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دݡکتر سوسن آل رسول))( 

وین بردابرد))(  پر

چݡکیده
کریم سنت روزی رسانی  کدام به نوعی عبرت آورند.در قرآن   جهان خلقت وسنت های هستی هر 
و تفــاوت انســان ها در بهــره وری از آن مایــه عبــرت معرفــی شــده اســت. توســعه و قبــض رزق، تابع 
که آن را به اذن خود به شرایط و عواملی وابسته می کند. از جمله این شرایط  مشــیت خداوند اســت 

کوشش و تالش انسان، ویاد خدا می باشد. 
كلید واژه ها: روزی، وسعت، تنگی، عبرت. 

مقدمه
کــه خــدای متعال بــرای هر موجــود روزی خــواری،  یکــی از آموزه هــای مســلم دینــی مــا این اســت 
ِه ِرْزُقهــا < )هود /6( هیچ   َعَلــی الّلَ

َ
ْرِض ِإلّا

َ
أ

ْ
ٍة ِفــی ال رزق خاصــی را مقــدر و مقــرر فرموده اســت؛>َو ما ِمــْن َداّبَ

َه ِبُكّلِ َشْى ٍء َعلیٌم<  ّنَ الّلَ
َ
که > أ جنبنده اى در زمین نیست مگر اینکه روزى او بر خداست«. از آنجایی 

)البقرة / 231( او می داند چه چیز ببخشد و چه اندازه روزى دهد که مایه فساد و تباهی نگردد، و نیز 
کند. در برابر  َه َعلـی  ُكّلِ َشْى ٍء َقدیٌر< )البقرة /106( هر چه بخواهد می تواند اعطاء  ّنَ الّلَ

َ
که >أ از آن جهت 

آنچه می بخشد پاداش و جزائی نمی خواهد، چرا که غنی بالذات است.او حتی بدون درخواست عطا 
می کند زیرا از همه چیز با خبر و حکیم علی االطالق است. 

). دانشیار دانشݡگاه آزاد اسالمی، واحد ݡکرج
کرج  ). دانش آموخته ݡکارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشݡگاه آزاد اسالمی، واحد 

توسعه و قبض رزق و روزی

ازمنظر قرآن ݡکریم 
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 جهان خلقت 
وسنت های هستی 
كدام به نوعی  هر 
عبرت آورند.در قرآن 
كریم سنت روزی 
رسانی و تفاوت 
انسان ها در بهره 
وری از آن مایه عبرت 
معرفی شده است. 
توسعه و قبض رزق، 
تابع مشیت خداوند 
كه آن را به  است 
اذن خود به شرایط 
و عواملی وابسته 
می كند. از جمله این 
كوشش و  شرایط 
تالش انسان، ویاد 
خدا می باشد.

وزی با تالش انسان ق ور ز رابطه ر
»رزق« بــه معنــی عطــاء )ابن منظــور، 1405ق، 115/10؛ ابن اثیرجــزری، 
که روزى الهی عطاى  1364، 219/2( و بخشــش مســتمر اســت، واز آنجا 
مســتمر او بــه موجودات اســت، )راغــب اصفهانــی، 1412ق، 351؛ مکارم 
شــیرازی، 9/ 17-16( خواه طعام باشــد یا علم و یا غیر آن )قرشی، 1371، 
کریــم مواهــب طبیعی و  گفتــه می شــود. قــرآن   82/3- 84(، بــه آن رزق 
نعمتهاى الهی را رزقی براى انســان و وســیله اى محسوب داشته است که 
بــا آنهــا زندگــی وى ادامه پیدا می کند و وســایل معیشــت او فراهم می آید. 
کاالیــی بــراى او و  رزق مایــه بقــا و حرکــت او بــه ســوى خیــر و تکامــل، و 
چارپایانــش، و وســیله اى بــراى گذران معیشــت و مواّدى بــراى خوردن و 
آشــامیدن اوســت. )حکیمی،1380، 3/ 98؛ مکارم شــیرازی، 1374، 7/ 

89 و284(
ُر 

َ
ــماِء ِرْزقًا َو ما َیَتَذݡّک ْم ِمَن الّسَ

ُ
ُل َلك ْم آیاِتِه َو ُیَنّزِ

ُ
ذی ُیریك

و می فرمایــد: >ُهــَو الَّ
که آیات خود را به شــما نشــان  کســی اســت   َمــْن ُینیــُب< )غافر/13( او 

َ
ِإلّا

کســانی  می دهــد و از آســمان براى شــما روزى )با ارزشــی( می فرســتد تنها 
که بســوى خــدا بــاز می گردند«.خداوند برای  متذّکر این حقایق می شــوند 
هــر مخلوقــی روزی مخصوصــی، در محــل زندگــی اش فراهم آورده اســت 
گــر این چنین  و ازابتــدا احتیاجــات اولیــه زندگــی او را فراهم می ســازد زیرا ا
کاری لغــو و عبث بوده وبا حکمت الهی سازگارنیســت. نباشــد، آفریــدن او 
امیرالمؤمنین علــی؟ع؟   )238-239  /2  ،1374 یــزدی،  )مصبــاح 
می فرمایند: »اوست بخشنده انواع نعمت ها و بهره هاى فزاینده و تقسیم 
کننــده روزى پدیده هــا. مخلوقــات همه جیره خوار ســفره اویند، که روزى 

