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کارکردهای تربیتی روزی حالل و نقش آن در سالمت روان از
دیدگاه قرآن و روایات

چکيده
زمینه و هدف« :روزی حالل» رزقی اس��ت که از را ه مش��روع و در چهارچوب قوانین
ش��رع به دس��ت آمده باشد؛ یعنی در ضمن معامله ش��رعی ،تجارت ،و یا از راه کار و تالشی
که حاصل دست رنج انسان باشد.به عبارت دیگر ،مال و سرمایهای است که حق الناسی در
آن نباشد .هدف از این مقاله بررسی تأثیرات متقابل روزی حالل در سالمت روان از دیدگاه
قرآن و روایات است.
روش :پژوهش حاضر به روش توصیفی -تحلیلی ،با رویکرد قرآنی -روایی میباش��د که
به کتابهای تفسیری و حدیثی چون قرآن ،نهج البالغه ،تفسیر المیزان ،االمالی ،تحف العقول
و ...مراجعه و مطالب مورد نظر استخراج و خالصه گردید.
یافتهه�ا :این پژوهش پس از بررس��ی منابع دینی بیان میدارد :کس��ب روزی حالل
مستلزم مقدماتی چون  :کار و تالش ،ایمان ،تقوی ،استغفار و  ....میباشد.
نتایج :از دیدگاه قرآن و روایات ،روزی حالل در بعد تربیتی س��بب میشود؛ حال توبه
به انسان دست دهد و غفران الهی شامل حال او شود ،دل صفا و نورانیت پیدا کرده ،دعای
انس��ان حالل خوار مس��تجاب و رحمت و رضوان و عنایت و حمایت الهی ش��امل حال او
میشود .نتیجه همه اینها آرامش روحی و رهایی از نگرانی و اضطراب است .بنابراین روزی
حالل یکی از مهم ترین شاخصههای تأثیرگذار بر سالمت روان است.
کلید واژهها :روزی حالل ،تربیت ،سالمت روان ،آرامش روان.

 .1 .1استاديار دانشگاه سيستان و بلوچستان ،دانشكده الهيات -گروه علوم ،قرآن و حدیث  -زاهدان goli_m@theo.usb.ac.ir
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد ،دانشکده علوم قرآنی  -زاهدان zahranikoonejad@yahoo.com
 .3کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث .دانشکده الهیات .دانشگاه سیستان و بلوچستان -زاهدان Abbass20100@yahoo.com
*نویسنده مسئول
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پاییز و زمستان  -1393دوره  - 23شماره  3و 4

