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 مقدمه

 

 

 بسم اهللا الرمحن الرحيم                               

 

  علیيه مصائر اخللق و عواقب االمر و حنمدهل ااحلمد هللا الذی

   م احسانه و برهانه و نوامی فضله و امتنانه عظي
             آورمي به سپاس مر خدايي راست آه عواقب امر بطرف اوست ستايش جبا مي

 .بزرگي احسان و درخشاني برهان و وفور فضل وامتنانش 

 به مالك اشرت وايل مصر) ع(نامه حضرت علي امري املومنني     

      آـه حكـومتش منونـه حكومـت عادالنـه و دموآراتيـك جهـاني              ) ع(امام علـي    

 از جامعه مسلمني به مالك اشرت فرماندار)) ئيفقر زدا((است در رابطه با 

 :متعهد خود در مصر چنني مينويسد 

فـرودين  ه  طبقـ  را در مورد   و سپس خدا را خدا       - الطبقه السفلی    يف   الله مث الله 

    کوتـاهی  انـد  از بينوايان و نيازمندان و گرفتـاران و ناتوانـان آـه بيچـاره             

  و برخـي روي گـدائي ندارنـد و         مكن زيرا در ميان اين قشر بعضي سـائلند        

 براي خدا حقشان را آه او بتو سپرد ه است پاس دار و خبشي از بيت املال

     اسـالمي را در هـر شـهري       ) 1(را بآنان اختصاص ده و نيـز خبـشي از خالـصه           

 تـرين آـا داراي مهـان حقـي اسـت آـه             آنان واگذار زيرا دور افتاده    ه  ب

      س مبـادا  ْْْپـ  آـا را بـر عهـده داري ْ         ئوليت مهـه  نزديكرتينشان ، و تـو مـس      

 مسيت رياست و ثروت تو را از رسيدگي بداا بـاز دارد آـه يقينـا بـدليل                 

 –پرداخنت بكارهاي مهم از ناديده گرفنت حق پيش پا افتاده معذور نباشي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امالک دولتی :  خالصه -1



 

 

 

 

 

 

 

  چني بر پيشاني ميفكن وپس توجهت را از آنان بر مگردان و در برابرشان

 .در خها خوارند و نزد مردان بكار آنان آه دستشان به تو نرسد و در ديده

 دجلويانه رسيدگي آن و براي بررسي احوالشان از ياران مورد اعتمادت آه

 .اند آساني را برگمار تا آارهاشان را بتو گزارش دهند خداترس و فروتن

  و ساخلوردگانرسيدگي بكار يتيمان               

  سپس خود در مورد آنان چنان عمل آن آه روز ديـدار بـا خـدا تـرا عـذري                   

  مردم اينان به عدل و انصاف نيازمندتر از        مناند زيرا بيشك از ميان توده     

     هــاي ديگرنــد و در مــورد اداي حــق هريــك چنــان عمــل آــن آــه در دســته

ــان و خرد     ــار يتيم ــدام بك ــي و م ــذور نباش ــد مع ــشگاه خداون ــاالنپي         س

       ايل بــراي گرفتــاري خــود چــاره و روي ســوسرپرســت و ســاخلوردگان آــه بــي

      البتـه آنچـه برمشـردم بـراي زمامـداران سـنگني           ) 1 (ندارند رسـيدگي آـن    

 است و حق مهه جا دشوار و سنگني است اما خداوند آنرا بـراي مردمـاني آـه                 

     ائي پيــشه ســاخته وانــد و در ايــن راه صــرب و شــكيب طالــب حــسن عاقبــت

 اند سبك سازد ، هاي اهلي دل بسته براسيت وعده

        خبشي از وقت و نريوي خود را براي حاجتمندان اختصاص ده و

  هاي عمومي با ايشان بگذار و در آن براي خدائيكه تو را آفريده جلسه

  دوراست فروتين آن و سپاهان و ياران پاسدار و نگهبان خود را از آنان

 آس از آن حاجتمندان آه حريف دارد بدون ترس و نگراني بگويد ساز تا هر

 زيرا من از پيامرب خدا درود و سالم خدا بر او و خاندانش بارها شنيدم آه

 

 

 

 

 

 

 

 

  توجه امام به آبرومندان است نه سائلني حرفه ای -1

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :ميفرمود 

 

 درنگ و وامهه از قوي گرفتهاميت آه در ميان آنان حق ضعيف بدون      

 .نشود هرگز پاك و آراسته خنواهد شد

بنابر اين درشيت ، بدزباني و لكنت آنان را حتمل آن و تنگ خلقي      

  رمحتش را بر تو بگشايد و پاداش را از خود دور ساز تا خدا دامنهوغرور

از ودداريطاعتش را بتو ارزاني دارد عطاي خود را بر آنان گوارا ساز و بگاه خ

 .خبشش خوشروي وپوزش طلب باش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  اسالمي در رفع خال اجتماعي-گامي انساني 

 انساني اآنون آه ميخواهيم بيالن آار خود را در اجنام يك وظيفه    

خرييه  سسهمور ابل داسالمي و رفع مسئوليت خود را در ارائه خدمات ناقو

گرامي را در  ائيم و مسلمانان و مهشهريانمحايت از مستمندان ، عرضه من

آمد و در چه  روند آار خود قرار دهيم آه چگونه اين موسسه خرييه بوجود

سازمان دهي آرده  زماني تاسيس يافت ، چه اهدايف را دنبال ميكند ، چگونه آنرا

عزيز گفتگو منائيم ،  جا دارد آه چند سخين را با مهشهريان. و تعميم دهيم

مشورت و راهنمائيهاي ا را با آنان در ميان بگذارمي آه بي خود درد دهلا

رسانيم و ديگران را  آنان چگونه اين وظيفه انساني ، اسالمي را به اجنام

جمموع اين تالشهاي  آري در. نيز در اين مسئوليت اجتماعي مهراه منائيم

ن شهر بدو((لقب  ))تربيز((اسالمي ، انساني بوده است آه شهر عزيز ما 

مهياران و ديگر  و  گرفته است آه اين موهبت اهلي را بر مهكارانخبود)) گدا

  .مسلمانان تربيك ميگوئيم

     احساس مسئوليت در برابر آسيبها و ناهنجاريهاي اجتماعي و اجياد

 ، پاك ، غريآلوده ، مهواره از وظايفي بوده است آه علم و)) سامل((اي  جامعه

به  ورزند و انساا و مسلمانان را جود آن تاآيد ميمذهب هر دو ، بر ضرورت و

 .پاآسازي حميط زيست از آلودگي مادي و معنوي فرا ميخوانند

     را ميبينيـد در خـود     )) فقـر (( آريـه و زشـت       هـره چراسيت آيـا وقـيت آـه        

   آيــا آنــان فقرينــد ، انــسان نيــستند و يــا ! احــساس دلتنگــي منيكنيــد؟

 كنيد و با انبوهي از انسااي مفلوك بـدخبت،        هنگاميكه از خيابان عبور مي    

  نگون خبت روبرو ميشويد آه دست به گـدايي گـشوده ، زمـني و زمـان را بـر                   

 !آدمي تنگ آردهاند ، احساس ناراحيت منيكنيد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   اگـر ! چيزنـد    راسيت آيا ، اينان واقعا حمتاج و حمرومند ؟ نيازمند و بـي            

    ئوليت انـساني و اسـالمي مـا ، بـسي سـنگني اسـت آـه                چنني است ، قطعا مـس     

 اي مسلمان انساني حمروم در آنار ديگران آه زندگي را با           چگونه در جامعه  

 انـسان ه  جـا دارد آـ    ) ع(ه تعبري امام علـي      رفاه بسر ميربند ، زندگي ميكند و ب       

    مسلمان از غصه و غم آا و ديدن سـيماي فقـر در چهـره انـساني حمـروم ،                   

  آنان آـه دسـت بـه گـدائي ميگـشايند           د و آرزوي مرگ منايد و يا اينكه       مبري

 آدمهائي شياد ، افرادي احنرايف ، انـساايي عوضـي هـستند آـه از عاطفـه                

      هـاي   اسـتفاده ميكننـد و بـا قيافـه         ءانساني ، اسالمي جامعه مسلمان سو     

      زشت و حرآـات ناهنجـار ، چهـره زيبـاي شـهر را غمبـار آـرده و آلـوده                    

   اگر چنني است آه قطعا اين يك آسـيب اجتمـاعي اسـت آـه بايـد                . اند منوده

 اصالح گردد و جامعه حبالت طبيعي خود باز گردد و قطعا از مصاديق امر به

 ها ، حكايت از يك عدم انسجام معروف و ي از منكر است و يا اين چهره

 بندي نابرابر واقتصادي ، اجتماعي جامعه و از وجود طبقات حمروم و قشر

        اقتــصادي و آســيب اجتمــاعي)) خــال((طبقــات زمحــتكش دارد آــه خــود يــك 

   است و در هر صورت وظيفه انسااي عدالت خـواه را دو چنـدان ميكنـد آـه                 

 اين خال را پر آنند و جامعه) آه يك دستور اسالمي است(خود )) انفاق((با 

 مندي از نريوهاي انساني آه هبره و از ءرا به حالت تعادل اقتصادي ، احيا

        زدائـي بـه   )) فقـري ((اي زياد اسـت اسـتفاده مناينـد و جبـاي             خود سرمايه 

  احـساس ايـن مـسئوليت و وظيفـه وجـدان مـسئولني            . پردازند)) فقرزدائي((

 يـن ساني ، اسالمي اقـدام و خبـشي از د         سسه را واداشت آه به اين مهم ان       مو

 . اين رسالت اجتماعي ادا منايندخود را در اجنام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 مهدردي با ديگران

 

 ما ، با انساائي روبرو هستيم آه دردمند بوده و از يك مسئله دروني ،               

دراندرون        نان چگونه احساسي دارند ، آيا     ناداري و فقر رنج ميربند ، آيا آ       

ا دنيا را چگونه ميبين         آدر اين آيا وجـدان    ! ند ؟ ا چه ميگذرد ، آيا آ 

  مذهب به ما حكم منيكند آه با آنان هم احـساس و هـم درد باشـيم و چنـد                   و

 !اي يا چند ساعيت خود را جباي آا فرض منائيم ؟ حلظه

 خيلي نزديك است با مفهوم خود را به جاي)) مهدردي((مفهوم و معناي 

 در مفهوم اويل. دن و احساسات طرف مقابل را درك آردنديگران گذار

       منهم چون مشا احساس دارم يا منهم مهان: ميگوئيم )) مهدردي((

    احساسي را دارم آه مشا داريد ويل در معناي دومي ميگوئيم من ميفهمم

   .آه مشا چه احساسي داريد يا من احساسي را آه مشا داريد درك ميكنم

     دوم ، ما فكر و مغز خويش را بيشرت از قلب خود بكاربيان معناي

     ))مهدردي((و با وي )) دلسوزي((هنگامي آه مشا براي آسي . ميربمي

 ميكنيد ، مشا رجنها و دردها و اندوههاي وي را ميپذيريد و آا را جمددا

        پذيرش و انعكاس جمدد اين رجنها واندوهها ، ممكن. منعكس ميكنيد

 .ست خود موجب افزايش نگرانيهاي وي گرددا

        مشا بينش و)) خود را جباي ديگران گذاشنت((ويل در معناي دوم 

       بصريتي ، بكار ميربيد آه آمك بيشرتي به شخص رنج ديده و اندوه

 !آشيده خواهد آرد تا بر ناراحتيها و نگرانيهاي خود فائق آيد 

        اآثـرا فـرض مـا بـر       .  شـروع آـار اسـت      اين ديگرشناسـي ، خنـستني مرحلـه       

 ی          مهان احساساين است آه در هنگام برخورد با مشكالت ، ديگران عينا

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 براي آنكه خود را جباي ديگري بگذارمي و احساسات. را دارند آه ما دارمي

     ساتاو را ، آنچنان آه هست درك آنيم ، الزم است واآنشها و احسا

 ))آن ديگر((جهان را از درون ديده . خويش را آناري يم و سعي آنيم

 .بنگرمي

       آگاهي از اينكه ديگران چه ميانديشند و چه احساس ميكنند،

 .باشده   جامع حل معضالت اجتماعي و مديريتثر ، براي ميتواند آليدي مو

 ) : 1(يك استاد دانشگاه ميشيگان آمريكا ميگويد 

 مهره((ارگري آه احساس ميكند آه آارفرماي وي ، تنها به صورت يك آ((

      به وي نگاه ميكند ، شك نيست آه چنني آارگري يك توليد)) ماشني

  ويل هنگامي آه آارگر حس آند آه. آننده ضعيفي براي آارفرما خواهد بود

 ندهآارفرماي وي صميمانه به او ، عالقه دارد به مشكالت شخصي او ، در آي

  توليد آنندهي هبرت واين چنني آارگري ، حمتمال.  دارداو و رفاه او توجه

 )2.(ثرتري از آار در خواهد آمدمو

 : اين دانشمند اضافه ميكند 

   پزشكي آه سعي ميكند جهان را از ديد بيمار ببيند وي ديدن واقع

 تر براي درك حاالت عاطفي و احساسات بيمار بدست ميآورد ، بينانه
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      هببودیبرا.  بيمار را تسكني خبشدیجاابدينوسيله هبرت ميتواند هي

 )1( آمك دهد یسريعرت ، بازگشت سالمت بو

      ديگران بگذاردی هنر آه انسان بتواند خود را جبااينفرا گرفنت     

 یشكيبائ ا از ديده وي ببيند ، احتياج بهاحساس او را درك آند و جهان ر

ی ديگری يشه خباطر بسپارمي آه خود را جباالزم است مه. حوصله فراوان دارد و

ب و مطلو  به نتيجه صحيحی ديدن ، هنگامیگذاردن و جهان را از ديد ديگر

 مباند و یآا باق    ازیدر آنار احساسات طرف مقابل و جدا یمريسد آه شخص

 .احساسات طرف را تشخيص دهد و درك آند

 آيد پرارزش و مفيد و قابل توجهی  آه بدست می نتاجيیدر چنني صورت   

    بدست آوردن اين مهارت مبنظور وارد شدن در مغز و انديشه. خواهد بود

   بای نيست ولیا درك عواطف و احساسات آا ، آار سادهو قلب انساا و 

      رایيت ميتوان اين چنني بينش و بصريتچشم باز و گوش شنوا و خلوص ن

   انساا و اجياد تفاهم مشرتك با مترين و جتربه و آوشش)) فهميدن((در 

 )2(بدست آورد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 مبارزه با آسيبهاي اجتماعي

 را از نظر)) یتكد(( آن ی نازيبای اجتماعو چهره)) فقر(( مسئله اآنون 

 ی بررسیدهيم و مسئله را از زاويه اجتماعديگر مورد مطالعه قرار مي

 است آه یاصطالحپاتولوژی  یاصطالح آسيبشناس.  مينمائيمیزيابميكنيم و ار

آدمي وجود    آهیوقت. ند بكار ميربی آدمیپزشكان آنرا در مورد آسيب سالمت

ميبيند و پزشكان   صدمهید و سازمان بدن و ارگانيسم انسان ميبينیآسيب

 یان راتشخيص دهند و صدمه و زيیكنند آه آسيب و صدمه سازمان وجودتالش مي

ميشود مورد معاجله قرار ميدهند    تن واردیرا آه از اين حادثه به سالمت

 .را باز گرداند یدريابد و سالمت تا دوباره سازمان بدن تعادل خود را

 پذير است و  نيز مبانند ارگانيسم بدن آسيبیارگانيسم اجتماع 

  ، امنيت آنرا خبطر مياندازد و آسايش وی ، سالمتی اجتماعیناهنجاريها

   را از مهگان ميگريد ، از اين رهگذر است آه جامعه شناسانیآرامش روح

  ،ی پزشكیولوژ را با عاريه گرفنت از پاتی اجتماعینيز اصطالح آسيبها

    ی تالش و در هببود و سالمتیاجتماع یبكار ميربند و با شناخت آسيبها

  جامعه ميكوشند تا جامعه تعادل خود را بدست آورد و مهگان با آرامش

 . خود را تداوم دهندی مجعی زندگیروح

  شرياز اين نكته تضمني شده است آهیدقيقا در شعر سعد

 گوهرند آه در آفرينش ز يك                     يكديگرندی آدم اعضایبن

 دگر عضوها را مناند قرار                     بدرد آورد روزگاریچو عضو

 ینشايد آه نامت ندآدم                      یغم تو آز حمنت ديگران بي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 یاحنراف اجتماع

     یانتظارها با ی است آه به طريقی رفتار به مفهومیرفتار احنراف

  جامعه آنرای ندارد و ديگر اعضایه خاص سازگار مشرتك يك گرویرفتار

 .ناپسند يا نادرست ميدانند

  خود انتظار دارد از ارزشها و هنجارهایدر واقع هر جامعه از اعضا

 از اين ارزشها یا  پيدا ميشوند آه پارهیا اما مهواره عده. تبعيت آنند

   را آه مهاهنگ و مهساز بایجامعه افراد. نندا را رعايت منيكهنجاره و

 بنابر اين. ميخواند)) مهنوا((يا )) سازگار((ارزشها و هنجارها باشند 

 یمهنوائ(( منظور از یول.  مراعات هنجارهایيعن)) ی اجتماعیمهنوائ((

  آه بایاز اين رو آسان.  استی اجتماعیهانقض نكردن هنجار)) یاجتماع

 یمشرده ميشوند و آنان آه مهنوائ) )هنجار((ند به هست)) مهنوا((جامعه 

  آه رفتاریاز ميان افراد ناهبنجار آس. ريندنام ميگ)) ناهبنجار((ندارند 

  دوام آورد ، آجرو يا منحرف است ویناهنجارش زودگذر نباشد و دير گاه

 )1.(ميخوانند )) یاحنراف اجتماع((يا )) ی اجتماعیآجرو((رفتار او را 
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 واژه احنراف

 

    واژه احنراف از صدها سال پيش به آار مريفته ، اما مفاهيم جامعه

     ))احنراف((رم شناسان جامعه شناسان و ج.  آن نسبتا جديد استیشناخت

     بوده و مورد سرزنش قراری اطالق ميكنند آه خمرب زندگیرا به رفتار

 .دار شدن آبرو گردد گريد يا موجب لكه

     است و در جامعهی اگر چه اخالقیادف با قانون شكنغالبا احنراف مرت

 )1.(است )) جرم(( بيشرت از یموارد آن خيل

 : يك جامعه شناس معروف  NEHOK TREBLA آلربت آوهن 

     ، تعارض ،ی ، جنايت ، آب زيرآاهیرذالت ، تقلب ، خدعه ، نادرست

  و نظاير اينها رای ، هبزه آاری ، اختالس ، تبهكار ، فساد ، خيانتیتكد

 .احنراف ميداند

     از اين گونه احنرافهایهائ البته بايد توجه داشت ، فهرست آردن منونه

  را بهیر نيست و به طور دقيق رفتار خاصتلف امكانپذي خمیيا آجرويها

    خود به خود احنرافیمشخص منيكند زيرا هيچ رفتار)) افاحنر((عنوان 

     آميز ناميده ميشود آه به عنوان هنگامي يك رفتار احنراف. نيست

 . و تعريف شودیتلق)) یغري عاد ((یرفتار

 شـخص     آـه  ی عملـ  یحنراف چگـونگ  ا: مينويسد  ) عه شناس جام(ر  مهانطور آه بك  

ــب ــشود  مرتك ــست  مي ــه   ني ــه  بلك ــي  نتيج ــت   عمل ــ  اس ــرا هآ ن        ديگ

. 
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 )1.( قوانني ، به يك متخلف نسبت ميدهند یبرحسب ضمانت اجرائ

  خبود بگريد ، بايدی عنوان احنراف يا آجروی آنكه عملیبنابر اين برا  

 یين عوامل در بر گرينده امهيت نسبا.  در نظر گرفته شودیعوامل زياد

  وی فردی آه عمل در آن اجنام شده ويژگيهایهنجارها ، موقعيت خاص

 )2.( است آه آن عمل را اجنام داده است ی شخصیاجتماع

      گرچه خود يك)) تكدي((ث گذشته ، نتيجه ميگريمي آه از اين مباح  

  ناهنجار است اما بايد توجه آرد آهی و عملی ، آسيب اجتماعیعمل احنراف

  ميزند ویآبرو نيست آه دست به تكد ار ، بياين تنها افراد تنبل ، بيع

  آلوده ميكند ، بلكهی و اجتماعی روانی را از ناهنجاريهایچهره شهر

   یب.نجار دخالت دارند  هبه ين عمل نادان نيز در پديد آمدن اشهرون

  ازی واقعی و عدم جستجوی ، امهال آار شوم در برابر اين پديدهیتفاوت

   قراری احيانا مقدسات را نيز مورد تعدعلل اين عمل زشت و نا زيبا آه

  مهم در پدپدار شدن اين رفتار ناهنجاریميدهد خود ميتواند ، عامل

  ، صدقهی بيتوجهی از رویا چه رسد به اينكه احيانا عده.  گرددیماعاجت

  ،ی مطلوب ، مذهبی عملیدفرجام ، نوعدادن خود را به اين زشت آاران ب

  آمك ميكنند و غبار غم ، پريشانیس بدانند آه به زعم خود به نادارمقد

 يكنندغافل از اينكه خود به اين رفتار ناشايست آمك م.  را ميزدايندیدل

 آورند وی  در می اجتماعی عادیرا به صورت رفتارها)) یگری تكد((و باب 

   ی زشت متنوع ، به شكل سنت اجتماعیها  و گدايان را با چهرهیگداپرور

 .آورندی در م
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 لزوم ادهاي اجتماعي اصالحگر

