
ABSTRACT
Inrecentyears,economicproblemshavein-
creasedinmanypartsofIran,andoneofthe
mostimportantproblemsinmanyfamiliesis
thewayoneshouldconfrontfinancialprob-
lems. The present study aims at designing
the model for confronting economic prob-
lems in Islamic lifestyle.Todo 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 thearticles related to thekeywords
of ‘sustenance’, ‘economic and financial
problems’, and ‘Islamic’ were searched in
thewebsites ofGoogleScholar, noormags.
ir,andSID,andtheparametersofthemodel
for confronting economic problems were
gathered and classified. This went on until
the saturation of information. The findings
oftheresearchshowedthattheparametersof
themodelforconfrontingthefinancialprob-

چکیده
درسالهایاخیرمشکالتاقتصادیدربسیاری
ازمناطقایراناس���المیافزایشیافتهاس���تویکی
ازمهمتری���نمس���ائلبس���یاریازخانوادهها،نحوۀ
مواجههبامشکالتمالیاست.هدفاینپژوهش،
تدوی���نالگ���ویمواجه���هب���امش���کالتاقتص���ادی
بدینمنظ���ور، اس���ت. اس���المی زندگ���ی س���بک در
کتب کلیدواژههایمعیش���ت،رزقوفق���ردرقرآنو
حدیثیکافی،بحاراالنوارووسائلالش���یعهومقاالت
کلیدواژههایروزی،مشکالتاقتصادی، مرتبطبا
گوگلاس���کالر، مالی،اس���المیدرپای���گاهدادههای
ش���اخصههای و ش���د جس���توجو SIDو نورمگ���ز
الگویمواجههبامش���کالتاقتصادیجمعآوریو
دستهبندیشد.جستوجووجمعآوریشاخصهها
تااش���باعاطالعاتادامهیافت.یافتههایپژوهش
نشانداد،ش���اخصهایمدلمواجههبامشکالت
مالیدرس���بکزندگیاسالمیش���املبهرهمندیاز
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lemsintheIslamiclifestyleincludeenjoying
the factors of increasing one’s sustenance,
avoiding the factors of decreasing one’s
sustenance,applyingthespiritualproblem-
centeredapproachandthespiritualemotion-
centeredapproach.Theachievementsofthis
study provide a proper context for design-
ingaquestionnaire forevaluating thestyles
of confronting economic problems with an
Islamicapproach.Besides,itfacilitatesde-
signingandpresentingeducationalpacksfor
deepening the confrontationwith economic
problemsbasedonIslamiclifestyle.

KEY WORDS:Islamiclifestyle,financial
problems,sustenance,poverty,subsistence.

عواملافزایشرزق،اجتنابازعواملکاهشرزق،
بهکارگیریرویکردمسئلهمدارمعنویوبهکارگیری
رویکردهیجانمدارمعنویمیباشد.دستاوردهای
اینپژوهشبسترمناسبیبرایتدوینپرسشنامه
جه���تارزیاب���یس���بکهایمواجه���هبامش���کالت
اقتص���ادیبارویکرداس���المیرافراهمکردهاس���ت.
همچنی���ن،تدوی���نوارائۀبس���تههایآم���وزشدر
جه���تتعمی���قمواجههبامش���کالتاقتص���ادیبر

اساسسبکزندگیاسالمیراتسهیلکردهاست.

کلیدواژه ها:س���بکزندگیاس���المی،مش���کالت
مالی،رزق،فقر،معیشت.

مقدمه
کرد: پ���روردگارهس���تی،برایرس���یدنانس���انبهس���عادتوخوش���بختیدوراهنماب���هویعنایت
کهپیامبرانهس���تند(مجلس���ی،1403ق،ج1،ص137). راهنم���ایباطنِیعقلوراهنمایبیرونی
کاملترمیگردی���د،تااینکه گذش���تزمان کهبا پیامب���رانبرایراهنماییبش���ر،ش���ریعتهاییآورده
کاملتریندینتوس���طآخرینپیامبرآوردهش���د.اس���المآنچهراکهانس���انبرایرسیدنبهسعادتو
کردهاس���ت.بخش���یازتعالیماسالمدربارۀتأمینمعاشونحوۀ کمالدردنیاوآخرتنیازدارد،ارائه

مواجههبامشکالتاقتصادیاست.
درس���الهایاخیر،مش���کالتاقتصادی،س���بکزندگیبس���یاریازخانوادههایمس���لمانایرانی
راتح���تتأثیرقراردادهاس���ت.اس���تکبارجهانیپسازهش���تس���الجنگتحمیلیوس���الهاجنگ
فرهنگی،جنگاقتصادیرامحورحمالتبهنظامجمهوریاس���المیایرانقراردادهاس���ت(سیفلو،
1393).ازاینرو،بسیاریازخانوادههایایرانیدچارمشکالتاقتصادیشدهاندوچگونگیمواجهه
بامش���کالتاقتصادیمسئلۀاصلیآنهاست(ایمانزادهوهمراهزاده،1396).البتهبرخیازاحساس

کاذباست. نیازهاومشکالتاقتصادی
کاذب،مصرفگرای���یراترویجمیکند درواقعس���بکزندگ���یغربی،باتقویتاحس���اسنیازه���ای
(توکلیوایزانلو،1395).سبکزندگیغیراسالمیباترویجتجملگرایی،اسرافوتبذیر،آسیبپذیری
خانوادهه���ایایران���یرادرمقاب���لتهاج���ماقتصادیدش���منانافزای���شمیدهد(طغیان���ی،1395).
ازاینرو،برخیازپژوهش���گرانبراهمیتُبعدتدبیرمعیش���تواصالحالگویمصرفدرس���بکزندگی
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کردهاندوپژوهشهاییانجامشدهاست(کاظمی،منصورزادهونظریان،1393). کید اسالمی،تأ
س���یفلو(1393)،درپژوهش���یپ���سازتبیینابع���ادتهاجماقتصادیاس���تکبارجهان���یعلیهایران
اس���المی،ض���رورتپدافن���دغیرعام���لدرُبع���داقتص���ادیراتبیینوم���دلاقتصادمقاومتیدرس���طح
کالنحکومت کردهاس���ت.دراینمدل،برسیاستهای کشورراارائه کالناقتصادی سیاس���تهای
گرفتهاست.بر کمترموردتوجهقرار کیدشدهوسیاستهایمرتبطدرسطحفردوخانواده اسالمیتأ
کهشاملهمۀدستاندرکارانادارۀجامعهمیشود،دربارۀ اساسآموزههایاسالمی،رهبرانجامعه
فق���راوظایف���یدارند.براینمونه،کاهشهزینههایحکومت(مجلس���ی،1403ق،ج41،ص105و
کردندرحد 116)،برقراریعدالتمیانمردمورفعتبعیض،رس���یدگیبهفقرادرحدامکان،زندگی

طبقۀمتوسطجامعهبهپایینازجملۀاینوظایفاست(همان،ج40،ص336،ح17).
طغیانی(1395)،درپژوهش���یمؤلفههایس���بکزندگیاسالمیدرشرایطدفاعاقتصادیرااصالح
کرد.دراینمدل کارآفرینیمعرفی کار،تعاونوهمکاری،ایثاروازخودگذش���تگیو فرهنگمصرف،
بهابعادروانش���ناختیکمترتوجهش���دهاس���ت.حاتم���یوقنبریان(1395)،درپژوهش���یمؤلفههای
الگ���ویمصرفدرس���بکزندگیاس���المیرااحس���اسمس���ئولیتدرمصرف،مدری���تصحیح،توجه
کاروتالشوپرهیزازاس���رافوتبذیردانس���تند.دراین ب���هکیفی���ت،میانهروی،توج���هبهاولویتها،

کمترتوجهشدهاست. پژوهشبهنحوۀافزایشدرآمد
باتوجهبهپژوهشهایانجامش���ده،خألالگویمواجههبامش���کالتاقتصادیدرس���بکزندگی
اس���المیوجودداردونیازاس���تاینالگودرپژوهش���یبراس���اسمنابعاس���المی،تدوینوارائهش���ود.
بدیهیاس���تارائۀمدلمواجههبامش���کالتاقتصادیبراس���اسمنابعاس���المی،راهبردیدرجهت

تقویتوارتقایابعاداقتصادیسبکزندگیاسالمیایرانیاست.
بنابرآموزههایاس���المی،هدفزندگیانس���انمؤمن،رفاهدردنیانیس���تودنیاارزشذاتیندارد،
کمالحقیقی بلکههدفزندگی،رش���دمعنویوتقرببهخداستودنیاوسیلهایبرایدستیابیبه
گردر کاررود،مفیدوارزش���منداس���توا گرامکاناتم���ادیدرراهتقرببهخدابه اس���ت.بنابرای���ن،ا

خدمتشهواتباشد،بیارزشومضراست.
کیدش���دهاس���ت(کلینی، کس���بروزیدرآموزههایاس���المیتأ قناعتومیانهرویدرتالشبرای
کس���بروزیحاللباش���د.البته 1403ق،ج2،ص137).ف���ردمس���لمانبایدبهمقدارنیازبهدنبال
عالوهبراین،فردمؤمننس���بتبهخویش���اوندانوفقرانیزاحس���اسمس���ئولیتداردوتالشمیکندتا
بتواندازایشاندستگیریکند.مؤمن،کمهزینهوپرفایدهوبسیاریاریدهندهاست.امامحسین؟ع؟
کهتس���لیمقدر فرمودن���د:»درطل���بروزیمانندانس���انجنگج���ووپیروزتالشنکنومانندانس���انی
کاروتالشاز ش���دهاس���ت،س���ربارمردمنباش(ازافراطوتفریطبپرهیز).هماناجس���توجویروزیو
س���نتپیامبر؟ص؟اس���تومیانهرویدرطلبروزیکهازعفتاس���ت،مانعرزقنمیشود«(مجلسی،
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1403ق،ج100،ص27).گاهیاحس���اسنیازکاذباس���تونیازحقیقیوضرورینیست.کسیکه
کس���ب کافیتأمینش���دهاس���ت،بهتراس���تباقیاوقاتشرابهعبادت،مطالعهو زندگیاوبهمقدار
کاظم؟ع؟فرمودند:»بکوش���یدتازمان کاروتالشافراطنکند.امامموس���ی معارفدینیبپردازدودر
کنید:قس���متیبرایمناجاتباخدا،قسمتیبرایامرمعاش،قسمتی خودرابهچهاربخشتقس���یم
گاهمیکنندوباطنش���مارا کهش���مارابهعیبهایتانآ برایمعاش���رتبابرادرانوافرادمورداعتماد
پاکوخالصمینمایند،قس���متیهمبهلذتهایحاللخودمیرسیدوبهوسیلۀاینبخش،برای

