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ABSTRACT
In recent years, economic problems have increased in many parts of Iran, and one of the
most important problems in many families is
the way one should confront financial problems. The present study aims at designing
the model for confronting economic problems in Islamic lifestyle. To do so, the key
words of subsistence, aliment, and poverty
in the Quran and the hadith books of Kafi,
Bihar al-Anwar and Wasa’il al-Shi’a as
well as the articles related to the key words
of ‘sustenance’, ‘economic and financial
problems’, and ‘Islamic’ were searched in
the websites of Google Scholar, noormags.
ir, and SID, and the parameters of the model
for confronting economic problems were
gathered and classified. This went on until
the saturation of information. The findings
of the research showed that the parameters of
the model for confronting the financial prob-

چکیده
در سالهای اخیر مشکالت اقتصادی در بسیاری
از مناطق ایران اس�ل�امی افزایش یافته اس���ت و یکی
 نحوۀ،از مهمتری���ن مس���ائل بس���یاری از خانوادهها
، هدف این پژوهش.مواجهه با مشکالت مالی است
تدوی���ن الگ���وی مواجه���ه ب���ا مش���کالت اقتص ��ادی
، بدینمنظ ��ور.در س���بک زندگ���ی اس�ل�امی اس���ت
 رزق و فق���ر در قرآن و کتب،کلیدواژههای معیش���ت
 بحاراالنوار و وسائلالش���یعه و مقاالت،حدیثی کافی
، مشکالت اقتصادی،مرتبط با کلیدواژههای روزی
، اس�ل�امی در پای���گاه دادههای گوگل اس ��کالر، مالی
 جس���توجو ش���د و ش���اخصههایSID نورمگ���ز و
الگوی مواجهه با مش���کالت اقتصادیجمعآوری و
 جستوجو و جمعآوری شاخصهها.دستهبندی شد
 یافتههای پژوهش.تا اش���باع اطالعات ادامه یافت
 ش���اخصهای مدل مواجهه با مشکالت،نشان داد
مالی در س���بک زندگی اسالمی ش���امل بهرهمندی از
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عوامل افزایش رزق ،اجتناب از عوامل کاهش رزق،
بهکارگیری رویکرد مسئلهمدار معنوی و بهکارگیری
رویکرد هیجانمدار معنوی میباشد .دستاوردهای
این پژوهش بستر مناسبی برای تدوین پرسشنامه
جه���ت ارزیاب���ی س���بکهای مواجه���ه با مش ��کالت
اقتص���ادی با رویکرد اس�ل�امی را فراهم کرده اس���ت.
همچنی���ن ،تدوی���ن و ارائۀ بس���تههای آم ��وزش در
جه���ت تعمی���ق مواجهه با مش���کالت اقتص ��ادی بر
اساس سبک زندگی اسالمی را تسهیل کرده است.
کلیدواژهها :س���بک زندگی اس�ل�امی ،مش ��کالت
مالی ،رزق ،فقر ،معیشت.

lems in the Islamic lifestyle include enjoying
the factors of increasing one’s sustenance,
avoiding the factors of decreasing one’s
sustenance, applying the spiritual problemcentered approach and the spiritual emotioncentered approach. The achievements of this
study provide a proper context for designing a questionnaire for evaluating the styles
of confronting economic problems with an
Islamic approach. Besides, it facilitates designing and presenting educational packs for
deepening the confrontation with economic
problems based on Islamic lifestyle.
KEY WORDS: Islamic lifestyle, financial
problems, sustenance, poverty, subsistence.

مقدمه
پ ��روردگار هس ��تی ،برای رس ��یدن انس ��ان به س ��عادت و خوش ��بختی دو راهنما ب���ه وی عنایت کرد:
باطنی عقل و راهنمای بیرونی که پیامبران هس ��تند (مجلس ��ی1403 ،ق ،ج  ،1ص .)137
راهنم ��ای
ِ
پیامب ��ران برای راهنمایی بش ��ر ،ش ��ریعتهاییآورده که با گذش ��ت زمان کاملتر میگردی���د ،تا اینکه
کاملترین دین توس ��ط آخرین پیامبر آورده ش ��د .اس�ل�ام آنچه را که انس ��ان برای رسیدن به سعادت و
کمال در دنیا و آخرت نیاز دارد ،ارائه کرده اس ��ت .بخش ��ی از تعالیم اسالم دربارۀ تأمین معاش و نحوۀ
مواجهه با مشکالت اقتصادی است.
در س ��الهای اخیر ،مش ��کالت اقتصادی ،س ��بک زندگی بس ��یاری از خانوادههای مس���لمان ایرانی
را تح ��ت تأثیر قرار داده اس ��ت .اس ��تکبار جهانی پس از هش ��ت س ��ال جنگ تحمیلی و س���الها جنگ
فرهنگی ،جنگ اقتصادی را محور حمالت به نظام جمهوری اس�ل�امی ایران قرار داده اس���ت (سیفلو،
 .)۱۳۹۳ازاینرو ،بسیاری از خانوادههای ایرانی دچار مشکالت اقتصادی شدهاند و چگونگی مواجهه
با مش ��کالت اقتصادی مسئلۀ اصلی آنهاست (ایمانزاده و همراهزاده .)۱۳۹۶ ،البته برخی از احساس
نیازها و مشکالت اقتصادی کاذب است.
در واقع س ��بک زندگ ��ی غربی ،با تقویت احس ��اس نیازه ��ای کاذب ،مصرفگرای���ی را ترویج میکند
(توکلی و ایزانلو .)۱۳۹۵ ،سبک زندگی غیراسالمی با ترویج تجملگرایی ،اسراف و تبذیر ،آسیبپذیری
خانوادهه ��ای ایران ��ی را در مقاب ��ل تهاج ��م اقتصادی دش ��منان افزای ��ش میدهد (طغیان���ی.)۱۳۹۵ ،
ازاینرو ،برخی از پژوهش ��گران بر اهمیت ُبعد تدبیر معیش ��ت و اصالح الگوی مصرف در س���بک زندگی
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اسالمی ،تأ کید کردهاند و پژوهشهایی انجام شده است (کاظمی ،منصورزاده و نظریان.)۱۳۹۳ ،
س ��یفلو ( ،)1393در پژوهش ��ی پ ��س از تبیین ابع ��اد تهاجم اقتصادی اس���تکبار جهان���ی علیه ایران
اس�ل�امی ،ض ��رورت پدافن ��د غیرعام ��ل در ُبع ��د اقتص ��ادی را تبیین و م ��دل اقتصاد مقاومتی در س���طح
سیاس� �تهای کالن اقتصادی کشور را ارائه کرده اس ��ت .در این مدل ،بر سیاستهای کالن حکومت
اسالمی تأ کید شده و سیاستهای مرتبط در سطح فرد و خانواده کمتر مورد توجه قرار گرفته است .بر
اساس آموزههای اسالمی ،رهبران جامعه که شامل همۀ دستاندرکاران ادارۀ جامعه میشود ،دربارۀ
فق ��را وظایف ��ی دارند .برای نمونه ،کاهش هزینههای حکومت (مجلس ��ی1403 ،ق ،ج  ،41ص  105و
 ،)116برقراری عدالت میان مردم و رفع تبعیض ،رس ��یدگی به فقرا در حد امکان ،زندگی کردن در حد
طبقۀ متوسط جامعه به پایین از جملۀ این وظایف است (همان ،ج  ،40ص  ،336ح .)17
طغیانی ( ،)1395در پژوهش ��ی مؤلفههای س ��بک زندگی اسالمی در شرایط دفاع اقتصادی را اصالح
فرهنگ مصرف ،کار ،تعاون و همکاری ،ایثار و از خودگذش ��تگی و کارآفرینی معرفی کرد .در این مدل
به ابعاد روانش ��ناختی کمتر توجه ش���ده اس ��ت .حاتم ��ی و قنبریان ( ،)1395در پژوهش���ی مؤلفههای
الگ ��وی مصرف در س ��بک زندگی اس�ل�امی را احس ��اس مس ��ئولیت در مصرف ،مدری���ت صحیح ،توجه
ب ��ه کیفی ��ت ،میانهروی ،توج ��ه به اولویتها ،کار و تالش و پرهیز از اس ��راف و تبذیر دانس���تند .در این
پژوهش به نحوۀ افزایش درآمد کمتر توجه شده است.
با توجه به پژوهشهای انجام ش���ده ،خأل الگوی مواجهه با مش ��کالت اقتصادی در س���بک زندگی
اس�ل�امی وجود دارد و نیاز اس ��ت این الگو در پژوهش ��ی بر اس ��اس منابع اس�ل�امی ،تدوین و ارائه ش���ود.
بدیهی اس ��ت ارائۀ مدل مواجهه با مش ��کالت اقتصادی بر اس ��اس منابع اس�ل�امی ،راهبردی در جهت
تقویت و ارتقای ابعاد اقتصادی سبک زندگی اسالمی ایرانی است.
بنا بر آموزههای اس�ل�امی ،هدف زندگی انس ��ان مؤمن ،رفاه در دنیا نیس ��ت و دنیا ارزش ذاتی ندارد،
بلکه هدف زندگی ،رش ��د معنوی و تقرب به خداست و دنیا وسیلهای برای دستیابی به کمال حقیقی
اس ��ت .بنابرای ��ن ،اگر امکانات م ��ادی در راه تقرب به خدا به کار رود ،مفید و ارزش���مند اس���ت و ا گر در
خدمت شهوات باشد ،بیارزش و مضر است.
قناعت و میانهروی در تالش برای کس ��ب روزی در آموزههای اس�ل�امی تأ کید ش���ده اس���ت (کلینی،
1403ق ،ج  ،2ص  .)137ف ��رد مس ��لمان باید به مقدار نیاز به دنبال کس ��ب روزی حالل باش���د .البته
عالوهبراین ،فرد مؤمن نس ��بت به خویش ��اوندان و فقرا نیز احس ��اس مس ��ئولیت دارد و تالش میکند تا
بتواند از ایشان دستگیری کند .مؤمن ،کمهزینه و پرفایده و بسیار یاریدهنده است .امام حسین؟ع؟
فرمودن ��د« :در طل ��ب روزی مانند انس ��ان جنگج ��و و پیروز تالش نکن و مانند انس���انی که تس���لیم قدر
ش ��ده اس ��ت ،س ��ربار مردم نباش (از افراط و تفریط بپرهیز) .همانا جس� �توجوی روزی و کار و تالش از
س ��نت پیامبر؟ص؟ اس ��ت و میانهروی در طلب روزی که از عفت اس ��ت ،مانع رزق نمیشود» (مجلسی،

46

 سال سوم ،شماره دوم ،پیاپی ،8پاییز و زمستان1396

1403ق ،ج  ،100ص  .)27گاهی احس ��اس نیاز کاذب اس ��ت و نیاز حقیقی و ضروری نیست .کسی که
زندگی او به مقدار کافی تأمین ش ��ده اس ��ت ،بهتر اس ��ت باقی اوقاتش را به عبادت ،مطالعه و کس���ب
معارف دینی بپردازد و در کار و تالش افراط نکند .امام موس ��ی کاظم؟ع؟ فرمودند« :بکوش���ید تا زمان
خود را به چهار بخش تقس ��یم کنید :قس ��متی برای مناجات با خدا ،قسمتی برای امر معاش ،قسمتی
برای معاش ��رت با برادران و افراد مورد اعتماد که ش ��ما را به عیبهایتان آ گاه میکنند و باطن ش���ما را
پاک و خالص مینمایند ،قس ��متی هم به لذتهای حالل خود میرسید و به وسیلۀ این بخش ،برای
بخشهای دیگر نیرو میگیرید» (همان ،ج  ،75ص .)321
ب ��رای هر انس ��انی بازۀ خاصی از رزق ُمقدر ش ��ده اس ��ت که حداق ��ل و حدا کثری دارد ک���ه با توجه به
ت�ل�اش ف ��رد و امور دیگری ک ��ه در تقدیر رزق مؤثر اس ��ت ،مق ��دار رزق او تعیین میش���ود .در روایات دو
گونه روزی برای انس ��ان بیان ش ��ده است :روزی که در هر حال به انسان میرسد و از آن به رزق طالب
(یعنی رزقی که به دنبال انس ��ان اس ��ت تا به او برس ��د) تعبیر ش ��ده اس ��ت ،و روزی که انس���ان باید به
دنبال آن باش ��د و برای رس ��یدن به آن باید کار و تالش کند که از آن به رزق مطلوب تعبیر ش���ده است.
