورش مىدهد و آماده هرگونه فداكارى و
از خود گذشتگى مىشود ،و به وسيله زكات شكافهاى
اجتماعى پــر مىگردد ،و جامعه از نظــر تهيه نفرات
آزموده و ابزار جنگى (كه زكات يك پشتوانه اقتصادى
براى تهيه آنها مىباشــد) ،بهبــود مىيابد ،و به هنگام
صدور فرمــان جهاد ،مســلمانان آمادگى كافى براى
 .25الجامع ألحكام القرآن ،ج ،5ص.2

مبارزه با دشمن را خواهند داشت 26.بنابراين انفاق در
راه جنگ و دفاع ضامن حفظ موجوديت و استقالل و
شرف جامعه اسالمي است.
ج) پیشگیری از هالکت جامعه
انفاق به طور كلى ســبب نجات جامعهها از مفاســد
هلل َو َل ُت ْلقُو ْا بِ َأ ْي ِد ُ
فى َسبِيلِ ا ِ
«و َأن ِفقُو ْا ِ
يك ْم
كشنده استَ :
إِلى الت َّه ُل َك ِة َو َأ ْح ِس ُنو ْا إ َِّن َ
ين»؛« 27و
اهلل يُ ِح ُّب الْ ُم ْح ِس ِن َ
َ
در راه خــدا انفاق كنيد و خود را به دســت خويش
بــه هالكت نيافكنيد و نيكي كنيد كــه خدا نيكوكاران
را دوســت ميدارد»؛ زيرا هنگامى كه مسئله انفاق به
فراموشى سپرده شود و ثروتها در دست گروهى معدود
جمع گردد و در برابر آنان اكثريتى محروم و بينوا وجود
داشته باشــد ،ديرى نخواهد گذشت كه انفجار عظيمى
در جامعه به وجود مىآيد كه نفوس و اموال ثروتمندان
هم در آتش آن خواهد سوخت و از اينجا رابطه مسئله
زکات و پيشــگيرى از نابودی جامعه روشن مىشود.
بنابرايــن زکات ،قبل از آنكه بــه حال محرومان مفيد
باشد ،به نفع ثروتمندان است؛ زيرا تعديل ثروت حافظ
ثروت است ،امام کاظم(ع) میفرماید« :اموال خويش
را بــا دادن زكات حفظ كنیــد» 28و به تعبير بعضى از
مفســران 29،خوددارى از انفاق فى سبيل اهلل هم سبب
مرگ روح انســانى به خاطر بخل خواهد شــد ،و هم
سبب مرگ جامعه به خاطر عجز و ناتوانى ،مخصوص ًا
در نظامى همچون نظام اسالم كه بر نيكوكارى بنا شده
30
است.
مطلب دیگر آنکه ســیاق آیه 195ســوره بقره اقتضا
میکند جامعه اســامی افزون بــر انفاقهای فردی به
انفاقهای اجتماعــی نیز اهتمــام ورزد؛ به طوری که
همگان خــود را موظف بدانند بــا رعایت اعتدال در
انفاق که نه به تنگدســتی خود بیانجامد و نه از بخل و
 .26تفسير نمونه ،ج ،4صص.16-14
 .27بقره.195 ،
 .28الکافی ،ج ،4ص.60
 .29فى ظالل القرآن ،ج ،1ص.276
 .30تفسير نمونه ،ج ،2صص38و.39

شح سر درآورد ،در تأمین هزینههای جاری حکومت
اسالمی نیز شریک و یاور آن در رفع مشکالت باشند،
وگرنه با تنگنا قرار گرفتن حکومت ،جامعه اســامیِ
خود را به هالکت افکندهاند .بر همین اســاس یکی از
وظایف اجتماعی امت اســامی فقرزدایی است ،تا هم
خود و دین خویش را از نابودی حفظ کنند و هم فقرا
را از هرگونــه انحراف و آشــوب بازدارند كه آنان بر
اثر تهیدســتی به گناه کشیده نشوند و سالمت و امنیت
31
عمومی را به خطر نیاندازند.