بخشهایدیگرنیرومیگیرید«(همان،ج75،ص321).
ک���هباتوجهبه کثریدارد ب���رایهرانس���انیبازۀخاصیازرزقُمقدرش���دهاس���تکهحداق���لوحدا
ک���هدرتقدیررزقمؤثراس���ت،مق���داررزقاوتعیینمیش���ود.درروایاتدو ت���الشف���ردواموردیگری
گونهروزیبرایانس���انبیانش���دهاست:روزیکهدرهرحالبهانسانمیرسدوازآنبهرزقطالب
کهانس���انبایدبه کهبهدنبالانس���اناس���تتابهاوبرس���د)تعبیرش���دهاس���ت،وروزی (یعنیرزقی
کاروتالشکندکهازآنبهرزقمطلوبتعبیرش���دهاست. دنبالآنباش���دوبرایرس���یدنبهآنباید
کرم؟ص؟فرمودند:»بدانیدرزقدوگونهاس���ت:رزقیکهش���مابهدنب���الآنمیرویدورزقیکه پیامب���را
کنید«(حرعاملی،1409ق،ج17،ص آنبهدنبالشمامیآید.بنابراین،رزقراازطریقحاللطلب
کهبه 47).امیرالمؤمنین؟ع؟فرمودند:»پسرمبدانکه»روزی«بردوگونهاست:یکنوعروزیاست
گرتوبهسویشنرویآنبه جستوجویآنبرمیخیزی؛روزیدیگر،بهسراغتوخواهدآمد،یعنیا

سویتمیآید«(نهجالبالغه،ن31).
کردودرهر ب���رایفه���مروایاتبایدمجم���وعروایاتمربوطبهیکمس���ئلهراجمعآوریوتحلی���ل
گرفت.بس���یاریازروایاتچکشاعتدالهس���تند،وباتوجه مورد،ش���رایطصدورآنروایترادرنظر
بهخصوصیاتمخاطبصادرش���دندومیخواهندمخاطبراازبیراهههایافراطیاتفریطبهصراط
کارو مس���تقیمبیاورن���د.براینمونه،ائمۀاطهار؟مهع؟هموارهمس���لمانانرابهاعت���دالومیانهرویدر
تالشدعوتمیکردند.درشرایطیکهجامعهبهسویحرصودنیاطلبیبودهاست،امامانبهزهدو
کیدمیکردند.بهعنواننمونه،زمانامامتامیرالمؤمنین؟ع؟ بیرغبتیبهدنیاوترکدنیادوستیتأ
کهثروتزیادیدرجامعهمس���لمینواردش���دهبود،امیرالمؤمنیندرنکوه���شدنیاطلبیومطلوبیت
گروهی که زهد،مطالببس���یاریفرمودندودرش���رایطیمانندزمانامامباق���ر؟ع؟وامامصادق؟ع؟
گریزیوتوکلبهخدا،بهس���ویسس���تیوسربارجامعهبودن،متمایل همچونصوفیهبهبهانۀدنیا

کیدمیکردند. کسبروزیحاللتأ کاروتالشو میشدند،امامانبرضرورت
کل گزارهنس���بتبه کهجایگاههر هدفاینپژوهش،ارائۀیکنظاممنس���جمویکپارچهاس���ت
گزارههامش���خصباشدویکمدلجامعبرایمقابلهبامشکالتاقتصادیدرسبکزندگیاسالمی،
ارائهکندومؤمنینراازبرداشتهایسطحیوسلیقهایازبرخیروایاتوتوصیههایدینیبازدارد.
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روش پژوهش
اینپژوهشبهروشتحلیلمحتوایکیفیانجامش���د.بدینمنظور،کلیدواژههایمعیش���ت،رزقو
فقردرقرآنوکتبحدیثیکافی،بحاراالنوار،وسائلالش���یعهجستوجوشد.همچنین،مقاالتمرتبطبا
کلیدواژههایروزی،مشکالتاقتصادی،مالی،اسالمیدرپایگاهدادههایگوگلاسکالر،نورمگزوSIDکه
طیسالهای1380تا1397منتشرشدهبود،جستوجوشدوشاخصههایالگویمواجههبامشکالت
اقتصادیجمعآوریودستهبندیشد.جستوجووجمعآوریشاخصههاتااشباعاطالعاتادامهیافت.

یافته های پژوهش
درمی���انمس���لماناندودی���دگاهدرب���ارۀفق���روج���وددارد:گروهیفق���رراارزشوگروه���یدیگرآنرا
ض���دارزشوعاملانحرافمیدانند.روایاتنیزدوگونهان���د:برخیفقرراممدوح(کلینی،1403ق،ج
کفر کهفقربه 2،ص236)وبرخیآنرامذمومدانستهاند.امامصادق؟ع؟فرمودند:»نزدیکاست
انجامد«(مجلسی،1403ق،ج69،ص29).درجمعبینایندوگروهروایاتمیتوانگفت:فقردو
نوعاختیاریوغیراختیاریاست.فقراختیاریبهاینمعناستکهآدمیباسستیوتنبلیکاروتالش
کهانس���اننهایتتالشخودراانجام کند،اینفقرنکوهیدهاس���ت.فقرغیراختیاریآناس���ت رارها
ک���هدراختیاراونیس���ت،درآمدویکفافمخارجزندگ���یاورانمیدهد. میده���د،ول���یبراثرعواملی
چنی���نفردیباصب���روبردباریازپاداشخداونددرجهانآخرتبهرهمندمیش���ود،چنینفقریکه

موجبتقرببهخدامیشود،ممدوحاست(همان،ص25).
کلمۀرزقومشتقاتآنیافت بس���یاریازمطالبمرتبطبامدلدرآموزههایاس���المی،بهواس���طۀ
ش���د.»رزق«واژۀعربیبهمعنایدراختیارگذاش���تنوبخش���یدنپیوس���تهتمامامکاناتموردنیازهر
کمالمطلوبخودبهآننیاز کهبرایادامهحیاتورسیدنبه گوناست گونا موجودزندهدرشرایط

دارد(مصطفوی،1368،ج4،ص115).
مدلمواجههبامش���کالتاقتصادیدرس���بکزندگیاس���المیش���املچهارمؤلفۀاصلیمیباش���د:1.
بهکارگیریعواملافزایشرزق(شکرنعمتها،عبادتخدا،...)؛2.اجتنابازعواملکاهشرزق(اجتناب
ازگناه،اجتنابازحرصوطمع،...)؛3.بهکارگیریرویکردمسئلهمدارمعنوی(تدبیروتالشوتوکل)؛4.

بهکارگیریرویکردهیجانمدارمعنوی(ارزیابیمثبتثانویهمعنوی،صبروتسلیمورضاودعا).

توضیح مؤلفه ها و ریزمؤلفه های مدل
1. بهره مندی از عوامل افزایش رزق

کیدشدهاست.اینامورعبارتند کهموجبافزایشرزقمیشود،تأ درآموزههایاسالمیبراموری
از:ش���کر،امیدبهخداوناامیدیازغیراو،عبادتخدا،رعایتموازینش���رعیدرکسبدرآمد،برکت،
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صدقهدادن،توبهواس���تغفار،عبادت،نمازشب،خوشاخالقیوخوشگفتاری،قرضدادن،اطعام
کیزگی،آدابتجارت،میانهروی مؤمنین،صلهرحم،ازدواج،رعایتآدابغذاخوردن،آراس���تگیوپا

کاروتالش،قناعتومیانهرویدرهزینهها،تغییرشغلنامناسبوثباتقدمدرشغلمناسب. در
ش���کر: »ش���کر«شاملش���کرقلبی،شکرزبانیوش���کرعملیمیشود.ش���کرقلبی،آناستکهفرداز
کهصاحبآننعمتخداوندمتعالاس���ت(کلینی،1403ق،ج کهبهرهمیبرد،متوجهباش���د نعمتی
کندوبهعنواننمونه 2،ص96).شکرزبانی،یعنیبازبانازنعمتهایخداوندمتعالسپاسگزاری
بگوید:»الحمدهللربالعالمین«(همان،ص98).ش���کرعملی،یعنیقدرنعمتهایخداوندمتعال
رابدان���دوازآنه���ادرراهبندگ���یواطاعتخدابه���رهبرد،وبانعمتخدادرمحض���رخدا،معصیتخدا
کهشکرنعمت،موجبافزایشنعمتمیشود. نکند(همان،ص99).ازس���نتهایالهیآناس���ت
گر کرد،وا کنید،حتمًانعمتمرابرش���مااف���زونخواهم گرسپاس���گزارى خداون���دمتع���المیفرماید:»ا
کنید،قطعًاعذابمس���ختخواهدبود«(ابراهیم:7).همچنی���نامیرالمؤمنین؟ع؟فرمود: ناسپاس���ی

»سپاسگزاریپروردگاِرنعمتبخش،روزىرازیادمیکند«(مجلسی،1403ق،ج73،ص314).
مقدمۀش���کر،ش���ناختنعم���توُمنِعم(نعمتدهنده)وش���ناختاهمیتآننعم���تدرزندگیفرد
است(ساالروند،احمدیوموسوینسب،1394).انسانمؤمنبایدبهنعمتهاییکهازآنبهرهمند
گرفراوانینعمتهمراهغفلتوعدمش���کرباش���د، اس���ت،توج���هنمایدوآنهاراازس���ویخ���دابداند.ا
گاه���ییارانائم���هاطهار؟مهع؟بافراوان���ینعمتدر میتوان���دمقدم���ۀعقوبتالهیباش���د(قلم:44).
کهمبادادچارسنتاستدراجشدهباش���ندوعقوبتالهیدرانتظارشان زندگیش���ان،نگرانمیش���دند
گرایننعمتهاهمراهشکراستوازیادخدا کهمراجعهمیکردند،اماممیفرمودند:»ا باشد.بهامام

غافلنشدید،نگراننباشید«(مجلسی،1403ق،ج68،ص55).
امی���د ب���ه خدا و ناامیدی از غیر او:رزاقازاس���امیحس���نایخداوندمتعالاس���ت.همۀموجودات
واس���طۀخیرهس���تندوب���هخداوندمتعالوابس���تههس���تند(فاطر:15).تنه���اخداوندبینیازاس���تو
تمام���یهس���تیراروزیمیدهد.اینمطلوبتحتعنوانتوحیدافعالیدرعرفانارائهش���دهاس���ت