 

  است آه بايدیب اجتماع يك آسيقطعا اين آار يك رفتار ناهبنجار و  

 اد((مصلحان ، دانشمندان ، دلسوزان و مسلمانان پاآدل از طريق اجياد 

     ))سسه خرييه محايت از مستمندان تربيزمو(( هم مهني یآه يك)) یمدن

 .ميباشد ، آنرا برطرف منايند

 وجوددر اجتماع )) یخالئ((اند و يا واقعا   مهه ناداران چننيیاما راست  

ی    دست از اين دمشن بشری هتیآدل ولدارد آه آبرومندان و مردان پا

ی  روزگار ميگذرانند و با سيلینج ميربند و به اصطالح با تنگدستر)) فقر((

 .صورت خود را سرخ نگه ميدارند

 ، ی آه با داشنت توان آاریاند جوانان بيكار و يا چه زياد و فراوان

 خود را به یوزها و ساعتهاپيدا منيكنند و رآار و حمل مناسب آنرا  فرصت

 .  ميگذرانند و رنج ميربند و اشك مرييزندیو بيكار بطالت

   دارند ، اما از فرستادن اوی آه دخرت دم خبتی آبرومندیها و يا خانواده

     یگ  و نبود جهيزيه ، مهواره شرمندهیبه خانه شوهر ، جبهت نادار

 .اند  ناراحتیميكشند و در طول زندگ

 ! بايد پر آنند ؟یا  را چه طبقهیع اجتماءآيا اين خال 

  يا خود جامعهیامللل  بنيی خود ، سازماایدولت با انبوه مسئوليتها 

  آه اسالم در اختيار آا گذاردهی اقتصادیها مانان با انبوه سرمايهمسل

 ه آی غلط اجتماعیستفاده هبينه از خمارج اسراف آاراست و يا از طريق ا

 .خود به صورت رفتار ناهنجار در جامعه مسلمانان ، پديد آمده است

         از آن رای بسيار زياد است آه مقداری اسرافی چنني آارهایها منونه

 .در صفحات آينده حبث خواهيم آرد

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 نفاق منبعي گرانقدر براي سد خال

 

 در ی قرآنیاه اژه وهفقه اللغ)) اظ القرآنمفردات الف(( دریراغب اصفهان

يك چيز از   یيعن) 1(نفد و مضی  اذا ی الشنفق : مينويسد )) نفق ((ماده

 .رفت و ناياب شد بني

  از اين مفهوم استفاده ميشود آه نفق و انفاق در مورد يك چيز ناياب

  ازینفاق آه يكواقعيت اين است آه ا. بكار مريود)) الٌءخ((شده و پر آردن 

        مهم اجتماعي ،ء است ، در اجتماع يك خالیدستورات مهم اسالم

  را پر ميكند و انسان مسلمان با بذل و خبشش و انفاق و احسانیاقتصاد

  را آه در اثر فقر و وجود طبقات ثروت اندوز بوجود آمده استیخود خالئ

 .آوردی  نوع حالت تعادل و توازن بوجود مپر ميكند و يك

 :  آيه  در تفسريیتاد عالمه طباطبائاس

 ن انفسهم مرضات اهللا و تثبيتا ماٌء الذين ينفقون امواهلم ابتغثلو م((

 )256بقره )) (ا وابل فاتت اآلها ضعفنياهب اصه بربوهآمثل جن

   خدا انفاق آنند و با آمالی آنانكه مالشان را در راه خوشنودثلم((

   بلند است در زمنيیدل به لطف خدا شاد دارند مثل باغاطمينان خاطر ، 

  دو چندان آه منتظرندیارد و حاصل به موقع ببیآه بر آن ، باران زياد

 : ميگويد )) دهدب

    است آه اسالم به آن پرداخته است و آنیانفاق از مهمرتين موضوعات

   و انواعی ، مخس ، آفارات ماله حق الناس است آه از طريق زآویاحيا
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 . تامني ميشودی واحب و صدقات مستحبیهديه و انفاقها

    وی ، اراده فرموده است آه سطح زندگخداوند از تشريع اين موضوع

   ی منيتواند بدون امداد و آمك رسانمعيشت طبقه پائني جامعه را آه

   ، به سطحیبرطرف سازد ، تقريبا بطور نسبا  خود ری زندگیاديگران نيازه

 . اصحاب نعمت و ثروت برساندیافق زندگ

 از طرف ديگر ، اصحاب نعمت و مكنت و مال را از تظاهر به آرايش و

    آه دست متوسط مردم به آنانی بطوری دنيائیاخنت به مظاهر زندگپرد

 راف منايند و آرده است آه اسینرسد منع آرده است و مهينطور آنان را 

      وی در مصرف سبب حقد اجتماعیرو زياده و یبا وخلرج(تبذير آنند 

 ). گردندیاختالف طبقات

        ی متوسط اجتماعی زندگیز تشريع اين دستورات ، اجياد نوعغرض ا

       جامعه را هبم نزديك سازد و قانون وحدت و معاضدتیاست آه مهه اعضا

    یها  و ريشهی قلبیها  متضاد ، آينهیها راده آند و ارا احيا یو مهيار

 .حقد و حسد را خبشكاند

        یرسالت دين حق ، تنظيم و سازماندهقرآن چنني عقيده دارد آه 

     یانبه شئونات آن ، سعادت و خوشبخت است آه با رعايت مهه جیزندگ

 ونده ، تامني آند و انسان در پرتانسان را در دو جهان امروزه و آي

مند شود و   پاآيزه هبرهی منايد و از اخالق فاضله و زندگیحقه زندگ معارف

   آه عطا فرموده است هبره بگريد و از حرمي وجود خودی خداوندینعمتها از

 . را بزدايدی مادی و مكاره و مصيبتها و نواقص زندگها انواع ناخواسته

 ی     زندگ  و حيات   ميسر و ممكن است آه  سعادمتندانه آنوقت یزندگ اين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  آن ، متشابه و نزديك هبم باشد و آن ممكنی در صفا و پاآيزگینوع انسان

 آه نيازمنديشان در) مهه طبقات (یيست مگر به اصالح حال نوع  انسانن

  برطرف شود و مهگان از حال مهديگر باخرب باشند و اين ، تنها ازیزندگ

 ت ممكن است و تنها راه آن ، انفاق اصحاب ثروت و ثرویانات مالطريق امك

: لمانان نيازمند است زيرا آه  خود به ديگران و مسیاز اندوختهها

امنا املومنون : ل خدا ، ثروت هم نيز برادر يكديگرند ، زمني ما منانمو

 )1 (واملال ماله االرض هللا ووهاخ

    يشود و جامعه برطرف میست آه نيازمنديها تنها از اين راه ایآر

ی     را ادامه ميدهد بی روند زندگیاع ، اجتمیجامعه به حالت تعادل اقتصاد

    آهینان باشد و يا اختالف شديد طبقات حاآم بر آیآنكه حقد و حسد

 .آورد ، بوجود آيدی سراجنام جامعه را به زانو در م

  هسسمبانند مو ((ی مدنیاعآيا اين وظيفه ، جبز از راه اجياد اد اجتم

    و اقدام مسئوالنه و سازمان يافته مسلمانان دلسوز و تالشگر)) خرييه

 !!! راه مهني است و وظيفه مهني یممكن ميباشد ؟ آر
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 خ تاِري بی –آخوندی 



 

 

 

 

 ايت مستمندان تربيز خرييه مح موسسهتشكيل

 

        اي از مسلمانان متعهد تربيز  باهتمام عدهی مشس1351در سال   

  هدف 2 با ی حرفهای متكدی مشتی از آبروريزیبانگيزه جلوگري

 ی و آبروريزی از تكدی منطقیلوگريج) 1(

         معقول و مشروع و آبرومندانهیجايگزين آردن آمكها) 2(

 .تشكيل يافت)  بنام محايت از مستمندان تربيزموسسه(

ی  بـني اقـوام و ملـل جهـان بـا شـگردها              از ادوار گذشته   ی و شياد  یتكد  

 گوناگون متداول بوده آشور ايران و شـهر تربيـز مـا نيـز از ايـن مـشكل                  

    از متكـديان   ی سال پيش آـه تعـداد      23تا  .  و نيست   نبوده ی مستثن یاجتماع

  قـرار دادن آن در     یيف سـادات و وسـيله تكـد       استفاده از آسوت شر    ءبا سو 

   دار ميكردنـد    را خدشـه   ی و معـابر ، مقدسـات دينـ        یمساجد و جمـالس دينـ     

  و اهتمـام  ) 31(سـسه بـه خواسـت خداونـد و تـالش پـيگري مو           خوشبختانه آا   

        آــن شــدند حاليــه مــشكل مهــم عــدم   برچيــده و ريــشهیشــهروندان گرامــ

        ظمــت و حرمــت قــرآن جميــد اســت آــه مــسلمانان متعهــد بــا يــك رعايــت ع

       در یانـد آـه ايـن آتـاب آمسـان           مواجه یتر از مشكل اول     زشت یمشكل ديگر 

        مـورد حتقـري قـرار مـيگريد آـه          یختم و هم چـنني در گورسـتاا بنـوع         جمالس  

   حـضرت به اين طريق و با منظور منـودن مـشكل رديـف اول دو امانـت سـنگني                   

  بنامی ينكه اخريا خبش تا ا  مورد هتاجم گدايان قرار ميگرفت رسول اآرم
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 .ناميده خواهد شد

 



 

 

 

        سسه اضافه شده آه در فصل موی رعايت عظمت قرآن آرمي بر خبشها

    خرييه نه تنها بطور رايگانیاعضا افتخار: خود مشروحا بعرض مريسد 

     از طرف آنان به اينی مالیم وظيفه ميكنند بلكه بعضا آمكهااجنا

  شناس و هدفمند آه سسه اهدا ميشود ضمنا آارمندان فعال و وظيفهمو

  ر با جديت اموءاآثريت آا با حداقل آارمزد براي پيشربد اهداف و اجرا

   متام تالش ميكنند نتيجتا اين دو جناح آه در حقيقت بال و پر اين

 .اند   رساندهی و آيفید اين خيريه را باوج پيشرفت آمتشكيالت هستن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 سسه مویخبشها

 

  از هر يكیه امجال براسسه خرييه از چندين خبش تشكيل يافته آه اينك بمو

 .آا توضيح داده ميشود

 

 خبش صندوق

 

        سسه موی متضمن تامني عمده بار مالی از ارآان اصلیصندوق يك) 1

 .باشدی م

 . متفاوت است ی خمتلف و خمصوص و حملهایها  انواع و اندازهیو دارا) 2

  حدود سه هزار صندوق بشرح زير بكار گرفته شده سيار ، ثابت در معابر) 3

 باا و مساجد و گورستاا و گاوصندوق ويژه ادارات و ترميناهلا وو خيا

 .باشدی بيمارستاا و غري م

        خمصوصی از پيش تعيني شده صندوقهایها ضمنا مهه ساله با برنامه) 4

    فطره مينمايد آفارهه زآویفطر و غري اقدام به مجع آوردر مناز عيد 

ی        و طبقه فوقانی در دفرت مرآزه منصوبیروزه هم بوسيله صندوقها

 . دريافت ميشودیقرض احلسنه املهد

موسسه     مدين حمل و اشخاص نيكوآار و اعضا معتصندوقها اآثرا بوسيله) 5

        سسه نيز مربوطه مویتوضيحا حساهبا.  ميشوندیبازگشاي

 .يدارند  قبضها دريافت میرو) آفاره روزه(اره را با قيد وجوه آف

        معين و مشاره و عالماتیآنرتل وضع صندوقها با پوهلاآزمايش و ) 6

ی      مبتكرانه برایو امارات و سنجشها و فنون آزمايشمشخص و قرائن 

 .حفظ امنيت صندوق اعمال ميشود

  از آا  حمتويات   و  صندوقها  دستربد و  سرقت  از  ی پيشگريی  برا) 7

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       و دری و صنعتی و ابتكارات فنی متمادیارب و مشاورات ساهلاجت

  )آه حداآثر مقاومت و مداومت را دارا باشند(استحكام و دقت عمل 

 .اند گرفته   مصونيت و حمفوظيت قرارتفاده شده بطوريكه در انتها درجهاس

   ازیيثيت و يكعد معنوي ، صندوق مسبل آبرو و منودار غريت و حاز ب) 8

را    )تربيز شهر بدون گدا(سسه است آه عنوان ارآان افتخار آفرين اين مو

 .به مهشهريان بارمغان آورده 

    من و مبتكر واست آه اگر در دست گردانندگان مو یصندوق اآسري) 9

   در فساد واعتيادیا  گدايان حرفه را آه بوسيلهيی قرار گريد پوهلامقاوم

  بكار گرفته ميشد مبدل بهیو ربا و آبروريزی رو بيعا ی و بيكاریو تنبل

    وی و حتصيلی و جنبی و عمرانی قطعی و آمكهایاولويت آار و مستمر

       با رعايتیمشكالت قشر حمروم و درمانده واقع و رفاه و حل یدرمان

    وی و دورانديشی و اخالقیرو و حيثيت و امانت و جوانب شرعحفظ آب

      . منوده و تغيري ماهيت مينمايد) یه گداپرورن(ر  فقیآن  ريشهیمبنا

  سسه در معابر و مساجد و بيمارستاا و صندوق اين مو3000بيش از 

      تربيز منصوب است و عايداتی و مردمیترمينال و ساير موسسات دولت

        سسه در قرض احلسنهمو2000ب  و حبسایآور  مجعیآا با نظم خاص

    اين خرييه نزد چند بانك واريز و با ضوابطی جاریساهبا و حیاملهد

 . درماندگان حتت پوشش هزينه ميشودی برایويژها

ی       املهد احلسنه سسه به قرض اين مویالزم بذآر است آه وجوه واريز

         به اشخاصیاحلسنه املهد  وجوه بوسيله قرضراآد منيماند مهني

 . ميگرددنيازمند از طريق وام پرداخت

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 نان آفاره

 

         موسسه در قرض احلسنه2000 نان آفاره روزه حبساب یوجوه نقد

   آفاره منصوب در دفرتیدر برگ رسيد يا بصندوقها) آفاره( با قيد یاملهد

ی   سابق واريز ميشوند و برای دارائی قرض احلسنه املهدی و فوقانیمرآز

  تربيز شعبه دائر شده تای نانوائ12ا در  بودن ناسهولت آار و تازه

    بگريان هر جا آه دسرتس دارند بطور آبرومندانه نان آفارهی مستمر

   هزينه آن نباشدی آفاره جوابگویريافت آنند و هر گاه وجوه دريافتد

 .مني خواهد شد ا بودجه آن از صندوق موسسه تیسرآ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ه فطرهزآو

 

      فطره تعبيهه زآوی فطره ماه مبارك رمضان بصندوقهاهمهه ساله زآو  

       منصوبه در سطح شهر وی در مناز عيد فطر و متام صندوقهاشده

        اين2000فطره و مبالغ عمده آن به حساب  ه خمصوص زآویصندوقها

       ی بانكی و ساير حساهبای خيابان دارايیموسسه در قرض احلسنه املهد

    فطره در قبوض رسيد از طرف مردم عزيز واريز و عني مهنيهبا قيد زآو

    شدهی بررسیويض در اسرع وقت بدرماندگان واقعوجوه امكانا بدون تع

 .پخش ميشود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 خبش حذف تشريفات زائد

 

  تسليت جايگزين شاخه گلیتابلوها

 

      پرور  شامهی اشكال خمتلف و عطرها رنگارنگ  بایهاانواع گل

  ميبخشند و از بدايع خلقت وذ را التذايیروحانگيز آه حس بينائي و بويا

       و)  است معرفت آردگاریهر ورقش دفرت( هستند یظرايف صنع خداوند

   منيباشد ، اخريا اين پديده زيبا منكر و خمالف اين زيبائيها یهيچ انسان

ی ها آشنايان بعنوان تسليت و آرايش حمافل سوگ خبانوادهطرف اقوام و  از

   ویو در نتيجه رقابت و چشم و هم چشماهدا ميشد ) جمالس ختم (معزي

    آن افزايش يافت واينیت و آيفيت و ايتا ارزش ريالتقليد ، آمي

   متصوری ايرادی و معنوی را از پعد ماهوباصطالح تسليت و تزئني جمالس

      بعلت پژمردن و افسردن ، به خبس و خاشاك خشكيده مبدلنبود لكن

    بريون رخينت ميطلبيد و مصداق بارزیميشد و خود هزينه ديگر را برا

   دارد ميباشد و از حلاظیف و تضييع مال آه شديدا منع شرعاسراف و اتال

    سسه مبنظور مورد انتقاد است فلذا اين موینب جای و پيامدهایشكل

      تسليتی تابلوها1370 از اين تشريفات بدعت گونه در سال یگريجلو

  جمالس سوگ را بعنوان جايگزين شاخه گلها تعبيه و به جمالس ختم ارائه

       استی موارد تشريفات ، خود منبع درآمد ازیمنود آه عالوه بر حذف يك

    صلي شده هزينه ميشود و هدف ایه رفاه حمرومني و درماندگان بررسآه ب

    پخش تابلو شعبه150حذف تشريفات است نه درآمد بيشرت و حاليه تعداد 

       آه مشخصات آن در خبش خود درج( هتران در تربيز و نيز در شعبه

  بامراجعهو بالعكس ، وارسال تابلواز تربيز به هتران)ديده دائر ميباشدگر

 

 

 

 



 

 

   حتويل تابلو را در) ربيزت(به شعبات امكانپذير است و خبش هتيه تابلو 

    ديگریشكر خدايرا آه بدين طريق يك. ريدمقصد بطور رايگان بعهده ميگ

      سنگنيی از بارهایآميز حل و قسمت موفقيتاز مشكالت جامعه بطور 

   تشريفات از دوش مردم شريف برداشته شد باميد آن آه خبواست خدا و

   ازی پس از ديگریفات زائد يكعتها و خرافات و تشرياهتمام مسلمني بد

   است آه هستند آسانيكه با انگيزهیجامعه ما رخت بربندند ، گفتن

         و حسن نيت يا خدا نكرده حس حب ذات بيشرت ویخريانديش

ی   ن از مهگان بلندتر پنداشنت تقاضا و يا خود را يك سر و گردیبلندپرواز

   سسه بدليلتر را مينمايند لكن مو  قطور و زيباتر و گران قيمتیتابلوها

ی   و رهائ)  از اسراف و تبعيضیدور (يكنواخت بودن و رعايت اصل هدف

   منودهیقليد از هتيه و ارائه آن خوددارمردم از قيد تشريفات و رقابت و ت

  آه از دریده شوم و ايذاگر اسراف و خودمنائو مينمايد آه مبادا اين پدي

  ردن دراز منايد ما انتظار دارمي آه مردم فهميده ورانده شده از پنجره گ

        خريانديش خباطر رعايت مطالب فوق و عدم اجياد نقض غرض از

 .انگيز صرف نظر فرمايند درخواست تابلو تشريفات رقابت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  متفرقهیتابلوها

 

 يماران ، ، عيادت بی ترفيع رتبه ادار افتتاح مغازه ، آارخانه ،یبرا

  ، بازگشت از زيارت حج ، زيارت عتبات عاليات و غريهیتربيك عروس

 شدهس و عناوين و متون گوناگون مهيا نفيی ظريف و زيبا با قاهبایتابلوها

    ديگریربوط به آن آماده ميباشد و متنها می هر موضوع نوشتهایو برا

 .آه باب طبع سفارش دهنده باشد آماده و ارائه داده ميشود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  و گوشت و پوست و روده آای قربانیگوسفندها

 

