
 چكيده

ضوع   ضر مو سي فقر،علل وآثارآن ازديدگاه آيات وروايات »تحقيق حا شد. زندگي مي«برر ساده وفقيرانه   با

شبببتهاتي ازسبببوي م اينين دين هووارنووده اسبببل  ه از وله     بزرگان دين وگاهي پيروان آنها،زمينه رابراي ايجاد     

سوب آنهامي سوي آنهابه دين فقر    توان،من سالم از شاهده         ردن ا شل ؛ازطرف ديگرم شاره دا ستي وگداپروري ا دو

سالمي مهوترين      سترش آن دريك  امعه ا شكالت وگرفتاريهاي افرادمحروم وگ سائلي بودند ه تحقيق وپژوهش  م م

 نوودند.ميدراين زمينه راضروري 

 -لل پيدايش آن،آثاروراههاي پيشببگيري ازآنازماهيّل فقرگرفته تاع –هاي م تلف اين پديده بررسببي  نته

سان رادرنحوه برخوردبااين      م ه حا –ازمنظرآيات وروايات  ستند.ان سان ه ل  املترين برنامه حيات ب ش زندگي ان

 رساند.پديده بيشتروبهتر ياري مي

 اسل . تهدراين پژوهش تنهابه بيان مواردا تنانشده اسل ،بلكه دربرخي مسائل مهم آن نيزبه تحليل پرداخ

پژوهش حاضبببردرپنخ ب ش،ماهّيل فقروامسبببام آن،علل فقر،آثارفقر،درمان مقّمل فقرووجايف و ايگاه              

چون معني ومنهوم فقر،نحوه پيدايش آن ،نگرش اسببالم فقرادردنياوآخرت ،تنظيم شببده اسببل ودرآنهامسببائلي مهوي 

ي مانده ازآن ،طريقه رهايي ازآن به صورت وا تواعي به  امعنوي وفقرمادي،آثارفردي نستل به اين پديده ،علل فقر

 موردبررسي مرارگرفته اسلعلوي وعولي وجايف فقرادردنياووجايف ا تواع نستل به آنهاو ايگاه آنان درنزدخداوند

. 

عاصبببر ه دراين           هاي م تاب نابع يغوي ،تنسبببيري،اخالمي،روايي وهوننين برخي   تدوين اين تحقيق ازم در

 برده شده اسل .راستانگاشته شده بودند،بهره 

پژوهش حاضببر،براسبباع نوع وهدفي  ه به دنتاش داشببته،يك تحقيق بنيادي اسببل وبه اعتتارماهيّل وروش  

 باشد.اي مي،تحليلي وتوصيني وبنابرشيوه  وع آوري مطايب ،يك تحقيق  تاب انه

ء فقروارائه ربودن فقرازنظراسببالم اسببل  ه بابيان آثارسببوآننه ازمجووعه اين پژوهش بدسببل آمده ،مت ببوّ

 حتّات مؤثّردرتوسعهتازمس وتوصيّه به انجام برخيراهكارهايي براي زدودن آن چون ز ات وخوس ،دعابراي رفع فقر

آن  اند. بدون شبببكل   برگزيده  تواندآن رابه خوبي دريافل ،واگربزرگان درزندگي دنيايي اينگونه زيسبببتن را        رزق،مي



 ناف  ه موردپسببنداسببالم اسببل حدّدرامورات دنيايي سببرمايه باشببد.آنهازيسببتني اسببل  ه ازآثارسببوءفقربدورمي

 تنا رده اند. وازمضرّات فقروثروت مترّي مي باشد،ا

ضيه  سل ،عتارتنداز:    فر سيده ا به احكام دين دراعواش پايتندبودن افراد -1هايي  ه دراين پژوهش به اثتات ر

داند،تقرّب روي آوردن به آننه اسببالم ،آن رادردرمان فقرمؤثّرمي -2 باشببد.ورفتار،يكي ازعوامل مهم  اهش فقرمي

 يافتن بيشترانسان دردرگاه ايهي رابه هوراه دارد. 

 رزق.فقير،،رفق واژه هاي  ليدي به  اررفته دراين تحقيق عتارتنداز:

 
 


