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 34، شمارهنهمفصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال

پيشگيري ثانويه از جرم و انحراف در 
   هاي قرآن آموزه

  
  *قدرت اهللا خسروشاهي

  
اي پيشگيري از جرم و كجروي، مرحله دوم پيشگيري، متوجـه          در الگوي سه مرحله   :  طرح مسئله 

ري قرار دارند و احتمال درگير شدن آنها در رفتارهـاي انحرافـي             افرادي است كه در آستانه بزهكا     
شناخت اين گروهها و انجام اقدامات بازدارنده نسبت به آنان، هـدف            . باشد  بيش از ساير افراد مي    
ها را مورد توجه قرارداده و راهكارهـايي بـه            هاي ديني نيز، اين گروه      آموزه. پيشگيري ثانويه است  
هـاي در معـرض       هـدف ايـن پـژوهش، معرفـي گـروه         .  است  ان ارائه نموده  منظور كنترل رفتار آن   

بزهكاري از ديدگاه اسالم و بررسي راهكارهاي ارائه شده به منظـور بازداشـتن آنـان از انحـراف                    
  .باشد وكجروي مي

اين پژوهش با روش تفسير محتواي متـون دينـي بـا اسـتفاده از فنـون تفـسير وبراسـاس                     : روش
تي، جامعه شناختي و روان شناختي و نيز مدلهاي ارائه شده درجرم شناسـي              هاي جرم شناخ    نظريه

متن ديني مورد استفاده در اين پژوهش به طور خاص، قـرآن كـريم             . پيشگيرانه، انجام گرفته است   
  .بوده است

نيازمندان، ايتام،  : اي به گروههاي در معرض بزهكاري و انحراف مانند          اسالم توجه ويژه  ) الف: ها  يافته
گـان و ثروتمنـدان، داشـته اسـت و از راههـاي               زنان بي سرپرست، جوانان و نوجوانان، مصيبت ديده       

  .مختلف آنها را مورد حمايت مستقيم و غيرمستقيم قرار داده است
حمايت از اين اقشار به سه بخش حمايت شناختي و معرفتي، حمايـت عـاطفي و معنـوي و                   ) ب

هـاي در معـرض انحـراف را از نظـر      تواند گـروه  نها ميشود كه مجموع آ  مادي تقسيم مي  حمايت
فكري، عاطفي و مادي تقويت نموده و توانايي آنها را درسازگاري بـا شـرايط سـخت و بحرانـي                    

  .افزايش دهد
اي   هاي فكري و شناختي از اهميـت ويـژه          دهد كه حمايت    هاي ديني نشان مي     بررسي آموزه : نتايج

، شناخت صحيحي نسبت بـه زنـدگي و اهـداف آن داشـته              برخوردار است و چنانچه اين گروهها     
هـاي    توانند خود را با موقعيت      باشند و بتوانند حوادث زندگي را درست تفسير كنند، به راحتي مي           

. هايي براي رشد وتعالي خود تبـديل نماينـد          ها را به فرصت     سخت، سازگار نموده و اين موقعيت     
هاي شناختي    ه در مواردي ضروري و مقدم بر حمايت       هاي عاطفي و مالي نيز عالوه براينك        حمايت

  .ها را نيز فراهم نمايند توانند زمينه تأثير اين حمايت باشند، مي مي
، حمايت شناختي،  حمايت عاطفي، حمايت ماديپيشگيري ثانويه، : ها كليد واژه

 .هاي حمايتي سياست
 20/12/88: تاريخ پذيرش        21/5/86:تاريخ دريافت

                                                           
  <ghkho44@yahoo.com>كتر حقوق د *
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  مقدمه
ترين الگوهاي پيشگيري از جرم در جرم شناسي پيشگيرانه كـه از علـوم         ي از جامع  يك

توانـد    باشد در اين روش كه مي       اي مي   پزشكي الگو برداري شده است پيشگيري سه مرحله       
كليه روشهاي پيشگيري را در خود جاي دهد، اقدامات پيشگيرانه متناسب با سطح پيشرفت         

 با توجه به اينكه مراحل تكوين و پديد آمدن هـر امـر              .شود  يك مشكل طراحي و اجراء مي     
باشـد و   روانـي، سـه مرحلـه مـي    از فردي و اجتماعي، جـسمي و روحـي ـ    نامطلوب اعم 

شـود، ايـن        اقدامات پيشگيرانه در هر يك از اين مراحل متناسب با همان مرحله اعمال مـي              
در اين )steven p.lab. 1992, p.11(باشد  اي پيشگيري معروف مي الگو به الگوي سه مرحله

هائي معطـوف اسـت كـه احتمـال           ها و وضعيت    الگو، پيشگيري ثانويه به سمت افراد، گروه      
وقوع جرم و كجروي درمورد آنها بيشتر از ديگران است و عدم مداخله مؤثر و بازدارنـده،                 

. بـشود تواند منجر به بروز رفتارهاي هنجار شكنانه ودرگير شدن در رفتارهاي مجرمانـه              مي
ريزي براي پيشگيري از وقوع جـرم در مـواردي كـه احتمـال وقـوع آن                   بديهي است برنامه  

باشد، چه اينكه در اين موارد آستانه بزهكاري به شـدت             تر و مهمتر مي     بيشتر است ضروري  
تـشخيص  . كنـد   پائين آمده است و خطر به صورت جدي و از نزديك جامعه را تهديد مـي               

باشد امـا نگـاه       ت باليني و دقيق اگر چه مورد تأمل و ترديد مي          هائي به صور    چنين وضعيت 
هـاي ناهنجـار اجتمـاعي و آگـاهي از عوامـل انحـراف و                 بينانه به وضعيت    اجتماعي و واقع  

توانـد بـه      ها مـي    ها و نيازهاي جسمي، روحي و رواني انسان         كجروي و نيز شناخت ويژگي    
. ريزي براي مقابله با آنها را فراهم كنـد         ها كمك نمايد و امكان برنامه       تشخيص اين وضعيت  

اسالم با واقع بيني نسبت به مسائل اجتماعي، عوامل انحراف و كجروي و نيز خـصوصيات                
هائي كه در معرض بزهكاري هستند  هاي انسان شناختي انسان، ضمن معرفي گروه و ويژگي

اهش احتمـال   هاي جرم خيز، راهكارهاي عملي و تئوريك خاصي را براي ك            و نيز وضعيت  
رفتاري در اين موارد ارائـه نمـوده اسـت كـه در ايـن مقالـه بـه تبيـين آنهـا                         انحراف و كج  

  .پردازيم مي
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  هاي در معرض خطر گروه) 1
  فقراء و مساكين) 1ـ1

فقير و مسكين اگر چه از نظر ميزان محروميت از امكانات زندگي با يكديگر تفـاوت                
اي كـه از شـدت    انـد بـه گونـه    ر از فقيـر دانـسته    تـر و نيازمنـدت      دارند و مسكين را محـروم     

، )144، ص 6، ج 1403العـاملي،   (آورد    محروميت به درخواست نمودن از ديگران روي مـي        
اما صرف نظر از اين تفاوت، فقراء و مساكين كساني هستند كه از حـداقل امكانـات بـراي                   

به اين حـداقل    توانند    يك زندگي متعارف، محروم هستند و علي رغم تالش و كوشش نمي           
پديـد  ) 84، ص1مجموعه مقاالت گردهمائي بررسي مسئله فقر، فقرزدائـي، ج . (دست يابند 

تواند ناشي از عوامل متعدد فردي، اجتمـاعي، مـادي و             آمدن چنين گروههائي در جامعه مي     
تدبير نادرست امور زندگي و سوء مديريت دخل و خرج، توزيع غيرعادالنـه             . معنوي باشد 

هـاي    ترين عوامل پديد آمـدن گـروه         در جامعه، روي گرداندن از حق، مهم       فرصت و ثروت  
هائي كه در ادبيات اقتصادي بـه         معيار وجود چنين گروه   . باشند  نيازمند و فقير در جامعه مي     

اي به جامعه ديگـر متفـاوت         هاي آسيب پذير و زير خط فقر معروف هستند از جامعه            گروه
اي كه ممكن است      ي يك جامعه بستگي دارد، به گونه      است و به شرايط اقتصادي و اجتماع      

شود با همين درآمد در جامعه        شخصي كه در يك جامعه با درآمد خاص، فقير محسوب مي          
بنابراين فقر ومحروميت اموري    . ديگر فقير نباشد و بتواند نيازهاي اوليه خود را تامين نمايد          

فقــر و .  ديگــر تفـاوت دارد اي بـه جامعـه   نـسبي هـستند و معيــار تـشخيص آن از جامعــه   
شود كه    محروميت از يك طرف وضعيتي ناهنجار از نظر اقتصادي و اجتماعي محسوب مي            

هاي اخالقـي و      باشد و از طرف ديگر موجب بروز ناهنجاري         معلول عوامل خاص خود مي    
هائي كه از نظر كنترل دروني ضعيف هستند را در آسـتانه ارتكـاب                شود و انسان    رفتاري مي 

هاي ديني امري نـامطلوب معرفـي         دهد به همين دليل، فقر در آموزه        وكجروي قرار مي  جرم  
گـذارد بلكـه از نظـر اعتقـادي نيـز       شده است كه نه تنها از نظر رفتاري برانـسان تـاثير مـي      

لوال رحمة ربـي    : فرمايد  پيامبر اكرم در اين زمينه مي     . تواند انسان را تا مرز كفر پيش ببرد         مي
  ).30، ص72 هـق، ج1397مجلسي، (ي كاد الفقر ان يكون كفراً علي فقراء امت
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تبيين رابطه فقر و محروميت با بزهكاري همواره مورد توجه جرم شناسـان و آسـيب                
دهـد    شناسان اجتماعي بوده است اگر چه تحقيقات در اين زمينه نتائج روشني را نشان نمي              

ما اين واقعيت كه فقـر و       .باشد  ان مي و از اثبات فقر به عنوان يك عامل اصلي بزهكاري ناتو          
كند و دركنار ساير شـرايط        محروميت، زميه برخي رفتارهاي ناهنجار اجتماعي را فراهم مي        

تواند موجب انحراف و كجروي شود، مـورد قبـول جـرم     هاي فردي و اجتماعي مي و زمينه 
اي كـاهش جـرم   هـ  باشد و به همين دليل همواره رفع فقر و محروميت يكـي از راه          شناسان مي 