        يا گوشتگوسفند يا پوست و روده) قربان (یمهه ساله روز عيد اضح

     ميشود و در دو سالیآور  از آن در شعبات معين مجعیارآن آال يا مقد

     وی يله اين خرييه خريدارال بوس گوسفند در حد لزوم قبیاخري تعداد

   انتخاب مشرتيان در حموطهیمت برابراي سهولت آار با تعيني وزن و قي

 يای ، گوسفند قربانی در ساعات ادارسسه ارائه ميگردد ساير اوقات نيزمو

    شده خودی خريداریبول و گوشت آن با گوشتهاپول در مقابل رسيد ق

      سسه و در سردخانه مویدبن  بستهی عيد اضحیموسسه و قربانيها

     ها پخش ميشود توضيح  و مرتبا و با نظم خاص بني خانوادهینگهدار

    نزد2000 حبساب ی ديگر با واريز وجه قربانیاينكه در عيد قربان و روزها

       در قبض وصولی آه بعنوان قربانی يا بصورت نقدیقرض احلسنه املهد

         و ذبحیند خريدارست شود گوسف آه درخوایقيد ميشود هبر قيمت

       آن بهی از حمل صندوق تامني و اضافیميشود و آسر خمتصر وجه قربان

         آه خواهانی هبرت است اشخاصیاريز ميشود منتهسسه وصندوق مو

  و.  اضافه به حساب واريز فرمايندی هستند مبلغیمتاميت گوسفند قربان

    ویآور  آن مجعی و فردایند در روز عيد اضح گوسفگوشت پوست و روده

      توضيحا مناينده. پوست و روده فروش و به صندوق واريز ميشود

 . روز عيد قربان در حمل ذبح مستقر ميباشدیدامپزشك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 خبش حتقيق

 

        اين خرييه بهیمددجوی ها شهر تربيز بلحاظ حتقيق از خانواده  

       منطقه تقسيم و هبر منطقه دو نفر حتقيقگر با صالحيت تعينيدوازده 

      و گزارش ميكنند و هری رسيده را دقيقا بررسیها  پروندهشده آه متام

         بوسيله حتقيقگران تقسيم شده آه به نوبتی فرعیها خبش خود بكوچه

     قيق و هر شش ماه يكبار جتديد حتیبه وضع معيشت خانواده آا بررس

         حتقيق بدر خانه مددجویحمقق در عرض شش ماه هرگز براميشود و 

       منريود مگر در صورت مبهم و ناقص بودن و عدم صراحت حتقيق يا علل

      آه در متامیاره به حتقيقگران يا دائره بازرس دوبیديگر خبش مشورت

 .ند ميكنند ارجاع ميكی موسسه بنحو احسن بازرسیمور جارا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 یخبش مشورت

 

      آه فعال شش اآيپ هستندی سه نفریاين خبش متشكل از گروهها  

       و بهی حتقيق شده را رسيدگیها به پروندهشن  سهیبعدازظهر روزها

ی     قطعی ماهانه يا آمكهایيا مستمر) آه در اولويت است(ار ارجاع آ

ی   آه در متام سال حتیات و بناآاريا تعمري ديگر یسرمايه و غري و آمكها

ی      ائر ميباشد يا معاجلات و غري رازمستاا هم داخل ساختماا د

        ميشود ویتشخيص عدم استحقاق پرونده بايگانميدهند و در صورت 

 . صادره را اجرا منايددفرت موظف است بالفاصله آرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  حتت پوشش محايتیها  خانوادهیو فرهنگ یخبش دين

 

   پذير از  آمكیها  اخري با اين انگيزه آه مبادا خانوادهیدر ساهلا  

  اطالع باشند يا مساحمه منايند ، دری  بی و واجبات دينی اخالقیها رنامهب

       حتت پوشش ویها آموزان خانواده  با دعوت دانشیتعطيالت تابستان

    ازیآموزان و طرح سواالت يع يك جلد آتاب در بني دانشمادران آا با توز

    بعملی و شفاهی امتحان آتبی در جلسات بعدی عمومآن و ساير معلومات

  آموزان و خانواده آا به  بني آا توزيع ميشود تا دانشیآيد و جوائزی م

 . تشويق شوند ی و اخالقی دينیها برنامه

      سسهمان و اهتمام مسئولني مو زیقتضا ومیاميدوارمي آه به فضل اهل  

         نائلی به گسرتش و پيشرفت چشمگريیو آيف ینيز از حلاظ آم اين خبش

 .آيد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 ) السالممعليه( حضرات معصومني یخبش عزادار

 

      مهه ساله در ايام رحلت و شهادت هر يك از پنج تن آل1381از سال   

      سسه در سالنمندان مو  و عالقهعبا موآب عزاداران متشكل از اعضا

      س ساعت مقرره دريه حضور هبم رسانيده و درست را خريیدفرت مرآز

 . ميپردازندیخياباا و معابر به عزادار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 خبش رعايت عظمت قرآن آرمي

 

     و امانــت ســنگني قــرآن و عــرتت را ســفارشرعايــت د) ص(پيــامرب اآــرم  

      سفانه در شهر ما هريك بنوعي مورد حتقـري متكـديان و غـري             فرموده آه متا  

 ه از خـود شـهر يـا آنانكـه از          قرار ميگرفتند شكر خدايرا متكدياني آ     

 و   بشهر مريخيتند و معابر و مـساجد       باملبس شدن بكسوت شريف سادات    ف  اطرا

     خود قرار ميدادنـد آـه هـيچ جملـس و حمفـل و شـخص از                 جمالس را جوالنگاه  

 آر گرديـد بيـاري خـدا و تـالش پـيگري           دست آا در امان نبود بطوريكه ذ      

رگداشـت مـا مـسلمانان برخـوردار        وبايد و شايد نه تنها از توجه و بز        

 بلكه با حتقري و سبك مشاري مواجه است در جمـالس خـتم هنگـام تـالوت                ت  نيس

 كـم  اذا قري القرآن فامسعوا له و انـصتوا لعل         و آيه   قرآن برخالف دستور  

 زمانيكه قرآن تالوت ميشود گوش فرا دهيد و خاموش شويد تا) 1(ترمحون 

  پذيرائي و سرو صدا و گفتگو ، مههمه و رفت آمدترحم قرار گرييد مورد

   سه حدود سه سال است آه با مشاورهحكمفرما بود آه اين خبش از موإس

       شنهادهاي پنجگانه به جملس ختم ارائه داده آه حني اعالم پيعلما

 قرائت قرآن اين نكات رعايت شوند

 گوش جان سپردن به مضامني) 3عدم پذيرائي   ) 2سكوت آامل   ) 1

 پرهيز از ترك جملس) 5)   نشسنت صاحبان عزا(جلوس )   4آيات شريفه 

 گاه اصلي خود را آه بتدريج اجرا و قرآن جميد جاي-هبنگام قرائت قرآن 
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  پيشوايانهيابد البته اين پيشنهاد موسسه اهلام گرفته از سري باز مي

      است آه به پريوي از مضمون مهان آيه شريفه حتي) ع(خبصوص امام علي 

 در هنگام مناز آه بعضي از خوارج قرآن ميخواندند سكوت و مكث

 )1.(ميفرمودند

ــت خداو  ــت و رمح ــه عناي ــد ب ــامال امي ــوق آ ــشنهادهاي ف ــه پي ــت آ ــدي اس         ن

 رعايت شوند و اولني ضامن اجراي آن اهتمام و مباشـرت مـسلمانان غيـور و               

  متعصب بدين است تا عالوه بر اجنام تكـاليف و وظـائف شـرعي مـورد ايـراد                 

 يت شـيعيان   خارجي آه به وضع جمـالس قـرآن و آـم حـرم             ان بويژه قرا  بيگانگ

ــي       ــانون اساس ــن ق ــرآن ، اي ــنني ق ــشومي مهچ ــع ن ــد واق ــرتاض ميكردن         اع

ــيله  ــتاا وس ــان در گورس ــسلمني جه ــده م ــودجوئي ع ــدي و س ــداي  تك         اي گ

   قرآن خوان معلوم احلال فاقد طهـارت و پـاگيزگي و صـالحيت بـا قرائـت از                 

      غــري صــحيحروي قرآنــي آــه صــفحات و جلــد آن آثيــف و چربــي شــده بطــرز

 باصطالح قرآن ميخوانند قرار گرفته و از هر جهت زائـرين قبـور را اذيـت               

 سفانه از جانب بعضي از افراد سـاده لـوح         اآرده و موجب ناراحيت شده و مت      

    تشويق ميشوند ، از اشخاصيكه بيمـورد و بيجـا بـه گـدايان قـرآن خـوان                 

         آنيـد  ثـر انـشا    اگـر مشـا دو سـطر نظـم يـا ن            خبشش ميكنند ميپرسـيم آـه     

   بدست گدايان ميدهيد آه در گورستاا خبواننـد ؟ قطعـا جـواب منفـي اسـت                

   اند و عالقه دارند لكن چون قرآن بـا خـون شـهدا و              چرا ؟ چون زمحت آشيده    

  بدست ما       ا از صدر اسالم ايل زماننا هذلمابا زمحات طاقت فرسا و جماهدت ع

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

حپجـب     دانيم نه ابراز عالقه ميكنيم ، آسانيكه به علت        رسيده نه قدر مي   

     يا غرور يـا عـدم آشـنائي بـه قرائـت قـرآن يـا غفلـت از عظمـت آن از                      

   خواندن قرآن خـودداري ميكننـد شايـسته اسـت جبـاي ايـن گـدايان سـودجو                 

  خودشان قرآن خبوانند و اگر خدا نكرده الزم ميدانند آه بـراي مهيـشه ايـن               

        را براي آبروريزي قـرآن و اجتمـاع مـسلمني مـسلط آننـد خـود               گدايان مسج   

 دانند

        حكيم ابواحلسن خرقاني با مريدان خود ميگذشت گداي قرآن خواني  

  را ديد و اعتنا نكرد بعد شخصي را ديد آه ساز مينوازد پويل باو داد

  ساز ندهپول بقرآن خوان ندادي به نوازمريدان ايراد آردند آه چرا 

  شيخ فرمود اگر پويل در طاقچه خانه باشد و ما دسرتسي به آن  دادي

 .ندارمي

  آلت موسيقي را گفتند آلت موسيقيبنظر مشا قرآن را زير پا بگذارمي يا  

 را، گفت اين دو براي دسرتسي به پول يكي قرآن و ديگري آلت موسيقي را

 ر پا نگذاشتهآن را زي ساز آه قراند فلذا به نوازنده زير پا گذاشته

 .پول دادم 

        سسه مبنظور پيشگريي از اينخبش رعايت عظمت قرآن آرمي اين مو  

        نوع اهانتها و سبك مشاريهاي قرآن جميد روزهاي پنجشنبه و مجعه در

         گورستان وادي رمحت قرائت قرآن بصورت زنده توسطاسالن شهد

  آني با ترمجه مشهور داخلي و خارجوارهاي قراقاريان مومن و متقي و ن

  منني خبصوص درگذشتگان وادي رمحت ياپخش و ثواب آنرا به ارواح مو

   حموطه     در) احسان اموات(گورستااي ديگر هديه ميكند و نيز صندوقهاي 

        گورستان و داخل ساختمان نصب منوده آه مردم شريف وجوه

 رزش اموات را بآا واريز فرمايند تا اين نسخه عمليهاهدائي و احسان آم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     مسلمني جهان با قرائت صحيح قرآن توسط افراد صالحيت دار از دست

   سائلني قرآخنوان اينچنيين و گدا پروران عوام آنچناني رها شود آيا

  پزشك را دست گدايان بدهد آه دربيمار عاقلي پيدا ميشود آه نسخه

 گورستاا خبوانند ؟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 خبش آاريابي

 

 )ص(اولويت آار از ديدگاه حضرت رسول اآرم 

 

    شخصي بنام ابوصاحل از نبي اآرم آمك مايل خواست فرمود برو آار آن  

    او آسي را بعنوان وساطت خدمت حضرت فرستاد باز حضرت امر بكار

        شخص رابط پشت سر حضرت آمد و آمك مايل شخصفرمودند بعد آن 

آيا (( نيازمند را تكرار آرد حضرت فرمود بگو آار آند توجه فرمائيد 

 ابوصاحل))ت يا راهنمائي و مصلحت گوئي ؟ يوس و حمروم آردن سائل اسما اين

  با توصيه و اصرار حضرت برگشت و در راه پريمردي را ديد پريمرد به

 وشا به حالت آه جواني و آار ميكين و خسته شده و اينجاابوصاحل گفت خ

  پريمرد گفت تربي دارم آه به. اي ابوصاحل ماجرا را به پريمرد گفت نشسته

    فالن قيمت ميدهم ابوصاحل ترب را خريد تا با آارآردن بدهي خود را

     تصفيه آند باالخره با خارآين و هيزم شكين ثرومتند شد بعدا شخص

     ندي از او آه شخصي خير نامي شده بود آمك مايل خواست اونيازم

 ام ياد گرفته) ص(پيشنهاد آار آرد و گفت اين پيشنهاد را از رسول خدا 

 . بروز آرده اگاني ايشان و اهل بيت عصمت مكررواين روش در تاريخ زند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 سعد انصاري و دستهاي او

 

   جهاد برميگشتند آه سعد انصاري را مشاهدهاز ) ص(پيامرب اآرم   

  فرمودند آه در ايت جديت مشغول زراعت بود و با او مصافحه آرد

قبول   لها رسول الله يعين پس رسول الله دستهاي او را براي مصافحهفتقب

       بوسيدند ول الله حضرت رسول دستهاي او راسقبلها رتفرمودند يا ف

 مني عائله خودستهاي پينه بسته او آه در راه تاده دو از احساس و مشاه

  به آن حالت پينه بسته بود فرمود اينها در ايت تالش آار ميكرد و دستها

 .دستهائي است آه هرگز آتش با آا متاس منيگريد 

 هاي آالن زندگي   مشكل آار و آاريابي بويژه بيكاري جوانان آه با هزينه           

   ود مواجه هستند موضـوعي اسـت آـه زبـانزد خـاص و             امروز و خمارج آينده خ    

    سـسه بيـشرت در متـاس      ن قـشر بيكـار و درمانـده بـا ايـن مو            عام است و چو   

 هستند فلذا گرفتاريها بعينه ملس ميشوند با توجه بـه اينكـه تعـدادي از              

     ســسه علــي اخلــصوص از افــراد حتــت پوشــش مراجعــه آننــدگان بكاريــابي مو

    و تنپروري باطنا مايل به آار نيستند يا در واقـع           بعضيها از روي تنبلي   

  مشغول آار هستند يا درآمدي دارند آه بروز منيدهنـد يـا معلـول و نيمـه                

    معلول و سامل هستند تعلل و متارض ميكنند تا عـالوه بـر درآمـد خـود پـول                  

با   سسه اين است آه    بستانند لكن روش آار و جتربه مو       مفت هم از اين خرييه    

       آــار و عــزت نفــس را) ع(ســي از دســتورات و عملكــرد حــضرات معــصومني تا

    پـروري  در اولويت قرار دهند چون هدف ايـن سـازمان خبـشش بيجـا و تنبـل                

 نيست منظور اجياد آار و امكانا از بني بردن فقر اسـت حتـي اگـر متقاضـي                 

    هزارماهانه پنجاه هزار تومان هزينه زندگي دارد و امكان دارد آه سي

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تومان درآمد از راه آار آردن به دست آورد براي اجيـاد اشـتغال محايـت                 

   شده و آاهش اختالف ميان درآمدها و توانائيهاي آـار بيـست هـزار تومـان               

  هم اين خرييه ميپردازد يعين توان نارسـائي و معلوليـت او را ايـن خرييـه                

  و امكـان شـغلي و سـاير قـرائن         ميدهد و به نسبت خمارج زندگي و موقعيـت          

ميكند   منيدرصدي هم از ميزان درآمد آارش موسسه به عنوان آسري درآمد تا           

ــ  ــيح اس ــه توض ــن مو  الزم ب ــش اي ــت پوش ــاي حت ــه خانوادهه ــه ت آ ــسه آ         س

     ســسه ميباشــندت و اجيــاد آــار در مــسئوليت ايــن مومني معيــشاز حلــاظ تــا

    خـاص افـراد غـري حتـت پوشـش نيـز پـس از              معهذا در مواقع ضرورت و شرايط       

 حتقيق و شناسائي الزم با انگيزه اجنام آار نيكو به آار ارجـاع ميـشوند و               

 بعهده موسسه در امور آاريابي مسئوليت، هيچكدام از آارفرما و آارگر را

   معريف است و نيز از نظر امهيـت و لزومـي آـه ازدواج از نظـر                 منيگريد صرفا 

  و بعلت رابطه تنگاتنـگ آـه ازدواج و آاريـابي در مـورد              شرع مقدس دارد  

 مني هزينه زندگي باهم دارند و در اثر فوت مهسر زن نياز مبردي دارد آـه               تا

 دارد ا بنمايد يا مرد نياز بزنيرها  بچهقبول مسئوليت تامني هزينه خودو

 آه امور داخلي خانه را اداره آند به هر ترتيب ازدواج در هر سن و سـايل                

   بــراي بــشر ضــرورت دارد فلــذا اخــريا آاريــابي ضــمن اجنــام مــسئوليتهاي

   آاريابي خانوادههائي را بـراي اجنـام امـر خـري و مقـدس ازدواج هبمـديگر                

     تعـداد سـه فقـره راهنمـائي ازدواج رمسـي           82معريف ميكند و اواخـر سـال        

 . اجنام گرفته

ــاره    ــشريه مش ــه در ن ــفحه 2 بطوريك ــاين23 ص ــده ب ــه درج ش ــضمون آ       م

 خبش آاريابي بيش از پيش فعال خواهد شد شكر خدايرا آه ما را... اانشا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  باجناز وعده موفق گردانيد و حاليه بياري خدا خبش آاريابي در خدمت  

     ثر و مهمي برميدارد ومردم شريف و پيشرفت امور موسسه گامهاي مو

 .بيش از انتظار شكوفا شده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 82منودار آاريابي سال 

 

  نفر184هاي حتت پوشش محايت  از خانواده) 1

  احتمال عدم موفقيت % 10  نفر آه حدودا1106از افراد غري حتت پوشش ) 2

 دارد

    ها و اند جهت اشتغال بكارخانه افراديكه دچار معلوليت بوده) 3

  نفر4ند ا شرآتها معريف شده

  ختته229تعداد تابلو فرش آه جهت بافت به متقاضيان داده شده ) 4

  ختته19  مرت جهت بافت به متقاضيان 2 * 3قايل  ) 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )در راه مانده(مسافرين ابن السبيل 

 

     سسهزينه مو غري بومي بودن تكدي ميكنند با هآساني آه به هبانه  

    تغذيه و اسكان وبعد با صدور بليط از ترمينال بطور رايگان به موطن و

   مقصد خويش برميگردند يعين گدايان وارداتي به ديار خود اعزام و شهر

 .بدون گداي تربيز از گزند آالشان و اخاذان مصمون ميماند

      مهراه بيمار براي بسرتي شدنسافرين نيازمند آبرومند آه غالبايا م

    اند و درخواست آمك ميكنند چند شب تا ر بيمارستان به تربيز آمدهد

  سسه در مسافرخانه اسكان داده ميشوند تا بهمرخصي بيمار با هزينه مو

    اين طريق اشخاص درمانده آه توقف آا در تربيز ضرورت دارد

 .آبرومندانه اسكان يابند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 خبش جهيزيه و ازدواج

 

        هاي حتت اين خبش خود را موظف ميداند آه به دخرتان خانواده  

        ه پس از بررسيهاي الزم و صدور راي اعضاپوشش محايت اين خريي

        هائيكه خانواده خبش طبق مقررات جهيزيه تقدمي منايد ضمنا 

        اند و درآمد نسيب  رشد رساندهانشان را با امكانات خود مبرحلهدخرت

 دارند لكن توان مايل براي ازدواج دخرتانشان ندارند و عفت و حيا و غرور

        تشكيل پرونده منوده و حتت پوشش قرارانساني مانع از آنست آه قبال

        گريند اگر درخواست جهيزيه منايند پس از رسيدگي و تصويب از

        آوري شده جهيزيه مقرر  اشخاص خير مجعاي آه طي دعواتي از بودجه

        تقدمي و در صورت داشنت قدرت بازپرداخت بصورت وام پرداخت

 .ميشود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 امهيت ازدواج از نظر شارع مقدس

 

   آن اوامربارهازدواج از نظر شرع مبني اسالم بسيار مهم و ضروري و در 

   صادر شده پيامرب گرامي ميفرمايد) ع(مهم از جانب حضرات معصومني 

  ازدواج و تناآح آنيد تا عده مشا فزوني يابد بدرستيكه من با وجود مشا به

   امتها افتخار و مباهات ميكنم ولو با بچه سقط شده باشد و حضرت امام

  زيارت بيتام آه  در جواب آسيكه ميپرسيد من نذر آرده) ع(جعفر صادق 

  الله احلرام يا آربال بروم آداميك را انتخاب آنم حضرت فرمودند ما آل

        حممد اينجور نذر منيكنيم ما نذر ميكنيم آه بازدواج آسي مساعدت

   ازدواج مالط و چسب زندگي است بطوريكه ترك آن مورد مالمت و. آنيم

      بدل ميكند آه ازنكوهش شارع مقدس است جامعه را بكوههاي خيي م

  .مهديگر فاصله پيدا ميكنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ميهمانيهاي مراسم سوگ

 