همه را تضمین، و اندازه اش را تعیین فرمود«. )نهج البالغة، خطبه 91( 
ِمیَن 

َ
أ

ْ
وَح ال که فرموده اند:»ِإّنَ الّرُ کرم؟ص؟ نقل شده  از سوی دیگر از رسول ا

ْزَقَها  ِمَل ِر
ْ

ى َتْســَتك
َ
ُه َلْن َتُموَت َنْفٌس َحّت

َ
ّن
َ
ی َتَباَرَك َو َتَعاَلــی أ ْخَبَرِنــی َعــْن َرّبِ

َ
َجْبَرِئیــَل أ

َلِب« روح االمین جبرئیل از پروردگارم بمن خبر داد  َه َو اْجِمُلوا ِفی الّطَ ُقوا الّلَ
َ
َفاّت

کنید و  کــه هیــچ کس نمیرد تا همه روزى مقدر خود را بخورد از خدا پرهیز 
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خداوند برای هر 
مخلوقی روزی 

مخصوصی، در محل 
زندگی اش فراهم 

آورده است و ازابتدا 
احتیاجات اولیه 

زندگی او را فراهم 
گر این  می سازد زیرا ا

چنین نباشد، آفریدن 
كاری لغو و عبث  او 

بوده وبا حكمت الهی 
سازگارنیست.

در طلــب رزق آرام باشــید«.)صدوق،1400ق، 294( در این جا این ســوال 
گــر " روزى" هر کس از آغــاز تا پایان عمر تعیین شــده، و  که ا پیــش می آیــد 
خــواه ناخــواه به او می رســد، چه لزومی دارد که انســان بــراى تهیه معاش 
تالش کند. چرا که روزى مقدر است و به هر حال به انسان می رسد، وهیچ 
که اختیارانسان نیز  دهان بازى بدون روزى نمی ماند. در پاسخ باید گفت 

یکی از اسباب آن تقدیرالهی است. 
خداونــد ســبحان چنین مقدر فرموده که انســان از مجــرای اراده، تالش 
کــرده و بــه آن روزی مخصــوص و معیــن برســد؛ )مصبــاح یــزدی،1384، 
که اجلش  2/ 239-238؛ مکارم شــیرازی 1374،  17/9-16( و تا وقتی 
نرســیده، ایــن مقــدار معیــن روزی به وســیله کوشــش وی رقــم می خورد. 
بــه عــالوه تالش انســان و وارد شــدن از راههاى صحیــح را در کثرت روزى 
گونه بهره گیرى مادى و معنوى  نمی شود بی تأثیر دانست. اسالم پایه هر 
انســان را ســعی و کوشش و تالش می شــمرد؛تا آنجا که در جمله شعارگونه 
ا ما َســعی < )النجم/39(، بهره انسان را منحصرا در 

َّ
قرآنی>َلْیَس ِلْلِإْنســاِن ِإل

کارش قرار می دهد. پیشــوایان اســالمی براى اینکه ســر مشــقی  کوشــش و 
کارهایی ســخت و توانفرســا انجام  به دیگران بدهند در بســیارى از مواقع 
می دادند.پیامبــران پیشــین نیز از این قانون مســتثنی نبودنــد. ز چوپانی 
گــر مفهــوم تضمیــن روزى از  کشــاورزى،  گرفتــه، تــا خیاطــی، و زره بافــی و 
طرف خدا، نشســتن در خانه و انتظار رســیدن روزى باشد، نباید پیامبران 
که از همه آشــناتر به مفاهیم دینی هســتند این همه براى روزى  و امامان 

کنند. تالش 
قــرآن بــه مــا یاد می دهــد که روزى هــر کس ُمقــدر و ثابت اســت، ولی در 
گاه ایــن شــرط  کوشــش می باشــد، و هــر  عیــن حــال مشــروط بــه تــالش و 
شــیرازی،  )مــکارم  رفــت.  خواهــد  میــان  از  نیــز  نشود،مشــروط  حاصــل 
1374،  550/22( نکتــه اساســی ایــن اســت که تمام تعلیمات اســالمی به 
مــا می گویــد بــراى تأمین زندگی بهتــر چه مادى و چه معنــوى، باید تالش 
گمان مقســوم بودن روزى غلط است.)همان،  کار به  کرد، و فرار از  بیشــتر 
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 این سوال پیش 
گر " روزى"  كه ا می آید 
كس از آغاز تا  هر 
پایان عمر تعیین 
شده، و خواه ناخواه 
به او می رسد، چه 
كه انسان  لزومی دارد 
براى تهیه معاش 
كه  كند. چرا  تالش 
روزى مقدر است و 
به هر حال به انسان 
می رسد، وهیچ 
دهان بازى بدون 
روزى نمی ماند. در 
كه  گفت  پاسخ باید 
اختیارانسان نیز 
یكی از اسباب آن 
تقدیرالهی است.

23( بنابــر ایــن آیات و روایات مربوط به معین بودن روزى در واقع ترمزى 
که براى تامین زندگی به هر در  هســتند بر افکار مردم حریص ودنیاپرست 
گر چنین  می زنند، و هر ظلم و جنایتی را مرتکب می شوند، به گمان اینکه ا
که  گونه به افراد هشــدار می دهد  نکنند زندگیشــان تامین نمی شــود. این 
بیهوده دســت و پا نزده، و از طریق نامعقول و نامشــروع براى تهیه روزى 
گام بگذارند و تالش  که آنها در طریق مشروع  تالش ننمایند.همین اندازه 
کنند،مطمئن باشند خداوند از این راه همه نیازمندی هاى آنها  کوشش  و 
که  که آنها را در رحم مادر فراموش نکرد، خدایی  را تامین می کند.خدایی 
در ابتــداء تولد روزیشــان را قبل از تولد به پســتان مــادر مهربان حواله کرد، 
که ناتــوان بودند،  کــه بــه هنــگام پایــان دوران شــیرخوارگی در آن حال  او 
روزیشان را به دست پدر پر مهرى داد تا تغذیه طیب و حالل فر اهم آورد و 
که براى تهیه غذاى فرزندانش زحمت می کشد، آرى این  خوشحال باشد 
که انســان بزرگ می شــود و توانایی  خدا چگونه ممکن اســت به هنگامی 
کار و فعالیت پیدا می کنــد اورا فراموش نماید. آیا عقل و  و قــدرت هــر گونه 
ایمان اجازه می دهد که انسان در چنین حالی به گمان اینکه ممکن است 
روزیش فراهم نشود در وادى گناه و ظلم و ستم و تجاوز به حقوق دیگران 