ها نيز همواره يكي از اهداف توسـعه همـه جانبـه را توزيـع عادالنـه                   دولت. معرفي شده است  
  .گذارند هائي را به مورد اجراء مي دانند ودر اين راستا برنامه ثروت و رفع فقر و محروميت مي

اسالم به عنوان يك برنامه جامع زندگي كه عـالوه بـر ابعـاد فـردي، ابعـاد اجتمـاعي                    
دگي انسان را نيز مورد توجه قرار داده است، فقـر را بـه عنـوان يـك مـشكل اجتمـاعي                      زن

از ديـدگاه قـرآن، فقـر    . معرفي نمـوده و آثـار زيانبـار آن را مـورد توجـه قـرار داده اسـت              
گذارد كه ممكن اسـت انـسان را بـه     وتنگدستي آن چنان بررفتار و عواطف انساني تأثير مي     

كند، مجبور نمايد و قـرآن در         طف انساني را به خود جلب مي      كشتن فرزند كه بيشترين عوا    
كنـد و     يك مورد، انسانها را از كشتن فرزندان خـود بـه علـت فقـر و تنگدسـتي نهـي مـي                     

فرزندان خود را به علت فقر و تنگدستي نكشيد زيـرا مـا بـه شـما و فرزنـدانتان                    : گويد  مي
ا را از كشتن فرزندان خود از تـرس         ه  و در يك مورد نيز انسان     ) 151/انعام(دهيم    روزي مي 

فرزندان خود را از ترس فقر وتنگدستي نكشيد        : كند  دارد و اعالم مي     فقر و تنگدستي باز مي    
فقر و تهيدستي حتـي     : شود كه   از اين دو آيه استفاده مي     . دهيم  زيرا، به آنها و شما روزي مي      

شـود مگـر اينكـه         مي در قوي ترين عواطف انساني تأثير گذار است و موجب فرزند كشي           
قرائتـي،  (هاي الهي ايمان داشته باشد و رزق خود را به دست خداوند بدانـد              انسان به وعده  

  ).52، 7، ج1382

   ايتام)1ـ2
 نامطلوب شـديدي برزنـدگي      ياز دست دادن يكي از والدين يا هر دوي آنها، تأثيرها          

. زندگي بيشتر خواهـد بـود  هاي اوليه   گذارد كه در سال     فردي و اجتماعي انسان بر جاي مي      
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فرزنداني كه والدين يا يكي از آنها را به ويژه تا قبل از رسـيدن بـه سـن رشـد و بلـوغ، از                         
شوند و نوعـاً      دهند دچار اختالالت شديد روحي، رواني، اقتصادي و اجتماعي مي           دست مي 

بـه  . دافتـ   مانند و آينده آنها به شدت بـه خطـر مـي             از داشتن يك زندگي متعادل محروم مي      
. گـذارد   اعتقاد جرم شناسان، يتيمي به صورت مستقيم وغيرمستقيم بر زندگي ايتام تأثير مـي             

آثار مستقيم اين پديده، افسردگي و پريشان حالي و اختالالت عاطفي است كـه بـراي ايـن                  
. نمايـد   پناهي و انزوا طلبي مـي       آيد و آنان را دچار يأس، نااميدي، احساس بي          افراد پديد مي  

غيرمستقيم اين پديده ناشي از شرايط جديدي است كه اين افراد ناچار به پـذيرفتن آن                آثار  
اين زندگي جديد يا زندگي در دارااليتام است ويا زندگي با ناپدري يا نامادري و               . باشند  مي

يا هر دو كه در هر صورت آثار زيانبخشي را براي آنان به دنبال خواهد داشت برخي از اين 
اختالل در رشد فكـري، ذهنـي و شـكل گيـري شخـصيت متعـادل، بـروز                  :  از آثار عبارتند 

تحقيقـي كـه توسـط      )731، جلـد دوم،     1370كـي نيـا،     (هاي رواني و ارتكاب جرم        بيماري
بـه  ، كـودك كـه فاقـد اخـالق صـحيح بوده           2855، در مـورد     1موسسة مركزي مشاهده مـل    

 نفـر متعلـق بـه       364قـط   دهـد كـه ف      نظمي خو گرفته بودند، انجام شده است نشان مـي           بي
 نفـر  612 نفر فاقد پدر بودند،     509اند كه سازمان صحيح داشتند،        هاي خانوادگي بوده    محيط

). 733، جلـد دوم،     1370كـي نيـار،     ... ( نفر از پدر ومادر محروم بودنـد       406مادر نداشتند،   
 درصـد كودكـان تبهكـار متعلـق بـه           8/64دهـد كـه       نتيجه تحقيقات اين موسسه نشان مـي      

ترين عوامل از هم پاشيدگي خانواده از دست          هاي از هم پاشيده است ويكي از مهم         انوادهخ
سرپرسـتان و   باتوجه به تأثير نامطلوب يتيمي بر ايتام و بـي       . دادن والدين يا يكي از آنهاست     

احتمال درگير شدن آنها در رفتارهاي ناهنجار اجتماعي، اين افراد جزء افـراد آسـيب پـذير                 
شوند و در هر نظام اجتماعي تمهيداتي براي حمايـت از آنـان در نظـر                  وب مي جامعه محس 

نظام اجتماعي اسالم نيز با توجـه ويـژه بـه           . شود تا اين آثار نامطلوب كاهش يابد        گرفته مي 
اين قشر، راهكارهائي را براي حمايت همه جانبه از اين افراد ارائه نموده است كه توجه به                 

  .دهد شر را كاهش ميپذيري اين ق آنها، آسيب
                                                           
1- Etablissement Central d'observation de moll 
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   كودكان، جوانان و نوجوانان)1ـ3
هاي در معرض خطـر       از ديدگاه جرم شناسان و آسيب شناسان اجتماعي يكي از گروه          

علت اصلي اين آسيب پذيري، شرائط . باشند و آسيب پذير، كودكان، جوانان و نوجوانان مي  
ران، در آن قـرار دارنـد بـه         خاصي است كه اين افراد از نظر تربيتـي و تأثيرپـذيري از ديگـ              

ترين مقطع سـنّي بـه        اي كه به اعتقاد روان شناسان و متخصصين علوم تربيتي، حساس            گونه
ايـن افـراد    .  سني است كه اين افراد در آن قرار دارنـد          يلحاظ شكل گيري شخصيت، مقطع    

 مشترك  يابد، اما ويژگي     سالگي ادامه مي   25گرچه در مقاطع سني متفاوتي قرار دارند كه تا          
آنان در اين است كه شخصيت آنان در حال تكوين است و ارتباط آنان با ديگران بيـشترين                

عـالوه بـر اينكـه بـه اعتقـاد جـرم            . تأثير را بر چگونگي شكل گيري شخـصيت آنـان دارد          
تـر باشـد بـه همـان          يابد هر قدر جـوان      شناسان، فردي كه براي نخستين بار محكوميت مي       

هـاي   رد كه يك دوره طوالني مرتكب جرم گردد و متحمل محكوميت      نسبت بيشتر امكان دا   
ديگر شود و به عبارت ديگر، احتمال تثبيت بزهكاري در او بيشتر است و به همان نـسبت                  

، 2، ج 1370نيـا،     كـي (تر خواهد بود      هاي بعدي كوتاه    فاصله زماني بين نخستين بزه او با بزه       
ترده و عاطفي اين افـراد بـا اعـضاي خـانواده و             رتباط نزديك، گس  ). به نقل از ساترلند    182

تأثيرپذيري خاصي كه نسبت به آنان دارند اهميت خاص خانواده را در تربيت فرزندان بـه                 
به همين دليل توجه به نقش خانواده و تـأثير آن           . سازد  ويژه در اين شرائط سنّي، آشكار مي      

، 1370نيـا،     كـي (ده اسـت    برفرزندان، همواره يكي از موضوعات مهم در جرم شناسـي بـو           
  ).597-766جلددوم، ص 

هاي پيشگيري، پيـشگيري زودرس       ترين روش   در جرم شناسي پيشگيري، يكي از مهم      
يا پيش از موعد است كه به شناخت كودكان، نوجوانان و جوانان در معرض خطر و اقـدام                  

ميـت ايـن    با توجه به اه   . شود  مناسب براي دور كردن آنان از وضعيت خطرناك مربوط مي         
مقاطع سني از نظر جرم شناسي و آسيب شناسـي اجتمـاعي، معمـوالً در سياسـت جنـايي،                   

تر اين افراد، شكوفائي اسـتعدادهاي        هاي خاصي براي پرورش هرچه صحيح       كشورها برنامه 
هـاي آموزشـي و       آنان، جامعه پذير نمودن آنان، پركردن اوقات فراغت آنان، ايجاد فرصـت           
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ها در مورد چگونگي ايجاد ارتباط با فرزندان، پـيش بينـي و               وادهشغلي و حتي آموزش خان    
اسالم با توجه خاص، نسبت به كودكان، نوجوانان و جوانان و نقش منحـصر       .شود  اجراء مي 

هاي متنوعي را براي پرورش و تربيـت صـحيح آنـان              دستورالعمل،به فرد خانواده در تربيت    
ـ             شكيل خـانواده و دوران بـارداري آغـاز         ارائه كرده است كه از مرحلـه انتخـاب همـسر وت

از طـرف   . يابـد   شود و به دوران شيرخوارگي، كودكي، نوجواني و جواني گـسترش مـي              مي
كنـد   هائي را براي تقويت رابطه متقابل فرزندان با خانواده ارائه مـي  ديگر اسالم دستورالعمل  

شمارد و    نان را واجب مي   داند و اطاعت از آ      و فرزندان را نيز در برابر پدر ومادر مسئول مي         
 فرزندان از والـدين را تقويـت و         يرياز اين طريق تأثيرگذاري والدين بر فرزندان و تاثيرپذ        

  .نمايد تكميل مي

   ثروتمندان)1ـ4
توانـد عامـل پيـشرفت، تعـالي روحـي و             ثروت، اگـر چـه مـي       برخورداري از مال و   

آن از آن بـه عنـوان نعمـت و          خدمتگزاري به ديگران باشد و به همين دليل، در فرهنگ قـر           
و عامل قيام و برپائي زنـدگي يـاد         ) 20/، لقمان 33 و   32/، نساء 180/ آل عمران (فضل الهي   
تواند عامل سقوط، انحطاط و سركشي انـسان نيـز            اما در عين حال مي    ) 5/نساء(شده است   