 .31تسنیم ،ج ،9ص.659
 .32توبه.103 ،
 .33المنار ،ج ،11ص.67

 .34تفسير نمونه ،ج ،7صص117و.118
 .35بقره.3 ،
 .36تفسير نمونه ،ج ،1صص75و.76

 )3در معنویت
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الف) پاكي و طراوت جامعه
آنچــه خداوند در اثر طهارت بخشــی زکات و تزکیه
ــن َأ ْم َوالِ ِه ْم
جانهای مؤمنان ذکر کرده اســت («خُ ْذ ِم ْ
َص َدقَــةً ُت َط ِّه ُر ُه ْم َو ُت َز ِّكي ِه ْم بِ َهــا »...؛« 32از اموال آنها
صدقه (زكات) بگير ،تا به وسيله آن ،آنها را پاكسازي
و پرورش دهي») ،شــامل همه افــراد و جامعه آنان
میگــردد .زکات نفوس مردم را از رذايلی چون بخل،
پستی ،سنگدلی ،طمع و زیادهخواهی ،مال مردمخوری
از راه خیانت و دزدی و غصب و  ...پاک میکند؛ زیرا
نفسی که به وسیله ایمان به خدا رشد یافته و مال خود
را که در دست دارد یا ذخیره کرده است ،در راه رضای
خدا و طلب مغفــرت و ترفیع درجهاش انفاق میکند،
هرگــز حاضر نمیگردد به ناحق به مال مردم دســت
درازی کند و این تطهیر و تزکیه برای نفســهای افراد،
مســتلزم طهارت اجتماع مؤمنان از رذايل اجتماعی
33
نظیر حسادت ،دشمنی ،تجاوز و فتنهگری میگردد.
از اين گذشته ،مفاســد و آلودگيهايي كه در جامعه به
خاطر فقــر و محروميت به وجود ميآيد ،با انجام اين
فريضه الهي برچيده ميشــود و صحنه اجتماع از اين
آلودگيها پاك ميگردد و نیز همبستگي اجتماعي و نمو
و پيشرفت اقتصادي در سايه اينگونه برنامهها تأمين
ميگــردد .بنابراين حكم زكات هم پاك كننده اجتماع

اســت و هم نمو دهنده بذرهاي فضيلت در افراد و هم
سبب پيشــرفت جامعه ،و اين رساترين تعبيري است
كه درباره زكات ميتوان گفت :از يكسو آلودگيها را
ميشويد و از ســوي ديگر تكاملآفرين است 34.البته
بايد در نظر داشــت ،شيطان مانع پرداخت زكات شده
و مردم را از فقير شــدن ميترساند و در مقابل امر به
فحشا كرده و اسباب ناپاكي جامعه را فراهم ميآورد؛
بخل در دلها ميكارد و بذر دشــمني را در دلها رشــد
ميدهد .اين بخلِ اغنيا ،فقرا را به فحشــا ميكشاند و
سرچشمه بسياري از گناهان ،بيع ّفتيها و خود فروشيها
ميگردد.
نكته ديگر اينكه انفاق يــك قانون عمومى در جهان
آفرينش و مخصوص ًا در سازمان بدن هر موجود زنده
است .قلب انسان تنها براى خود كار نمىكند ،بلكه از
آنچه دارد به تمام ســلولها انفاق مىكند ،مغز و ريه و
ساير دســتگاههاى بدن انسان ،همه از نتيجه كار خود
دائم ًا انفاق مىكنند و اصو ً
ال زندگى دسته جمعى بدون
انفاق مفهومى ندارد .ارتباط با انسانها در حقيقت نتيجه
ارتباط و پيوند با خدا است ،انسانى كه به خدا پيوسته
و به حكم جمله « ِم ّما َرزَ قنا ُهم»؛« 35از آنچه روزیشان
کردیم» ،همه روزيهــا و مواهب را از خدا مىداند ،نه
از ناحيــه خود ،نه تنها از انفاق و بخشــش در راه او
ناراحت نمىشــود ،بلكه خوشحال ميشود؛ زيرا مال
خدا را به بنــدگان او داده ،اما نتايج و بركات مادى و
معنويش را براى خود خريده اســت ،اين طرز تفكر،
روح انســان را از بخل و حسد پاك مىكند ،و جهان
تنازع بقا را به دنياى تعاون تبديل مىسازد؛ دنيايى كه
هركس در آن خود را مديون مىداند كه از مواهبى كه
36
دارد ،در اختيار همه نيازمندان بگذارد.
مطلب ديگر اينكه كسى كه از دسترنج خود چيزى انفاق
مىكند ،هرچند ابتدا ممكن اســت به قلبش خطور كند
كه اين مال از چنگش رفت و ديگر به او برنمىگردد،
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ليكن اگر كمى دقت كند ،خواهد ديد كه جامعه انسانى
بــه منزله تن واحد و داراى اعضاى مختلف اســت و
اعضاى آن هرچند اسامى و اشكال مختلف دارند ،اما
در مجموع ،يك تن را تشكيل مىدهند و در غرض و
هدف زندگى متحد هستند ،از حيث اثر هم همه مربوط
به هم هســتند ،وقتى يكى از اعضا ،نعمتى را از دست
مىدهد ،مث ً
ال فاقد صحت و ســامتى شده و در عمل
خود ُكند مىگردد ،هميــن عارضه هرچند كه در نظر
بدوى ،متوجه يك عضو اســت ،ولى در حقيقت تمام
بدن در عملكرد خود ُكند و سست مىگردد و به خاطر
نرسيدن به اغراض زندگى خسران و ضرر مىبيند .مث ً
ال
چشم و دست آدمى دو عضو از بدن انسان هستند ،در
ظاهر دو نام غيرمربوط به هم و دو شــكل متفاوت ،و
دو عملكرد جداگانه دارند ،ليكن با كمى دقت مىبينيم
كه اين دو عضو كمال ارتباط را با يكديگر دارند.
خلقت ،آدمى را مج ّهز به چشــم كرده تا اشــياء را از
نظر نور و رنگ و نزديكى و دورى تشخيص دهد ،بعد
از تشخيص چشــم ،دست آنچه را كه تحصيلش براى
آدمى واجب اســت بردارد ،و آنچه را كه دفعش بر او
الزم است ،از انســان دفع كند .پس در حقيقت چشم
مثل چراغى است كه پيش پاى دست را روشن مىكند،
حال اگر دست از كار بيافتد قهرا ً فوايد و عملكرد دست
را بايد ساير اعضا جبران كنند و اين باعث مىشود كه
او ً
ال؛ زحمتي را كــه در حال عادى هرگز قابل تحمل
تحمل كند و ثاني ًا؛ از عملكرد ســاير اعضاى
نيســتّ ،
خود به همان مقدار كه صرف جبران عملكرد دســت
نموده بكاهد .اما اگر از همان اوايلى كه دســت دچار
حادثه شــد ،از نيروي اضافى ســاير اعضا در اصالح
حال همان دست استفاده كند و دست را به حال عادى
و سالمتش برگرداندِ ،
حال تمامى اعضا را اصالح كرده،
و صدها و بلكه هزارها برابر آنچه صرف اصالح دست
كرده نصيبش مىشود.
پــس يك فرد از جامعه كه عضــوى از يك مجموعه
اســت ،اگر دچار فقر و احتياج شد و ما با انفاق خود

