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Wstęp
Zadaniem nauki jest poszukiwanie racjonalnych rozwiązań dla cywilizacyjnych wyzwań współczesnego świata. Jednym z takich kluczowych wyzwań jest także rozwój
zrównoważony. Idea zrównoważonego rozwoju jest niezwykle obiecująca, ale z całą
pewnością wymaga ogromnego zaangażowania ekonomistów. Nauki ekonomiczne,
a w tym dyscyplina nauki „finanse”, podejmują to wyzwanie. Wiele badań, spotkań,
konferencji i publikacji służy naukowej analizie oraz praktycznej implementacji zasad zrównoważonego rozwoju we współczesnej gospodarce w zakresie finansów
i rachunkowości.
Proces naukowego opracowywania problemu trwa, a społeczna ewolucja biznesu dostarcza ambitnych tematów badawczych. Po latach pracy możemy wskazać
zarówno na konkretne sukcesy, jak też i na wiele wątpliwości w zakresie koncepcji
zrównoważonych finansów. Materialnym dowodem naukowego wkładu w poszerzanie wiedzy są publikacje. Znaczna część aktualnego dorobku naukowego dyscypliny „finanse” dotycząca zrównoważonego rozwoju jest już od lat regularnie
prezentowana w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Kontynuujemy ten cykl opracowań.
W niniejszym tomie zebraliśmy wyselekcjonowane artykuły autorów z wielu
uznanych ośrodków naukowych w Polsce. Ich tematyka skoncentrowana jest na zagadnieniach finansów i zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono w nich doskonałe
rozważania teoretyczne oraz konkretne przykłady z praktyki gospodarczej. Każdy
artykuł stanowi inspirujący materiał naukowy.
Szczególne podziękowania należą się nie tylko Autorom, ale także Recenzentom, którzy podjęli trud oceny nadesłanych materiałów. Jako redaktorzy tomu wraz
z Autorami i Recenzentami mamy nadzieję, że poprzez publikację naszego wspólnego dzieła wnosimy istotny wkład w naukowe opracowanie problematyki finansowania zrównoważonego rozwoju.
Leszek Dziawgo, Leszek Patrzałek
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POVERTY IN THE PERSPECTIVE OF ISLAM –
SELECTED PROBLEMS
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JEL Classification: I32
Streszczenie: Społeczno-ekonomiczna wielowymiarowość ubóstwa przejawia się m.in.
w zróżnicowaniu opisu oraz interpretacji jego treści i cech. Celem artykułu jest prezentacja
muzułmańskiego spojrzenia na istotę ubóstwa, będącego jednym ze sposobów postrzegania
tego zjawiska. Treść artykułu, oparta na analizie literatury tematu oraz badaniach własnych
nad wybranymi problemami ekonomii islamu, skupia się na dwóch zagadnieniach: charakterystyce funkcjonujących w przestrzeni naukowej podejść właściwych dla interpretacji ubóstwa oraz prezentacji spojrzenia na ten stan z perspektywy religijnej i społeczno-ekonomicznej doktryny islamu. Tezą opracowania stało się stwierdzenie, iż historyczna ciągłość oraz
powszechność występowania ubóstwa nie mogą być przyjmowane jako czynniki przesądzające o uniwersalności jego postrzegania i interpretacji.
Słowa kluczowe: ubóstwo, islam.
Summary: Socio-economic multidimensionality of poverty is manifested e.g. in the diversification of the description and interpretation of its content and characteristics. The purpose of
the article is to present Muslim approach to the essence of poverty as one of the ways for this
phenomenon perception. The content of the article, based on the subject literature review and
the author’s own studies, covering the selected economic problems of Islam, is focused on
two issues, i.e. the characteristics of approaches functioning in the scientific space, adequate
for the interpretation of poverty and the presentation of this status perception from a religious
perspective, and the socio-economic doctrine of Islam. The statement that the historical continuity and the general prevalence of poverty cannot be accepted as the decisive factors of its
perception and interpretation universality has become the primary thesis of the study.
Keywords: poverty, islam.