پیامب ��ر اکرم؟ص؟ فرمودند« :بدانید رزق دوگونه اس ��ت :رزقی که ش ��ما به دنب���ال آن میروید و رزقی که
آن به دنبال شما میآید .بنابراین ،رزق را از طریق حالل طلب کنید» (حرعاملی1409 ،ق ،ج  ،17ص
 .)47امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمودند« :پسرم بدانکه «روزی» بر دوگونه است :یک نوع روزی است که به
جستوجوی آن برمیخیزی؛ روزی دیگر ،به سراغ تو خواهد آمد ،یعنی اگر تو به سویش نروی آن به
سویت میآید» (نهجالبالغه ،ن .)31
ب ��رای فه ��م روایات باید مجم ��وع روایات مربوط به یک مس ��ئله را جمعآوری و تحلی���ل کرد و در هر
مورد ،ش ��رایط صدور آن روایت را در نظر گرفت .بس ��یاری از روایات چکش اعتدال هس���تند ،و با توجه
به خصوصیات مخاطب صادر ش ��دند و میخواهند مخاطب را از بیراهههای افراط یا تفریط به صراط
مس ��تقیم بیاورن ��د .برای نمونه ،ائمۀ اطهار؟مهع؟ همواره مس ��لمانان را به اعت���دال و میانهروی در کار و
تالش دعوت میکردند .در شرایطی که جامعه به سوی حرص و دنیاطلبی بوده است ،امامان به زهد و
بیرغبتی به دنیا و ترک دنیادوستی تأ کید میکردند .بهعنوان نمونه ،زمان امامت امیرالمؤمنین؟ع؟
که ثروت زیادی در جامعه مس ��لمین وارد ش ��ده بود ،امیرالمؤمنین در نکوه���ش دنیاطلبی و مطلوبیت
زهد ،مطالب بس ��یاری فرمودند و در ش ��رایطی مانند زمان امام باق ��ر؟ع؟ و امام صادق؟ع؟ که گروهی
همچون صوفیه به بهانۀ دنیاگریزی و توکل به خدا ،به س ��وی سس ��تی و سربار جامعه بودن ،متمایل
میشدند ،امامان بر ضرورت کار و تالش و کسب روزی حالل تأ کید میکردند.
هدف این پژوهش ،ارائۀ یک نظام منس ��جم و یکپارچه اس ��ت که جایگاه هر گزاره نس���بت به کل
گزارهها مش ��خص باشد و یک مدل جامع برای مقابله با مشکالت اقتصادی در سبک زندگی اسالمی،
ارائهکند و مؤمنین را از برداشتهای سطحی و سلیقهای از برخی روایات و توصیههای دینی بازدارد.
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روش پژوهش
این پژوهش به روش تحلیل محتوای کیفی انجام ش ��د .بدینمنظور ،کلیدواژههای معیش���ت ،رزق و
فقر در قرآن و کتب حدیثی کافی ،بحاراالنوار ،وسائلالش���یعه جستوجو شد .همچنین ،مقاالت مرتبط با
کلیدواژههای روزی ،مشکالت اقتصادی ،مالی  ،اسالمی در پایگاه دادههای گوگل اسکالر ،نورمگز و  SIDکه
طی سالهای  1380تا  1397منتشر شده بود ،جستوجو شد و شاخصههای الگوی مواجهه با مشکالت
اقتصادیجمعآوری و دستهبندی شد .جستوجو و جمعآوری شاخصهها تا اشباع اطالعات ادامه یافت.
یافتههای پژوهش
در می ��ان مس ��لمانان دو دی ��دگاه درب ��ارۀ فق ��ر وج ��ود دارد :گروهی فق ��ر را ارزش و گروه���ی دیگر آن را
ض ��دارزش و عامل انحراف میدانند .روایات نیز دوگونهان ��د :برخی فقر را ممدوح (کلینی1403 ،ق ،ج
 ،2ص  )236و برخی آن را مذموم دانستهاند .امام صادق؟ع؟ فرمودند« :نزدیک است که فقر به کفر
انجامد» (مجلسی1403 ،ق ،ج  ،69ص  .)29در جمع بین این دو گروه روایات میتوان گفت :فقر دو
نوع اختیاری و غیراختیاری است .فقر اختیاری به این معناست که آدمی با سستی و تنبلی کار و تالش
را رها کند ،این فقر نکوهیده اس ��ت .فقر غیراختیاری آن اس ��ت که انس ��ان نهایت تالش خود را انجام
میده ��د ،ول ��ی بر اثر عواملی ک ��ه در اختیار او نیس ��ت ،درآمد وی کفاف مخارج زندگ���ی او را نمیدهد.
چنی ��ن فردی با صب ��ر و بردباری از پاداش خداوند در جهان آخرت بهرهمند میش���ود ،چنین فقری که
موجب تقرب به خدا میشود ،ممدوح است (همان ،ص .)25
بس ��یاری از مطالب مرتبط با مدل در آموزههای اس�ل�امی ،بهواس ��طۀ کلمۀ رزق و مشتقات آن یافت
ش ��د« .رزق» واژۀ عربی بهمعنای در اختیار گذاش ��تن و بخش ��یدن پیوس ��ته تمام امکانات مورد نیاز هر
موجود زنده در شرایط گوناگون است که برای ادامه حیات و رسیدن به کمال مطلوب خود به آن نیاز
دارد (مصطفوی ،1368 ،ج  ،4ص .)115
مدل مواجهه با مش ��کالت اقتصادی در س ��بک زندگی اس�ل�امی ش ��امل چهار مؤلفۀ اصلی میباش���د.1 :
بهکارگیری عوامل افزایش رزق (شکر نعمتها ،عبادت خدا)... ،؛ .2اجتناب از عوامل کاهش رزق (اجتناب
از گناه ،اجتناب از حرص و طمع)... ،؛  .3بهکارگیری رویکرد مسئلهمدار معنوی (تدبیر و تالش و توکل)؛ .4
بهکارگیری رویکرد هیجانمدار معنوی (ارزیابی مثبت ثانویه معنوی ،صبر و تسلیم و رضا و دعا).
توضیح مؤلفهها و ریزمؤلفههای مدل
 .1بهرهمندی از عوامل افزایش رزق
در آموزههای اسالمی بر اموری که موجب افزایش رزق میشود ،تأ کید شده است .این امور عبارتند
از :ش ��کر ،امید به خدا و ناامیدی از غیر او ،عبادت خدا ،رعایت موازین ش ��رعی در کسب درآمد ،برکت،
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صدقه دادن ،توبه و اس ��تغفار ،عبادت ،نماز شب ،خوشاخالقی و خوشگفتاری ،قرض دادن ،اطعام
مؤمنین ،صلهرحم ،ازدواج ،رعایت آداب غذا خوردن ،آراس ��تگی و پاکیزگی ،آداب تجارت ،میانهروی
در کار و تالش ،قناعت و میانهروی در هزینهها ،تغییر شغل نامناسب و ثبات قدم در شغل مناسب.
ش ��کر« :ش ��کر» شامل ش ��کر قلبی ،شکر زبانی و ش ��کر عملی میشود .ش ��کر قلبی ،آن است که فرد از
نعمتی که بهره میبرد ،متوجه باش ��د که صاحب آن نعمت خداوند متعال اس���ت (کلینی1403 ،ق ،ج
 ،2ص  .)96شکر زبانی ،یعنی با زبان از نعمتهای خداوند متعال سپاسگزاری کند و بهعنوان نمونه
بگوید« :الحمدهلل رب العالمین» (همان ،ص  .)98ش ��کر عملی ،یعنی قدر نعمتهای خداوند متعال
را بدان ��د و از آنه ��ا در راه بندگ ��ی و اطاعت خدا به ��ره برد ،و با نعمت خدا در محض���ر خدا ،معصیت خدا
نکند (همان ،ص  .)99از س ��نتهای الهی آن اس ��ت که شکر نعمت ،موجب افزایش نعمت میشود.
ً
خداون ��د متع ��ال می فرماید« :اگر سپاس ��گزارى کنید ،حتما نعمتم را بر ش ��ما اف���زون خواهم کرد ،و ا گر
ً
ناسپاس ��ى کنید ،قطعا عذابم س ��خت خواهد بود» (ابراهیم .)7 :همچنی ��ن امیرالمؤمنین؟ع؟ فرمود:
پروردگار نعمتبخش ،روزى را زیاد میکند» (مجلسی1403 ،ق ،ج  ،73ص .)314
«سپاسگزاری
ِ
ُ
مقدمۀ ش ��کر ،ش ��ناخت نعم ��ت و م ِنعم (نعمتدهنده) و ش ��ناخت اهمیت آن نعم���ت در زندگی فرد
است (ساالروند ،احمدی و موسوینسب .)1394 ،انسان مؤمن باید به نعمتهایی که از آن بهرهمند
اس ��ت ،توج ��ه نماید و آنها را از س ��وی خ ��دا بداند .اگر فراوانی نعمت همراه غفلت و عدم ش���کر باش���د،
میتوان ��د مقدم ��ۀ عقوبت الهی باش ��د (قلم .)44 :گاه ��ی یاران ائم ��ه اطهار؟مهع؟ با فراوان���ی نعمت در
زندگیش ��ان ،نگران میش ��دند که مبادا دچار سنت استدراج شده باش ��ند و عقوبت الهی در انتظارشان
باشد .به امام که مراجعه میکردند ،امام میفرمودند« :اگر این نعمتها همراه شکر است و از یاد خدا
غافل نشدید ،نگران نباشید» (مجلسی1403 ،ق ،ج  ،68ص .)55
امی ��د ب ��ه خدا و ناامیدی از غیر او :رزاق از اس ��امی حس ��نای خداوند متعال اس���ت .همۀ موجودات
واس ��طۀ خیر هس ��تند و ب ��ه خداوند متعال وابس ��ته هس ��تند (فاطر .)15 :تنه���ا خداوند بینیاز اس���ت و
تمام ��ی هس ��تی را روزی میدهد .این مطلوب تحت عنوان توحید افعالی در عرفان ارائه ش���ده اس���ت
(مصباحیزدی ،1384 ،ص .)78
رعایت موازین ش ��رعی در کس ��ب درآمد :در آموزههای اس�ل�امی بر کس���ب و کار حالل و آ گاهی از
مس ��ائل ش ��رعی مرتبط با کس ��ب و کار تأ کید شده اس ��ت .پیامبر اس�ل�ام؟ص؟ می فرمایند« :هرگاه کسی
بخواهد دعایش مستجاب شود ،بکوشد که کسب و کارش را حالل و پاک سازد و از مظالم مردم بیرون
آید؛ زیرا دعای بنده پیش خدا باال نمیرود ،درصورتیکه در ش ��کمش حرام یا به گردنش مظلمهای از
مردم باش ��د» (مجلس ��ی1403 ،ق ،ج  ،67ص  .)319همچنین ،امیرمؤمنان؟ع؟ فرمودند« :هر کس
بدون علم تجارت کند ،پیوس ��ته در ربا فرو میرود و راه خروج ندارد» (حرعاملی1409 ،ق ،ج  ،17ص
 ،382ح  .)22795اصبغبننبات ��ه میگوی ��د« :امیرمؤمن ��ان علی؟ع؟ بر فراز منب���ر میفرمود :ای گروه
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تاجران! ابتدا فقه را فراگیرید و س ��پس به تجارت بپردازید ،به خدا س ��وگند نفوذ ربا در میان این امت
مخفیتر از حرکت مورچه بر روی س ��نگ س ��خت است .س ��وگندهایتان را با راستی درآمیزید ،تاجر فاجر
اس ��ت و فاجر در آتش است ،مگر کس ��ی که حق بگیرد و حق بپردازد» (همان ،ص  ،381ح .)22794
امام صادق؟ع؟ میفرمایند« :هر کس که میخواهد تجارت کند ،باید با احکام دین خود آشنا گردد ،تا
بهواسطۀ آن بتواند حالل و حرامی که برایش مقرر شده را تشخیص دهد .هر کس با فقه و احکام آشنا
نباش ��د و به تجارت بپردازد ،در شبهات فرو میرود ،راه خروج ندارد» (همان ،ص  ،382ح .)22797
رعایت مسائل شرعی ،موجب برکت میشود.