گام بگذارد و حریصانه به غصب حق مستضعفان بپردازد. )همان، 22(

وزی تابع مشیت خدا  وسعت و تنگی ر
که فراهم  برای ایجاد هر پدیده ای شــرائط و عوامل بســیاری الزم اســت 
کردن همه آنها در اختیار بشر نیست. تسلط و فرمانروایی بر مجموعه این 
کــه برخی از آنها بــه اذن الهی با  شــرایط و عوامــل در ید قدرت الهی اســت 
اراده و به دســت انســان محقق می شــود.لذا قبض و بســط در دســت خدا 
َه َیْبُسُط  ّنَ الّلَ

َ
ْوْا أ  َو َلْم َیَر

َ
کار و تالش بشر نیز بی تأثیر نیست. > أ گر چه  است، 

َقْوٍم ُیْؤِمُنون< )الروم/37( آیا ندیدند  ْزَق ِلَمن َیَشاُء َو َیْقِدُر ِإّنَ فِی َذ ِلَك لَاَیاٍت ّلِ الّرِ
گســترده می ســازد. در این  که بخواهد  کســی  که خداوند روزی را برای هر 
ّنَ 

َ
َوَلــْم َیْعَلُموا أ

َ
نشــانه هایی بــرای جمعیتی اســت که ایمــان می آورنــد«؛ و >أ
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قرآن به ما یاد 
كه روزى هر  می دهد 

كس ُمقدر و ثابت 
است، ولی در عین 

حال مشروط به 
كوشش  تالش و 

گاه  می باشد، و هر 
این شرط حاصل 

نشود،مشروط نیز از 
میان خواهد رفت.

آیاٍت ِلَقْوٍم ُیْؤِمُنوَن< )الزمر/52( 
َ
ْزَق ِلَمْن َیشاُء َو َیْقِدُر ِإّنَ فی  ذِلَك ل َه َیْبُسُط الّرِ الّلَ

گســترده یا  که خداونــد روزى را براى هــر کس بخواهد  آیــا آنهــا ندانســتند 
که ایمان  گروهی  تنگ می سازد؟! در این، آیات و نشانه هایی است براى 
که امام ســجاد؟ع؟ می فرمایند:»َو َجَعَل  می آورند.« به همین جهت اســت 
ا 

َ
ا َیْنُقُص َمــْن َزاَدُه َناِقــٌص، َو ل

َ
ْزِقــِه، ل ِلــُكّلِ ُروٍح ِمْنُهــْم ُقوتــًا َمْعُلومــًا َمْقُســومًا ِمْن ِر

َیِزیــُد َمــْن َنَقــَص ِمْنُهــْم َزاِئــٌد« و از رزقی که عطــا فرموده هرجانــدارى راروزى 
کاهنده اى  معلومی قرارداده اســت. بهر کس از آنان فراخی و فراوانی داده 
کاســته افزاینده اى نمی افزاید«. )صحیفة ســجادیة،  که را نمی کاهد، و هر 

)28-29
بنابــر ایــن در فرهنــگ قــرآن تعیین و تقســیم روزی به خدا نســبت داده 
ْنَیا 000 <)الزخرف/32(  ِعیَشتَهْم فِی اْلَحَیوِة الّدُ می شود: > 000َنَحُن َقَسْمَنا َبْینَهم ّمَ
روزى ایشــان را در زندگانی دنیا بینشــان تقسیم و پخش نموده ایم«؛ خدا 
کرده، و بر حسب حکمت خود، به هر  معیشت و روزى را میان آنها تقسیم 
کســی روزى او را بخشــیده اســت، و هیچ کس را حق اعتراض بر اونیست. 
)مدرســی،1377، 464/12( دلیــل بــر اینکه اختیار ارزاق و معیشــت ها به 
دســت انســان نیســت، اختــالف افــراد مــردم در دارایــی و فقــر، و عافیت و 
صحت، و اوالد و ســایر چیزهایی اســت که رزق شــمرده می شــود، با اینکه 
همــه افراد بشــر می خواهنــد باالترین حد بهره بری از ارزاق دارا باشــند، اما 
کــه آرزومندند و آنچه  هیــچ یــك به چنین آرزویی نرســیده و به همه آنچه 
که دوست می  دارند نائل نمی شوند. از اینجا می فهمیم که ارزاق به دست 
گر می بــود هیچ فرد فقیــر و محتاجــی در هیچ یك از  انســان نیســت چــون ا
مصادیق رزق یافت نمی شد. بلکه هیچ دو نفرى در داشتن ارزاق، مختلف 
کــه در آنان می بینیم روشــن ترین  و متفــاوت پیدا نمی شــد. پس اختالفی 
کــه، رزق دنیا به وســیله مشــیتی از خــدا در بین خلق  دلیــل بــر ایــن اســت 
تقســیم شــده، نه به مشــیت انســان. عالوه بر اینکه اراده و عمل انســانها 
در به دســت آوردن رزق یکی از صدها شــرائط آن اســت، و بقیه شــرائطش 
در دســت آدمی نیســت، و از انواع رزق آنچه مطلوب هر کسی است، وقتی 
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 آیات و روایات 
مربوط به معین بودن 
روزى در واقع ترمزى 
هستند بر افكار مردم 
حریص ودنیاپرست 
كه براى تامین زندگی 
به هر در می زنند، و 
هر ظلم و جنایتی را 
مرتكب می شوند، به 
گر چنین  گمان اینكه ا
نكنند زندگیشان 
تامین نمی شود. این 
گونه به افراد هشدار 
كه بیهوده  می دهد 
دست و پا نزده، و 
از طریق نامعقول و 
نامشروع براى تهیه 
روزى تالش ننمایند.
كه آنها  همین اندازه 
گام  در طریق مشروع 
بگذارند و تالش و 
كنند،مطمئن  كوشش 
باشند خداوند 
از این راه همه 
نیازمندی هاى آنها را 
تامین می كند.