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1. Wstęp
Współczesny świat traktuje ubóstwo jako wielowymiarowy i wielopłaszczyznowy
fenomen społeczny, właściwy nie tylko dla słabo rozwiniętych gospodarek. Przyczyny i konsekwencje oraz atrybuty ubóstwa są kategoriami analizowanymi z punktu
widzenia osób/społeczności doświadczających tego stanu oraz ich otoczenia, dając
podstawę do charakterystyki tego zjawiska, jak i formułując i wyznaczając zadania
w obszarze jego ograniczania.
Zróżnicowanie opisu istoty ubóstwa ma swoje źródła m.in. w przyjmowanej
perspektywie obserwacyjnej, akcentowaniu jego wyznaczników czy też (choćby
w kontekście tematyki tego artykułu) warstwy kulturowej służącej artykulacji jego
cech. Rozpoznanie wielorakich sposobów postrzegania tego stanu, w tym i tych właściwych islamowi, daje, w opinii autora, możliwość konfrontacji „zachodniego”/
świeckiego spojrzenia na ubóstwo z ujęciem podporządkowanym kanonom wyznaniowym reprezentowanym przez tę religię.
Mając na uwadze powyższe, sformułowano cel artykułu, którym jest ukazanie
muzułmańskiego spojrzenia na istotę ubóstwa1. Realizacji przyjętego zadania podporządkowano strukturę artykułu, opartą na trzech częściach. Ich treść poświęcono:
charakterystyce funkcjonujących w przestrzeni naukowej podejść właściwych dla
interpretacji istoty ubóstwa, prezentacji spojrzenia na ubóstwo z perspektywy religijnej i społeczno-ekonomicznej doktryny islamu, wnioskom odnoszonym do poruszanych zagadnień.
Tezą opracowania staje się stwierdzenie, iż historyczna ciągłość oraz powszechność występowania zjawiska ubóstwa nie mogą być przyjmowane jako czynniki
przesądzające o uniwersalności postrzegania i interpretacji tego stanu. Treść artykułu oparto na analizie literatury tematu oraz autorskich wnioskach płynących z badań
nad wybranymi problemami ekonomii islamu.

2. Ubóstwo jako zjawisko społeczno-ekonomiczne –
dylematy interpretacyjne
Ubóstwo jest zjawiskiem występującym w każdej społeczności, bez względu na poziom jej rozwoju czy punkt na osi czasu kształtowania się jej cech. Historia gospodarcza świata, poszczególnych państw, kultur czy grup społecznych dowodzi nieprzemijającego podziału na biednych i bogatych. Podział ten, jak i jego trwałość, są
argumentami potwierdzającymi tezę, że ubóstwo wraz z jego przyczynami i skutkami było, jest i będzie problemem, z którym w swej historii zmaga się człowiek.

Autor świadomie pomija opis statystyczny ubóstwa oraz prezentację narzędzi walki z tym zjawiskiem w społeczno-ekonomicznej przestrzeni islamu. Działanie to jest podyktowane zewnętrznym
ograniczeniem objętości artykułu.
1

Ubóstwo w perspektywie islamu – wybrane zagadnienia
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Wielowymiarowość i wieloaspektowość ubóstwa wskazuje na fakt, że stan ten
wyraża się zarówno brakiem odpowiednich dochodów czy też szans ich wzrostu, jak
i dotyczy sytuacji, w której określone osoby (ich grupy) doświadczają społecznej
marginalizacji, ograniczania udziału w procesach decyzyjnych, definiujących np.
zdolność ich dostępu do podstawowych usług i świadczeń społecznych oraz realizacji różnorakich potrzeb. Ta sama wielowymiarowość wskazuje również, że:
• rozwiązanie problemu ubóstwa winno być obszarem równoległej aktywności
osób dotkniętych tym stanem oraz społeczności, organizacji i regulacji tworzących środowisko, w którym one funkcjonują;
• walka z ubóstwem, prowadzona np. na poziomie mikro-, mezo- i makro- (ekonomicznym, społecznym i/lub politycznym) może przybierać różne formy i oblicza.
