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چکیده
زكات از فرايض دين اســالم اســت كه آثار و بركات فراوانی دارد. اين تحقيق، آثار زكات را در بخشــهای 
مختلف جامعه از ديدگاه تفاسير فريقين مورد بررسي قرار مي دهد و روشن مي سازد كه آثار اجتماعي زكات 
از ايــن قرارند: زكات در بين افــراد جامعه،  تعادل برقرار می كند و مانع ايجــاد فاصله طبقاتی و در پی آن 
فروپاشــی اجتماع می گردد؛ به مقابله با رباخواری برمی خيزد و آثار بد و انگيزه های پرداخت و اخذ آن را 
از بين می برد؛ بنيه دفاعی جامعه را قوی و چشــم طمع بيگانگان را كور و در هنگام نبرد با دشمنان، جبهه ها 
و مجاهدان اســالم را تا حّد زيادی تأمين می كند؛ حســد و كينه ای را كه در دل فقرا نســبت به ثروتمندان 
اســت، نابود مي كند و بذر فضيلت و انسان دوســتی را در جامعه می افشاند؛ ريشه طغيان را در افراد جامعه 

می خشكاند؛ آثار منفی فقر را از جامعه ريشه كن می كند.

آثار اجتماعی زکات در تفاسیر فریقین

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال دهم/ دوره جدید/ شماره 39/ بهار 1394

صص 56-45
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مقدمه
مسئله زكات از نظر اســالم اهميت فوق العاده ای دارد 
و آيات فراوانی را در قــرآن كريم به خود اختصاص 
داده و در روايات نيز فراوان وارد شده است. از طرف 
ديگر، آثار فردی و اجتماعی زكات در جامعه آن قدر 
زياد است كه اگر شخص مسلمان با آن آشنا شود، بعيد 
اســت از پرداخت آن خودداری كند و خود و ديگران 
را از آثار مثبت آن در جنبه های مختلف محروم نمايد.
در اين تحقيق تالش شــده »آثار و بركات اجتماعي« 
اين فريضه با نگاه به تفاســير فريقين، مورد بررســي 
قرار گيرد، تا اهميت آن آشكار و سّر تأكيدات فراوان 
بر پرداخت زكات در اســالم روشن گردد. از آنجا كه 
پرداخــت زكات در دوران ما و جامعه كنونی مقداري 
كم رنگ شده اســت، آشــنايي با آثار اين فريضه در 

جامعه، مي تواند مشّوقي براي پرداخت آن باشد.
در مورد پيشينه تحقيق، بايد گفت: در مورد آثار زكات 
مقاالتی نگاشته شده كه هركدام به جنبه ای از اين آثار 
پرداخته اند كه به شرح ذيل است: »تحليل نظری آثار 
اقتصادی زكات و مقايســه آن با ماليه تورميه«، تأليف 
اكبر كميجانی و محمدمهدی عســگری، »آثار معنوی 
زكات«، تأليف محمدرضا ايزدپور، »آثار ترك زكات 
در جامعه«، تأليف رضا شريفی، »آثار و بركات خمس 
و زكات در آينــه آيات و روايــات«، تأليف علي اكبر 
طحانيان و »آثــار و بــركات زكات«، تأليف محمد 
شــهرضا. در اين تحقيق نيز به واكاوی آثار اجتماعی 
زكات و نقــش آن در زندگی روزمــره افراد جامعه 
اسالمی اعم از فقير و غنی اشاره شده كه در آثار قبلی 
اين مســئله مورد بررسی مستقل قرار نگرفته است. از 
مشــكالت اين تحقيق، كمبود منابع در اين زمينه بود؛ 
زيرا تنها معدودی از تفاســير، آن هم تفاســير معاصر 
)نظير الميزان، تفســير نمونه، تسنيم، تفسير الكاشف، و 

المنار( به اين موضوع پرداخته بودند.

معنای زکات
زكات در لغت به معنی رشد و فزونی است و هر چيزی 
كه زيــاد می گردد و نمو می يابــد، گويند زكات يافته 
است.1 زكات درباره چيزی است كه انسان از حق خدا 
برای مسكينان و فقرا كنار می گذارد و از مالش خارج 
می كند و ناميدن چنان مالی بــه زكات، برای اميدوار 
بودن در بركت يافتن و رشــد، يــا برای تزكيه نفس و 
رشد آن به وسيله خيرات و بركات است، يا برای همه 
موارد فوق اســت .2 ايــن زكات در معنای عام بود كه 
شامل انفاق، احســان، اطعام، اعطاء، بّر، حق، صدقه، 
قرض حســن، ماعون و ... می شود )و در اين تحقيق 
عمدتًا همين معنای عام در نظر گرفته شده است(. اما 
در اصطالح و معنای خاص، به آن مالی گفته می شود 
كه بــه نُه چيز )نقدين، انعام ثالثه و غالت اربعه( تعلق 

می گيرد كه با شرايط خاص بايد پرداخت شود.

اهمیت زکات
زكات يكی از عوامــل مهم عدالت اجتماعی و مبارزه 
بــا فقر و محروميت و پركــردن فاصله های طبقاتی و 
تقويت بنيه مالی حكومت اسالمی و پاك سازی روح و 
جان از حّب دنيا و مال پرستی و خالصه وسيله بسيار 
مؤثری برای قرب الهی اســت. با توجه به اينكه اسالم 
بــه صورت يك مكتب صرفًا اخالقی و يا فلســفی و 
اعتقادی ظهور نكرد، بلكــه به عنوان يك آيين جامع 
كه تمــام نيازمنديهای مادی و معنوی در آن پيش بينی 
شده، پا به عرصه ظهور گذاشت و نيز با توجه به اينكه 
اسالم، عنايت خاصی به حمايت از محرومان و مبارزه 
با فاصله های طبقاتی دارد، روشــن می شود كه نقش 

زكات يكی از مهم ترين نقشها است.
بدون شــك هر جامعه ای دارای افرادی از كار افتاده، 
بيماران، يتيمان بی سرپرست، معلوالن و امثال آنها است 
كه بايد مورد حمايت قــرار گيرند، و نيز جامعه برای 

1. العين، ج5، ص395.
2. المفردات في غريب القرآن، صص380و381.
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حفظ موجوديت خود در برابر هجوم دشــمن، نياز به 
سربازان مجاهدی دارد كه هزينه آنها از طرف حكومت 
پرداخته شــود، همچنين كارمندان حكومت اسالمی، 
دادرسان و قضات و نيز وسائل تبليغاتی و مراكز دينی، 
هركدام نيازمند به صرف هزينه ای هستند كه بدون يك 