که همه آن شــرائط دست به دســت هم دهند، و اجتماع  به دســت می آید 
که تمامی شرائط و اسباب به او منتهی  این شرائط به دست خدایی است 

می شود.)طباطبائی، 1417، 9/18(  

وزی  تفاوت انسان ها در توسعه و قبض ر
کرد، تفاوت انســان ها  کــه ذکر آن الزم اســت و نمی تــوان انکار   نکتــه ای 
در توســعه و قبــض رزق اســت. بعضــی از روزی هــا )چــه انســان بــه دنبال 
آن بــرود، یــا نــرود(، به ســراغ او می آیند.انســان در زندگی روزانــه با اموری 
گاه چنان ســخت می شــود که هــر چه می کوشــد و به  کــه  مواجــه می شــود 
گاه چنان آسان  هردری می زند،همه درها را به روی خود بسته می بیند و 
که هنوز به ســراغ دری نیامده و به دنبال چیزى نمی رفته، بر اثر  می شــود 
گر  یك سلسله تصادفها، موهبتی نصیب او شده،و در برای اوباز می شود. ا
کوشــش خود افراد و لیاقتهاى  پیروزیهاى مادى همگی در ســایه تالش و 
آنهــا به دســت می آمــد نباید شــاهد چنیــن صحنه هایی باشــیم.این خود 
که آن  که در پشــت عالم اســباب دســت نیرومند دیگرى اســت  می رســاند 
گرچه در نظر  را طبــق برنامه حســاب شــده اى اداره می کنــد. این حــوادث 
مــا تصــادف اســت،اما در واقــع و از نظــر ســازمان آفرینــش حســابی در آن 

می باشد. 
وجــل  عــز  خداونــد  کــه  »کســی  می فرماینــد:  علــی؟ع؟  المؤمنیــن  امیــر 
روزی اش را برساند،بدون آنکه برای رسیدن به آن قدم برداشته و سخنی 
کســانی  کمــر زده و به آن پرداخته باشــد،از شــمار  گفتــه باشــد، و دامــن به 
کرده اســت«. )محمدی  کتابش از آنــان یاد  کــه خداوند عزوجــل در  اســت 
َه َیْجَعْل  ِق الّلَ کریم می فرماید:>َمْن َیّتَ ری شــهری، 1383، 434/4( قرآن 
ا یَحَتِســُب < )الطالق/2-3(هــر کس تقواى 

َ
ُزْقــُه ِمــْن َحْیــُث ل  َو َیْر

ً
لَــُه َمْخَرجــا

کنــد، خداوند راه نجاتی براى او فراهــم می کندو او را از جایی  الهی پیشــه 
کــه گمان ندارد روزى می دهــد«. امام صادق؟ع؟ زمان اعطای این روزی 
کرده انــد. )محمدی ری شــهری، 1383 ،434/4(  را در همیــن دنیــا ذکر 
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گر انسان بر اساس  ا
محاسبه و بدون 

توكل به خداوند پای 
به میدان بگذارد،در 

صورت شكست 
خوردن وازكف دادن 

سرمایه اولیه،به 
شدت سرخورده 

می شود.این حالت 
هم از نظر روحی و 
روانی برایش مضر 

است و هم ازنظر 
سالمت جسمی، 

گاه منجر  وحتی 
به مرگ می شود.
كه صرفا  كسانی 
بر اساس تالش 

شخصی و بر پایه 
محاسبات اقتصادی 

و فرصت سنجی 
گر بعد  عمل می كنند،ا

از تالش به نتیجه 
نرسند،تعادل روحی و 
روانی خود را از دست 

می دهند.

کــه در پرتو تالش و  گونــه روزی هــا از روزى هایی  بدون شــك حســاب این 
کرد که نــور آفتاب  کوشــش بدســت می آینــد جدا اســت، آیــا می توان انــکار 
کوشش و فعالیت  بدون تالش ما به خانه ما می تابد و یا باران و هوا بدون 
که عقل و هوش و استعدادى  کرد  به سراغ ما می شتابد؟ آیا می توان انکار 
که از روز نخســت در وجود ما ذخیره شــده به تالش ما نبوده اســت!؟ ولی 
گر با تالش  که بدون تالش، به لطف خدا، به ما رســیده،ا اینگونه مواهبی 
کوشــش خود از آن بطور صحیحی نگهدارى نکنیم،آنها نیز از دســت ما  و 

