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  انمترجم  سخن
بشر همواره مورد توجه قرار گرفته  یارتباط ياز ابزارها یکیترجمه بعنوان 
 دهیپوش یبر کس يو فناور یعلم شرفتیآن باتوجه به پ گاهیاست و جا

 ست،ین گریه زبان دب یترجمه فقط انتقال مطالب و عبارات از زبان. ستین
 يفرهنگ اقوام و ملت ها یها، آداب و رسوم و حتدگاهیاز د یآگاه بلکه
؛ باشد یو افکار م شهیتبادل اند لۀیسازد و بعنوان وس یسرمیرا م گرید

و  یدر تحوالت اجتماع دیتواند با ترجمه متون جد یمترجم م نیبنابرا
  .داشته باشد یینقش بسزا یفرهنگ
 :که در ستایش یا نکوهش فقر از اهل بیت  را دیثیاحا ،حاضر کتاب

و هدف از ستایش یا نکوهش فقر در دین مبین  نمودهبررسی  ،روایت شده
کرده پس از ارائه  یمؤلف سع .کندبیان میرا  :اسالم و روایات اهل بیت 

برسد و نظر  یمنطق بنديجمع کیفقر به  شینکوهش و ستا ثیاحاد
  .تر را ارائه دهددرست

در ترجمه  ر ترجمه این کتاب سعی بر آن بوده که با رعایت امانت، خصوصاًد
ترجمه . احادیث، از هر دو شیوه ترجمه ارتباطی و معنایی بهره بجوییم

نزدیک است و در  و روان سخنان نویسنده کتاب بیشتر به ترجمه ارتباطی
 جانب لفظ هم رعایت ،ترجمه احادیث و روایات سعی شده در عین روانی

انجام شده است و در  انترجمه قرآن شریف توسط خود مترجم .گردد
  .ایم که اشاره شده استمواردي اندك از ترجمه فوالدوند بهره برده

شیعه  و عالم دینی ،»عبداهللاحسین علی راضی  استاد«کتاب  نیا سندهینو
حساء در شهر أ .هـ 1370 برابر با م 1951 سال عربستانی است وي در
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، در سن پنج سالگی براي یادگیري قرآن کریم به مدرسه تولد شدعربستان م
گردید  کریم موفق به حفظ قرآن ،رفت و بعد از گذشت دو سال» الکتاتیب«

رفت و تا پایان سال  »النظامیۀ«سپس براي تکمیل تحصیالت به مدرسه 
براي تکمیل  سپس ،چهارم ابتدایی به تحصیل در این مدرسه ادامه داد

و در حوزه علمیه آن شهر در محضر  گردید راهی نجف اشرف ،تحصیالتش
 ،حکیمباقر  محمد ،صدرصادق  محمد ،عبد األعلى سبزواريبزرگانی چون؛ 

باقر  محمد ،محمد هادي معرفۀ، حکیمالصاحب  عبد ،حکیمالمجید  عبد
 1980، در سال به تحصیل علوم دینی پرداخت ...و خوئیالقاسم  أبو ،صدر

حسین  خارج فقه را در محضر بزرگانی چونشد و دروس میالدي راهی قم 
به  ملیآجوادي  عبد اهللاو  ملیآحسن حسن زاده  ،حائري کاظمسید  ،منتظري

  1.پایان رساند
شهید محمد  ، اندیشمند سترگ و مرجع عالیقدربرجسته از شاگردان که وي

 در حمایت از شیخ نمر باقربه خاطر سخنرانی هایی  ،باشدمی 1باقر صدر
دعوت به پایان جنگ در یمن، توسط  و همچنین النمر و سید حسن نصر اهللا

غیر از کتاب  .سال زندان محکوم شد 13نیروهاي عربستانی دستگیر و به 
 ،المؤامرة الکبرى على مدرسۀ اهل البیت: از اندعبارت وي آثارحاضر برخی از 

 الزواج ،رد والمجتمعودورها فی حل مشاکل الف التقوى ،القرآن من التحریف صیانۀ
 الوحدة ،إلى اهللا فی فقد األحبۀ واألوالد اإللتجاء ،بناء المجتمع وسمو الحیاة

                                                 
  .پدیا، ذیل عنوان حسین الراضیبرگرفته از سایت ویکی - 1
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 أین قبرُ ،عاشوراء فی المیزان زیارة ،1:االسالمیۀ فی مدرسۀ اهل البیت 
  .المراجعاتو :مشکلۀ الفقر فی نظر أهل البیت حل ،?  فاطمۀ

 

                                                 
ترجمه شده و توسط  یقزلسفلو به فارس نیالبنماو  ياهللا فسنقرکتاب توسط دکتر حجت نیا - 1

 .است دهیبه چاپ رس) ش1395(نشر معارف 





  

  مقدمه مؤلف

  .و السالم علی محمد و آله الطاهرینحمد هللا رب العالمین و الصالة ال
 ؛دبرنبه سر می ،زیر فشار فقر ،هاملت بیشتر و است اي فراگیرپدیده فقر

جان خود را از دست  ها میلیون نفر، به دلیل گرسنگی و سوء تغذیه،ساالنه ده
گره هم  با سیاستپدیدة مذکور و این درحالی است که موضوع  دهندمی

و داشتن گرسنه نگه هاي خود را بر، منصبدولتمردانخورده و بسیاري از 
هاي اقتصادي و اسالم با وضع برنامه حال آنکه اند؛بنا نهاده ملتهاخواري 

، براي ریشه کنی فقر، بهترین هاي عمومی و خصوصیتوزیع عادالنه ثروت
  .است به شمار آورده ،رزیرا اسالم، فقر را مساوي کفشیوه را ارائه داده 