   از مجله شيعيان آداب و رسوم شرعي را نيز طبق بعضي از مسلمانان  

بندند از قبيل اطعام آه بعد از مراسم دفن  يقه و دخلواه خود بكار ميلس

      يابد آه نه تنها موافق سنت سنيه تيب ميآفن مهمانيهاي مفصل تر  و

   نيست بلكه در بعضي موارد با دستورات شرع) ص(حضرت رسول گرامي 

     در متام شئونات زندگي پريوان) ص( الله منافات دارد آه مهچنانكه رسول

   خود دستوراتي صادر فرموده و الگوهائي داده ، در آيفيت اطعام و وليمه

     يف رها نكرده است ، در خصال شيخ صدوق رضوان اله تعايلنيز بالتكل

 :  آمده هعليه يف باب اخلمس

   رآاز   خرس او عزار او وآار اوو الا يف مخس يف عرس اه ال وليم

     تان واالولد و العذار اخلبفاماالعرس فالتزويج و اخلرس النعاس 

  هك م، من الذي يقدم آازالوآار الرجل يشرتي الدار و الو

 رسول خدا فرموده است وليمه و ميهماني نيست مگر در پنج مورد امام هفتم

ست   آا غري ست نهاپنج موردر د يمه تنهاول رسول خدا فرمود آه: ميفرمايد 

 در خريد - 4 در ختنه آردن - 3) زاد و ولد( زائيدن - 2عروسي  در-1

 . از مّكه   در مراجعت- 5خانه 

  در لكن اند داده  مورداختصاص5 آه وليمه را فقط بهد ميفرمايي مالحظه

  مراسم سوگ وايام فوت شخصي عالوه بر اينكه ميهماني و اطعام را از

 .است فرموده ي ازآن متعددهت طي روايا نياورده هاي جمازحبساب وليمه

ه        ثالث  الطعام عنهاموعقال ينبغي جلريان صاحب املصيبه ان يط  

 .اماب
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       . سزاوار است به مهسايگان صاحب مصيبت آه باو سه روز غذا اطعام آنند 

ل        مل اه عاالآل عند اهل املصيبه من) : ع(قال الصادق  3504

   يف آل) ص(طعام آما امر به النيب لبايهم لبعث الاه و السنه اجلاهلي

  .عيه نءبن ابيطالب ملا جا رفجع

     فرمود خوردن نزد اهل مصيبه از عمل اهل جاهليت است) ع(حضرت صادق   

 درباره فرزندان و) ص(و سّنت بآا طعام بردن است بطوريكه رسول خدا 

 . رسيد امر فرمود خانواده حضرت جعفر بن ابيطالب ، موقعيكه خرب شهادتش

 نقل شده) ع(م بوسيله ائمه اطهار  حديث ديگر آه از پيامرب اآر9و در   

زده  به هتيه غذاي مامت تا سه روز پس از درگذشت شخص به خانواده مصيبت آه

 . امر فرموده

ــ     ــه پ ــت آ ــسته اس ــول  شاي ــضرت رس ــي ح ــا تا) ص(ريوان حقيق ــي ازب         س

    آننـد ايـن رسـم      ت اين روش را در جامعـه خـود احيـا          شيوه آحنضر فرهنگ و   

        رســت نيــست آــه پــس از فــوت فــردي از يــك خــانواده علــي اخلــصوص آــه د

ــوز  ــد هن ــوان باش ــار تا ج ــشده و گرفت ــشك ن ــشمانش خ ــك چ ــياش ــات روح         مل

   هستند ترتيب مهماني بدهند چگونه اقـدام بـه ترتيـب ميهمـاني تـشريفات              

   ايند ما هم خواه ناخواه در آن ميهماني حضور يـابيم و از طـريف              گونه بنم 

        انـد آيـا    اينكـار را رسـم جاهليـت حبـساب آورده         ) ع(حضرت امـام صـادق      

        سزاوار نيست آه از اينگونه رسوم آه بـا عاطفـه يكفـرد مـسلمان و سـنت                 

  خـانواده  اير است دست بردارمي و سنت حسنه سه روز هتيـه غـذا بـه              نبوي مغ 

  آنيم ؟ بقرار مسموع اخريا شخصي از دنيـا رفتـه آـسي آـه               ءا احيا  ر معزي

  اشخاص بامور ختم او مباشرت ميكرد ، بدليل حفظ موقعيت و آبروي متوفي

 

 



 

 

 

 

 

 

 

        متعددي از شهر و اطراف دعوت آرده آه دسته دسته با ميين

   سوگ فرد درگذشته شرآت وارد شده و در ميهماني ايام هبوس و غري

        دار اجنام اين تشريفات و امور ميكردند و بطوريكه آن شخص عهده

   متوفي بالفاصله جمبور شده خانه او را بفروشد و هزينه اين باصطالح

 .احسان را جاجبا منايد

    اخري مب آه يكنفر از تربيز براي آار آردن رفته بود در آن حادثهدر زلزله

        متوفي پرونده تنظيموسسه براي مساعدت خانواده باخت و اين مجان

       منوده آه تنها نان آور خانواده دو پسر خانواده ميباشند آه به حمض

        برگشنت از مدرسه آتب درسي را ميگذارند و آارد فرشبايف را برميدارند

   راف وارد شدهدر اين شرايط در مراسم سوگ بقدري ميهمان از شهر و اط

  هزار تومان هزينه ميهمانيها به اين خانواده مصيبت زده880آه حدود 

 حتميل شده ، اين رسم را ما نافرماني بناميم يا فرمانربداري از فرمايش

  پيامرب گرامي ؟ آيا شايسته نيست هر فردي به فراخور حال خود اگر بر

        براي آمرزشفرض خبود حتم آرده آه در اينگونه موارد مبالغي 

        ها درگذشتگان خود هزينه منايد بصورت نقد يا جنس به يكي از خرييه

       براي رضاي خالق و رفاه خملوق به جهيزيه يا معاجلهاهدا ، يا راسا

  بيماران يا اداي بدهيها و غري خرج منايد ؟ خداوند متام درگذشتگان را

 .قرين رمحت و مغفرت فرمايد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 دفرت منايندگي هتران

 

 من ساآناي از اشخاص نيكوآار و مو با عنايت پروردگار و اهتمام عده 

         ملك يك دستگاه آپارمتانن و با تشريك مساعي موسسه اخرياهترا

  بوذر مجهر غربي سابق جنب خمابرات- خرداد 15واقع در هتران خيابان 

     سسه خريداري و شروع بنام مو203 ساختمان سهيل طبقه سوم پالك

  هاي ذيل از اند و اجنام برنامه سسه منودهبفعاليت در حمدوده اهداف مو

  اقدامات فعلي ايشان ميباشدمجله

 جباي شاخه گلها آه مصداق بارز اسراف و اتالف و (توزيع تابلوي تسليت ) 1

   در متونبه جمالس ترحيم و تابلوهاي متفرقه تربيك)  تضييع مال است

  تابلو از تربيز به هتران و بالعكس امكانپذيرگوناگون ، ضمنا اهدا

 ميباشد

    ها و  دوستان به مغازهها و آارخانهپخش صندوقهاي موسسه بوسيله) 2

 غري به منظور واريز صدقات و اعانات و انفاق و غري

        جلب آمكهاي مايل عمده طي دعوت از اشخاص خير يا واريز) 3

        مستقيم ايشان به حساهباي مربوطه در هتران براي هزينه در امور

        سسه يا امكانا مصرف در امور خبصوص بالفرض مساعدهتائيجاري مو

        آننده بطور ويژه در راستاي معاجله بيماران وآه به پيشنهاد اهدا

 .ا اجنام مييابدهزينه حمصلني و اجياد شبكه آب و برق و گاز و امثال آ

      اندازي معاجلات و عمل جراحي بيماران سخت و صعب العالج آه از راه) 4

 .تربيز معريف ميشوند 

  با عنايات خداوندي و... اانشا ) 5801594 - 5620399تلفنهاي دفرت (   

         حمرتم شاهد گسرتش آمي و آيفي بيش از پيش اينتالش و اهتمام اعضا

 .سسه در آينده نزديك خواهيم بودخبش از مو

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وضع بازارهاي هتران و تربيز

 

        اينك يكي ديگر از مشكالت اجتماعي آه جلب توجه ميكند عدم نظم 

   و ترتيب عبور و مرور و سد معرب در بازار مسلمني است امروز متام ملل

      و تربيز نابساماني وجهان رو بانضباط مريوند لكن بازارهاي ما در هتران

  بطوريكه حاليه در عصر ترقيات معجز آسا. ش آور داردآشفتگي چند

  سد معرب و) سواد اعظم(و تربيز شهر مهم ) پايتخت(بازارهاي ما در هتران 

  ترافيك و محل بار نامرتب و عبور و مرور نامنظم و بازارهاي تنگ ناراحت

   نآيا اين وضع دون شا).  جباي خودحاال آيفيت معامالت(آننده است 

   مسلمانان و اسالم نيست ؟ گويا مرفهني را حفظ موقعيت و استفاده هبينه

    از امكانات و نيازمندان را گرفتاري روزمره و نابساماني معاش خبود

     مشغول آرده خالصه ما بوضع آنوني مانند شخصي آه استخوان در گلو و

   امي لكن هستند آساني آه از اين آرده و خو گرفتهريگ در موزه دارد عادت 

      وضع اسفبار رنج ميربند و زجر ميكشند شايد آسي بگويد متام مشكالت

  اساسي و مهم حل شده و فقط اين معضل اجتماعي مانده ؟ بايد عرض آرد

        وقيت امكان جاجبائي متام نواقص نيست الاقل آائيكه در دسرتس است

 ريند آه از هر جا شروع شود مغتنم است ، مگر آسيكه بيماريهاياجنام گ

 خطرناك دارد وقيت پايش زمخي شود پانسمان منيكند ؟

 وانگهي موري آه به آب جاي پاي اسب افتاده بود ميگفـت بيائيـد دنيـا                 

اينجا هـم    غرق شد گفتند دنيا غرق منيشود تو اينجا غرق ميشوي مورچه گفت           

       بنا باشـد آـه مثـل خـال آـوبي تـصوير شـري را هـر                 دنياي من است و اگر      

  شري بی يال م منيخواهم شكم منيخواهم بقول مولويجا درد گريد خنواهيم يال د

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ــب       و او دم  ــر ترتي ــشود هب ــري مي ــوع ش ــه ن ــن چ ــد ؟ اي ــه دي ــكم آ         ش

        ردمآرزو بر جوانـان عيـب نيـست اميـدوارمي آـه ايـن مـشكل هـم هبمـت مـ                     

ــود      ــل ش ــرتم ح ــدرآاران حم ــت ان ــاري دس ــساعدت و مهك ــريف و م ــن. ش         اي

                       .مطالب مشهود مهگان است آه به حمض يادآوري معروض ميشود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هاي اعمال شده گزارش از متكديان هتران برخي از شيوه

 

       اي نشسته سرش را پائني انداخته و با حالت تسليم و گريه وشهدر گ) 1

        سرش را پائني انداخته و دستمايل را) 2دست بسوي مردم دراز ميكند 

        )3بادست مقابل صورت خود گرفته گريه را مهراه با التماس سر ميدهد 

        )5بائي بر تن با ظاهر مذهيب با ريش بلند يا سفيد و ع) 4حالت نابينائي 

        مقداري) 7داشنت ظاهر ناهنجار و دخلراش ) 6لرزش خاصي در بدن 

        )9روي مقوا با پاهاي عريان و تكدي ) 8آدامس در دست و تقاضاي آمك 

        يك آستني خود را پاره منوده بود و باحالت خاصي آه دست او داشت از

        در آنار جوي آبي نشسته دستش را دراز آرده و) 01مك ميطلبيد مردم آ

 چادرش را روي خود آشيده و بنظر معتاد و مريض ميآمد) 11تكدي ميكرد 

        ها و مدارك پزشكي نسخه) 13 فالگريي بوسيله آاغذ فال حافظ )12

        اشنت يكپابعلت ند) 15درب منازل را ميزند )14برادرش را در دست دارد 

 انگيزد انگيز حرآت ميكند و ترحم ديگران را بر مي با ناراحيت و وضع رقت

 .پردازد  بكار رمل و اصطرالب مي)16

 ها در آتاب دريوزگان توسط اآيپ خاص از گدايان مورد از اين شيوه 69  

 . فقره آن درج گرديد61 يق و گزارش و چاپ شده آه اختصاراحتق

ــس  ــي از م ــيين   در يك ــام مخ ــان ام ــد (اجد خياب ــاج امح ــصي ) ح ــز شخ         تربي

        امي واگـر آمـك نكنيـد       ميگفت اهـل زجنـامن و بـا زن و فرزنـدامن درمانـده             

        سسه او را به آبدارخانـه مـسجد بـرده         خودآشي ميكنم يكي از اعضا اين مو      

        ش يكـصد   ا يـك جيـب   هل نيست ثانيا از     ااوال شناسنامه او نشان داده آه مت      

  ثروتعدد هزار توماني درآمده حاال در جيبهاي ديگر و جاهاي ديگر چقدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 .ثروت داشت خدا ميداند

        روزي از محام بريون: زني در باب عامل تكدي خود چنني گفت   

   و محام نشستم تاها زياد بود و از نفس افتاده بودم لذا جل آمدم پله مي

        خستگي بگريم ديدم رهگذران شروع به پرداخت پول آردند از آن روز

 )1.(اين رويه بصورت عادت براي من درآمد

        داران ظهري مقابل مغازه پاي درخت خوابيده بود وقيت يكي از مغازه  

 گذران سادهبيدار شده پوهلائي روي سينه و دور و برش ديده بود آه ره

 .عامي رخيته بودند و اين رفتار عادت ثانويه مردم شده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  در يوزگان 7پاورقی صفحه 



 

 

 مقايسهإ منصفانه

 

   اين خرييـه از پوهلـاي واريـز شـده بـصندوقها آـه سـابق جبيـب گـدايان                     

 اآنون بـيش  د و فسادگر روانه ميشد      باز ، مفتخوار ، معتا     نرينگساز ، حقه  

  خانواده مستمري بگري با آمكهاي جنيب پوشـاك و خـوراك و هزينـه               1000 از

     حتصيلي و درمان و انواع آمكهاي مهم ديگـر و عملـهاي جراحـي خيلـي مهـم                 

پي در عرض سال و بـرق        در و ساير نيازهاي زندگي و بناآاري و تعمريات پي        

        چنـدين صـد نفـر هـم از        گاز و آب و خيچال مساعدت ميشوند شايد هر سال            و

       طريق آاريابي خودآفـا ميـشوند بغـري از اينـها هـر هفتـه چنـدين مـشكل                  

     بيماري و زنداني و گرفتاريهاي مهم حل ميشوند بطوريكـه سـال گذشـته از              

 بلكه صد در صد اميد زندگي قطـع شـده بـود خبواسـت خـدا                % 95بيماري آه   

 آيـا سـائل   .چنني بيماران متعـدد ديگـر       درمان و زندگي خود را بازيافت مه      

      سـسه بگـدايان    سـال تاسـيس مو     32 آـه در عـرض ايـن         پروران بـا پوهلـائي    

 اند آه سر از صدها ميليون تومان درميآورد اگر حتي يك نفـر را از               داده

 مشكل و گرفتاري عمده جنات ميدادنـد هبـرت نبـود؟ آيـا از ايـن اهانتـهاي                 

ــزي   ــز آبروري ــط ج ــتباهي و غل ــرت و اش ــيت و نف ــاري و زش ــت و بيك         و فالآ

        اي عايــد شــده اســت ؟ اينــها مهــني ســرافكندگي فــردي و اجتمــاعي نتيجــه

ــاي   ــك بپ ــاي باري ــسان آهب ــد ب ــوح ميخواهن ــاده ل ــردم س ــه م ــست آ         آهبائي

        درختان آهنسال بريزند و باصطالح آا را حمـروم نكننـد آـا آبـرا بپـاي                

        ريزند بلكـه بپـاي وجهـه و حيثيـت جامعـه اسـالمي مرييزنـد آـه                  درخت مني 

        در قـــرآن جميـــد حـــديث قدســـي و دســـتورات. شكـــست و ويـــران آننـــد

               آد اغنيا وو اوليا و اوصيا و بزرگان آرارا بطور مو) ع(معصومني 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

        اند آه حال درماندگان و حمرومني را مراعات ثرومتندان را موظف منوده

  با مراجعه به منازل و مساآن آا رفاه و خودآفائي بآامنايند و احيانا

        ارزاني دارند و تكليف توامنندان بقدري در اين مورد سخت و حساس

        باره حمرومني آبرومند تا سر حداست آه مساحمه و سهل انگاري در

        نامسلماني انسان مسلمان را هتديد ميكند و وظايف توانگران در اين

        مورد سنگني است پس سائل پروران توجه آنند آه تكدي زشت است و

        غريتي ل و تكدي و بياسومنع از حمرومني آبرومند و هكذا تشويق به 

        )ع(با اين مهه تاآيد و تكرار آه قرآن جميد و معصومني . زشترت است

        متمكنني را به بدهيهاي واجب و مستحب مكلف ساخته و از غفلت از

        حال درماندگان برحذر داشته آيا دستوري هم به نيازمندان صادر شده

    وصول آنند؟ مههءبروريزي حق خود را از اغنيال و آااست آه بروند با سو

     جا به عفاف و آبرومندي توصيه شده و اين عفاف است آه تكليف

  .ثرومتندان را مبراتب سنگينرت منوده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نيازمند آبرومند يا متكدي از ديدگاه اسالم

 

        اباله سيد حممد حسني حسيين هتراني در آت حضرت عالمه آيه  

         صفحه4جلد )  علوم و معارف اسالمي واليت فقيه در علوم اسالمدوره(

         حاآم شرع است ميفرمايند اآنون فقطدر باب وظايفي آه بر عهده 216

 حفظ آبرو بر عهده حاآم است و حاآم نبايد اجازه. آالم در آبرو ميباشد

        املال مسلمني به فقرا شود حاآم بايد از بيتبدهد آبروي مسلماني رخيته 

 مند گرداند و از هر ممري آه  و صدقات آا را هبرههآمك آند و از زآو

        ميتواند طبق قواعد و دستوراتي آه از شرع و سنت پيغمرب صلي اله عليه

   و آله رسيده است بايد مستمند و مسكني را اداره آند بدون اينكه ديگران

        احلاجه است يكي پايش شكسته مستمند به معين ذوي. متوجه شوند

        يكي ميخواهد فرزندش را داماد آند. يكي منزل ندارد. ديگري قرض دارد

 .و به دخرتش جهيزيه دهد و امثال ذالك

 نه اينكه حاآم آا را در منازل خود نشانده از آسب و آار بيندازد تا

  اج آاار جامعه شوند بلكه بايد هم زمان با آسب و آار آمبود ماحيتسرب

        حاآم با نظر دقيق خود بايد. اسالم دين تنپروري نيست. تامني منايدرا 

 ليل آار هستند ويل خود را به تنبافرادي آه اه. افراد را زير نظر آورد

 گدائي ميزنند ، مثل بسياري از افراد متكدي آه در ميان مردماند حاآم و

گريد و تعزيز آند شرع نبايد به آا چيزي بدهد بلكه بايد اينها را ب

 تا دست از تكدي بردارند چون تكدي در اسالم حرام است در هر لباسي بزندو

 .آه باشد

  .ز مردم رسيدگي آنداي تشكيل بدهد و به نيا حاآم وظيفه دارد اداره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 بسياري از افراد مردم نيازمند و داراي شخصيت و آبرو آه حيت بـرادر و                

        اقوام نزديـك و مهـسايگان از حـال آـا خـرب ندارنـد و در عـسرت زنـدگي                    

    ا رسيدگي آند و رفع نياز آـا را        بر عهده حاآم است آه به اينه      . ميكنند

 نه بيشرت بنمايد و افرادي آه نيازمند نيـستند و آـل بـر               درسر حد آفايت  

هستند را بايد تاديب منايد و جاسوسهاي سري بـر آـا بگمـارد آـه                 جامعه

تكدي نكنند و اگر تكرار شد آا را بگريد و تعزير آند و تعزيـر را                 ديگر

بايد آارهاي مناسب بـراي آـا       . آه تكدي تكرار شد ، تكرار منايد       در وقيت 

اين بر عهـده حـاآم اسـت يعـين          . تا دست از اين آارها بردارند      ر دهد قرا

بسيار ايـن مـسئله ،      . مردم از زن و مرد بايد حمفوظ باشد        اعراض و آبروي  

 انسان افرادي را مشاهده ميكند آـه      است و در خيلي از مواقع        مسئله مهمي 

 و  ميكنند و آبروي خويش را از بني ميربند و هيچ ابـائي هـم ندارنـد                تكدي

را هم انسان ميبيند آه در ايت عفت و حيا از دنيا مريوند و پول                افرادي

اين يكي از وظايف مهم حاآم اسـت بـاعراض          . طبيب مراجعه آنند   ندارند به 

 .رسيدگي آند مردم) 1(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آبروها -1

 



 

 

 

 

 

 

 الدر مذمت سو) ع(ت حضرات معصومني آلما

 

      ف انـساني و آبروريـزي فـردي و خـانوادگي           از دست رفـنت شـر      تكدي مايه   
      هاسـت آـه افـراد بـسيار پـست          واجتماعي است و يكـي از رذيلرتيـن حرفـه         