پشتوانه مالی منظم و مطمئن، سامان نمی پذيرد.
نكته ديگر اينكه زكات در ميان دستورات اسالم، وضع 
خاصی دارد و پرداختن آن، نشانه به رسميت شناختن 
حكومت اســالمی و ترك آن، غالبــًا نوعی طغيان و 
سركشــی و قيام بر ضد حكومت اســالمی محسوب 
می شــود و می دانيــم قيام بر ضد حكومت اســالمی 
موجب كفر اســت. گواه اين سخن، مطلبی است كه در 
تاريخ اسالم درباره »اصحاب رّده« )گروهی كه بعد از 
وفات پيامبر)ص( مرتد شدند( آمده است. آنها جمعی 
از طوايف بنی طی، غطفان و بنی اســد بودند كه از دادن 
زكات به مأموران حكومت اســالمی ســر باز زدند و 
به اين طريق پرچم مخالفت را برافراشــتند. مسلمانان 
وفــادار به قرآن با آنها پيــكار كردند و آنان را درهم 
كوبيدند.3 در تواريخ آمده اســت كــه اهل رّده بعد از 
وفات پيامبر بزرگ اسالم)ص( اعالم كردند: »نماز را 
می خوانيم، اما زكات نه؛ ما اجازه نخواهيم داد اموال ما 
غصب گردد«. بعضی صحابه به ابوبكر گفتند: با ايشان 
مدارا كن، تا يك باره مرتد نشوند، رهايشان كن تا نماز 
را برپا دارنــد و زكات ندهند. ابوبكر گفت: به خدا كه 
جدا نكنم ميان چيزی كه خدای جمع كرده است )يعنی 
نماز و زكات( و به خدا كه اگر پاي بند شتری را خالف 
دســتور خداوند از او بگيرند، به خاطر همان با آنان 
می جنگم.4 به دنبال اين ماجرا مسلمانان تصميم گرفتند 
با اين گروه بــه پيكار برخيزند و آن را دليل بر ارتداد 
و كفرشــان می دانستند. به همين دليل در اسالم مسئله 
زكات از اهميت خاصی برخوردار اســت، تا آنجا كه 
جزء اركان اسالم شمرده شــده و در رديف مهم ترين 

3. تفسير نمونه، ج 20، صص218-215.
4. روض الجنان و روح الجنان في تفسير القرآن، ج 17، ص61.

عبادات آمده و در قــرآن كريم در اكثر موارد در كنار 
نماز قرار گرفته است.

آثار زکات در جامعه
1( در اقتصاد

الف( جلوگيري از آثار سوء ربا
از تقابلــی كه ميان آيات ربا و صدقات در قرآن كريم 
وجــود دارد، می توان رابطه ای برقرار نمود و آن اينكه 
صدقه و زكات، دادن مال بالعوض اســت كه طهارت 
و پاكيزگــی به همراه دارد، و ربا، گرفتن مال با عوِض 
سود اســت كه طمع و آلودگی به دنبال دارد. همچنين 
آثار بدي كه بر ربا مترتّب مي شــود، درســت و بدون 
اســتثنا مقابل آثار خوبي اســت كه بر صدقه و زكات 
مترتّب مي شــود و هر مفســده اي در ربا برابر است با 
مصلحتــي در انفاق. بنابراين در قــرآن كريم، هم در 
ســوره بقره و هم در ســوره روم، حكم ربا به دنبال 
بَا َويْربِي  مسئله صدقات آمده اســت:5 »يْمَحُق اهللُ الرِّ
َدَقــاِت َواهللُ َل يِحبُّ ُكلَّ َكفَّاٍر َأِثيٍم«؛6 »خدا ربا را  الصَّ
نابود می كند و صدقات را افزايش می دهد و خدا هيچ 
ناسپاس گنهكار را دوســت ندارد« و »َوَما آَتيُتْم ِمْن 
ِربًــا لِيْربَُو ِفي َأْمَواِل النَّاِس َفاَل يْربُو ِعْنَد اهلِل َوَما آَتيُتْم 
ِمْن َزَكاٍة ُتِريُدوَن َوْجــَه اهلِل َفُأولَِئَك ُهُم الُْمْضِعُفون«؛7 
»هر مالــي كه ربا داديد، تا در ميان اموال مردم افزون 
شــود، نزد خدا فزوني نمي گيرد، ولــي هر مالي را به 
عنوان زكات پرداخته ايد و خواهان تقّرب به خداييد و 
خشــنودي او را مي طلبيد، بهتر است، پس آنان همان 
فزونــی  يافتگانند«. در ذيل به آثار ســوء ربا و اينكه 
صدقه و زكات چطور جلوي آن آثار منفي را مي گيرد، 

اشاره مي شود:
1. ربا و ايجاد بحران اجتماعي

رباخواري يك نوع تبادل اقتصادي ناســالم است كه 
عواطف و پيوندها را سست مي كند و بذر كينه و نفاق 

5. تفسير الكاشف، ج 1، ص433.
6. بقره، 277.
7. روم، 39.
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و دشــمني را در دلها مي پاشد و در واقع رباخواري بر 
اين اصل استوار است كه رباخوار فقط سود پول خود 
را مي بيند و هيچ توجهي به ضرر و زيان بدهكار ندارد. 
در اينجا بدهكار پي مي برد كه رباخوار پول را وسيله 
بيچاره ســاختن او و ديگران قرار داده است. درست 
اســت كه رباگيرنده در اثر احتياج، تن به ربا مي دهد، 
اما هرگز اين بي عدالتي را فراموش نخواهد كرد و حتي 
كار به جايي مي رسد كه فشار پنجه رباخوار را هرچه 
تمام تر بر گلوي خود احساس مي كند، اين موقع است 
كه سراســر وجود بدهكار بيچاره، به رباخوار، لعنت و 
نفرين مي فرستد و تشنه خون او مي شود؛ زيرا با چشم 
خود مي بيند كه هستي و درآمدي كه به قيمت جان او 
تمام شده اســت، به جيب رباخوار ريخته مي شود. در 
اين شرايط بحراني اســت كه دهها جنايت وحشتناك 
رخ مي دهد، بدهكار گاه دســت به خودكشي مي زند و 
گاهي در اثر شدت ناراحتي طلبكار را با وضع فجيعي 
مي كشــد. گاهي هم به صورت يك بحران اجتماعي و 