Osoba poszukująca odpowiedzi na pytanie: czym jest ubóstwo, jakie są jego
przejawy oraz w jaki sposób mierzyć/opisywać jego wymiar, staje wobec dylematów, których rozstrzygnięcie w sposób naturalny prowadzi do konstatacji o zróżnicowaniu podejść do tej problematyki. Wśród głównych zagadnień podlegających
analizie w tym obszarze znajdują się rozstrzygnięcia dotyczące m.in. tego2:
• czy problematyka ubóstwa winna być łączona tylko z materialnym aspektem
życia człowieka czy też należy włączać do niej kwestie kulturowe, społeczne
czy polityczne;
• czy zagadnienie ubóstwa odnosić do zasobów ludzi ubogich, pozostających
w ich aktualnym posiadaniu, czy też do zasobów, które mogą oni pozyskać
w przyszłości;
• czy przyjęte definicje i sposoby pomiaru zjawiska ubóstwa dają racjonalne podstawy porównań, w tym i tych ponadnarodowych;
• czy i w jakim stopniu ów opis i pomiar jest obiektywny;
• jakie jest racjonalne uzasadnienie dla wykreślonych linii ubóstwa;
• czy opis ubóstwa winien być opisem wyrażającym wielkości absolutne, czy też
odnosić się do miar relatywnych;
• czy ubóstwo w swej charakterystyce należy badać i opisywać tylko na poziomie
jednostki ludzkiej, gospodarstwa domowego czy może obszaru geograficznego;
• jaki horyzont czasowy należy przyjąć w procesie oceny ubóstwa?
Mając na uwadze ukazane wyżej zagadnienia, stwierdza się, że opis ubóstwa przebiegać może różnymi drogami, a każde z przyjętych kryteriów podziału tego zjawiska,
będące zarazem sposobem jego interpretacji, daje możliwość rozszerzenia i uzupełnienia jego treści. Wśród najbardziej typowych spojrzeń na istotę ubóstwa wskazuje się
wyodrębnienie czterech podejść interpretacyjnych: podejścia monetarnego (Monetary
approach), podejścia opartego na zdolności realizacji określonych funkcji życiowych
(Capability approach), koncepcji wykluczenia społecznego (Social exclusion concept)
2
Pogłębioną analizę generalnych problemów łączonych z kwestią definiowania i pomiaru zjawiska ubóstwa znajdziemy np. w: [Laderchi i in. 2003, s. 244-247].
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oraz podejścia partycypacyjnego (Participatory approach). Ujęcia te są swoistym obrazem historycznego rozwoju sposobów opisu i pomiaru ubóstwa oraz zmieniającego
się spektrum wyznaczników charakteryzujących ten stan.
Istotą monetarnego, historycznie najstarszego, ujęcia problemu ubóstwa (Monetary approach) staje się zagadnienie zabezpieczenia realizacji potrzeb podstawowych3 (żywności, mieszkania, odzieży), zapewniających człowiekowi zdolność
przeżycia. Ubóstwo w tym przypadku łączone jest z faktem braku środków finansowych (ograniczeniem dochodów) przeznaczanych na realizację potrzeb warunkujących jego fizyczną egzystencję. Wśród najważniejszych elementów definiujących
zdolność do przeżycia, a więc i włączanych w proces szacowania monetarnej linii
ubóstwa, znajdują się wydatki żywieniowe, rozpatrywane przez pryzmat możliwości pokrycia minimalnych potrzeb energetycznych człowieka, wyrażanych w kcal.
Podejście to daje podstawę do: porównań w czasie i przestrzeni, formułowania
uogólnień oraz standaryzacji wyników prowadzonych analiz zjawiska ubóstwa. Jest
ono spojrzeniem uzależniającym się od ocen zewnętrznych, opartych zwykle na obserwacjach absolutnych. Akcentowanie w nim kwestii dochodowych, leżących po
stronie jednostki/gospodarstwa domowego, odnoszonych do arbitralnie ograniczonego koszyka dóbr podstawowych, skupia się na materialnych/dochodowych osiągnięciach ubogich, pozostawiając w opinii T. Panka [2011, s. 13] niedoszacowany,
społeczny wymiar zjawiska ubóstwa oraz jest źródłem przeciwstawiania się prawu
wolnych wyborów dokonywanych przez ubogich odnoszonych do sposobów funkcjonowania i życia jednostki.