رفته و یا بی اثر می ماند. )مکارم شیرازی،1374،  22/9( 
توجــه داشــتن بــه این نکتــه که همیشــه روزی در اثر تالش شــخصی به 
که آدمی درارتباط با  دست نمی آید وخدا روزی را می رساند، باعث می شود 
دیگــران و درزندگــی رفتارمتعادلی داشــته و حریصانه عمل نکند،چه را که 
می داند تالش او علت تامه تحصیل معاش وکسب روزی نیست. از طرفی 
تأثیر وســایل،خود عامل دیگری اســت.چه بســا انواع وســایل مهیا شود و 
ح هــا ارائه گردد و این جا و آن جا توصیه شــود،ولی در  انــواع نقشــه ها و طر
گر انســان بر  پایــان بــه جای کســب منفعت، ســرمایه اولیه نیــز بر باد رود.ا
اساس محاسبه و بدون توکل به خداوند پای به میدان بگذارد،در صورت 
شکســت خوردن وازکف دادن ســرمایه اولیه،به شدت سرخورده می شود.
این حالت هم از نظر روحی و روانی برایش مضر است و هم ازنظر سالمت 
کــه صرفا بر اســاس  گاه منجــر بــه مــرگ می شود.کســانی  جســمی، وحتــی 
تــالش شــخصی و بــر پایــه محاســبات اقتصــادی و فرصــت ســنجی عمل 
گر بعد از تالش به نتیجه نرســند،تعادل روحی و روانی خود را از  می کنند،ا

دست می دهند. )مصباح یزدی،1384، 2/ 240-243(
کس مقدر اســت و با این اعتقاد  که رزق هر  گر توجه داشــته باشــد   ولی ا
اقــدام نمایــد، دیگــر هرگــز به حــاالت بحرانی و غیــر طبیعی دچار نشــده،و 
گرفتــار ســرخوردگی نمی گــردد. وقتــی انســان می پذیرد که آنچــه نصیبش 
می شــود،طبق یــک تقدیــر حکیمانــه و به دورازتصــرف دیگــران، و تنها با 
دست تدبیر الهی رقم خورده است، و بی تردید حکمتی در پس این عمل 
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گاهی تنگی معیشت 
به خاطر این نیست 
كمی  كه درآمد 
دارد، اى بسا پول  
و درآمدش هنگفت 
است، ولی معیشت 
خوبی ندارد. قرآن 
می گوید: عامل اصلی 
اعراض از یاد حق 
است؛ و دامنه آن تا 
پس ازمرگ نیز ادامه 
دارد.

وجود دارد، هرگز دچار عوارض منفی نمی شود.
تأخیروتنگــی  روزی خــود  در  کــه  رســول خــدا؟ص؟ می فرماینــد: »کســی 
گردانــد. )محمــدی ری  کن،تــا روزی را برتــو فــراخ  پدیــد آمــد، اســتغفار 
معرفــت  کــه  می فرمایند:»کســی  امــام؟ع؟   )438  /4 شــهری،1383، 
گاهــی خــود را از خــدا می گیرد، نباید ]دیــر رســیدن روزی[،او را در روزی  وآ
کند شــمرده وبه قضای او بدبین باشــد)همان(. چنین کســی باور  رســانی 
گونه مقدر نکرده است ؛شاید جبران  که خداوند منان بی جهت این  دارد 
گردیده تا این محرومیت نصیب  گناهان و معاصی موجب  ضعف یا تکفیر 

وی شود.

ق نتیجه اعراض از یاد حق  ز  تنگی و وسعت ر
کمی دارد، اى بســا  که درآمد  گاهی تنگی معیشــت به خاطر این نیســت 
پول  و درآمدش هنگفت اســت، ولی معیشت خوبی ندارد. قرآن می گوید: 
عامــل اصلــی اعراض از یاد حق اســت؛ و دامنه آن تا پــس ازمرگ نیز ادامه 
ــری َفــِإّنَ لَُه َمعیَشــًة 

ْ
ْعــَرَض َعــْن ِذك

َ
دارد.)جرجانــی،1377، 6/ 100(:> َو َمــْن أ

کــس از یاد من روى  ْعمـــی  < )طه /124( و هر 
َ
 َو َنْحُشــُرُه َیــْوَم اْلِقیاَمــِة أ

ً
َضْنــكا

گــردان شــود، زندگــی )ســخت و( تنگــی خواهد داشــت و روز قیامــت، او را 
کــه از قــرآن و داللتهاى آن اعــراض کند  نابینــا محشــور می کنیــم«. کســی 
گرفتــار معیشــت تنگ خواهد شــد. یعنی خــدا روزى  و در آن دقــت نکنــد، 
گرهــم بــه او رزق  کیفــر اعــراض اوســت. ا او را بــه ســختی میدهــد و ایــن 
کند  فــراوان دهــد، معیشــت را از ایــن راه بــر او ســخت می گیرد که امســاك 
کرد، حرص وتــالش زیاد، زندگی  گر هم اســتفاده  و از آن اســتفاده نکنــد و ا
را براودشوارمی ســازد. )طبرســی،1372، 5/7،جرجانــی،1377، 6/ 100( 
هنگامی که انسان مسئولیت هایش را به دنبال فراموش کردن یاد خدا به 
فراموشــی بســپارد، غرق در شــهوات و حرص و طمع می گردد، پیدا است، 

که نصیب او معیشت ضنك خواهد بود.
گرمالی )خــدا( به بنده ای از بنــدگان خود دهد،  ابــن عّباس می گویــد: »ا
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اصوال تنگی زندگی 
بیشتر به خاطر 