انفجار عمومي و انقالب همگاني درمي آيد.8
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 
كمك بالعوض شــود، احساسات ايشــان بر نيكي و 
حسن نيّت انگيزش مي يابد و ديگر از مفاسدي كه ذكر 

شد، خبري نخواهد بود.9
2. ربا و ايجاد فاصله طبقاتي

ربا يعني تبديل جنســي به مانند خودش، به اضافه ي 
مقداري زائد بر آن؛ در صورتي انجام مي گيرد كه قرض 
گيرنده، احتياج به آن جنس داشته باشد، به اينكه مقدار 
حاجتش بيش از مقدار اســتفاده روزانه اش باشد. مثاًل 
به طور متوســط 10 تومان كسب كند، در صورتي كه 
احتياج به 20 تومان داشــته باشد و 10 تومان ديگر 
را قــرض بگيرد كه روز بعــد 12 تومان بدهد. الزمه 

8. تفسير نمونه، ج2، صص281و282.
9. الميزان، ج2، ص463، با اندكي تصرف.

اين كار اين اســت كه فردا خودش هشت تومان داشته 
باشــد، در صورتي كه محتاج به 20 تومان اســت. به 
همين منوال معّدل معيشــتش رو به كاهش مي رود و 
طولي نمي كشــد كه براي خودش چيزي نمي ماند، در 
حالي كه از نيازمنديش چيزي كاسته نشده است؛ يعني 
روزي 20 تومــان 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، 
پس مي گيرد و 10 توماِن قرض گيرنده را هم به عنوان 
ســود بر آن مي افزايد و در نتيجه هر دو مال در يك 
طرف جمع مي شود و طرف ديگر خالي مي ماند 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 سرمايه دار 
مي كشاند و در نتيجه سرمايه داران و رباخواران مسّلط 

بر رباگيرندگاِن تنگدست مي شوند.
اينها درباره ربا بين غني و فقير اســت، اما رباهايي كه 
بين تّجار رايج بوده و پايه بانكها و بنگاههاي تجاري بر 
آن استوار است، كمترين زيانش اين است كه به تدريج 
ثــروت از يك طرف به طرف ديگــر انتقال مي يابد و 
هركس ســرمايه اش بيشتر است، ســرمايه زيردست 
خــود را هضم مي كند و در نتيجه ثــروت عده قليلي 
از ثروتمندان و شــمار نيازمندان افزايش قابل توجهي 
مي يابد و همان محذور كه اشاره شد )تسلط ثروتمندان 
بر فقرا( پيــش مي آيد.10 اما در مقابل، زكات ثروت را 
متعادل بين مردم تقسيم مي كند و اجازه نمي دهد كه فقرا 
در زير فشار ثروتمندان لِه شوند و قرآن كريم، اين گونه 
مسئله ربا را تحريم و تشويق و امر به پرداخت زكات 

كرده است.
3. ربا و از بين رفتن اموال

خاصيت ربا اين اســت كه مال را رفتــه رفته از بين 
بَا(؛ يعني باعث خســارت و  مي بــرد )يْمَحــُق اهللُ الرِّ
قساوت و دشمني و بدگماني و ناامني مي شود و نفوس 

10. همان، ج4، صص288و289.
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را بــه انتقام جويي تهييج مي كند و دعوت به اختالف و 
پراكندگي مي نمايد و بدين وسيله اغلب راههاي فساد و 
آفاتي كه موجب زوال مال مي شــود، باز شده و كمتر 
مالي از آفت يا پليدي عمومي سالم مي ماند. به عالوه 
بسياري اوقات اتفاق مي افتد كه سرمايه رباخواران نيز 
به كلي ســوخت مي شود؛ زيرا چنين نيست كه هركس 
قرضهاي زيادي گرفت و متراكم شد، بخواهد يا بتواند 
وامهاي خود را بپردازد. مردی از امام صادق)ع( درباره 
بَا ...« پرســيد: من می بينم كه اموال  آيه »يْمَحُق اهللُ الرِّ
رباخوار ]به جای كم شدن[ زياد می شود؟ امام فرمود: 
»چه نابودی از اين بيشــتر كه يــك درهم ربا، دين 
را نابــود می كند و اگر توبه كند، مالــش رفته و فقير 

می گردد«.11
مطلب ديگر آنكه معامالت صحيح از نظر اســالم آن 
است كه پيش از شرايط و حدود خاص، مبتني بر عمل 
و توليد باشــد. ربا چون رابطه ای با عمِل مثِمر و توليد 
ندارد، معامله اي نادرســت اســت و اقتصاد ربوي رو 
به محاق و نابودي مي رود. در نتيجه، قيام، اســتقالل، 
اقتصاد و توليد ثروت، رو به فنا و محاق مي رود. اما در 
مقابل خاصيت صدقات اين است كه مال را نمو مي دهد 
و اين خاصيت، اثر قهري و انفكاك ناپذير آنها اســت. 
صدقات موجب نشر رحمت و امنيت و محبّت مي شود 
و مردم را از هّم غضب و دزدي و افساد، منصرف، و به 
اتحاد و همكاري دعوت مي نمايد و بدين وسيله اغلب 
راههاي فســاد و آفاتي كه موجب فنای مال مي شود، 
مســدود مي گردد و همه اينها به نمــو و افزايش مال 

كمك مي كند.12
ذكر اين نكته ضروري اســت كه چون خداوند متعال 
مال را موجب قــوام اجتماع قرار داده اســت: »َوَل 
ــَفَهاَء َأْمَوالَُكُم الَِّتي َجَعَل اهللُ لَُكْم ِقياًما ...«؛13  ُتْؤُتوا السُّ
»و اموال خود را كه خداوند وســيله قوام زندگي شما 
قرار داده اســت، به دست سفيهان ندهيد ...« و از بين 

11. من ال يحضره الفقيه، ج3، ص279.
12. الميزان، ج2، ص431.

13. نساء، 5.