اسـتغناء را  قرآن كريم با صراحت، . باشد و زمينة بسياري از انحرافات را براي او فراهم كند        
هاي الهي را زمينه اعـراض        و برخورداري از نعمت   ) 7/علق(عامل طغيان و سركشي دانسته      

تـوان در   بنابراين ثروتمندان را نيز مي).83/اسراء(از حق و غرور و تكبر معرفي نموده است          
معرض خطر انحراف و انحطاط اخالقي و رفتاري دانست كه بايد مورد حمايت قرار گيرند           

انند از ثروت خود در راه پيشرفت و رشد مـادي و معنـوي خـود و ديگـران اسـتفاده                     تا بتو 
كردنـد و از     جرم شناسان در ابتدا، بزهكاري را در ميان طبقات محـروم مطالعـه مـي              . نمايند

بزهكاري طبقات مرفّه و قدرتمند جامعـه غافـل بودنـد تـا اينكـه در پرتـو جـرم شناسـي                      
زهكاري سرمايه داران و طبقات مرفّه و حاكم برجامعه،         ماركسيستي توجه جرم شناسان به ب     

جلب شد و موجب گرديد تا جرائم اين اقشار نيز تحت عنوان جـرائم يقـه سـفيدها مـورد      
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از ديدگاه جرم شناسان تاثير دوگانه عامل ثـروت اينگونـه توجيـه شـده               . 1مطالعه قرار گيرد  
ر افتـد و امكانـات مـادي رشـد و           تواند در راه خير به كا       اي است كه مي     ثروت وسيله :است

اعتناء، وسايل و     هاي ثروتمند و بي     وسايل پرورش استعدادها را فراهم سازد اما اگر خانواده        
هـاي نفـساني فرزنـدان خـود در           حساب براي ارضاي تمايالت و خواسته       پول سرشار و بي   

ذوق كـار و    چنين فرزنداني نه ارزش پول را درك خواهند كـرد ونـه             ... اختيارشان بگذارند 
كوشش در آنها شكوفا خواهد شد و چه بسا كه سرانجام، افرادي بيكاره و غـرق در تبـاهي     

به عـالوه تـأثير مـضاعف       . گردند و از طغيان و شرارت و ارتكاب جنايت روگردان نشوند          
زيرا هنگامي كه مال انـدوزي هـدف        ... ثروت فراوان در خود ثروتمندان شايان توجه است       

نه تنها پسنديده نيست بلكه موجب سقوط ثروتمند از مقـام واالي آدميـت              قرار گيرد ديگر    
گرداند بدين سان كه جز به ثـروت بـه هـيچ              او را دچار جنون ثروت مي     ... خواهد شد زيرا  

اي بعيد نيست كه دسـت بـه هركـار جنـائي چـون سـرقت،         چيز نينديشد و از چنين ديوانه     
به همين جهت تـنعم     .  نادرست ديگر بيااليد   كالهبرداري، جعل و تزوير و قاچاق و كاربري       

ان االنسان ليطغـي ان راه اسـتغني        : اين است سركالم الهي   . زاست  و ثروت بيش از فقر جرم     
با توجه به تأثيرات سوء ثروت براخالق و رفتار آدمي،          ).73 و   74، جلد دوم،    1370نيا،    كي(

هائي ارائه    اهكارها و دستورالعمل  هاي ديني به منظور پيشگيري از چنين تأثيراتي، ر          در آموزه 
  .شده است كه برخي جنبه معرفتي و شناختي و برخي نيز جنبه عملي و رفتاري دارد

   مصيبت ديدگان)1ـ5
ها در معرض انواع و اقـسام حـوادث تلـخ و نـاگوار                زندگي فردي و اجتماعي انسان    

هـا را      زنـدگي انـسان    طبيعي يا انسان ساخته قرار دارد و هر از چند گاهي، طوفان حـوادث             
ايـن  . شـود   نوردد و آثار نامطلوب مالي، جاني، رواني و اجتماعي آن دامنگير آنان مـي               درمي

حوادث به دليل تأثيرات سوئي كه بر زندگي فـردي و اجتمـاعي دارنـد بـا عنـوان بحـران،                     

                                                           
 توسط آقاي ادوين سـاترلند  1940اولين بار در سال ) white coller crime(اصطالح جرائم يقه سفيدها ـ 1

 .يدجرم شناس آمريكائي براي معرفي جرائم طبقات مرفه و صاحب منصب اجتماعي وضع گرد
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آثـار و   . انـد   فاجعه، بال ومصيبت موضوع مطالعات گسترده در علـوم مختلـف قـرار گرفتـه              
شادي (شناسان با عنوان جامعه شناسي فاجعه        مدهاي اجتماعي اين حوادث توسط جامعه     پيا

 مورد مطالعه قرار گرفته است، آثار و پيامدهاي روان شناختي ايـن حـوادث               )1374طلب،  
، )1379بهمـن نجاريـان،     (ها    توسط روان شناسان با عناوين، پيامدهاي روان شناختي فاجعه        

جودي ناتل بام،   (هاي زندگي     ها و بحران    هاي غلبه بر ناراحتي     هروان شناسي شاد زيستن، را    
آثـار و   . و روان شناسي بحران، مورد مطالعه قرار گرفتـه اسـت          ) 1375ترجمه ژيال نينوائي،    

پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي اين حوادث نيز مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت و                  
امـا از ديـدگاه جـرم شـناختي، توجـه           . تاي را به خود اختصاص داده اسـ         ادبيات گسترده 

چنداني به اين حوادث نشده و تأثير اين حوادث بـر انحرافـات رفتـاري و كجـروي مـورد       
هـاي اجتمـاعي و      رسـد وضـعيت     يمطالعه جدي قرار نگرفته است، در حالي كه به نظـر مـ            

يز تحت رواني ناشي از فاجعه، بدون ترديد رفتارهاي فردي و اجتماعي انسان را نروحي ـ  
هـاي شخـصيتي خـود        ها با توجـه بـه ويژگـي         شود كه انسان    دهد و باعث مي     تأثير قرار مي  

 -فـشارهاي شـديدروحي  . هاي متفاوتي نسبت به اين حوادث از خـود بـروز دهنـد      واكنش
رواني، افسردگي، اضطراب، ترس ويأس و نااميدي حاصل از حوادث نـامطلوب و فـشارزا               

هاي رفتاري قرار گيرنـد و   يبت ديده در معرض ناهنجاريهاي مص  شود كه انسان    موجب مي 
هاي در معرض خطر و آسيب        رسد كه اين افراد نيز به عنوان گروه         به همين دليل به نظر مي     

پذير از ديدگاه جرم شناختي قابل بررسي باشند، به اين معنا كه اين افراد به شدت نيازمنـد                  
ها  شگيرانه هستند و چنانچه از اين حمايتهاي مادي، معنوي، عاطفي و اجتماعي پي        حمايت

محروم بمانند احتمال انحراف وكجرفتاري آنان نسبت به ساير افراد به مراتب بيشتر خواهد              
زنـد كـه ممكـن        به اعتقاد روان شناسان در واكنش به فاجعه، رفتارهائي از افراد سرمي           . بود

 داشته باشد عالوه براين، پس      است با رفتارهاي عادي آنان در شرايط معمولي تفاوت بسيار         
از وقوع حادثه و تحت تأثير آن نيز ممكن اسـت رفتارهـاي نابهنجـاري از حادثـه ديـدگان              

  .باشد سربزند كه كنترل و پيشگيري از آنها نيازمند اقدامات حمايتي و مراقبتي ويژه مي
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ي شديد افسردگ: هاي رفتاري ناهنجار پس از وقوع حادثه عبارتند از        ترين واكنش   مهم«
، پرخاشـگري، خـشم و   )در خـود فـرو رفـتن    (و در نتيجه كناره گيري از محيط اجتمـاعي          

هائي كه در اثر فاجعه بـه         خشونت در رفتار، مشكالت خانوادگي ناشي از برون ريزي تنش         
وجود آمده است، عدم همدلي، صـميميت و ارتبـاط بـا ديگـران، مـصرف مـواد مخـدر و                     

ن ونيز افـزايش اسـتعمال دخانيـات و مـشروبات الكلـي،             داروهاي آرام بخش و روان گردا     
خودكشي ناشي از نااميدي و بي عالقگي به زنـدگي و بـاألخره رفتارهـاي خـالف قـوانين               

نجاريـان،  (» اجتماعي نظير هرج ومرج طلبي، غارت و دزدي و تجاوز بـه حقـوق ديگـران               
1379 ،104-101.(  

ال حوادث و مصائب طبيعي يا انـسان        با توجه به احتمال وقوع چنين رفتارهائي به دنب        
هاي مضاعف دانـست كـه بـه         هائي در معرض آسيب     را بايد انسان  ساخته، مصيبت ديدگان    

توانـد    باشـند و ايـن اقـدامات مـي          هاي همه جانبه و پيـشگيرانه مـي         شدت نيازمند حمايت  
  .كنترل نمايد،هاي احتمالي را كاهش داده آسيب

آيـد توجـه    ها پديـد مـي   ه مصائبي كه در زندگي انساندر منابع ديني و به ويژه قرآن ب 
خاصي شده است و با بيان انواع مصائب و منشأ آنهـا و تـأثيرات مثبـت و منفـي آنهـا بـر                        

  . زندگي انسان، راهكارهاي مقابله و رويارويي با چنين حوادثي مطرح گرديده است

  )رفتار حمايتي(پذير   حمايت از اقشار آسيب)2
دانند كه به قصد كمك كـردن بـه           ماعي، رفتار حمايتي را رفتاري مي     روان شناسان اجت  

. شـود  ديگران، صرفاً به خاطر نوع دوستي و نه به منظور رسيدن به منفعت خاصي انجام مي         
هـاي قرآنـي در خـصوص اهميـت رفتارهـاي             آمـوزه ) 333،  1382اذربايجاني و ديگران،    (

 نيز رشد مادي و معنوي كساني كـه چنـين           حمايتي و تأثير آنها بر بهبود شرايط اجتماعي و        
در ايـن قـسمت از   . دهند از گستردگي قابل توجهي برخوردار اسـت       رفتارهائي را انجام مي   

به طور كلي انواع رفتارهـاي      . پردازيم  مقاله، به تبيين رفتارهاي حمايتي مورد تأكيد قرآن مي        
ي شـناختي و معرفتـي،      هـا   توان بـه سـه دسـته حمايـت          حمايتي مورد تأكيد در قرآن را مي      
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اين حمايتها، شـامل كليـه      . 1هاي مادي تقسيم نمود     هاي معنوي و عاطفي و حمايت       حمايت
اي نيـز     شـود هـر چنـد هريـك از ايـن گروههـا از حمايتهـاي ويـژه                   اقشار آسيب پذير مي   