Kolejna koncepcja ubóstwa, oparta na zbiorze zdolności do wypełniania funkcji
życiowych (Capability approach), odrzuca monetarne/dochodowe spojrzenie na to
zjawisko i postrzega je jako stan niemożności/niezdolności lub ograniczenia realizacji określonych funkcji, będących konsekwencją uwarunkowań o charakterze osobistym, jak i społecznym. Funkcje te, mając wielowymiarowy charakter, odnoszą się
np. do możliwości: zapewnienia zdrowia, bezpieczeństwa publicznego, dostępu do
zdrowej żywności, informacji, kształcenia się, reprodukcji czy uczestnictwa w życiu
politycznym4. W swym założeniu opis istoty ubóstwa poprzez pryzmat zdolności/
możliwości (capabilities) wyraża się niespełnieniem warunków, w których człowiek
może korzystać z wolności, oznaczającej czerpanie przez niego korzyści z szeroko ro3
Prekursorami tego podejścia byli C. Booth [1887] i B.S. Rowntree [1992] analizujący zjawisko
ubóstwa w Londynie (1887) i Nowym Jorku (1902).
4
Wśród ograniczeń omawianego podejścia wskazuje się trudność w zdefiniowaniu listy podstawowych możliwości/zdolności, tworzących obraz dobrobytu. A. Sen, pionier i propagator tzw. Capability
approach, w swych pracach poświęconych tej tematyce nie wskazał minimalnego zbioru tych zdolności, nie zdefiniował też wskazówek, w jaki sposób taką listę stworzyć. Warto tu dodać, że określenie listy podstawowych zdolności do wypełniania funkcji życiowych jest działaniem podejmowanym przez
środowiska naukowe, jak i praktyków zajmujących się zjawiskiem ubóstwa, niemniej jednak w dużej
mierze listy te odzwierciedlają tzw. zachodnią koncepcję „dobrego życia”. Szerzej np. w: [Robeyns
2005, s. 104 i n.; Laderchi i in. 2003, s. 253].
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zumianego otoczenia (społecznego, politycznego, środowiskowego, gospodarczego)
i jego infrastruktury, stanowiących podstawę prowadzenia wartościowej egzystencji,
dającej możliwość realizacji tkwiącego w nim potencjału [Sen 1993, s. 40 i n.].
Wykluczenie społeczne (Social exclusion concept), skupiając się na zjawisku
wielowymiarowości ubóstwa oraz czynników je determinujących, interpretuje ubóstwo przez pryzmat procesów marginalizacji i deprywacji człowieka, zachodzących
w każdym społeczeństwie, bez względu na stan zamożności jego członków. W swej
definicji wykluczenie społeczne może przybierać różne oblicza, wyrażając się swoistą różnorodnością doświadczanych wykluczeń. I tak P. Townsend [1979, s. 31]
stwierdza, że stan deprywacji odnosi się do osób, które w rzeczywistości są wyłączone z wszystkich normalnych wzorów życia, obyczajów i działań. J. Le Grand
[Laderchi i in. 2003, s. 258] wskazuje, że osoba doświadcza stanu wykluczenia
społecznego, jeśli: jest członkiem społeczności; jako obywatel, z przyczyn od niej
niezależnych, nie może uczestniczyć w jej normalnym funkcjonowaniu; chciała by
to robić. Z kolei S. Golinowska, P. Broda-Wysocki [2005, s. 46] definiują owo wykluczenie, jako sytuację uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą jednostce lub
grupie zgodne z prawem pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr publicznych
i infrastruktury społecznej, gromadzenie zasobów i zdobywanie dochodów w godny
sposób.
Dzięki wykorzystaniu pozamonetarnych charakterystyk potrzeb, których brak
zaspokojenia decyduje o stanie ubóstwa, koncepcję wykluczenia społecznego traktuje się jako rozszerzenie interpretacyjne tego zjawiska, a poprzez przypisanie specyficznych cech właściwych temu wykluczeniu często przeciwstawia się je ubóstwu, pozwalając na rozłączne traktowanie tych stanów.