رفتن مال زمينه نابودي جامعه را به دنبال دارد، از اين 
جهت مطالب باال در زمينه اينكه زكات، اموال را حفظ 

مي كند، بيان گرديد.
4. ربا و نابودي اجتماع

همان گونــه كه افراد جامعه يك اجــل )عمر محدود( 
دارند، جامعه هم اجلی معيّن دارد. اگر ربا به يك عمل 
اجتماعي رايج تبديل شــود )چنان كه امروزه موضوع 
بانكداري دنيا شده و قوانين بين المللي، آن را تصويب 
كرده اســت( كه عموم مردم هم آن را می پســندند، از 
اين جهــت فاقد برخي از آثار فــردي ظاهري )نظير 
كينه توزي، انزوا، ســرزنش يا لعن( مي شود و در اينجا 
است كه مردم بيشــتر به گرفتن آن تشويق مي شوند. 
بنابراين درست اســت كه آثار فردي ربا در اين گونه 
مــوارد كنار مي رود، 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 ســرمايه داران مي شــورند و در اينجا 
زمان زوال و نابودي جامعه فرامي رســد و آن چيرگي 
حكومت بر مردم خود و غلبه آن جامعه بر ديگران از 

بين مي رود.
در مقابل، زكات سبب مي شــود اجتماع از نابودي و 
زوال رهايي يابد. نقش زكات اين است كه مانع مي شود 
ثروتها در يك قطب جمع شــود و اكثريتي محروم به 
وجود بيايد. همچنين جلوي آن شــورش بزرگ و در 
پي آن زوال جامعه را مي گيرد. امام صادق)ع( فرموده 
است: »اگر ثروت در دست حق شناسان افتد؛ آنان كه 
حق نعمت الهي را بدانند و در كار نيك و احســان به 
خلق كوشا باشند، مايه بقاي اسالم و مسلمانان مي شود 
و اگر ثروت در كف حق ناشناســان افتد؛ آنان كه حق 
نعمت الهي را نيابند و در كار نيك و احســان به خلق 
كوشا نباشــند، موجب فناي اسالم و مسلمانان خواهد 

گشت«.14
ب( رفع فاصله  طبقاتى

14. الكافي، ج 4، ص26.
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يكي از مشــكالت بزرگ اجتماعي كه همواره انسان 
دچار آن بوده و هم اكنون 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. عده اي آن قدر 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 جامعه اي 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 جامعه اي دلهره و اضطراب و نگراني و 
بدبيني و باألخره دشمني و جنگ اجتناب ناپذير 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 خطرناك تر شده است؛ زيرا 
از يك سو 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. 
خون ريزيها و جنگهاي كوچك و بزرگ و وحشتناكي 
كه در قرن اخير اتفاق افتاد و هنوز هم در گوشه و كنار 
جهان ادامه دارد، غالبًا از ريشه اقتصادي مايه  مي گيرد 
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 برخاســته اند، ولي حقيقت اين است كه هيچ كدام 
نتوانســته اند گام مؤثري در اين راه بردارند؛ زيرا حل 
اين مشــكل با روح ماديگري كــه بر جهان حكومت 

مي كند، ممكن نيست.

با دقت در آيات قرآن مجيد و روايات آشكار مي شود 
كه يكي از اهداف اســالم، اين اســت كــه اختالفات 
غيرعادالنه اي را كه در اثر بي عدالتي اجتماعي در ميان 
طبقه غني و ضعيف پيدا مي شــود، از بين ببرد و سطح 
زندگي كساني را كه نمي توانند نيازمنديهاي زندگيشان 
را بدون كمك ديگران رفع كنند، باال بياورد، تا حداقل 
لوازم زندگي را داشته باشــند. اسالم براي رسيدن به 
اين هدف، برنامه اي وسيع در نظر گرفته است: وجوب 
پرداخت مالياتهاي اســالمي مثل زكات و تشــويق به 
انفاق، وقف، قرض الحســنه و كمكهاي مختلف مالي، 

قسمتي از اين برنامه را تشكيل مي دهد.15
خداوند در سوره حشــر مي فرمايد: »ما َأَفاَء اهللُ َعَلى 
ُســوِل َولِِذي الُْقْربَى  َرُســولِِه ِمْن َأْهِل الُْقَرى َفِللَِّه َولِلرَّ
ِبيِل َكْي َل َيُكوَن ُدولًَة بَْيَن  َوالْيَتاَمى َوالَْمَساِكيِن َواْبِن السَّ
الْْغِنَياِء ِمْنُكْم«؛16 »آنچه 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 مي كند و آن اينكه جهت گيري اقتصادي اســالم 
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 نتيجه اي خواهد داشت 
كه در عين احترام به تالشــهاي فــردي، مصالح جمع 
تأمين خواهد شد و از دوقطبي شدن جامعه جلوگيري 
15. في ظالل القرآن، ج 1، ص320؛ تفسير نمونه، ج2، صص232و233.

16. حشر، 7.
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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 مي آيد و اموال و نفوس ســرمايه داران در آتش 

اين انقالب خواهد سوخت.
2( در تأمین امنیت

الف( تقويت بنيه  دفاعي
قرآن كريم در آياتی چند به تمام مســلمانان دســتور 
مي دهد كــه هر قدر توانايي داريد، از تداركات جنگي 
كه در مقابله با دشمنان به آن احتياج داريد، تهيه كنيد؛ 
زيرا اگر مسلمانان ضعيف باشند، همه گونه تحميالتي به 
آنها مي شــود. اما هنگامي كه كسب قدرِت كافي كنند، 
دشــمناِن حق و عدالت و دشمناِن استقالل و آزادي به 
وحشــت مي افتند و سر جاي خود مي نشينند. از آنجا 
كه تهيه نيروي كافي و ابزار و اسلحه جنگي و وسايل 
مختلف دفاعي، نياز به سرمايه مالي دارد، مسئله انفاق 
را بيان مي دارد و دســتور همــكاري عمومي صادر 
مي كند كه اين ســرمايه را فراهم سازند و منافع حياتي 
وا لَُهْم َما  جامعه اســالمي خود را حفظ كنند: »َوَأِعدُّ
ٍة َوِمْن ِربَاِط الَْخيِل ُتْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ اهلِل  اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ
ُكْم َوآَخِريَن ِمــْن ُدوِنِهْم َل َتْعَلُمونَُهُم اهللُ يْعَلُمُهْم  َوَعُدوَّ
َوَما ُتْنِفُقوا ِمْن َشــيٍء ِفي َسِبيِل اهلِل يَوفَّ ِإلَيُكْم َوَأْنُتْم َل 
ُتْظَلُموَن«؛18 »و آنچه مي توانيد از نيرو آماده سازيد و 
اسبهاي ورزيده، تا به وسيله آن دشمن خدا و دشمنان 
خويش را بترســانيد و گروه ديگري غير از اينها را كه 
شما نمي شناسيد و خدا مي شناسد و هرچه در راه خدا 
انفاق كنيد، به شــما بازگردانده مي شود و به شما ستم 

نخواهد شد«.
ب( تأمين هزينه  جهاد

انفاق برای تقويت بنيه دفاعی، جنبه بازدارندگی دارد، 
اما اگر روزی دشمن به مملكت اسالمی حمله كند، يكی 
از منابع تأمين هزينه جهاد و حفظ جامعه اســالمی از 

17. تفسير نمونه، ج23، ص507.
18. انفال، 60.