(مصباحیزدی،1384،ص78).
گاهیاز کارحاللوآ کس���بو کس���ب درآمد:درآموزههایاس���المیبر رعایت موازین ش���رعی در 
کیدشدهاس���ت.پیامبراس���الم؟ص؟میفرمایند:»هرگاهکسی کارتأ مس���ائلش���رعیمرتبطباکس���بو
بخواهددعایشمستجابشود،بکوشدکهکسبوکارشراحاللوپاکسازدوازمظالممردمبیرون
گردنشمظلمهایاز نمیرود،درصورتیکهدرش���کمشحرامیابه آید؛زیرادعایبندهپیشخداباال
کس مردمباش���د«(مجلس���ی،1403ق،ج67،ص319).همچنین،امیرمؤمنان؟ع؟فرمودند:»هر
کند،پیوس���تهدرربافرومیرودوراهخروجندارد«(حرعاملی،1409ق،ج17،ص بدونعلمتجارت
گروه 382،ح22795).اصبغبننبات���همیگوی���د:»امیرمؤمن���انعلی؟ع؟برفرازمنب���رمیفرمود:ای
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گیریدوس���پسبهتجارتبپردازید،بهخداس���وگندنفوذربادرمیاناینامت تاجران!ابتدافقهرافرا
مخفیترازحرکتمورچهبررویس���نگس���ختاست.س���وگندهایتانراباراستیدرآمیزید،تاجرفاجر
کس���یکهحقبگیردوحقبپردازد«(همان،ص381،ح22794). اس���توفاجردرآتشاست،مگر
امامصادق؟ع؟میفرمایند:»هرکسکهمیخواهدتجارتکند،بایدبااحکامدینخودآشناگردد،تا
بهواسطۀآنبتواندحاللوحرامیکهبرایشمقررشدهراتشخیصدهد.هرکسبافقهواحکامآشنا
نباش���دوبهتجارتبپردازد،درشبهاتفرومیرود،راهخروجندارد«(همان،ص382،ح22797).

رعایتمسائلشرعی،موجببرکتمیشود.
کاربهلحاظحکمشرعیبهپنجنوعتقسیممیشود: کسبو

1.کس���بوکارواجب:کس���بوکاریاس���تکهانجامدادنآنالزماستوثوابداردوترکآنجایز
کاربرایرفع کس���بو کاربرایتأمینمخارجخودوخانواده،یا کس���بو نیس���توعقوبتدارد.مانند
نیازهایضروریجامعه،درصورتیکهنیازجامعهازراهدیگریتأمیننشود،آنکارواجبعینیمیشود.
کارحرام:آنکسبوکاریاستکهترکآنالزماستوانجامآنگناهدارد.مانندخرید 2.کسبو
کهموجبضعفیاس���قوطوانحطاطجامعه وف���روشموادمخدر،مش���روباتالکلی،رباوهرچیزی

اسالمیومسلمانانشود.
کارمس���تحب:آناموریاستکهانجامدادنآنثوابدارد،ولیترکآنجایزاستو 3.کس���بو
عقوبتندارد.مانندکس���بوکاریکهبرایجامعهمفیداس���ت،ویابرایوسعتبخشیدنبهزندگی

اهلوعیالونفعرساندنبهمسلمانانانجاممیگیرد.
گناه کارمکروه:آناموریاس���تکهترکآنبهترازانجامآناس���ت،هرچندانجامآن 4.کس���بو

کفنفروشی،حجامتوذبححیوانات(درصورتیکهشغلدائمباشد). ندارد.مانندصرافی،
کارمباح:آنکس���بوکاریاس���تکهانساندرانجامویاترکآنآزاداستوبهلحاظ 5.کس���بو
ش���رعیرجحانیدرانجامیاترکآننیس���ت.مانندمعامالتیکهازیکس���وموجبزیانفردیاجامعه

نیست،وازسویدیگرمورداحتیاجآنهانیزنیست(انصاری،1378،ج1،ص20).
کس���بحاللورعایتمس���ائلش���رعی،موجببرکتمیش���ود.»برکت«،درلغتبهمعنای برکت:
رشد،نمووزیادشدنمادییامعنویاست(مصطفوی،1368،ذیلواژۀبرکت)ودراصطالح،یعنی
خداوندمتعالفایدههایچیزیرافراوانترازحدمعمولقراردادهباش���د(طباطبائی،1417ق،ج7،
کهبااینکهمقدارآنثابتاس���ت،ولیباآننیازهایبیشتریرا ص381).مالبابرکت،مالیاس���ت
کردوباآنزندگیراحتتریداشت.مالبیبرکت،مالیاستکهنیازهایکمتریاز میتوانبرطرف
کهمالیدرستوبجاهزینهنمیشود گاهیدرزندگیشرایطیپیشمیآید انسانرابرطرفمیکند.
وازآنبهرهبرداریالزمنمیشودویاهزینههاییدرزندگیبرانسانتحمیلمیشود،اینهامواردیاز
گرمالیبجاهزینهشودوهزینههایزایدیبرانسانتحمیلنشود، بیبرکتیمالاس���ت.درمقابل،ا
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کند.خداوندبهمالمؤمنبرکتمیدهد م���الاوبابرکتخواهدبودوباآنمیتواندبهراحتیزندگی
(کلینی،1403ق،ج2،ص119).

ک���رم؟ص؟فرمود:»باصدق���هروزیراازنزدخدابهس���ویخودف���رودآورید« صدق���ه دادن:پیامب���را
(مجلسی،1403ق،ج73،ص316).

کمکمیکند،فرستادۀخداست، کهدرخواست کهفرمودند:»کسی کرم؟ص؟روایتشده ازپیامبرا
پسهرکسبهاوببخشد،بهخدابخشیدهاستوهرکساورابازگرداند،خداوندرابازگرداندهاست«

(مجلسی،1403ق،ج93،ص25).
گناهاناست.ازاینرو، توبه و اس���تغفار:بس���یاریازاوقات،مش���کالتاقتصادی،عقوبتدنیوی
گناهوبازگشتبهسویخدا،موجبافزایشروزیانسانمیشود.خداوندمتعالمیفرمایند: توبهاز
کنید،تاشماراتازمانیمعینازنعمتینیکو »ازپروردگارتانآمرزشبخواهید،سپسبهدرگاهاوتوبه
کند«(هود:3).حضرت َکَرمخودعطا بهرهمندس���ازدوبههرکهشایس���تگیولیاقتنعمتیرادارد،از
کهاوبس���یارآمرزندهاس���ت،تا ن���وح؟ع؟بهقومخ���ودمیفرماید:»ازپروردگارخویشآمرزشبطلبید،
کندو بارانهاىپربرکتآس���مانراپیدرپیبرش���مافرستد،وشمارابااموالوفرزندانفراوانکمک
باغهاىسرس���بزونهرهاىجارىدراختیارتانقراردهد«(نوح:10-12).امیرالمؤمنین؟ع؟فرمودند:

»توبهواستغفار،روزىرازیادمیکند«(مجلسی،1403ق،ج73،ص314).
کیدش���دهاست.مانندسیبارتسبیحگفتندرروز(همان)، عبادت:بربرخیعباداتبهطورویژهتأ
ب���اخش���وعوخضوعنمازخواندن(ن���وری،1408ق،ج3،ص76،ح3071)،دع���اکردنبرایدیگران
(کلینی،1403ق،ج2،ص507)،درخواس���تازفضلپرودگار(مجلس���ی،1403ق،ج73،ص316)،
نیتنیک(کلینی،1403ق،ج2،ص105)،خواندنس���ورۀواقعهدرش���ب(طبرسی،1372،ج9،ص
321)،خواندنسورۀیسوملکهرصبح؛حضوردرمسجدپیشازاذان؛خواندننمازوترونافلهصبح
درخانه(نوری،1408ق،ج3،ص76،ح3071)،خواندنسورۀقدر(حرعاملی،1409ق،ج17،ص
463،ح23003)،تکراراذانهمراهمؤذن(مجلس���ی،1403ق،ج73،ص314)،باهمخواندننماز
ظهروعصرومغربوعش���ا(جمعمیاندونماز)(همان)،انجامحج(ابنش���عبهحرانی،1363ق،ص
7)،خوان���دنس���ورۀهم���زه(حرعامل���ی،1409ق،ج6،ص150،ح7589)،دائمالوضوءبودن(نوری،
1408ق،ج13،ص41)،خواندنتعقیباتنماز،بهویژهنمازصبحوعصر(کلینی،1403ق،ج4،ص
51)،زیارتامامحس���ین؟ع؟.امامباقر؟ع؟میفرمایند:»بهش���یعیانمافرم���اندهیدتابهزیارتمرقد
شریفامامحسین؟ع؟بروندکهاینعمل،روزیرافراوانمیکند«(مجلسی،1403ق،ج98،ص4).
کیدفراوانیشدهاس���ت.براینمونهامامصادق؟ع؟ نماز ش���ب:درمیانعبادات،برنمازش���بتأ
فرمودند:»فردیدروغیمیگویدوازنمازشبمحروممیشودوبامحرومشدنازنمازشب،ازروزى

محرومشود«(همان،ج73،ص316).
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خوش اخاق���ی:امامصادق؟ع؟میفرمایند:»خوشاخالقیروزیرازیادمیکند«(همان،ج68،
ص398)ونیزمیفرمایند:»هرصاحبحرفهوصنعتیناچاربایددارایسهخصلتباشدتابتواندبه
کند.دررشتهعلمیخویشمهارتداشتهباشد،بادرستکاریوامانترفتار وسیلۀآنتحصیلدرآمد

کند«(همان،ج75،ص236). کارفرمایشُحسنخلقداشتهباشدومدارا کندوبا
کرم؟ص؟فرمود:»گفتارخوب،روزیرازی���ادمیکند«(همان،ج73،ص گفتاری:پیامب���را خ���وش 
319).امامس���جاد؟ع؟فرمودند:»س���خننیک،مالرازیادمیکند،روزیراافزایشمیدهد،عمررا
طوالنیمیکند،انس���انرامحبوبخانوادهمیکندوداخلبهش���تمینماید«(حرعاملی،1409ق،ج

12،ص186،ح16038).
اطع���ام مؤمنین:حس���ینبننعیممیگوید:»بهامامصادق؟ع؟گفتم:ب���رادردینیخودرابهمنزل
ک���دامیکازمابردیگری م���یآورم،ب���هاوغذامیدهموخان���وادهوخدمتکارمبهاوخدمتمیکنند،
گفت���م:فدایتش���وم!اورابهمنزلم بیش���ترمن���تداریم؟؛ام���ام؟ع؟فرمود:اوبرتوبیش���ترمنتدارد؛
م���یآورم،ازغذای���مبهاومیخورانموخ���ودموخانوادهاموخدمتکارمبهاوخدم���تمیکنیم،بااین
گناهانترا ح���الاوبیش���تربرمنمنتدارد؟امام؟ع؟فرم���ود:آری؛زیرااوروزیرابرایتوم���یآوردو

میبرد«(مجلسی،1403ق،ج71،ص366،ح40).
قرض دادن:ازامامصادق؟ع؟روایتشدهکهفرمود:»ازقرضدادنخمیرونانوآتشخودداری
نکنید؛زیراآنروزیرابهسویاهلخانهمیکشد«(حرعاملی،1409ق،ج15،ص270،ح20481).
صله رح���م:دی���داردوس���تانوخویش���اوندانومحبتبهآن���ان(کلین���ی،1403ق،ج2،ص151)،
امیرمؤمنان؟ع؟فرمود:»صلهرحمروزیراافزایشمیدهد«(مجلسی،1403ق،ج73،ص314).