کسب و کار به لحاظ حکم شرعی به پنج نوع تقسیم میشود:
 .1کس ��ب و کار واجب :کس ��ب و کاری اس���ت که انجام دادن آن الزم است و ثواب دارد و ترک آن جایز
نیس ��ت و عقوبت دارد .مانند کس ��ب و کار برای تأمین مخارج خود و خانواده ،یا کس���ب و کار برای رفع
نیازهای ضروری جامعه ،درصورتیکه نیاز جامعه از راه دیگری تأمین نشود ،آن کار واجب عینی میشود.
 .2کسب و کار حرام :آن کسب و کاری است که ترک آن الزم است و انجام آن گناه دارد .مانند خرید
و ف ��روش مواد مخدر ،مش ��روبات الکلی ،ربا و هر چیزی که موجب ضعف یا س���قوط و انحطاط جامعه
اسالمی و مسلمانان شود.
 .3کس ��ب و کار مس ��تحب :آن اموری است که انجام دادن آن ثواب دارد ،ولی ترک آن جایز است و
عقوبت ندارد .مانند کس ��ب و کاری که برای جامعه مفید اس ��ت ،و یا برای وسعت بخشیدن به زندگی
اهل و عیال و نفع رساندن به مسلمانان انجام میگیرد.
 .4کس ��ب و کار مکروه :آن اموری اس ��ت که ترک آن بهتر از انجام آن اس ��ت ،هر چند انجام آن گناه
ندارد .مانند صرافی ،کفنفروشی ،حجامت و ذبح حیوانات (درصورتیکه شغل دائم باشد).
 .5کس ��ب و کار مباح :آن کس ��ب و کاری اس ��ت که انسان در انجام و یا ترک آن آزاد است و به لحاظ
ش ��رعی رجحانی در انجام یا ترک آن نیس ��ت .مانند معامالتی که از یک س ��و موجب زیان فرد یا جامعه
نیست ،و از سوی دیگر مورد احتیاج آنها نیز نیست (انصاری ،1378 ،ج  ،1ص .)20
برکت :کس ��ب حالل و رعایت مس ��ائل ش ��رعی ،موجب برکت میش ��ود« .برکت» ،در لغت بهمعنای
رشد ،نمو و زیاد شدن مادی یا معنوی است (مصطفوی ،1368 ،ذیل واژۀ برکت) و در اصطالح ،یعنی
خداوند متعال فایدههای چیزی را فراوانتر از حد معمول قرار داده باش ��د (طباطبائی1417 ،ق ،ج ،7
ص  .)381مال با برکت ،مالی اس ��ت که با اینکه مقدار آن ثابت اس ��ت ،ولی با آن نیازهای بیشتری را
میتوان برطرف کرد و با آن زندگی راحتتری داشت .مال بیبرکت ،مالی است که نیازهای کمتری از
انسان را برطرف میکند .گاهی در زندگی شرایطی پیش میآید که مالی درست و بجا هزینه نمیشود
و از آن بهرهبرداری الزم نمیشود و یا هزینههایی در زندگی بر انسان تحمیل میشود ،اینها مواردی از
بیبرکتی مال اس ��ت .در مقابل ،اگر مالی بجا هزینه شود و هزینههای زایدی بر انسان تحمیل نشود،
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م ��ال او بابرکت خواهد بود و با آن میتواند به راحتی زندگی کند .خداوند به مال مؤمن برکت میدهد
(کلینی1403 ،ق ،ج  ،2ص .)119
صدق ��ه دادن :پیامب ��ر ا ک ��رم؟ص؟ فرمود« :با صدق ��ه روزی را از نزد خدا به س���وی خود ف���رود آورید»
(مجلسی1403 ،ق ،ج  ،73ص .)316
از پیامبر اکرم؟ص؟ روایت شده که فرمودند« :کسی که درخواست کمک میکند ،فرستادۀ خداست،
پس هر کس به او ببخشد ،به خدا بخشیده است و هر کس او را بازگرداند ،خداوند را بازگردانده است»
(مجلسی1403 ،ق ،ج  ،93ص .)25
توبه و اس ��تغفار :بس ��یاری از اوقات ،مش ��کالت اقتصادی ،عقوبت دنیوی گناهان است .ازاینرو،
توبه از گناه و بازگشت به سوی خدا ،موجب افزایش روزی انسان میشود .خداوند متعال میفرمایند:
«از پروردگارتان آمرزش بخواهید ،سپس به درگاه او توبه کنید ،تا شما را تا زمانى معین از نعمتی نیکو
َ
بهرهمند س ��ازد و به هرکه شایس ��تگی و لیاقت نعمتى را دارد ،از ک َرم خود عطا کند» (هود .)3 :حضرت
ن ��وح؟ع؟ به قوم خ ��ود میفرماید« :از پروردگار خویش آمرزش بطلبید ،که او بس���یار آمرزنده اس���ت ،تا
بارانهاى پر برکت آس ��مان را پىدرپى بر ش ��ما فرستد ،و شما را با اموال و فرزندان فراوان کمک کند و
باغهاى سرس ��بز و نهرهاى جارى در اختیارتان قرار دهد» (نوح .)12-10 :امیرالمؤمنین؟ع؟فرمودند:
«توبه و استغفار ،روزى را زیاد میکند» (مجلسی1403 ،ق ،ج  ،73ص .)314
عبادت :بر برخی عبادات به طور ویژه تأ کید ش���ده است .مانند سی بار تسبیح گفتن در روز (همان)،
ب ��ا خش ��وع و خضوع نماز خواندن (ن ��وری1408 ،ق ،ج  ،3ص  ،76ح  ،)3071دع���ا کردن برای دیگران
(کلینی1403 ،ق ،ج  ،2ص  ،)507درخواس���ت از فضل پرودگار (مجلس���ی1403 ،ق ،ج  ،73ص ،)316
نیت نیک (کلینی1403 ،ق ،ج  ،2ص  ،)105خواندن س���ورۀ واقعه در ش���ب (طبرسی ،1372 ،ج  ،9ص
 ،)321خواندن سورۀ یس و ملک هر صبح؛ حضور در مسجد پیش از اذان؛ خواندن نماز وتر و نافله صبح
در خانه (نوری1408 ،ق ،ج  ،3ص  ،76ح  ،)3071خواندن سورۀ قدر (حرعاملی1409 ،ق ،ج  ،17ص
 ،463ح  ،)23003تکرار اذان همراه مؤذن (مجلس���ی1403 ،ق ،ج  ،73ص  ،)314با هم خواندن نماز
ظهر و عصر و مغرب و عش ��ا (جمع میان دو نماز) (همان) ،انجام حج (ابنش���عبهحرانى1363 ،ق ،ص
 ،)7خوان ��دن س ��ورۀ هم ��زه (حرعامل ��ی1409 ،ق ،ج  ،6ص  ،150ح  ،)7589دائمالوضوء بودن (نوری،
1408ق ،ج  ،13ص  ،)41خواندن تعقیبات نماز ،بهویژه نماز صبح و عصر (کلینی1403 ،ق ،ج  ،4ص
 ،)51زیارت امام حس ��ین؟ع؟ .امام باقر؟ع؟ میفرمایند« :به ش ��یعیان ما فرم���ان دهید تا به زیارت مرقد
شریف امام حسین؟ع؟ بروند که این عمل ،روزی را فراوان میکند» (مجلسی1403 ،ق ،ج  ،98ص .)4
نماز ش ��ب :در میان عبادات ،بر نماز ش ��ب تأ کید فراوانی شده اس ��ت .برای نمونه امام صادق؟ع؟
فرمودند« :فردی دروغی میگوید و از نماز شب محروم میشود و با محروم شدن از نماز شب ،از روزى
محروم شود» (همان ،ج  ،73ص .)316
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خوشاخالق ��ی :امام صادق؟ع؟ میفرمایند« :خوشاخالقی روزی را زیاد میکند» (همان ،ج ،68
ص  )398و نیز میفرمایند« :هر صاحب حرفه و صنعتی ناچار باید دارای سه خصلت باشد تا بتواند به
وسیلۀ آن تحصیل درآمد کند .در رشته علمی خویش مهارت داشته باشد ،با درستکاری و امانت رفتار
کند و با کارفرمایش ُحسنخلق داشته باشد و مدارا کند» (همان ،ج  ،75ص .)236
خ ��وش گفتاری :پیامب ��ر اکرم؟ص؟ فرمود« :گفتار خوب ،روزی را زی ��اد میکند» (همان ،ج  ،73ص
 .)319امام س ��جاد؟ع؟ فرمودند« :س ��خن نیک ،مال را زیاد میکند ،روزی را افزایش میدهد ،عمر را
طوالنی میکند ،انس ��ان را محبوب خانواده میکند و داخل بهش ��ت مینماید» (حرعاملی1409 ،ق ،ج
 ،12ص  ،186ح .)16038
