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Abstract
Divine traditions are God's rules of creation. Knowing these in various fields
of science, especially in futures studies, are of great assistance. Tradition
studies offer a modern approach to futurology by affording how to use
traditions to estimate the future and its structure. This is an exploration of
divine traditions, explanation of different circumstances and the way of their
occurrence and recognition of how they interact for assisting us to understand
future events.
Sustenance is one of the traditions that God has decreed for His creation
and through it He provides the needs of His servants. This article seeks to
explain the tradition of sustenance in light of the verses of the Qur'an and the
narrations of Ahl al-Bayt (Holy Prophet's Household). Moreover, based on the
Holy Verses and Hadiths (Traditions), the sub-traditions that lead to providing
sustenance are explained. In total, this article addresses twenty rules
associated with sustenance.
Keywords
Islamic Futurology; Tradition Studies; Divine Traditions; Tradition of
Sustenance; Sub-Traditions.
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چکيده

سنن الهی ،قوانینی هستند که خداوند بر عالم خلقت حاکم فرموده است و از طریق آنها،
تدبیر خود بر عالم تکوین را جاری میسازد .استفاده از این سنن در حوزههای دانشی
گوناگون ،بهویژه در آیندهپژوهی ،میتواند مفید واقع شود .سنت پژوهی بهعنوان
رویکردی نوین در آیندهپژوهی در جهت استفاده از سنن برای برآورد و تخمین آینده و
همچنین ساخت آن معرفی میشود .سنت پژوهی ،پژوهش در سنتهای الهی و کشف
آنها ،تبیین شرایط و چگونگی تحقق آنها و تبیین چگونگی نحوه تعامل سنن با یکدیگر
در جهت تحلیل و تبیین وقایع آینده است.
در این تحقیق بهعنوان مطالعه موردی از رویکرد سنت پژوهی ،سنت رزق موردبحث
قرار میگیرد .سنت رزق ازجمله سنتهایی است که خداوند بر عالم خلقت حاکم فرموده
است و مبتنیبر آن ،روزی بندگان خود را تدبیر میفرماید .جریان سنت رزق در عالم
خلقت ،براساس خرده سنتهایی تحقق پیدا میکند که در این مقاله مبتنیبر آیات و
روایات ،این خرده سنتها در قالب قوانین خداوند در روزیرسانی تبیین شده است.
درمجموع این مقاله به  02قانون مرتبط با رزق و نظام حاکم بر آنها اشاره میکند.
واژگان کليدي
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مقدمه

یکی از آموزههایی که بهروشنی از آیات و روایات استنباط میشود و جایگاه مهمی را در
جهانبینی و نظام ارزشی اسالم به خود اختصاص داده است ،آموزه سنن الهی است .سنن
الهی ،قوانینی هستند که خداوند بر عالم خلقت حاکم فرموده است و از طریق آنها ،تدبیر
خود بر عالم تکوین را جاری میسازد .عالمی که در آن زندگی میکنیم ،در تمامی
ساحتها دارای قوانین و اصولی است .پدیدههای جهان ،محکوم یک سری قوانین ثابت
و سنتهای تغییرناپذیر الهی هستند .به تعبیر دیگر خداوند شیوههای معیّنی دارد که
گردش امور هستی ،هرگز بیرون از آن شیوهها انجام نمیپذیرد .تحقق اراده الهی در عالم
وجود از طریق همین قوانین ثابت ،پایدار و مستمر است .بدیهی است شناخت این قوانین
که سرنوشت دنیوی و اخروی بشر در گرو آنها قرار دارد ،بسیار ضروری است .شناخت
این سنن و حرکت مبتنیبر آنها ،باعث میشود تا اراده انسان در راستای مدار حق و
مشیت الهی قرارگرفته و هماهنگ با اراده خداوند شود و درنتیجه فعالیت و تالش او از
ثمره الزم برخوردار گردد؛ چراکه در این حالت عوامل مادی مطابق با عوامل معنوی و
در راستای آن قرارگرفته و درنتیجه فعل او از قدرت و اراده خداوندی برخوردار میشود
که درنهایت ،صالحیت استقرار و بقا را خواهد داشت.
شناخت این سنن و احتساب آنها در حوزههای مختلف علمی ،خصوصاً علوم
اجتماعی ،میتواند بسیار مفید واقع شود .دراینبین میتوان به داللتهای سنن الهی بر
حوزه دانشی آیندهپژوهی اشاره کرد که تأثیراتی شگرف بر این حوزه دانشی دارد.
استخراج ،شناخت و تبیین این قوانین ،میتواند در تحلیل و تبیین آینده و همچنین ساخت
آن کمک کند .بهعنوان یکی از این داللتها ،میتوان به «سنت پژوهی» بهعنوان رویکردی
نوین در برآورد و تخمین آینده اشاره کرد .سنت پژوهی ،پژوهش در سنتهای الهی و
کشف آنها ،تبیین شرایط و چگونگی تحقق آنها و تبیین چگونگی نحوه تعامل سنن با
یکدیگر در جهت تحلیل و تبیین وقایع آینده هست .این روش دربرگیرنده چند گام ذیل
است (افضلی ،پورعزت و گودرزی ،6931 ،صص:)082-022 .


جمعآوری و احصاء کامل سنن و ویژگیهای هر یک از آنها از منابع کشف
سنن (آیات و روایات)؛
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طبقهبندی سنن؛



کشف و تبیین نظام حاکم بر سنن و تبیین نحوه تعامل و مراوده سنن با یکدیگر؛



تطبیق نظام بهدستآمده بر روی مصداقهای خارجی گذشته؛



تبیین و تحلیل وقایع آینده با توجه به نظام سنن.

براساس این رویکرد ،میتوان آینده را بهتر و بعضاً دقیقتر ،تبیین کرد و در ساخت
و تحقق آن از سنن الهی کمک گرفت .در این امتداد ،مبتنیبر نظام مستخرج از سنن،
میتوان مسائل گوناگون آینده را مورد تحلیل و بررسی قرار داد و براساس آن ،تجویزهایی
را برای آینده ارائه داد .کافی است که بتوان سنن و نظام حاکم بر آنها را به شکل مناسب
استخراج کرد .برای کشف این نظام ،الزم است هر یک از گامهای مذکور به شکل دقیق
دنبال شود .در ابتداییترین گام الزم است هر یک از سنن الهی ،به شکل دقیق
استخراجشده و تبیین شود .در این راستا بهعنوان نمونه اول ،سنن مرتبط با جریان رزق
در این مقاله مورد هدف است تا بتوان سنتهایی که بیانکننده رزق و روزی هستند را
به شکل جامع و دقیق استخراج کرد و درنهایت ،نظام حاکم بر آنها مورد تبیین واقع شود.
در گام بعد پس از احصاء دقیق سایر سنن الهی به شکل مذکور و کشف نحوه تعامل آنها
با یکدیگر ،میتوان بهنظام حاکم بر سنن الهی دستیافت و براساس آن پدیدههای
گوناگون را مورد تحلیل قرار داد.
مقاله حاضر بهدنبال تبیین سنت رزق و خرده سنتهای مرتبط با آن است .رزق ،خود
یکی از سنتهای الهی است که جریان آن در عالم خلقت ،در چارچوب قواعد و قوانینی
تحقق پیدا میکند که آنها در کنار یکدیگر ،نشاندهنده چگونگی تحقق سنت رزق و
جاری شدن آن هستند .در این مقاله ،این قواعد و قوانین به «خرده سنن» تعبیر شدهاند
که در سطحی پایینتر از سنت رزق ،بیانکننده چگونگی جریان سنت رزق در عالم هستی
هستند .بهعبارتدیگر ،سنت رزق مشتمل بر خرده سنتهایی است که نشاندهنده و
تبیینکننده قوانینی است که خداوند در روزی دادن به بندگان خود طراحی کرده است.
اهمیت این خرده سنتها بدیندلیل است که در فهم سنت رزق و تحلیل پدیدهها براساس
آن ،نمیتوان تنها به چند قانون بسنده کرد و براساس آنها ،تحلیل ارائه داد؛ بلکه تحلیلهای
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دقیق ،نیازمند احصاء جامع این خرده سنتها و کشف نظام حاکم بر آنها و ارائه تحلیل
جامع براساس همه آنها است .در این حالت است که میتوان گفت ،سنن الهی نظاممند
بوده و براساس نگاه جامع به همه آنها ،میتوان به چارچوب شناختی و هنجاری بیبدیلی
از عالم هستی دستیافت .الزم به ذکر است که این الگو و قالب را میتوان در مورد دیگر
سنن الهی نیز ارائه داد .بهعنوانمثال میتوان به سنت یاری اشاره کرد که خود دربرگیرنده
خرده سنتهایی است که این خرده سنتها در کنار یکدیگر ،نشاندهنده و تبیینکننده
چگونگی جاری شدن سنت یاری در عالم خلقت هستند.
با توجه به این مقدمه ،سؤاالت تحقیق را میتوان اینگونه بیان کرد« :سنت رزق» در
آیات و روایات چگونه است؟ چه قواعد و قوانینی (خرده سنن) در جهت روزی دادن
خداوند به بندگان در عالم خلقت وجود دارد؟ نظام حاکم بر سنت رزق چگونه است؟
برای پاسخ به این سؤاالت ،مقاله در چند بخش ارائه میشود :در ابتدا مروری بر
تحقیقات صورت گرفته ارائه خواهد شد؛ در ادامه تعریف رزق بیان میشود و بهدنبال
آن ،قواعد و قوانین مرتبط با رزق براساس آیات و روایات موردبحث قرار میگیرد.
درنهایت نیز نظام حاکم بر سنت رزق تبیین خواهد شد.
 .9روش پژوهش

این تحقیق براساس رویکرد موضوعی در بررسی آیات و روایات انجامشده است؛
بدینصورت که در ابتدا آیاتی که بیانکننده سنت رزق و چگونگی آن بودهاند ،به شکل
کامل احصا شد .کلیدواژهای که برای این تحقیق در احصاء آیات مرتبط با موضوع بحث
میتوان ارائه کرد ،کلیدواژه «رزق» با تمام مشتقات آن است .ولی با توجه به کاستیهایی
که در استفاده از کلیدواژه برای استخراج آیات وجود دارد ،الزم دیده شد که کل آیات
قرآن کریم از ابتدا تا انتها موردبررسی قرار گیرد تا بتوان تمام آیات مرتبط با موضوع را
به شکل جامع احصا کرد .در گام بعد برای تکمیل نظام بهدستآمده ،روایات اهلبیت
علیهمالسالم موردبررسی قرار گرفت و روایات مرتبط با موضوع رزق از منابع روایی
گوناگون به شکل جامع احصا گردید .درنهایت بافهم دقیق روایات و واردکردن آن در
نظام مستخرج از آیات و تجمیع بین آیات و روایات ،خرده سنتهای مرتبط با جریان
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رزق و نظام حاکم بر آنها احصا شد .در این تحقیق ،خرده سنتهای مرتبط با جریان رزق
در قالب بیست قانون ارائهشده است.
 .7پيشينه پژوهش

در ارتباط با موضوع رزق با توجه به اهمیت آن در زندگی انسان ،تاکنون پژوهشهای
گوناگون و متنوعی در قالب کتاب ،پایاننامه و مقاله انجامشده است .در این تحقیق ،در
بررسی پیشینه ،مستندات پژوهشهای مذکور در پایگاههای اطالعاتی پایاننامهها ،مقاالت
و همچنین کتابها موردبررسی قرار گرفت .در جدول شماره ( )6به برخی از مهمترین
پژوهشهای صورت گرفته در ارتباط با موضوع تحقیق  ،اعم از مقاله ،کتاب و پایاننامه
اشارهشده است.
جدول ( :)9پيشينه پژوهش

رديف

پژوهشگران

گزارشی از پژوهش

عنوان پژوهش

در این پایاننامه ،با تدبر در آیات قرآن و روایات

6

واکاوی عوامل

اهلبیت علیهمالسالم و با تکیه بر روش توصیفی-

یوسفوند

بسط رزق

تحلیلی ،به بررسی عوامل بسط رزق پرداختهشده

()6931

مادی از منظر

است و این نتیجه حاصل شد که عوامل بسط رزق

آیات و روایات

مادی ،ازجمله کاروتالش ،انفاق مالی ،عبادت،
احسان است.
این پایاننامه با رویکرد تحلیلی و استناد به آیات
و روایات به بررسی رزق ،ابعاد آن و اثر متقابل

0

دریاب ()6931

بررسی ابعاد

اعمال و رزق میپردازد .یافتههای پژوهش حکایت

رزق و اثر

از آن دارد که خداوند متعال برای تمامی مخلوقات

متقابل اعمال و

روزی و رزق معینی را قرار داده است .کسب

رزق در آیات

روزی حالل ،عالوهبر تالش و فعالیت؛ در گرو

و روایات

انجام و یا ترک برخی اعمال است .پس در تمام
مراحل رشد انسانی باید به دریافت رزق و روزی
توجه ویژه داشت؛ چراکه دارای تأثیر تکوینی در
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رديف

پژوهشگران

گزارشی از پژوهش

عنوان پژوهش

وجود انسان است و حالل یا حرام بودن آن ،تمام
زندگی را تحتالشعاع قرار میدهد.
این پایاننامه کاوشی در عوامل فردی و اجتماعی
بسط و قدر رزق مادی از دیدگاه آیات و روایات
است .در فصل سوم این تحقیق تناسب تقدیر
روزی با عدالت الهی که یکی از مهمترین شبهات

9

ابراهیمدختمقدم
()6930

بررسی عوامل

در زمینه مقدر بودن روزی به حساب میآید،

فردی و

موردبررسی قرارگرفته است .همچنین در فصل

اجتماعی بسط

چهارم به بررسی برخی عوامل افزایش رزق مادی

و قدر رزق در

در دو بخش کلی فردی و اجتماعی پرداخته است.