مقدمه
روزی ح�لال و بهره مندی از آن ،یک��ی از ابعاد زندگی
انس��ان اس��ت .در قوانین دینی ،راههایی برای کس��ب ثروت
تعیین ش��ده که تخطی از آن جرم به شمار میآید؛ همچنان
ک��ه برای به��ره مندی از ثروت نیز ح��دودی معین ،و تعدی
از آن ناپس��ند ش��مرده شده اس��ت .هرج و مرج و بی قانونی
که با تضییع حقوق مردم همراه اس��ت ،چونان سمی مهلک
جامعه را از بین خواهد برد .اس�لام به شدت با کسب درآمد
از راههای نامشروع و استفاده کردن از آن مخالف است و آن
را با س��عادت دنیا و آخرت انسان مغایر میداند .از طرفی نیز
یکی از نیازهای اساس��ی انسان ،ش��ناخت سبک و شیوه ی
دس��تیابی به زندگی آرام همراه با سالمت جسمی و روانی و
نیز راههای پیش��گیری از ابتال به بیماریهای روانی اس��ت .در
آموزههای دینی ،این دو نیاز اهداف اساس��ی به شمار آمده و
به آنها توجهی ویژه ش��ده اس��ت .بنابراین شناخت و عمل به
آموزهه��ای دینی ،این دو هدف اصل��ی را تأمین خواهد کرد.
از آنجا که انس��ان افزون بر بعد جسمانی و نیازهای ویژه آن
جنب��های مهم ت��ر و اصیل تر ،یعنی بعد روح��ی و روانی نیز
دارد ،اسالم با نگرش��ی جامع ،حفظ و ارتقای سالمت هر دو
بعد را اهدافی اساسی تلقی کرده است .در همین راستا یکی
از کارکردهای دین ،انضباط بخشیدن به جامعه انسانی است.
شریعت میکوش��د تا همه ابعاد زندگی انسان را تحت قانون
درآورده و با افسار گسیختگی در هر بخش و سطحی مخالف
میباش��د .حال سوالی که مطرح میشود این است :آیا روزی
حالل درش��کل گیری ش��خصیت و آرامش روان آدمی تأثیر
دارد؟ تأثیرات متقابل رزق حالل بر روح و روان چیست؟
مسلماً روح هر انسانی از جسم او تأثیر میپذیرد و جسم
نیز تابع تغذیه و دیگر مراقبتها میباشد .بنابراین
اگر غذای جسم ما پاک ،سالم و به دور از هرگونه شبهه
باشد ،در پی آن روح نیز از سالمت برخوردار خواهد شد.
پیشینه پژوهش
تا جایی که نگارنده بررس��ی نم��وده ،در رابطه با روزی
حالل و نقش آن در س�لامت روان ،پژوهش مستقیمی یافت
نش��د ،اما آثاری با رویکردهای دیگر به رشته تحریر درآمده،

از جمله« :غذای حالل ،س�لامتی پایدار» (سلطانی)1389 ،
؛ک��ه در این اثر به غذای حالل ،حدود ش��رعی خوردنیها و
آش��امیدنیها و اثرات خوردنیهای حالل در جامعه پرداخته
است« .رازقیت خالق جهالت مخلوق» (صدیقی : )1389 ،به
بررسی راههای کسب روزی ،عوامل مؤثر در افزایش و کاهش
روزی و آثار حرام خواری اش��اره کرده اس��ت« .جایگاه رزق
انس��ان در هس��تی» (طاهرزاده : )1385 ،که جایگاه رزق و
روزی انسان و عوامل مؤثر در افزایش و کاهش آن را بررسی
کرده « ،آداب طلب رزق از منظر قرآن و روایات» (س��االری
و هم��کاران : )1394 ،در ای��ن مجموعه نی��ز ،پس از مفهوم
شناس��ی واژه «رزق» به معرفی انواع رزق ،راهکارهای طلب
رزق حالل و موانع دستیابی به روزی اشاره شده است . .مقاله
«تغذیه از دیدگاه اس�لام» (آیت الله��ی : )1367 ،که ضمن
معرفی تغذیه از دیدگاه اس�لام ،ویژگیه��ای تغذیه مثبت و
منفی را نیز مشخص کرده است .مقاله«رزق و رزاق از دیدگاه
قرآن» (فوالدگر : )1382 ،رزق را به انواع مختلفی چون :رزق
طالب ،مطلوب ،کریم ،حس��ن... ،تقس��یم بندی کرده مقاله
« نق��ش رزق حالل در اس��تحکام نهاد خانواده در س��یره و
سخن امام رضا (ع) » (رحیمی : )1392 ،ضمن بیان راههای
اس��تحکام بنیان خانواده ،نقش روزی حالل در تحکیم پیوند
خانوادگی را در س��یره و سخنان امام رضا (ع) واکاوی نموده
اس��ت .مقاله «کس��ب و کار حالل» (رکنی لموکی)1391 ،
:پس از بررس��ی دالیل ضرورت کار و تالش از دیدگاه اسالم،
به مکاس��ب حرام پرداخته و «رش��وه و رب��ا» را به عنوان دو
نمونه از درآمدهای حرام معرفی کرده اس��ت .مقاله «عوامل
افزای��ش روزی» (عزیزان : )1386 ،در ای��ن اثر عوامل مؤثر
در افزایش روزی مانند :کار روزانه ،تخصص گرایی ،اش��تغال
به کارهای بزرگ و  ...مورد بررس��ی قرار گرفته است .مقاله
«رزق و تغذیه در قرآن کریم» (فوالدگر : )1383 ،به رزاقیت
خداوند ،انفاق رزق ،انواع روزی مانند :روزی بی گمان ،روزی
بی حساب اشاره شده است.
بطور کلی در آثار ذکر ش��ده ،بیش��تر ب��ه رزق و روزی
و راههای کس��ب آن از دیدگاه اس�لام پرداخته ش��ده ،ولی
پژوهش حاضر بر آن است که بخشی از حقایق و رهنمودهای
اسالم پیرامون «روزی حالل » را بیان کند و به کارکردهای