که فقر را ستوده و ثروت  خوریمبرمی گاهی به روایاتی ،با وجود همه اینها 
را مورد نکوهش قرار داده است اما بیشتر روایات که داراي سند صحیح بوده 

  .واقعیت نزدیکترند، کامال عکس این موضوع را بیان کرده است و به
به  ایو  انی بنیادین مادي و معنويمبتابعِ  ،يمطرح در جوامع بشر میمفاه
 ایبه صورت مثبت مبانی فکري  نیخود هستند و ا یاله ای يبشر یعبارت
 نیازهم ز،یفقر و ثروت ن دهیپد. ابدییبازتاب ممسائل جاري جامعه در  یمنف

 کیدو، بر  نیاست که در بطن جامعه وجود دارد و هرکدام از ا یمیمفاه
و  دهیفقر، نکوه دهیاز جوامع، پد یدر برخداللت دارد؛  یاجتماع تیوضع

و صرف نظر از پیامدهاي منفی  یبه هر شکل اندوزيو مال نامطلوب و ثروت
دو مفهوم، باهم  نیا گر،ید ینیجوامع د یاست؛ اما در برخ شی، مورد ستاآن

آنکه  ای ده؟ینکوه ایاند دو، ستوده نیا ایکه آ نجاستیو سوال ا اندختهیدر آم
  مورد نکوهش است؟ يگریو د شیدو، مورد ستا از آن یکی
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 ،به بررسی آن بپردازیم نوشتار حاضرخواهیم در میموضوعی است که  ،این
در بیان شده، روایاتی دیگر نیز  فقر ی مبنی بر ستایشروایات نطور کهازیرا هم

آیا اختالفی میان آنها وجود  ؟اند، پس کدامیک صحیحنکوهش آن آمده است
 باهم تناقض دارند، ت که ظاهراًاروای از این دو گروه توان میانمیآیا  دارد؟

  ؟جمع کرد
پرداخته و  آنطور مفصل به ، بحاضر ، موضوعی است که در متن کتاباین 

مورد بحث و بررسی قرار : از دیدگاه روایات اهل بیت  پدیده فقر را
  .هللا رب العالمین والحمد .داده ایم

راضی عبداهللاحسین علی 



  

  
  

  فقر اتی در مدح روای
يَا أَيـَُّها النَّاُس أَنـُْتُم اْلُفَقرَاُء ِإَىل اللَِّه َواللَُّه ُهَو اْلَغِينُّ ﴿ :خداوند بلند مرتبه می فرماید

نیاز و قطعا شما به خداوند، نیازمندید و تنها خداوند، بی اي مردم،« 1﴾احلَِْميد
  »ستوده است

بی نیاز مطلق است و  از همه جهات، ،مرتبهاز آنجا که خداوند پاك و بلند
یعنی  عین ذات اوست؛ ،نیزاین صفت  پسذات اوست،  عین ،صفاتش

  .نیازي استعین بی خداوند پاك و منزّه،
 و که ویژگی انسان است فقر مطلق وجود دارد ،قابل بی نیازي مطلقدر م
  .فقر و نیاز است عین ،انسان
هیچ توان و نیرویی، جز به اراده  سان،ان و از آنجا که به دیگري زیعنی نیا :فقر

هر چند داراي  ندترین موجودات به خداوند است،نیازم ندارد پس خداوند
با  .طبیعت باشد نیروهاي ابزارهاي کنترلو جنگ افزار ، شکوه، ثروت،قدرت

  ؟نکوهیده ستوده است یا ،آیا فقر ،این وجود
 ،، بیان شدهموضوعن ایپیرامون  وایاتی که در دین مبین اسالم،برخی از ر
 آیا .را مورد نکوهش قرار داده است، آنبوده و برخی دیگر فقرستایشگر 

دو نوجود دارد یا ناگزیریم یکی از آ دو گروه از روایات،بین اینجمع امکان 
  ؟را نادیده بگیریم

                                                 
 15آیه سوره فاطر،  - 1

 اولفصل 
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، روایاتی ستوده در میان آنها که فقر و تهیدستان راهست  بسیاري هايروایات
علم حدیث، در کتابهاي دانشمندان  .وجود داردغیر صحیح ح وبا سند صحی

از اند گنجانده مختلف هايوانبا عن این موضوع، بارهدرهایی فصل خود،
کلینی است که شیخ ثقۀ االسالم  ،دانشمند علم حدیثبزرگترین  جمله آنها،

قَراء المسل«نام  ابفصلی  107 بابدر در کتاب شریف کافی، » مینَباب فَضلِ فُ
و  آورده است بیست روایت در ستایش فقر و فقیران بیش از ،آورده که در آن

حداقل به  و احادیث، هااین روایت .اندیگر محدثین نیز اینگونه عمل کردهد
دیثی که به فقر معنوي اشاره دارد احا گروه اول، شوند؛دو گروه تقسیم می

که خود به چند دسته ند کمادي اشاره می به فقر احادیثی که وگروه دوم،
  .شودتقسیم می

  فقر معنوياشاره به از روایات مدح؛  اول گروه
ارد اشاره د به درگاه الهیفقر معنوي و پناه بردن به  حادیث،ااین مجموعه از  
گام در مسیر سلوك الهی  است که یانبراي کس ،هاواالترین جایگاه از که

  .اندنهاده
  :عبارتند ازگیرد ار میحادیثی که تحت این عنوان قرا

روایت  9پیامبراز 7صادقامام جعفر  :ی نقل شدهاز سکون -1
  :د که فرمودناهکرد