Podejście partycypacyjne (Participatory approach) jest konsekwencją krytyki
omawianych wyżej spojrzeń na istotę ubóstwa. Krytyka ta odnosi do oparcia ich
na narzuconych zewnątrz, zestandaryzowanych sposobach interpretacji tego zjawiska oraz podziału badanej populacji na biednych i nieżyjących w ubóstwie. Kolejną
cezurą jest wskazanie, że w procesie interpretacji istoty ubóstwa i oceny jego skali nie wykorzystuje się opinii analizowanych grup lub jednostek doświadczających
konsekwencji tego stanu. Sytuacja taka sprzyja nieuwzględnianiu ich perspektywy
postrzegania i zrozumienia jego wielowymiarowego charakteru5. Dzięki przyjętej
optyce podejście partycypacyjne, uwalniając się od zewnętrznie narzucanych standardów podziału, włącza samych zainteresowanych w ocenę ich pozostawania/niepozostawania w stanie ubóstwa oraz opisu jego cech. Jest więc sposobem uwzględnienia zindywidualizowanych opinii badanych osób, wyrażanych na temat tego, co
to znaczy być ubogim, jaka jest skala tego stanu, co o nim decyduje6.
Szerzej na ten temat w: [Chambers 1994a, 1994b, 1995, 1997, 2002].
Przyjęta perspektywa obserwacyjna pozwala wykorzystać to podejście w procesie: szacowania np. koszyka dóbr podstawowych wykorzystywanego w monetarnej ocenie ubóstwa; poszukiwania
i wyboru listy zdolności wypełniania funkcji życiowych właściwych dla Capability approach; wskaza5
6
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Podsumowując dotychczas prowadzone rozważania, stwierdzić należy, że poprawność procesów analizy ubóstwa opierać się musi na świadomości jego wielowymiarowości. Ukazane podejścia do interpretacji i oceny skali ubóstwa postrzegają
to zjawisko z różnych perspektyw. Różnice te, z jednej strony, rozszerzają percepcję
zarówno przyczyn, jak i skutków biedy oraz jej wymiarów, z drugiej zaś tworzą podstawy informacyjne zastosowania różnych, w swych celach i narzędziach, polityk
ograniczania tego zjawiska.

3. Muzułmańskie spojrzenie na ubóstwo
Islam jako religia oraz doktryna społeczno-ekonomiczna postrzega ubóstwo wielowymiarowo, odnosząc ten stan zarówno do realnych warunków życia muzułmanina,
jak i łącząc go z pozaziemskim wymiarem bytu wyznawcy Allaha. W swych założeniach religia ta wskazuje, że choć ludzie posiadają te same szanse rozwojowe, to
zróżnicowanie ich statusu ekonomicznego staje się funkcją różnic w sposobie ich
wykorzystania. Z punktu widzenia islamu ubóstwo jest zaprzeczeniem wyznawanej
wiary, a samą ascezę nie traktuje się jako drogi zbliżania się do Boga. Bieda traktowana jest tu bardziej jako społeczna anomalia, której przyczyny i skutki należy
zmniejszać, oraz sytuacja, której konsekwencje mogą być ograniczane dzięki modlitwie kierowanej do Allaha.
Poszukiwanie muzułmańskiej definicji ubóstwa prowadzi nas do źródeł lokowanych zarówno w świętej księdze islamu – Koranie, hadisach7, jak i w interpretacji
prawa szariatu, dokonywanej przez muzułmańskich teologów i uczonych. Źródła te
stają się miejscem wykładni cech tego stanu, odnoszonych zarówno do sfery sacrum,
jak i profanum życia wyznawców tej religii.
I tak Koran – wydzielając w swej treści określoną grupę osób, które wymagają
wsparcia ekonomicznego społeczności muzułmanów z pomocą instrumentu zakat
– daje możliwość zobiektywizowania spojrzenia na zjawisko ubóstwa. Jako umocowanych do czerpania pomocy z obligatoryjnej daniny zakat wskazuje, w pierwszym
rzędzie, dwie grupy osób niemogących liczyć na przetrwanie bez trwałej lub okresowej pomocy finansowej (rzeczowej), zapewniającej możliwość godnego wypełniania ich potrzeb. Są to8:
• ubodzy (miskin) – czyli osoby, których majątek stanowi co najwyżej połowę
zasobów uznawanych w danym społeczeństwie za minimum niezbędne do przetrwania, żyjące w nędzy, uzależnione w swym życiu od innych, niezdolne do
pracy pozwalającej utrzymać siebie i rodzinę, pozostające w stanie mimowolnego ubóstwa;
nia adaptowalności koncepcji wykluczenia społecznego do oceny danej społeczności i oraz wskazania
doświadczanych przez jej członków wykluczeń. Szerzej w: [Laderchi i in. 2003, s. 262 i n.].