کرم؟ص؟آمد،وازنیازمندیخودش���کایت ازدواج:ام���امص���ادق؟ع؟فرمودند:»مردین���زدپیامبرا
کرد،پیامبربهاوفرمود:ازدواجکن،پسآنمردازدواجکردوروزیشزیادشد«(کلینی،1403ق،ج5،
کهمردی گفتم:روایتمیکنند ص330).همچنین،اس���حاقبنعمارمیگوید:»بهامامصادق؟ع؟
کرد،حضرتبهاودستورازدواجداد،سپسبار کرم؟ص؟رس���یدوازتنگدس���تیشکایت خدمتپیامبرا
کرد،حضرتبهاودس���تورازدواجداد،تاسهباربهاودستوربهازدواجداد.آیااین دیگرآمدوش���کایت
حدیثصحیحاس���ت؟امام؟ع؟فرمود:آری!اینحدیثحقاس���ت.سپسفرمود:روزیهمراهزنو

فرزنداست«(همان،ح4).
کردنظرفغذا(مجلس���ی،1403ق،ج63،ص406)،شس���تندستها آداب غذاخوردن:پاک
کش���یدنبهصورتپسازشستن(همان،ص366،ح قبلوبعدازغذا(همان،ص363)،دس���ت
ک���ردن(حرعاملی،1409ق،ج24،ص422،ح30956)،شس���تنظرفها(مجلس���ی، 46)؛خ���الل

1403ق،ج73،ص316).
کردنمویس���ر کیزگی: گرفتنناخن(کلینی،1403ق،ج6،ص490،ح1)،ش���انه آراس���تگی و پا
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گرفتنناخندرروزجمعه،از کردنموو کوتاه (همان)،شس���تنسرباس���در(همان،ص504،ح6)،
گرفتنناخنوشستنسرباخطمیدرروز امامصادق؟ع؟روایتشدهکهفرمود:»کوتاهکردنشارب،
کردنمقابلخانه جمعه،فقررابرطرفمیکندوروزیرازیادمیکند«(همان،ج3،ص418)،جارو

(مجلسی،1403ق،ج73،ص318)،سکوتهنگامقضایحاجت(همان،ص314).
کهروزیشزیاداس���ت(حرعاملی،1409ق،ج19،ص13، کس���ی آداب تجارت:ش���ریکش���دنبا
کردنحرص(مجلس���ی،1403ق،ج73،ص314)،ترکس���وگنددروغ(همان)، ح24047)،ت���رک
گرامیاس���الم؟ص؟میفرمایند:»هرگاهازپیمانهوترازو نپرداختنزکات،اجتنابازکمفروش���ی،پیامبر
کمشود،خداوندآنانرابهقحطیوکاهشروزیعذابمیکند«(کلینی،1403ق،ج2،ص374)،
کند،روزیرابرخود اجتنابازاجیردیگریشدن،امامصادق؟ع؟فرمودند:»هرکسخودشرااجیر
کردهاس���ت«(همان،ج5،ص90،ح1)،صبحزودبهدنبالروزیرفتن(مجلسی،1403ق، ممنوع

کردنچراغپیشازغروب(همان،ص165). ج73،ص314)،روشن
میانه روی در کار و تاش:پیشوایانمعصوم؟مهع؟ازیکسوشیعیانرابهکاروتالشتشویقکردهاند
کیدکردهاند.امامرضا؟ع؟فرمودند:»در وازسویدیگر،برمیانهرویواجتنابازافراطدرکاروتالشتأ
طلبروزیتقوارامراعاتکن،ازحداعتدالتجاوزنکنومراقبکسبوکارخودباش!بدانکهروزیبر
دوگونهاست:یکنوعروزیتوبهدنبالآنهستیونوعدیگرروزیکهبهدنبالتوست!پسآنروزی

کهطلبمیکنی،ازراهحاللبجوی«(مجلسی،1403ق،ج100،ص31،ح57). را
کسبهزندگی کهفرمودند:»هر قناعت و میانه روی در هزینه ها:ازامامصادق؟ع؟روایتش���ده
ناچیزازطرفخداراضیباش���د،خداوندبهعملاندکازاوراضیمیش���ود«(همان،ج70،ص175،
کافیاس���ت،قانع کندبهآنچهبرایش کاظم؟ع؟میفرمایند:»هرکستعقل ح15).همچنین،امام
گردد،بینیازمیش���ودوهرکسبهآنچهبرایش کافیاس���ت،قانع میگرددوهرکسبهآنچهبرایش
کافیاست،قانعنباشد،هرگزبهبینیازینمیرسد«(مجلسی،1403ق،ج1،ص139).همچنین،
امامصادق؟ع؟فرمودند:»بهاهلهرخانهایمیانهرویدرهزینهعنایتشود،خداونددرروزیآنها
توس���عهمیدهد.میانهرویدراندازهگیریمعیشتبهتراززیادیمالاست...«(حرعاملی،1409ق،

ج15،ص270،ح20481).
تغییر ش���غل نامناس���ب و ثبات قدم در ش���غل مناس���ب:خداوندمتعالبراس���اسحکمتخود
تواناییهاواس���تعدادهایانس���انهارامختلفآفریدهاس���ت.گاهیفردیدرش���غلخاصینمیتواند
موفقی���تالزمرابهدس���تآورد،ولیدرش���غلدیگربهموفقیتچش���مگیرینایلمیگ���ردد.ازاینرو،
یک���یازعواملافزایشروزیتغییرش���غلاس���ت.امامص���ادق؟ع؟فرمودند:»روزیبرخ���یازمردمدر
تجارتاس���توروزیبرخیدیگردرس���اختنشمش���یروروزیگروهیدرزبانش���اناس���ت«(همان،ج
کرم؟ص؟ش���کایت کمیروزینزدپیامبرا 17،ص442،ح22947).همچنی���نفرمود:»ش���خصیاز
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کنوخریدوفروشکن،درهرمعاملهای ک���رد.آنحضرتبهویفرمود:»کاالیمختلفراامتح���ان
س���ودب���ردی،آنرارهانک���ن«(حرعامل���ی،1409ق،ج17،ص440،ح22942).همچنین،ازامام
کهش���خصیدرتجارتیس���ودنبرد،بای���دبهتجارت کهفرمودند:»هنگامی ص���ادق؟ع؟روایتش���ده
دیگ���ریرویآورد«(هم���ان،ص441،ح22945)ونیزفرمودند:»وقتیدرچیزیس���ودبردیآنرا

ترکنکن«(همان،ح22943).

کاهش رزق 2. اجتناب از عوامل 
کاهشرزقمیشود،اشارهشدهاست.اینامورعبارتند کهموجب درآموزههایاسالمیبهاموری
گناه،حرصواس���رافواجتنابازامورحرامومکروه،مانند:س���بکش���مردننماز،حرامخواری، از:

قطعرحم،خیانتواظهارفقرنمودن.
گناهمیکندوروزیازاودورمیشود« گناهمانعروزیمیشود.امامباقر؟ع؟فرمودند:»بنده گناه:
(کلینی،1403ق،ج2،ص270،ح8).همچنین،امامصادق؟ع؟فرمودند:»گناهانسانراازروزی
محروممیکند«(همان،ص271،ح11).درمقابل،تقواموجبفزونینعمتهاوامدادالهیمیشود
(اع���راف:96).خداون���دمتع���المیفرمایند:»وهرکسازخ���داپرواکند،خداب���راىاوراهگریزیقرار

گماننمیکند،بهاوروزىمیرساند«(طالق:2و3). که میدهدوازجایی
ح���رص، اس���راف:حرصواس���رافوتبذیروتجملگرای���ی،مانعروزیمیش���ود.امیرمؤمنان؟ع؟
کرد،ترسازفقروفخرطلبی«(مجلس���ی،1403ق،ج70،ص290، فرمودند:»دوچیزمردمراهالک
ح12).اس���المبهتأمیننیازهایمعیش���تیتوجهکافینمودهاس���توآنهارادرحدیکهانس���انرابه
کند،ضروریمیداند.درعینحال،باهرگونهافراطوزیادهرویدراینزمینه کم���الحقیقینزدیک