دکتر گلی و همكاران

تربیتی روزی حالل در سالمت روان با تکیه بر قرآن و
روایات بپردازد ،که در نوع خود دارای رویکردی نو میباشد.

 .1-1رزق در لغت

رزق ،به معنای عطا و بخشش موقت و غیر دائمی است.
سپس عطا و بخشش پی در پی و همیشگی بر آن اطالق شده
است .پس«رزق» عطا و بخشش همیشگی خداوند خواهد بود
( )2همچنین راغب مینویس��د«:رزق» به معنای بخش��ش و
مس��تمر و همیشگی اس��ت ،خواه دنیوی باشد ،خواه
عطای
ّ
اخروی .به سهم و نصیب نیز رزق گفته میشود؛ همچنین به
غذایی که وارد شکم انسان میشود ( )3صحاح اللغه نیز ،رزق
را بخشش و آن چه از آن نفع برده میشود ،معنا کرده است
( )4و باالخره گفته شده :رزق به معنای «عطای همیشگی و
مس��تمر خاصی است که موافق مقتضای حال طرف و مطابق
ّ
نی��از او ب��رای ادامه حیاتش باش��د ( )5فرهنگ بزرگ جامع
نوین مینویس��د :رزق؛ روزی ،هر آنچه از آن نفع برند ( )6و
صاحب قاموس مینویسد« :رزق عطائی است که از آن منتفع
میش��وند ،خواه طعام باش��د یا علم و یا غیر» ( )7همچنین
آمده است جمع روزی ،ارزاق است)8( .
از مجموع آنچه گذش��ت روش��ن میش��ود که «رزق و
روزی» عطا و بخشش پی در پی و همیشگی است که از آن
نفع برده میشود ،خواه مادی باشد ،خواه معنوی.
 .2-1رزق در اصطالح

ب��ه هر چیزی که مای��ه ی دوام حی��ات مخلوقات زنده
اس��ت رزق گویند .در واقع رزق موهبت و بخشش��ی است از
ناحیه ی خداوند متعال به بندگانش بدون این که اس��تحقاق
آن را داش��ته باش��ند )9( .اگر نفع حاصل از کار و اکتس��اب
ب��ه خود آدمی برگ��ردد و آن را در راه مصالح و احتیاجاتش
مص��رف نمای��د «رزق» (روزی) گفته میش��ود .پیامبر اکرم

 .3-1رزق در قرآن

در قرآن مجید واژه «رزق» به شکلهای گوناگون به کار
الس َما ِء ِر ْز ُقكم»
رفته اس��ت؛ در برخی موارد همچونَ « :و ِ
فى َّ
( )14در امور مادی است ،زیرا در آیه ی مزبور رزق به معنای
ب��اران اس��ت )15( .رزق در برخی موارد همچون آیه ی « َو
ِيل اللهَّ ِ ثُ َّم ُق ِت ُل��وا ْ أَ ْو َماتُوا ْ ل َ َي ْر ُز َق َّن ُه ُم اللهَّ ُ
فى َس��ب ِ
الَّذ َ
اج ُروا ْ ِ
ِين َه َ
الرا ِزقِين» ( )16در امور معنوی
ير َّ
ِر ْز ًقا َح َس ًنا َو إ ِ َّن اللهَّ َ ل َ ُه َو َخ ُْ
الرزَّاقُ
و اخروی و در برخی موارد همچون آیه ی « إ ِ َّن اللهَّ َ ُه َو َّ
ُذو ال ْ ُق َّو ِة ال ْ َمتِين» ( )17در معنای عام از امور مادی و معنوی
به کار رفته است)18( .
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-1مفهوم شناسی
مفهوم لغوی و اصطالحی واژگان کلیدی ما را در تحلیل
ه��ر چه بهت��ر بحث کمک خواه��د کرد ،که به ش��رح ذیل
میباشد:

(ص) فرموده است « :لیس لک من مالک الاّ ما اکلت فافنیت
او لبس��ت فابلیت او تصدق��ت فابقیت؛ از مال تو چیزی از آن
توس��ت که خوردی و از بین رفت ،یا پوش��یدی و کهنه شد،
ی��ا در راه خ��دا مصرف کردی و آن را باقی گذاش��تی» و اگر
از آن منافعی که به دس��ت آورده اس��ت ،در راه احتیاجاتش
به��ره وری ننمود ،آن منافع و اموال ب��رای مالکش «روزی»
نامیده نمیش��ود ،بلکه اندوختهای اس��ت که به دست آورده
اس��ت؛مانند مال به ارث مانده ،که برای متوفی روزی نیست
ول��ی اندوخته او میباش��د ،زیرا متوف��ی نمیتواند از آن مال
بهره مند شود و هنگامی که وارث از آن مال برخوردار شود،
«رزق» نامیده میشود ( )11-10مرحوم عالمه طباطبایی نیز
در این زمینه چنین میفرماید :باری ،آن چه از آیه ش��ریفه«
تين؛ خداس��ت روزىدهنده .و
الرزَّاقُ ُذو ال ْ ُق َّو ِة ال ْ َم ُ
إ ِ َّن اللهَّ َ ُه َ��و َّ
اوس��ت صاحب نيرويى سخت استوار )12( .که در مقام حصر
وارد شده اس��تفاده میشود ،چند چیز اس��ت.....:ثانیاً روشن
میش��ود که آنچه مخلوقات به آن منتفع ش��ده و از خیر آن
بهره مند میش��وند ،همه رزق آن��ان بوده و خداوند هم رازق
آن میباشد ()13
مفهوم س��خنان این اندیش��مند اس�لامی که با سخنان
ارب��اب لغ��ت هم خوانی دارد ،این اس��ت که ه��ر آن چه که
مخلوقات از آن منتفع نش��ده و بهره مند نشوند ،رزق نامیده
نمیشود.
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 .4-1اقسام رزق

رزق حالل» میباشد.

رزق و روزی طب��ق آی��ات و روای��ات اقس��امی دارد که
میتوان آن را به چند گروه تقسیم کرد که عبارتند:

 .5-1سالمت روان
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.1-4-1رزق حالل

«رزق حالل» به رزقی گفته میشود که از راه مشروع و
مجاز بدس��ت آمده باشد و این نوع رزق در مقابل رزق حرام
قرار میگیردَ « )19( .و ك ُلوا ْ ِم َّما َر َز َق ُك ُم اللهَّ ُ َحلاَلاً َط ِّي ًبا َو اتَّقُوا ْ
اللهَّ َ الَّذِى أَن ُتم ب ِ ِه ُم ْؤ ِم ُنون» ()20
 .2-4-1رزق حرام

«رزق حرام» به رزقی گفته میشود که از طریق نامشروع
به دس��ت آمده و از آن منع شده باشدَ ٍ ....« )21( .و َح َّر ُموا ْ َما
لى اللهَّ ِ َق ْد ضَ لُّوا ْ َو َما َكان ُوا ْ ُم ْه َتدِين» ()22
َر َز َق ُه ُم اللهَّ ُ ا ْفت َِرا ًء َع َ
 .3-4-1رزق کریم