آیات و روایات در این فصل به چهلوشش عامل اشارهشده است.
فصل پنجم نیز با عنوان عوامل قبض رزق ،به
بررسی عوامل کاهش رزق مادی در دو بخش
فردی و اجتماعی پرداخته است؛ که حدود شصت
عامل موردبررسی قرارگرفته است.
در این مقاله به مقایسه بین قانونهای طبیعی و
سنتهای الهی میپردازد .در ادامه نیز معنای رزق
موردبررسی قرارگرفته است .همچنین در این
جایگاه
2

هادوینیا ()6981

اقتصادی سنت
رزق

مقاله ،از آموزه توحید افعالی برای تبیین سنت رزق
کمک گرفته میشود .در این مقاله به مجاری سنت
رزق میپردازد که یکی از آنها سنت تسخیر و
دیگری کار و تالش است .همچنین مختصری به
سنت برکت و ارتباط آن باسنت رزق میپردازد .به
نظر مصنف ،سنت برکت مرتبهای از سنت رزق
است.

سنت پژوهي :رويکردي نوين در آيندهپژوهي  / ...عليرضا افضلي و رضا محمدرضابيکي

رديف

2

عنوان پژوهش

گزارشی از پژوهش

پژوهشگران

جمع میان

این مقاله به مقدر بودن رزق و حکمتهای آن

مفهوم مقدر

میپردازد .در ادامه به مفهوم طلب رزق میپردازد

حجتی و

بودن رزق با

و مقایسهای را بین انواع طلب بیان میکند.

رضایی ()6981

تأثیر تالش و

درنهایت به این مطلب اشاره میشود که تالش و

تدبیر در جلب

تدبیر انسان در جلب رزق ،از عوامل دخیل در

رزق

تقدیر الهی رزق است.
در این مقاله انواع رزق برحسب اعتبارات مختلف
بیان میشود :رزق حالل و رزق حرام ،رزق طالب

1

فوالدگر ()6980

رزق و رزاق از

و رزق مطلوب ،رزق تکوینی و رزق تشریعی،

دیدگاه قرآن

رزق کریم ،رزق گشاده و رزق تنگ ،رزق حسن.
همچنین اسباب توسعه و تنگی رزق نیز موردبحث
قرار میگیرد.
در این مقاله مباحث ذیل موردبحث قرارگرفته
است:
 تعریف سنت و روش استخراج آن ،ویژگیهایسنن و تقسیمبندی آنها.

باقری ،سپهری و
1

مسعودیپور
()6930

تبیین جایگاه

 -معنای رزق و موارد استعمال آن در قرآن و

سنت رزق و

صفاتی که برای آن در قرآن بهکاررفته است.

اعتقاد به آن در

 -دوگانهای رزق (دنیوی اخروی ،مادی معنوی

کسبوکار از

و .)...

دیدگاه قرآن

 -الگوی مفهومی سنت رزق که شامل رازق ،رزق

کریم

و مرزوق میشود.
 قبض و بسط رزق و حکمت آن. عوامل گشایش و تنگی رزق. کارکردهای سنت رزق در کسبوکار. -رفتار مرزوقین در قبال قبض و بسط رزق.

2
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رديف

پژوهشگران

8

خسروی ()6983

عنوان پژوهش
وسعت رزق و
روزی

گزارشی از پژوهش
در این کتاب آیات رزق و روایات آن تا حدی
ذکرشده است .همچنین اسباب منع رزق و توسعه
آن از دیدگاه روایات موردبررسی قرارگرفته است.
این کتاب به زبان عربی بوده و در آن به مباحث
ذیل پرداختهشده است:

3

کلباسی حائری
(6983ق)

السعه و الرزق

 اسباب فقر در روایات. اسباب برطرف کردن فقر. کارهایی که باعث گشایش و جلب رزقمیشود.

همانطور که در جدول فوق مشاهده میشود ،اگرچه در برخی از پژوهشها به برخی
از جنبههای سنت رزق ،مانند عوامل مؤثر بر کاهش یا افزایش رزق پرداختهشده است،
اما در هیچیک از این پژوهشها ،سنت رزق و قوانین مرتبط با آن و نظام حاکم بر آنها،
به شکل جامع تبیین نشده است و این تحقیق از این لحاظ دارای نوآوری است.
 .9مفهوم رزق

ابنفارس واژه رزق را به مطلق عطا و بخشش (چه بخشش در زمان خاص و چه در غیر
زمان خاص) معنا میکند (ابنفارس6222 ،ق ،ج ،0ص .)988 .در کتاب صحاح اللغه،
رزق بهمعنای چیزی آمده است که از آن نفع برده میشود و مورد انتفاع قرار میگیرد
(جوهری ،6911 ،ج ،2ص .)6286 .راغباصفهانی رزق را گاهی به معنی عطا و بخشش
جاری گرفته ،چه دنیوی و چه اخروی؛ و گاهی بهمعنی نصیب و بهره گرفته است و
گاهی نیز به معنی آنچه داخل شکم میشود و انسان بهوسیله آن تغذیه میکند ،گرفته
است (راغباصفهانی6260 ،ق ،ص .)926 .مصطفوی در کتاب خود ،در جمعبندی معنای
رزق میگوید :رزق بخششی خاص است که مطابق با حال طرف مقابل و احتیاجات
اوست که باعث تداوم زندگی او میشود و بهصورت مداوم و در جریان است (مصطفوی،
6292ق ،ج ،2ص.)602 .
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در جمعبندی معانی ذکرشده ،بهنظر میرسد که در واژه «رزق» ،سه مؤلفه معنایی
وجود دارد که از برجستگی خاصی برخوردار است :الف) مورد انتفاع و بهره قرار گرفتن؛
ب) تطابق داشتن با حال و احتیاجات شخص؛ ج) تداوم و جریان داشتن .توجه به سه
قید مذکور نشاندهنده تفاوت بین مفهوم رزق و مفاهیم دیگری مانند درآمد ،بخشش،
احسان و انفاق است؛ چراکه رزق ،آن چیزی است که مطابق با نیاز فرد و احتیاجات او
است و برای ادامه حیات او الزم و ضروری است و مورد انتفاع و بهره شخص قرار
میگیرد .لذا در روایتی پیامبر اکرم(ص) میفرماید« :از مال تو ،فقط آن مقدار برای توست
و رزق تو به حساب میآید که بخوری و تمام کنی ،یا بپوشی و از بین ببری و یا آنکه
ببخشی و از آن درگذری و باقی آن ،مال وارث است» (طوسی6262 ،ق ،ص .)263 .در
روایت دیگری امام حسن(ع) میفرماید « :بدان که بهره تو(رزق تو) از مال ،چیزی بیشتر
از قوتت نیست و در باقی آن ،خزینهدار بقیه میباشی» (نوری6228 ،ق ،ج ،60ص.)20 .
با دقت در این دو روایت میبینیم که مفهوم رزق فقط بر مقداری از مال و دارایی اطالق
میشود که انسان در مسیر زندگی خود به آن نیاز داشته باشد و از آن استفاده کند و در
بیش از نیاز انسان برای خودش ،رزق او بهحساب نمیآید؛ اگرچه در عرف بهعنوان مال
و دارایی شخص بهحساب میآید .لذا رزق و درآمد دو مقوله جدا از هم هستند .طبیعتاً
از هر درآمدی ،آن مقداری رزق است که مورد انتفاع شخص واقع شود .به گفته عالمه
طباطبایی ،اگر کسى مال بسیارى جمع کرده است که بهغیراز اندکى از آن را استفاده
نمیکند ،در حقیقت رزق او ،همان مقدارى است که استفاده میکند و بقیه آن ،رزق او
نیست؛ مگر آنکه بخواهد به کسى ببخشد که ازاینجهت رزق او است و از جهت خوردن
و استفاده کردن رزق نیست .همچنین زیادی مال ،تنگی و وسعت روزی نیز دو مقوله
جدا از یکدیگرند و وسعت روزی و تنگی آن ،به زیادی مال و اندک بودن آن ارتباط
ندارد (طباطبایی6261 ،ق ،ج ،9ص.)622 .
الزم به ذکر است که این تعریف از واژه رزق ،تنها امور مادی را شامل نمیشود،
بلکه شامل امور معنوی مانند عزت ،کرامت ،علم ،نبوت ،خالفت ،امامت و والیت نیز
میشود .بهعنوانمثال میتوان به این مثال از عرب اشاره کرد که گفته میشود «رزقت علماً»
(راغباصفهانی6260 ،ق ،ص .)962 .در قرآن کریم نیز این واژه هم در امور مادی مانند
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باران (جاثیه ،)2 :خوراک و نوشیدنی (بقره )12 :و هم در امور معنوی مانند نبوت بهعنوان
رزق نیکو (هود ،)88 :پاداش اخروی (حج )28 :و قرآن (بهره از قرآن) (واقعه)80 :
بهکاررفته است.
درنهایت در جمعبندی معنای رزق اینگونه میتوان گفت که رزق ،هر آن چیزی
است که مورد انتفاع انسان قرار میگیرد و انسان در زندگی و حیات خود به آن نیاز داشته
باشد؛ حال میخواهد مادی باشد یا معنوی ،دنیوی باشد یا اخروی.
 .6مروري بر قوانين رزق در آيات و روايات

واژه رزق با تمام مشتقات آن بهطورکلی 609 ،بار در قرآن کریم بهکاررفته است .در این
بخش به ارائه و تبیین قوانین مرتبط با سنت رزق میپردازیم .در تبیین این قوانین در ابتدا
به آیاتی که بیانکننده آن قانون هستند ،اشاره میشود و در ادامه ،روایات مرتبط نیز
موردبحث قرار میگیرند .با توجه به محدودیت حجم مقاله ،در بیان هر خرده سنت ،همه
آیات و روایات مرتبط بیان نمیشوند و تنها برخی از آنها در قالب جدول ارائه میشود.
همچنین از ترجمه برخی از آیات و روایات نیز با توجه به محدودیت ،اجتناب شده و
تنها به مفهوم کلی داللتکننده آن آیه و یا روایت ،اشاره میشود.
 .9-6خداوند بهعنوان تنها روزيدهنده و کفالتکننده رزق

درآیات گوناگون قرآن کریم به این نکته اشارهشده است که روزیدهنده ،فقط خداوند
است و روزىدادن ،یکى از افعال مختص به خداى تعالى است (فاطر ،)9 :هرچند که
اسبابی در مسیر روزی رساندن وجود داشته باشد .خداوند روزی همه مخلوقات را خود
شخصاً برعهدهگرفته است (هود )1 :و خزائن آسمانها و زمین ،همه به دست اوست
(منافقون )1 :و اگر خداوند بخواهد ،روزیش را منع کند ،هیچکس جلودار او نخواهد بود
و نمیتواند بهجای او روزی دهد (ملک .)06 :حال با توجه به این اوصاف ،رزق را فقط
از خداوند درخواست کنید (عنکبوت ،)61 :نه از غیر او.
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جدول ( :)7برخي از آيات و روايات مرتبط با قانون ()9

آدرس
(فاطر)9:
(عنکبوت)61:
(عنکبوت)12:

آيه /حديث

نکته برداشتشده

ن روزیدهنده فقط خداوند است و هر رزقی
«هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْ ُر اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِ َ
که به انسان میرسد ،از جانب خداوند است
السَّماءِ وَ الْأَرْضِ»
«إِنَّ الَّذينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ال و هیچکس غیر خداوند ،مالک رزق نیست.
يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً»
«وَ كَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ ال تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ

يَرْزُقُها وَ إِيَّاكُمْ»
(منافقون)1:

ن خزینههای هر چیزی در نزد خداوند و از آنِ
«هُ ُم الَّذينَ يَقُولُونَ ال تُنْفِقُوا عَلى مَ ْ
عِنْ َد رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُّوا وَ لِلَّهِ خداوند است.
خَزائِنُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ»

(حجر)06:
(هود)1:

«وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِالَّ عِنْدَنا خَزائِنُهُ»
«وَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِالَّ عَلَى اللَّهِ
رِزْقُها وَ يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّها وَ مُسْتَوْدَعَها كُلٌّ

في كِتابٍ مُبينٍ»
روزی همه جنبندگان بهعنوان حقی ،برعهده
عليهالسالم
« :قَدْ تَكَفَّلَ
قَالَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ
خداوند است.
لَكُمْ بِالرِّزْق»

(نهجالبالغه،
خ)662
(نهجالبالغه،
خ)36

الْخَلَائِقُ ضَمِنَ أَرْزَاقَهُمْ وَ قَدَّرَ أَقْوَاتَهُم»

(ذاریات 21:و

«ما أُريدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَ ما أُريدُ أَنْ

)28

يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ

قَالَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَعليهالسالم« :عِيَالُهُ

الْمَتِين»
(طه)690:

خداوند از انسانها رزق نخواسته است.

«وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّالةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْها

ال نَسْئَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ»

خداوند با تضمین و تأمین روزی انسانها ،در پی آن است که به انسان این آموزه را
تفهیم کند که در همه آسمان و زمین ،کسی جز او ،توانایی روزیرسانی را ندارد تا
درنتیجه  ،این باور در انسان نهادینه گردد که با عنایت به ناتوانی همه نیروهای «مادی و

سال چهاردهم ،شماره اول (پياپي  ،)72بهار و تابستان 9911

97

مخلوق» در تأمین روزی  ،از طاعت و بندگی هر چیزی ،جز خداوند روی برتافته و تنها
او را خالق و معبود واقعی خویش بداند (فخرالدینرازی6202 ،ق ،ج :1ص.)02 .
نتیجه این قاعده و این نوع نگاه ،آن میشود که شخص چون خداوند را روزی دهنده
میداند ،نه خودش را ،درنتیجه به خاطر فقیر شدن ،فرزندان خود را نمیکشد (اسراء)96 :
و چنین شخصی خودش را مالک حقیقی اموالی که خداوند روزی او کرده است ،نمیداند
و تنها خود را خلیفه و جانشین خداوند در آن مال ،میداند و لذا در مصارفی که خداوند
از او خواسته است ،خرج و انفاق میکند (حدید )1 :و از انفاق کردن به خاطر ترس از
فقر ،امتناع نمیورزد.
 .7-6دستيابي به روزي در صورت توکل بر خداوند
جدول ( :)9برخي از آيات و روايات مرتبط با قانون ()7

آدرس

آيه /حديث

(طالق)9:

«وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ
أَمْرِه»
صلياهلل عليه و آله و سلم

(محدث
نوری،6228،ج :69تَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ
ص)90.
الطَّيْرَ»
وَ عَنْه

أَنَّهُ قَالَ« :لَوْ أَنَّكُمْ

نکته برداشتشده
هرکس بر خداوند توکل کند ،او
کفایتکننده و روزیدهندهاش
خواهد بود.

در قانون دوم این نکته بیان میشود که در بهدستآوردن روزی ،فقط باید به خداوند
توکل کرد و از غیر او کامالً قطع امید داشت .در لغت ،توکل بهمعنی اعتماد کردن
(راغباصفهانی6260 ،ق ،ص )880 .و واگذار کردن کار به خدا و اطمینان به حسن تدبیر
و تقدیر اوست (طبرسی ،6910 ،ج ،62ص.)216 .
با توجه به آیه طالق این نکته فهمیده میشود که کفایت خداوند در هر چیزی ازجمله
رزق ،به دنبال توکل بر خداوند ،قطعی و حتمی است و هیچ شکی در تحقق آن وجود
ندارد و خداوند امر خود را به پایان خواهد رساند .این نکته با عبارت «إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ»
بیانشده است و نشان از آن دارد که خداوند ،امر خود را به پایان رسانده و هیچچیز
نمیتواند ،مانع او در این امر شود و لذا نباید هیچ شکی در تحقق آن داشت .منتها با
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توجه به روایت ،باید آنطور که شایسته خداوند است ،نسبت به او توکل داشت و نگاه
را از توجه به اسباب و علل ،کامالً جدا کرد و فقط به او امید داشت .بهعبارتی باید یقین
داشت که هیچ فاعلی در عالم خلقت جز او وجود ندارد و رزق و روزی و منع آن ،همه
از جانب اوست (طریحی ،6912 ،ج ،2ص )232 .و هیچ مخلوقی نمیتواند نه ضرر و نه
نفع ،و نه إعطا و نه منعی داشته باشد و همهچیز به دست خداوند متعال است و امید و
ترس فقط باید نسبت به او داشت و بهطور کامل از مردم مأیوس شد (ابنبابویه6229،ق،
ص .)016 .آنگاه در این صورت است که خداوند کل عالم خلقت ،ازجمله آسمانها و
زمین را در جهت روزیرسانی به وی ،بسیج میکند(محدث نوری6228 ،ق ،ج ،66ص.
.)061
 .9-6رسيدن رزق به بندگان از آسمان
جدول ( :)6برخي از آيات و روايات مرتبط با قانون ()9

آدرس

آيه /حديث

(ذاریات 00:و
)09
(غافر)69:

«وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ * فَوَرَبِّ

(حرعاملی،
 ،6223ج:61
ص)22.

السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُون»
«هُوَ الَّذي يُريكُمْ آياتِهِ وَ يُنَزِّلُ لَكُمْ مِنَ السَّماءِ

رِزْقاً وَ ما يَتَذَكَّرُ إِالَّ مَنْ يُنيبُ»
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلياهلل عليه و آله و سلم« :إِنَّ الرِّزْقَ يَنْزِلُ
مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ عَلَى عَدَدِ قَطْرِ الْمَطَرِ إِلَى

كُلِّ نَفْسٍ بِمَا قُدِّرَ لَهَا »...
قَالَ أَمِيرالْمُؤْمِنِينَ عليهالسالم« :إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ

(طوسی،6221 ،
ج :0ص)900.

نکته برداشتشده

الصَّلَاةِ فَلْيَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ وَ لْيَنْصَبْ فِي
الدُّعَاءِ فَقَالَ ابْنُ سَبَإٍ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ،أَلَيْسَ اللَّهُ
فِي كُلِّ مَكَانٍ قَالَ بَلَى قَالَ فَلِمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِلَى
السَّمَاءِ فَقَالَ أَمَا تَقْرَأُ «وَ فِي السَّماءِ رِزْقُكُمْ وَ ما
تُوعَدُونَ» .فَمِنْ أَيْنَ يُطْلَبُ الرِّزْقُ إِلَّا مِنْ مَوْضِعِهِ

وَ مَوْضِعُ الرِّزْقِ وَ مَا وَعَدَ اللَّهُ ،السَّمَاءُ»

رزق در آسمان است و ازآنجا به
بندگان میرسد.
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برخی از مفسرین واژه رزق در آیه  00ذاریات را به باران و یا با حذف مضاف ،به سبب
رزق معنا کرده و کلمه «سماء» را به معنای لغوی ،یعنی جهت باال معنا کردهاند .ولی با توجه به
روایات ذکرشده ،میتوان به گفته عالمه طباطبایی ،اینگونه گفت که منظور از آسمان ،معناى
لغوى کلمه (که جهت باال باشد) نیست؛ بلکه منظور از آن ،عالم غیب است .چون همه موجودات
از عالم غیب به عالم شهود مىآیند (زمر1 :؛ حدید 02 :و حجر)06 :؛ که یکى از آنها رزق است
و از ناحیه خداوند متعال نازل مىشود .منظور از واژه رزق نیز ،تمامى موجوداتى است که انسان
در بقاء خود به آنها نیاز داشته و از آنها بهره میبرد؛ مانند خوردنیها ،نوشیدنیها ،پوشیدنیها،
مصالح ساختمانى ،همسران ،فرزندان ،علم ،قدرت و دیگر فضائل انسانی (طباطبایی6261 ،ق،
ج ،68ص.)912 .
 .6-6حتمي و قطعي بودن رزق
جدول ( :)5برخي از آيات و روايات مرتبط با قانون ()6

نکته برداشتشده

آدرس

آيه /حديث

(ذاریات 00:و )09

«وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ * فَوَرَبِّ
السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَا أَنَّكُمْ
تَنطِقُون»

(کلینی ،6221 ،ج:2
ص)86.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صلياهلل عليه و آله و سلم

« :يَا أَيُّهَا

النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ نَفَثَ فِي رُوعِي رُوحُ الْقُدُسِ أَنَّهُ
لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَ إِنْ
أَبْطَأَ عَلَيْهَا »...

(ابن بابویه ،6269 ،ج:2
ص)981.

قال أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ

عليهالسالم

فِي وَصِيَّتِهِ لِمُحَمَّدِ

بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ...« :اعْلَمْ أَنَّهُ لَنْ يَسْبِقَكَ إِلَى
رِزْقِكَ طَالِبٌ وَ لَنْ يَغْلِبَكَ عَلَيْهِ غَالِبٌ وَ لَنْ
يَحْتَجِبَ عَنْكَ مَا قُدِّرَ لَكَ».

( مجلسی،6662 ،

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليهالسالم« :لَوْ كَانَ الْعَبْدُ فِي

ج :622ص)92.

جُحْرٍ لَأَتَاهُ رِزْقُهُ»
«وَ جَعَلَ لِكُلِّ رُوحٍ مِنْهُمْ قُوتاً مَعْلُوماً مَقْسُوماً

(الصحیفةالسجادیة)08:

مِنْ رِزْقِهِ ،لَا يَنْقُصُ مَنْ زَادَهُ نَاقِصٌ وَ لَا يَزِيدُ
مَنْ نَقَصَ مِنْهُمْ زَائِد»

رسیدن رزق به بندگان
حتمی و قطعی است و
هیچچیز و هیچکس ،مانع
رسیدن آن نیست.
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آدرس

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

(کلینی ،6221 ،ج:0
ص)21.
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نکته برداشتشده

عليهالسالم

« :لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ فَرَّ

مِنْ رِزْقِهِ كَمَا يَفِرُّ مِنَ الْمَوْتِ لَأَدْرَكَهُ الرِّزْقُ
كَمَا يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ»

آیه  09ذاریات ،رسیدن رزق به بندگان را حتمی و قطعی ذکر میکند و در بیان حتمیت آن
عالوهبر استفاده از اسلوبهای تأکیدی ،آن را به صحبت کردن تشبیه میکند؛ بدینمعنا که چطور
شما در مورد صحبت کردن خود شک نداشته و آن را حق میشمارید ،رزق شما هم همینطور،
حق و حتمی است و هیچ شکی در رسیدن آن به خود نداشته باشید .کلمه «حق» در آیه موردبحث
بهمعناى ثابت و نیز به معناى قضایى است که خداى تعالى آن را حتمى کرده است؛ برخالف
اینکه امرى تبعى و یا اتفاقى باشد (طباطبایی6261 ،ق ،ج ،68ص .)912 .در روایات مذکور نیز
صحبت از استیفاء کامل رزق انسان و گریزناپذیری آن است که داللت بر این داشته که رزق
انسان ،حتمی و قطعی بوده و هر شخص ،رزق خود را در دنیا به شکل کامل استیفاء میکند.
 .5-6تعيين رزق و قبض و بسط آن بر طبق مشيت خداوند
جدول ( :)4برخي از آيات و روايات مرتبط با قانون ()5

آدرس

آيه /حديث

(مائده)12:

«وَ قالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْديهِمْ وَ لُعِنُوا
بِما قالُوا بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشاءُ»

(شوری)60:

«لَهُ مَقاليدُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ
يَشاءُ وَ يَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَليمٌ»

(یوسف)622:

«إِنَّ رَبِّي لَطيفٌ لِما يَشاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَليمُ الْحَكيمُ»

(شوری)63:

«اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ وَ هُوَ الْقَوِىُّ

نکته برداشتشده
خداوند هرطور بخواهد بر طبق
مشیت خود ،روزی بندگان را
توسعه داده و یا تنگ میگرداند.

خداوند به هر که بخواهد ،لطف
میکند و روزی میدهد.

الْعَزِيز»

(تمیمی آمدی،
:6262
ص)181.

اميرالمومنينعليهالسالم« :لَا يَمْلِكُ إِمْسَاكَ الْأَرْزَاقِ وَ
إِدْرَارَهَا إِلَّا الرَّازِق»

توسه و قبض رزق ،فقط به
دست خداوند است.
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طبق آیات ذکر شده ،تعیین رزق و قبض و بسط آن به مشیت خداوند وابسته بوده و
براساس آن تعیین میشود .بهطورکلی مطابق با آیات قرآن ،مواردی وجود دارد که تحقق
آن به مشیت و خواست خداوند بستگی داشته و خداوند هرطور بخواهد آن را جاری
میکند؛ ازجمله اعطای رحمت (بقره ،)622 :هدایت کردن (بقره ،)620 :اعطای حکمت
(بقره ،)013 :اعطای نبوت (بقره ،)021 :تعیین رزق و قبض و بسط آن و...؛ بهنظر میرسد
وقتی خداوند چیزی را وابسته به مشیت خود میگرداند ،به نوعی میتوان گفت که این
امر کمی پیچیده میشود و کشف چگونگی تحقق آن سخت میشود؛ چراکه بنا به مشیت
خود هرطور بخواهد ،انجام میدهد و به هر که بخواهد روزی میدهد و برای هر که
بخواهد رزقش را توسعه میدهد و یا تنگ میگرداند .البته این بدینمعنا نیست که خداوند
بدون قاعده ،اینکار را انجام میدهد؛ بلکه بدین معناست که خداوند اگر بخواهد به کسی
روزی دهد و روزی او را توسعه دهد و یا تنگ گرداند ،هیچکس جلودار او نیست و
نمیتواند مانع او شود؛ چراکه ملک آسمانها و زمین ،همه از آن اوست (آلعمران01 :؛
ملک )6 :و خداوند آن را براساس حکمت خود انجام داده و سنتها و قوانینی برای
تدبیر خود ،در عالم خلقت دارد.
 .4-6تقدير روزي بندگان برحسب صالح آنها

آدرس
(شوری)01:

جدول ( :)2برخي از آيات و روايات مرتبط با قانون ()4
نکته برداشتشده
آیه /حدیث
«وَ لَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَ لكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ

خداوند روزی را

ما يَشاءُ»

بهاندازه مشخصی

(حجر)06:

«وَ إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ وَ ما نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ»

برای بندهاش فرو

(زخرف)90:

«أَ هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعيشَتَهُمْ فِي

میفرستد.
الْحَياةِ الدُّنْيا»

معیشت را فقط
خداوند بین بندگان
تقسیم میفرماید.
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آیه /حدیث

(کلینی،6221 ،

قال اهلل تبارك و تعالي...« :إِنَّ مِنْ عِبَادِيَ الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لَا يُصْلِحُهُ

ج :0ص)920.