  .شود برخوردارند كه براي اجتناب از طوالني شدن بحث از پرداختن به آنها خودداري مي

  )آگاهي بخشي(هاي شناختي و معرفتي  يت حما)2ـ1
مقابله با هر پديده وعكس العمل انسان در برابر آن قبل از هر چيـز بـه نـوع نگـرش                     

ها و مشكالت زندگي و       مقاومت و پايداري در برابر سختي     . انسان به آن پديده بستگي دارد     
اس شكـست و    هايي براي پيشرفت و موفقيت در آينده يا احـس           تبديل كردن آنها به فرصت    

هـا،   هـاي نادرسـت بـراي جبـران ناكـامي           تسليم شدن در برابـر آنهـا و روي آوردن بـه راه            
ها براساس ميـزان شـناخت و آگـاهي خـود از ماهيـت                هاي متفاوتي است كه انسان      واكنش
هـاي در    دهنـد، بنـابراين اولـين نيـاز انـسان           ها و مشكالت زندگي، از خود نشان مي         سختي

هاي قرآني در اين زمينـه        آموزه. 2تماعي، نياز معرفتي و شناختي است     هاي اج   معرض آسيب 
  .دهيم را در چند عنوان كلي مورد بررسي قرار مي

   آگاهي از حكيمانه و مدبرانه بودن حوادث ناگوار)2ـ1ـ1
قراري در برابر حوادث ناگوار ايـن اسـت كـه             يكي از مهمترين عوامل اضطراب و بي      

شوند و انسان     هيچ تدبير و تقديري واقع مي       دث كامالً اتّفاقي و بي    انسان تصور كند اين حوا    
ايـن تـصور انـسان را در برابـر ايـن            . به صورت تصادفي در معرض آنها قرار گرفته اسـت         

ام؟ عـالوه     اي قـرار گرفتـه      دهد كه چرا من درمعرض چنين حادثـه         پاسخ قرار مي    پرسش بي 
بينـد و احـساس آرامـش و          حـوادثي مـي   براينكه انسان همواره خود را در معـرض چنـين           

دهد و نااميدانه در انتظار حوادث ناخواسته و كامالً           اطمينان خاطر را در زندگي از دست مي       
يكي از مهمترين كاركردهاي روان شناختي دين، تصحيح اين نگـرش           .ماند  تصادفي باقي مي  

                                                           
 .هاي مقابله با تنيدگي مورد بحث قرار گرفته است ها تحت عنوان راه شناسي اجتماعي اين حمايت ـ در روان1

 .شود شناسي از تصحيح نگرشهاي منفي انسان نسبت به خود و حوادث پيراموني به شناخت درماني ياد مي ـ در روان2
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ر ياي بـدون تـدب      از ديدگاه قرآن كريم هيچ حادثه     . نادرست و منفي به حوادث زندگي است      
قرآن كريم در   . شود و اصوالً حادثه تصادفي در اين عالم وجود ندارد           وتقدير الهي واقع نمي   

  :كنيم اين زمينه آيات متعددي دارد كه به برخي از آنها اشاره مي
شـود   هـيچ مـصيبتي جـز بـا اذن خداونـد واقـع نمـي       . ما اصاب من مصيبه اال باذن اهللا    .1

  ).11/تغابن(
اي پيامبر به مردم بگو كه هرگز جز آنچـه برمـا مقـدر              .  يصيبنا اال ما كتب اهللا لنا      قل لم  .2

 ).51/توبه(شود  گرديده است براي ما واقع نمي
ما اصاب من مصيبه في االرض وال في انفسكم اال في كتاب مـن قبـل ان نبراهـا ان       .3

شود مگر    واقع نمي هيچ حادثه ناگواري در زمين و در وجود شما          . ذالك علي اهللا يسير   
مقرر گرديـده اسـت مـسلماً ايـن امـر           ) لوح محفوظ (آنكه قبل از پديدآمدن، در كتابي       

  ).22/حديد. (برخداوند آسان است
در آيه اخير فلسفه آگاهي يافتن از اين حقيقت، عدم تأسف و نـاراحتي بـه خـاطر از                   

 انـسان داده    دست دادن آنچه از دست رفته و عدم شادي و سرخوشي بـه خـاطر آنچـه بـه                  
داري در برابـر هـر         و اين نتيجه يعني حفظ تعـادل و خويـشتن          1شده، معرفي گرديده است   

اي، يك اثر روان شناختي است كه براساس يك بينش الهي نـسبت بـه حـوادث ايـن             حادثه
اعتقاد به منـشأ الهـي حـوادث ايـن عـالم و تقـدير و تـدبيري                  . آيد  عالم در انسان پديد مي    

دهد و انسان را در برابر آنهـا           آنها به انسان نيروي مقاومت و پايداري مي        حكيمانه در وراي  
  .نمايد استوار مي

به . بنابراين، نوع نگرش انسان به حوادث ناگوار در سازگاري با آنها بسيار مؤثر است             
عنوان نمونه، يكي از ناگوارترين حوادث زندگي از دست دادن عزيزان اسـت كـه در روان                 

احساس يا حالتي انفعالي كه بـا       . كنند  تعبير مي ) bereavement( به داغديدگي    شناسي از آن  
واكنش سوگ، ممكن است    «. شود  ناميده مي ) grief(موقعيت داغديدگي همراه است سوگ      

                                                           
  )23/يدحد(ـ لكيال تاسوا علي ما فاتكم وال تفرحوا بما اتاكم 1
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نـه تنهـا روان     . براي شخص، هم از لحاظ جسماني و هم از لحاظ رواني، فرسـاينده باشـد              
يكـي از   . رود  ادل زيـستي او نيـز از بـين مـي          گيـرد، بلكـه تعـ       شخص تحت تأثير قرار مـي     

 قطع نظر از اينكه منتظره باشد يا غيره منتظره بـه دنبـال              - كه مرگ  ييها  ترين واكنش   متداول
شخص داغدار دچـار مـشكل تمركـز،    . دارد، ضربه روحي، بهت زدگي و بي اعتقادي است 

 و بدخلقي شديد قراري، غم وغصه فوق العاده احساس خشم، احساس گناه، زود رنجي، بي  
  ).719-720، ص2، ج1378اورابين ديماتئو، (» شود مي

توانـد    با توجه به پيامدهاي رفتاري و روان شناختي داغديـدگي كـه در مـواردي مـي                
زندگي افراد را به كلي مختل نمايد و آنان را از هرگونه تـالش و فعاليـت مفيـد بـازدارد و                      

ت رفتـاري نيـز بـشود، روان شناسـان تـالش            احياناً موجب گرايش افراد به برخي انحرافـا       
كنند راهكارهاي خاصي را براي پايـان بخـشيدن بـه فراينـد سـوگ و بهبـود و انطبـاق                       مي

از نظر آنان، شخص داغديده بيشترين تالش خـود را          . داغديده با شرايط جديد ارائه نمايند     
قـدان  صرف تغيير وضعيت ناخوشايند خواهد كرد ولي ممكن اسـت هرگـز بـر احـساس ف     

تمامي پيامدهاي نامطلوب داغديدگي ناشـي از       ).722همان، ص (عزيزش كامالً چيره نگردد     
ها نسبت به پديده مرگ دارند و آن را نابودي و از بين رفـتن              نگرش خاصي است كه انسان    

با تصحيح اين نگـرش و تفـسير درسـت مـرگ، سـازگاري و               . دانند  انسان براي هميشه مي   
توانـد بـه راحتـي فراينـد داغديـدگي را             گيرد و انسان مي     صورت مي انطباق با آن به آساني      

از ديدگاه قـرآن    . تواند داشته باشد    دين، در اين زمينه بيشترين تأثير را مي       . پشت سر بگذارد  
، هـر انـساني مـرگ را تجربـه     كل نفس دائقه المـوت . اي همگاني اسـت  اوالً، مرگ پديده 

نياً مرگ نيز مانند سـاير حـوادث عـالم، تقـديري            ثا).185/آل عمران ] (كند  مي درك[كند    مي
اعتقاد به مقدر بودن مـرگ، توانـايي انـسان را در تحمـل              . اي تصادفي   است الهي ونه حادثه   

ها مانند فقر و تنگدستي،  در مورد ساير مصائب و سختي  . دهد  سوگ ناشي از آن افزايش مي     
نگي برخـورد بـا آنهـا بـسيار         بيماري، يتيمي، پيري وغيره نيز نوع نگـرش انـسان در چگـو            

تأثيرگذار است و تفاوت افراد در مواجهه با اين مشكالت به ميزان شناخت و آگاهي و نوع               
  .گردد نگرش آنها باز مي
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  شود  اعتقاد به خيربودن آنچه شر محسوب مي)2ـ1ـ2
ـ           مي عموالً حوادث تلخ و ناگوار را شرّ      ها م   انسان ه دانند وبه همين دليل در برابر آنهـا ب

يكي از راههاي مقابله با حوادث ناگوار، شناخت      . شوند  فشارهاي رواني و تنيدگي دچار مي     
توانـد آثـار      هايي به دنبال دارد مي      اين واقعيت است كه اين حوادث در عين حال كه سختي          
هاي فـردي و      هاي مفيد و پيشرفت     مثبت ومفيدي نيز داشته باشد و منشأ بسياري از فعاليت         

سي  : كند  دارد و به صراحت اعالم مي       دين، از اين واقعيت پرده برمي     . گيردقرار    اجتماعي فَعـ
چه بسا از چيزي كراهـت داشـته باشـيد در           ،  ان تكرهوا شيئاً ويجعل اهللا فيه خيراً كثيراً       

وعـسي ان تكرهـوا     )  19/نـساء (حالي كه خداوند در آن خير فراواني قرار داده است           
 در حاليكـه خيـر شـما در آن اسـت      داريـد ا نـاخوش چه بسا امـري ر شيئا وهو خيرلكم،  

يـك بعـد    . حوادث ناگوار را دو بعـدي ببينـد       ،شود انسان   اين بينش موجب مي   ). 216/بقره(
شود و يك بعد باطني كه خيـر          ظاهري كه تلخي و ناكامي است وموجب ناراحتي انسان مي         