مخالفاست(مائده:87و88).
کیدش���ده اجتناب از امور حرام و مکروه: درآموزههایاس���المیبراجتنابازامورحرامومکروهتأ
ک���هازپیامدهایآن،افزایشروزیاس���ت(اعراف:96).بااینوج���ود،درروایاتبهطورویژه اس���ت
کهعبارتن���داز:پایمال کهمانعروزیاس���ت،توصیهش���دهاس���ت اجتن���ابازبرخیامورحرامومکروه
ک���ردنحقدیگ���ران(صدوق،1413ق،ج4،ص15)،خیانتدرامان���ت(کلینی،1403ق،ج5،ص
133،ح7)،زنا(همان،ص541،ح2)،سبکشمردننماز(مجلسی،1403ق،ج73،ص316)،
س���وگنددروغ(هم���ان،ص314)،دروغگوی���ی(همان،ص314)،حرامخ���واری(همان،ج75،ص
کروبه کردنخا گوشدادنغنا(همان،ص314)،رها 256)،قطعرحم(همان،ج73،ص314)،
درخان���ه(هم���ان،ص314)،رهاکردنت���ارعنکبوتدرخانه(هم���ان،ص314)،قضایحاجتدر
حمام(همان،ص314)،برهنهبهدستشوییرفتن(همان،ص316)،درحالجنابتغذاخوردن
(هم���ان،ص314)،خوردندرحالس���یری(هم���ان،ص316)،خوابیدهغذاخ���وردن(همان،ص
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317)،باچوبگزخاللکردن(همان،ص314)،شستندستهاباِگل(همان،ص317)،سوزاندن
کردن(همان،ص314)،حرص(همان، پوستسیروپیاز(همان،ص316)،ایستادهموهاراشانه
ص314)،خوابی���دنمیاننمازمغربوعش���ا(همان،ص314)،خ���واببینالطلوعین(همان،ص
کم���کنکردنبهمردس���ائلدرش���ب(هم���ان،ص314)،زی���ادهرویدرهزینه 314)،بازگردان���دنو
کردنبهپ���درومادر(همان،ص317)،بیاحترامیبهخردههای زندگ���ی(همان،ص314)،نفرین
کردن؛بهوس���یله نان(همان،ص316)،نشس���تنبردرگاهیخانه(همان،ص317)،ش���بانهجارو
کردن(همان،ص316)،نشس���تهرها کردن(همان،ص316)،بالباسبدنراخش���ک لباسجارو
گرفتنناخن گذاش���تنظرفآب(همان،ص316)، کردنظروف(همان،ص316)،بدوندرپوش
کردنچراغبادمیدن(همان،ص316)،شستناعضایبدن بادندان(همان،ص317)،خاموش
درتوالت(همان،ص316)،باشتابازمسجدخارجشدن(همان،ص316)،ازصبحزودتاشبدر
ب���ازارب���ودن(همان،ص316)،خریدننانازفقرا(همان،ص317)،صدازدنپدرومادربانامآنها
کردنفرزندان(همان،ص (همان،ص317)،پیشدستیبهسالمندان(همان،ص317)،نفرین

کردن(همان،ص317). 316)،دوختنلباسدرحالپوشیدنآن(همان،ص317)،اظهارفقر

3. به کارگیری رویکرد مسئله مدار معنوی
کهآیاازاموریهمچون درمواجههبامشکالتمالی،ابتدابایداولویتمشکلویانیازارزیابیشود
غذا،پوشاکودارو،ازضروریاتزندگیمحسوبمیشود،یاازاموریهمچونتوسعهخانه،اتومبیل
کهبهخاطر کاذباس���ت کهغیرضروریامامطلوباس���ت،ویانوعینیاز جدیدولباسجدیداس���ت
س���بکزندگیغربییارقابتبااطرافیانوجلبتوجهآنانایجادشدهاست.مانندتغییردکوراسیون
کاربردهایویژهوخاصی ک���ه منزلمتناس���بباُمد،بهطورس���االنهی���اخریدبرخیلوازمخانگیهایی
گرنیازضروریوازضروریاتزندگیبود،بایدآمیزهایازتدبیروتالش دارند.پسازارزیابینوعنیاز،ا

گرمشکلحلنشد،بایدازرویکردهیجانمدارمعنویاستفادهشود. کاررودوا وتوکلبه
»تدبیر«،بهمعنایتفکرومش���ورتبراییافتنراهکارهایحلمش���کلاست.»تالش«،بهمعنای
کهبهواس���طۀتدبیربهدس���تآمدهاس���ت.»ت���وکل«،اعتمادبه همتوپش���تکاربرایانجامراهکاری
کردهاند.امیرالمؤمنین؟ع؟ کید خداویاریجس���تنازخداست.بسیاریازروایاتبراهمیتتالشتأ
میفرماین���د:»هنگامیکهموجوداتباهمجفتش���دند،تنبل���یوناتوانیباهمازدواجکردندوفقراز
کهخدا آنه���امتولدش���د«(کلین���ی،1403ق،ج5،ص86).روزیدهندهبودنخدابهاینمعناس���ت
کارگرفتنت���وانونیرویخ���دادادیبتواند،تمام گون���هایآفریدکههرموجودیب���ابه جه���انراب���ه
کند.براینمونه،خداوندروزینوازدراطوریقراردادهاستکهباهمانتوان نیازهایخودراتأمین
کهانسانبدونهیچگونهتالشی اندکدردسترساوست.روزیدهندهبودنخدابهاینمعنانیست
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ب���هروزیخ���وددس���تیابدوخدالقم���هرادردهانشقراردهد.امامعلی؟ع؟درتفس���یرآیۀ61س���ورۀ
کش���اورزیآبادس���ازند کردهاس���ت،زمینرابا کهخداوندبهمردمامر مبارک���ۀهودمیفرمایند:»بدان
گرددودرآسایش کش���انازغالتوحبوباتومیوههاوس���ایرروئیدنیهاتأمین تابهاینوس���یلهخورا
کند«(نوری،1408ق،ج2،ص426).امامصادق؟ع؟میفرمایند:»هنگامیکهحضرتآدم زندگی
کرد،جبرئیلبهاو کرد،ازوضعخودبهجبرئیلش���کایت بهزمینفرودآمد،بهغذاوآباحتیاجپیدا
کشاورزیاززمینبهدستآور«(کلینی،1403ق،ج5،ص کشاورزباش؛یعنیروزیخودرابا گفت:
260).خداوندروزیحضرتمریم؟اهع؟رادرشرایطسختوضعحملبهصورتخرمایتازه(رطب)
کندو ب���رشاخس���ارنخلیقرارداد،ب���ااینحالبهاودس���توردادبرایبهدس���تآوردنروزیشحرکت

درختخرماراتکاندهد(مریم:25).
ک���ن«،امامبالفاصلهفرمود:»خارج گفت:»برایافزایشروزیمندعا ف���ردیبهامامصادق؟ع؟
ک���ن«(کلینی،1403ق،ج5،ص79،ح11).همچنی���ن،یکیازیارانامام ش���ووروزیخ���ودراطلب
ص���ادق؟ع؟بهنامعمربنمس���لممدتیبهخدمتحض���رتنیامد،امامجویایحالاوش���دند،یاران
گفتهوبهعبادتپرداختهاس���ت«.امامفرم���ود:وایبراو، ام���امعرضهداش���تند:»اوتجارترات���رک
مگرنمیداندکس���یکهتالشوطلبروزیراترککند،دعایشمس���تجابنمیش���ود.س���پسافزود:
گریزیق���رارمیدهد،وازجایی کند،خدابراىاوراه وقت���یاینآیهنازلش���د:»وهرکسازخ���داپروا
گروهیازاصحابرس���ولخدا؟ص؟درهارا گماننمیکند،بهاوروزىمیرس���اند«(طالق:2و3)، که
گفتند:»روزیماتضمینش���دهاست«،وقتیاینخبر بهرویخودبس���تندوبهعبادترویآوردندو
کارواداشت؟«، کرم؟ص؟رس���ید،بهدنبالآنانفرس���تادوفرمود:»چهچیزیش���مارابهاین بهپیامبرا
گفتند:»ایرس���ولخدا؟ص؟،روزیماتضمینش���دهاس���ت.ازاینرو،بهعبادترویآوردیم«.پیامبر
کرم؟ص؟فرمود:»هرکسچنینکند،دعایشمستجابنمیشود،برشمابادبهطلبروزی«(کلینی، ا

1403ق،ج5،ص84).
کهدرآمدخودراازراهصحیحبهدس���ت کس���یاس���ت درآموزههایدینی،پاکتریندرآمدهاازآِن
کهکسبمالازراهحالل،رادوست آوردهباشد.امامصادق؟ع؟میفرمایند:»خیرینیستدرکسی
نم���یدارد،مالیکهبهوس���یلهاشآبروی���شراحفظکند،قرضشرابپ���ردازدوصلۀرحمکند«(کلینی،
1403ق،ج5،ص72).البتهدرآموزههایاسالمی،ازحرصوطمعوآرزوهایدورودرازوحبالدنیا
کرم؟ص؟دربارهتالشبرایکسبروزیحاللمیفرمایند:»تالشبرایکسب نهیشدهاست.رسولا
روزیحاللبرهرمردوزنمسلمانواجباست«(مجلسی،1403ق،ج100،ص9).امامصادق؟ع؟
کاروتالشبرایروزیحاللخستهشده، کهبراثر کند میفرمایند:»هرکسش���برادرحالیس���پری
کردهاست«(همان،ص2).بنابراین،دراسالمبهتالشبرایکسب شبراباآمرزشخداوندسپری

روزیحاللبسیارسفارششدهاستوازسرباربودن،بهشدتنهیشدهاست.
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توکلبهخدا(امیدبهخدا،اعتمادبهخدا،انقطاعالیاهلل،ناامیدیازغیرخدا)،راهبردمسئلهمدار
معنویشاملتدبیروتالشوتوکلاست.انسانموحدازیکسوتنهاارادهوخواستخدارادرجهان
کارهایاینجهانبهدس���تاوس���ت.ازس���ویدیگر،به کههمۀ ک���ممیداندوباوردارد ج���اریوحا
کارهایاینجه���انراانجاممیدهد ای���نحقیقتنیزباورداردکهخداوندازراهاس���بابومس���ببات،
کهباتالشخودشویاریدیگرانمش���کلش وخداون���دخودفرماندادهاس���ت.بنابرای���ن،هنگامی
برط���رفمیش���ود،آنهارامس���تقلدرتأثیرنمیدان���دوتوجهداردکهخداوندب���هاوودیگراننیروداده
کردهاست.خداوندمتعالمیفرماید:»هر اس���تودرواقعخداوندبهوسیلۀآنهامش���کلاورابرطرف
ک���همنعمیکند،پس گش���اید،بازدارندهاىبراىآننیس���ت،وآنچهرا کهخدابراىمردم رحمت���یرا