إِلَّا الْغِنَى وَ لَوْ صَرَفْتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ لَهَلَكَ وَ إِنَّ مِنْ عِبَادِيَ

نکته برداشتشده

الْمُؤْمِنِينَ مَنْ لَا يُصْلِحُهُ إِلَّا الْفَقْرُ وَ لَوْ صَرَفْتُهُ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ
لَهَلَك»...

(کلینی،6221 ،
ج :2ص)80.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

عليهالسالم

قَالَ« :كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ

عليهالسالم

رزق بندگان ،بر
حسب صالح آنها
مقدر میشود.

كَثِيراً

مَا يَقُولُ اعْلَمُوا عِلْماً يَقِيناً أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمْ يَجْعَلْ لِلْعَبْدِ وَ
إِنِ اشْتَدَّ جَهْدُهُ وَ عَظُمَتْ حِيلَتُهُ وَ كَثُرَتْ مُكَابَدَتُهُ أَنْ يَسْبِقَ مَا
سُمِّيَ لَهُ فِي الذِّكْرِ الْحَكِيمِ وَ لَمْ يَحُلْ مِنَ الْعَبْدِ فِي ضَعْفِهِ وَ قِلَّةِ
حِيلَتِهِ أَنْ يَبْلُغَ مَا سُمِّيَ لَهُ فِي الذِّكْرِ الْحَكِيمِ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَنْ

(کلینی،6221 ،
ج :2ص)89.
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يَزْدَادَ امْرُؤٌ نَقِيراً بِحِذْقِهِ وَ لَمْ يَنْتَقِصِ امْرُؤٌ نَقِيراً لِحُمْقِهِ»
قَالَ أَبَو عَبْدِ اللَّهِ عليهالسالم « :إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَسَّعَ فِي أَرْزَاقِ

رزق مقدر ،با حیله و
تالش ،زیاد نمیشود
و با حماقت و
کمکاری ،کم نمیشود.

الْحَمْقَى لِيَعْتَبِرَ الْعُقَلَاءُ وَ يَعْلَمُوا أَنَّ الدُّنْيَا لَيْسَ يُنَالُ مَا فِيهَا بِعَمَلٍ
وَ لَا حِيلَةٍ»

بر طبق آیات ذکرشده ،خداوند روزی بندگان را در بین آنها تقسیم فرموده و روزی
هر یک از آنها را به مقداری که باعث صالح آنها میشود ،مقدر فرموده است .حکمت
آن را هم اینگونه بیان میفرماید که اگر روزی بندگان را بسط و گسترش دهد ،آنها
درروی زمین فساد خواهند کرد .چون طبیعت مال اینگونه است که وقتی زیاد میشود،
گردنکشی و طغیان به همراه خود میآورد.
با دقت در روایات مذکور ،این نکته فهمیده میشود که رزق انسان در یک مقدار
مشخصی که به صالح اوست ،تعیین میشود و تالش زیاد یا کم ،باعث افزایش و یا
کاهش آن نخواهد شد .اگر ر زق اندک به صالح او باشد ،خداوند رزق او را اندک قرار
می دهد و اگر زیادی رزق به صالح او باشد ،خداوند رزق او را افزایش میدهد .حیله و
مکر ،حماقت و یا هوش و استعداد انسان ،این مقدار را کم و یا زیاد نمیکند .البته الزم
بهذکر است که عوامل دیگری در کم و یا زیاد کردن مقدار تعیینشده رزق ،دخالت دارند
که در قانون آخر ذکر خواهد شد.
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 .2-6تقدير رزق انسان از مسير حالل

بر طبق قانون گذشته ،خداوند روزی بندگان را به مقداری که به صالح آنهاست ،مقدر
فرموده است .از طرف دیگر ،روزی آنها را ،از حرام مقدر نفرموده است؛ چراکه خود
میفرماید« :قُلْ إِنَّ اللَّهَ ال يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ» (اعراف )08 :و نیز میفرماید« :إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ

الْإِحْسانِ...وَ يَنْهى عَنِ الْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ» (نحل .)32 :براساس این دو آیه ،چطور ممکن است
که خداوند از انجام دادن عملی نهی کند و سپس به آن امر نماید و یا آنکه چطور ممکن
است ،خداوند از چیزی نهی کند ،ولی درعینحال ،روزی انسان را منحصر در همان نهی
و حرام قرار دهد (طباطبایی6261 ،ق ،ج ،9ص.)698 .
در روایات زیادی این نکته بیانشده است که خداوند برای هر انسانی ،رزق او را
از حالل مقدر فرموده است و اگر انسان بهجای این رزق حالل ،به سراغ رزق حرام برود
و از آن استفاده کند ،به مقدار رزق حرام ،از رزق حالل او کاسته میشود و این رزق
حرام بهجای آن رزق حالل ،برای او بهحساب آمده و درعینحال ،به خاطر رزق حرام
مجازات میشود.
جدول ( :)8برخي از روايات مرتبط با قانون ()2

آدرس
(حرعاملی،
،6223ج:1
ص)21.
(ابن بابویه،
:6911
ص)032.

حديث
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

عليهالسالم

نکته برداشتشده

قَالَ« :إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ

الْخَلْقَ وَ خَلَقَ مَعَهُمْ أَرْزَاقَهُمْ حَلَالًا فَمَنْ تَنَاوَلَ شَيْئاً مِنْهَا
حَرَاماً قُصَّ بِهِ مِنْ ذَلِكَ الْحَلَالِ»
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ

عليهمالسالم

عَنْ رَسُولِ اللَّهِ

صلياهلل

عليه و آله و سلم أَنَّهُ قَالَ« :إِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ جَبْرَئِيلَ أَخْبَرَنِي

رزق انسان از حالل مقدر

عَنْ رَبِّي أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا ...

شده است و انسان باید آن
را از مسیر حالل ،طلب
کند نه از مسیر حرام.

فَاطْلُبُوا أَرْزَاقَكُمْ مِنْ حَلَالٍ فَإِنَّكُمْ إِنْ طَلَبْتُمُوهَا مِنْ
وُجُوهِهَا أَكَلْتُمُوهَا حَلَالًا وَ إِنْ طَلَبْتُمُوهَا مِنْ غَيْرِ وُجُوهِهَا
أَكَلْتُمُوهَا حَرَاماً»...
قَالَ الصَّادِقُ

عليهالسالم

« :الرِّزْقُ مَقْسُومٌ عَلَى ضَرْبَيْنِ أَحَدُهُمَا

وَاصِلٌ إِلَى صَاحِبِهِ وَ إِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ وَ الْآخَرُ مُعَلَّقٌ بِطَلَبِهِ ...
وَ الَّذِي قُسِمَ لَهُ بِالسَّعْيِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَلْتَمِسَهُ مِنْ وُجُوهِهِ وَ
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حديث

(حرعاملی،

هُوَ مَا أَحَلَّهُ اللَّهُ لَهُ دُونَ غَيْرِهِ فَإِنْ طَلَبَهُ مِنْ جِهَةِ الْحَرَامِ

،6223ج:61
ص)21.

فَوَجَدَهُ حُسِبَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ وَ حُوسِبَ بِهِ»
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نکته برداشتشده

ابن ابی الحدید معتزلی روایتی را در کتاب خود نقل میکند که امیر المومنین(ع)
روزی نزدیک درب مسجد از استر پیاده شد و آن را به شخصی سپرد و وارد مسجد شد.
آن شخص لجام استر را بیرون آورد و فرار کرد .امیر المومنین بعدازآنکه نماز بهجا آورد،
درحالیکه دو درهم در دست داشت تا مزد آن شخص را بدهد ،از مسجد خارج شد،
دید که استر بدون لجام است .حضرت دو درهم به غالمش داد تا لجامی بخرد .غالم به
بازار آمد و همان لجام دزدیدهشده را در بازار دید و معلوم شد که شخص ،آن را به دو
درهم فروخته است .غالم ،لجام را به دو درهم خرید و به نزد حضرت برگشت و جریان
را گزارش داد .امیر المومنین فرمود :بهدرستی که بنده به سبب صبر نکردن و شتابزدگی،
رزق حالل را بر خود حرام میگرداند ،درحالیکه بیش از آنکه برای او مقدر شده بود،
بهدست نمیآورد (ابن ابی الحدید ،6991 ،ج ،9ص.)612 .
 .8-6رزق مقدر حالل به مثابه رزق خير

برخی از آیات قرآن بر این نکته داللت دارند که رزقی که خداوند برای انسان از مسیر
حالل مقدر فرموده است ،خیر او است .در ادامه به آنها اشاره میشود.
جدول ( :)1برخي از آيات مرتبط با قانون ()8

آدرس

آيه

نکته برداشتشده

(هود)81:

«بَقِیَّتُ اللَّهِ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ

سود حالل باقیمانده که خدا برای انسان در
نظر گرفته است ،خیر است.

مُؤْمِنینَ»
(طه)696:
(مؤمنون)10:

«وَ رِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ»
«أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجاً فَخَراجُ رَبِّكَ خَيْرٌ

وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقينَ»
(کهف)32:

«قالَ ما مَكَّنِّي فيهِ رَبِّي خَيْرٌ»

رزقی که پروردگار مشخص کرده است ،برای
انسان خیر است.
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خداوند در آیه سوره هود ،بعدازآنکه از عمل زشت قوم شعیب (کمفروشی و
کمگذاشتن در وزن و پیمانه) نهی میکند ،میفرماید باقیمانده سود که خداوند برای شما
قرار داده است ،خیر شماست ،لذا سود و رزق حاللی که خداوند برای شما پسندیده
است ،نسبت به سودهای نامشروع و حرامی که بهدنبال آن هستید ،برای شما خیر است.
در مورد اینکه واژه «خیر» در اینجا به چه معناست؛ بهنظر میرسد که این واژه بهمعنای
مصدری بوده و بهمعنای خوب بودن و نیک بودن است ،نه بهمعنای بهتر بودن و ساختار
اسم تفضیلی آن .بهعبارتدیگر ،رزق حاللی که خداوند برای شما در نظر گرفته است،
مناسب حال شما بوده و مایه خیرتان است و مورد انتفاع شما میباشد ،نه رزق حرام و
سودهای نامشروع که با شما تناسب نداشته و خیر شما نیست.
 .1-6تفاوت در روزي بندگان
جدول ( :)91برخي از آيات مرتبط با قانون ()1

آدرس
(نحل)16:

آيه
«وَ اللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ»

نکته برداشتشده
خداوند بعضی از بندگان را بر
بعضی دیگر ،ازلحاظ رزق برتری
داده است.

(زخرف)90:

(انعام)612:

«نَحْنُ قَسَمْنا بَيْنَهُمْ مَعيشَتَهُمْ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ
رَفَعْنا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ

خداوند بعضی را بر بعضی برتری

بَعْضاً سُخْرِيًّا»

داده است تا سنت استخدام و سنت

«وَ رَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ في ما

آزمایش تحقق پیدا کند.

آتاكُمْ»

یکی از سنتهای خداوند آن است که روزی بندگان را متفاوت قرار داده است.
انسانها بهطورکلی در جنبههایی ،ازجمله رزق ،متفاوت آفریدهشدهاند .با توجه به آیات
ذکرشده ،این تفاوت ،گاهی مایه امتحان است که مشخص شود چه کسی به وظیفه خود
عمل میکند (سنت ابتالء) .گاهی هم بهواسطه این تفاوت ،انسانها با هم ارتباط پیداکرده
و جامعه به هم گره میخورد و رابطه رئیس و مرئوسی و تسخیر بین انسانها تعریف
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شده و آنها به یکدیگر نیاز پیدا میکنند (سنت استخدام) .در این صورت است که جامعه
شکل پیدا میکند .در روایتی امام صادق(ع) میفرماید« :خداوند روزی هر که را بخواهد
در دستان هر کس دیگری که خود صالح بداند ،قرار میدهد» (کلینی6221 ،ق ،ج،0
ص.)11 .
از آیات قرآن اینگونه برداشت میشود که خداوند اساساً نظام جامعه انسانی را
بهصورت مدرَّج قرار داده است .خداوند بر طبق سنت استخدام ،انسانها را نسبت به هم
برتری داده تا یکدیگر را به استخدام هم درآورند و درنتیجه به یکدیگر نیاز پیداکرده و
احتیاجات آنها به وسیله همین تفضیل و تسخیر ،برطرف شده و جامعه انسانی شکل پیدا
کند .البته این برتری دادن در کنار انفاقها (که زمینههای امتحاناند) درنهایت باید منجر
بهتساوی در رزق شود .این قطعاً بهتر از آن است که خداوند در ابتدا بهطورمستقیم ،رزق
همه انسانها را مساوی قرار دهد .چون این سبب خواهد شد که از طرفی جامعه در
همتنیده شود و از طرف دیگر ،بستر امتحان و استفاده از اختیار فراهم آید.
 .91-6زندگي سخت بهدنبال اعراض از ياد خدا
جدول ( :)99برخي از آيات مرتبط با قانون ()91

آدرس
(طه)602:

آيه

نکته برداشتشده

«وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْري فَإِنَّ لَهُ

هر کس از یاد پروردگار اعراض کند ،دچار

مَعيشَةً ضَنْكاً»

معیشت سخت میشود.