شر اجانب، زكات است. قرآن كريم می فرمايد: »َوَأْنِفُقوا 
ِفي َســِبيِل اهلِل َوَل ُتْلُقوا بَِأيِديُكْم ِإلَى التَّْهُلَكِة َوَأْحِسُنوا 
يَن«؛19 »و در راه خدا انفاق كنيد  ِإنَّ اهلَل يِحبُّ الُْمْحِســنِ
و خود را به دست خويش به هالكت نيافكنيد و نيكي 

كنيد كه خدا نيكوكاران را دوست مي دارد«.
در آيــات جهاد،20 يكي از بارزتريــن مصاديق انفاق، 
انفاق در راه جهاد و حفظ نظام اسالمي است. از آنجا 
كه جنگيدن 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؛ زيرا افراد زيادی مال دارند، ولي قادر به رفتن به 
جنگ نيســتند و افرادي شجاع هستند كه توان جنگ 
را دارند، ولي فقيرند:21 »َمْن َذا الَِّذي يْقِرُض اهلَل َقْرًضا 
َحَســًنا َفيَضاِعَفُه لَُه َأْضَعاًفا َكِثيَرًة ...«؛22 »كيست كه به 
خدا وامی نيكو دهد، تــا آن را براي او، چندين برابر 
كند؟«. بنابراين خداوند متعال امر به جهاد را همراه با 
تشــويق به انفاق مال آورده است و مراد از اين انفاق، 
تمام چيزهايی اســت كه به جهــاد كمك می كند و هر 
آنچه ديــن را باال می برد و جامعــه و امت را مصون 

می كند و جايگاه آن را در جهان رفعت می دهد.23
مطلب ديگر آنكه در خصوص آيه »َألَْم َتَر ِإلَى الَِّذيَن 
ا  َكاَة َفَلمَّ اَلَة َوآُتوا الزَّ ِقيَل لَُهْم ُكفُّوا َأيِديُكْم َوَأِقيُموا الصَّ
ُكِتَب َعَليِهُم الِْقَتاُل ِإَذا َفِريٌق ِمْنُهْم يْخَشْوَن النَّاَس َكَخْشيِة 
اهلِل َأْو َأَشدَّ َخْشيًة َوَقالُوا َربََّنا لَِم َكَتْبَت َعَليَنا الِْقَتاَل لَْوَل 
ْنيا َقِليٌل َواْلِخَرُة َخيٌر  ْرَتَنا ِإلَى َأَجٍل َقِريٍب ُقْل َمَتاُع الدُّ َأخَّ
لَِمِن اتََّقى َوَل ُتْظَلُموَن َفِتياًل«؛24 »آيا نديدي كساني را 
كه به آنان گفته شــد: دست از جهاد برداريد و نماز بپا 
داريــد و زكات بپردازيد. اما هنگامي كه پيكار بر آنان 
واجب شــد، عده اي از آنان ترســيدند مانند ترسي از 

19. بقره، 195.
20. بقره، 191-194، 244و245؛ محمد، 36-4.

21. مفاتيح الغيب، ج2، ص130.
22. بقره، 245.

23. المنار، ج2، ص462.
24. نساء، 77.
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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 ذره اي ظلم نمي شويد«، 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 عّزت و احترام را از دســت داديم و همواره مورد 
آزار دشــمنان قرار داريم، اگر اجازه دهيد، با دشمن 
بجنگيم، تا عّزت خود را بازيابيم. اين آيه نازل شــد و 
پيامبر)ص( فرمود: »من فعاًل مأمور به مبارزه نيســتم 
و خداوند دســتور داده كه نماز برپاي داريد و زكات 

اموالتان را بپردازيد«. 25
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 برقراری پيوند محكم با خداوند 
و پيونــد محكم با بندگان خدا، جســم و جان خود و 
اجتماع خويش را آماده كنند و به اصطالح خود سازی 
نمايند، و مســّلمًا هر حركتی بدون آمادگيهای روحی 
و جســمی افراد و بدون پيوندهای محكم اجتماعی، 
محكوم به شكســت خواهد بود. مسلمان در پرتو نماز 
و نيايش با خدا ايمان خود را محكم مي كند و روحيه 
خويش را پرورش می دهد و آماده هرگونه فداكاری و 
از خود گذشتگی می شود، و به وسيله زكات شكافهای 
اجتماعی پــر می گردد، و جامعه از نظــر تهيه نفرات 
آزموده و ابزار جنگی )كه زكات يك پشتوانه اقتصادی 
برای تهيه آنها می باشــد(، بهبــود می يابد، و به هنگام 
صدور فرمــان جهاد، مســلمانان آمادگی كافی برای 

25. الجامع ألحكام القرآن، ج 5، ص2.