گشایندهاىندارد،وخداهمانقدرتمندشکستناپذیِرودانایخردمنداست«(فاطر:2).
»انقط���اعال���یاهلل«،یعنیف���ردباورکندخداوندتمام���یموجوداتراایجادکردهاس���توآنچهبرای
تکاملوادامهحیاتمادیومعنویبهآننیازمنداس���ت،دراختیارش���انقراردادهاس���ت(طه:50؛
هود:6؛ملک:21).بنابراین،تمامیخیربهدس���تاوس���توبقیهواس���طۀخیرهس���تند.خداوندبه
گاهاس���تواس���بابیرادرجهانبرایتأمینایننیازهاقراردادهاس���ت.براینمونه، نیازهایآدمیآ
گرموبخار کهآبموردنیازانس���انتهیهش���ود.نورخورش���ید،آبدریاه���ارا خداون���دنظام���یقرارداد
کممیکندودرش���رایطخاصیبهصورتبارانبرس���رزمینهای میکن���د.ب���ادبخارآبراجم���عومترا
تشنهمیبارد.اینآبازچشمههاجاریمیشودورودخانههاراپرآبمیکندوآدمیازاینآببهره
میگیرد(اعراف:57).خداوندمتعالاینآبرامالئمطبعانس���انآفریدتاازنوش���یدنآنلذتببردو
گرخداوندمتعالآبرانمیآفریدوتمامیدریاهاپرازجیوهیامملوازنفت نیازبدنشبرطرفش���ود.ا
که کریممیفرمای���د:»آیاآبیرا بود،انس���انچگونهآبرابهدس���تمیآورد؟خداون���دمتعالدرقرآن
گربخواهیم مینوش���ید،دیدهاید؟آیاش���ماآنراازابرهایبارانزافرودآوردیدیامافروفرس���تندهایم؟ا

آنراتلخمیگردانیم،پسچراسپاسنمیگزارید؟«(واقعه:70-68).
خداوندنظامهاواسبابیرادرهستیقرارداده،تاغذایموردنیازانسانتأمینشود،آدمیتنهااین
کارمیبندد.براینمونه،کش���اورزوباغبانمییابندکهباچهش���رایطی نظامهاراکش���فمیکندوبه
محص���ولبهتریبهدس���تمیآورند.ام���اخداوندکهایننظامرابهگونهایآفری���دهکهدانۀگندمبا
گندمتبدیلش���ود(انعام:141-142).خداوند اس���تفادهازخاکوآبوهواونورخورش���یدبهخوش���ۀ
گیردوازآنهابهرهمندش���ود.عق���لونیروی کار کهایناس���بابراب���ه ب���هآدم���یعق���لونیروییداده
کش���اورزراخدابهاوعطاکردهاس���تتابتواندچندهکتارزمینراگندمبکاردومحصولبرداشتکند.
اینیادآوریهاموجبمیش���ودفردازیکس���و،فقروجودیتمامیهس���تیوازس���ویدیگر،توانایی
کندوچنیننگرشیزمینهسازتوکلحقیقیبهخداوانقطاعبهسویاواست بینهایتخداوندراباور

کند(طالق:2). کهبرکاتخودرابهسویفردنازل وخداوندوعدهدادهاست
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4. به کارگیری رویکرد هیجان مدار معنوی
رویکردهیجانمدارمعنوی،آمیزهایازصبروتسلیمورضاودعاونگرشهایمثبتمعنویاست.
گرحلمشکلاقتصادیبارویکردمسئلهمدارمعنویممکننبود،آنگاهرویکردهیجانمدارمعنوی ا
کند کارمیرود؛یعنیفردمشکلمالیرافرصتیبرایتقربجستنبهخداوندمتعالمفهومسازی به

وارزیابیمثبتثانویهمعنویداشتهباشد.
کهتحملتنگدس���تیرابرایانس���انآس���انمیکند،توجه کارهایی صبر و تس���لیم و رضا:یکیاز
کهدراینجهاندربرابرمش���کالت کس���انی ب���هپاداشصابراناس���ت(رع���د:24).خداوندمتعالبه
گاهیازآنها کهآ گرفتهاس���ت کنندوازمس���یرحقخارجنگردند،پاداشهاییدرنظر وتنگناه���اصبر
کریمدرب���ارۀصابرانمیفرمای���د:»وبهصابران تحملمش���کالترابرایانس���انآس���انمیکند.قرآن
مژدهده،کس���انیکهچونمصیبتیبهآنانبرس���د،میگویند:»ماازآِنخداهس���تیم،وبهسوىاوباز
میگردیم«،درودهاورحمتیازپروردگارش���انبرآنانبادوایش���انهم���انراهیافتگانند«(بقره:155-
گواریهاوصبرپیچیدهش���دهاس���ت،پسهر 157).امامباقر؟ع؟درروایتیفرمودند:»بهش���تدرنا
گواریهاصبرکند،داخلبهش���تمیش���ود«(مجلس���ی،1403ق،ج68،ص72،ح کسدردنیابرنا
گواریراتحملمیکند،امادرعرفان 4).صبرزمانیاستکهفردناراحتیدارد،امابهخاطرخداوندنا
اس���المیمراتبباالتریهمچونتس���لیمورضاتبیینشدهاس���ت(مصباحیزدی،1386،ص214).
کهفردبهخواست کهفردتس���لیمخواستخداستو»رضا«هنگامیاس���ت »تس���لیم«هنگامیاست
خدارضایتکاملدارد(فجر:28).مش���کالتمالی،بس���ترمناس���بیبرایرش���دمعنویودستیابیبه

مراتبباالترایماناست(کلینی،1403ق،بابشدتابتالءمؤمن).
دع���ا:دعاعالوهبرآرامشروانی،تأثیرحقیقیوتکوینیدرافزایشروزیدارد.ازآنجاکهنحوۀتأثیر
دعا،ماورایمادیاس���تواس���تجابتدعابهدس���تخداونداس���ت،دعادرمؤلفۀهیجانمدارمدل،
طبقهبندیش���د.تأثیردعادرافزایشروزیبهحدیاس���تکهپیامبراسالم؟ص؟فرمودند:»چیزیجز
دعاروزیرازیادنمیکند«(مجلسی،1403ق،ج73،ص317).همچنینامامصادق؟ع؟فرمودند:
کلیبه کهازفضلخداتمنانکند،فقیرشود«(همان،ص316).معصومین؟مهع؟عالوهبرتوصیه »هر
کهبهبرخیازمهمترینآنهااشارهمیشود.امام دعا،دعاهایخاصیبرایافزایشروزیآموختهاند
اِر«فرمودند:»مقصود ِخَرِةَحَسَنًةَوِقناَعذاَبالّنَ

آْ
یاَحَسَنًةَوِفیال نآْ

ُ
ناآِتناِفیالّد صادق؟ع؟درتفسیر»َرّبَ

ازحس���نهدردنیا،خش���نودیخداونددربهشتوتوسعهدرروزیومعیشتزندگیوخوشاخالقیدر
دنیاست«(همان،ج92،ص348).

اس���ماعیلبنعبدالخال���قمیگوی���د:»م���ردىازاصحابپیغمب���ر؟ع؟،مدتیبهخدم���تآننیامد،
کردهبود؟،اوعرض هنگامیکهخدمتشرس���ید،رس���ولخدا؟ص؟بهاوفرمود:»چهچیزتوراازمادور
کرد:»بیمارىوندارى«،پیامبرخدا؟ص؟بهاوفرمود:»آیادعاییبهتونیاموزمکهخداوندازتوبیمارى
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َّ

َةِإال ُقّوَ
َ

َلَوال َحوآْ
َ

کرد:»البته،یارسولاهلل«،پیامبر؟ص؟فرمود:بگو:»ال وندارىرادورسازد؟«اوعرض
 َوَلدًاَوَلمآْ

َ
َصاِحَبًةَوال ِخذآْ َیّتَ ِذیَلمآْ

َ
اّل ِ

ُدهلِلَّ َحمآْ َیُموُت،َوالآْ ِذیال
َ
اّل َحّیِ ُتَعَلیالآْ لآْ

َ
َعِظیِم،َتَوّک الآْ َعِلّیِ ِباهلِلالآْ

گوید: ِبیرًا«،اس���ماعیلبنعبدالخالق ُهَتکآْ رآْ َکّبِ ِلَو
ُ

ِمَنالّذ َلُهَوِلّیٌ َیُکنآْ ِکَوَلمآْ ُملآْ َلُهَش���ِریٌکِفیالآْ َیُکنآْ
کرد:اىرس���ولخدا،خداوند پ���سطولینکش���یدکهآنصحاب���ی،نزدپیغمبر؟ص؟بازگش���توعرض

کرد«(کلینی،1403ق،ج2،ص551،ح3). بیمارىوفقرمرابرطرف
ک���هدعاییبراىروزىبهم���نبیاموزد. معاویةبنعم���ارمیگوی���د:ازحضرتصادق؟ص؟خواس���تم
ِنی ُزقآْ ارآْ ُهّمَ

َ
کهمنبهترازآنبراىجلبروزىندیدم،فرمود:بگو:»الّل امام؟ع؟دعاییبهمنآموخت

 ِخَرِةَصّبًاَصّبًاَهِنیئًاَمِریئًاِمنآْ
آْ

َیاَوال نآْ
ُ

غًاِللّد
َ

بًاَبال َطّیِ
ً

ال
َ

قًاَواِس���عًاَحال ِبِرزآْ ّیِ
ِلالّطَ

َ
َحال َواِس���ِعالآْ ِلَکالآْ َفضآْ ِمنآْ

 ِلِهَفِمنآْ َفضآْ ���َئُلوااهلَلِم���نآْ َتَوسآْ َکُقلآْ َواِس���ِعَفِإّنَ ِلَکالآْ َفضآْ َس���َعًةِمنآْ
َّ

ِقَکِإال َحِدَخلآْ
َ
أ ِمنآْ َمّنٍ

َ
َوال َک���ّدٍ ���ِر َغیآْ

ُل«(همان،ص550،ح1).
َ
أ سآْ

َ
ىأ

َ آْ
َمأل َیِدَکالآْ ُلَوِمنآْ

َ
أ سآْ

َ
ِتَکأ َعِطّیَ ُلَوِمنآْ

َ
أ سآْ

َ
ِلَکأ َفضآْ

کرد:اىرسولخدا،منمردى امامباقر؟ص؟فرمودند:مردىخدمترسولخدا؟ص؟رسیدوعرض
عیالواروقرضدارم،وحالمس���ختش���ده،پسدعاییبهمنبیاموزکهباآنبهدرگاهخداىعزوجل
کنموبرهزینههایخانوادهامکمکجویم،پس کهب���اآنقرضمراادا کنمتابهمنروزىدهد دع���ا
کاملیبساز،وسپسدورکعتنمازبگذارورکوع رسولخدا؟ص؟فرمود:اىبندهخدا،وضوىخوبو
ٍد َکِبُمَحّمَ ُهِإَلیآْ َتَوّجَ