اطع ��ام مؤمنین :حس ��ینبننعیم میگوید« :به امام صادق؟ع؟ گفتم :ب���رادر دینی خود را به منزل
م� �یآورم ،ب ��ه او غذا میدهم و خان ��واده و خدمتکارم به او خدمت میکنند ،ک���دام یک از ما بر دیگری
بیش ��تر من ��ت داریم؟؛ ام ��ام؟ع؟ فرمود :او بر تو بیش ��تر منت دارد؛ گفت ��م :فدایت ش���وم! او را به منزلم
م� �یآورم ،از غذای ��م به او میخورانم و خ ��ودم و خانوادهام و خدمتکارم به او خدم���ت میکنیم ،با این
ح ��ال او بیش ��تر بر من منت دارد؟ امام؟ع؟ فرم ��ود :آری؛ زیرا او روزی را برای تو م���یآورد و گناهانت را
میبرد» (مجلسی1403 ،ق ،ج  ،71ص  ،366ح .)40
قرض دادن :از امام صادق؟ع؟ روایت شده که فرمود« :از قرض دادن خمیر و نان و آتش خودداری
نکنید؛ زیرا آن روزی را به سوی اهل خانه میکشد» (حرعاملی1409 ،ق ،ج  ،15ص  ،270ح .)20481
صلهرح ��م :دی ��دار دوس ��تان و خویش ��اوندان و محبت به آن ��ان (کلین ��ی1403 ،ق ،ج  ،2ص ،)151
امیرمؤمنان؟ع؟ فرمود« :صلهرحم روزی را افزایش میدهد» (مجلسی1403 ،ق ،ج  ،73ص .)314
ازدواج :ام ��ام ص ��ادق؟ع؟ فرمودند« :مردی ن ��زد پیامبر اکرم؟ص؟ آمد ،و از نیازمندی خود ش���کایت
کرد ،پیامبر به او فرمود :ازدواج کن ،پس آن مرد ازدواج کرد و روزیش زیاد شد» (کلینی1403 ،ق ،ج ،5
ص  .)330همچنین ،اس ��حاقبنعمار میگوید« :به امام صادق؟ع؟ گفتم :روایت میکنند که مردی
خدمت پیامبر اکرم؟ص؟ رس ��ید و از تنگدس ��تی شکایت کرد ،حضرت به او دستور ازدواج داد ،سپس بار
دیگر آمد و ش ��کایت کرد ،حضرت به او دس ��تور ازدواج داد ،تا سه بار به او دستور به ازدواج داد .آیا این
حدیث صحیح اس ��ت؟ امام؟ع؟ فرمود :آری! این حدیث حق اس ��ت .سپس فرمود :روزی همراه زن و
فرزند است» (همان ،ح .)4
آداب غذاخوردن :پاک کردن ظرف غذا (مجلس ��ی1403 ،ق ،ج  ،63ص  ،)406شس���تن دستها
قبل و بعد از غذا (همان ،ص  ،)363دس ��ت کش ��یدن به صورت پس از شستن (همان ،ص  ،366ح
)46؛ خ�ل�ال ک ��ردن (حرعاملی1409 ،ق ،ج  ،24ص  ،422ح  ،)30956شس���تن ظرفها (مجلس���ی،
1403ق ،ج  ،73ص .)316
آراس ��تگی و پاکیزگی :گرفتن ناخن (کلینی1403 ،ق ،ج  ،6ص  ،490ح  ،)1ش���انه کردن موی س���ر
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(همان) ،شس ��تن سر با س ��در (همان ،ص  ،504ح  ،)6کوتاه کردن مو و گرفتن ناخن در روز جمعه ،از
امام صادق؟ع؟ روایت شده که فرمود« :کوتاه کردن شارب ،گرفتن ناخن و شستن سر با خطمی در روز
جمعه ،فقر را برطرف میکند و روزی را زیاد میکند» (همان ،ج  ،3ص  ،)418جارو کردن مقابل خانه
(مجلسی1403 ،ق ،ج  ،73ص  ،)318سکوت هنگام قضای حاجت (همان ،ص .)314
آداب تجارت :ش ��ریک ش ��دن با کس ��ی که روزیش زیاد اس ��ت (حرعاملی1409 ،ق ،ج  ،19ص ،13
ح  ،)24047ت ��رک کردن حرص (مجلس ��ی1403 ،ق ،ج  ،73ص  ،)314ترک س���وگند دروغ (همان)،
نپرداختن زکات ،اجتناب از کمفروش���ی ،پیامبر گرامی اس�ل�ام؟ص؟ میفرمایند« :هرگاه از پیمانه و ترازو
کم شود ،خداوند آنان را به قحطى و کاهش روزی عذاب میکند» (کلینی1403 ،ق ،ج  ،2ص ،)374
اجتناب از اجیر دیگری شدن ،امام صادق؟ع؟ فرمودند« :هر کس خودش را اجیر کند ،روزی را بر خود
ممنوع کرده اس ��ت» (همان ،ج  ،5ص  ،90ح  ،)1صبح زود به دنبال روزی رفتن (مجلسی1403 ،ق،
ج  ،73ص  ،)314روشن کردن چراغ پیش از غروب (همان ،ص .)165
میانهروی در کار و تالش :پیشوایان معصوم؟مهع؟ از یک سو شیعیان را به کار و تالش تشویق کردهاند
و از سوی دیگر ،بر میانهروی و اجتناب از افراط در کار و تالش تأ کید کردهاند .امام رضا؟ع؟ فرمودند« :در
طلب روزی تقوا را مراعات کن ،از حد اعتدال تجاوز نکن و مراقب کسب و کار خود باش! بدانکه روزی بر
دو گونه است :یک نوع روزی تو به دنبال آن هستی و نوع دیگر روزی که به دنبال توست! پس آن روزی
را که طلب میکنی ،از راه حالل بجوی» (مجلسی1403 ،ق ،ج  ،100ص  ،31ح .)57
قناعت و میانهروی در هزینهها :از امام صادق؟ع؟ روایت ش ��ده که فرمودند« :هر کس به زندگی
ناچیز از طرف خدا راضی باش ��د ،خداوند به عمل اندک از او راضی میش ��ود» (همان ،ج  ،70ص ،175
ح  .)15همچنین ،امام کاظم؟ع؟ میفرمایند« :هر کس تعقل کند به آنچه برایش کافی اس���ت ،قانع
میگردد و هر کس به آنچه برایش کافی اس ��ت ،قانع گردد ،بینیاز میش ��ود و هرکس به آنچه برایش
کافی است ،قانع نباشد ،هرگز به بینیازی نمیرسد» (مجلسی1403 ،ق ،ج  ،1ص  .)139همچنین،
امام صادق؟ع؟ فرمودند« :به اهل هر خانهای میانهروی در هزینه عنایت شود ،خداوند در روزی آنها
توس ��عه میدهد .میانهروی در اندازهگیری معیشت بهتر از زیادی مال است( »...حرعاملی1409 ،ق،
ج  ،15ص  ،270ح .)20481
تغییر ش ��غل نامناس ��ب و ثبات قدم در ش ��غل مناس ��ب :خداوند متعال بر اس���اس حکمت خود
تواناییها و اس ��تعدادهای انس ��انها را مختلف آفریده اس ��ت .گاهی فردی در ش���غل خاصی نمیتواند
موفقی ��ت الزم را به دس ��ت آورد ،ولی در ش ��غل دیگر به موفقیت چش ��مگیری نایل میگ���ردد .ازاینرو،
یک ��ی از عوامل افزایش روزی تغییر ش ��غل اس ��ت .امام ص ��ادق؟ع؟ فرمودند« :روزی برخ���ی از مردم در
تجارت اس ��ت و روزی برخی دیگر در س ��اختن شمش ��یر و روزی گروهی در زبانش���ان اس���ت» (همان ،ج
 ،17ص  ،442ح  .)22947همچنی ��ن فرمود« :ش ��خصی از کمی روزی نزد پیامبر ا کرم؟ص؟ ش���کایت
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ک ��رد .آن حضرت به وی فرمود« :کاالی مختلف را امتح ��ان کن و خرید و فروش کن ،در هر معاملهای
س ��ود ب ��ردی ،آن را رها نک ��ن» (حرعامل ��ی1409 ،ق ،ج  ،17ص  ،440ح  .)22942همچنین ،از امام
ص ��ادق؟ع؟ روایت ش ��ده که فرمودند« :هنگامی که ش ��خصی در تجارتی س���ود نبرد ،بای���د به تجارت
دیگ ��ری روی آورد» (هم ��ان ،ص  ،441ح  )22945و نیز فرمودند« :وقتی در چیزی س���ود بردی آن را
ترک نکن» (همان ،ح .)22943
 .2اجتناب از عوامل کاهش رزق
در آموزههای اسالمی به اموری که موجب کاهش رزق میشود ،اشاره شده است .این امور عبارتند
از :گناه ،حرص و اس ��راف و اجتناب از امور حرام و مکروه ،مانند :س ��بک ش���مردن نماز ،حرامخواری،
قطع رحم ،خیانت و اظهار فقر نمودن.