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( پيشگيرى از هالكت جامعه

انفاق به طور كلی ســبب نجات جامعه ها از مفاســد 
كشنده است: »َو َأنِفُقوْا فِى َسِبيِل اهلِل َو َل ُتْلُقوْا بَِأْيِديُكْم 
ُلَكِة َو َأْحِسُنوْا ِإنَّ اهلَل يُِحبُّ الُْمْحِسِنيَن«؛27 »و  ِإلَى التهَّ
در راه خــدا انفاق كنيد و خود را به دســت خويش 
بــه هالكت نيافكنيد و نيكي كنيد كــه خدا نيكوكاران 
را دوســت مي دارد«؛ زيرا هنگامی كه مسئله انفاق به 
فراموشی سپرده شود و ثروتها در دست گروهی معدود 
جمع گردد و در برابر آنان اكثريتی محروم و بينوا وجود 
داشته باشــد، ديری نخواهد گذشت كه انفجار عظيمی 
در جامعه به وجود می آيد كه نفوس و اموال ثروتمندان 
هم در آتش آن خواهد سوخت و از اينجا رابطه مسئله 
زكات و پيشــگيری از نابودی جامعه روشن می شود. 
بنابرايــن زكات، قبل از آنكه بــه حال محرومان مفيد 
باشد، به نفع ثروتمندان است؛ زيرا تعديل ثروت حافظ 
ثروت است، امام كاظم)ع( می فرمايد: »اموال خويش 
را بــا دادن زكات حفظ كنيــد«28 و به تعبير بعضی از 
مفســران،29 خودداری از انفاق فی سبيل اهلل هم سبب 
مرگ روح انســانی به خاطر بخل خواهد شــد، و هم 
سبب مرگ جامعه به خاطر عجز و ناتوانی، مخصوصًا 
در نظامی همچون نظام اسالم كه بر نيكوكاری بنا شده 

است.30
مطلب ديگر آنكه ســياق آيه 195ســوره بقره اقتضا 
می كند جامعه اســالمی افزون بــر انفاقهای فردی به 
انفاقهای اجتماعــی نيز اهتمــام ورزد؛ به طوری كه 
همگان خــود را موظف بدانند بــا رعايت اعتدال در 
انفاق كه نه به تنگدســتی خود بيانجامد و نه از بخل و 

26. تفسير نمونه، ج4، صص16-14.
27. بقره، 195.

28. الكافی، ج4، ص60.
29. فی ظالل القرآن، ج1، ص276.

30. تفسير نمونه، ج 2، صص38و39.
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شح سر درآورد، در تأمين هزينه های جاری حكومت 
اسالمی نيز شريك و ياور آن در رفع مشكالت باشند، 
وگرنه با تنگنا قرار گرفتن حكومت، جامعه اســالمِی 
خود را به هالكت افكنده اند. بر همين اســاس يكی از 
وظايف اجتماعی امت اســالمی فقرزدايی است، تا هم 
خود و دين خويش را از نابودی حفظ كنند و هم فقرا 
را از هرگونــه انحراف و آشــوب بازدارند كه آنان بر 
اثر تهيدســتی به گناه كشيده نشوند و سالمت و امنيت 

عمومی را به خطر نياندازند.31
3( در معنویت

الف( پاكي و طراوت جامعه
آنچــه خداوند در اثر طهارت بخشــی زكات و تزكيه 
جانهای مؤمنان ذكر كرده اســت )»ُخْذ ِمــْن َأْمَوالِِهْم 
يِهْم بَِهــا ...«؛32 »از اموال آنها  ُرُهْم َوُتَزكِّ َصَدَقــًة ُتَطهِّ
صدقه )زكات( بگير، تا به وسيله آن، آنها را پاك  سازي 
و پرورش دهي«(، شــامل همه افــراد و جامعه آنان 
می گــردد. زكات نفوس مردم را از رذايلی چون بخل، 
پستی، سنگدلی، طمع و زياده خواهی، مال مردم خوری 
از راه خيانت و دزدی و غصب و ... پاك می كند؛ زيرا 
نفسی كه به وسيله ايمان به خدا رشد يافته و مال خود 
را كه در دست دارد يا ذخيره كرده است، در راه رضای 
خدا و طلب مغفــرت و ترفيع درجه اش انفاق می كند، 
هرگــز حاضر نمی گردد به ناحق به مال مردم دســت 
درازی كند و اين تطهير و تزكيه برای نفســهای افراد، 
مســتلزم طهارت اجتماع مؤمنان از رذايل اجتماعی 

نظير حسادت، دشمنی، تجاوز و فتنه گری می گردد.33
از اين گذشته، مفاســد و آلودگيهايي كه در جامعه به 
خاطر فقــر و محروميت به وجود مي آيد، با انجام اين 
فريضه الهي برچيده مي شــود و صحنه اجتماع از اين 
آلودگيها پاك مي گردد و نيز هم بستگي اجتماعي و نمو 
و پيشرفت اقتصادي در سايه اين گونه برنامه ها تأمين 
مي گــردد. بنابراين حكم زكات هم پاك كننده اجتماع 

31. تسنيم، ج9، ص659.
32. توبه، 103.

33. المنار، ج11، ص67.

اســت و هم نمو دهنده بذرهاي فضيلت در افراد و هم 
سبب پيشــرفت جامعه، و اين رساترين تعبيري است 
كه درباره  زكات مي توان گفت: از يك سو آلودگيها را 
مي شويد و از ســوي ديگر تكامل آفرين است.34 البته 
بايد در نظر داشــت، شيطان مانع پرداخت زكات شده 
و مردم را از فقير شــدن مي ترساند و در مقابل امر به 
فحشا كرده و اسباب ناپاكي جامعه را فراهم مي آورد؛ 
بخل در دلها مي كارد و بذر دشــمني را در دلها رشــد 
مي دهد. اين بخِل اغنيا، فقرا را به فحشــا مي كشاند و 
سرچشمه بسياري از گناهان، بي عّفتيها و خود فروشيها 

مي گردد.
نكته ديگر اينكه انفاق يــك قانون عمومی در جهان 
آفرينش و مخصوصًا در سازمان بدن هر موجود زنده 
است. قلب انسان تنها برای خود كار نمی كند، بلكه از 
آنچه دارد به تمام ســلولها انفاق می كند، مغز و ريه و 
ساير دســتگاههای بدن انسان، همه از نتيجه كار خود 
دائمًا انفاق می كنند و اصواًل زندگی دسته جمعی بدون 
انفاق مفهومی ندارد. ارتباط با انسانها در حقيقت نتيجه 
ارتباط و پيوند با خدا است، انسانی كه به خدا پيوسته 
و به حكم جمله »ِمّما َرَزقناُهم«؛35 »از آنچه روزيشان 
كرديم«، همه روزيهــا و مواهب را از خدا می داند، نه 
از ناحيــه خود، نه تنها از انفاق و بخشــش در راه او 
ناراحت نمی شــود، بلكه خوشحال مي شود؛ زيرا مال 
خدا را به بنــدگان او داده، اما نتايج و بركات مادی و 
معنويش را برای خود خريده اســت، اين طرز تفكر، 
روح انســان را از بخل و حسد پاك می كند، و جهان 
تنازع بقا را به دنيای تعاون تبديل می سازد؛ دنيايی كه 
هركس در آن خود را مديون می داند كه از مواهبی كه 

دارد، در اختيار همه نيازمندان بگذارد.36
مطلب ديگر اينكه كسی كه از دسترنج خود چيزی انفاق 
می كند، هرچند ابتدا ممكن اســت به قلبش خطور كند 
كه اين مال از چنگش رفت و ديگر به  او برنمی گردد، 

34. تفسير نمونه، ج7، صص117و118.
35. بقره، 3.