وضع او را اصالح كرديم ،هم دل او را از رذايلى كه فقر
در او ايجاد مىكند ،پــاك كردهايم و هم چراغ محبّت
را در دلــش ايجاد نمودهايم و هــم زبانش را به گفتن
خوبيهــا به راه انداختهايم و هــم او را در عملكردش
نشــاط بخشــيدهايم ،و اين فوايد نصيب همه جامعه
مىشــود؛ چون همه افراد جامعه به هم مربوط هستند،
پس انفاق يك نفر ،اصالح حــال هزاران نفر از افراد
37
جامعه است.
ب) جلوگيري از طغيان افراد جامعه
غالب مفاسد دنيا از قشــر مرفّه و مستكبر سرچشمه
ميگيرد و هميشــه آنان در صف اول مبارزه در مقابل
انبيا بودهانــد .همانها كه قــرآن گاه از آنان به «مأل»
تعبير كرده است 38و گاه به مترفان 39كه اولي اشاره به
جمعيت اشرافي دارد كه ظاهرشان چشمها را پر ميكند
و درونشان تهي اســت و دومي اشاره به كساني دارد
كه در ناز و نعمت ،همراه ثروت فراوان به سر ميبرند.
سرچشمه همه اينها احساس بينيازي و غنا است و اين
از ويژگيهاي افراد كمظرفيت است كه وقتي به نعمت و
مال و مقامي ميرسند ،چنان مست ميشوند و احساس
بينيازي ميكنند كه خدا را هم به دســت فراموشــي
ميســپارند .اينجا است كه ســر به طغيان برميدارند
و اول خــود و بعد جامعه را به انحــراف و تباهي و
فساد ميكشند .اسالم براي اينكه افراد بيرويه ثروتمند
نشــوند و احســاس بينيازي باعث طاغی شدنشان
نگردد ،در آیات فراوانی به مردم دســتور ميدهد كه
زكات اموال خود را بپردازند و از ســوي ديگر به ولي
40
مسلمانان دستور ميدهد كه زكات را از آنان بگيرد.
اينگونه اسالم با اين دستور حساب شده ريشه طغيان
را ميخشكاند.
توضیح آنکه كثرت مال سبب حصول طغيان و قساوت
قلب است؛ زيرا كثرت مال قدرت میآورد (كه بالذات
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نتیجهگیری