هـا    صائب و نـاگواري   چنين نگرشي انسان را در برابـر مـ        . كند  و سعادت انسان را تأمين مي     
  .نمايد پذير مي سازد و تحمل آنها را امكان توانمند مي

   اعتقاد به امدادهاي الهي در مقابله با مشكالت)2ـ1ـ3
ها و مشكالت زندگي آسيب پـذيري انـسان           احساس تنهايي و ناتواني در برابر سختي      

چنـين احـساسي    . ندك  دهد و انسان را به يأس و نااميدي نزديك مي           را به شدت افزايش مي    
. باشـد   ناشي از يك تفكّر مادي نسبت به علل وقوع حوادث و راههاي مقابلـه بـا آنهـا مـي                   

داند و براي مقابله با اين حوادث  انساني كه وقوع حوادث را صرفاً ناشي از عوامل مادي مي   
يند كـه  ب شناسد، و از طرفي اين عوامل را بسيار زياد و متنوع مي          نيز جز عوامل مادي را نمي     

هاي خود    همه آنها در اختيار او نيستند، به طور طبيعي اميد چنداني براي رسيدن به خواسته              
ويا تغيير دادن شرايط ناگواري كه براي او پديد آمده است ندارد و خود را تنها، ضـعيف و                   

ـ        . كند  يابد و يأس و نااميدي بر او غلبه مي          ناتوان مي  أثير در مقابل، انساني كه به خداوند و ت
هاي اين جهان را ناشـي از         عوامل غيرمادي در حوادث اين عالم اعتقاد دارد و تمامي پديده          
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داند و عالوه بر عوامل مادي كه تأثير آنها نيز به اذن خداوند اسـت،                 اراده و اذن خداوند مي    
داند، در كليه امور بر خداونـد توكـل           عوامل غيرمادي را نيز در تحوالت اين جهان مؤثر مي         

كند، چه،    شود و احساس ضعف و ناتواني نمي        كند و هيچ گاه دچار يأس و نااميدي نمي          يم
داند و هيچ اتفاقي را خارج از  اينكه خود را متّصل به مركز قدرت و تدبير امور اين عالم مي   

طـالق،  (بيند، حتي اگر عوامل مادي و ظاهري آن فراهم نباشـد              قدرت و اراده خداوند نمي    
  ).3و2

تقادي يك كاركرد دوگانه دارد از يك طرف موجب اميدواري بـه موفّقيـت و           چنين اع 
گردد و اين اميدواري را حتي در صورت فراهم نبودن اسباب مادي و               رسيدن به اهداف مي   

كند و از طـرف ديگـر در          ظاهري و حتّي در صورت شكست ظاهري براي انسان حفظ مي          
بنابراين اعتقاد به عوامل و     . نمايد  وگيري مي صورت موفّقيت، از غرور و سرمستي انسان جل       

اسباب غيرمادي وتأثير آنها در حوادث، سعي و كوشش انـسان را بـراي حـل مـشكالت و                   
گاه خود را در تنگناي حوادث و  دهد و انسان هيچ  رسيدن به تعادل و سازگاري، افزايش مي      

حـوادث زنـدگي و     بينـد و در نتيجـه از عواقـب نـامطلوب              مشكالت تنهـا، و نااميـد نمـي       
نتيجه آنكـه بيـشترين و نيـاز افـراد آسـيب            .فرسودگي جسماني و رواني درامان خواهد بود      

پذير، نياز معرفتي و شناختي است و بهترين نوع حمايت نيـز حمايـت ايـن افـراد از نظـر                     
آگاهي بخشي و تصحيح نگاه ونگرش آنان به وضعيت و مشكالتي است كه براي آنها پديد  

  .آمده است

  )روان شناختي(هاي عاطفي   حمايت)2ـ2
ها اگرچه در شرائط عادي نيز داراي نيازهاي عاطفي هستند وتأمين نـشدن ايـن                 انسان

رواني و اجتماعي براي آنان گردد اما اين نيازهـا  تواند موجب مشكالت روحي ـ   ازها ميني
اي جـدي   هـ   يابد و آنان را در معرض آسـيب         ها به شدت افزايش مي      در مشكالت و سختي   

شـود،    هايي كه در شرايط سـخت ونـاگوار متوجـه انـسان مـي               بيشترين آسيب .دهد  قرار مي 
افسردگي، يأس و نااميدي، اضطراب، خـشم و غـضب و           . هاي روحي و رواني است      آسيب
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هاي رواني هستند كه موجـب فرسـودگي جـسمي و روحـي               احساس گناه، از جمله آسيب    
روانـي يـاد    ) sterss(كند كه از آن به تنيدگي         ايجاد مي شوند و حالتي را در انسان         انسان مي 

هاي   هاي عاطفي از كساني است كه در موقعيت         ها، نيازمند حمايت    مقابله با اين آسيب   . شود  مي
پيامـدهاي روحـي ـ    بـه بـر   ها و نـاتواني از غل  محروميت از اين حمايت. اند زا قرار گرفته تنش

هـاي    هاي مـضاعف گـردد و ناهنجـاري         جب آسيب تواند مو   هايي، مي   رواني چنين موقعيت  
  .رفتاري را به دنبال داشته باشد

  سازي گاه  تكيه)2ـ2ـ1
آيد،  ها و ناماليمات زندگي پديد مي رواني كه در سختيهاي روحي ـ   يباز جمله آس

هـا در چنـين       پناهي است وبـه همـين دليـل انـسان           ترس، اضطراب و احساس تنهايي و بي      
گردنـد تـا در پنـاه آن احـساس            ه دنبال پناهگاهي محكم و استوار مـي       شرايطي ناخودآگاه ب  

فَـاذا  «: گويد قرآن از اين نياز روحي و رواني اين چنين سخن مي       . توانمندي و اقتدار نمايند   
شوند خداي را   هنگامي كه بركشتي سوار مي»ركبوا في الفَلك دعوا اهللا مخلصينَ له الدين      

 »واذا مسكم الضر في البحر ضل من تـدعون اال ايـاه           «)65/وتعنكب(خوانند    خالصانه مي 
  ).67/ اسراء(شويد جز او همه را از ياد خواهيد برد  هنگامي كه در دريا گرفتار خطر مي

شـود پروردگـار       و هنگامي كه انسان گرفتار مي      »واذا مس االنسان ضر دعا ربه منيبا      «
  ).8/زمر(آورد  خواند و به او روي مي خود را مي

خواند    و هنگامي كه انسان را گرفتاري فرارسد ما را مي          »فاذا مس االنسان ضر دعانا    «
كننـد كـه      اين آيات كه مشابه آنها در قرآن بسيار است بر اين واقعيت داللت مـي              ).49/زمر(

گردد تا خـود      ها و مشكالت به دنبال پناهگاهي محكم و استوار مي           انسان در هنگامه سختي   
  .يد و از قدرت و توانايي او بهره گيرد ومشكالت خود را برطرف نمايدرا به او متّصل نما
رواني دين، متصل كردن انسان به منبع و منـشا  ترين كاركردهاي روحي ـ  يكي از مهم

ها يعني خالق هستي است تـا انـسان در پنـاه او بتوانـد در برابـر                    ها و توانمندي    همه قدرت 
كند  قرآن كريم به صراحت اعالم مي. پناه نبيند ا و بيها به آساني بايستد و خود را تنه    سختي
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وان . توانـد انـسان را از گرفتـاري و رنـج، رهـايي بخـشد                كه هيچ قدرتي جز خداوند نمي     
، چنانچه خداوند شما را به سختي و رنجـي مبـتال            يمسسك اهللا بضر فال كاشف له اال هو       

  ).107، يونس،17/مانعا(تواند آن را برطرف نمايد  نمايد هيچ كس جز او نمي
دهيد  آيا آنچه شريك خداوند قرار مي     [أمن يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء       

نمايـد    كند و گرفتاري را برطرف مـي        يا كسي كه دعاي درماندگان را اجابت مي       ] بهتر است 
، تحـويالً  قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فال يملكون كشف الضر عنكم وال           ). 62/نمل(

تواننـد گرفتـاري      آنها نمـي  ! پنداريد، بخوانيد   مي) معبود خود (را كه غير از خدا      بگو كساني   
در نگرش قرآنـي هـيچ تكيـه گـاهي          ).56/اسراء(شما را برطرف نمايند يا آن را تغيير دهند          

ها در شرائط بحراني وجود ندارد مگر اينكه به خداونـد پنـاه ببرنـد و بـا تكيـه                      براي انسان 
در برابـر مـشكالت بايـستند و    ) 189/آل عمـران (رانجـام هركـاري،   برقدرت و توانايي او ب   

از ديدگاه قـرآن، رهـايي از       . پناهي خود غلبه نمايند     براحساس ضعف، خوف، اضطرار و بي     
اين احساسات منفي و رسيدن به آرامش واقعي در برابر ناماليمـات، جـز بـا يـاد خداونـد                    

هـا فقـط بـا يـاد خداونـد آرام            مـان قلـب    ه اال بذكر اهللا تطمئن القلوب،    پذير نيست     امكان
تاثير عاطفي ياد خدا، پيدايش آرامـش زودرس در روان و جـسم فـرد               ).28/رعد(گيرند    مي

در مقابل كـساني كـه از يـاد خداونـد غافـل هـستند همـواره بـا فـشار و                      ). 23/زمر(است  
 ،ومن اعرض عن ذكري فان له معيـشه ضـنكا  رو هـستند   هاي مادي ومعنوي روبه    تنيدگي

خواهد داشـت   ] همراه با تنيدگي و فشار    [هركس از ياد خداوند روي بگرداند زندگي تنگ         
  ).124/طه(

   اميدبخشي)2ـ2ـ2
ها و مشكالت زندگي، يأس و نااميدي و در نتيجه  رواني سختي ـ  يكي از آثار روحي

و اضطراب  . عدم تالش و كوشش براي تغيير وضعيت نامطلوب در صورت امكان تغيير آن            
 راني و حالت انفعال در برابـر مـشكالت در صـورت عـدم امكـان ظـاهري تغييـر آن                    و نگ 
وان تَـصبهم   : فرمايـد   كنـد و مـي      قرآن كريم به صراحت به چنين حالتي اشاره مي        . باشد مي
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، و چون رنج و مصيبتي به خاطر اعمالي كـه انجـام             سيئَه بِما قَدمت اَيديهِم اذا هم يقنَطونَ      
، و وان مسه الشر فيـووس قنـوط  ).36/روم(شـوند   نان رسد، ناگهان مايوس مي    اند به آ    داده