36. تفسير نمونه، ج 1، صص75و76.
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ليكن اگر كمی دقت كند، خواهد ديد كه جامعه انسانی 
بــه منزله تن واحد و دارای اعضای مختلف اســت و 
اعضای آن هرچند اسامی و اشكال مختلف دارند، اما 
در مجموع، يك تن را تشكيل می دهند و در غرض و 
هدف زندگی متحد هستند، از حيث اثر هم همه مربوط 
به هم هســتند، وقتی يكی از اعضا، نعمتی را از دست 
می دهد، مثاًل فاقد صحت و ســالمتی شده و در عمل 
خود ُكند می گردد، هميــن عارضه هرچند كه در نظر 
بدوی، متوجه يك عضو اســت، ولی در حقيقت تمام 
بدن در عملكرد خود ُكند و سست می گردد و به خاطر 
نرسيدن به اغراض زندگی خسران و ضرر می بيند. مثاًل 
چشم و دست آدمی دو عضو از بدن انسان هستند، در 
ظاهر دو نام غيرمربوط به هم و دو شــكل متفاوت، و 
دو عملكرد جداگانه دارند، ليكن با كمی دقت می بينيم 

كه اين دو عضو كمال ارتباط را با يكديگر دارند.
خلقت، آدمی را مجّهز به چشــم كرده تا اشــياء را از 
نظر نور و رنگ و نزديكی و دوری تشخيص دهد، بعد 
از تشخيص چشــم، دست آنچه را كه تحصيلش برای 
آدمی واجب اســت بردارد، و آنچه را كه دفعش بر او 
الزم است، از انســان دفع كند. پس در حقيقت چشم 
مثل چراغی است كه پيش پای دست را روشن می كند، 
حال اگر دست از كار بيافتد قهراً فوايد و عملكرد دست 
را بايد ساير اعضا جبران كنند و اين باعث می شود كه 
اواًل؛ زحمتي را كــه در حال عادی هرگز قابل تحمل 
نيســت، تحّمل كند و ثانيًا؛ از عملكرد ســاير اعضای 
خود به همان مقدار كه صرف جبران عملكرد دســت 
نموده بكاهد. اما اگر از همان اوايلی كه دســت دچار 
حادثه شــد، از نيروي اضافی ســاير اعضا در اصالح 
حال همان دست استفاده كند و دست را به حال عادی 
و سالمتش برگرداند، حاِل تمامی اعضا را اصالح كرده، 
و صدها و بلكه هزارها برابر آنچه صرف اصالح دست 

كرده نصيبش می شود.
پــس يك فرد از جامعه كه عضــوی 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 رذايلی كه فقر 
در او ايجاد می كند، پــاك كرده ايم و هم چراغ محبّت 
را در دلــش ايجاد نموده ايم و هــم زبانش را به گفتن 
خوبيهــا به راه انداخته ايم و هــم او را در عملكردش 
نشــاط بخشــيده ايم، و اين فوايد نصيب همه جامعه 
می شــود؛ چون همه افراد جامعه به هم مربوط هستند، 
پس انفاق يك نفر، اصالح حــال هزاران نفر از افراد 

جامعه است.37
ب( جلوگيري از طغيان افراد جامعه

غالب مفاسد دنيا از قشــر مرفّه و مستكبر سرچشمه 
مي گيرد و هميشــه آنان در صف اول مبارزه در مقابل 
انبيا بوده انــد. همانها كه قــرآن گاه از آنان به »مأل« 
تعبير كرده است38 و گاه به مترفان39 كه اولي اشاره به 
جمعيت اشرافي دارد كه ظاهرشان چشمها را پر مي كند 
و درونشان تهي اســت و دومي اشاره به كساني دارد 
كه در ناز و نعمت، همراه ثروت فراوان به سر مي برند. 
سرچشمه همه اينها احساس بي نيازي و غنا است و اين 
از ويژگيهاي افراد كم ظرفيت است كه وقتي به نعمت و 
مال و مقامي مي رسند، چنان مست مي شوند و احساس 
بي نيازي مي كنند كه خدا را هم به دســت فراموشــي 
مي ســپارند. اينجا است كه ســر به طغيان برمي دارند 
و اول خــود و بعد جامعه را به انحــراف و تباهي و 
فساد مي كشند. اسالم براي اينكه افراد بي رويه ثروتمند 
نشــوند و احســاس بي نيازي باعث طاغی شدنشان 
نگردد، در آيات فراوانی به مردم دســتور مي دهد كه 
زكات اموال خود را بپردازند و از ســوي ديگر به ولي 
مسلمانان دستور مي دهد كه زكات را از آنان بگيرد.40 
اين گونه اسالم با اين دستور حساب شده ريشه طغيان 

را مي خشكاند.
توضيح آنكه كثرت مال سبب حصول طغيان و قساوت 
قلب است؛ زيرا كثرت مال قدرت می آورد )كه بالذات 

37. الميزان، ج 2، صص595و596.
38. اعراف، 60.