كمبودهاى معنوى و 
نبودن غناى روحی 

است، به خاطر عدم 
اطمینان به آینده و 

ترس از نابود شدن 
امكانات موجود، و 

وابستگی بیش از حد 
به جهان ماده است، 

كه ایمان  كس  و آن 
به خدا دارد و دل به 

ذات پاك او بسته، از 
همه این نگرانیها در 

امان است. زندگی 
آرام و شیرین، فقط 

كر  در پرتو یاد و ذ
خداست

معیشــت  نباشــد،آن  خیــرى  آن  در  را  او  و  بســیار  چــه  و  باشــد  چه انــدك 
ضنك)تنگ( باشد«.)جرجانی،1377، 6/ 99(

اصــوال تنگی زندگی بیشــتر به خاطــر کمبودهاى معنــوى و نبودن غناى 
روحی است، به خاطر عدم اطمینان به آینده و ترس از نابود شدن امکانات 
موجود، و وابســتگی بیش از حد به جهان ماده اســت، و آن کس که ایمان 
به خدا دارد و دل به ذات پاك او بسته، از همه این نگرانیها در امان است. 
زندگــی آرام و شــیرین، فقط در پرتو یاد و ذکر خداســت.در واقع معنویت در 
کــه هر کس خــدا را یاد  زندگــی مــاّدى نیــز نقــش مهمی دارد.بدیهی اســت 
کنــد، خداونــد هم او را یاد خواهد کرد، این وعده ى الهی اســت که>اْدُعونی  

م <)غافر/60( مرا بخوانید تا )دعاى( شما را بپذیرم«.
ُ

ْسَتِجْب َلك
َ
أ

هــر چــه ارتبــاط و پیوند انســان با خــدا بیشترباشــد، این ارتبــاط و پیوند 
کــه عکــس آن ســبب دلبســتگی هر  راهگشــاى زندگــی او اســت، در حالــی 
چه بیشــتر به مادیات اســت و سرچشمه معیشــت ضنك می باشد. )مکارم 

شیرازی، 330-328/13( 

بیت و تکامل ومایه عبرت  ق سبب تر ز تنگی و وسعت ر
مقتضاى ربوبّیت خداوند قبض و بســط رزق ها اســت این خدا اســت که 
کــه رزق را یا زیاد می دهــد و یا کم  یــا رزق می دهــد و یــا نمی دهد، او اســت 
می دهد، بر یکی وسعت داده، و بر دیگرى تنگ می گیرد.)قرائتی،1383، 
ْزَق ِلَمْن َیشــاُء َو َیْقِدُر ِإّنَ  َه َیْبُســُط الــّرِ ّنَ الّلَ

َ
کریــم می فرماید:> أ  453/9( قــرآن 

آیــاٍت ِلَقــْوٍم ُیْؤِمُنوَن < )الزمــر/52( خداونــد روزى را براى هر کس 
َ
فــی  ذ ِلــَك ل

گسترده یا تنگ می سازد! در این، آیات و نشانه هایی است براى  بخواهد 
که ایمان می آورند«.  گروهی 

کرده به دو دلیل است:  گر قرآن روزى دادن را امرى مایه عبرت معرفی  ا
کــه بفهماند این رزقی که به انســان می رســد، و یا خود آدمی  اول اینکــه 
کســب می کنــد، مولــود دســت بدســت دادن هزاراســباب رابطــی اســت که 
آدمــی )که آن را از هنرمندى خود می داند(، یکی از آن هزاران هزار اســت. 
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كه از قرآن و  كسی 
داللتهاى آن اعراض 
كند و در آن دقت 
گرفتار معیشت  نكند، 
تنگ خواهد شد. 
یعنی خدا روزى او 
را به سختی میدهد 
كیفر اعراض  و این 
گرهم به  اوست. ا
او رزق فراوان دهد، 
معیشت را از این راه 
بر او سخت می گیرد 
كند و از  كه امساك 
آن استفاده نكند 
گر هم استفاده  و ا
كرد، حرص وتالش 
زیاد، زندگی را 
براودشوارمی سازد.

که من  که انســانها دل خود را به آن خوش می کنند،  همچنین آن ســببی 
کارخانه و یا فالن پســت را دارم، نیز یکی از آن اســباب  فالن مغازه یا فالن 
اســت. تمامــی اســباب هــم ســبب بودنشــان از خودشــان نیســت، وهمــه 

مستند به خداى سبحان است. )طباطبائی،1417، 16/ 18( 
دوم اینکــه خطــاى مــردم را در مبــادرت بــه خشــنودى و نومیــدى بیان 
کرد،   کند، واینکه نباید درهنگام رســیدن به نعمت بی درنگ خوشــحالی 
َســْوا َعلی  ما 

ْ
ْیلا َتأ

َ
و در مــورد از دســت رفتــن نعمت بی درنگ نومید شــد:»ِلك

ْم َو لا َتْفَرُحوا ِبما آتاݡُکْم« )الحدید/23( »این بخاطر آن است که براى 
ُ

فاَتك
آنچــه از دســت داده اید،تأســف نخوریــد؛ و بــه آنچــه به شــما داده اســت، 
کــه ایمــن از فقدانش  دلبســته و شــادمان نباشــید«. پــس نبایــد به چیزى 
که امید زوالش هست ناراحت و نومید  نیســت خوشحال شود، و از چیزى 
گردد. تمام این امور مقدرات الهی اســت،که خداوند علیم مصلحت دیده 
است. )مصباح یزدی،1384، 2/ 243( حتی در برخی موارد تحمل این 
ع ضررها و ناامیدی ها زمینه ســاز رشــد معنوی بیشــتر اســت، تا آدمی در  نو
کند و توجهش به خدا زیاد شــود و در عمل نشــان  این شــرایط صبر پیشــه 
کــه بنــده خداســت و راضی به رضای او اســت؛هر چنــد رضایت او در  دهــد 