کلمه «معیشه» بهمعنای هر آن چیزی است که بهوسیله آن ،ادامه حیات انسان صورت
میگیرد (راغباصفهانی6260 ،ق ،ص .)231 .کلمه «ضنک» نیز به معنی تنگ هست که
درباره هر چیزی که بهکار میرود ،تنگی آن را بیان میکند ،مانند مکان تنگ
(راغباصفهانی6260 ،ق ،ص.)260 .
آیه مذکور بیان میکند که هر کس از یاد خدا اعراض کند ،دچار زندگی و معیشت
تنگ و سخت میشود .منظور از زندگی تنگ و سخت ،صرفاً به این معنی نیست که مال
اندکی شامل حال او میشود؛ بلکه ممکن است شخص مال فراوانی داشته باشد ،ولی
نتواند از آن استفاده کند و یا ممکن است درعینحال که مال فراوان دارد ،مشکالت و
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سختیهایی زیادی در زندگی داشته باشد و دچار عدم آرامشی شود که زندگی با تمام
امکانات برای وی تنگ شود (طباطبایی6261 ،ق ،ج ،62ص.)002 .
 .99-6رزق «من حيث اليحتسب» براي انسان باتقوا
جدول ( :)97برخي از آيات و روايات مرتبط با قانون ()99

آدرس

آيه /حديث

(طالق 0:و)9

«وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ

نکته برداشتشده

ال يَحْتَسِبُ»
(طوسی،
،6221ج:1
ص)908.
(حرعاملی،
،6223ج:61
ص)21.
(کلینی،
،6221ج:0
ص)691.

قَالَ أَبو عَبْدِ اللَّهِ

عليهالسالم

« :إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ جَعَلَ

أَرْزَاقَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَ ذَلِكَ أَنَّ

الْعَبْدَ إِذَا لَمْ يَعْرِفْ وَجْهَ رِزْقِهِ كَثُرَ دُعَاؤُهُ»
قَالَ الصَّادِقُ عليهالسالم« :إِنَّ اللَّهَ أَبَى إِلَّا أَنْ يَجْعَلَ

خداوند رزق مؤمنین پرهیزکار را
من حیث ال یحتسب (فرای
محاسبات مادی) قرار داده است.

أَرْزَاقَ الْمُتَّقِينَ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُونَ»
قال أَبو جَعْفَرٍ عليهالسالم« :إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ وَ
عِزَّتِي وَ جَلَالِي وَ عَظَمَتِي وَ عُلُوِّي وَ ارْتِفَاعِ مَكَانِي،
لَا يُؤْثِرُ عَبْدٌ هَوَايَ عَلَى هَوَى نَفْسِهِ إِلَّا كَفَفْتُ عَلَيْهِ
ضَيْعَتَهُ وَ ضَمَّنْتُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ رِزْقَهُ وَ كُنْتُ

آسمانها و زمین ضامن رزق
انسان پرهیزکار هستند.

لَهُ مِنْ وَرَاءِ تِجَارَةِ كُلِّ تَاجِر»

بر طبق آیه  0و  9طالق ،خداوند میخواهد به انسان پرهیزکار ،خارج از نظام
محاسباتی و ازجاییکه احتمالش را نمیدهد ،روزی دهد .عالمه طباطبایی میفرماید:
«آیات ذکرشده طالق از آیات برجسته قرآن کریم است و مفسرین درباره هر قطعه از آن
نکاتی را بیان کردهاند» (طباطبایی6261 ،ق ،ج ،63ص .)961 .در تفسیر نور الثقلین ،از
امام صادق(ع) درباره این آیه سؤال شده است .آن حضرت فرمودند که در دنیا این روزی
ازآنجاییکه شخص حساب نمیکند به او میرسد (عروسی6262 ،ق ،ج ،2ص.)922 .
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بر طبق روایات خداوند میخواهد بهطور خاص و ویژه ،رزق انسان مؤمن پرهیزکار
را برعهدهگرفته و ازجاییکه حساب آن را نمیکند ،روزیش را برساند .علت این امر نیز
بنابر روایات ،زیاد کردن توکل انسان و التجاء و دعای او به پروردگار است.
 .97-6اِبانداشتن خداوند از اعطاي مال فراوان به کفار
جدول ( :)99برخي از آيات مرتبط با قانون ()97

آدرس

آیه

(زخرف-99:

«وَ لَوْ ال أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ

)92

بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَ مَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُونَ*
وَ لِبُيُوتِهِمْ أَبْواباً وَ سُرُراً عَلَيْها يَتَّكِؤُنَ *وَ زُخْرُفاً وَ إِنْ كُلُّ

ذلِكَ لَمَّا مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ الْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقينَ»
(اسرا)68:

«مَنْ كانَ يُريدُ الْعاجِلَةَ عَجَّلْنا لَهُ فيها ما نَشاءُ لِمَنْ نُريدُ ثُمَّ

جَعَلْنا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْالها مَذْمُوماً مَدْحُوراً»

نکته برداشتشده
اگر نبود احتمال کفر
مؤمنان ،هرآینه خداوند به
کفار ،مال فراوان میداد.
هر کس سرای دنیا را
بخواهد به مقداری که خدا
بخواهد ،به او از آن داده
میشود.

با توجه به آیات ذکرشده ،هر کس که در طلب دنیا باشد و دنیا را هدف خود قرار
داده باشد و امیدی به آخرت نداشته باشد ،خداوند دنیا را به مقداری که خود بخواهد (نه
آنکه شخص بخواهد) به او می دهد .همچنین اگر احتمال تحقق امت واحده بر کفر نبود،
خداوند به کسانی که کفر ورزیدند و به خدا و روز جزا ایمان نیاوردند ،دنیایی فوقالعاده
مهیا میداد .سپس در آخرت ،برای آنها بهرهای وجود نخواهد داشت .این نشان میدهد
که دنیا و رزق دنیایی  ،شیء باارزشی نیست که خداوند آن را برای کفار خواسته است.
لذا اگر در دنیا ،انسان مؤمن بهره شایسته ای از آن ندارد ،این به خاطر آن است که دنیا
سرای انسان مؤمن نیست؛ بلکه گذرگاهی است برای عبور به سرای آخرت و زندگی
ابدی .لذا در حدی که به صالح انسان مؤمن باشد ،خداوند بهرهای از دنیا به او میدهد.
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 .99-6دو نوع رزق :رزق طالب و رزق مطلوب

در روایات گوناگون ،این قانون تکوینی بیانشده است که رزق انسان دو نوع است؛ رزقی
که بهدنبال انسان است (رزق طالب) و رزقی که انسان بهدنبال آن است (رزق مطلوب).
جدول ( :)96برخي از روايات مرتبط با قانون ()99

آدرس

نکته برداشتشده

حديث
عليهالسالم

(حرعاملی،

قَالَ الصَّادِقُ

،6223ج:61
ص)21.

أَحَدُهُمَا وَاصِلٌ إِلَى صَاحِبِهِ وَ إِنْ لَمْ يَطْلُبْهُ وَ الْآخَرُ

(کلینی،6221 ،
ج :0ص)12.
(نهجالبالغه:
ن)96

« :الرِّزْقُ مَقْسُومٌ عَلَى ضَرْبَيْنِ

رزق دو نوع است؛ رزقی که به

مُعَلَّقٌ بِطَلَبِهِ»....
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ

عليهم السالم

عَنْ رَسُولِ

اللَّهِ صلياهلل عليه و آله و سلم أَنَّهُ قَالَ ...« :وَ اعْلَمُوا أَنَّ
الرِّزْقَ رِزْقَانِ؛ فَرِزْقٌ تَطْلُبُونَهُ وَ رِزْقٌ يَطْلُبُكُمْ»..
«وَ اعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّ الرِّزْقَ رِزْقَانِ؛ رِزْقٌ تَطْلُبُهُ وَ

شخص میرسد ،هرچند طلب
نکند و رزقی که مشروط به طلب
کردن شخص است و باید از مسیر
حالل آن را طلب کند.

رِزْقٌ يَطْلُبُكَ فَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَأْتِهِ أَتَاك»

با دقت در روایات باال این نکته فهمیده میشود که رزق مقدر انسان ،به دو دسته
تقسیم میشود؛ دسته اول رزقی است که بهدنبال انسان میآید و جوینده شخص است و
به او خواهد رسید .در این نوع رزق ،شخص نیاز به طلب و درخواست ندارد .دسته دوم،
رزقی است که برای انسان مقدر شده است و مشروط است به طلب و درخواست شخص
و تا انسان آن را طلب نکند ،به آن نمیرسد.
 .96-6لزوم طلب و تالش در دستيابي به رزق
جدول ( :)95برخي از آيات و روايات مرتبط با قانون ()96

آدرس

آيه /حديث

(عنکبوت)61:

«إِنَّ الَّذينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ال
يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقاً فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ»

(نحل)62:

نکته برداشتشده
در نزد خداوند بهدنبال رزق باشید.

«وَ هُوَ الَّذي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً

خداوند موجودات را برای شما مسخر

طَرِيًّا وَ تَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها وَ

ساخت تا بهدنبال رزق بروید.
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آيه /حديث

آدرس

75

نکته برداشتشده

تَرَى الْفُلْكَ مَواخِرَ فيهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ
وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ»

(ملک)62:

«هُوَ الَّذِى جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُواْ
فىِ مَنَاكِبها وَ كُلُواْ مِن رِّزْقِهِ»

(حرعاملی،

عن الرضا عليهالسالم« :لَيْسَ لِلنَّاسِ بُدٌّ مِنْ

،6223ج:61

طَلَبِ مَعَاشِهِمْ فَلَا تَدَعِ الطَّلَبَ»

ص)61.
(کلینی،6221 ،
ج ،2:ص)12.

عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ
عليهالسالم« :رَجُلٌ قَالَ لَأَقْعُدَنَّ فِي بَيْتِي وَ
لَأُصَلِّيَنَّ وَ لَأَصُومَنَّ وَ لَأَعْبُدَنَّ رَبِّي فَأَمَّا
رِزْقِي فَسَيَأْتِينِي فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

عليهالسالم

هَذَا أَحَدُ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ لَا يُسْتَجَابُ لَهُمْ»
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليهالسالم« :أرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ

(کلینی،6221 ،
ج ،2:ص)18.
(حرعاملی،
،6223ج:61
ص)61.

انسان باید بهدنبال طلب رزق باشد و در
این مسیر وظیفه خود را انجام دهد.
اینکه رزق انسان کفایت و تضمین شده
است ،نباید مانع از طلب و کوشش در
جهت دست یافتن به رزق شود.

رَجُلًا دَخَلَ بَيْتَهُ وَ أَغْلَقَ بَابَهُ أَكَانَ يَسْقُطُ
عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ السَّمَاءِ»
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ

عليهالسالم

...« :إِذَا صَلَّيْتُمُ

الصُّبْحَ فَانْصَرَفْتُمْ فَبَكِّرُوا فِي طَلَبِ الرِّزْقِ
وَ اطْلُبُوا الْحَلَالَ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَرْزُقُكُمْ وَ

صبح زود باید بهدنبال طلب رزق رفت.

يُعِينُكُمْ عَلَيْهِ»

(کلینی،6221 ،

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليهالسالم« :يَا هِشَامُ إِنْ

ج ،2:ص)18.

رَأَيْتَ الصَّفَّيْنِ قَدِ الْتَقَيَا فَلَا تَدَعْ طَلَبَ

(کلینی،6221 ،
ج ،2:ص)13.

الرِّزْقِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ»

در مواقع سخت (مانند جنگ) و مواقع

قَالَ لي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عليهالسالم« :إِنْ ظَنَنْتَ

حساس (مانند روز قبل از ظهور) ،انسان

أَوْ بَلَغَكَ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ كَائِنٌ فِي غَدٍ فَلَا

نباید دست از طلب رزق بردارد.

تَدَعَنَّ طَلَبَ الرِّزْقِ وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا
تَكُونَ كَلًّا فَافْعَلْ»
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آدرس

آيه /حديث

نکته برداشتشده

(مفید،6269 ،

عن امير المومنين عليهالسالم« :اطْلُبُوا الرِّزْقَ

روزی برای شخص طلبکننده ضمانت

ج :6ص)929.

فَإِنَّهُ مَضْمُونٌ لِطَالِبِه»

شده است.