7
Opowieści z życia Mahometa, które w swej treści odwołują się do jego wypowiedzi i czynów.
8
Szerzej na ten temat w: [Al-Qardawi 1986b, s. 5-82].
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potrzebujący (fakir) – to ludzie bardziej majętni niż ubodzy, niemniej ciągle lokujący się ze swymi zasobami poniżej minimum niezbędnego do życia, znajdujący się w stanie przymusowego ubóstwa, niezdolni do pokrycia swych podstawowych potrzeb. W grupie tej lokować się mogą osoby niepełnosprawne,
upośledzone, nieposiadające żadnych zasobów majątkowych, bezrolne, pozbawione kwalifikacji zawodowych, w podeszłym wieku czy osierocone.
Obok nich święta księga muzułmanów wyodrębnia z członków religijnej wspólnoty islamu dwie grupy dodatkowych beneficjentów zakat, zgłaszających potrzebę
okresowej pomocy finansowej, którzy z tytułu zaistnienia nieprzewidywalnych sytuacji znajdują się czasowo w sytuacji niemożności realizacji swych podstawowych
potrzeb życiowych. Są to: dłużnicy – osoby, które nie są w stanie uregulować swego wymagalnego w danym momencie długu9, powstałego w związku z finansowaniem celów dopuszczonych przez islam, oraz tzw. synowie drogi – podróżni, którzy
w danym momencie nie posiadają środków na dokończenie swej podróży do celu
niesprzecznego z nakazami islamu, bez względu na swój stan posiadania. W grupie
tej znajdują się np. ofiary prześladowań religijnych, rasowych, uchodźcy czy osoby
pozyskujące wiedzę i edukację poza miejscem zamieszkania.
Jak stwierdza K. Korayem i N. Mashhour10 [2014, s. 5], hadisy proroka Mahometa są źródłem m.in. subiektywnego spojrzenia na istotę ubóstwa, wskazując,
że stan ten jest niebezpieczeństwem i zagrożeniem zarówno dla jednostki ludzkiej,
jak i społeczeństwa. Przyjęta tu optyka traktuje ubóstwo jako niepożądaną sytuację,
przed którą bronić się powinien każdy muzułmanin. Obrona owa winna przybierać
m.in. formę modlitwy skierowanej do Allaha, w intencji ochrony od zła ubóstwa
[zob. Güner 2005, s. 5].
Nauka islamu, głoszona słowami teologów i uczonych tego wyznania, dowodzi
występowania pięciu obszarów aktywności determinujących powstawanie ludzkich
potrzeb11, których spełnienie staje się celem życia każdego z muzułmanów. Są to:
Dług nie może obejmować zobowiązań wobec Allaha, np. obowiązku zapłaty zakat, wykupu za
popełnione występki, grzechy czy inne czyny.
10
Profesorowie ekonomii na kairskim uniwersytecie Al-Azhar.
11
Potrzeby te dzieli się na trzy, zhierarchizowane w swym pierwszeństwie realizacji poziomy
w postaci: potrzeb podstawowych (dharuriyyat), potrzeb łagodzących problemy życiowe (hajiat) oraz
potrzeby, których spełnienie prowadzi do polepszenia/udoskonalenia życia (kamaliat). Dharuriyyat
– grupa podstawowych, życiowych potrzeb człowieka (obejmujących żywność, schronienie, ubranie,
edukację i opiekę zdrowotną). Uczeni w prawie szariatu wskazują, iż potrzeby te nie są ograniczane do
tych, których spełnienie zapewnia muzułmanom byt fizyczny, lecz obejmują one te elementy służące:
ochronie wiary, potomstwu, intelektowi, własności i bogactwu. Pokrycie tych potrzeb, traktowane jako
jeden z zasadniczych celów religii islamu, jest niezbędne dla prawidłowego administrowania boskim
i ziemskim wymiarem życia muzułmanów [http://www.investment-and-finance.net/islamic-finance/d/
daruriyyat.html]. Hajiat – grupa potrzeb obejmujących rzeczy i czynności, które nie są kluczowe dla
zachowania wiary, życia, posiadania potomstwa, umysłowego rozwoju i itp., lecz są konieczne dla
łagodzenia codziennych trudności życiowych. Choć człowiek może zrezygnować z ich pokrycia, to
takie działanie czyni jego życie trudniejszym i kłopotliwszym. W ich grupie wymienia się np. potrzebę
9
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religia, jaźń, umysł albo wiedza, potomstwo i rodzina oraz bogactwo. Niezdolność
człowieka do realizacji potrzeb związanych z przedstawionymi wyżej sferami traktowana jest jako życie w stanie ubóstwa, które to ostatecznie utrudnia albo uniemożliwia [Definition… 2008, s. 10]:
• realizację pięciu filarów islamu (wiara, modlitwa, post, zakat, pielgrzymka do
Mekki) wyznaczających drogę do Boga;
• ochronę życia;
• zabezpieczenie odpowiedniego poziomu dostępności do żywności, odzieży,
schronienia, edukacji;
• realizację prawa zarobkowania na życie;
• utworzenie rodziny itp.