واذا مسه الشر كان    ).49/فصلت(گردد    چون انسان را سروبدي فرا رسد مايوس و نااميد مي         
گـردد    مـايوس مـي   ) از همـه چيـز    (بدي بـه انـسان برسـد        ) كمترين(، و هنگامي كه     يووسا

هـا و ناماليمـات      رو شدن با سـختي      ثار طبيعي روبه   آ بنابراين يأس و نااميدي از    ).83/اسراء(
ها در چنين شرائطي منفعالنه در برابر مـشكالت زنـدگي تـسليم               زندگي است و نوع انسان    

يكـي از كاركردهـاي     . كننـد   شوند و از هر گونه اقدامي براي مقابله با آنها خودداري مي             مي
هـا و جلـوگيري از يـأس و          هايي، دميدن روح اميـدواري در انـسان         دين در چنين وصعيت   

از ديدگاه قرآن اميدواري واقعي آن است كه انسان به موجودي اميـد داشـته               . نااميدي است 
باشد كه اوالً قدرتي بي انتها داشته باشد و بتواند مشكالت انسان را علي رغم فراهم نبودن                 

اً نـسبت بـه     ثانياً علم به مشكالت انسان داشـته باشـد و ثالثـ           . اسباب ظاهري برطرف نمايد   
بـه همـين    . انسان مهربان و سخاوتمند باشد و بخواهد كه مشكالت انسان را برطرف نمايد            

كنـد و آن را       ها را از ياس و نااميدي نسبت به رحمـت خداونـد نهـي مـي                 دليل قرآن انسان  
ال تياسوا من روح اهللا انه ال ييـاس         :فرمايد  كند و مي    نشانه گمراهي و كفر انسان معرفي مي      

، هرگز از رحمت خداوند، مايوس نشويد كه جز كافران از           ح اهللا اال القوم الكافرون    من رو 
  ).87/يوسف(شوند  رحمت او مايوس نمي

  )حمايت آخرت مدارانه(ها   وعده به پاداش الهي در برابر تحمل سختي)2ـ2ـ3
هـا تحمـل و بردبـاري خـود را            شود انـسان در سـختي       يكي از عواملي كه موجب مي     

كنـد در برابـر       د و به كارهاي غير متعارف روي آورد، اين است كه تـصور مـي              ازدست بده 
در . نمايـد   كند و رنجي بيهوده و بي نتيجه را تحمل مـي            ها هيچ پاداشي دريافت نمي      سختي

كند پاداشي بزرگ دريافت      هايي كه تحمل مي     مقابل، چنانچه انسان بداند كه در برابر سختي       
هاي قرآني براي صبر و بردبـاري         آموزه. راو آسان خواهد شد   ها ب   كند قطعاً تحمل سختي     مي

هاي بزرگ را وعده داده اسـت وايـن نـوعي حمايـت معنـوي از                  ها، پاداش   در برابر سختي  
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كنند و  اند و راهي براي بيرون رفت از آنها پيدا نمي ها گرفتار شده كساني است كه به سختي    
مانند از دست دادن عزيزان و ابتالء       . جود ندارد يا اين كه اصوالً امكان بيرون رفت از آنها و         

ما حتماً بـه  . ولنجزين الذين صبروا اجرهم باحسن ماكانوا يعلمون. هاي العالج به بيماري 
انمـا  ).96/نحـل (كنند خـواهيم داد       كساني كه صبر پيشه كنند پاداشي بهتر از آنچه عمل مي          

حـساب     پـاداش خـود را بـي       ، به درستي كـه صـابران      يوفي الصابرون اجرهم بغير حساب    
  )10/زمر. (دريافت خواهند نمود

پاداش كساني كه   ) روز قيامت (، امروز   اني جزيتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون       
  .اند اين است كه آنان رستگار خواهند بود صبر پيشه كرده

   حمايتهاي مادي)2ـ3
 گروههايي اسـت كـه      اين نوع حمايتها، برخالف دو نوع حمايت پيشين، صرفاً متوجه         

ايـن گروههـا    . انـد   از نظر اقتصادي و مالي در شرايط سخت و غيرقابل تحمل قـرار گرفتـه              
باشـند بايـد از       عالوه بر اينكه نيازمند حمايتهاي شناختي و حمايتهاي عاطفي و معنوي مـي            

ي نظر مادي نيز مورد حمايت قرار گيرند تا بتوانند از شرايط سخت عبور كنند و از آسـيبها                 
هاي دينـي در خـصوص ايـن     آموزه.  رواني و نيز انحرافات رفتاري در امان بمانند       -روحي  

ها، از گستردگي خاصي برخوردار است و شامل كليه سياستهاي فقرزدائي اعـم           نوع حمايت 
از سياستهاي الزامي و غيرالزامـي، فـردي واجتمـاعي، دولتـي و غيـر دولتـي كـه در نظـام                      

آنچه در مورد اين سياسـتها قابـل توجـه اسـت            . شود  ست، مي اجتماعي دين طراحي شده ا    
انـد متفـاوت و       اينكه اين سياستها متناسب با علل و عواملي كه موجب پديد آمدن فقر شده             

توجهي به كار و  مثالً در مواردي كه فقر، خود خواسته وناشي از تنبلي و بي  . باشند  متنوع مي 
سياستهاي فقرزدائي متوجه خود افرادي است كـه        يا سوءتدبير و اسراف وتبذير باشد، طبعاً        

تشويق به كار و تالش اقتـصادي و عبـادت تلقـي            . اند  اين شرايط را براي خود پديد آورده      
روي و    كردن آن، مذمت داشتن يك زندگي انگلي و وابسته بـه ديگـران، توصـيه بـه ميانـه                  

اه كه از عوامل معنوي فقر      روي و اسراف، دوري از گن       اعتدال و تقدير معيشت، نهي از زياده      
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از . دانسته شده است، همه در راستاي از بين بردن فقـر و محروميتهـاي خودسـاخته اسـت                 
طرف ديگر چنانچه فقر و محروميت، ناشي از توزيـع ناعادالنـه ثـروت و فرصـت، افـزون                 
طلبي قدرتمندان، فساد مالي صاحبان قدرت، عمل نكردن اغنياء و ثروتمنـدان بـه وظـايف                

در اينجا به   . وامثال اين موارد باشد طبعاً سياستها نيز متناسب با اين عوامل خواهد بود            خود  
اختصار به سياستهاي كلي اسالم در خصوص حمايت مادي و اقتصادي از نيازمندان و رفع               

  .كنيم فقر ومحروميت اشاره مي

   سياستهاي حمايتي فردي)2ـ3ـ1
عوامل فردي هستند و انسانها با عملكرد همانگونه كه اشاره شد بخشي از عوامل فقر،         

شود، اولين گام در  آورند كه از آن به فقر خودخواسته تعبير مي نادرست خود آن را پديد مي
بـا وجـود ايـن عوامـل،     . مبارزه با فقر و حمايت از نيازمندان، از بين بردن اين عوامل است        

اين سياستها كه . آن نخواهد شدحتي از بين بردن عوامل اجتماعي فقر، موجب از بين رفتن         
  :به صورت تكاليف فردي تشريع شده است عبارتند از

   كسب علم و دانش)2ـ3ـ1ـ1
يكي از مهمترين عوامل فقر و محروميت، چه در بعد فردي و چه در بعـد اجتمـاعي،                  

هاي ديني، شديدترين نوع فقر، جهل و نـاداني           به همين دليل در آموزه    . جهل و ناداني است   
و آموختن علم يار و كمك نيازمندان شناخته شده اسـت           ) 219 ص 7تا، ج   حراني، بي  (است

توانـد انـسان را از فقـر و           علمـي كـه مـي     ). 310، ص 20 هــق، ج   1378ابن ابي الحديـد،     (
هاي مختلف صنعت، تجارت، كـشاورزي و         محروميت نجات دهد علمي كاربردي در زمينه      

  .گردد ت منتهي ميمانند آن است كه به توليد كاال يا خدما

   قناعت و صرفه جويي)2ـ3ـ1ـ2
. هاي ديني، قناعت و صرفه جويي، گنجي پايان ناپـذير دانـسته شـده اسـت                 در آموزه 

    فدنه كَنزَ اليترين مردم    و انسان قانع غني   ) 740، ص 475، حكمت   1379نهج البالغه،   (اَلقَناع
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ابل زيـاده روي، اسـراف و       در مق ). 45، ص 77، هـ ق، ج   1397مجلسي،  (معرفي شده است    
 هــ  1378ابن ابي الحديد، (پايان انسان معرفي شده است  تبذير موجب فقر و محروميت بي   

روي  نياز باشد در اثر اسـراف و زيـاده   بنابراين انسان حتي اگر غني و بي   ).288، ص 20ق، ج 
، 103 هــ ق، ج 1379مجلـسي،  (، مـن بـذر افقـره اهللا   . گـردد   به فقر و محروميت مبتال مي     

اين . كند  كند و بر فقر خويش غلبه مي        نيازي مي   و انسان فقير، با قناعت احساس بي      ) 21ص
قـرآن  . ز بايد رعايت شود   يويژگي چندان با اهميت است كه حتي در امور خير و حسنات ن            

والذين اذا انفقوا لم يسرفوا و لـم يقتـروا          : گويند  كريم در مورد ويژگي انفاق كنندگان مي      
، كساني كه چون انفاق كنند نه اسراف كنند ونـه بخـل ورزنـد بلكـه                 ك قواما وكان بين ذل  

  ).67/فرقان(رو و معتدل باشند  ميانه

  داري و اجتناب از خيانت  امانت)2ـ3ـ1ـ3
سـازد و از ارزش       دار مـي    درستكاري و امانتداري، اعتمـاد متقابـل را درجامعـه ريـشه           

 جامعه جايگاه رفيعـي دارد و مـورد اعتمـاد           انسان امانتدار در  . اقتصادي نيز برخوردار است   
در مقابل خيانت و فساد مالي و اختالس، نابساماني اقتـصادي و فقـر              . گيرد  ديگران قرار مي  

هاي ديني، امانت را موجب برخـورداري از     به همين دليل آموزه   . وتهي دستي را در پي دارد     
  ).41تا، ص راني، بيح. (دانند رزق و روزي، و خيانت را موجب فقر و تنگدستي مي

   پرهيز از گناه)2ـ3ـ1ـ4
 ان. همانگونه كه گفته شد يكي از عوامل معنوي فقر، گناه ومعـصيت خداونـد اسـت               