در مفردات در رابطه با لغت کریم آمده اس��ت « :والکرم
ال یقال اال فی المحاسن الکبیره» ( )23؛ (کرم گفته نمیشود
مگ��ر در نیکیهای بزرگ) پ��س میتوان گفت ب��ا توجه به
معنای لغوی هر جاس��خن از رزق کریم به میان آمده است،
نش��ان ازنعمتها و مواهب بسیار ارزش مند و بزرگی خواهد
الصل َِحاتِ أُ ْول َ َ
ئك ل َُهم
ب��ود « .ل ِّ َي ْج ِز َى الَّذ َ
ِين َءا َم ُنوا ْ َو َع ِم ُل��وا ْ َّ
َّم ْغف َِر ٌة َو ِرزْقٌ َك ِريم» ()24
 .4-4-1رزق حسن

«رزق حسن» اشاره به نعمتهایی است که وقتی چشم
انسان به آن میافتد چنان مجذوب آن میشود که نمیتواند
دیده از آن برگیرد و به غیر آن نگاه کند و تنها خداوند قدرت
دارد که چنین رزقی را به کس��ی بدهدَ « )25( .و مِن ثَ َم َراتِ
فى
ال َّنخِ ِ
يل َو أْالَ ْع َنابِ تَ َّتخِ ُذ َ
ون ِم ْن ُه َس َ��ك ًرا َو ِر ْز ًقا َح َس�� ًنا إ ِ َّن ِ
َذال َِك الَيَ ًة ل ِّ َق ْو ٍم يَ ْع ِق ُلون» ()26
رزق انواع دیگری چون :م��ادی ،معنوی ،ضامن ،طالب،
مطلوب و  ...دارد که هدف ما در این نوش��تار پرداختن به «

سلامت :برخ��ورداری کامل از رفاه جس��مانی ،روانی،
اجتماعی -و نه صرفاً فقدان بیماری یا نقص عضو می -باش��د
()27
روان :در لغت به معنی روح ،جان و نفس ناطقه انسان
( )29-28و گاه به معنی «بُعد متحرک َمن» میباش��د ()30
روان ،کلمهای فارس��ی اس��ت که معادل آن در فرهنگ قرآن
و حدیث ،نفس یا ش��أنی از ش��ئون روح و « قلب » است ،و
بیم��اری و س�لامت روان در قرآن و حدیث غالب��اً به نفس،
نس��بت داده میش��ود که در فارس��ی از آن به «دل» تعبیر
میشود)31( .
سالمت روان به معنای تعادل و انسجام فراگیر در همه
ابعاد جس��مانی و نفسانی انسان است که تعقل و اندیشیدن،
آگاهی ،ه��دف داری ،انصاف ،عدال��ت ،امانت داری ،حقیقت
جویی و تس��لیم دربرابر آن ،رش��د مستمر و آرامش از جمله
عالیم آن است و در مقابل ،بیماری روانی خارج شدن از حد
اعتدال اس��ت که نادانی ،عصیان ،دنیاطلب��ی ،ظلم و تعدی،
ضعف اراده و سس��تی ،اضطراب ،ترس ،خودپسندی ،حسد و
کینه ورزی و ...از نشانههای آن میباشد)31( .
بهداش�ت روانی به معنای س�لامت تفکر میباش��د و
منظور نشان دادن وضع مثبت و سالمت روانی است که خود
میتواند نس��بت به ایجاد سیس��تم با ارزش��ی در مورد ایجاد
تحرک و پیش��رفت و تکامل در حد فردی ،ملی و بین المللی
کمک نماید؛ زیرا وقتی س�لامت روانی ش��ناخته شد ،نسبت
به دس��ت یابی به آن اقدام میش��ود و راه برای تکامل فرد و
اجتماع باز میگردد)32( .