گناه :گناه مانع روزی میشود .امام باقر؟ع؟ فرمودند« :بنده گناه میکند و روزی از او دور میشود»
(کلینی1403 ،ق ،ج  ،2ص  ،270ح  .)8همچنین ،امام صادق؟ع؟ فرمودند« :گناه انسان را از روزی
محروم میکند» (همان ،ص  ،271ح  .)11در مقابل ،تقوا موجب فزونی نعمتها و امداد الهی میشود
(اع ��راف .)96 :خداون ��د متع ��ال میفرمایند« :و هر کس از خ ��دا پروا کند ،خدا ب���راى او راه گریزی قرار
مىدهد و از جایى که گمان نمىکند ،به او روزى مىرساند» (طالق 2 :و .)3
ح ��رص ،اس ��راف :حرص و اس ��راف و تبذیر و تجملگرای ��ی ،مانع روزی میش���ود .امیرمؤمنان؟ع؟
فرمودند« :دو چیز مردم را هالک کرد ،ترس از فقر و فخرطلبی» (مجلس ��ی1403 ،ق ،ج  ،70ص ،290
ح  .)12اس�ل�ام به تأمین نیازهای معیش ��تی توجه کافی نموده اس ��ت و آنها را در حدی که انس���ان را به
کم ��ال حقیقی نزدیک کند ،ضروری میداند .در عین حال ،با هرگونه افراط و زیادهروی در این زمینه
مخالف است (مائده 87 :و .)88
اجتناب از امور حرام و مکروه :در آموزههای اس�ل�امی بر اجتناب از امور حرام و مکروه تأ کید ش���ده
اس ��ت ک ��ه از پیامدهای آن ،افزایش روزی اس ��ت (اعراف .)96 :با این وج ��ود ،در روایات به طور ویژه
اجتن ��اب از برخی امور حرام و مکروه که مانع روزی اس ��ت ،توصیه ش ��ده اس���ت که عبارتن���د از :پایمال
ک ��ردن حق دیگ ��ران (صدوق1413 ،ق ،ج  ،4ص  ،)15خیانت در امان ��ت (کلینی1403 ،ق ،ج  ،5ص
 ،133ح  ،)7زنا (همان ،ص  ،541ح  ،)2سبک شمردن نماز (مجلسی1403 ،ق ،ج  ،73ص ،)316
س ��وگند دروغ (هم ��ان ،ص  ،)314دروغگوی ��ی (همان ،ص  ،)314حرامخ���واری (همان ،ج  ،75ص
 ،)256قطع رحم (همان ،ج ،73ص  ،)314گوش دادن غنا (همان ،ص )314 ،رها کردن خاکروبه
در خان ��ه (هم ��ان ،ص  ،)314رها کردن ت ��ار عنکبوت در خانه (هم ��ان ،ص  ،)314قضای حاجت در
حمام (همان ،ص  ،)314برهنه به دستشویی رفتن (همان ،ص  ،)316در حال جنابت غذا خوردن
(هم ��ان ،ص  ،)314خوردن در حال س ��یری (هم ��ان ،ص  ،)316خوابیده غذا خ���وردن (همان ،ص

54

 سال سوم ،شماره دوم ،پیاپی ،8پاییز و زمستان1396

 ،)317با چوب گز خالل کردن (همان ،ص ،)314شستن دستها با ِگل (همان ،ص  ،)317سوزاندن
پوست سیر و پیاز (همان ،ص  ،)316ایستاده موها را شانه کردن (همان ،ص  ،)314حرص (همان،
ص  ،)314خوابی ��دن میان نماز مغرب و عش ��ا (همان ،ص  ،)314خ ��واب بینالطلوعین (همان ،ص
 ،)314بازگردان ��دن و کم ��ک نکردن به مرد س ��ائل در ش ��ب (هم ��ان ،ص  ،)314زی���ادهروی در هزینه
زندگ ��ی (همان ،ص  ،)314نفرین کردن به پ ��در و مادر (همان ،ص  ،)317بیاحترامی به خردههای
نان (همان ،ص  ،)316نشس ��تن بر درگاهی خانه (همان ،ص  ،)317ش ��بانه جارو کردن؛ به وس���یله
لباس جارو کردن (همان ،ص  ،)316با لباس بدن را خش ��ک کردن (همان ،ص  ،)316نشس���ته رها
کردن ظروف (همان ،ص  ،)316بدون درپوش گذاش ��تن ظرف آب (همان ،ص  ،)316گرفتن ناخن
با دندان (همان ،ص  ،)317خاموش کردن چراغ با دمیدن (همان ،ص  ،)316شستن اعضای بدن
در توالت (همان ،ص  ،)316با شتاب از مسجد خارج شدن (همان ،ص  ،)316از صبح زود تا شب در
ب ��ازار ب ��ودن (همان ،ص  ،)316خریدن نان از فقرا (همان ،ص  ،)317صدا زدن پدر و مادر با نام آنها
(همان ،ص  ،)317پیشدستی به سالمندان (همان ،ص  ،)317نفرین کردن فرزندان (همان ،ص
 ،)316دوختن لباس در حال پوشیدن آن (همان ،ص  ،)317اظهار فقر کردن (همان ،ص .)317
 .3بهکارگیری رویکرد مسئلهمدار معنوی
در مواجهه با مشکالت مالی ،ابتدا باید اولویت مشکل و یا نیاز ارزیابی شود که آیا از اموری همچون
غذا ،پوشاک و دارو ،از ضروریات زندگی محسوب میشود ،یا از اموری همچون توسعه خانه ،اتومبیل
جدید و لباس جدید اس ��ت که غیرضروری اما مطلوب اس ��ت ،و یا نوعی نیاز کاذب اس���ت که به خاطر
س ��بک زندگی غربی یا رقابت با اطرافیان و جلب توجه آنان ایجاد شده است .مانند تغییر دکوراسیون
منزل متناس ��ب با ُمد ،به طور س ��االنه ی ��ا خرید برخی لوازم خانگیهایی ک ��ه کاربردهای ویژه و خاصی
دارند .پس از ارزیابی نوع نیاز ،اگر نیاز ضروری و از ضروریات زندگی بود ،باید آمیزهای از تدبیر و تالش
و توکل به کار رود و اگر مشکل حل نشد ،باید از رویکرد هیجانمدار معنوی استفاده شود.
«تدبیر» ،بهمعنای تفکر و مش ��ورت برای یافتن راهکارهای حل مش ��کل است« .تالش» ،بهمعنای
همت و پش ��تکار برای انجام راهکاری که بهواس ��طۀ تدبیر بهدس� �تآمده اس���ت« .ت���وکل» ،اعتماد به
خدا و یاری جس ��تن از خداست .بسیاری از روایات بر اهمیت تالش تأ کید کردهاند .امیرالمؤمنین؟ع؟
میفرماین ��د« :هنگامی که موجودات با هم جفت ش ��دند ،تنبل ��ی و ناتوانی با هم ازدواج کردند و فقر از
آنه ��ا متولد ش ��د» (کلین ��ی1403 ،ق ،ج  ،5ص  .)86روزیدهنده بودن خدا به این معناس���ت که خدا
جه ��ان را ب ��ه گون� �های آفرید که هر موجودی ب ��ا به کار گرفتن ت ��وان و نیروی خ���دادادی بتواند ،تمام
نیازهای خود را تأمین کند .برای نمونه ،خداوند روزی نوازد را طوری قرار داده است که با همان توان
اندک در دسترس اوست .روزیدهنده بودن خدا به این معنا نیست که انسان بدون هیچگونه تالشی
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ب ��ه روزی خ ��ود دس ��ت یابد و خدا لقم ��ه را در دهانش قرار دهد .امام علی؟ع؟ در تفس���یر آیۀ  61س���ورۀ
مبارک ��ۀ هود میفرمایند« :بدان که خداوند به مردم امر کرده اس ��ت ،زمین را با کش���اورزی آباد س���ازند
تا به این وس ��یله خوراکش ��ان از غالت و حبوبات و میوهها و س ��ایر روئیدنیها تأمین گردد و در آسایش
زندگی کند» (نوری1408 ،ق ،ج  ،2ص  .)426امام صادق؟ع؟ میفرمایند« :هنگامیکه حضرت آدم
به زمین فرود آمد ،به غذا و آب احتیاج پیدا کرد ،از وضع خود به جبرئیل ش���کایت کرد ،جبرئیل به او
گفت :کشاورز باش؛ یعنی روزی خود را با کشاورزی از زمین به دست آور» (کلینی1403 ،ق ،ج  ،5ص
 .)260خداوند روزی حضرت مریم؟اهع؟ را در شرایط سخت وضع حمل به صورت خرمای تازه (رطب) 
ب ��ر شاخس ��ار نخلی قرار داد ،ب ��ا این حال به او دس ��تور داد برای به دس ��ت آوردن روزیش حرکت کند و
درخت خرما را تکان دهد (مریم.)25 :
ف ��ردی به امام صادق؟ع؟ گفت« :برای افزایش روزی من دعا ک ��ن» ،امام بالفاصله فرمود« :خارج
ش ��و و روزی خ ��ود را طلب ک ��ن» (کلینی1403 ،ق ،ج  ،5ص  ،79ح  .)11همچنی���ن ،یکی از یاران امام
ص ��ادق؟ع؟ به نام عمربنمس ��لم مدتی به خدمت حض ��رت نیامد ،امام جویای حال او ش���دند ،یاران
ام ��ام عرضه داش ��تند« :او تجارت را ت ��رک گفته و به عبادت پرداخته اس ��ت» .امام فرم���ود :وای بر او،
مگر نمیداند کس ��ی که تالش و طلب روزی را ترک کند ،دعایش مس ��تجاب نمیش���ود .س���پس افزود:
وقت ��ی این آیه نازل ش ��د« :و هر کس از خ ��دا پروا کند ،خدا براى او راه گریزی ق���رار مىدهد ،و از جایى 
که گمان نمىکند ،به او روزى مىرس ��اند» (طالق 2 :و  ،)3گروهی از اصحاب رس���ول خدا؟ص؟ درها را
به روی خود بس ��تند و به عبادت روی آوردند و گفتند« :روزی ما تضمین ش���ده است» ،وقتی این خبر
به پیامبر اکرم؟ص؟ رس ��ید ،به دنبال آنان فرس ��تاد و فرمود« :چه چیزی ش ��ما را به این کار واداشت؟»،
گفتند« :ای رس ��ول خدا؟ص؟ ،روزی ما تضمین ش ��ده اس ��ت .ازاینرو،به عبادت روی آوردیم» .پیامبر
اکرم؟ص؟ فرمود« :هر کس چنین کند ،دعایش مستجاب نمیشود ،بر شما باد به طلب روزی» (کلینی،
1403ق ،ج  ،5ص .)84
در آموزههای دینی ،پا کترین درآمدها از ِآن کس ��ی اس ��ت که درآمد خود را از راه صحیح به دس���ت
آورده باشد .امام صادق؟ع؟ میفرمایند« :خیری نیست در کسی که کسب مال از راه حالل ،را دوست
نم� �یدارد ،مالی که به وس ��یلهاش آبروی ��ش را حفظ کند ،قرضش را بپ ��ردازد و صلۀرحم کند» (کلینی،
1403ق ،ج  ،5ص  .)72البته در آموزههای اسالمی ،از حرص و طمع و آرزوهای دور و دراز و حبالدنیا
نهی شده است .رسول اکرم؟ص؟ درباره تالش برای کسب روزی حالل میفرمایند« :تالش برای کسب
روزی حالل بر هر مرد و زن مسلمان واجب است» (مجلسی1403 ،ق ،ج  ،100ص  .)9امام صادق؟ع؟
میفرمایند« :هر کس ش ��ب را در حالی س ��پری کند که بر اثر کار و تالش برای روزی حالل خسته شده،
شب را با آمرزش خداوند سپری کرده است» (همان ،ص  .)2بنابراین ،در اسالم به تالش برای کسب
روزی حالل بسیار سفارش شده است و از سربار بودن ،به شدت نهی شده است.
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توکل به خدا (امید به خدا ،اعتماد به خدا ،انقطاع الیاهلل ،ناامیدی از غیرخدا) ،راهبرد مسئلهمدار
معنوی شامل تدبیر و تالش و توکل است .انسان موحد از یک سو تنها اراده و خواست خدا را در جهان
ج ��اری و حا ک ��م میداند و باور دارد که همۀ کارهای این جهان به دس ��ت اوس���ت .از س���وی دیگر ،به
ای ��ن حقیقت نیز باور دارد که خداوند از راه اس ��باب و مس ��ببات ،کارهای این جه���ان را انجام میدهد
و خداون ��د خود فرمان داده اس ��ت .بنابرای ��ن ،هنگامی که با تالش خودش و یاری دیگران مش���کلش
برط ��رف میش ��ود ،آنها را مس ��تقل در تأثیر نمیدان ��د و توجه دارد که خداوند ب���ه او و دیگران نیرو داده
اس ��ت و در واقع خداوند به وسیلۀ آنها مش ��کل او را برطرف کرده است .خداوند متعال میفرماید« :هر
رحمت ��ى را که خدا براى مردم گش ��اید ،بازدارندهاى براى آن نیس ��ت ،و آنچه را ک���ه منع میکند ،پس
ناپذیر و دانای خردمند است» (فاطر.)2 :
گشایندهاى ندارد ،و خدا همان قدرتمند شکست
ِ
«انقط ��اع ال� �یاهلل» ،یعنی ف ��رد باور کند خداوند تمام ��ی موجودات را ایجاد کرده اس���ت و آنچه برای
تکامل و ادامه حیات مادی و معنوی به آن نیازمند اس ��ت ،در اختیارش ��ان قرار داده اس���ت (طه50 :؛
هود6 :؛ ملک .)21 :بنابراین ،تمامی خیر به دس ��ت اوس ��ت و بقیه واس ��طۀ خیر هس���تند .خداوند به
نیازهای آدمی آ گاه اس ��ت و اس ��بابی را در جهان برای تأمین این نیازها قرار داده اس���ت .برای نمونه،
خداون ��د نظام ��ی قرار داد که آب مورد نیاز انس ��ان تهیه ش ��ود .نور خورش ��ید ،آب دریاه���ا را گرم و بخار
میکن ��د .ب ��اد بخار آب را جم ��ع و متراکم میکند و در ش ��رایط خاصی به صورت باران بر س���رزمینهای
تشنه میبارد .این آب از چشمهها جاری میشود و رودخانهها را پر آب میکند و آدمی از این آب بهره
میگیرد (اعراف .)57 :خداوند متعال این آب را مالئم طبع انس ��ان آفرید تا از نوش���یدن آن لذت ببرد و
نیاز بدنش برطرف ش ��ود .اگر خداوند متعال آب را نمیآفرید و تمامیدریاها پر از جیوه یا مملو از نفت
بود ،انس ��ان چگونه آب را به دس ��ت میآورد؟ خداون ��د متعال در قرآن کریم میفرمای���د« :آیا آبى را که
مىنوش ��ید ،دیدهاید؟ آیا ش ��ما آن را از ابرهای بارانزا فرود آوردید یا ما فرو فرس���تندهایم؟ ا گر بخواهیم
آن را تلخ مىگردانیم ،پس چرا سپاس نمىگزارید؟» (واقعه.)70-68 :
خداوند نظامها و اسبابی را در هستی قرار داده ،تا غذای مورد نیاز انسان تأمین شود ،آدمی تنها این
نظامها را کش ��ف میکند و به کار میبندد .برای نمونه ،کش ��اورز و باغبان مییابند که با چه ش���رایطی
محص ��ول بهتری به دس ��ت میآورند .ام ��ا خداوند که این نظام را به گونهای آفری���ده که دانۀ گندم با
اس ��تفاده از خاک و آب و هوا و نورخورش ��ید به خوش ��ۀ گندم تبدیل ش ��ود (انعام .)142-141 :خداوند
ب ��ه آدم ��ی عق ��ل و نیرویی داده که این اس ��باب را ب ��ه کار گیرد و از آنها بهرهمند ش���ود .عق���ل و نیروی
کش ��اورز را خدا به او عطا کرده اس ��ت تا بتواند چند هکتار زمین را گندم بکارد و محصول برداشت کند.