توانـد    مـي  بنابراين دوري از گنـاه    ). 372، ص 3، ج 1465كليني،   (الذنب يحرم العبد الرزق   
در قـرآن   . بـرد هاي الهي بشود و فقر و محروميت را از بـين ب             موجب برخورداري از نعمت   

كريم نيز تقوي و پرهيزكاري موجب برخورداري از بركات آسـمان و زمـين دانـسته شـده                  
  ).96/اعراف(است 
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  كار وتالش) 2ـ3ـ1ـ5
يكي از مهمترين عوامل فقر و محروميت و عقب ماندگي اقتصادي، شانه خالي كـردن        

اي كاركردن را بپذيرند    ه  انسانهايي كه حاضر نيستند سختي    . از كار و فعاليت اقتصادي است     
كنند،   و يا به دنبال كارهاي راحت و پردرآمد هستند معموالً در فقر و محروميت زندگي مي               

نيـازي از ديگـران را        هاي ديني كار و فعاليت اقتصادي به منظور تـامين معـاش و بـي                آموزه
د و كـسب  داند و تالشـگران ميـدان اقتـصا    عبادتي بزرگ و همانند جهاد در راه خداوند مي     

-3،  103 هــ ق، ج    1397مجلـسي،   (كنـد     درآمد حالل را مجاهدان في سبيل اهللا معرفي مي        
توصيه به كار و تالش مفيد و مولّد، به منظور تأمين نيازهاي خود و خدمت به ديگـران،                  ).1

  .باشد كه در سرتاسر قرآن كريم مورد تاكيد قرار گرفته است مصداق روشن عمل صالح مي

  ريزي در زندگي  تدبير و برنامه حسن) 2ـ3ـ1ـ6
ــدها و    ــالي و عــدم تعــادل درآم ــابع م ــر، مــديريت ناكارآمــد من يكــي از عوامــل فق

توانـد موجـب      اين عامل هم در زندگي فردي و هم در زندگي اجتماعي، مـي            . هاست  هزينه
هدر رفتن منابع و عدم پاسخگويي به موقع به نيازهـاي اساسـي بـشود و در نتيجـه فقـر و                 

چه بسيار انسانهايي كه با حداقل درآمد ولي بـا تـدبير و             .  را به دنبال داشته باشد     محروميت
كنند و انسانهايي كه به رغم درآمـد مناسـب،            ريزي، زندگي خود را به خوبي اداره مي         برنامه

هاي ديني، دقيقـاً بـه        آموزه. به دليل عدم تدبير صحيح زندگي، همواره فقير ونيازمند هستند         
ريزي در اداره زندگي را نيمي از درآمـد زنـدگي             اند و تدبير و برنامه      وجه داده اين واقعيت ت  
ريزي و تدبير درست را موجب        برنامه).616، ص 22، ص 1، ج 1366آمدي،  (اند    معرفي كرده 

، 1همـان، ج . (اند  افزايش مال اندك و تدبير نادرست را موجب از بين رفتن مال زياد دانسته             
نيازي هميـشگي دانـسته كـه فقـر و پريـشاني را جبـران                 بيميانه روي را موجب     ) 377ص

  ).همان. (خواهد نمود
اين سياستها عموماً جنبـه فـردي دارد و بـراي جلـوگيري و يـا از بـين بـردن فقـر و                        

هاي فردي به تنهايي براي از بين         مسلماً برنامه . محروميت توسط خود افراد، ارائه شده است      
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ه اينكه بسياري از عوامل اين پديده عوامل اجتمـاعي   بردن فقر و محروميت، كافي نيست چ      
در ادامـه بـه راههـاي    . الن فقرزدايي مورد توجه قـرار گيرنـد    كهاي    هستند و بايد در برنامه    

  .پردازيم اجتماعي و عمومي فقرزدايي از ديدگاه اسالم مي

   سياستهاي حمايتي اجتماعي)2ـ3ـ2
شـود كـه      ي، به مواردي مربوط مي    ها كه برخالف سياستهاي حمايتي فرد       اين سياست 

توانند حداقل نيازهاي مادي خـود را تـامين نماينـد و            انسانها به رغم تالش و كوشش، نمي      
فقر ونيازمندي برآنها سايه افكنده است، داراي ابعاد مختلف و گستردگي خاصي هـستند و               

كات و مانند آن از هاي قرآني با تعابير مختلفي همچون انفاق، احسان، صدقه، برّ، ز در آموزه
مجموعه سياستهاي حمايتي مادي و اقتـصادي در اسـالم براسـاس     .1آنها نام برده شده است    

بخش اول . دو اصل مهم تعاون و مشاركت عمومي، و مسئوليت دولت استوار گرديده است          
هـايي اسـت كـه        هايي است كه افراد جامعه بر عهده دارند و بخش دوم مسئوليت             مسئوليت

  .پردازيم در ادامه سياستهاي حمايتي به اين دو اصل مي. ه دارددولت برعهد

  )تكافل اجتماعي(اصل تعاون و همياري اجتماعي ) 2ـ3ـ2ـ1
قبل از پرداختن به اين اصل بسيار مهم و گسترده كه مجموع سياستهاي حمايتي مادي            

اره شود، چه،   گيرد، الزم است به زيربناي اقتصادي و معرفتي اين اصل اش            اسالم را در برمي   
اينكه بدون توجه به اين اصل زيربنائي، شناخت و اجراي اين سياستهاي حمايتي با مـشكل            

براساس جهان بيني اسالمي مالكيت حقيقي آسمانها و زمين و آنچـه در             .رو خواهد شد    روبه
داني كه  ، آيا نميالم تعلم ان اهللا له ملك السماوات و االرض. آنهاست از آن خداوند است

انسانها و آنچه   ).17/، مائده 189/، آل عمراه  107/بقره(لكيت آسمانها و زمين از آن خداست      ما
                                                           

مثال انفـاق از نظـر لغـوي بـه          . كند  هر يك از اين تعابير بعد خاصي از اين سياستهاي حمايتي را تبيين مي             ـ  1
معناي پركردن گودي آمده است و استعمال آن در مورد سياستهاي حمايتي مادي حاكي از اين است كه ايـن                    

معه را از بين ببرند و نـوعي تعـادل و هـم             هاي اقتصادي موجود در جا      توانند خالها و ناهماهنگي     سياستها مي 
 .سطحي در ميان افراد جامعه ايجاد نمايند
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به صورت تكويني و تشريعي در اختيار آنهاست از اين اصل كلي خارج نيستند و همـه بـه                   
آورنـد   بنابراين مالكيت انسانها نسبت به آنچه از راه مـشروع بـه دسـت مـي               . او تعلق دارند  

تعيـين  ) خداونـد (ري و محدود و مقيد به آنچه كه مالك حقيقي امـوال،             مالكيتي است اعتبا  
به عبارت ديگر مال از ديدگاه اسالم اصالتاً از آن خداوند است و خداونـد آن                . نموده است 

، )32/زخـرف (را بر اساس مصالح بندگان و به منظور امتحان آنها در ميانشان تقسيم نموده               
بنابراين بايد به عنوان يك امانتدار و در حدود امانـت در            . و نزد آنها به امانت گذاشته است      

. باشـد   آن تصرّف نمايند و هرگونه تصرّفي خارج از اين حدود، ممنوع و قابل مؤاخذه مـي               
از ديـدگاه قـرآن، انـسانها نماينـده و جانـشين            . كنند  قرآن و روايات، براين اصل داللت مي      

، انفـاق   وانفقوا مما جعلكم مـستخلفين فيـه      . خداوند در اموال و دارائيهاي خويش هستند      
يا ايهـا الـذين   ).7/حديـد (كنيد از آنچه خداوند شما را نماينده خود در آن قرار داده است    

، 254/بقـره (، اي مومنين از آنچـه بـه شـما روزي داديـم انفـاق نمائيـد          انفقوا مما رزقناكم  
  ).10/، منافقون3/بقره

 خداست كه آن را به امانت بـه بنـدگان خـود             مال از آن  : فرموده است ) ع( امام صادق 
روي از آن     روي از آن بخورنـد و بـا ميانـه           سپرده و به ايشان فرمان داده اسـت تـا بـا ميانـه             

روي از آن بـراي ازدواج هزينـه كننـد و بـا               روي از آن بپوشند و با ميانـه         بياشامند و با ميانه   
مانـد بـه مؤمنـان فقيـر و نيازمنـد          مـي روي از آن وسيله سواري بخرند و آنچه را باقي             ميانه
، 11 هـ ق، ج   1403، حرالعاملي،   9، ح 52، ص 13 هـ ق، ج   1411نوري، چاپ دوم،    . (بدهند
براساس اين اصل، ثروتمندان امانت دار اموالي هستند كه خداوند در اختيـار آنهـا            ).501ص

.  نماينـد  قرار داده است وبايد مطابق آنچه به آنهـا دسـتور داده شـده اسـت در آن تـصرف                   
هاي ديني، انسانها مجازند براي نيازهاي خود به دور از اسراف و تبذير و در                 براساس آموزه 

. حد متعارف هزينه كنند و مازاد بر آن را براي رفع فقر و محروميت نيازمندان به كارگيرنـد                 
ت دهد و هـم زمينـه تـأمين معيـش           به اين ترتيب خداوند هم اغنياء را مورد امتحان قرار مي          

اسالم، سياسـتهاي حمـايتي خـود را براسـاس چنـين            . فقيران جامعه را فراهم خواهد نمود     
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بينشي استوار ساخته است و آنها را در قالب دستورالعملهايي ارائه نموده است كه بـه آنهـا                  
  .كنيم اشاره مي

   انفاقهاي واجب)الف
آور  احكامي الـزام   به صورت    بخشي از مسئوليتهاي ثروتمندان، در برابر فقيران جامعه،       

زكات، ماليـاتي   . تشريع گرديده است كه عبارتند از زكات، خمس و نفقه افراد واجب النفقه            
است كه بر توليدكنندگان كاالهاي كشاورزي و دامپروري و نيز طال و نقره كـه در گذشـته                  
پول رايج بوده است واجب است و موارد مـصرف آن عمـدتاً فقيـران و نيازمنـدان جامعـه                    

گيـرد و چنانچـه در    خمس نيز، مالياتي است كه بر پس انداز ساليانه افراد تعلق مـي        . دهستن
طول يك سال مازاد برمخارج زندگي، چيزي باقي بماند يك پنجم آن به فقيـران نيازمنـد و                  