خداوند متعال با توجه به سنت تسخیر ،موجودات را مسخر انسان گردانید ،تا انسان
بتواند از طریق آنها رزق خود را بهدست آورد ،لذا دستور به طلب و ابتغاء رزق در نزد
خداوند شده است .نکته ظریفی که در آیه  61عنکبوت وجود دارد ،آن است که دستور
دادهشده است که رزق را در نزد خداوند طلب کنید و نه در نزد غیر خداوند .غیر خداوند
شامل هر چیزی میشود ازجمله اسباب رزق .بهعبارتدیگر ،در عمل شخص باید به
خداوند امید داشته باشد و نه به اسباب و علل و ثانیاً در حدی که خداوند خواسته است
و در مسیری که او خواسته است ،بهدنبال طلب رزق باشد و نه هر نوع طلب و تالشی.
ممکن است سؤال شود که مگر رزق مقدر نیست؟ حال چرا باید بهدنبال آن رفت و
در دستیابی به آن تالش کرد؟ در پاسخ در جمع بین لزوم طلب رزق ازیکطرف و مقدر
بودن رزق از طرف دیگر ،اینگونه میتوان گفت که اگرچه رزق مطلوب برای شخص
مقدر شده است ،ولی الزم است که انسان برای رسیدن به آن ،تالش خود را انجام دهد.
بهعبارتدیگر ،این نوع رزق ،مقدر است به درخواست و طلب کردن شخص .یعنی بر
طبق روایات باال اینگونه نیست که انسان فقط مشغول عبادت باشد و رزق مقدر او برسد؛
بلکه شرط رسیدن روزی ،آن است که انسان تالش خود را در طلب رزق انجام دهد .این
بدیندلیل است که هر رزقی سببی دارد و خداوند متعال امور خود را از طریق نظام اسباب
و علل جلو میبرد.
 .95-6تالش در حد انجاموظيفه در دستيابي به رزق
جدول ( :)94برخي از آيات و روايات مرتبط با قانون ()95
آدرس

آيه /حديث

نکته برداشتشده

(توبه)08:

«يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَال

به وظیفه خود عمل کنید و نگران

يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا وَ إِنْ خِفْتُمْ

رزق نباشید .خداوند از فضل خود
شما را غنی میکند.
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آيه /حديث

آدرس

72

نکته برداشتشده

عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شاءَ إِنَّ اللَّهَ
عَليمٌ حَكيمٌ»
(نور)90:

«وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحينَ مِنْ عِبادِكُمْ
وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ
اللَّهُ واسِعٌ عَليمٌ»

(کلینی،6221 ،
ج ،2:ص)13.

عَنْ سَدِيرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليهالسالم« :أَيُّ
شَيْءٍ عَلَى الرَّجُلِ فِي طَلَبِ الرِّزْقِ فَقَالَ إِذَا فَتَحْتَ
بَابَكَ وَ بَسَطْتَ بِسَاطَكَ فَقَدْ قَضَيْتَ مَا عَلَيْك»

(کلینی،6221 ،

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليهالسالم« :قَالَ لِيَكُنْ طَلَبُكَ

ج ،2:ص)80.

لِلْمَعِيشَةِ فَوْقَ كَسْبِ الْمُضَيِّعِ وَ دُونَ طَلَبِ الْحَرِيصِ

انسان باید حداقل وظیفه خود را
در طلب رزق انجام دهد.

الرَّاضِي بِدُنْيَاهُ الْمُطْمَئِنِّ إِلَيْهَا وَ لَكِنْ أَنْزِلْ نَفْسَكَ
مِنْ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمُنْصِفِ الْمُتَعَفِّفِ تَرْفَعُ نَفْسَكَ
عَنْ مَنْزِلَةِ الْوَاهِنِ الضَّعِيفِ وَ تَكْتَسِبُ مَا لَا بُدَّ مِنْهُ»

(حرعاملی،
،6223ج :61ص.
)22

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ عليهالسالم عَنْ رَسُولِ اللَّهِ
صلياهلل عليه و آله و سلم

أَنَّهُ قَالَ« :إِنَّ الرُّوحَ الْأَمِينَ

جَبْرَئِيلَ أَخْبَرَنِي عَنْ رَبِّي أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى
تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ»...

(لیثی واسطی،
 :6911ص)220.
من ال یحضره
الفقیه (ج)621 ،9

حد طلب رزق آن است که انسان
نه دنیای خود را تباه کند و نه
آنکه حرص به دنیا داشته باشد و
به آن دل بندد .بلکه انسان در
طلب رزق ،باید حالت میانهرو و
اعتدال داشته باشد.

قَالَ اميرالمومنينعليهالسالم« :لِكُلِّ رِزْقٍ سَبَبٌ
فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ»
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ

عليهالسالم

« :قَالَ لَا تَكْسَلُوا فِي

طَلَبِ مَعَايِشِكُمْ فَإِنَّ آبَاءَنَا كَانُوا يَرْكُضُونَ فِيهَا وَ
يَطْلُبُونَهَا»

(کلینی،6221 ،

قَالَ أَبَو عَبْدِ اللَّهِ عليهالسالم« :فَإِنَّ الرِّزْقَ لَا يَسُوقُهُ

ج ،0:ص)21.

حِرْصُ حَرِيصٍ وَ لَا يَرُدُّهُ كَرَاهِيَةُ كَارِه»

در طلب رزق تنبلی و کسالت
نباید داشت.
حرص ورزیدن و تالش
بیشازحد ،باعث افزایش رزق
نمیشود.
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آيه /حديث

آدرس
(عروسی

قَالَ الصَّادِقُ عليهالسالم...« :وأَنَّ الْعَبْدَ لَا يُصِيبُ إِلَّا مَا

حویزی،6262،

رُزِقَ وَ قُسِمَ لَهُ وَ الْجَهْدَ لَا يَزِيدُ فِي الرِّزْق»...

ج :6ص)228.

قَالَ اميرُالمومنينعليهالسالم« :الرِّزْقُ يَطْلُبُ مَنْ لَا

(تمیمی آمدی،
 :6262ص)12.

نکته برداشتشده

يَطْلُبُه»

اساساً در نظامی که خداوند طراحی فرموده است ،بهراحتی روزی انسان به او میرسد
و الزم نیست سخت و پیچیده و با تالش زیاد ،رزق خود را بهدستآورد.
در روایات اهلبیت علیهمالسالم نکات جالبی در تعیین حد و حدود تالش برای
دستیابی به رزق بیانشده است .از مجموع آنها میتوان اینگونه نتیجه گرفت که در مسیر
تالش برای دستیابی به رزق ،انسان نباید از طرفی ،تالش بیشازحد انجام داده و در
دستیابی به رزق ،حرص داشته و از طرفی دیگر نیز نباید کار و تالش را رها کند؛ بلکه
باید حالت اعتدال و میانهروی در طلب رزق داشته باشد؛ نه افراط کند و نه تفریط .در
این مورد تعبیر جالبی در روایات وجود دارد و آن «إجمال» در طلب و تالش است.
طریحی در معنای «أَجْمِلُوا فِي الطَّلَب» میگوید :تالش در دسترسی به رزق ،نباید تالش
فاحش باشد (طریحی ،6912 ،ج ،2ص)920 .؛ بدینمعنا که از حد و حدود خود خارج
نشود (جوهری ،6911 ،ج ،9ص .)6262 .بهطورکلی میتوان از مجموع روایات اینگونه
نتیجهگیری کرد که حد تالش و کوشش در دستیابی به رزق ،در حد انجاموظیفه است و
این بهتناسب شخص فرق میکند .در یکی از روایتهای باال حداقل وظیفه شخص ،با
توجه به حرفه او بیانشده است.
با دقت در آموزههای دینی و مقایسه تأثیر تالش و تدبیر برای رزق ،با تأثیر تالش و
تدبیر در خصوص سایر امور اختیاری دنیوی ،نقش کمرنگتر تالش و تدبیر در امر رزق،
قابلمشاهده است .بهعنوانمثال در طلب علم ،تالش انسان بهمراتب تأثیر بیشتری نسبت
به طلب رزق دارد .امیر المومنین(ع) میفرماید « :بهدرستی که طلب علم بر شما واجبتر
از طلب مال است .مال برایتان تقسیم و تضمینشده است و شخص عادلی آن را بین شما
تقسیم نموده است و رساندن آن به شما را تضمین نموده است و به وعده خود وفا خواهد
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کرد .ولی علم ،نزد اهلش مخزون و ذخیره است و به شما امر شده است که آن را از
اهلش بجویید .بنابراین بهدنبال آن بروید» (کلینی6221 ،ق ،ج ،6ص .)92 .آنچه روایت
به آن اشاره دارد ،پررنگ بودن نقش تالش فرد در رسیدن به علم و کمرنگ بودن آن در
جلب رزق است .مثال دیگری که میتوان ذکر نمود ،طلب و تالش برای پیروزی در
جهاد با کفار است که توصیهشده است تاجاییکه امکان دارد ،تجهیزات جنگی مهیا شود
(انفال )12 :و هیچ حد پایانی در تالش و تدبیر برای امر جهاد مطرح نشده است؛ برخالف
طلب رزق که در آن توصیه به اجمال و میانهروی در آن شده است.
نکته پایانی اینکه در عمل به وظیفه ،نباید از فقر ترسید و به گمان اینکه اگر بخواهیم
به وظیفه خود عمل کنیم ،ممکن است فقیر شده ،وظیفه خود را رها کنیم؛ بلکه خداوند
وعده فرموده است که بهدنبال عمل به وظیفه ،ما را از فضل خود غنی خواهد کرد .با
توجه به آیه  08توبه ،بعد از ابالغ دستور منع ورود مشرکین و کفار به مسجد الحرام،
مسلمانان ترس از فقر و نبودن اسباب رزق خود داشتند که خداوند بعدازاین دستور،
وعده میدهد که اگر ترس از فقر دارید ،خداوند از فضل خود شما را بینیاز خواهد کرد.
در مقابله با دشمنان ،اگر طبق محاسبات مادی به خاطر قطع ارتباط با آنها به فقر دچار
میشوید و از فقر میترسید ،بدانید که خداوند در این مقابله ،درصورتیکه به دستور و
وظیفه عمل کنید ،شما را از فضل خود غنی خواهد کرد .با توجه به آیه  90نور نیز این
نکته برداشت میشود که اگر بنابر محاسبات مادی ،بخواهید به وظیفه عمل کنید و ازدواج
کنید ،ممکن است فقیر شوید .اما ازآنجاکه عمل به وظیفه ،اصل است و رزق از سوی
خداوند تضمینشده است ،نباید از فقر ترسید و باید به وظیفه عمل کرد.
 .94-6تفاوت رزق و «فضل»
جدول ( :)92برخي از آيات و روايات مرتبط با قانون ()94

آدرس
(نساء)90:

آيه /حديث

نکته برداشتشده

«وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ

فضل به دست خداوند است و
خداوند آن را به هر که بخواهد،

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا

میدهد ،لذا از فضل خداوند
درخواست کنید.
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آيه /حديث

آدرس

نکته برداشتشده

اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ

(حدید)03:

شَيْءٍ عَلِيمًا»
«وَ أَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَ اللَّهُ ذُو
الْفَضْلِ الْعَظِيم»

(بحرانی،

عَنِ ابْنِ الْهُذَيْلِ ،عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليهالسالم قَالَ« :إِنَّ

خداوند عالوهبر رزق مقدر که

،6208ج:0
ص)16.

اللَّهَ قَسَمَ الْأَرْزَاقَ بَيْنَ عِبَادِهِ وَ أَفْضَلَ فَضْلًا كَثِيراً لَمْ

تقسیم فرموده است ،فضل زیادی
دارد که آن را بین کسی تقسیم

يَقْسِمْهُ بَيْنَ أَحَدٍ .قَالَ اللَّهُ :وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ».

نفرموده است ،لذا از فضل خداوند
درخواست کنید.
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليهالسالم قَالَ« :قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ

(مجلسی،
،6662ج:2

إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ النَّوْمَ بَعْدَ الْفَجْرِ مَكْرُوهٌ لِأَنَّ الْأَرْزَاقَ

ص)621.

تُقَسَّمُ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَقَالَ الْأَرْزَاقُ مَوْظُوفَةٌ

خداوند عالوهبر رزق تقسیمشده،

مَقْسُومَةٌ وَ لِلَّهِ فَضْلٌ يَقْسِمُهُ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى

فضلی دارد که در بین الطلوعین آن
را تقسیم میکند.

طُلُوعِ الشَّمْسِ وَ ذَلِكَ قَوْلُهُ وَ سْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ
ثُمَّ قَالَ وَ ذِكْرُ اللَّهِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَبْلَغُ فِي طَلَبِ
الرِّزْقِ مِنَ الضَّرْبِ فِي الْأَرْضِ».

در بررسی سنتهای رزق براساس آیات و روایات ،این قانون تکوینی برای انسان
مشخص میشود که در کنار مفهوم رزق ،مفهومی به نام فضل وجود دارد که تمایزهایی
با رزق دارد .براساس قوانین گذشته ،رزق هرکسی با توجه به صالح او ،در یک مقدار
مشخص ،تعیینشده است .اما خداوند عالوهبر رزقی که در بین بندگان خود تقسیم کرده
است ،فضل زیادی دارد که آن را تقسیم نفرموده است و به هر که بخواهد ،میدهد و
دستور دادهشده است که از فضل خداوند درخواست شود .فضل ،مقداری فراتر از رزق
مخصوص است که بهواسطه رحمت الهی داده میشود و مقدار آن تعیینشده نیست و
بهواسطه دعا زیاد میشود .با توجه به برخی از روایات ،خداوند این فضل را در بین
الطلوعین در بین بندگان خود تقسیم میکند.
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 .92-6گشودن دري ديگر از رزق
جدول ( :)98برخي از روايات مرتبط با قانون ()92

نکته برداشتشده

آدرس

حديث

(ابن بابویه،

عن الصادق عليهالسالم« :مَا سَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى

،6269ج:9
ص)611.

مُؤْمِنٍ بَابَ رِزْقٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ لَهُ مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ»

خداوند اگر دری از رزق را
ببندد ،در بهتری را می گشاید.

قَالَ اميرالمومنينعليهالسالم« :لِكُلِّ رِزْقٍ سَبَبٌ

واسطی،
(لیثی
 :6911ص)220.
فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ»
(کلینی ،6221 ،ج :0قَالَ الصادق عليهالسالم« :إِنَّ اللَّهَ قَسَّمَ رِزْقَ مَنْ شَاءَ
ص)11.
عَلَى يَدَيْ مَنْ شَاءَ»

هر رزقی ،سبب و علتی دارد.