      دست بآن مييازند از اين جهت در آئـني مقـدس اسـالم از ايـن حرفـه بـشدت                   
      تا آجنا آه در نظر گروهي حترمي شده مگر فـردي آـه اگـر اظهـار                نكوهش شده   

 نكند جان او و فرزندانش به خماطره ميافتد و در اين موقـع اظهـار حاجـت                
 هـا و رخيـنت     آبرومندانه مانعي ندارد آم نه به شكل گدائي بر سـر آوچـه            

  .آبروها
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 زمندانآياتي از قرآن جميد در شناخت نيا

 

 انفاق براي نيازمنداني باشد آه جاهلها از شدت تعفف آا را غين  

 هرگز با اصرار از مردم. ميپندارند اما آا را از سيمايشان ميشناسي

 چيزي منيخواهند و هر چيز خوبي در راه خدا انفاق آنيد خداوند از آن

 .آگاه است 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 در مذمت گدائي) ع(ومني مطاليب از معص

 

 )) )ص(رسول خدا ((ال از مردم است ذلت در سو) 1

        ال منايد از خود را داشته باشد و از مردم سوآسيكه خمارج يكروز) 2

 )) )ع(امام صادق ((اسراف آنندگانست 

 شهادت و گواهي آسيكه گدائي ميكند از نظر اسالم مردود است) 3

 )) )ص(پيامرباآرم((

 )) )ص(پيامرباآرم((خواسنت چوب مسواك  چند باباشيد هرنياز از مردم بي) 4

 )))ص(نيب اآرم ((خداوند گداي مسج را دمشن ميدارد ) 5

 )) )ص(پيامرب اآرم ((آسيكه خود را فقري نشان دهد فقري ميشود ) 6

      درخواست حاجت از مردم باعث ذلت و خواري در زندگي است و آبرو را) 7

         شخصيت انسان را خرد ميكند و خود اين آار يك فقر نقدميربد و

 )) )ع(امام سجاد ((است 

 خداوند دوست منيدارد آه مردم با اصرار چيزي از يكديگر خبواهند و) 8

 امام باقر((دوست دارد آه مردم احتياجات خود را از او درخواست آنند 

 )) )ع(

   زيرا گدائي ذلت است و فقري است آه بسوييا اباذر هرگز گدائي مكن ) 9

 )))ص(رسول اآرم ((آن ميشتابي و در روز قيامت حسابي طوالني دارد 

   شيعيان ما آساني هستند آه هرگز گدائي منيكنند هر چند از گرسنگي) 10

 )))ع(امام صادق ((مبريند 

   شـرفياب و بعـد از اظهـار نـاراحيت         ) ع(آسي حمضر امـام جعفـر صـادق         ) 11

ــازه  ــت اج ــا    ميخواس ــضرت ب ــد ح ــردم مناي ــك از م ــت آم ــه درخواس         مالحظ

 نريوي آارآئي مرد فرمود آار آن و با سرت بار برب و از اين طريق خود را

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 بعقيده سائل پروران حضرت سائل را حمروم((نياز منا  ال مردم بياز سو

 ))آردند

       ردم گردنبند ذلت است عزت شخص عزيز رادرخواست و تكدي از م) 12

 )) )ص(رسول خدا (( خانوادگي را از بني ميربد  از او گرفته و شرافت

         درب از70آسيكه درب گدائي را بروي خويش باز آند خداوند ) 13

        نيازمندي را بروي او باز ميكند آه هيچ چيز منيتواند آوچكرتين آنرا

 )) )ص(نيب اآرم((دد به بن

        من را به خودش واگذار آرده است جز اينكه خودش خداوند امور مو)14

        را ذليل آند آيا منيبيين آه خداوند درين باره ميفرمايد عزت از آن

 )) )ع(امام صادق ((منانست خدا و رسول و مو

امام صادق ((ميخورداست آه شراب  اين آندمثل بدون فقرگدائي آسيكه) 15

 )) )ع(

    روز خود را داشته باشد خدايرا در حايل3هر آس گدائي آند و غذاي ) 16

 )) )ص(رسول اآرم ((مالقات خواهد آرد آه در صورت خود گوشت ندارد 

        آسيكه بدون نياز گدائي آند خداوند او را حمتاج واقعي مينمايد و) 17

 )) )ع(امام جعفر صادق ((لگاه او قرار ميدهد پس از مرگ جهنم را منز

 اي اصرار آننده را آه مبردم ناسزا بگويد دمشن خداوند گداي حرفه) 18

 )) )ص(رسول اآرم ((ميدارد 

  در عرفات گروهي را ديد آه گدائي ميكنند فرمود) ع(حضرت سجاد ) 19

 .اينها بدترين مردمند

     شرفياب و عـرض آردنـد يـا رسـول          اي از انصار خدمت پيامرب اآرم      عده) 20

        الله هبشت را بـراي مـا ضـمانت آـن فرمـود مـشروط بـر اينكـه از احـدي                     

 . تضمني کردچيزي درخواست ننمائيد قبول آردند و حضرت هبشت را بر آا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        و چنان بشرط خود پايبند بودند آه اگر در حال سوار مرآب تازيانه از

        دست يكي از آا ميافتاد خودش برميداشت دستورات و تاآيدات

        در مورد حسن عزت نفس و قبح و مّذمت تكدي و) ع(حضرات معصومني 

        ال بسيار است آه براي اختصار از درج آا خودداري شد ميبينيم آهسو

       نام تكدي وجود ندارد با وجود اين صراحتها واي ب در قاموس اسالم واژه

        نكوهشها از تكدي چطور ما بعنوان حمروم نكردن سائل با اين فرمايشات

 .و بسياري ديگر خمالفت آنيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 تاآيد اآيد اسالم به تامني نياز درماندگان

 و تكليف حساس و سنگني ما

 

 وم حبرالعلوم رضوان الله عليه به شيخ جواد فرمود آه شنيدم درمرح  

        قانع شده و آم) خرماي ارزان قيمت(مورد فالني آه خبرماي زاهدي 

        اي عرض آرد آقا خبدا قسم خرب نداشتم بدستش منريسد آوتاهي آرده

        وظيفه. ن نبودياعتنا بودي مسلما فرمود ميدامن و اگر خرب داشيت و بي

        سسه چقدر سنگني است آه ارباب حاجت را از آسبيژه اين مومردم بو

        روزي از راههاي نامطلوب و منهي باز دارمي و در حميط عفاف حمصور

     تفاوت انگار و بي خرب يا خدا نكرده سهل منائيم و خود از سرنوشت آا بي

         عواقب آن خواهيم بود حضرتءين صورت بيقني گرفتار سو آه در اباشيم

        شان فرموده ننگ باد بر آائيكه شب سري ميخوابند و مهسايه) ع(علي 

 سسه متام ارباب نياز را به ايناگر مردم شريف و خود اين مو. استگرسنه 

         حضرت.سسه ارجاع و خود از مساعدت شانه خايل آنند در اشتباهندمو

 و چوپانيد  مهه مشاهآلكم مسئول عن رعي و آلكم راع: ميفرمايد ) ع(علي 

وت فت سسه هم هر چه ميپردازد از آيسهمهگي از گله خود مسئول هستيد مو

ميپردازد و بغري   اهدا ميشودمردم شريف و يا وجوهي آه بعضا بوسيله اعضا

مساعدت ما بيشرت   نيست هر چه جزئي و عمده آانال ديگري موجوداز اهدا

بود و خدا به پندار   رهائي گرفتاران افزونرت و سفره آا رنگينرت خواهد

 .و آردار ما داناست 

 اشكهاي ديگران را با حفظ آبرو به نگاههاي پر از شادي مبدل آردن  

 .بزرگرتين خوشبخيت است 

 

 

 

 

 

 

 

 



               خوشست جود و آرم در لباس شرم آه حبر  

 خباك فيض خود از پرده سحاب دهد                                    

        آمـد و خـاموش نشـست پريـشاني فقـر          ) ع(غرييب بـه نزديـك حـضرت علـي            

        ناداري بر پيشاني او ظاهر بود حـضرت از او پرسـيد چـه حاجـت داري  ؟                  و

         فقـريم حـضرت امـري او       شرم داشت آه بزبان بگويد بـرزمني نوشـت آـه مـردي            

    ساخت و ديگـري را شـلوار      ) 2(عطا داد اعرابي يكي را عبا     ) 1(را دو حله    

       آـرد حـضرت را خيلـي خـوش آمـد سـه دينـار ديگـر آـه از حـق                     ) 3(درست  

        در پـيش ايـشان بـود آـا را نيـز           ) ع(و امام حـسني     ) ع(حضرت امام حسن    

    ا را نيز گرفت و گفت اي امرياملومنني مـرا تـوانگرترين           بوي داد اعرابي آ   

ــول    ــضرت رس ــنيدم از ح ــت ش ــضرت گف ــدي ح ــن گرداني ــت م ــل بي ــه) ص(اه         آ

   اسـت آـه    يعين قيمت هرآس بقـدر آن چيـز       ) هن آل امر ما حيس    هقيم(فرمودند  

 )از حماسن افعال و بدايع اقوال(وي را ميآرايد 

 اند بزر د نوشتهدر اين رواق زبرج  

 آه جز نكوئي اهل آرم خنواهد ماند                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جامه دراز که بدن را بپوشاند: حله  -1

 روپوش لباسها : ردا  -2

 زیر جامه و فوطه : ازار  -3

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 مسئوليت مسلمني در مقابل حمرومني جامعه

 

 مني اهتمام نورزد مسلمان نيست حضرتهرآس شب را سحر آند و بامور مسل

 )ص(رسول اآرم 

 هـا و   آيد اسالم بـه عفـاف و صـرب و مقاومـت در قبـال تنگدسـيت                اينهمه تا 

 ها و فشار زندگي و عياملنـدي در        ها و بيماري   گرفتاريها و انواع حمروميت   

  ناميم آه اسالم    ، هجوم باليا و آنچه آه ما آنرا غصه و غم مي             متام مراحل 

  حفـظ آبـرو و حيثيـت و        ا مكلف فرموده آه پاي از حمدوده      پريوان خود ر  متام  

ــدا     ــهاده خ ــريون نن ــشنت داري ب ــويش و خوي ــع خ ــت طب ــس و مناع ــزت نف         ع

  ال و آبروريزي ندهنـد و در مـدت مديـدي آـه ايـن              نكرده تن به ذلت و سو     

 ز تكـدي و دامـن     آميز شرع انور مردم شريف را ا       بع احكام حكمت  خرييه به ت  

        زدن بآتش آبروريـزي و سـائل پـروري برحـذر داشـته منظـور بـسنت درهـاي                  

 ذلت و آبروريزي و گشودن ابواب آمكهاي سـري و آبرومندانـه و خودآفـائي              

    ارباب نياز است آه خداي حكيم و مهرباني آـه در متـام نامالميـات و گـري و                  

        ت نفـس فرمـوده بايـد توجـه شـود آـه            دارها امر به صرب و حتمل و حفظ عـز         

اظهار  مگر به صورت  (ال و اظهار به شخص مستمند       دستور حفظ آبرو و عدم سو     

ــه  ــري آبرومندان ــصوصي و س ــكه   ) خ ــر س ــرف ديگ ــت ط ــكه اس ــرف س ــك ط         ي

     اينست آه اشخاصي آـه از مـساعدهتاي سـري و آبرومندانـه اقـشار حمـروم و                 

         بــويژه خويــشان و مهــسايگان و نزديكــان غفلــت ورزنــد ومــستمند جامعــه

 تفاوت باشند مورد مواخذه قرار ميگريند و از ديـدگاه اسـالم تـا مـرز                بي

        ال منــع منــوده و مريونــد و آئــيين آــه بــه شــدت از ســو نامــسلماني پــيش

 هده هبشت داده چندين برابر فقرا آال را وعمتعهدين به ترك هر نوع سو

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 توصيه به صرب و شكيبايي شده توانگران را در برابـر رعايـت حـال حمـرومني                

 اجتماع در تنگناهاي مسئوليت قرار داده است آه يكفـرد مـسلمان و هكـذا              

        سـسه جمـاز نيـست آـه آنقـدر خـود را بگـوش              جامعه مسلمني به ويژه اين مو     

         هجـوم گرفتاريهـا و فـشار       سنگيين و غفلـت بزنـد آـه فقـري از تنگدسـيت و             

 ال و ذلت پيش اين و آن باز آند بلكـه وظيفـه            ندگي بستوه آيد و دست سو     ز

 يكفرد مرفه يا آسيكه مـتمكن نيـست لكـن الاقـل دسرتسـي بـه انتقـال خـرب                   

       درماندگي ، شخص درمانده مضطر را بـه خيـرين و متمكـنني دارد ايـن اسـت                 

هـاي حاجتمنـدان آبرومنـد بنمايـد و از           وادهوار از خـان    آه بررسي علي  

ون است قبل از ظهور و بروز آن پيشگريي منايد          و فقر آه در حال آم       بيماري

        سـسه از معتمـدين و اصـناف  حمـل و سـايرين درخواسـت               بطوريكه ايـن مو    .

 منوده آه اشخاص مضطر و داراي بيماريهاي سخت و انواع گرفتاريهـا را بـا              

         پرسشنامه بـاين خرييـه معـريف مناينـد تـا بـا رسـيدگيهاي الزم                تنظيم فرم 

        در صورت استحقاق مورد مـساعدت آبرومندانـه قـرار گرينـد و جالـب توجـه                

ــد     ــاه در ح ــشيدن رف ــاران را در خب ــت نيكوآ ــدس دس ــارع مق ــه ش ــت آ         اس

    ند بقدري باز گذاشته آـه انـسان       شئونات و مالحظه سوابق زندگي فرد نيازم      

 از اين مهه وسعت نظر اسالم واقعا تعجب ميكند و اعجـب ايـن اسـت آـه مـا                   

 هـاي حتـي    مسئوليتهاي بسيار مهم را ناديده بينگارمي و خود را از بـدهي           

   اصلي مرگهـا و قتلـها و بـر         آه شايد اين غفلتها منشا    (ف آنيم   واجب معا 

      و به مستحبات  ) بيماريها و ناراحتيها گردد   باد رفنت آبروها و ناموسها و       

         تفـنين و خوشـگذراني دارد بچـسبيم چـه          آه بعضا من درآورده بوده و جنبه      

  احکام راما عادات و ساليق شخصي را به دستورات شرع ترجيح دهيم يا عينا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        ستحب واحكام را الگو قرار دهيم باالخره واجب واجب است و مستحب م

 اعمال و نيات اثر وضعي خود را روزي بروز ميدهند و هيچ حكمي واجب

 اينگونه بدل منيپذيرد 

 گر تو منيپسندي تغيري ده قضا را      در آوي نيكنامي ما را گذر ندادند 

        در متام مراحل مذمت سائلپروري و ميزان مسئوليت مسلمانان در  

        آه مطاليب) بطور خودآفا منودن آبرومندانه ( معه مني حمرومني جاتا

        بعنوان درددل درج گرديده هبرتين الگو دستورات شرع انور است آه

        حتي جزئيرتين مسائل بيان شده هبرت است مهه ما متام مسائل از مجله

 له روز است ازوار را آه در هر زماني مسئ مسئله آبروريزي يا آمك علي

 . آنيم متبحر و روشنگر دين بپرسيم و عملحمضر علما

 

 



 

 

 مسئوليت توانگران در قبال نيازمندان عفيف

 

        مـسلمانان ) ع(با اينكه شارع مقـدس در قـرآن جميـد و آلمـات معـصومني                  

ال و تـذليل    را به عفاف و شرم و عزت نفس تاآيد و نيازمنـدان را از سـو               

        شته و آا را در چهـارچوب صـرب و شـكيبائي حمـصور منـوده در                برحذر دا  نفس

 ال منيكنـد اگـر چـه از       فرموده شيعه مـا هرگـز سـو       ) ع(ششم  حدي آه امام    

         هبـشت  مطلـق اجتنـاب از سـوال را وعـده          )ص(گرسنگي مبريد و پيامرب اآـرم         

 امـام  (ال آند مثل اين است آه مشروب ميخـورد        داده و هر آس بدون فقر سو      

 آيا خداوند حكيم در تنگنا قرار دادن حمرومني و حفظ عـزت           )) ع(جعفر صادق   

 نفس و وقار آا قشر مرفه و توانگر را حبال خـود رهـا آـرده و هيچگونـه                  

ــشات     ــد و فرماي ــرآن جمي ــرا ق ــرده ؟ چ ــول نك ــا حم ــه آ ــسئولييت را ب         م

ــصومني  ــا) ع(مع ــايف و اولي ــنگيين وظ ــاآي از س ــن ح ــال دي ــسلمني در قب          م

 درماندگان عفيف و خويشتندار است و هر چه نيازمندان را امـر بـه صـرب و                

        شــكيبائي فرمــوده ، وظــايف تــوانگران را در رفــع مــشكالت آــا ســنگينرت

 آرده

 به رمحت گشايد در ديگري               خدا گر ز حكمت به بندد دري  

 دار با حفـظ    هاي بچه  مردان و پري زنان و خانواده     اگر توامنندان حبال پري     

        آبرو رسـيدگي نكننـد و خودآفـا ننماينـد چـه آـسي جوابگـوي نيازهـا و                  

 گرفتاريهاي آا خواهد بود ، با ايـن حمـدوديت در تنگنـاي حفـظ آبـرو و                 

 .حيثيت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مني نيازمندانبودجه تا

 

        اي وجوب و استحباب و انفاق و صدقه وشارع مقدس وجوهاتي از آاناهل  

        مني فقرا معين فرموده و پيشوايان ديين ما آه الگويغري براي تا

        آردارهاي نيكو و اجتناب از منكرات و زشتيها بودند در باب انفاق و

        خبشش و شرائط آن گوي سبقت از مهگان ربوده و از حلاظ آمي و آيفي در

 .مقدم جبهه قرار داشتند

        انفاق را چاره براي رفع تنگدسيت دانسته و ميفرمايد) ع(حضرت علي 

 .هرگاه تنگدست شديد به صدقه دادن به مستمندان اقدام آنيد

         آمده از گناهان پرسيده ميشود چه48 تا 40هاي   مدّثر آيهدر سوره

  ميگويند از منازگزاران و طعام دهندگان نبودمي وچيز مشا را بدوزخ آشاند 

     در حديث قدسي آمده ،. ور بودمي ايل آخر با افراد باطل در امور لغو غوطه

   خداوند ميفرمايد اي فرزند آدم مال مال من است و فقرا عيال من و

 توانگران وآالي من پس هر آس از مال من بعيامل خبل ورزد در آتش داخل

 )202معارج اليقني يف اصول الدين صفحه (مالحظه منيكنم ميكنم و 

         مــاعون آمــده آــسي را آــه روز قيامــت را تكــذيب در قــرآن آــرمي ســوره

  ميكرد ديدي ؟ او آسي است آه يتيم را از پيش مرياند و بـه اطعـام متايـل                  

 ه ديگر ميفرمايد هرگز خبوبي منريسيد مگر اينكـه از آنچـه آـ             ندارد در آيه  

        تفكر يـك سـاعت از عبـادت هفتـاد         (دوستش داريد در راه خدا انفاق آنيد        

    در حفـظ  ) ع(بـا توجـه بـه بيانـات قـرآن آـرمي و معـصومني                ) سال هبرت است  

 شئونات و رفع گرفتاريهاي درماندگان بايد بيش از پيش بواجبـات ديـين از             

  واجبات و جه آلي بهحاال عدم تو. (مجله اداي بدهيهاي شرعي اهتمام ورزمي



 

 مهه آيات        بايد توجه آنيم آه خماطب اين) مستحبات آه پناه بر خداست  

 .ميگذرند  و روايات ما مسلمانان هستيم و ايام روزگار به سرعت باد



 

 

 حتليلي از تكدي

 

   دست طمع آه پيش آسان ميكين بلند   

 اي آه بگذري از آبروي خويش ستهپل ب                                

 گريي آه نويسنده آتاب دريوزگان از آمار گرفته زنان و مردان در نتيجه

        آمك آننده مهگي بر اين عقيده بودند آه بايد تكدي رخت بربندد

        بقاي تكدي بدين صورت نفر بر ا6/2ه شد از صد نفر فقط بدرسيت مالحظ

   آمد مهانطور آه ديدمي ثر حبساب مي در مقابل سن ، متغريي موي دادندرا

    آردند و حال آنكه با آيد ميآن سازي تكدي تا جوانرتها مهواره بر ريشه

        آيد رنگ ميباخت شايد از عوامل آن عادت آردناافزايش سن اين ت

        ند غرق درا پريان باين پديده است آه آنان بنوعي مهنوائي دچار شده

        بينند اين گرايش نشان از اند و جهات منفي آنرا مني حميط پريامون شده

       آاهش آمك در ساهلاي آتي دارد و خود ميتواند مهچون اهرمي در راه

        مردم آه % 8/90 ، 112 صفحه 6 پديده بكار آيد در جدول مشاره ءاحما

        كدي هستند خود بگدايان آمك ميكنند در صورتي آه تءموافق احما

        آمك خود را هم ناپسند ميدانستند معلوم ميشود اين عمل يك بيماري

 .رواني است آه مثل وسواس به آساني هببود منييابد

        دوگواينو در باب ديدگاه و نظر ايرانيان نـسبت بـه پديـده تكـدي               آنت  

  آنند بلكـه   مينويسد در ايران مردم به گروه گدايان بديده نفرت نگاه مني          

        آا را مورد حمبت قـرار ميدهنـد در روزهـاي عيـد و عـزا گـدايان هتـران                   

 بقدري غذا و شرييين دريافت مينمايند آه اشـراف و اعيـان مـا در عيـدهاي                

 وندان هديه دريافت منيكنندبزرگ اروپائي آن اندازه از بستگان و خويشا



 