َ
َکِریُمَیاَداِئُم،أ وسجودشرابهنیکوییبجاىآر،سپسبگو:»َیاَماِجُدَیاَواِحُدَیا

 نآْ
َ
ٍء،أ َش���یآْ ُکّلِ  یَوَرّبِ َکَوَرّبِ ُهِبَکِإَلیاهلِلَرّبِ َتَوّجَ

َ
ُدَیاَرُس���وَلاهلِلِإّنِیأ َمِة؟ص؟،َیاُمَحّمَ حآْ الّرَ َکَنِبّیِ َنِبّیِ

ِبِه ُلّمُ
َ
قًاَواِس���عًا،أ حًاَیِس���یرًاَوِرزآْ َنَفَحاِتَکَوَفتآْ َکِریَمًةِمنآْ َحًة ُلَکَنفآْ

َ
���أ سآْ

َ
ِتِه،َوأ ِلَبیآْ هآْ

َ
ٍدَوأ َیَعَلیُمَحّمَ ُتَصّلِ

َتِعیُنِبِهَعَلیِعَیاِلی«(همان،ص552،ح6). سآْ
َ
ِنیَوأ ِضیِبِهَدیآْ قآْ

َ
ِثیَوأ َشعآْ

ِکیِن، َمَسا یَن،َیاَراِحَمالآْ ُمِقّلِ
حضرتصادق؟ع؟فرمودند:رسولخدا؟ص؟ایندعاراآموخت:»َیاَراِزَقالآْ

ِنی« َهّمَ
َ
ِفِنیَماأ کآْ ِنیَوَعاِفِنیَوا ُزقآْ ِت���ِهَوارآْ ِلَبیآْ هآْ

َ
ٍدَوأ َعَلیُمَحّمَ َمِتیَن،َصّلِ ِةالآْ ُقّوَ ِمِنیَن،َیاَذاالآْ ُمؤآْ الآْ َی���اَوِل���ّیَ

 ُددآْ ِقیَوامآْ ِفیِرزآْ َعَلّیَ ِس���عآْ وآْ
َ
أ ُهّمَ

َ
(همان،ص552،ح7).همچنین،امامصادق؟ع؟فرمودند:»بگو:الّل

ِری«(همان،ص553،ح10).امام ِبیَغیآْ ِدلآْ َتبآْ َتسآْ
َ

َتِصُرِبِهِلِدیِنَکَوال َینآْ نآْ ِلیِمّمَ َعلآْ ِلیِفیُعُمِریَواجآْ
ٍدَوآِل َیَعَلیُمَحّمَ ُتَصّلِ نآْ

َ
َکَعِظیٌم،أ ُهَعَلیآْ

ُ
َحّق َمنآْ ُلَکِبَحّقِ

َ
أ سآْ

َ
کاظم؟ع؟فرمودند:»َیااهلُلَیااهلُلَیااهلُل،أ

ِقَک«(همان). ِرزآْ َتِمنآْ َماَحَظرآْ ُسَطَعَلّیَ َتبآْ نآْ
َ
َکَوأ ِرَفِةَحّقِ َمعآْ َتِنیِمنآْ مآْ

َ
َعَمَلِبَماَعّل ُزَقِنَیالآْ َترآْ نآْ

َ
ٍد،َوأ ُمَحّمَ

ازجمل���هنگرشهایمثب���تمعنوی،میتوانارزیاب���یمثبتثانویهمعنوی،توس���عۀمعنایرزق،
مصلحتوحکمتخدا،امیدبهخدا،موقتیدانستنمشکالت،مقایسهنزولی،توجهبهسختیهای
گ���ذرگاهبودندنیا،توجهبهبیارزشبودندنی���ا،توجهبهدلجوییخداونداز امام���انمعصوم؟مهع؟،

فقیراندرقیامترانامبرد.
ارزیابی مثبت ثانویه معنوی:فردهنگامیکهبامش���کالتمالیمواجهمیش���ود،درارزیابیاولیه،
آنراآس���یبیبهرفاهوش���خصیتخودارزیابیمیکند،امادرارزیابیمثبتثانویهآنرافرصتیبرای
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رش���د،مفهومس���ازیمیکند.درارزیابیمثبتثانویهمعنوی،آنرافرصتیبرایرشدمعنویوتقرب
گناهان، کفاره جس���تنبهخدا،مفهومس���ازیمیکند.براس���اسآموزههایاسالمی،مشکالتس���بب
فرصتیبرایرش���دمعنویونشانۀعنایتوتوجهویژۀخداونداست(مجلسی،1404ق،ج64،ص

196؛مازندرانی،1382ق،شروحمرتبطبااحادیثبابشدتابتالءمؤمن).
کهاوباصبربرسختیهابه گاهیمش���کالتمالیبرایارتقاءرتبهفردمؤمناس���ت،فرصتیاس���ت
کافی،یکباب(بابش���دتابتالءمؤمن)رابهس���ختی کلینیدر خداوندمتعالتقربجوید.مرحوم
کهخداوندمتعالدرزندگیمؤمنینایجادمیکند،اختصاصدادهاست.امامصادق؟ع؟ مش���کالتی
میفرماید:»پاداشبزرگبرایسختیبزرگاستوخداوندمتعالقومیرادوستنداشت،مگراینکه
کرد«(کلینی،1403ق،ج2،ص253).امامباقر؟ع؟فرمودند:»درمیان ایش���انرابهس���ختیدچار
مردمبالىپیغمبرانازهمهبیش���تراس���ت،س���پساوصیاءوجانشینانایش���انوبعدازآنهابهتریناز
م���ردمب���هترتیب«(همان).امامص���ادق؟ع؟فرمودند:»خداىعزوج���لرادرروىزمینبندگانپاک
خالص���یاس���ت،بندگانیکههیچنعمتی(ازنعمتهایمادی)برزمی���نفرونیاورد،جزآنکهازآنهابه
گرداند«(همان).آنکهدراینباب سوىدیگرانبگرداند،وهیچبالییفرونیاورد،جزآنکهبهرهآنها
مقربتراس���ت،جامبالبیش���ترشمیدهند.خداوندمتعالپسازیادآوریسختیهاییکهدرزندگی
کردمو حضرتموس���ی؟ع؟بودهاست،بهحضرتموس���ی؟ع؟میفرماید:»تورابرایخودمانتخاب
کسانی پرورشدادم«(طه:41).درسورۀحمدآمدهاست:»خدایامرابهراهمستقیمهدایتفرما،راه
کهبهآنهانعمتدادی،...«.آیامرادازنعمت،ثروتقارونوقدرتفرعونوهوشهاماناس���تیا

مقصودنعمتهدایتورشدمعنویوتقرببهخداست؟
درانگی���زشاخالق���یدورویک���رداخ���القمراقبتمحورواخ���القعدالتمحور،وج���وددارد.»اخالق
مراقبتمح���ور«،درانگی���زشافرادعاطفیمؤثرتراس���تواحساس���اتدرگیردرمس���ئلهاخالقیموجب
انگیزشآنانمیش���ود.»اخالقعدالتمحور«برایافرادشناختیمناسبتراستوپیامدهایمثبت
مس���ئلهاخالقیموجبانگیزشآنانمیش���ود(عب���اسزادهوخس���روی،1394).بنابراین،درتقویت

نگرشهایمثبتمعنویبایدبهتناسبآموزههاباتیپشخصیتیفرد،توجهشود.
توس���عۀ معن���ای رزق:رزقوروزیتنه���ام���ادینیس���ت،رزقمعن���ویمهمترازرزقمادیاس���ت.
»رزق«،بهمعنایدراختیارنهادنهمیش���گینیازهاییاس���تکهموجودزندهبرایرسیدنبهکمال،
ب���هآننی���ازدارد(مصطفوی،1368،ج4،ص115).خداوندمتعالرزاقاس���توبهلحاظمعنویو
علمیومادی،انسانمؤمنراروزیمیدهد.دنیا،فرصترشدمعنویاست،درقرآنازاینفرصت،
بهامتحانتعبیرش���دهاس���ت(عنکب���وت:2؛تغابن:15).درواقعمش���کالتاقتص���ادیفرصتیبرای
گاهیرش���دمعنویدربسترمشکالتمالیبهشکل رش���دمعنویوتقربجس���تنبهسویخداستو

مطلوبتریرخمیدهد(بقره:214).
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گاهیمش���کالتمالی،بهخاط���رمصلحتوحکمتمهمتریاس���ت. مصلح���ت و حکم���ت خدا:
گرفتارطغیانوسرکش���یمیگردند.برخیدیگر، برخ���یازانس���انهاظرفیتتوانگریندارن���د،دررفاه
تحملفقرراندارندودرتنگدس���تیبهانحرافکش���یدهمیشوند.خداوندمیداندکهبرایهرانسانی
ک���دامش���رایطبهتراس���توبراس���اسحکمتخود،هم���انرابرایشُمق���درمینمای���د.خداوندمتعال
گش���ادهیاتنگمیدارد.اونس���بت کسبخواهد، میفرماید:»بهیقین،پروردگارتروزىرابراىهر
گاهوبیناس���ت«(اس���راء:30).خداوندبرایهرانس���انبهترینشرایطیکهاورابهخدا بهبندگانش،آ
نزدی���کمیکند،آم���ادهمیکندتاآدم���یازفرصتزندگیدردنیابهرهمندش���ود،تکام���لیابدوبتواند
کرم؟ص؟ دربهش���تازجلوههایرحمتخدابهرهمندش���ود.درش���بمعراجخداوندمتعالبهپیامبرا
گراورابهغیرآنبازگردانم،هالک فرمود:»برخیازبندگانمؤمنمرا،فقطتوانگریاصالحمیکندوا
گراورابهغی���رآنبازگردانم،هالک میش���ودوبرخ���یازبندگانمؤم���نمرا،تنهافقراص���الحمیکندوا

میگردد«(کلینی،1403ق،ج2،ص352).
کهگماننمیکنند، امی���د به یاری خ���دا: امامصادقفرمودهاند:»خداوندارزاقمؤمن���انراازراهی
ق���رارداد؛زی���راهنگامیکهبندهراهروزیخ���ودرانداند،زیاددعامیکند«(همان،ج5،ص8،ح4).
کریممیفرماید:»آیاندیدندکهخداوندروزىرابراىهرکسبخواهدگسترده خداوندمتعالدرقرآن
کهایمانمیآورند«(روم:37).میتوان گروهی یاتنگمیس���ازد؟!درایننش���انههاییاس���تبراى
گفت:درآموزههایاس���المی،امیدبهخدادوپیامددارد:ازیکس���و،موجبیاریخداوحلمش���کل
مالیمیشودوازسویدیگر،موجبتابآوریوتحملمشکلمیشود.بنابراین،بهعنوانریزمؤلفه