خداوند متعال برای هر رزقی ،سبب و علتی قرار داده است .بهعبارتدیگر ،هر رزقی،
مسیر و راه مشخصی دارد که از آن مسیر به شخص میرسد و شخص باید برای
دستیافتن به رزق خود ،از آن مسیر تالش کند .حال ممکن است خداوند ،با توجه به
مصلحتی ،مسیر گذشته رزق را به روی انسان بسته و مسیر دیگری از رزق را به روی او
بگشاید که از مسیر اول بهتر است .خداوند در مسیر روزیرسانی به بندگان ،بهدنبال
رهاسازی انسان مؤمن از محاسبات مادی در رزق و فارغ ساختن او از نگاه به اسباب و
علل در رزق است و می خواهد او را کامالً از این چارچوب بیرون آورده و در تحت
والیت و حاکمیت خود قرار دهد ،لذا در این مسیر ممکن است دری از رزق را که
تابهحال بهسوی او باز بوده و از آن سبب ارتزاق میکرده ،ببندد و در دیگری را که بهتر
است و به صالح اوست ،به روی او باز کند.
 .98-6روزي به مقدار نياز
جدول ( :)91برخي از روايات مرتبط با قانون ()98

حديث

آدرس

نکته برداشتشده

عن الصادق عليهالسالم ...« :إِنَّ الْمَعُونَةَ تَنْزِلُ عَلَى قَدْرِ

(ابن بابویه،
،6269ج:0
الْمَئُونَة»
ص)032.

روزی به مقدار نیاز نازل میشود.
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عليهالسالم

(کلینی،

عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ

 ،6221ج:1
ص)082.

الْمَعُونَةُ عَلَى الْقَوْمِ عَلَى قَدْرِ مَئُونَتِهِم»

قَالَ« :إِنَّمَا تَنْزِلُ

صلياهلل عليه و آله و سلم

« :مَنْ أَيْقَنَ

(حرعاملي،

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

،9041ج،1

بِالْخَلَفِ سَخَتْ نَفْسُهُ بِالنَّفَقَةِ وَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَ

ص)91.

ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ»

(کلینی،

عن أَبِي جَعْفَرٍ

عليهالسالم

قَال « :يُنْزِلُ اللَّهُ الْمَعُونَةَ مِنَ

 ،6221ج:2
ص)22.
سَخَتْ نَفْسُهُ بِالنَّفَقَةِ»
(لیثی
عن اميرالمومنين عليهالسالم « :لَمْ يُرْزَقِ الْمَالَ مَنْ لَمْ
واسطی،
يُنْفِقْه»
:6911
ص)262.

السَّمَاءِ إِلَى الْعَبْدِ بِقَدْرِ الْمَئُونَةِ فَمَنْ أَيْقَنَ بِالْخَلَفِ

در صورت خرج کردن ،خداوند
متعال جایگزین می فرماید.

با دقت و تأمل در روایات ،این نکته فهمیده میشود که اساساً رزق ،مطابق نیاز
نازل میشود .بهطورکلی میتوان این گونه گفت که رزق و روزی با خرج کردن و هزینه
کردن رابطه مستقیم داشته و منطبق با آن ،تعریفشده است نه با ذخیره کردن .در روایات
به نکات جالبی در این زمینه مواجه میشویم که راه افزایش رزق ،براساس خرجکردن و
هزینهکردن تعریف میشود .بهعنوانمثال میتوان به ازدواج ،فرزنددارشدن (کلینی،
6221ق ،ج ،2ص ،)992 .مهمانی دادن (کلینی6221 ،ق ،ج ،1ص )082 .اشاره کرد که
بنابر محاسبات مادی ،سبب کاهش رزق میشوند؛ درحالیکه در روایات این موارد از
اسباب توسعه رزق به حساب آمدهاند.
 91-6و  .71عوامل توسعه و کاهش رزق

با توجه به قوانین گذشته ،این نکته فهمیده شد که هر انسانی ،رزقی مقدر دارد که با توجه
به صالح او ،تعیین می شود و تالش بیشتر او در دستیابی به رزق ،باعث افزایش آن
نخواهد شد .حال آیا عواملی وجود دارند که بتوان براساس آنها ،رزق را افزایش داد؟ آیا
قوانینی وجود دارند که در چارچوب آنها ،رزق مقدر انسان کاهش و یا افزایش یابد؟
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با بررسی آیات و روایات مرتبط با رزق ،به عبارتهای فراوانی برخورد میکنیم که
در آنها به عواملی اشاره شده است که باعث تغییر در رزق انسان میشوند و آن را کاهش
و یا افزایش میدهند .بهعبارتی ،خداوند در عالم خلقت ،عواملی را بهعنوان عوامل کاهنده
و یا فزاینده رزق تعریف فرموده است که براساس آنها ،میتوان مقدار رزق را تغییر داد.
این عوامل هر یک خود بیانکننده قانونی تکوینی در رزق هستند که با توجه به کثرت
آنها ،امکان ذکر هر یک از آنها در قالب یک قانون مجزا در این نوشتار وجود ندارد؛ لذا
این عوامل در قالب دو قانون کلی عوامل توسعه و عوامل کاهش رزق طبقهبندیشدهاند
که در ادامه قوانین دیگر ،بیانکننده چگونگی جریان سنت رزق در عالم خلقت هستند.
این عوامل در چهار جدول گوناگون با توجه به تنوع آنها ،دستهبندی شدهاند که در ادامه
بیان میشوند .در این پژوهش سعی شده است ،این عوامل بهصورت جامع از آیات و
روایات احصاء شود .در این احصاء ،عواملی که باعث افزایش رزق و یا رفع فقر هستند،
در یک ستون و عواملی که باعث کاهش رزق و یا ایجاد فقر میشوند در ستون مقابل آن
ارائه شدهاند.
جدول ( :)71عوامل معنوي توسعه و کاهش رزق

عوامل افزايش رزق ،رفع فقر
اطاعت از خداوند

6

تمسک به خداوند

1

عوامل کاهش رزق ،ايجاد فقر
گناه کردن ،0مداومت بر گناه ،9غنا 2و
زیاد گوش دادن به آن ،2شرابخواری
تمسک به خلق خداوند

رضایت نسبت به رزق ،3شکرگذاری نسبت به
نعمتدهنده

62

حضور در مسجد قبل از اذان
اجتناب از سوگند دروغ

60

عدمرضایت نسبت به رزق

66

تعجیل کردن در خروج از مسجد

62

سوگند دروغ

ازدواج( 61بهویژه ازدواج با زن به خاطر دین و فضلش،
نه مال و جمالش) ،61عیال (زن و فرزند) ،68عدمورود
بسیار بر زنان در خانهها ،63مهمان

8

02

زنا

06

62

69

1
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عوامل کاهش رزق ،ايجاد فقر

عوامل افزايش رزق ،رفع فقر
وجود نامهای محمد ،علی ،احمد ،حسن ،حسین ،جعفر،
طالب ،عبداهلل ،فاطمه در خانه
حج و عمره 09،و تکرار آن

00

02

زیارت امام حسین علیهالسالم

-

02

ترک زیارت امام حسین علیهالسالم

نماز ،01جمع میان دو نماز ،08نمازخواندن با تعظیم
خداوند و خشوع

03

افزایش رزق مؤمن در ماه رمضان 96و ماه شعبان ،90روزه
گرفتن در چهار روز از ماه شعبان
دعا پشت سر برادر مؤمن

-

99

92

سبک شمردن نماز

01

92

-

دعا و طلب رزق از خداوند 92و پافشاری بر آن ،91بهویژه
در شب جمعه قبل طلوع فجر ،91خواندن برخی دعاهای
خاص برای توسعه رزق ،98خواندن برخی از نمازها و
ادعیه خاص

عدم درخواست از فضل خداوند

93

برخی اذکار ،بهویژه حوقله (گفتن ال حول و ال قوه اال
باهلل) ،26گفتن ذکر «لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ [الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ]
تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي ال يَمُوتُ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ
وَلَداً وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ

-

وَ كَبِّرْهُ تَكْبِيرا» در اول صبح و اول شب ،20سی بار تسبیح
خداوند در هر روز ،29سی بار گفتن ذکر «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِينُ» در هر روز ،22و...
استغفار 22،و فراوانی آن ،21خواندن نماز استغفار

21

-

خواندن سوره ممتحنه28و قلم23در نمازهای واجب و
مستحب ،خواندن سوره همزه در نمازهای واجب،22
خواندن سوره ابراهیم و سوره حجر در دو رکعت (یک
نماز) در هر روز جمعه ،26خواندن سوره محمد 20و
قاف ،29خواندن سوره ذاریات در روز یا در شب،22

-

22
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عوامل افزايش رزق ،رفع فقر

95

عوامل کاهش رزق ،ايجاد فقر

خواندن سوره صافات در هر روز جمعه ،22خواندن
سوره یس 21و توحید ،21خواندن سوره توحید بعد از هر
نماز ،28خواندن آیهالکرسی ،23خواندن سوره واقعه در
شب و در وقت عشاء ،12خواندن سوره یاسین و تبارک
در هر صبح

16

بیدار ماندن 10از طلوع فجر (یا سحر )19تا طلوع خورشید
و به دعا و تعقیب نماز و ذکر الهی پرداختن ،12تعقیب
نماز ،12بهویژه تعقیب بعد از نماز صبح و نماز عصر
نماز شب ،12نافله عشا ،16نافله صبح

11

10

خوابیدن بین الطلوعین 11و بین
العشائین ،18خوابیدن به رو
محرومیت از نماز شب

13

19

خواندن دو رکعت نماز هنگام داخل شدن به خانه،12
سالم کردن بر اهل خانه هنگام ورود به خانه و خواندن
سوره توحید

-

12

حکایت کردن اذان( 11تکرار کردن جمالت مؤذن هنگام
شنیدن اذان) حتی در هنگام قضاء حاجت

-

11

جدول ( :)79عوامل اخالقي توسعه و کاهش رزق

عوامل افزايش رزق ،رفع فقر
ترک حرص

عوامل کاهش رزق ،ايجاد فقر

18

اظهار حرص

خوشنیتی (نیت خوش داشتن)

82

نیت گناه

13

86

80

انصاف (داشتن از جانب خود) نسبت به دیگران  ،مدارا
و نرمی کردن ،89همدردی و مواسات با برادر دینی و
یاریکردن او به خاطر خداوند 82،مشکل مردم را حل
کردن ،82جوانمردی

81

نیکی (خوبی کردن) ،81خوشاخالقی 88،خوشرفتاری با
همسایه 83،عدم اذیت و آزار مردم ،32خوشرفتاری با
36
خانواده

بداخالقی

خوشگفتاری (سخن به حق گفتن) ،39کم حرفی ،32کم

بددهنی و ناسزا نسبت به برادر

دادوفریاد کردن

32

مسلمان

30

31
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کم بیتابی کردن در اندوه

31

-

سهل گرفتن

سبقت (پیشی) گرفتن بر پیران
33

سخاوت 622،صدقه و انفاق

38

620

رد کردن سائل مرد در شب  ،ترک

626

انفاق

پوشیده داشتن احتیاج از مردم و اظهار آن نزد خدا
راستگویی ،621صحت و درستی عمل

622

628

629

تظاهر به فقر ،622درخواست از مردم
(گدایی)

621

دروغگویی 623،عادت به دروغ

662

قطع رحم 669،لعنت فرستادن بر
صلهرحم 666،بهویژه با والدین

فرزندان ،662نفرین کردن به والدین،662
661
صدا کردن والدین به نام آنها

660

میانهروی 661و رفق و مدارا 668در تقدیر معیشت
ترک سخن لغو

600

اسراف 663و تبذیر ،602عدمتقدیر
606
معیشت
-

جدول ( :)77عوامل بهداشتي و آراستگي توسعه و کاهش رزق

عوامل افزايش رزق ،رفع فقر
شستن دستها قبل و بعد از غذا

عوامل کاهش رزق ،ايجاد فقر
ترک شستن دستها هنگام خوردن
602
غذا

609

خشککردن اعضاء شسته شده با آستین
یا دامن 601یا حوله پس از وضو (یا
کشیدن دست بهصورت بعد از شستن دست

602

شستن دست و صورت)،601
خشککردن صورت با دامن (پایین
لباس)

شستن سر با خطمی 603در روز جمعه ، 692شستن سر با
سدر ،696نوره کشیدن 690و حنا مالیدن بعدازآن

699

مداومت بر طهارت و پاکیزگی ،692همواره با وضو
692
بودن

-

608
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دوختن لباس در بدن ،691ایستاده شلوار
پوشیدن ،691نشسته عمامه بر
698
سرگذاشتن

-

شستن اعضای بدن در مستراح،622
ترک سخن گفتن در مستراح

693

شستن دست (وضو گرفتن) در
626
مستراح
بول کردن در حمام 620،بول در آب
راکد ،629برهنه برخاستن از بستر براى

-

622

دستشویی رفتن  ،برهنه بول کردن
شستن پای عروس و ریختن غساله آن به بیرون از خانه
621
در شب زفاف

622

مجامعت با همسر در مقابل تابش
خورشید بدون پوشش 621و یا در نیمه
ماه 628سبب فقر فرزند میشود
رها کردن خاکروبه در خانه ،626جارو

جارو کردن خانه 623و آستانه (حیاط) خانه

622

کردن خانه در شب و با لباس 620و یا
پارچه ،629رهاکردن تار عنکبوت در
خانه ،622نشستن بر آستانه درب خانه