محرومیت از روزی و خواسته های دنیایی باشد.
 امــام صــادق؟ع؟ می فرمایند:»هرکه به انــدک روزیِ خــدا رضایت دهد، 
خداونــد نیــز به اندک عملِ اورضایت دهد«. )همــان،440( ازجانب دیگر، 
گــر نعمتــی بــه شــما روی آورد، دچــار غــرور و سرمســتی نمی شــوید وخدارا  ا
فراموش نمی کنید؛چرا که هم خیرات دنیا وهم شــروبدی های آن وســیله 
ــّرِ َو اْلَخْیــِر ِفْتَنة )األنبیاء 

َ
ْم ِبالّش

ُ
آزمایــش اســت: >ُكّلُ َنْفٍس ذاِئَقُة اْلَمْوِت َو َنْبُلوك

/ 35( »هــر انســانی طعــم مــرگ را می چشــد! و شــما را بــا بدیهــا و خوبیها 
گر تنظیم معیشــت و زندگیش و رسیدن رزق  آزمایش می کنیم«. بنابراین ا
کار نداند و با زبان  و روزیــش بــه تعویق افتاد خــدا را بی اعتناء و مســامحه 
کندى و مســامحه  که خداوندا چرا در باره رزق من  و عمل اعتراض نماید 
کــم و  گاهــی  می نمائــی. )مجلســی، 1111، 67/ 157( روزى انســان ها را 
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گر چه خداوند در 
نظام حكیمانه 

آفرینش، ارزاق مردم 
كرده  را تضمین 

است،ولی مبادا 
اندیشه ضمانت 

خداوند رازق، 
مغرورتان سازد و شما 
كار  را از انجام فریضه 

كوشش بازدارد.  و 
وقتی آدمی توجه 
كه  داشته باشد 

روزی،تنها با زحمات 
فراهم نمی شود، 

وبعضی از روزی ها 
خودشان به سراغ 

او می آیند، دیگر 
تالش بیش از اندازه 

نمی كند. این چنین 
نگاهی باعث تعدیل 

رفتار انسان می شود.

گونه اى  گیرى و مقّدر، فرمود، و به تنگی و وســعت به  زمانــی زیــاد، اندازه 
که بخواهد با تنگی روزى یا وســعت آن  کرد، تا هر کس را  عادالنه تقســیم 
ْم 

ُ
بیازمایــد، و با شــکر و صبر، غنی و فقیــر را مورد آزمایش قرار دهد: »ِلَیْبُلَوك

فــی  مــا آتاݡُکــْم « )المائــدة / 48،األنعــام /165( »تــا شــما را به وســیله آنچه 
در اختیارتــان قــرار داده بیازمایــد«. امیرالمؤمنین علی؟ع؟ نیــز دراین باره 
گســترده را بــا فقر و بیچارگــی در آمیخت، و  می فرمایند:»)خداونــد( روزى 
تندرســتی را با حوادث دردناك پیوند داد، دوران شــادى و سرور را با غّصه 

کرد.  و اندوه نزدیك ساخت، اجل و سرآمد زندگی را مشّخص 
کوتاه قرار داد، مقّدم یا مؤّخر داشــت، وبراى  گاهی طوالنی وزمانی  آن را 
مــرگ، اســباب و وســائلی فراهــم ســاخت. و بــا مــرگ رشــته هاى زندگی را 
در هــم پیچیــد، و پیوندهــاى خویشــاوندى را از هــم گسســت تــا آزمایش 
کســی ازروزی خود  گردنــد؛ )نهــج البالغــه، خطبــه 91( تا معلوم شــود چــه 
 ،1383 شــهری،  ری  )محمــدی  اســت.  خشــنود  کســی  ناخشــنود،وچه 
425/4( ایشــان درپرهیز از حرص زدن فرمود: »به یقین بدانید! خداوند 
ح و نقشــه  کــوش و در طر بــراى بنــده خــود هــر چنــد با سیاســت و ســخت 
نیرومنــد باشــد، بیش از آنچه که در علم الهــی، وعده فرمود، قرار نخواهد 
داد، و میــان بنــده، هــر چند ناتوان و کم سیاســت باشــد، و آنچــه در قرآن 
گذاشــت، هر کس این حقیقت را بشناسد  براى او رقم زده حایلی نخواهد 
گیرد، از همه مردم آســوده تر اســت و ســود بیشــترى خواهد برد. و  کار  و به 
گرفتارتــر و زیانکارتر  کنــد، از همه مردم  گــذارد و در آن شــك  کــه آن را وا آن 
گرفتارى  گرفتار عذاب شود، و بسا  که  است، چه بسا نعمت داده شده اى 
کــه از این  کســی  گردد، پس اى  گرفتــارى ســاخته شــده و آزمایــش  کــه در 
گزارى بیفزاى، و از شــتاب بی جا دســت  گفتار بهرمند می شــوى، بر شــکر 
بــردار، و به روزى رســیده قناعــت کن«. )نهج البالغــة، حکمت 79( حال 
که در دایره حکمت الهی،هم ســختی ها وهم شــادی ها ونعمت ها وســیله 
کــه نعمت ها ازطــرف خداســت و روزی  آزمایــش اســت، وبــا توجه بــه این 
که با دریافت روزی بی حساب  ازطرف او مقدر شــده است،باعث می شــود 
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پیشوایان اسالمی 
براى اینكه سر 
مشقی به دیگران 
بدهند در بسیارى 
كارهایی  از مواقع 
سخت و توانفرسا 
انجام می دادند.
پیامبران پیشین نیز 
از این قانون مستثنی 
نبودند. ز چوپانی 
گرفته، تا خیاطی، و 
كشاورزى،  زره بافی و 
گر مفهوم تضمین 
روزى از طرف خدا، 
نشستن در خانه و 
انتظار رسیدن روزى 
باشد، نباید پیامبران 
كه از همه  و امامان 
آشناتر به مفاهیم 
دینی هستند این 
همه براى روزى 
كنند. تالش 