اين نوع ماليات، بايد در اختيار دولت قرار گيرد تا          . گيرد  نيز ساير مصالح مسلمين، تعلق مي     
البتـه  . ريزي شده به رفع فقر ومحروميت آنـان بپـردازد           يران، به صورت برنامه   با شناسايي فق  

تواند عالوه بر اين دو مورد و در صورت كافي نبـودن، مالياتهـاي ديگـري را بـر                     دولت مي 
اموال و دارائيهاي مردم وضع نمايد و با جمع آوري و هزينـه كـردن آنهـا بـه رفـع فقـر و                        

عالوه براين موارد كـه مـسئوليت اجرايـي آن بـه عهـده              . هاي طبقاتي بپردازد    كاهش فاصله 
كنند، تامين هزينه افراد واجب النفقـه نيـز           باشد و منابع مالي آن را مردم تأمين مي          دولت مي 

آور مالي است كه مسئوليت تأمين منابع و اجراي آن در ابتدا به عهده خود                 يك تكليف الزام  
اما چنانچه اين افراد با وجـود توانـايي،         . باشد  ميافرادي است كه اين مسئوليت متوجه آنها        

اين . توان آنها را از نظر حقوقي الزام به انجام وظيفه نمود    به مسئوليت خود عمل ننمايند مي     
وظيفه عالوه بر وظيفه فرد نسبت به تامين هزينه زندگي همسر، به صورت متقابل در ميـان                 

 نسبت به فرزنـدان و فرزنـدانِ فرزنـدان          پدران و فرزندان وجود دارد بدين صورت كه پدر        
خود تا وقتي كه نيازمند هستند موظف به تأمين امكانات زندگي آنان بـه صـورت متعـارف        

باشد و متقابالً فرزندان نيز در صورت نياز والدين و والـدينِ والـدين خـود موظـف بـه                    مي
قير بودن افراد واجب    اين وظيفه از طرفي مشروط به ف      . باشند  تأمين امكانات زندگي آنان مي    
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و از طرف ديگر مشروط به توانايي بالفعل يا بالقوه كسي كه نفقه             ) به استثناي زوجه  (النفقه  
  ).285-289، ص2، ج1363امام خميني، (باشد  براو واجب است مي

  انفاقهاي مستحب) ب
شود وبخش عظيمي از انفاقها، مـستحب         فرهنگ انفاق به انفاقهاي واجب محدود نمي      

با توجه به اينكه ممكن است انفاقهاي واجـب بـه درسـتي و بـه صـورت كامـل                    . اشندب  مي
پرداخت نشود و كساني از پرداخت آن خـودداري كننـد و در نتيجـه، فقيـران بـسياري در                    

اين انفاقها گرچه   . هاي مستحب نموده است     جامعه باقي بمانند اسالم تأكيد فراواني بر انفاق       
تواند بخش زيـادي از منـابع فقرزدايـي را تـأمين              شود اما مي    به صورت داوطلبانه انجام مي    

نمايد و چنانچه اين منابع به صورت سازماندهي شده، جمـع آوري و بـه درسـتي مـصرف             
  .شود، تعداد زيادي از فقيران جامعه را تأمين خواهد نمود

   كفارات مالي)ج
ات، جريمه نقدي   در اسالم، براي انجام بعضي از كارهاي حرام و ترك برخي از واجب            

تعيين شده است و برافراد متخلف واجب است اين جريمه را پرداخـت نماينـد، هـدف از                  
هايي، عالوه بر تنبيه متخلف، تأمين بخـشي از نيازهـاي فقيـران جامعـه                 وضع چنين جريمه  

ها مانند كفّاره روزه، نذر، قسم و عهد و كفارات مربوط بـه اعمـال حـج،                   اين جريمه . است
در قـرآن   . گيـرد    صورت پراكنده و غيرسازماندهي شده در اختيار فقيران قرار مـي           امروزه به 

  .كريم و روايات، موارد اين كفارات ومقدار آنها بيان شده است

   وصايا)د
بسياري از مؤمنان، براي اينكه پس از مرگ نيز صـدقه جاريـه داشـته باشـند وصـيت                   

مور خيريه از جملـه رسـيدگي بـه فقيـران،           كنند كه بخشي از دارائيهاي آنها براي انجام ا          مي
ها كه در ثلث اموال متوفي از طـرف شـرع تنفيـذ            ايتام و نيازمندان مصرف شود اين وصيت      

در قـرآن، وصـيت نمـودن بـه         . تواند برخي از منابع فقرزدايي را تأمين نمايد         شده است مي  
  ).180/بقره(ويژه براي والدين و نزديكان الزامي دانسته شده است 
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   نذورات)هـ
هاي مادي يا معنوي خود انجام        مومنان براساس اعتقادات خود، براي رسيدن به خواسته       

بخش عمـده ايـن     . شود  كنند كه اصطالحاً به آن نذر گفته مي         كارهايي را بر خود واجب مي     
در قرآن كـريم، نـذر      . تواند در اختيار فقيران جامعه قرار گيرد        نذرها، جنبه مالي دارد كه مي     

كنار نفقات مستحب ذكـر گرديـده و وفـاي بـه نـذر، مـورد تأكيـد قـرار گرفتـه اسـت                    در  
  ).7/، انسان270/بقره(

   قرض الحسنه)و
اين نهاد خيريه كه در اسالم برآن بسيار تأكيد شده و ارزش معنوي آن حتي از صـدقه         

اسـت،  باالتر دانسته شده است، يكي از راههاي ارزشمند براي رفع نيازمندي فقيران جامعه              
اين روش، ضـمن احتـرام بـه شخـصيت     . بدون اينكه كوچكترين تحقيري متوجه آنها باشد     

نمايـد و آنـان را بـه          فقيران جامعه زمينه كار و فعاليت اقتصادي را نيز براي آنها فراهم مـي             
در قرآن كريم قرض الحـسنه، قـرض دادن بـه           . نمايد  تالش و كوشش تشويق و ترغيب مي      

: فرمودنـد ) ص(پيـامبر اكـرم    ).245/بقـره ( ايش مال دانسته شده است    خداوند و موجب افز   
د، مـال او بـه عنـوان    يدا نمايكسي كه به مؤمني قرض دهد تا مدتي كه او توان اداي آن را پ      

شود و قرض دهنده تا هنگام اداي قرض مشمول درود مالئكه             محسوب مي ) صدقه(زكات  
عـالوه بـراين مـوارد برخـي از عقـود           ).3، ج 88، ص 13، ج 1403حرالعـاملي،   (خواهد بود   

راستاي تأمين نيازمنديهاي فقيران جامعه به ويژه تأمين سرمايه بـراي كـار و               اسالمي نيز در  
عقد اجـاره، مـضاربه، مـساقات، مزارعـه و          . فعاليت اقتصادي آنها در نظر گرفته شده است       

ين بخـشي از    عاريه نيز از جمله عقـودي اسـت كـه بـراي تـأم             . شركت از اين قبيل هستند    
مجموعـه ايـن راهكارهـا يكـي از         . نيازمنديهاي فقيران جامعه در نظـر گرفتـه شـده اسـت           

دهند كـه در صـورت        سياستهاي حمايتي مادي اسالم، يعني تعاون و همياري را تشكيل مي          
تحقق آن هيچ فقيري در جامعه باقي نخواهد ماند و جامعه آرماني اسالم از نظـر اقتـصادي                  

، براساس نيكي و تقوي همديگر را يـاري         وتعاونوا علي البر و التقوي    . تحقق خواهد يافت  
  ).2/مائده(كنيد
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   اصل مسئوليت دولت)2ـ3ـ2ـ2
از ديدگاه اقتصادي، امروزه رفع فقر و محروميت بدون دخالت دولت امكانپذير نيست 

رت تواند مـشكل فقـر را بـه صـو           و اقدامات و فعاليتهاي فردي و پراكنده به هيچ وجه نمي          
بـه همـين   . اي حل نمايد، گرچه به صورت موقّت و موردي ممكن است مفيـد باشـد     ريشه

دليل در كليه كشورها اعم از توسعه يافته، در حال توسعه و عقب افتـاده، بخـش زيـادي از      
. باشـد   پذير جامعـه مـي      سياستهاي اقتصادي، سياستهاي فقرزدايي و حمايت از اقشار آسيب        

عي خود جايگـاه خاصـي بـراي حكومـت در نظـر گرفتـه اسـت،                 اسالم كه در نظام اجتما    
اي   داند و براي اين منظور منابع مالي ويژه         مسئوليت مستقيم فقرزدائي را متوجه حكومت مي      

از ديدگاه قرآن، فلـسفه ارسـال پيـامبران و كتابهـاي            . را در اختيار حكومت قرار داده است      
هـاي روشـن      ظور عالوه بر ارائه نـشانه     آسماني، اقامه قسط و عدل است و خداوند بدين من         

، آهن را به عنـوان      )ابزار تشخيص قسط و عدل    (و ميزان   ) قانون(و فرستادن كتاب    ) بينات(
  ).25حديد، (سمبل ابزارهاي دفاعي به منظور پاسداري از آن آفريده است

بديهي است كه تحقق چنين هدفي در جامعه، بدون برنامه ريـزي كـالن و در اختيـار                  
بنابراين انبياء الهـي بـراي      . ن قدرت و منابع مالي و ابزارهاي دفاعي امكان پذير نيست          داشت

اند و حكومت     تحقّق بخشيدن به عدل و قسط در جامعه، راهي جز تشكيل حكومت نداشته            
دولت اسالمي بايد با به كـارگيري       .اند  خواسته  را نيز صرفاً به منظور رسيدن به اين هدف مي         

اختيار دارد مسئوليت سـنگين فقرزدائـي و رفـع محروميـت را بـه انجـام                 منابع مالي كه در     
در ايـن زمينـه، مهمتـرين       . هاي طبقاتي در جامعه پديد آيـد        رساند و اجازه ندهد كه فاصله     

تامين اجتماعي، توزيع عادالنه فرصت و ثروت، گـسترش   :وظايف دولت اسالمي عبارتند از    
 بيكاري، نظارت بر بازار و كنترل قيمتها، مبـارزه بـا            عدالت اجتماعي، كارآفريني و مبارزه با     

اكبـر اسـدعليزاده،    (احتكار، انحصار، رباخواري، اختالس و هرگونه فساد مـالي كـارگزاران            
  ).178، ص1381
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