شستن ظرفها

621

نشسته باقی گذاشتن ظرفها،
گذاشتن ظرف آب بهصورت درباز

621

خوردن آنچه از سفره میافتد 623،انگشت کشیدن
(لیسیدن) ته ظرف غذا

622

612

خالل کردن 610بهدنبال غذا  ،619دو بار مسواک کردن در
612
هر روز

اهانت به خورده و ریزه نان

628

616
612

خالل کردن با چوب درخت گز  ،با
611
هر چوبی خالل کردن

ناخن گرفتن 611بهویژه در روز جمعه( 618و لو با سوهان
کشیدن در صورت نداشتن ناخن )613و یا در روز
612
پنجشنبه و نگهداشتن یک انگشت برای روز جمعه
کوتاه کردن شارب در روز جمعه

610

با دندان ناخن را کندن

616

-

روشن کردن چراغ قبل از غروب خورشید

619

612

-

خاموش کردن آتش با نَفَس

-

سوزاندن (پوست) سیر و پیاز

گالب 611و بر صورت زدن آن در هر روز

611

-

612
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شانه کردن مو ،618،زیاد شانه کردن سر ،613شانه کردن
ریش پس از هر وضو
انگشتر عقیق 680،یاقوت 689یا زمرد

682

682

ایستاده شانه کردن مو

بهدستکردن

686

-

نوشتن ذکر «ما شاءَ اللَّهُ ال قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنْكَ
مالًا وَ وَلَداً» بر روی نگین انگشتر عقیق ،682نوشتن ذکر«مَا

شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ» روی نگین انگشتر

-

681

حمل عصا ،681حمل عصای از چوب بادام تلخ در سفر
و خواندن آیات  00تا  08سوره مبارکه قصص

-

688

683

خوردن در حالت سیری  ،خوردن در
حال جنابت ،632خوردن در حال قضاء

-

حاجت

636

جدول ( :)79عوامل اقتصادي توسعه و کاهش رزق

عوامل افزايش رزق ،رفع فقر
خمس ،630زکات

عوامل کاهش رزق ،ايجاد فقر
حبس حقوق واجب خدا (تأخیر در
632
پرداخت حقوق خداوند)

639

امانتداری ،632عدم کسب مال ناحق
خوشخط بودن
تجارت کردن

خیانت ،631حبس حق برادر مسلمان،638
فریب برادر دینی (در معامله)،633
026
حرامخواری زیاد ،022کمفروشی

631

020

برای کسی کار کردن (اجیر کسی
022
شدن)

029

صبح زود بهدنبال روزی رفتن

رفتن صبح زود به بازار و برگشت

022

خرید ملک و زمین (مزرعه یا خانه)

دیرهنگام (عشاء) از آن

فروش ملک و زمین (مگر آنکه با پول
028
آن زمین دیگری بخرد)

021

خرید کردن و تجارت (هرچند که گران باشد)
جسارت داشتن در تجارت (ریسکپذیری)

021

023

062

ترس داشتن در تجارت (عدمریسک
پذیری)

066
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خرید [حیوان یا گیاه] کوچک و فروش آن وقتی که
بزرگ شد

-

060

خرید چهارپا بهویژه اسب

069

و گوسفند

سفرکردن برای طلبروزی

062

رزقهای اندک رفتن)

-

062

درخواست کردن رزقهای کم و کوچک (بهدنبال

91

کوچک شمردن رزقهای کم و

061

کوچک

061

063

خرید آرد  ،خرید نان (برای کسی که
خرید گندم

068

قرض دادن خمیر ،نان و آتش

توانایی خرید گندم را دارد) ،002خرید
006
نان از فقرا
000

منع از قرض دادن خمیر و نان 009و
پنیر

002

جمعبندي و نتيجهگيري

خداوند در عالم خلقت ،قوانینی را بهعنوان سنن الهی تعریف فرموده است که از طریق
آنها ،تدبیر خود را در جهان خلقت جاری میسازد .شناخت این سنن و حرکت مبتنیبر
آنها ،نقش بسیار مهمی را در زندگی انسان بازی میکند .نمیتوان بدون شناخت قوانین
حاکم بر هستی و بدون هماهنگی و همسویی با آنها ،مسیر سعادت را طی کرد .با شناخت

این سنن بهعنوان نظام علی– معلولی و استفاده از آن ،میتوان در برآورد آینده و ساخت
آن ،هرچه دقیقتر اقدام کرد.

در این مقاله ،سنت رزق بهعنوان یکی از سنن الهی بر اساس آیات و روایات تبیین
شد .در خالل این پژوهش ،آیات و روایات مرتبط با رزق موردبررسی قرار گرفت و از
مجموع آنها ،بیست قانون مرتبط با جریان سنت رزق در عالم خلقت ارائه گردید .میتوان
این قوانین را بهعنوان خرده سننی در نظر گرفت که سنت کالن رزق را تبیین میکنند.
یعنی میتوان این خرده سنتها را بهعنوان قوانینی تلقی کرد که جریان سنت رزق از
خالل آنها ،تحقق پیدا میکند .در شکل ( )6رابطه این خرده سنن باسنت رزق نشان
دادهشده است.
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شکل( :)9نماي کلي از خرده سنن مرتبط باسنت رزق
منبع :يافتههاي تحقيق

در جمعبندی قوانین مرتبط با رزق اینگونه میتوان گفت که یک عنوان «رزق» وجود
دارد که برحسب صالح شخص مقدر میشود و خود به دو نوع تقسیم میگردد :رزق
طالب و رزق مطلوب .رزق طالب در نهایت به شخص میرسد و تخلفی در آن نیست و
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نیاز به طلب و درخواست کردن در آن وجود ندارد .اما در رزق مطلوب ،شخص باید
بهدنبال آن برود و آن ،به طلب شخص مقدر شده است .یعنی تقدیر رزق در این حالت،
مشروط به طلب شخص و تالش برای دستیافتن به آن است؛ آن هم از مسیر حالل؛
چراکه خداوند دستیابی به آن را از مسیر حالل مقدر فرموده است .لذا در این نوع رزق،
شخص باید در حد وظیفه بهدنبال آن برود و در این نوع از رزق است که دستور
بهمیانهروی و اعتدال در طلب شده است و تالش فزاینده تر و حرص ورزیدن ،سبب
افزایش آن نمی شود .در عین حال عواملی در روایات بهعنوان عوامل فزاینده و کاهنده
رزق بهشمار رفته است که سبب افزایش و یا کاهش رزق میشوند و آنها شامل هر
دودسته از رزق ،یعنی رزق طالب و رزق مطلوب ،میشوند.
در کنار عنوان رزق ،عنوان دیگری به نام «فضل» وجود دارد که بر طبق روایات،
فضل خداوند ،زیاد است و آن را بین مخلوقات تقسیم نکرده است و راه دستیابی به آن،
دعا و درخواست از خداوند است .بنابراین دعا نقش تعیینکنندهای در دستیابی به فضل
خداوند دارد .بر طبق برخی از روایات این فضل در بین الطلوعین بین بندگان تقسیم
میشود و خوابیدن در این ساعت ،باعث محروم شدن از آن میشود.
ازآنجاییکه مسأله رزق از ابتداییترین و مهمترین مسائلی است که هر انسانی با آن
مواجه هست ،لذا فهم دقیق این سنت و خرده سنن مرتبط با آن ،اهمیت فوقالعادهای
دارد .شناخت قوانین رزق ،میتواند در کشف و تبیین هرچه دقیقتر نظام اقتصادی اسالم،
مفید باشد .خروجی این تحقیق میتوان د در تدوین سبک زندگی اسالمی و همچنین
آیندهپژوهی فردی شخص مسلمان ،مورداستفاده قرار گیرد .همچنین میتوان از خروجی
این تحقیق در حوزههای دانشی دیگر از جمله ،سواد مالی و موضوعهای خرد مانند
مدیریت درآمد ،طراحی مدلهای کسبوکار تا موضوعهای کالن مانند تمدنسازی،
تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،طراحی و تدوین سیاستهای کالن اقتصادی و
فرهنگی جامعه اسالمی استفاده کرد.
سخن پایانی آنکه ،سنن الهی میتواند بهعنوان خمیرمایه خیلی از مباحث حوزه علوم
انسانی اسالمی ،موردتوجه قرار گیرد .پژوهشهایی که تاکنون در بحث سنن الهی
انجامشده است ،در مقابل ظرفیت باالیی که این سنن و تبیین آنها دارند ،بسیار اندک
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بهنظر میرسد .الزم است ،تحقیقات زیادی در این حوزه صورت گیرد تا بتوان هریک از
سنن الهی را بهطور کامل ،از آیات و روایات احصا کرد .با انجام این تحقیقات و تکمیل
آنها ،مجموعه کاملی از نظام سنن الهی بهدست خواهد آمد که درنهایت از کنار هم قرار
دادن آنها و کشف تعامل بین آنها ،میتوان به نظام جامعی در سنن رسید که در زمینههای
گوناگون مورداستفاده قرار میگیرد.
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ابراهیمدختمقدم ،مبعث ( .)6930بررسی عوامل فردی و اجتماعی بسط و قدر رزق در آیات و
روایات (پایاننامه کارشناسی ارشد) .دانشکده اصولالدین ،قم ،ایران.
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افضلی ،علیرضا؛ پورعزت ،علیاصغر؛ و گودرزی ،غالمرضا ( .)6931سنت پژوهی مهدویت:
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حجتی ،سیدمحمدباقر؛ و رضایی ،علی ( .)6981جمع میان مفهوم مقدر بودن رزق با تأثیر تالش
و تدبیر در جلب رزق .فصلنامه پژوهشنامه قرآن و حدیث.90-1 ،)9(6 ،
حرعاملی ،محمد بن حسن (6223ق) .وسائل الشیعه ،قم :مؤسسه آل البیت علیهمالسالم.
خسروی ،حسین ( .)6983وسعت رزق و روزی ،قم :طوبای محبت.
دریاب ،اسالم ( .)6931بررسی ابعاد رزق و اثر متقابل اعمال و رزق در آیات و روایات (پایاننامه
کارشناسی ارشد) .پردیس شهید چمران تهران ،تهران ،ایران.
دیلمى ،حسن بن محمد (6260ق) .إرشاد القلوب إلى الصواب ،قم :الشریف الرضی.
راغباصفهانى ،حسین بن محمد (6260ق) .المفردات ،بیروت :دارالقلم.
شعیری ،محمد بن محمد (بتا) .جامع االخبار ،نجف :مطبعة حیدریة.
طباطبایى ،سیدمحمدحسین (6261ق) .المیزان فى تفسیر القرآن ،قم :دفتر انتشارات اسالمى
جامعهى مدرسین حوزه علمیه قم.
طبرسى ،فضل بن حسن ( .)6910مجمع البیان فى تفسیر القرآن ،تهران :انتشارات ناصر خسرو
طبرسی ،فضل بن حسن (6260ق) .مکارم األخالق ،قم :الشریف الرضی.
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طریحی ،فخرالدین ( .)6912مجمع البحرین ،تهران :مرتضوی.
طوسى ،محمد بن الحسن (6221ق) .تهذیب األحکام ،تهران :دار الکتب اإلسالمیه.
طوسى ،محمد بن الحسن (6262ق) .االمالی ،قم :دارالثقافه.
عروسىحویزى ،عبد على بن جمعه (6262ق) .تفسیر نور الثقلین ،قم :اسماعیلیان.
فخرالدینرازى ،ابوعبداهلل محمد بن عمر (6202ق) .مفاتیح الغیب ،بیروت :دار احیاء التراث
العربى.
فوالدگر ،محمد ( .)6980رزق و رزاق از دیدگاه قرآن .فصلنامه کوثر.92-02 ،)62(9 ،
قطبالدین راوندى ،سعید بن هبة اهلل (6222ق) .فقه القرآن (احمد حسینی و محمود مرعشی،
تصحیح) قم :مکتبة آیة اهلل المرعشی النجفی.
کلباسی حائری ،محمد (6983ق) .السعه و الرزق ،قم :مطبعه االداب.
کلینی ،محمد بن یعقوب (6221ق) .الکافی (علیاکبر غفاری و محمد آخوندی ،مترجمان) .تهران:
دار الکتب االسالمیه.
کراجکى ،محمد بن على (6932ق) .معدن الجواهر و ریاضة الخواطر (احمد حسینی ،تصحیح).
تهران :المکتبه المرتضویه.
لیثى واسطى ،على بن محمد ( .)6911عیون الحکم و المواعظ ،قم :دار الحدیث.
مجلسی ،محمدباقربن محمدتقی (6662ق) .بحاراالنوار ،بیروت :دار إحیاء التراث العرب.
محدث نورى ،حسین (6228ق) .مستدرک الوسائل ،قم :مؤسسه آلالبیت علیهمالسالم.
مصطفوی ،حسن (6292ق) .التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ،بیروت :دارالکتب العلمیه.
مفید ،محمد بن محمد (6269ق) .اإلرشاد فی معرفة حجج اهلل على العباد ،قم :کنگره شیخ مفید
هادوینیا ،علیاصغر( .)6981جایگاه اقتصادی سنت رزق .فصلنامه اقتصاد اسالمی-83 ،)08(1 ،
.661
یوسفوند ،راضیه ( .)6931واکاوی عوامل بسط رزق مادی از منظر آیات و روایات (پایاننامه
کارشناسی ارشد) ،دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ،قم ،ایران.