این یادآوریها موجب میش ��ود فرد از یک س ��و ،فقر وجودی تمامی هس ��تی و از س���وی دیگر ،توانایی
بینهایت خداوند را باور کند و چنین نگرشی زمینهساز توکل حقیقی به خدا و انقطاع به سوی او است
و خداوند وعده داده است که برکات خود را به سوی فرد نازل کند (طالق.)2 :
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 .4بهکارگیری رویکرد هیجانمدار معنوی
رویکرد هیجانمدار معنوی ،آمیزهای از صبر و تسلیم و رضا و دعا و نگرشهای مثبت معنوی است.
اگر حل مشکل اقتصادی با رویکرد مسئلهمدار معنوی ممکن نبود ،آنگاه رویکرد هیجانمدار معنوی
به کار میرود؛ یعنی فرد مشکل مالی را فرصتی برای تقرب جستن به خداوند متعال مفهومسازی کند
و ارزیابی مثبت ثانویه معنوی داشته باشد.
صبر و تس ��لیم و رضا:یکی از کارهایی که تحمل تنگدس ��تی را برای انس���ان آس���ان میکند ،توجه
ب ��ه پاداش صابران اس ��ت (رع ��د .)24 :خداوند متعال به کس ��انی که در این جهان در برابر مش���کالت
و تنگناه ��ا صبر کنند و از مس ��یر حق خارج نگردند ،پاداشهایی در نظر گرفته اس���ت که آ گاهی از آنها
تحمل مش ��کالت را برای انس ��ان آس ��ان میکند .قرآن کریم درب ��ارۀ صابران میفرمای���د« :و به صابران
مژده ده ،کس ��انى که چون مصیبتى به آنان برس ��د ،مىگویند« :ما از ِآن خدا هس���تیم ،و به سوى او باز
مىگردیم» ،درودها و رحمتى از پروردگارش ��ان بر آنان باد و ایش ��ان هم ��ان راهیافتگانند» (بقره-155 :
 .)157امام باقر؟ع؟ در روایتی فرمودند« :بهش ��ت در ناگواریها و صبر پیچیده ش���ده اس���ت ،پس هر
کس در دنیا بر ناگواریها صبر کند ،داخل بهش ��ت میش ��ود» (مجلس ��ی1403 ،ق ،ج  ،68ص  ،72ح
 .)4صبر زمانی است که فرد ناراحتی دارد ،اما به خاطر خداوند ناگواری را تحمل میکند ،اما در عرفان
اس�ل�امی مراتب باالتری همچون تس ��لیم و رضا تبیین شده اس ��ت (مصباحیزدی ،1386 ،ص .)214
«تس ��لیم» هنگامی است که فرد تس ��لیم خواست خداست و «رضا» هنگامی اس���ت که فرد به خواست
خدا رضایت کامل دارد (فجر .)28 :مش ��کالت مالی ،بس ��تر مناس ��بی برای رش���د معنوی و دستیابی به
مراتب باالتر ایمان است (کلینی1403 ،ق ،باب شدت ابتالء مؤمن).
دع ��ا :دعا عالوه بر آرامش روانی ،تأثیر حقیقی و تکوینی در افزایش روزی دارد .ازآنجاکه نحوۀ تأثیر
دعا ،ماورای مادی اس ��ت و اس ��تجابت دعا به دس ��ت خداوند اس ��ت ،دعا در مؤلفۀ هیجانمدار مدل،
طبقهبندی ش ��د .تأثیر دعا در افزایش روزی به حدی اس ��ت که پیامبر اسالم؟ص؟ فرمودند« :چیزی جز
دعا روزی را زیاد نمیکند» (مجلسی1403 ،ق ،ج  ،73ص  .)317همچنین امام صادق؟ع؟ فرمودند:
«هر که از فضل خدا تمنا نکند ،فقیر شود» (همان ،ص  .)316معصومین؟مهع؟ عالوه بر توصیه کلی به
دعا ،دعاهای خاصی برای افزایش روزی آموختهاند که به برخی از مهمترین آنها اشاره میشود .امام
ُ
آْ
ً
ً
َ َ َ
َ
ذاب ّالن ِار» فرمودند« :مقصود
صادق؟ع؟ در تفسیر َ«ر ّبنا آ ِتنا ِفی ّالد ْنیا َح َس َنة َو ِفی ال ِخ َر ِة َح َس َنة َو ِقنا ع
از حس ��نه در دنیا ،خش ��نودی خداوند در بهشت و توسعه در روزی و معیشت زندگی و خوشاخالقی در
دنیاست» (همان ،ج  ،92ص .)348
اس ��ماعیلبن عبدالخال ��ق میگوی ��د« :م ��ردى از اصحاب پیغمب ��ر؟ع؟ ،مدتی به خدم���ت آن نیامد،
هنگامی که خدمتش رس ��ید ،رس ��ول خدا؟ص؟ به او فرمود« :چه چیز تو را از ما دور کرده بود؟ ،او عرض
کرد« :بیمارى و ندارى» ،پیامبر خدا؟ص؟ به او فرمود« :آیا دعایى به تو نیاموزم که خداوند از تو بیمارى
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ُ َ ّ
َ َ
«لاَ ح ْول َو لاَ ق َّوة ِإلاَ 
و ندارى را دور سازد؟» او عرض کرد« :البته ،یا رسولاهَّلل» ،پیامبر؟ص؟ فرمود :بگو:
َّ
َ ًَ َ ََ ً َ َ
َ َّ ْ ُ َ َ ْ
ْ
ْ
َ ُ ُ َ ْ َ ْ ُ ّهَ َّ َ َ َ
ْ ی ّت ِخذْ ص ِاحبة و لاَ ولدا و لمْ 
 للِ ال ِذی لم
اهَّلل ال َع ِل ِّی ال َع ِظ ِیم ،ت َوکلت على ال َح ِّی ال ِذی ال یموت ،و الحمد ِ
ِب ِ
ْ ُ ْ َ َ َ ُ َ ُ َ ٌ َ ُّ َ َ ّ ْ ُ َ ْ ً
َ ُ َ
َ
ُ
ٌ
ک و لمْ یکنْ له و ِل ّی ِمن الذ ِل و ک ِبره تک ِبیرا» ،اس ��ماعیلبن عبدالخالق گوید:
یکنْ له ش � ِ�ریک ِفی المل ِ
پ ��س طولى نکش ��ید که آن صحاب ��ی ،نزد پیغمبر؟ص؟ بازگش ��ت و عرض کرد :اى رس���ول خدا ،خداوند
بیمارى و فقر مرا بر طرف کرد» (کلینی1403 ،ق ،ج  ،2ص  ،551ح .)3
معاویةبنعم ��ار میگوی ��د :از حضرت صادق؟ص؟ خواس ��تم ک ��ه دعایی براى روزى به م���ن بیاموزد.