Ważne, w ukazanym ujęciu istoty ubóstwa, jest uwzględnienie i artykulacja miary zdolności realizacji każdej z potrzeb podstawowych (dharuriyyat). W tym przypadku wykorzystywana może być: wartość koszyka dóbr zapewniających byt fizyczny, granica wyznaczająca obowiązek opłaty daniny zakat (tzw. poziom nisab12)
czy też aktualna wartość 93 gr 21-karatowego złota [Korayem, Mashhour 2014,
s. 6]. Bez względu jednak na przedstawione wyżej sposoby pomiaru stwierdzić wypada, iż ukazane podejście pozwala na przyjęcie wieloaspektowego spojrzenia na
problem ubóstwa i jego charakterystykę, łączoną zarówno z wyrazem niemożności/
utrudnień w realizacji obowiązków religijnych, jak i ograniczeń wiązanych z doczesnym życiem wyznawcy islamu.

4. Zakończenie
Analiza literatury tematu oraz badania własne nad problematyką artykułu pozwalają
stwierdzić, że:
• choć zjawisko ubóstwa towarzyszy człowiekowi od zarania jego dziejów i dotyczy każdego regionu geograficznego świata (bez względu na poziom jego rozwoju ekonomicznego), w przestrzeni publicznej brak jest jednolitej interpretacji
istoty, przyczyn i skutków tego stanu;

aktywności gospodarczej, komunikacji, transportu czy też nawiązywania umów handlowych zgodnych
z prawem szariatu [http://www.investment-and-finance.net/islamic-finance/h/hajiyyat.html]. Kamaliat
– grupa potrzeb wychodząca poza zakres potrzeb podstawowych, których spełnienie wyraża osiągnięcie poziomu bogactwa i życia w luksusie.
12
Powoływany powyżej próg nisab wyznacza granicę pomiędzy zobowiązanymi i niezobowiązanymi do opłacania zakat. Opisuje on poziom zasobności muzułmanina, którego przekroczenie pozwala
przyjąć, iż jest on osobą na tyle majętną, aby mogła dzielić się swym stanem posiadania z potrzebującymi. Stąd też np. właściciel 87,48 gramów złota, 612,36 gramów srebra lub ich ekwiwalentu w gotówce staje się obligatoryjnie płatnikiem zakat, płacąc 2,5% wartości podlegających temu zobowiązaniu
aktywów. Bardzo szczegółowe wyjaśnienie zagadnienia zasobów majątkowych podlegających zakat
znajdziemy w: [Al-Qardawi 1986a, s. 53-273].
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występujące zróżnicowanie interpretacyjne ubóstwa może czerpać swoje korzenie m.in. z różnic kulturowych, czego dowodem staje się muzułmańskie spojrzenie na to zjawisko;
ubóstwo w perspektywie islamu, posiadając swój wymiar religijny i doczesny,
jest zobiektywizowanym stanem niemożności realizacji potrzeb podstawowych
(dharuriyyat), służących ochronie wiary, potomstwu, intelektowi, własności
i bogactwu. Pokrycie tych potrzeb13, będących jednym z zasadniczych celów
owej religii, traktuje się, jako doktrynalny warunek prawidłowego administrowania boskim i ziemskim wymiarem życia muzułmanów.
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