 گداهائيكه براي تكدي اماآن خبصوص دارند صبح تا شام در آن نقاط

        مينشينند و در حقيقت از متام اهل حمل مستمري دارند با مطالعه آتب و

       اخذ جتارب و استماع عقايد قسميت از مردم با اين مهه آاوشها و

        .ه تشويق گدايان مهان انگيزش استحتقيقات بنظر مريسد عامل عمد

        پروران قرار گرفته آه نتيجه سائل انگيزش در پس پرده اقدامات پوچ و بي

 شايد انتظار خري دنيا و آخرت و اعتقاد به حمروم نكردن سائل و باور

        و دلسوزي و ترحم بيجا حبالت ساختهاي متكديان) احسان بدست خود(

 .و جلب رضاي خدا خباطر حفظ جان و مال و اوالد است

        از مهمرتين شاخصهاي تكدي بيسوادي است و اين بدان معين است

        آه فقط عدم سواد يا سطوح بسيار پايني آن از بارزترين عوامل تكدي

 ).1(است 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر يوزگان د4/169 -1



 

 

 پيامدهاي تكدي و راه چاره

 

        لوحـان  ثرترين عامل رواج تكدي افزايش درآمد گدائي از طـرف سـاده            مو  

        و نتيجتا عدم متكني و رغبت افراد دريـوز بـه آـار مـشروع و آبرومندانـه                 

        يل ا 15است يعين گدايان آه بعـضي از آـا مبقـضاي مهـارت و موقعيـت روزي                  

 هزار تومان يا آمرت و بيشرت بنحو آسان و آزادانه درآمد دارند هرگز در             20

   تـسليم نـشده و گـردن        ام با زمحت و مسئوليت    مقابل درآمد آبرومندانه تو   

 .ند مني

  سائلي شيب در روستايي ميهمان بود گاو صاحبخانه از نـان گـدا مقـداري                

 رائي از من حقي بگردن من داري فلذا       خورد سائل به ميزبان گفت تو با پذي       

 هبرت است اين گاو را بفروشي يابكشي چون او از نان من گـدا خـورده ديگـر                 

 .آار منيكند

         تكـدي اسـت بـه بيـان         زمينه سـاز آميـت و آيفيـت پديـده          ساخت جامعه   

ــدون   ــيگريد ب ــود م ــه را خب ــاص آن جامع ــكل خ ــه ش ــر جامع ــدي در ه ــرت تك         هب

        شناخت آن جامعه قابل تغيري يا تعطيل نيـست ميـان تكـدي و جامعـه نـوعي                 

     آنش و واآنش پديد ميآيد از جانيب تكـدي در جامعـه پديـد ميآيـد و رشـد                  

 دائي خود بر جامعه تـاثري ميگـذارد       و نضج مييابد از جانب ديگر پس از پي        

 ثري گـذار اسـت تكـدي خبـوبي        ائم تـا  گر بر پيدائي بسياري از جر     سوي دي  از

        ميتوانــد مهچــون پوشــشي در راه دزدي و فــساد و اعتيــاد و قاچــاق مــواد

        خمدر بكار آيد در مواردي آنطور آه نقل شـده اسـت جاسوسـي بـا تكـدي در                  

        يكي از ابعاد مبارزه بـا تكـدي پـرداخنت بـه تبليغـات             . عمل قرين ميشود  

  تبليغات  نيازمند  جامعه  اجياد حتول در ديدگاه اعتقادي و فرهنگياست



 

 بايست ديدگاه فرد آمك آننده به وسيع و گسرتده و مهه جانبه است مي

 يابد تغيري  دروني ميءا ديدن چشمان رضايتمند آنان ارضامتكديان را آه ب

  راداد اين تغيري آاري بس سخت است چرا آه ميبايست نگرشهاي افراد

 دگرگون و آنان را نسبت به مضرات مداوم اين امر در جامعه آگاه ساخت

تنها پس از آگاه سازي است آه ميتوان آمكهاي افراد جامعه به متكديان 

 تري سوق داده هدايت منود اينكه بر سر راه يك فرد در مسريهاي سازنده را

         در جلبچندين گدا در آنار آوچه نشينند و هبر حيله و نرينگي سعي

        آورد ترحم او منايند هرگز درست نيست زيرا شغلي بنام تكدي پديد مي

        آه بر بيكاري و تنبلي و آسودگي از آار ديگران متكي است امكان اين

 هست آه بسياري بدان روي آنند و حال آنكه راههاي ديگري دارند و براي

 لوليت آاذب سود جويند بايد متكدي راتوفيق از ابزاري چون فرزند و مع

     بعنوان يك آسيب اجتماعي آه لزوم بر خورد مهه جانبه را ميطلبد تلقي

 .آرد



 

 

 

  سائل پرورينتايج سو

 

       ناپـذير اسـت چـاره      فقر و نداري بويژه در ممالك در حال توسعه اجتناب           

       ؟ يـا بـه     چيست آيا خبـشش پـول خـرد و تـرحم بيجـا دردي را دوا ميكنـد                 

  گــردي و فــساد و اعتيــاد و رســوائي وبيكــاري و بيعــاري و تنبلــي و ول

 ننگني تكدي و مال اندوزي و ربا و سلب نريوي آـار             و ترويج حرفه   آبروريزي

        اجنامد و بر انگلهاي مفتخور جامعه ميافزايـد آنانكـه بـا            غريتي مي  بي و

 در تربيز آه درماندگان با آـار و       خيال خام بعنوان حمروم نكردن سائل آم        

        سـسه اداره ميـشوند بـاز گـدايان        ايـن مو   مستمري و آمكهاي جنيب بوسـيله     

ــن   ــاي دمش ــداي حرفه ــه گ ــوي آ ــايش نب ــل فرم ــد در مقاب ــشويق ميكنن         را ت

        خداست يا هرآس بدون نياز تكدي آنـد مثـل ايـن اسـت آـه شـراب ميخـورد                   

        مين را ذليــلآــه هــرآس بــا خبــشش علــين مــو) ع(ادق مــايش حــضرت صــيــا فر

 آند با خدا حماربه آرده است يا در موارد بـسيار آـه شـارع مقـدس حرفـه                  

        نامطلوب تكدي را مذموم دانسته ، چه فكر ميكننـد ؟ حتـي پيـامرب گرامـي                

      ادوار زندگي اصـال    آس قول دهد در      ال را مردود دانسته و فرموده هر      آال سو 

        ال نــوعيا بــرايش ضــمانت ميكــنم و چــون در ســوال نكنــد مــن هبــشت رســو

 ال باشد و دين اسـالم ذلـت را بـر          و خواري وجود دارد ولو هر نوع سو       ّذلت  

        فرمـوده خداونـد در متـام امـور        ) ع(پريوان خود روا نداشته حـضرت صـادق         

 ده مگر تذليل نفس را آه خـود را ذليـل آنـد            زمام آار بدست مسلمانان دا    

  را بفرمايـد سـائل   ) ع(تفويض نكرده آيا در آتابي آمده است آـه معـصوم            

 اي باشد ؟ بعضيها ميگويند هبرت است هر        حمروم آرد اگر چه سائل حرفه      نبايد

  خري هبرتفرموده آارهاي) ع(آس بدست خود به مستحق بدهد ، اوال حضرت علي 



         بدست خود دادن و خودآفا آردن عمل شود ثانيااست اجتماعي  

         مددجو را به هزاران فرد احاله است ، نه پول خرد دادن و تلوحياهبرت

 .آردن 



 

 

 

 جمازات قانوني تكدي

 

  هر آس طفل صغري يا غري رشيد را713 و 712 از نظر قانون طبق ماده  

 باين آار بگمارد به سه ماه تا دورا  تكدي قرار دهد يا افرادي وسيله

 زندان و اسرتداد آليه اموايل آه از طريق مذآور به دست آورده است سال

        حمكوم خواهد شد و تكدي و ولگردي جرم عمومي و بدون نياز باعالم

        مورين نريوي انتظامي مكلف هستندشكايت قابل تعقيب تلقي و ما

         مشاهده او را جلب و پس از تنظيم گزارش و تشكيل پرونده بهمبحض

 .مراجع قضائي معريف منايند 

        پالآارد تبليغي(بوس با  سسه نيز متكديان را بوسيله مييناين مو  

        هبمراه نريوي انتظامي و با اطالع دادن مردم شريف بوسيله تلفن

 ز حتقيق ، توامنندان بوسيله آار و ناتوانان باجلب و پس ا  2330808

 .مني و اخاذان حقه باز را حتويل قانون ميدهدمستمري تا



 

 

 صدقه تنها با پول خرد نيست

 

        اند آه صدقه تنها  چرا مردم اين ذهنيت را در خود اجياد آردهاساسا  

        تداعي پول خرد ت مبحض اينكه صدقه ذآر ميشود آناپول خرد اس

        پعدر شهر ين) ع(ت علي امرياملومنني ميشود در صورتيكه حضر

      نزديكي مدينه منوره پس از سرازير آردن چشمه و چاه مهم و پرارزش

        ر آه ميگويند اآنون هم در جريان است بالفاصله بدون خشكابونيز

        نافع آنرا به مساآني مدينه بعنوان صدقهق بدن مبارآش عني و مشدن عر

        وقف منودند و نوشتند اين وقف را ميكنم تا بني من و آتش جهنم حائل

 !باشد و اين وقف و شرائط آن درس آموزنده است به ما شيعيان 



 

 تكدي و حاميان ناآگاه آن

 

        جش عميقافراد روشنفكر آه داراي عقل سامل و بينش دقيق و سن  

  حقارت و تنفر مينگرند مردان و به متكديان و حاميان آا بديدههستند

        زنان عامي بطرز صحيح انفاق توجه ندارند و احساساتشان بر فهم و

      اند عقلشان غلبه آرده و انفاق را در دادن پول و گداپروري خالصه آرده

 )آه در مورد گداپروري آمده است(ان آنچه آه بعنوان فرهنگ مردم اير

        انديشان و هبر تفصيل و آنجكاوي آه در باز آردن بايد گفت فرهنگ ساده

        پروران بآن انگاري سائل مچ متكديان بكار بربمي پخمگي و سادگي و سهل

        از مهني انگيزش. غلبه ميكند و پارامرت انگيزش غري از عوامل ديگر است

        ثري سبكهاي پوسيده قرارها آمرت حتت تا است آه حتصيل آرده

        ميگريند شخص موقع پول دادن بگدايان اظهار رضايت ميكند و جهت

 ور خود را نيكوآار و سائل خود راپر  انگيزه گام برميدارد سائلارضا

 م را سرآيسهروز مرد ميپندارد و خبالف بودن آار خود پي نربده شبانه زيرك

 .ميكند

        ثرترين عامل رواج تكـدي افـزايش درآمـد متكـدي از طـرف ناآگاهـان و                مو

         گـدايان هـر زمـاني      ر يا آمك عادي و مشروع است اساسـا        عدم رغبت او بكا   

        سـسه در مـورد    ب ميكننـد متـام گرفتاريهـاي ايـن مو         هبر جائي مريونـد ختريـ     

        العـين آـردن گـدائي حرفهـاي بعنـوان سـو           اص ساده لـوح م    سائل پروري اشخ  

      آا نبايد سائل را حمروم آرد و اين طـرز فكـر            آبرومندانه است و بعقيده   

        يكنوع وسواس و خياالت واهي است آه افكار بيـسوادان يـا باسـواداني آـه               

  مشوباند را دهطرز فكر منحط داشته و مطليب از حقايق زندگي را درك نكر



 

 

        ماليخوليائی هاي آرده است آه خود را زمينگري و ميخكوب انديشه   

لكن خرافات و  اند آه به مهه مطالب روشن و متقن و عقالئي بدبني بوده آرده

                 اند گرائي را دو دسيت چسبيده منفي

        جرم بيشرت از اعتيادموضوع قاچاق مواد خمدر آه گرفتاري بيشرت و   

        آن منيشود تا حد اعدام آه باالتر از آن نيست چون پولساز است ريشه

   سسه در حالت ساله اين مو32مسئله تكدي نيز با اين مهه تالش پيگري 

        تفاوت چشمگريي افت آرده و برچيده شده لكن چون دست ناآگاهان بي

  لوحانه با دلسوزي آاذب بانگيزه حمروم نكردن سائل دهدر آار است و سا

        گدايان را به اين عمل ننگني و شوم و چرآني تشويق و حتريك ميكنند

        )اند گدائي را بيشرت پولساز آرده(آين تكدي را مشكل آرده  ريشه

        ه آبروريزي ميكنند چرا توجئيكه حمروم نكردن سائل را انگيزهآا

        منيكنند منظور شرع انور از سائل گداي حرفهاي نيست آه دمشن خدا و

        در رديف شراخبواران قرار گرفته و اگر حمروم منيشود آرد چرا حضرات

 معروف او را بكار معصومني بكرات سائل را حمروم و بقصد ارشاد و امربه

        ي و اهتمام سائلپرور در حد پول خردارجاع فرمودهاند وانگهي دلسوز

 است آيا اينها به گرفتاراني آه ساهلاي سال با غريت و شرافت در مكاسب

        اند و عصا از نان آور شده گوناگون تالش منوده حاال پري و عليل و بي

        اند چون آا تكدي را دستشان افتاده و درآمدي ندارند چه انديشيده

        دانند البد ميگويند بفالن چهارراه بيايند تا پول هبرتين راه چاره مي

  از: اند  فرموده) ع(خردي بآا بدهيم لكن آبرومندان بطوريكه امام ششم 



 

 

 

        اآنون آه به. دهند مريند ويل تن به ذلت و آبروريزي مني گرسنگي مي     

        م شئونات درماندگان شهر اشراف يافته وسسه به متافضل اهلي اين مو

.         ميگذارند انديشان چوب الي چرخ مني ميكند چرا سادهبررسي و تا

 ز سري ن غم ترا نشاط رسدمرا 

 تو خنده گل و من داغ الله ميبينم                                  



            

 

           اسالم وبه پريوي ازآن هدف اين موإسسه از بنيمنظور اصلي

 بردن گدائيو آبروريزي و خشكاندن ريشه فقر است نه فقري تراشي

 

 طبق آماريكه آتاب دريوزگان از متكديان هتران ارائه داده است درصد  

        تكدي با افزايش سن فزوني ميگريد شايد هم مبرور زمان و آسب جتربه

        تر ميشود و در متام جداول درآمد متكدي بيشرت و به گدائي شيفته

        بيسوادي بيشرت عامل تكدي است جامعه متكديان آه در ان حجم

        بيسوادان به پنج برابر مريسد هرگز حجم سواد به باالتر از دبريستان

        تاب اظهار داشته در جدول مربوط مشاهدهدر مهني آ. يابد  منيارتقا

        ميگردد پس از استان هتران استااي آذرباجيانشرقي و خراسان به

        اند بطوريكه يك ترتيب بيشرتين تعداد متكدي را به هتران فرستاده

 ) .1(پنجم از متكديان از آجناست 

         بـديهي اسـت هـرآس دسـت بـسوي          - گـدايان    جاي ديگـر نوشـته خاسـتگاه        

        ديگران دراز آند و از آنان آمك بالعـوض خبواهـد و دردل خـود را حمـق يـا                   

        دست آم زيرك تلقي آند آار تكـدي صـورت خـاص خواهـد داشـت برخـورد بـا                   

   ود شرمسار يابد و حال آنكه اگر متكدي از آار خ         آنان نيز ضرورت ديگر مي    

 باشد و هر آن از آمك خواهي در برابر ديگران رنج بـربد بـه يقـني عوامـل                  

        متكـدي شـتافت در اينكـه      ) جنـات (مبارزه با تكدي وجود دارد بايد بكمـك         

  تقدم داشتند عقايد يكسان مهديگر  بر  آداميك آنندگان   يا آمك تكدي

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ن موسسه موجـب شـده کـه گـدايان متفـرق شـوند بطوريکـه يکـی از                         شايد فعاليت اي   -1  

اعضاء موسسسه گدائی را در مشهد ديـده بـود متکـدی گفتـه تربيـز را تـرک و بـه مـشهد                                 

 . آمده ام مبادا به موسسه خرب دهی که مرا تعقيب کنند



 

 

        اي وجود نداشت به يقني ننده کنيست آنچه مسلم است اينكه اگر آمك

      عادت اين انساا. تبع آن پا ميگرفتآمد و نه به  متكدي نيز نه پديد مي

 اند مانند پدرانشان با پرداخت مبلغي اندك به متكدي روز را آغاز آرده

 آنند و ديدار متكدي و سپاس او را آرامبخش ميدانند و خود را به هنگام

 ).1(آمك در پايگاه بزرگرتها ميبينند

پائينرتين   در بني مادران آنان بهه منشا متكديان خمصوصاد در خانوادسوا  

        بيسوادي جتلي ميكند % 97سطوح خود مريسد و در باالتر از 

 هم بر آل. اي آه هم بر سرنوشت فرد اثر ميگذارد تكدي بعنوان پديده

  تكدي بر آل و ابعادي بسيار آهايست اجتماعي با زمينه جامعه پديده

        فرهنگ اثر ميگذارد مهانطور آه خود ناشي و منبعث از فرهنگ است

  تكدي ميتوان فرهنگي را شناخت و موردبدرسيت ميتوان گفت از روزنه

  ارزيابي قرار داد تكدي از اين روزنه مبانند يك مسبل يا مناد و يا هبرت

 .شاخص مناد عمل ميكند

        وار اين خرييه  شود و بگويد آمكهاي آبرومندانه و علياگر يك نفر پيدا  

        معقول و مشروع نيست ؟ و فقط گداپروري آه موجب حمروميت قشر

         عناد ميكند و در اشتباهو عفيف جامعه است هبرت است مسلماآبرومند 

        اري روحي روانياست و برياهه مريود پس اين گداپروري يكنوع بيم

        است آه خداوند بدست قدرت خود شفا دهد و اين بيماري خوره را آه عقل

  .و فهم را ميخورد درمان فرمايد 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  دريوزگان-1



 

 

 

 

 نظر هر قدر ثرومتند شود خوي گدائي و گدا طبع تنگ

 پست فطرتي را از دست خنواهد داد

 

        گر را آه صباحيت داشت پادشاهي بزني گرفت دخرت با دخرتي دريوزه  

        مهه ابرام شاه با او بطعام منينشست شاه جتسس را شيب پشت در ان

        شد و از روزن بوثاق دخرت چشم بدوخت آنگاه آه خدمتگزاران خوان

        بست و هر يك را) 1(ها  گوناگون زلهگسرتده برفتند دخرت از خورشهاي

        الدر برابر هر يك ايستاد و زبان سواي اد سپس برسم گدايان  در گوشه

        اي برداشته و را باجي خريم ده و آنگاه از هريك لقمه گشاده ميگفت خداي

 .پس از دعا و ثنا بر صاحب خري و دست دهنده تناول ميكرد

 

 تكدي در روستاها

 

        وران آا به تكدي مريوند و در اطراف استان دهي است آه حتي پيشه  

 .اگر نتوانند مردم به او دخرت منيدهند



 

 

 

 

  سال پيش1400سابقه بيمه 

 

        فرمودند ما هذا يعين اين) ع(گذشت حضرت علي  سائل نابينائي مي  

        ت منظورشان تعجب از تكدي در جامعه اسالميچيست نفرمودند اين آيس

        بود عرض آردند يك ّجنار مسيحي است حضرت فرمود استعملتموه

 آرديد و چون آشي هبنگام جواني از او هبرهتموه عشبابا و اذا آرب و عجز من

       وجه؟ بربيد و از بيت املالايد پري و عاجز شد او را ترك و رها آرده

. را بپردازيد از سياق حديث معلوم است تا آخر عمر بيمه آرد  معيشت او

 نبود آه آار ناقص اجنام دهند و پول خرد بدهند حاال) ع(معصومني  چون شگرد

        طرفداران تكدي و آبروريزي آه ميخواهند دنيائي را در مذلت و خفت و

         سائل را حمروم آرد هبرتهم) ع(شرم ببينند شايد بگويند حضرت علي 

 د هم خودداد و باصطالح قال قضيه را ميكن باو الاقل يك درهم ميبود نقدا

        آسوده ميشد و هم سائل را رجنه منيكرد وقيت اينگونه افكار پيش برود

        سسه سال است آه اين مو32 آشفتهاي خنواهيم داشت ؟ حدود آيا جامعه

        قيقات الزم و دقت نظر آايف از درماندگان محايت ميكند و صدهابا حت

     زخم بزرگ و آوچك را پانسمان و به عزت و شرف فردي و اجتماعي

 سسه نيازمندان حقيقي آه با ضوابط موراهنمائي آرده و در حال حاضر

        ن زيادهاند ويل گدايا مند شده اند از آمكهاي مهه جانبه هبره موافقت آرده

        باز و هواداران آا از شنيدن اسم خرييه محايت طلب فسادگر حقه

 .مستمندان فرار ميكنند

 