َّ
ْ
امام؟ع؟ دعایى به من آموخت که من بهتر از آن براى جلب روزى ندیدم ،فرمود :بگو« :الل ُه َّم ْار ُزق ِنی
ً َ َ ً لاَ ً ُ
آْ
ْ لاَ
ً
ً
ً ً
ً
َ ْ َ ْ
َّ
لاَلاً ط ِّیبا َب غا ِل ّلد ْن َیا َو ال ِخ َر ِة َص ّبا َص ّبا َه ِنیئا َم ِریئا ِمنْ 
الط ِّی ِب ِر ْزقا َو ِاس���عا ح
ک ال َو ِاس � ِ�ع ال َح ِل
ِمنْ فض ِل
َ
َ َّ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ
َ ْ َ ْ
َ َْ َ ّ َ ًَ
َ ْ َ
َ َ
َ
َ
َ
َ
ّ
غ ْی � ِ�ر ک � ّ ٍ�د و لاَ م ٍن ِمنْ أح ِدخل ِقک ِإلاَ س ��عة ِمنْ فض ِلک الو ِاس � ِ�ع ف ِإنک قلت و س���ئلوا اهَّلل ِم���نْ فض ِل ِه ف ِمنْ 
َ َ
ْ لأْ َ َ َ ُ
ک َأ ْس َأ ُل َو من َ
ْ ع ِط َّی ِت َ
َف ْض ِل َ
ک أ ْسأ ُل َو ِمن َ
ْ ی ِد َک ال َم ى أ ْسأل» (همان ،ص  ،550ح .)1
ِ
امام باقر؟ص؟ فرمودند :مردى خدمت رسول خدا؟ص؟ رسید و عرض کرد :اى رسول خدا ،من مردى
عیالوار و قرضدارم ،و حالم س ��خت ش ��ده ،پس دعایى به من بیاموز که با آن به درگاه خداى عزوجل
دع ��ا کنم تا به من روزى دهد که ب ��ا آن قرضم را ادا کنم و بر هزینههای خانوادهام کمک جویم ،پس
رسول خدا؟ص؟ فرمود :اى بنده خدا ،وضوى خوب و کاملى بساز ،و سپس دو رکعت نماز بگذار و رکوع
َ
و سجودش را به نیکویی بجاى آر ،سپس بگو«َ :یا َماج ُد َیا َو ِاح ُد َیا َکر ُیم َیا َدا ِئ ُم ،أ َت َو َّج ُه إ َل ْی َ
ک ِب ُم َح َّم ٍد
ِ
ِ
ِ
َ
ّ َ َ َ َّ ُ َ َ
َ
َّ َ َ َّ َ َ ّ ُّ َ
َُ
َنب ّی َ َ
َ
ى اهَّلل ر ِبک و ر ِبی و ر ِب ک ِل ش���ی ٍْء ،أنْ 
اهَّلل ِإ ِنی أتوجه ِبک ِإل ِ
ک ن ِب ِّی ّالر ْح َم ِة َ؟ص؟َ ،یا ُم َح ّم َد َیا ََر ُس ��ول ِ
ِِ
َ
ً ُ
ًَ ْ ً
ََ َ َ َ َْ ً
ُ َ ّ َ َ ُ َ َّ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ً َ َ ً
ُ
َ
َ
ّ
تص ِل َی على محم ٍد و أه ِل بی ِت ِه ،وأس ��ألک نفحة ک ِریمة ِمنْ نفحا ِتک و فتحا ی ِس���یرا و ِرزقا و ِاس���عا ،ألم ِب ِه
َ
َ
ََ
َش ْع ِثی َو أ ْق ِضی ِب ِه َد ْی ِنی َو أ ْس َت ِع ُ
ى ع َیا ِلی» (همان ،ص  ،552ح .)6
ین ِب ِه عل ِ
َ َ َ ُْ ّ َ َ َ َ َْ َ
ین،
حضرت صادق؟ع؟ فرمودند :رسول
خدا؟ص؟ این دعا َرا آموخت« :یا ر ْ ِازق الم ِق ِلین ،یا ْر ِاحم الم َس ِاک ِ
َ
ّ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ینَ ،صل عل ُ
ینَ ،یا َذا ْال ُق َّو ِة ْال َم ِت َ
َی ��ا َو ِل � َّ�ی ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
ى م َح ّم ٍد َو أه ِل َب ْی ِت � ِ�ه َو ْارزق ِنی َو ع ِاف ِنی َو اک ِف ِنی َما أه ّم ِنی»
ِ
َ
َّ
ََ
ْ عل َّی ِفی ِر ْز ِقی َو ْام ُددْ 
(همان ،ص  ،552ح  .)7همچنین ،امام صادق؟ع؟ فرمودند« :بگو :الل ُه َّم أ ْو ِس���ع
َ
َ َ َ ْ َْ
َّ َ ْ َ ُ
ْ بی غ ْی ِری» (همان ،ص  ،553ح  .)10امام
ِلی ِفی ُع ُم ِری َو ْاج َعل
ْ  ِلی ِممنْ ینت ِصر ِب ِه َ ِل ِد َ ِینک و لاَ تستب ِد ُل ِ
َ
یم ،أن ُ
کاظم؟ع؟ فرمودند«َ :یا ُ
ک ب َح ّق َمن َ
ْ ح ّق ُه َع َل ْی َ
اهَّلل َیا ُ َ ُ ْ ُ َ
ْ ت َص ِّل َی َع َل ُ
ک َع ِظ ٌ
ى م َح َّم ٍد َو ِآل
اهَّلل یا اهَّلل ،أسأل ِ
ِ
َ
َ
ک َو أن َ
ُم َح َّمدَ ،و َأن َ
ْ ت ْب ُس َط َع َل َّی َما َح َظ ْر َت ِمنْ ر ْز ِق َ
ْ م ْعر َف ِة َح ِّق َ
ْ ت ْر ُز َق ِن َی ْال َع َم َل ب َما َع ّل ْم َت ِنی ِمن َ
ک» (همان).
ٍ
ِ
ِ
ِ
از جمل ��ه نگرشهای مثب ��ت معنوی ،میتوان ارزیاب ��ی مثبت ثانویه معنوی ،توس���عۀ معنای رزق،
مصلحت و حکمت خدا ،امید به خدا ،موقتی دانستن مشکالت ،مقایسه نزولی ،توجه به سختیهای
امام ��ان معصوم؟مهع؟ ،گ ��ذرگاه بودن دنیا ،توجه به بیارزش بودن دنی ��ا ،توجه به دلجویی خداوند از
فقیران در قیامت را نام برد.
ارزیابی مثبت ثانویه معنوی :فرد هنگامی که با مش ��کالت مالی مواجه میش���ود ،در ارزیابی اولیه،
آن را آس ��یبی به رفاه و ش ��خصیت خود ارزیابی میکند ،اما در ارزیابی مثبت ثانویه آن را فرصتی برای
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رش ��د ،مفهومس ��ازی میکند .در ارزیابی مثبت ثانویه معنوی ،آن را فرصتی برای رشد معنوی و تقرب
جس ��تن به خدا ،مفهومس ��ازی میکند .بر اس ��اس آموزههای اسالمی ،مشکالت س���بب کفاره گناهان،
فرصتی برای رش ��د معنوی و نشانۀ عنایت و توجه ویژۀ خداوند است (مجلسی1404 ،ق ،ج  ،64ص
196؛ مازندرانی1382 ،ق ،شروح مرتبط با احادیث باب شدت ابتالء مؤمن).
گاهی مش ��کالت مالی برای ارتقاء رتبه فرد مؤمن اس ��ت ،فرصتی اس ��ت که او با صبر بر سختیها به
خداوند متعال تقرب جوید .مرحوم کلینی در کافی ،یک باب (باب ش ��دت ابتالء مؤمن) را به س���ختی
مش ��کالتی که خداوند متعال در زندگی مؤمنین ایجاد میکند ،اختصاص داده است .امام صادق؟ع؟
میفرماید« :پاداش بزرگ برای سختی بزرگ است و خداوند متعال قومی را دوست نداشت ،مگر اینکه
ایش ��ان را به س ��ختی دچار کرد» (کلینی1403 ،ق ،ج  ،2ص  .)253امام باقر؟ع؟ فرمودند« :در میان
مردم بالى پیغمبران از همه بیش ��تر اس ��ت ،س ��پس اوصیاء و جانشینان ایش���ان و بعد از آنها بهترین از
م ��ردم ب ��ه ترتیب» (همان) .امام ص ��ادق؟ع؟ فرمودند« :خداى عزوج ��ل را در روى زمین بندگان پاک
خالص ��ى اس ��ت ،بندگانی که هیچ نعمتی (از نعمتهای مادی) بر زمی ��ن فرو نیاورد ،جز آنکه از آنها به
سوى دیگران بگرداند ،و هیچ بالیى فرو نیاورد ،جز آنکه بهره آنها گرداند» (همان) .آنکه در این باب
مقربتر اس ��ت ،جام بال بیش ��ترش میدهند .خداوند متعال پس از یادآوری سختیهایی که در زندگی
حضرت موس ��ی؟ع؟ بوده است ،به حضرت موس ��ی؟ع؟ میفرماید« :تو را برای خودم انتخاب کردم و
پرورش دادم» (طه .)41 :در سورۀ حمد آمده است« :خدایا مرا به راه مستقیم هدایت فرما ،راه کسانی
که به آنها نعمت دادی .»... ،آیا مراد از نعمت ،ثروت قارون و قدرت فرعون و هوش هامان اس���ت یا
مقصود نعمت هدایت و رشد معنوی و تقرب به خداست؟
در انگی ��زش اخالق ��ی دو رویک ��رد اخ�ل�اق مراقبتمحور و اخ�ل�اق عدالتمحور ،وج���ود دارد« .اخالق
مراقبتمح ��ور» ،در انگی ��زش افراد عاطفی مؤثرتر اس ��ت و احساس ��ات درگیر در مس���ئله اخالقی موجب
انگیزش آنان میش ��ود« .اخالق عدالتمحور» برای افراد شناختی مناسبتر است و پیامدهای مثبت
مس ��ئله اخالقی موجب انگیزش آنان میش ��ود (عب ��اسزاده و خس ��روی .)۱۳۹۴ ،بنابراین ،در تقویت
نگرشهای مثبت معنوی باید به تناسب آموزهها با تیپ شخصیتی فرد ،توجه شود.
توس ��عۀ معن ��ای رزق :رزق و روزی تنه ��ا م ��ادی نیس ��ت ،رزق معن ��وی مهمتر از رزق مادی اس���ت.
«رزق» ،بهمعنای در اختیار نهادن همیش ��گی نیازهایی اس ��ت که موجود زنده برای رسیدن به کمال،
ب ��ه آن نی ��از دارد (مصطفوی ،1368 ،ج  ،4ص  .)115خداوند متعال رزاق اس���ت و به لحاظ معنوی و
علمی و مادی ،انسان مؤمن را روزی میدهد .دنیا ،فرصت رشد معنوی است ،در قرآن از این فرصت،
به امتحان تعبیر ش ��ده اس ��ت (عنکب ��وت2 :؛ تغابن .)15 :در واقع مش ��کالت اقتص���ادی فرصتی برای
رش ��د معنوی و تقرب جس ��تن به سوی خداست و گاهی رش ��د معنوی در بستر مشکالت مالی به شکل
مطلوبتری رخ میدهد (بقره.)214 :
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مصلح ��ت و حکم ��ت خدا :گاهی مش ��کالت مالی ،به خاط ��ر مصلحت و حکمت مهمتری اس���ت.
برخ ��ی از انس ��انها ظرفیت توانگری ندارن ��د ،در رفاه گرفتار طغیان و سرکش���ی میگردند .برخی دیگر،
تحمل فقر را ندارند و در تنگدس ��تی به انحراف کش ��یده میشوند .خداوند میداند که برای هر انسانی
ک ��دام ش ��رایط بهتر اس ��ت و بر اس ��اس حکمت خود ،هم ��ان را برایش ُمق ��در مینمای���د .خداوند متعال
میفرماید« :به یقین ،پروردگارت روزى را براى هر کس بخواهد ،گش ��اده یا تنگ مىدارد .او نس���بت
به بندگانش ،آ گاه و بیناس ��ت» (اس ��راء .)30 :خداوند برای هر انس ��ان بهترین شرایطی که او را به خدا
نزدی ��ک میکند ،آم ��اده میکند تا آدم ��ی از فرصت زندگی در دنیا بهرهمند ش���ود ،تکام���ل یابد و بتواند
در بهش ��ت از جلوههای رحمت خدا بهرهمند ش ��ود .در ش ��ب معراج خداوند متعال به پیامبر ا کرم؟ص؟
فرمود« :برخی از بندگان مؤمن مرا ،فقط توانگری اصالح میکند و اگر او را به غیر آن بازگردانم ،هالک
میش ��ود و برخ ��ی از بندگان مؤم ��ن مرا ،تنها فقر اص�ل�اح میکند و اگر او را به غی���ر آن بازگردانم ،هالک
میگردد» (کلینی1403 ،ق ،ج  ،2ص .)352
امی ��د به یاری خ ��دا :امام صادق فرمودهاند« :خداوند ارزاق مؤمن ��ان را از راهی که گمان نمیکنند،
ق ��رار داد؛ زی ��را هنگامی که بنده راه روزی خ ��ود را نداند ،زیاد دعا میکند» (همان ،ج  ،5ص  ،8ح .)4
خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید« :آیا ندیدند که خداوند روزى را براى هر کس بخواهد گسترده
یا تنگ مىس ��ازد؟! در این نش ��انههایى اس ��ت براى گروهى که ایمان مىآورند» (روم .)37 :میتوان
گفت :در آموزههای اس�ل�امی ،امید به خدا دو پیامد دارد :از یکس ��و ،موجب یاری خدا و حل مش���کل
مالی میشود و از سوی دیگر ،موجب تابآوری و تحمل مشکل میشود .بنابراین ،بهعنوان ریزمؤلفه
در دو مؤلفۀ مدل ،آمده است.