گم نکرده، عالوه بر اینکه باغرور و نعمت و یا یأس ناشــی از فقر  خودش را 
مبــارزه می کنــد، هم وســعت وهــم ضیــق روزی را آیه و نشــانه ای از جانب 
آیــاٍت ِلَقــْوٍم ُیْؤِمُنوَن< )الزمــر/52( »در این آیات 

َ
خدامی دانــد:> ِإّنَ ِفــی ذِلــَك ل

که ایمان می آورند«.نشــانه هایی براى  گروهی  و نشــانه هایی اســت براى 
گم  ذات پاك خدا و نشــانه هایی اســت از ضعف و ناتوانی انســان تا خود را 
گرفتــار غــرور و خودبینــی نگــردد. )مــکارم شــیرازی،1374،  19/  نکنــد و 
497- 496( بنابر این درتحصیل متاع دنیا زیاده روی ننموده،ودر طلب 

روزی،نیکووسنجیده رفتارمی نماید.
ْن َغِنّیًا< )مجلســی، 

ُ
ُه لََك َتك امــام صادق؟ع؟ فرمــود: >َو اْرَض ِبَما َقَســَم الّلَ

کــن تــا مؤمن به حســاب آیــی، و به  1111، 136/68( بــه خداونــد اعتمــاد 
آنچــه خداونــد تقســیم کرده راضی باش تــا بی نیاز گردى. هنگام وســعت 
روزی فکــر نمی کند آنچه دارد از آن اوســت، بلکــه دیگران رانیز در اموالش 
ــِبیل<  ــُه َو اْلِمْســِكیَن َو اْبــَن الّسَ

َ
صاحــب حــق می دانــد: > َفــاِت َذا اْلُقْربــَی  َحّق

)الــروم/ 38( حقــوق خویشــاوندان و ارحــام خود و فقیــران و رهگذران در 
راه مانــده را برســان«. همــه،از جمله خویشــاوندان و افراد مســتمند ی که 
که دور از وطن  گیر شــده اند. همچنین افراد آبرومندی  از شــدت فقر زمین 
بــر اثــر حوادثــی در راه مانده اند و محتاجنــد. )مکارم شــیرازی،  441/16( 
امام حســن عســکرى؟ع؟ فرموده اســت: »لا َیشــَغُلَك ِرزق َمضمون َعن َعَمل 
َمفروض« )گر چه خداوند در نظام حکیمانه آفرینش، ارزاق مردم را تضمین 
کرده است،ولی مبادا اندیشه ضمانت خداوند رازق، مغرورتان سازد و شما 
کار و کوشــش بــازدارد«. )حرانــی،1404،489( در این  را از انجــام فریضــه 
کسب فضایل اخالقی و انجام تکالیف شرعی  حال انسان از اصالح رفتار و 
بــاز نمانــده، وتمام وقت و نیرو خــود را مصروف تحصیل مال و امور مادی 
که روزی،تنهــا با زحمات  کــه وقتی آدمی توجه داشــته باشــد  نمی کند.چرا
فراهــم نمی شــود، وبعضــی از روزی ها خودشــان به ســراغ او می آیند، دیگر 
تالش بیش از اندازه نمی کند. این چنین نگاهی باعث تعدیل رفتار انسان 

می شود.
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- حکیمی محمد رضا،الحیاه،ترجمه احمد آرام،دفترنشر فرهنگ اسالمی،تهران،380).
یب القرآن، دارالعلم الدارالشامیة،دمشق، ))4)ق. - راغب اصفهانی،حسین بن محمد،المفردات فی غر
وت،400) ق. - صدوق، محمد بن علی بن حسین بن موسی بن بابویه قمی،أمالی الصدوق ،اعلمی بیر

- طباطبائی، محمد حسین،تفسیر المیزان، دفترانتشارات اسالمی جامعه مدرسین قم، قم، 7)4) ق.
و، تهران،)37)،  با مقدمه محمد جواد بالغی - طبرسی،فضل بن حسن،)37)،انتشارات ناصر خسر

- قرائتی، محسن، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن،تهران،383).
کبر، قاموس قرآن، دار الکتب االسالمیة، تهران،)37). - قرشی،علی ا

نوار، االسالمیه،تهران،379). - مجلسی، محمد باقر،بحار األ
ینتی،مرکزانتشارات مؤسسه آموزشی و  - مصباح یزدی، محمد تقی، مشکات پند جاوید ))(،تحقیق و نگارش،علی ز

وهشی امام خمینی،ارمغان بصیر، قم 384). پژ
- مکارم شیرازی، ناصر و همکاران، تفسیر نمونه ، دارالکتب االسالمیه، تهران، 374).

- محمدی ری شهری، محمد، میزان الحکمه، دارالحدیث،بی جا، 383).
کتاب،، قم 387) . و محققان،فرهنگ قرآن،مؤسسه بوستان  کبر - هاشمی رفسنجانی،علی ا