39. سبأ، 34.
40. توبه، 103.
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محبوب آدمي اســت( و از آنجا كه عاشــق آن گاه كه 
به معشــوق خود رســيد، در آن غرق مي شــود، فرد 
غرق در طلب مال مي شــود. در اينجا اگر چيزي مانع 
ثروت اندوزي او شود، با تمام قوا او را از سر راه خود 
برمي دارد كه اين همان طغيان است كه خداوند فرمود: 
ْنســاَن لََيْطغى . َأْن َرآُه اْسَتْغنى «؛41 »هرگز؛ قطعًا  »ِإنَّ اْلِ
انســان طغيان مي كند. به خاطر آنكــه خود را بي نياز 
مي بيند«. بنابراين واجب كــردن زكات، طغيان را كم 
مي كند و قلب را به سوي طلب رضايت خداي رحمان 

برمي گرداند.42
البته نبايد از آنچه گفتيم اين چنين اســتفاده شــود كه 
اســالم 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 مي كند و از 
آن گاهی بــه »خير«43 و گاهی بــه »فضل«44 تعبير 
مي نمايد. منتها اسالم ثروتي را مي پسندد كه به وسيله 
آن »ابتغاء آخرت« و طلب ســراي ديگر شود. اسالم 
ثروتي را مي پســندد كه به همگان نيكي شــود و مايه 
فساد و فراموش كردن ارزشهاي انساني و گرفتار شدن 
در مسابقه جنون آميز تكاثر نگردد و انسان را به تكبر و 
تحقير ديگران نكشاند. وسيله اي براي استفاده همه باشد، 
براي پركردن خأل هــاي موجود اقتصادي، براي مرهم 
نهادن بر زخمهاي جانكاه محرومان و براي رسيدن به 
نيازها و مشكالت مستضعفان. عالقه به چنين ثروتي با 
چنين هدفهاي مقّدسي نه تنها عالقه  به دنيا نيست، بلكه 
عالقه به آخرت اســت. چنان كه در حديثي مي خوانيم 
كه يكی از ياران امام صادق)ع( خدمت ايشــان آمد و 
شــكايت كرد كه ما دنبال دنيا هســتيم و عالقه به آن 
داريم )از اين مي ترســيم كه دنياپرست شويم(، امام)ع( 
)كه پاكــي و تقواي آن مرد را مي دانســت( فرمود: با 
اين ثروت دنيا چه مي خواهي انجام دهي؟ در پاســخ 

41. علق، 6و7.
42. مفاتيح الغيب، ج6، ص87.

43. بقره، 180.

44. جمعه، 10.

عرض كرد: هزينه خــود و خانواده ام 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، 

اين طلب آخرت است.45

نتیجه گیری
1. پرداخــت زكات از جنبه اقتصادی، با تعديل ثروتها 
بين مردم، جلــوی نابرابری اقتصادی و فاصله طبقاتی 
را می گيــرد و باعــث حفظ اموال و نفــوس و بقای 
جامعه و طول عمر آن می شــود؛ از آثار زيان بار فقر 
كه منشأ بســياری از ناهنجاريهای فردی و اجتماعی 
اســت، جلوگيری می كند؛ مايه حفظ و ازدياد اموال و 
سرمايه ها اســت؛ جلوی آثار زيان بار ربا را می گيرد؛ 
زيرا اثر زكات در برابر اثر ربا اســت. زكات در ظاهر 
كاهش و در واقع افزايش، و ربا در ظاهر افزايش و در 
واقع كاهش و نابودی است. خدا زكات را می پروراند 
و ربا را نابود می كند. زكات پايگاه اجتماعی انســان 
را بنيان مرصــوص می كند، اما ربا انســانها را بر لبه 
متزلزل و لرزان آتش می گذارد. ربا، كم يا زياد، فردی 
يا اجتماعی، از ثروتمندان گرفته شــود يا مستضعفان، 
خطراتی را از نابودی مال تا ســقوط و زوال اجتماعی 

در پی دارد كه عكس آن در زكات است.
2. پرداخــت زكات از جنبه نظامی، جامعه را در برابر 
بيگانگان آماده مي سازد و بخشی از بودجه الزم برای 
هزينه های دفاعــی را فراهم می آورد؛ در زمان جنگ 
با دشــمنان، جبهه ها و رزمندگان اســالم را از لحاظ 

تجهيزات جنگی تأمين می كند.
3. پرداخت زكات از جنبــه معنوی، جامعه را پاك و 
طاهر نموده و نوع دوستی و انسان دوستی را در جامعه 
رشد و جامعه را به سمت مدينه فاضله سوق می دهد و 
از ســوی ديگر روح طغيان و سركشی در افراد را )كه 

ضرر آن به همه مردم می رسد( نابود می كند.
4. اگر جامعه ای بخواهد محكم و استوار و سرافراز و 

45. وسائل الشيعه، ج12، ص19.
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با كرامت باشد و به بيگانگان وابستگی نداشته باشد، 
بايد اقتصاد خود را قوی و شــكوفا كند )زيرا اموال 
مايه  قوام اجتماع هســتند( و پرداخت زكات يكی از 

مهم ترين راههای تقويت و شكوفايی اقتصاد است.

- قرآن كريم.
- ابن بابويــه، محمد بن علي، من اليحضره الفقيه ، قم، 

جامعه مدرسين  حوزه علميه،  1404ق.
- ابوالفتــوح رازی،  روض الجنان و روح الجنان فی 
تفسير القرآن ، مشهد بنياد پژوهشهای اسالمی آستان 

قدس رضوی ، 1408ق.
- جوادی آملی، عبداهلل، تســنيم، تنظيم و ويرايش: 

علی اسالمی، قم، اسراء، چاپ هشتم، 1388ش.
- حر عاملی ، محمد بن حســن، وسائل الشيعه، قم، 

مؤسسه آل البيت ، چاپ اول ،  1409ق.
- راغب اصفهانی، حســين بن محمد، المفردات فی 
غريب القرآن، تحقيق: صفــوان عدنان داوودی، قم، 

منشورات طليعة النور، چاپ چهارم، 1429ق.
- رشــيدرضا، محمد، المنار، بيروت، دارالفكر، چاپ 

دوم، 1393ق.

- طباطبايی، سيد محمدحســين، الميزان فی تفسير 
القرآن، قم، دفتر انتشارات اسالمی، 1417ق.

- فخررازی، مفاتيح الغيب، بيروت، دارالفكر، 2005م.
- فراهيدی، خليل بن احمد، العين، قم، هجرت، چاپ 

دوم، 1410ق.
- قرطبی، محمد بن احمــد، الجامع ألحكام القرآن،  

تهران، ناصرخسرو، چاپ اول،  1364ش.
- قطب، ســيد، فی ظالل القرآن ، بيروت، دارالشروق ، 

چاپ هفدهم، 1412ق.
- كلينی، ابوجعفر محمــد بن يعقوب، الكافی، تهران، 

دارالكتب االسالميه، چاپ دوم، 1362ش.
- مغنيه، محمدجواد، تفسير الكاشف ، تهران، دارالكتب 

االسالميه، چاپ اول، 1424ق.
- مكارم شــيرازی، ناصر، تفســير نمونــه، تهران، 
دارالكتب االسالميه، چاپ بيست و پنجم، 1372ش.
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