موقتی دانس ��تن مش ��کالت :از امام صادق؟ع؟ روایت ش ��ده اس ��ت« :خداوند عزوج���ل به گروهی
نعمت داد و آنان ش ��کرگزاری نکردند ،پس آن نعمت وبال آنان ش ��د و گروهی را به مصائب گرفتار کرد
و آنان صبر کردند ،پس برایشان به نعمت تبدیل شد» (مجلسی1403 ،ق ،ج  ،68ص  ،81ح .)18
مقایس ��ه نزولی :مقایسه نزولی ،بهمعنای مقایس ��ه وضع خود با وضع کسانی که در شرایط بدتری
بسر میبرند ،است (پسندیده ،1389 ،ص  .)67انسان مؤمن در امور مادی به افراد ضعیفتر از خود
مینگ ��رد و در امور معن ��وی به افراد باالتر از خود توجه میکند (مجلس ��ی1403 ،ق ،ج  ،66ص ،398
ح  .)87امروزه تس ��هیل ارتباطات موجب ش ��ده اس ��ت که افراد خواستههای بیش���تری داشته باشند،
فردی که در یک روس ��تا در یک کش ��ور فقی ��ر زندگی میکند ،بهترین امکاناتی ک���ه یک فرد ثروتمند در
یک کشور ثروتمند داراست را آرزو کند و از شرایط زندگی خویش راضی نباشد و مدام به فکر کمبودهای
خود باش ��د ،رضایتمندی او را کاهش میدهد .در مقابل ،توجه به افرادی که دچار مشکالت بیشتری
هس ��تند ،آدم ��ی را به ی ��اد نعمتهایش میان ��دازد و رضایتمندی و ش ��کرگزاری را در او تقویت میکند و
در نتیج ��ه ،موج ��ب آرامش و نش ��اط و افزایش نعم ��ت در دنیا و پاداش در آخرت میش���ود .قرآن کریم
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میفرماید« :دیدگانت را به آنچه گروهی از ایشان را بهرهمند کردیم ندوز که آن شکوفه زندگی دنیاست
روزى پروردگارت بهتر و پایدارتر است» (طه.)131 :
تا ایشان را در آن بیازماییم ،و ِ
توجه به سختیهای امامان معصوم؟مهع؟ :یکی دیگر از اموری که تحمل مشکالت را برای آدمی
آس ��ان میکند ،توجه به زندگی پیش ��وایان معصوم؟مهع؟ و الگو و سرمش ��ق قراردادن زندگی آنان است.
پیامبران و امامان؟مهع؟ بهترین بندگان نزد خدا هستند و با این حال ،آنان در این دنیا در سختترین
ش ��رایط زندگی میکردن ��د .این امر دلیل بر بیارزش بودن دنیاس ��ت و تحمل س���ختیها را برای آدمی
آس ��ان میکند .از پیامبر اکرم؟ص؟ س ��ؤال ش ��د« :گرفتاری کدام گروه از مردم بیش���تر است؟ آن حضرت
در پاس ��خ فرمودند :پیامبران ،س ��پس صالحان و پس از آنان به ترتیب انس���انهای برتر» (مجلس���ی،
1403ق ،ج  ،66ص  ،398ح .)87
گ ��ذرگاه بودن دنیا :ن ��وع نگرش فرد به این جهان تأثیر فراوانی در تحمل کمبودها و مش���کالت آن
دارد .اگر فرد بر این باور باشد که دنیا همانند استراحتگاه میان راه است تا از آن عبور کند و به منزلگاه
اصلی و همیش ��گی برس ��د ،تحمل کمبودها و مش ��کالت برایش بس ��یار آس ��ان میگردد .ام���ام باقر؟ع؟
فرمودند« :دنیا همانند پلی اس ��ت که آدمی را به آخرت میرس ��اند» (کلینی1403 ،ق ،ج  ،2ص .)135
امام کاظم؟ع؟ به هش ��ام میفرماید« :ای هش ��ام! بر انجام اطاعت خدا و ت���رک گناهان صبر کن؛ زیرا
دنیا س ��اعتی بیش نیست» (مجلس ��ی1403 ،ق ،ج  ،1ص  .)152اگر انسان دنیا را محل آسایش ،رفاه
و خوش ��ی بداند ،کوچکترین مش ��کل میتواند او را از پای درآورد ،ولی اگر دنیا را محل س���اخته شدن
و رش ��د معن ��وی بداند ،حتی مش ��کالت بزرگ او را به س ��توه در نمیآورد .خداوند متع���ال در قرآن کریم
میفرماید« :آیا مردم پنداشتند که تا گفتند ایمان آوردیم ،رها مىشوند و مورد آزمایش قرار نمىگیرند؟
و به یقین ،کس ��انى را که پیش از اینان بودند آزمودیم ،تا خدا راس ��تگویان و دروغگویان را آشکار کند»
(عنکبوت 2 :و .)3
توجه به بیارزش بودن دنیا :میزان اندوه آدمی به خاطر از دست دادن چیزی یا دست نیافتن به
آن ،به میزان ارزشمند بودن آن چیز نزد او بستگی دارد و به هر میزان چیز از دست رفته در نظر انسان
با ارزشتر باش ��د ،اندوه وی به خاطر از دس ��ت دادن آن بیشتر اس ��ت (پسندیده ،1389 ،ص  .)87هر
چه دنیا در نظر انس ��ان بیارزشتر باش ��د ،تحمل سختیها برایش آس ��انتر میگردد .پیامبر ا کرم؟ص؟
فرمودند« :س ��وگند به خدایی که جانم در اختیار اوس ��ت ،دنیا نزد خداوند بیارزشتر از این بزغاله نزد
صاحبش اس ��ت» (مجلس ��ی1403 ،ق ،ج  ،70ص  ،55ح  .)27از منظر اسالم ،دنیا ارزش ذاتی ندارد،
بلکه در صورتی ارزش ��مند اس ��ت که آدمی را به خوش ��بختی و سعادت برس ��اند و این نیز در همۀ شرایط
ممکن است.
توجه به دلجویی خداوند از فقیران در قیامت :امام صادق؟ع؟ فرمودند« :همانا خداوند از بندۀ
مؤم ��ن نیازمن ��د خود در دنیا عذرخواهی میکند ،همانگونهکه ب ��رادر از برادر خود عذرخواهی میکند و
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میفرمای ��د :به عزت و جالل خودم س ��وگند که م ��ن به خاطر بیارزش بودن تو نزد خ���ودم تو را در دنیا
نیازمند نکردم ،پس این پرده را کنار بزن و به آنچه من در عوض دنیا به تو دادهام ،بنگر ،آنگاه بنده
پ ��رده را کنار میزند و میگوید :با آنچه به م ��ن عوض دادی ،آنچه که مرا از آن محروم کردی ،به من
زی ��ان ن ��زد» (مجلس ��ی1403 ،ق ،ج  ،69ص  .)25همچنین فرمود« :در روز قیامت منادی به دس���تور
خداوند ندا میدهد :فقرا کجایند؟ در این هنگام گروهی از مردم به پا میخیزند و به آنها دس���تور داده
میش ��ود به بهش ��ت بروند .وقتی به در بهشت میرسند ،نگهبانان بهش ��ت به آنها میگویند ،پیش از
حس ��اب میخواهید وارد بهشت ش ��وید؟ آنها پاس ��خ میدهند که چیزی به ما ندادید ،تا به حساب آن
رس ��یدگی کنید .در این هنگام خداوند میفرماید :بندگان من راس ��ت میگویند .من به خاطر بیارزش
بودن شما فقیرتان نکردم ،بلکه آن را برای چنین روزی برایتان ذخیره کردم» (مجلسی1403 ،ق ،ج
 ،69ص  ،42ح .)47
بحث و نتیجهگیری
همانگونهکه سس ��تی و تنبلی در دین اس�ل�ام نکوهیده اس ��ت ،حرص و زیادهروی در کسب روزی و
رعایت نکردن حدود ش ��رعی و انصاف در کس ��ب و کار نیز مذموم اس ��ت .امام صادق؟ع؟ میفرمایند:
«تالش تو برای تأمین معاش ،باید بیش از مرد سستعمل و کمتر از مرد حریص باشد .مرد حریصی که
به دنیای خویش دلگرم و مس ��رور است ،بلکه بایستی در جایگاه مرد منصف و با عفتی باشی که شأن
خود را باالتر از مرد سست میداند و برای به دست آوردن روزی حالل به قدر کفاف تالش کنی .کسانی
که مال به آنان داده شد و شکر نکردند ،مالی ندارند» (کلینی1403 ،ق ،ج  ،5ص  .)81بنابراین ،یکی
از دس ��تورات بس ��یار مهم خداوند متعال رعایت اعتدال در کار و تالش و دوری از افراط و تفریط اس���ت.
برخی با تمسک به آیات و روایات میگویند :خداوند متعال روزی میدهد و تنبلی و سستی میکنند و
گاهی س ��ربار جامعه میشوند .برخی با تمس ��ک به آیات و روایاتی که در مدح تالش برای کسب روزی
حالل آمده ،حرص و تالش ش ��بانهروزی برای به دس ��ت آوردن مال دنیا را سرلوحۀ زندگی خویش قرار
دادهاند .درحالیکه اسالمشناس با جمع بین آیات و روایات یک نگاه جامع و به دور از یکجانبهنگری
دارد .این پژوهش ،در تدویل مدل مواجهه با مشکالت مالی ،به دنبال ارائۀ یک مدل جامع است.
بر اس ��اس آموزههای اسالمی ،روزی هر انسانی ُمقدر و اندازهگیری شده است؛ یعنی روزی هر فردی
حدود معینی دارد که حد پایین و باالی آن نزد خداوند آش ��کار اس ��ت و روزی آن فرد از آن حد پایین،
کمتر و یا از آن حد باال ،بیشتر نمیشود .البته بین این دو حد چه مقدار روزی قضا شود و به فرد برسد،
بستگی به عوامل گوناگونی دارد که یکی از آنها کار و تالش است و همچنین ،امور دیگری که در مدل
مواجهه با مشکالت اقتصادی مطرح شد ،در افزایش روزی مؤثر است.
درحالیکه در سبک زندگی غربی ،مشکالت شدید مالی ،موجب احساس ناتوانی و بیارزشی میشود،

شاخصهای الگوی مواجهه با مشکالت اقتصادی در سبک زندگی اسالمی

63 

در سبک زندگی اسالمی توجه به خدا (عبادت) (ذاریات )56 :و تالش در راه خدا (بندگی) (نجم )39 :
که موجب رشد معنوی و تقرب به خداست را هدف اصلی زندگی در دنیا معرفی میکند .ازاینرو ،توجه
به آموزههای اسالمی و تقویت نگرشهای مثبت معنوی همچون ارزیابی مثبت ثانویه معنوی ،توسعۀ
معنای رزق ،مصلحت و حکمت خدا ،امید به خدا ،موقتی دانستن مشکالت ،مقایسه نزولی ،توجه به
س ��ختیهای امامان معصوم؟مهع؟ ،گذرگاه بودن دنیا ،توجه به بیارزش بودن دنیا ،توجه به دلجویی
خداوند از فقیران در قیامت ،موجب احساس ارزشمندی و توانمندی میشود.
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