   خوش بود گر حمك جتربه آيد مبيان   

 تا سيه روي شود هر آه دروغش باشد                                 



 

 

  سسه ناراحتبتكرانه مولوحان ناآگاه از اقدامات خداجويانه و م ساده  

        آبرو و معتاد عذاب ميكشند هستند و از حمروميت يك عده مال اندوز بي

 اگر بيماران جسمي و رواني با وضعيت مضر و مسري در آوچه و بازار پرسه

        )نه مسكن است(زنند و از دوا و آمپول و عمل جراحي آه عالج قطعي 

 به منظور عالج قطعي تعقيب و اجبار مبعاجله يا تركهراس دارند اينها اگر 

        اذيت مردم به مرجع صالحيتدار راهنمائي شوند بطوريكه در خصوص

   شهر بدون( نتيجتا شهر تربيز به هزاران فرد و خانواده اعمال شده آه

 گي شرافتمندانه ادامه ميدهند اگرشهرت يافته و نيازمندان بزند )گدا

 ا و ضايعات مواد يك توليدمن مهت به آمر زده و با رخيت و پاشهدا اي عده

 با پوهلاي خرد(رد اين موسسه آه انگيز عرضه دارند مثل عملك شگفت عظيم

 اآنون افتخار و) آورد ا به بار ميزماني فساد و ربا و ننگ و عار ر آه

و رفاه بارمغان آورده عوض تشويق و دعا چرا يك عده خمصوص  شرف و آبرو

 ميزنند ؟ دائما نق

  اگر بيين آه نابينا و چاه است   

 اگر خاموش بنشيين گناه است                                      

 

 فاعتربوا يا اولوااللباب                             



 

 

 

 بدعتها و خرافات

 

   تابناك و شفاف اسالم عزيـز آـه        دوده شدن بدعتهاو خرافات از چهره     با ز   

 اي مـن درآورده چـرآني شـده و         با چرآها و آلودگيهاي رسوم و آداب سليقه       

        منايانـد چـون اشـخاص      آريه مينمايد اسالم اصيل چنانچه هـست خـود را مـي           

        لوح ظاهر بني چه اسالمي چه غـري اسـالمي از ماهيـت هـر پديـده و هـر                    ساده

        النـاس  وت ميكنند فلذا عـوام    آئيين فقط ظاهر آنرا ديده و از روي آن قضا         

 در اغلب امكنه و ازمنه با آلوده و چرآني منـودن صـورت و قيافـه تابنـاك                 

        اسالم سد و حـائلي در مقابـل شـناخنت و درك حقيقـت اسـالم اصـيل بـوده و                    

        هستند خرافات مثل رطوبـت بطـور ناحمـسوس بـه زيـر بنـاي ديـن ميخـزد و                   

اشـكال    مثل داخل شدن به آب در ماه مبارك آه بدون          خودش از آب آمرت نيست    

ــوبي آرا  ــل رط ــسنت در حم ــت داردو نش ــ  . ه ــد آ ــي دارن ــسيها مثل ه        انگلي

        از خـود  ) پوهلـاي درشـت   (نگهداري آنيد پوندها    ) پول خردها (مشا از پنيها    

  و حرامهـاي اسـالم آنقـدر مـتني و مـتقن و             حمافظت ميكنند احكام و واجبات    

        مطابق عقل و فطرت هستند آـه مباننـد سـد سـديد خـود را حمافظـت ميكننـد                   

        ويل بدعتها و خرافات بنام اعمـال حـسنه اگـر قـدم مبيـدان نـد اي بـسا                   

 و) 1(واجبات و حمرمات دين را بازپس زننـد و مـردم در تـشخيص آـا هـاج                 

 مبانند سائل پروري هم چيزي در اين مقوله است آـه اصـل انفـاق و               ) 2(واج

        صدقه را مغشوش مينمايد مهـم ايـن اسـت آـه ايـن مهـه مطالـب در موضـوع                    

 تنبل  و  پروري بح سائل ق  و  خودآفائي   آبرومندانه در حدسن آمكهايح

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  حريان و سرگشته–هاج  -1

  کالم و سخن–واج  -2



 

 زي درج و بعنوان درددل عنوان و مطرح گرديده ايتـا هبرتيـن الگـو و               نوا 

        تـرين  مرجع مهانا براي ما دستورات شرع مـبني اسـالم اسـت آـه حتـي جزئـي                 

        هـم بعنـوان   ) سـسه خرييـه   مو( را هـم صـرحيا بيـان منـوده مـا             مسائل شرعي 

        يفيــت تكــدي اگــرمــردم شــريف در آ. ريزخــوار آن ســفره گــسرتده هــستيم

        ترديد دارند براي روشن شـدن حقيقـت ميتواننـد از آفتـاب درخـشان شـرع                

        اي و مــن درآورده ره جبــائي روشــين بگرينــد چــون رفتــار و آــردار ســليقه

ــه   ــاري نتيج ــسران و زيانك ــب و خ ــز ختري ــربد و ج ــردم مني ــدارد و م         اي ن

    را مظهر بيچارگي  ط افراد آبروريز و متظاهر به فقر      لوح و ظاهربني فق    ساده

        و نياز ميدانند ويل قرآن جميـد ميفرمايـد عفـت و آبرومنـدي و عـزت نفـس                  

        آه از توانگران متيز داده نـشود مـالك فقـر و اسـتحقاق بـوده و مـستوجب                  

        ه جـدا اسـتدعا ميـشود آـه اگـر بـا            از خوانندگان اين نـشري    . محايت است 

 خواندن اين درد دهلا از شئومت و زشيت گدائي و تشويق آن آگـاه شـوند آـه                 

         يـاد بگرينـد    رديد از مراجع شرع و عقـال و علمـا         فبها املراد و در صورت ت     

        چــون مــسئله حــساس و پــاي آبــروي جامعــه و افــراد آن در ميــان اســت و

  آثريي از درماندگان شريف آـه ميمرينـد امـا دسـت تكـدي بـاز                عدهسرنوشت  

ــل       ــرب و حتم ــت و ص ــني عف ــا را ب ــا آ ــروران تلوحي ــائل پ ــد و س         منيكنن

        مهـه اوقـات گرانبـها      گرفتاريهاي غري قابل حتمل ، و تكدي خمير ميكنند اين         

        يـشود اگـر دقـايقي     هاي گروهي و مـشغوليتهاي ديگـر صـرف م          آه به رسانه  

 .صرف اين امر مهم شود قضيه حل ميشود



 

 

 

 

 

 علت اصلي سائل پروري

 

 سسه و ديگران ، آه بوسيله اين موحقيقت اين است آه در شهري  

 مني ميشوند چه انگيزه و ضرورت و چه عامليدرماندگان ، آبرومندانه تا

         سي و دو سال است آهسسهل پروري و آبروريزي است ؟ اين موموجب سائ

         تشويق سائلني حرفهاي ميكند جنبهتوصيه به عدم حتريك و

        سا به درماندگان مساعدت نكنند بلكهاحنصارطليب ندارد آه اشخاص را

        منظور اين است آه در اجنام آمك عفت و آبروي فردي و اجتماعي حلاظ

ا اگر يك يا چند نفر مشكل فرد يا افرادي را آبرومندانه و با گردد وال

اسرار حل آنند آه امكانا دوباره آاري و آشانده شدن مددجو به  حفظ

ال شود اجنام نيابد چه اشكايل و مراجعه بديگران آه منجر به سو سودجوئي

 :قرآن جميد هم طرز دستگريي از مستمندان را بيان فرموده است  .دارد 

 انيكه در راه خدا بازداشت شدهاند و توانائي ندارند آه در زمني حرآتآس

 نيازانند نيازمندان را از آنند و شخص نادان ، ميپندارد آه ايشان بي

 هاشان  ميشناسي و هرگز با اصرار از مردم چيزي منيخواهند و اگر چهره

 احتاين آيه خود صر( آن آگاه است چيزي از مال خود انفاق آنيد خدا به

 ) .مذموم بودن تكدي دارد به



 

 

 

 ترفندهاي گدايان در عصر حاضر

 

        گداي نابينائي آه در آنار خواربار فروش حمل براي گدائي مينشست) 1

        دار گفت مشا و با او انس گرفته بود روزي پسر متكدي به آن مغازه

        خواهد مرا آور آندشنوي دارد او مي دوست پدر منيد و از مشا حرف

        بطوريكه روزي به من محله آرد و خواست انگشتانش را توي چشمهاي

   من فرو برد و آا را از آاسه بريون آورد آه من فرار آردم حاال هم از

        تصميمش منصرف نشده از او خبواه آه دست از سر من بردارد

        گداي نابينا در ميان گذاشت گدا گفت خاك برخواربارفروش مسئله را با 

  ناني بكف آورد منار آند و جان بكند تا لقمهسرش برود و تا آخر عمر آ

 .ميخواستم با از دست دادن چشمهايش عمري آار نكند و نان خبورد 

 طبيب بيمروت خلق را رجنور ميخواهد   

 )1(م پسر را آور ميخواهدگداي سنگدل چش                            

        شناسي بيهقي در قرن چهارم ، گدائي آه مشعب نام داشت از گونه  

   اي بكار ميربد تا بچه او هنگام تولد زمينگري يا نابينا شود و آن حيله

  . آودك خود را بديگري آرايه ميداد گدائي قرار ميداد ياآودك را وسيله

        سسهب موقع جلسه ، زني به نگهباني موغرو طرفهاي 82اواخر هبمن ) 2

        سسه گفت شوهرم فوت آرده پول بدهيد دفنشآمد بيكي از اعضا مو

        آنيم جواب اين بود آه مشا آدرس بدهيد تا ما بيائيم و مراسم دفن را جبا

 .ت زن گفته بود آه هنوز منرده اسآورمي

  يكي از آا آار من آمدند  در حال گريه به حمل دوسيت ميگفت دو زن) 3

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 در اين عصر پزشکان متعهدند که هر چه در توان دارند در هببودی بيماران         -1

 .بکوشند



 

  هزار400اظهار آرد دخرتي دارم آه حامله است و براي عمل سزارين او    

      بالفاصله آا را به بيمارستانتومان مطالبه ميكنند ويل من پول ندارم

        مربوطه معريف و قرار شد بسرتي منايند لكن پس از چند روز آه از

 .بيمارستان صورت حساب خواستم گفتند به ما مراجعه نكرده

        گدائيكه شبها) (( 3318 (82 اسفند 5اي از روزنامه مهشهري  خالصه) 4 

         صبح تا8از ) 1(پريزني معروف به سيده خامن)) با آژانس خبانه مريود 

         شب گدائي ميكند هر چه لباس دستش رسيده رويهم تن آرده11يا 

        ميان آلماتش تنها آلمات رآيك مفهوم ميشود آژانسها مايل به سوار

        بد دهن است و با بددهين گدايي... آردن او نيستند چون بو ميدهد 

        هم چهرهدارها ميگويند  ديگر را از خيابان سلطاني رانده است مغازه

        حمله را زشت ميكند و هم در آار و آاسيب ما اثر ميگذارد ويل ما

 توانيم با او دربيفتيم شايد تصور از گدائي نداشنت و فقر نباشد بلكه مني

        گريي ملتمسانه وعي گردنهتنها استعداديست آه ميتواند شخص را بن

 .وا دارد 

        وسي آه از گـدايان مـشهور عـرب بـود و           ميگويند گدائي نزد عباس د    )2) (5

        املثل ، آمد آه مرا در گدائي تعليم ده آه چـون بـآن عمـل                در گدائي ضرب  

  خـود   بر سـينه   اي از آاغذ بساز و     آنم از فقر و فاقه خالص شوم گفت پنجه        

  روز در آفتاب ، برهنه تن سري آن تا بـدنت از آفتـاب سـياه                40بچسبان و   

      شود بعد از آن به روستاي مجعـي از ابلـهان درآي و در مـسجد ايـشان سـه                   

  خضر  حضرت   آه  فرياد آش سحر چهارم و وقت   و در شب   آناحيا شب 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .لهای اجتماع را مهنام سادات شريف منوده اند نفرين بر کسانيکه اين انگ-1

  در يوزگان51 صفحه -2

 



         من اد و چونمرا نظر آرد و دست مبارك به سينهرا ديدم و او ) ع(

         پنجه بر سينه تو ببينند مريد تو شوند ومردم نزد تو آيند و آن نشانه

     يك ده را مريد خود آرد مقصودخدمتها بكنند او آن حيلت جبا آورد و 

 .او به حصول پيوست و از جفاي فقر و فاقه باز رست



 

 – 1425 مجادي الثـاني     22 - 1383 مرداد   19به نقل از روزنامه مهشهري مبورخه روز دوشنبه         

  ،3461مشاره 

 آودآان اجارهاي در آغوش گدايان چالق باشند

 .گرانرتند

 

  ي آه او را از مادر به آرايه برده خوابيدهدخرتك بيچاره سر به بالني زن 

      بازي ، تفريح ، شور و نشاط در دنياي دخرتك مفهومي ندارد ، در. است

     خوابي آه به ميل خودش نيست و تنها; قاموس او خواب هبرتين معنا است  

        اش بوده بر او حتميل اي ترياك آه متام صبحانه اجباري به واسطه حبه

        ك به سخيت لب به سخن ميگشايد ، بايد يك ساعيتزن. شده است

        باور آن مامور دولت نيستم ، خربنگار: ((سريش شوي و عجز و ناله آين آه 

        مهه اينها)) آورم هم نيستم ، دانشجويي هستم آه تكليف استاد را جبا مي

        تكرار آين و گوشه اسكناس سبز رارا بايد چندين و چند بار برايش 

 :نشانش دهي تا سخين گويد 

  تنها من. ام آه بچه داشته باشم من اصال ازدواج نكرده.بچه من نيست(( 

        نيستم ، دخرتان زيادي هستند آه مثل من آارشان گدايي است و

        ا برخي زناندر ميان م. اي هستند هايي آه در آغوش دارند ، آرايه بچه

        تازه اگر بچه شل و چالق. شغلشان فقط زاميان است و آرايه دادن بچه

 .))باشد قيمتش خيلي باالست

        تـر  ك گـويي آـه خيـش آب شـده آسـوده           زنـ . خبواب دلبندم ، آسوده خبـواب       

    مـا هـم     هم اين گونه آـار ميكنـيم ،        چه فرقي دارد؟ ما   : ((سخن ميگويد   

دارمي ، ساعت آار دارمي هر چه بيـشرت از مـردم پـول بگـريمي درصـد                   آارفرما

 تازه آار ما هم سخت است ، تابستاا جلوي آفتاب. عايدمان ميشود بيشرتي



 

است  دنياي ما هم اين گونه. مينشينيم و زمستاا سرما را به جان ميخرمي

 .))و ما هم دنياميان را دوست دارمي

        اي است آه پديده. اي نوين و نو ظهور نيست در ايران پديدهتكديگري 

        چنانكه دآرت جميد اهبري ، آسيب. به تاريخ اين مرز و بوم قدمت دارد

        پديده تكدي گري: ((ييد حرفهاي فوق ميگويد  تاشناس اجتماعي ضمن

         اجتماعي و سياسي فراز ومنتها به داليل. در ايران پديده نويين نيست

        در هتران: ((وي معتقد است .)) نشيبهاي رشد و ضعف را پيموده است

        گدايان حوزه و. گدايي تابع قواعد ، ضوابط و انضباط خاص خودش است

        در بني. آيند حمدوده جغرافيايي دارند و خود مافيا به حساب مي

   گروه بندي و. معروفند ، يعين گدايان هتران و توابع)) ت.ت.گ((ن به خودشا

 حوزه جغرافيايي دارند ، سرويس محل و نقل دارند ، گدايان استيجاري و

        هاشان گدايان ثابت دارند ، صبحها با وانتهاي خمصوصي در حمل حوزه

         به آادر ساعتهاي خمتلفي از روز چند موتور سوار. پخش ميشوند

        موران شهرداريآوري ميكنند تا اگر ما سرآشي آرده و پوهلايشان را مجع

  اينها گدايان. يا جاي ديگر آا را دستگري آردند ، پوهلا هدر نرود

 .)) پورسانيت هستند

         سال آار ميداني هنوز نتوانسته14دآرت اهبري با اشاره به اينكه بعد از 

     هايي بچه: ((ر سانيت را شناسايي آند ، ميگويدات رئيسه اين گدايان پوهي

        ها اين بچه. هاي استيجاري هستند آه در آغوش زنان هستند اغلب بچه

        قيمت خاصي دارند ، اگر چالق باشند نرخشان باالست ، اگر شل باشند

 يك.  حمسوب ميشوندترخشان باالتر است و اگر شل و چالق باشند گنج



      بچه به دنيا15 ايل 14عده از خامنها فقط مسئوليت زاميان دارند و 

        ميآورند و آرايه ميدهند ، حيت متوسل به آارهايي ميشوند آه بچه

        89 ايل 75. اش بگريند چالق به دنيا بيايد تا پول بيشرتي براي اجاره

      يعين يك بچه گدا در گرماي.  از نوزادي معتادندها درصد از اين بچه

      تابستان و در سرماي زمستان صبح تا غروب خواب است چرا آه صبح يك

 .))اندازند حب ترياك يا شريه در گلويش مي

        .تر صحبت ميكنند آايي آه در اطراف ميدان آزادي هستند راحت  

        فالت پياده رو نشسته و مهانند آن ديگريزن جواني آه آسوده بر آس

        اي را در آنارش نشانده و آودك ديگري پستان به دهن و مهانند آن، به بچه

        گري آارهاي ديگري چون واسطه: ((خوابي عميق فرو رفته است ، ميگويد 

 .))بر عهده داردمواد خمدر و شب خوابي در خانه ديگران را نيز 

  .وقيت از او ميپرسيم آه دلت به حال بچه منيسوزد؟ او آه گناهي ندارد

 نه بودم؟ آار ما هم اين است و اومگر من بچه بودم ، چگو: ((ميگويد 

 .))مهني االن عادت آند بايد از

        دآرت جميد اهبري آه در حال حاضر گاهي به نريوهاي پليس آموزش  

        در بني گدايان ، آدمهايي هستند آه ناقل امراض: ((يدهد ، ميگويد م

        اي عامل پخش عده. پوسيت ، جنسي و عامل ويروس حمسوب ميشوند

      برخي از اين گداها در پوشش آار. اي عامل فحشا هستند مواد خمدر و عده

        سب و دعا ميفروشند يا اسفند دودآدامس ، فال ، چ. آاذب گدايي ميكنند

      گدايان ثابت. اينها هر آدام ترمونولوژي خاص خودشان را دارند. ميكنند

  مواجه  خشكسايل طبيعي مانند  با بالياي  اغلب اهل شهرهايي هستند آه

 .))اند شده



 

        وي با اشاره به حملهاي مترآز گدايان در شهر هتران به موضوعات  

 جديدي از قبيل وجود آموزش و گرمي براي گدايان اشاره آرده و تاآيد

        اينها گرميورهاي.درهاي در هتران مرآز گرمي گدايان است: ((ميكند 

        .ماهري دارند آه اصال خود انسان باور ميكند آه خود اين گدا آور است

        دانشكده آموزش گداييجالب اينكه اينها . حيت زخم درست ميكنند

    ندونه دستشان را بلرزانند ، چطور بشلدارند و در آجنا ياد ميدهند آه چگ

     و چطور آه و ناله آنند و با تكنيكهاي روز گدايي آشنايشان ميكنند و

        ام در صدد هتيه سايت گدايي براي خودشان هستند تا اخريا هم شنيده

 .))نند با گدايان دنيا تبادل اطالعات آنندگدايان بتوا

        مرد با يك عكس راديولوژي جلوي هر رهگذري سبز ميشود با عجز و  

        با اين تيپ آدمها سخن. ناله درخواست آمك براي مهسر بيمارش دارد

        اي آه آم ميماند پشت بند هر سوايل آه و ناله. گفنت بسيار سخت است

        باورتان شود واقعا حمتاج است ، اما واقعيت چيز ديگري است چرا آه

شگردي درآمد روزانه او بيش از هزينه عكس و نسخه و ويزيت است و اين مه

 .ثر از سوي اين افراد استتازه و مو

        گدايان ثابت و گدايان فصلي ، حبثي است آه پژوهشها و حتقيقات  

 ين امر آه گدايان ثابت چه تفاوتيا. يادي را به خود اختصاص داده استز

        گدايان فصلي دارند و اصال اينها نشات گرفته از آجا هستند خود جاي با

        در: ((دآرت اهبري در اين مورد چنني توضيح ميدهد . بسي تامل دارد

 پاييز ه هستيم آه تابستان در مشال،واجگدايان فصلي و ثابت م هتران ما با



 