دردومؤلفۀمدل،آمدهاست.
گروهی موقتی دانس���تن مش���کات:ازامامصادق؟ع؟روایتش���دهاس���ت:»خداوندعزوج���لبه
کرد گرفتار گروهیرابهمصائب نعمتدادوآنانش���کرگزارینکردند،پسآننعمتوبالآنانش���دو

کردند،پسبرایشانبهنعمتتبدیلشد«(مجلسی،1403ق،ج68،ص81،ح18). وآنانصبر
کهدرشرایطبدتری کسانی مقایس���ه نزولی:مقایسهنزولی،بهمعنایمقایس���هوضعخودباوضع
بسرمیبرند،است(پسندیده،1389،ص67).انسانمؤمندرامورمادیبهافرادضعیفترازخود
مینگ���ردودرامورمعن���ویبهافرادباالترازخودتوجهمیکند(مجلس���ی،1403ق،ج66،ص398،
کهافرادخواستههایبیش���تریداشتهباشند، ح87).امروزهتس���هیلارتباطاتموجبش���دهاس���ت
ک���هیکفردثروتمنددر کش���ورفقی���رزندگیمیکند،بهترینامکاناتی فردیکهدریکروس���تادریک
یککشورثروتمندداراستراآرزوکندوازشرایطزندگیخویشراضینباشدومدامبهفکرکمبودهای
کهدچارمشکالتبیشتری کاهشمیدهد.درمقابل،توجهبهافرادی خودباش���د،رضایتمندیاورا
هس���تند،آدم���یرابهی���ادنعمتهایشمیان���دازدورضایتمندیوش���کرگزاریرادراوتقویتمیکندو
کریم درنتیج���ه،موج���بآرامشونش���اطوافزایشنعم���تدردنیاوپاداشدرآخرتمیش���ود.قرآن
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میفرماید:»دیدگانترابهآنچهگروهیازایشانرابهرهمندکردیمندوزکهآنشکوفهزندگیدنیاست
تاایشانرادرآنبیازماییم،وروزِىپروردگارتبهتروپایدارتراست«(طه:131).

کهتحملمشکالترابرایآدمی توجه به سختی های امامان معصوم؟مهع؟:یکیدیگرازاموری
آس���انمیکند،توجهبهزندگیپیش���وایانمعصوم؟مهع؟والگووسرمش���ققراردادنزندگیآناناست.
پیامبرانوامامان؟مهع؟بهترینبندگاننزدخداهستندوبااینحال،آناندرایندنیادرسختترین
ش���رایطزندگیمیکردن���د.اینامردلیلبربیارزشبودندنیاس���توتحملس���ختیهارابرایآدمی
گروهازمردمبیش���تراست؟آنحضرت کدام کرم؟ص؟س���ؤالش���د:»گرفتاری آس���انمیکند.ازپیامبرا
درپاس���خفرمودند:پیامبران،س���پسصالحانوپسازآنانبهترتیبانس���انهایبرتر«(مجلس���ی،

1403ق،ج66،ص398،ح87).
کمبودهاومش���کالتآن گ���ذرگاه بودن دنیا: ن���وعنگرشفردبهاینجهانتأثیرفراوانیدرتحمل
کندوبهمنزلگاه کهدنیاهماننداستراحتگاهمیانراهاستتاازآنعبور گرفردبراینباورباشد دارد.ا
کمبودهاومش���کالتبرایشبس���یارآس���انمیگردد.ام���امباقر؟ع؟ اصلیوهمیش���گیبرس���د،تحمل
کهآدمیرابهآخرتمیرس���اند«(کلینی،1403ق،ج2،ص135). فرمودند:»دنیاهمانندپلیاس���ت
گناهانصبرکن؛زیرا کاظم؟ع؟بههش���اممیفرماید:»ایهش���ام!برانجاماطاعتخداوت���رک امام
گرانساندنیارامحلآسایش،رفاه دنیاس���اعتیبیشنیست«(مجلس���ی،1403ق،ج1،ص152).ا
گردنیارامحلس���اختهشدن وخوش���یبداند،کوچکترینمش���کلمیتوانداوراازپایدرآورد،ولیا
کریم ورش���دمعن���ویبداند،حتیمش���کالتبزرگاورابهس���توهدرنمیآورد.خداوندمتع���الدرقرآن
گفتندایمانآوردیم،رهامیشوندوموردآزمایشقرارنمیگیرند؟ کهتا میفرماید:»آیامردمپنداشتند
وبهیقین،کس���انیراکهپیشازاینانبودندآزمودیم،تاخداراس���تگویانودروغگویانراآشکارکند«

(عنکبوت:2و3).
توجه به بی ارزش بودن دنیا:میزاناندوهآدمیبهخاطرازدستدادنچیزییادستنیافتنبه
آن،بهمیزانارزشمندبودنآنچیزنزداوبستگیداردوبههرمیزانچیزازدسترفتهدرنظرانسان
باارزشترباش���د،اندوهویبهخاطرازدس���تدادنآنبیشتراس���ت(پسندیده،1389،ص87).هر
کرم؟ص؟ چهدنیادرنظرانس���انبیارزشترباش���د،تحملسختیهابرایشآس���انترمیگردد.پیامبرا
فرمودند:»س���وگندبهخداییکهجانمدراختیاراوس���ت،دنیانزدخداوندبیارزشترازاینبزغالهنزد
صاحبشاس���ت«(مجلس���ی،1403ق،ج70،ص55،ح27).ازمنظراسالم،دنیاارزشذاتیندارد،
بلکهدرصورتیارزش���منداس���تکهآدمیرابهخوش���بختیوسعادتبرس���اندوایننیزدرهمۀشرایط

ممکناست.
توجه به دلجویی خداوند از فقیران در قیامت: امامصادق؟ع؟فرمودند:»هماناخداوندازبندۀ
مؤم���ننیازمن���دخوددردنیاعذرخواهیمیکند،همانگونهکهب���رادرازبرادرخودعذرخواهیمیکندو
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کهم���نبهخاطربیارزشبودنتونزدخ���ودمتورادردنیا میفرمای���د:بهعزتوجاللخودمس���وگند
کناربزنوبهآنچهمندرعوضدنیابهتودادهام،بنگر،آنگاهبنده نیازمندنکردم،پساینپردهرا
کردی،بهمن کهمراازآنمحروم کنارمیزندومیگوید:باآنچهبهم���نعوضدادی،آنچه پ���ردهرا
زی���انن���زد«(مجلس���ی،1403ق،ج69،ص25).همچنینفرمود:»درروزقیامتمنادیبهدس���تور
گروهیازمردمبهپامیخیزندوبهآنهادس���تورداده کجایند؟دراینهنگام خداوندندامیدهد:فقرا
میش���ودبهبهش���تبروند.وقتیبهدربهشتمیرسند،نگهبانانبهش���تبهآنهامیگویند،پیشاز
کهچیزیبهماندادید،تابهحسابآن حس���ابمیخواهیدواردبهشتش���وید؟آنهاپاس���خمیدهند
کنید.دراینهنگامخداوندمیفرماید:بندگانمنراس���تمیگویند.منبهخاطربیارزش رس���یدگی
کردم«(مجلسی،1403ق،ج بودنشمافقیرتاننکردم،بلکهآنرابرایچنینروزیبرایتانذخیره

69،ص42،ح47).

بحث و نتیجه گیری
همانگونهکهسس���تیوتنبلیدردیناس���المنکوهیدهاس���ت،حرصوزیادهرویدرکسبروزیو
کارنیزمذموماس���ت.امامصادق؟ع؟میفرمایند: کس���بو رعایتنکردنحدودش���رعیوانصافدر
»تالشتوبرایتأمینمعاش،بایدبیشازمردسستعملوکمترازمردحریصباشد.مردحریصیکه
کهشأن بهدنیایخویشدلگرمومس���روراست،بلکهبایستیدرجایگاهمردمنصفوباعفتیباشی
خودراباالترازمردسستمیداندوبرایبهدستآوردنروزیحاللبهقدرکفافتالشکنی.کسانی
کهمالبهآناندادهشدوشکرنکردند،مالیندارند«(کلینی،1403ق،ج5،ص81).بنابراین،یکی
کاروتالشودوریازافراطوتفریطاس���ت. ازدس���توراتبس���یارمهمخداوندمتعالرعایتاعتدالدر
برخیباتمسکبهآیاتوروایاتمیگویند:خداوندمتعالروزیمیدهدوتنبلیوسستیمیکنندو
کهدرمدحتالشبرایکسبروزی گاهیس���ربارجامعهمیشوند.برخیباتمس���کبهآیاتوروایاتی
حاللآمده،حرصوتالشش���بانهروزیبرایبهدس���تآوردنمالدنیاراسرلوحۀزندگیخویشقرار
دادهاند.درحالیکهاسالمشناسباجمعبینآیاتوروایاتیکنگاهجامعوبهدورازیکجانبهنگری

دارد.اینپژوهش،درتدویلمدلمواجههبامشکالتمالی،بهدنبالارائۀیکمدلجامعاست.
براس���اسآموزههایاسالمی،روزیهرانسانیُمقدرواندازهگیریشدهاست؛یعنیروزیهرفردی
کهحدپایینوباالیآننزدخداوندآش���کاراس���توروزیآنفردازآنحدپایین، حدودمعینیدارد
کمترویاازآنحدباال،بیشترنمیشود.البتهبینایندوحدچهمقدارروزیقضاشودوبهفردبرسد،
کهدرمدل کاروتالشاستوهمچنین،اموردیگری کهیکیازآنها گونیدارد گونا بستگیبهعوامل

مواجههبامشکالتاقتصادیمطرحشد،درافزایشروزیمؤثراست.
درحالیکهدرسبکزندگیغربی،مشکالتشدیدمالی،موجباحساسناتوانیوبیارزشیمیشود،
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درسبکزندگیاسالمیتوجهبهخدا(عبادت)(ذاریات:56)وتالشدرراهخدا(بندگی)(نجم:39)
کهموجبرشدمعنویوتقرببهخداستراهدفاصلیزندگیدردنیامعرفیمیکند.ازاینرو،توجه
بهآموزههایاسالمیوتقویتنگرشهایمثبتمعنویهمچونارزیابیمثبتثانویهمعنوی،توسعۀ
معنایرزق،مصلحتوحکمتخدا،امیدبهخدا،موقتیدانستنمشکالت،مقایسهنزولی،توجهبه
گذرگاهبودندنیا،توجهبهبیارزشبودندنیا،توجهبهدلجویی س���ختیهایامامانمعصوم؟مهع؟،

خداوندازفقیراندرقیامت،موجباحساسارزشمندیوتوانمندیمیشود.
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