 .1پرداخــت زکات از جنبه اقتصادی ،با تعدیل ثروتها
بین مردم ،جلــوی نابرابری اقتصادی و فاصله طبقاتی
را میگیــرد و باعــث حفظ اموال و نفــوس و بقای
جامعه و طول عمر آن میشــود؛ از آثار زیانبار فقر
که منشأ بســیاری از ناهنجاریهای فردی و اجتماعی
اســت ،جلوگیری میکند؛ مایه حفظ و ازدیاد اموال و
سرمایهها اســت؛ جلوی آثار زیانبار ربا را میگیرد؛
زيرا اثر زکات در برابر اثر ربا اســت .زکات در ظاهر
کاهش و در واقع افزایش ،و ربا در ظاهر افزایش و در
واقع کاهش و نابودی است .خدا زکات را میپروراند
و ربا را نابود میکند .زکات پایگاه اجتماعی انســان
را بنیان مرصــوص میکند ،اما ربا انســانها را بر لبه
متزلزل و لرزان آتش میگذارد .ربا ،کم یا زیاد ،فردی
یا اجتماعی ،از ثروتمندان گرفته شــود یا مستضعفان،
خطراتی را از نابودی مال تا ســقوط و زوال اجتماعی
در پی دارد که عکس آن در زکات است.
 .2پرداخــت زکات از جنبه نظامی ،جامعه را در برابر
بیگانگان آماده ميسازد و بخشی از بودجه الزم برای
هزینههای دفاعــی را فراهم میآورد؛ در زمان جنگ
با دشــمنان ،جبههها و رزمندگان اســام را از لحاظ
تجهیزات جنگی تأمین میکند.
 .3پرداخت زکات از جنبــه معنوی ،جامعه را پاک و
طاهر نموده و نوعدوستی و انساندوستی را در جامعه
رشد و جامعه را به سمت مدینه فاضله سوق میدهد و
از ســوی دیگر روح طغیان و سرکشی در افراد را (که
ضرر آن به همه مردم میرسد) نابود میکند.
 .4اگر جامعهای بخواهد محکم و استوار و سرافراز و
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آثار اجتماعی زکات در تفاسیر فریقین

محبوب آدمي اســت) و از آنجا که عاشــق آنگاه كه
به معشــوق خود رســيد ،در آن غرق ميشــود ،فرد
غرق در طلب مال ميشــود .در اينجا اگر چيزي مانع
ثروتاندوزي او شود ،با تمام قوا او را از سر راه خود
برميدارد كه اين همان طغيان است كه خداوند فرمود:
«إ َِّن ْ ِ
الن
ْســان لَ َي ْطغىَ .أ ْن َرآ ُه ْاس َتغْنى»؛« 41هرگز؛ قطع ًا
َ
انســان طغيان ميكند .به خاطر آنكــه خود را بينياز
ميبيند» .بنابراين واجب كــردن زكات ،طغيان را كم
ميكند و قلب را به سوي طلب رضايت خداي رحمان
42
برميگرداند.
البته نبايد از آنچه گفتيم اين چنين اســتفاده شــود كه
اســام در برابر مال و ثروت ،موضــع منفی دارد و با
آن مخالف اســت ،بلكه برعكس اسالم به عنوان يك
وســيله مؤثر و كارســاز روي مال تكيه ميكند و از
آن گاهی بــه «خير» 43و گاهی بــه «فضل» 44تعبير
مينمايد .منتها اسالم ثروتي را ميپسندد كه به وسيله
آن «ابتغاء آخرت» و طلب ســراي ديگر شود .اسالم
ثروتي را ميپســندد كه به همگان نيكي شــود و مايه
فساد و فراموش كردن ارزشهاي انساني و گرفتار شدن
در مسابقه جنونآميز تکاثر نگردد و انسان را به تكبر و
تحقير ديگران نكشاند .وسيلهاي براي استفاده همه باشد،
براي پركردن خألهــاي موجود اقتصادي ،براي مرهم
نهادن بر زخمهاي جانكاه محرومان و براي رسيدن به
نيازها و مشكالت مستضعفان .عالقه به چنين ثروتي با
مقدسي نه تنها عالقه به دنيا نيست ،بلکه
چنين هدفهاي ّ
عالقه به آخرت اســت .چنانكه در حديثي ميخوانيم
که یکی از یاران امام صادق(ع) خدمت ايشــان آمد و
شــكايت كرد كه ما دنبال دنيا هســتيم و عالقه به آن
داريم (از اين ميترســيم كه دنياپرست شويم) ،امام(ع)
(كه پاكــي و تقواي آن مرد را ميدانســت) فرمود :با
اين ثروت دنيا چه ميخواهي انجام دهي؟ در پاســخ

عرض كرد :هزينه خــود و خانوادهام را تهيه كنم و به
خويشــانم كمك نمايم ،در راه خدا انفاق كنم و حج و
عمره بجاي آورم .امام فرمود :اين دنيا طلبي نيســت،
45
اين طلب آخرت است.

با کرامت باشد و به بیگانگان وابستگی نداشته باشد،
باید اقتصاد خود را قوی و شــکوفا کند (زيرا اموال
مایه قوام اجتماع هســتند) و پرداخت زکات یکی از

مهمترین راههای تقویت و شکوفایی اقتصاد است.
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