 

 

 برخي از. در مشهد ، نوروز در شرياز و اصفهان و زمستان در هتران هستند

  دارند ، گدايان پوهلايشان را دراينها مست بانكداري را براي گدايان

منيگذارند و به آا ميدهند و برخي ديگر پول را به سكه و دالر  بانك

 اي ور خانه دارند ، يكي خانه حرفه گدايان دو جبرخي از. ميكنند تبديل

 يكي هم خانه واقعيشان است و حيت برخي شان اتوبوس و تاآسي هم شان و

 . ))دارند

 گداياني هستند آه با مراجعه به در منازل طلب استمداد ميكنند ، اما  

        هاي خايل اقدام آا عمدتا به شناسايي خانه. واقعيت چيز ديگري است

 ميكنند تا در صورت اطمينان از خايل بودن منزل با اطالع دادن به دار و

 .هاي سرقت را فراهم آورند دسته خود پيش زمينه

        اند بسيار گداياني آه به واسطه فروش اجناس به تكديگري روي آورده  

 به. تر از بقيه هستند و در مقابل هر سوايل جوابي در خور دارند زيرك

        وان مثال پريزني آه مشغول فروش چسبهاي زخم است حاضر ميشودعن

 .در قبال خريد مهه چسبها به سواالتتان پاسخ دهد

 .اند  نفري در ميدان توحيد هتران گدايي را پيشه خود آرده5خانواده   

        شوهرش از مهان هايي است آه عكس راديولوژي در دست به پيشواز هر

        دو دخرتش با آرايه آردن آودآان خردسال به گدايي.  مريودعابري

        جزو گدايان پورسانيت. مشغولند و تنها پسرش آدامس ميفروشد

      معلوم منيشود چقدر به ما ميدهند ، هر چقدر: ((هستند و ميگويد 

 .))بيشرت آار آنيم ، بيشرت ميگريمي 

  مال آمدتان  در مهه   تا آنيد مني خودتان آار  ا براي وقيت ميپرسيد چر  



 امي يعين پدر و اين گونه آار آردهما از اول : ((خودتان باشد؟ ميگويد 

 اند ، ما هم به اين شيوه آار آردهبرادرها و خواهران من  مادر و

 .اردگرومهان جدا شومي و جدايي از گروه حكم مرگ را براميان د منيتوانيم از

هايي آه درآمدش  گروه جدا شومي ديگر اجازه ندارمي در حوزه زه اگر ازتا

اي به حوزه ما وارد شود ابتدا خود  اگر هم غريبه. آار آنيم زياد است

ان اطالع ميدهيم  و اگر موفق نشدمي به افراد گرومهميكنيم اقدام به راندنش

وقيت .)) وداي منيتواند وارد حوزه آاري ما ش هيچ غريبه. آنند تا دآشان

بينيد و گرمي ميشويد ؟  آنيد آه راست است آه مشا آموزش مي از او سوال

در اين موارد سوال نكنيد ، تازه اينهايي را هم آه : ((ميگويد  فقط

 .))بود گفتم زيادي

   از اينكه دخرتانت ، نوزادان را آرايه آرده و آا را عامل درآمد خود

        وم ، مگر دخرتان من الي پر قو بزرگنه چرا ناراحت ش((ميكنند چطور؟ 

     پس دخرتانت معتاد هستند ؟.)) شدند آه آا را بايد الي پر قو بزرگ آرد

 ام هر نوزادي آه آرايه داده ميشود آخر شنيده)) چه آسي اين را گفته؟((

   مگر دخرتان تو ترياك.)) خب ، باشد. ((اش حبهاي ترياك است صبحانه

 نه ، آا وقيت ده سالشان شد ، خودشان شروع به گدايي((ند؟ منيخور

 سراغ دخرتش را ميگريم تا با او. بيش از اين جوامب را منيدهد.)) آردند

        در مهان حني پسرش را نشامن ميدهد آه. صحبت آنم اما من پس منيدهد

        ))يخواي؟آدامس م. ((سالم. آن سوي چهارراه مشغول فروش آدامس است

 .))نه. ((فقط چند تا سوال))  چه حريف؟. ((نه ، ميخواهم باهات حرفم بزمن

   سال دارد و12امسش علي است ، . مادرش سفارش ميكند آه جوامب دهد



        هايي آه درون ماشينهاي آنچناني به زندگي بچه. اصال درس خنوانده

 دوست.)) اي ندارم بايد آار آنم چاره(: (هستند حسرت ميخورد و ميگويد 

 .دارد وقيت بزرگ ميشود ، ديگر گدايي نكند

        آن سوتر دخرتي ديگر با دخرتآي در آغوش ، سرنوشيت را به انتظار  

        دخرتك بيچاره قرباني ندامن. ميكشد آه خود منيداند و منيخواهد

        ي براي تعيني مسري زندگيش ندارد وا او هيچ اراده. آاريهاي من و توست

        اش را نه خود ناچار مهيشه بايد خبوابد تا وقيت بزرگ شد دو راهي زندگي

      او يا بايد گدايي را پيش گريد يا مادر فرزندان. آه برايش تعيني آنند

      ;اشت  او از زندگي دو چيز را مهيشه به ياد خواهد د. اش شود استيجاري

 .دسيت آه مهيشه مقابل مردم دراز باشد و زاد و ولدي پر تعداد



 

 

 اظهارات يك عضو افتخاري اين موسسه

 

ــنبه    ــاعت 16/2/83روز چهارشـ ــسه 30/18 سـ ــرآت در جلـ ــت شـ ــه جهـ          آـ

        موســسه بــدفرت آمــدم مبحــض ورود بــه حيــاط دخــرت جــوان نــسبتا شــيك پــوش

        در حال ناراحيت آه معلوم بود ايت دهلره را دارد وارد حياط خرييـه شـد و                

        از نگهبــان خواســت آــه فــردي را بــراي شــنيدن اظهــاراتش معــريف منايــد 

      نگهبان مرا نشان داد آه چه فرمايشي داري باو بگو ، دخرت پيش آمـد و در                

        هرم آـه هترانـي اسـت او هـم دانـشجو           حال گريه گفت من دانشجو هـستم شـو        

        است براي تعقيـب پايـان نامـه بـه تربيـز آمـدمي متاسـفانه شـوهرم سـخت                   

        مــريض شــد و بــه اورژانــس بيمارســتان مشــس بــردمي دآــرت گفــت در نتيجــه 

        پارگي رگ قلبش بايد سريعا عمل شود آـه هشتـصد هـزار تومـان هزينـه آن                 

     سسه هدايت آردم گفـتم برويـد دفـرت منـهم          است من او را به دفرت معاون مو       

        ميامي ناراحت نباشيد رسـيدگي ميـشود ايـشان بـدفرت رفتنـد منـهم دو سـه                 

        دقيقه بعد وارد اطاق شدم شنيدم مهان اظهارات قبلـي را تكـرار ميكنـد و               

        خـود ششـصد هـزار تومـان هتيـه         ميگويد من با فروش طالجـات و زر و زيـور            

        ام دويست هزار تومان ناقص دارد آـه جـان شـوهرم جنـات يابـد وضـع                  آرده

        ثر ميكـرد مـا بالفاصـله دسـت بكـار          رت طوري بود آه هر بيننده را متـا        دخ

        شدمي آه يكنفـر را جهـت پـذيرش و عمـل و سـاير مقـدمات بـه بيمارسـتان                    

        مـاهرترين ... س گـسيل سـازمي منـهم تلفـن را برداشـتم آـه بـه آقـاي                   مش

        پزشك جراحي قلب تربيز زنگ بـزمن آـه مهكـاري فرمـوده و ايـشانرا در عمـل                  

   جراحي قلب آمك منايند و به ايشان گفتم آه ما ترتيب آار را ميدهيم و هر               

   بيمارستان  به  خودمان ا ي   ميگريمي  ختفيف  يا داشتيد  ناقص   چه 



        ميپردازمي در اين موقع دخرت با سرعت جلو دهانش را با دستش گرفت و 

        گفت دستشوئي آجاست ؟ دستشوئي حياط را نشان دادمي با سرعت رفت

        از اطاق نگاه ميكردمي نگهبان دستشوئي را نشان داد ويل خامن مددجو با

       به بريون رفت ما به معاون خرييه گفتيم آه او به جاي دستشوئي بهسرعت 

        بريون رفت معاون فورا به بريون رفت آه علت بريون رفتنش را آشف آند

        آه نگهبان ميگويد آه در اين جا موبايلش زنگ زد و او فورا به بريون رفت

        اي رنگ آمد و سوار شد و م بريون پيكان قهوهمعاون موسسه ميگويد رفت

       رفتند گويا در اطاق آه با ما صحبت ميكرد موبايلش قبل از زنگ ويربه منود

 او از لرزش موبايل آه گويا خاموش نكرده بود متوجه ميشود آه اگر زنگ

        مريودبزند نقشه خنثي خواهد شد فورا دستشوئي را هبانه آرده به بريون 

        اش را خراب چون ميبيند آه يك اشتباه خاموش نكردن موبايل نقشه

       هزار تومان آرده فرار ميكند غافل از اينكه او به قصد دريافت دويست

    آشي آرده بوده در دفرت ميبيند آه پول نقدي در آار نيست لذا بقيه نقشه

 .ار بود آه عملي منودزنگ موبايل هم اخطاري براي فر

        اين) حمروم نكردن سائل يا منزجر نكردنش(حال سوال ما از مدعيان   

        است آه در مورد اين سائل به ظاهر آبرومند يا سائل زجناني مسجد حاج

         درج شده اظهار عياملندي و بيچيزي و هتديد به53امحد آه در صفحه 

        اش جمرد از آب درآمد و فقط از با رويت شناسنامهخودآشي ميكرد آه 

        يك جيب بغلش آه معلوم ميشد يكصد اسكناس هزار توماني درآمد يا

        زني آه هزينه آفن و دفن شوهرش را مطالبه ميكرد وقيت شنيده بود

 ز فوت نشدهآدرس بدهيد بيائيم اقدام به آفن و دفن منائيم گفته بود هنو



  آيا در اينگونه موارد آه مكررا بطور روزمره پيش ميايد تكليف شرعي و 

        عقلي يك فرد مسلمان چيست اگر بدون حتقيق و بررسي آل هزينه آفن

        و دفن يا عمل جراحي را به پردازد مشمول گول خوردن و نرينگ زدگي

  نبايد سائل را حمروم(د رد آند آه آلي ميشود اگر با پول خرد از سر خو

   فرد هم درد و نياز مستمند را دوا منيكند و هم موجب نگراني يك) آرد

        مسلمان واقعي ميشود آه باالخره آن دفن و آن عمل جراحي عملي شد يا

        در حالت بالتكليفي ماندند يا منجر به آبروريزي يكفرد بظاهر آبرومند

ه اين است آه فردي آه به او اظهار نياز شده خود يا با ميشود مگر ن

آبرومندانه چند نفر زخم او را به بندند و پانسمان آنند يا به  مهكاري

 محايت مستمندان ارجاع و احيانا براي حصول نتيجه و اطمينان پيگري موسسه

        قضيه شوند مالحظه فرموديد آه براي اجنام عمل جراحي قليب شوهر آن

       دخرت بظاهر دانشجو و پذيرش او موسسه با سرعت متام دست بكار شد و

 در صورت مثبت بودن آار آل دويست هزار تومان يا با اخذ ختفيف الزم به

        بيمارستان پرداخت ميشد و نيازي به هيچگونه پول خرد و آبروريزي و

         حمروم آردنلطمه به شخصيت و امروز فرداو مساحمه نبود و اين بظاهر

        سسه يا افراد بقصد حتقيق و عالج قطعي بدون آبروريزي صالحموقيت مو

 ز باز يا آار نيازمند حقيقي آالسا است آه بالفاصله يا مچ گداي نرينگ

 روبراه ميشود يا توسل به پول خرد و گدا بازي خوبست ؟ اگر آسي خبواهد

  دم انزجار و حمروميت سائل اقدام عجوالنهبا پول خرد آبروريز بقصد ع

  منايد و قصد نيل به ثواب آني رانتيجه سكن گونه و خام و نپخته بيم

 بايد بداند آه ثواب نيست عقاب است و اين آبروريزيها مشكالت رسيدن دارد



 

        باهداف عاليه اين خرييه را چندين برابر ميكند حاال جزاي خداوند قهار

 د بود پرودگار دانا عامل است اين ترفندها و صدها حيله وچه خواه

        ترفندهاي مشابه و دامهاي فريبكارانه مهيشه سر راه است آه در نتيجه

        عدم توجه و تفكر ظاهربينان ساده لوح اين اسالم و جامعه اسالمي است

        ند ، آهاي قرار ميگري توجهي عده آه روياروي و نشانه آماج خدنگ بي

 .موارد عربت زياد لكن آو عربت پذيران عاقل دلسوز



 

 

 حمل مرغوب براي گدائي

 

        دارها سعي ميكنند در چهارراهها و حمل آثرت عبور مهچنانكه مغازه  

 و مرور مغازه دائر آنند گدايان هم سعي ميكنند در چهارراهها و بغل دست

        بابيها و سينماها مستقر شوند و گاهيها و چلوآ مساجد و امامزاده

        حملهاي مرغوب را با سرقفلي معامله ميكنند يك تاجر تربيزي ساآن

        آملان ميگفت گداي مريداماد هتران را در ونك ديدم علت پرسيدم گفت

 .م ا آجنا را بعنوان آادو عروسي به پسرم دادم خودم به ونك آمده



 

 

 گدايان در انگلستان و هند

 

        آوري  ميليون يورو براي مجع31چند ماه پيش در انگلستان   

        عرقخورها و گدايان اختصاص يافته معلوم نيست موفق خواهند شد يا نه

        اي و با ويل حبمداله در شهر ما اين مشكل خيلي پيچيده با اندك هزينه

        و حتمل مشقات و زمحات) ذات پروردگار(ستمداد از آارفرماي اصلي ا

        قسمت حل نشده مشكل تكدي زير(طاقت فرسا قسمت مهمش حل شده 

 آه انشااهللا بياري خدا و مهت مردم) سر گداپروران ناآگاه ساده لوح است

 د و آمكهاي جالب و مهه جانبه بهاين چند نفر باقي هم ريشه آن ميشون

        درماندگان واقعي نيز با نظم و ترتيب خمصوص اجنام مييابد شايان ذآر

         گدا آه000/10است يك بررسي نشان ميدهد آه تنها در شهر مببئي هند 

ه        د داشته است تعداد گدايان دهلي بآا قادر بكار بودند وجو% 47

        قادر به اجنام آار بوده حاليه در % 5/44 نفر مريسد از اين عده 000/30

        از مشار انگشتان) با وجود تشويق سائل پروران(تربيز تعداد گدايان 

        جتاور منيكند بلكه بآن حد منريسد و بنا باذعان و اقرار سازمان هبزيسيت

    )شهر بدون گدا(هاي گروهي و اآثريت مردم شريف تربيز   رسانهو برخي از

 .بيائيد مهت آنيم تا اين افتخار را به حتقق آامل برسانيم. عنوان يافته



 طرز آبياري درختان

 

        اگر خبيال اينكه درختان هيچ باغ را نبايد از آبياري حمروم آرد مبجرد  

    به بيخ درخت بريزمي يا درخت را از راه شاخهعبور از باغ يك استكان آب

 آب بدهيم نه ريشه آن ، بغري از اتالف آب چه نتيجه ميدهد ؟ مسلما اين

        طرز آبياري صحيح نيست اگر دستوري براي ترك نكردن و غفلت نكردن

 از آبياري هست بطرز صحيح و معقول آن است آه بايد اين آهبا را در يك

        يا استخر مجع و مبوقع درختان را بنحوي آه سرياب شوند آبياريخمزن 

        بطور آامل) موسسه خرييه محايت مستمندان تربيز(آرد آه اين آار را 

        اهللا آاملرت خواهد شد و اگر آسي يا آساني خبواهنداجنام داده آه انشا

        موسسه! يا درماندگان را خودماني خودآفا آند چه هبرت نيازمندان 

        ميخواهد امكانا از متام مفاسد و نرينگ و پيامدهاي تكدي جلوگريي و

         نيازمندان اعمال منايد آم بدونمتام آمكهاي ممكنه را درباره

        ه دوباره آاري همال اين است آه اين روش هبرت است آسو. آبروريزي

 ندارد ، يا گداپروري ؟ آه پررويان مال اندوزي آنند و آبرومندان حمروم

 .شوند 



 

 

 االعمال بالنيات

 

        در بسياري از موارد خود عمل مطرح نيست بلكه انگيزه و نييت آه در  

   االعمال (پس اين اعمال وجود دارد مطرح بوده مورد توجه قرار ميگريد

  ارزش رفتاريت و انگيزه است آه تعيني آنندهيعين اين ن) بالنيات

        انسااست به تعبري رفتارگرايان عمل رفتار و حرآت شاخص عيين انگيزه

        ثري شرائطمطلق نبوده و خواه ناخواه حتت تا است اما انگيزه يك پديده

        رطي گشته يا از بني رفته واجتماعي قرار ميگريد و تقويت ميشود ش

        مضمحل ميگردد ، هستند آسانيكه هم متكديان را تشويق ميكنند هم

        سسه پول ميدهند اگر ده تومان خايل به سائل يكصد هزار تومان بهبه مو

        اند چون هم آب به سسه بدهند بنظر موإسسه آار مفيدي اجنام ندادهمو

        خمزن مرييزند و هم خمزن را سوراخ ميكنند عينا مثل جتويز

 .هاي مقوي و مفيد و توصيه خبوردن داروهاي مسي خطرناك داروي

        گداپروران با دادن پشيزي به متكدي آبروريز هم آبروي فردي و  

    د هم آارهاياجتماعي را بر باد ميدهند هم نريوي آار را سلب ميكنن

      مثبت را از دريچه منفي مينگرند چرا ؟ براي آنكه بعقيده آا نه تنها

 .هبشت بلكه سعادت دنيا و آخرت با پول خرد رسواگر امكانپذير است 



 

 

 تقاضا از مردم شريف

 

     سنج و خوش ذوق آه نسبت به درك مطالب روشن و از عزيزان نكته  

  هستند و از خرافات و پندار و گفتار و آردارشناس تيزفهم بوده و سخن

        سست و ياوه بيزارند صميمانه تقاضا ميشود اگر مطالب اين صفحات

 و ضاي خداق تلقي آنند براي رنه را مطابق واقعيت و سازنده و حمدل گوددر

        مبنظور حل معماي تكدي و گداپروري اين مشكل ديين و اجتماعي و

        مشكالت ديگر ، مردم را با بيان شيواي خود ارشاد فرمايند و

        شخصيتهاي بااستقامت و مثبت علمي و اجتماعي و روشنفكران و

 ثر است و مهوارهين آائيكه گفتار و آردارشان موروشنگران و متنفذ

        باقدامات مبتكرانه مثرخبش بدعت شكن خرافه ستيز عشق و عالقه

        سسه و اهداف آن آه آارفرماي آل و اصلي آن خداي جبلدارند به اين مو

يا   ميباشد محايت فرمايند و اگر مطالب و مندرجات مورد اعرتاض بودهشانه

    نياز به راهنمائي و تذآر دارد يا اينكه به مقتضاي حسن ظن و مصداق

 مورد قبول واقع گردد هبر حال نيازي) شدقبول دولتيان آيمياي اين مس (

   شنبه به ديدار باشد ميتوانند در ساعات اداري و روزهاي يكشنبه و سه

       )با متاس تلفين قبلي( به دفرت مرآزي تشريف فرما شوند 20 تا 18ساعت 

 .ضمنا خواهشمندمي مردم را مبطالب زير راهنمائي فرمائيد

ــيل  ) 1 ــاي را بوس ــديان حرفه ــن متك ــيس 2330808ه تلف ــدفرت110 و پل          ب

  مرآزي خرييه راهنمائي فرمايند تـا توامننـدان بـا آـار و ناتوانـان بـا                

        مني و گـدايان زورگـو را بـه دسـت قـانون سـپرده و متكـديان                 مستمري تـا  

 اين اقدام شوند اگر چه    اصلي روانه سسه مبوطنبا هزينه مو وارداتي 



        است علت اصلي تشويق آنندگان گدايان است آه خدامحله به معلول   

 .هدايتشان آند

        سسه و آمكهاي آالن را به صدقات جزئي خود را بصندوقهاي مو)2

        ملت (-) 2000قرض احلسنه املهدي دارايي حساب (حساهباي بانكي 

        -) 1133سسه مو صادرات مشس تربيزي جنب  -) 6007صاحب االمر 

        )40808( ملي بازار -) 5120 - 5011جتارت در متام شعبات ايران (

        - خيابان مشس تربيزي -تربيز : نشاني دفرت مرآزي . واريز فرمايند

 روبروي مسجد شكلي
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