 .2عوامل مؤثر در کسب روزی حالل
با وج��ود اینک��ه خداون��د ضمان��ت روزی ب��رای همه
جنبندگان نموده ،ول��ی در عین حال علل و عوامل مختلفی
در جلب روزی ح�لال و افزایش یا کاهش آن مؤثرند؛ که به
بررسی آنها میپردازیم:

دکتر گلی و همكاران

 .1-2کار و تالش

 .2-2ایمان

ایم��ان به خ��دا ،معاد و ارزشهای دینی زیرس��اخت
و مه��م تری��ن پش��توانه اجرای��ی اخالق اس��ت ک��ه نقش
تأثیرگ��ذاری در تالش برای کس��ب روزی ح�لال دارد .زیرا
در پرت��و این اعتقاد ،افق زندگی تا ابدیت گس��ترش مییابد؛
لذته��ا معنایی دیگر مییابد و مفهوم س��ود و بس��یاری از
واژههای اساس��ی اقتص��اد دگرگون میگ��ردد و بعد اخروی
منافع ،اهمیت بیش��تری مییابد .فعالیتهای اقتصادی رنگ
عبادی میگیرد و پاداشهای اخروی انگیزه را برای فعالیتها
افزایش میدهد .امیر مومنان (ع) نیز در این رابطه میفرمایند« :
اولین گام برای بی نیازی این است که یقین داشته باشی همه چیز
در اختیار خداوند است و تنها باید از او درخواست نمایی )37( ».بنا
به فرمایش حضرت علی (ع) اگر ایمان راستین آوردی به خداوند،
با اعتماد بر ذات کبریائیش و با این باور که همه چیز در ید قدرت
اوست ،به سوی کسب روزی گام بر میداری و اطمینان داری که
پروردگارت تو را تنهای نخواهد گذاشت.
از س��وی دیگر ،باورمندی به معاد و حسابرسی قیامت،

 .3-2تقوی

در مت��ون دینی ،تقوا عامل نزول برکات و افزایش روزی
به شمار آمده است .میتوان گفت :توسعه رزق و روزی نوعی
تش��ویق مادی است برای کسانی که تقوا پیشه کرده اندَ « :و
َ َ
السما ِء
ل َ ْو أ َّن أ ْه َل الْقُرى آ َم ُنوا َو اتَّ َق ْوا ل َ َف َت ْحنا َعلَ ْي ِه ْم ب َ َركاتٍ م َِن َّ
ون» ( : )39و
َو أْالَ ْر ِ
ض َو لك ِْن َك َّذبُوا َف َأ َخ ْذنا ُه ْم ب ِما كان ُوا يَ ْكسِ ُب َ
اگر مردم ش��هرها ايمان آورده و به تقوا گراييده بودند ،قطعاً
بركاتى از آس��مان و زمين برايشان مىگشوديم ،ولى تكذيب
كردند پس به [كيفر] دستاوردشان [گريبان] آنان را گرفتيم.
و حتی خداوند روزی تقواپیش��گان را خارج از محاسبات
يج َعل ل َّ ُه
عددی ،تضمین فرموده اس��ت َ .... «:و َم��ن يَت َِّق اللهَّ َ َْ
َْ
لى
��ب َو َمن يَ َت َو َ
مخ َر ًج��ا* َو يَ ْر ُز ْق ُه م ِْن َح ْي ُث لاَ َْ
يح َتسِ ُ
كل ْ َع َ
اللهَّ ِ َف ُه َو َح ْس ُ��ب ُه : )40( ».....و هر كس خدا ترس و پرهيزكار
ش��ود خدا راه بيرون ش��دن (از عهده گناهان و بال و حوادث
س��خت عالم) را بر او مىگش��ايد* و از جايى كه گمان ن ََبرد
ب��ه او روزى عطا كند ،و هر كه بر خ��دا توكل كند خدا او را
كفايت خواهد كرد.
حال یک س��وال پیش میآید ،تقوا چگونه بر کسب رزق
و روزی تأثیر میگذارد؟ پاس��خ این اس��ت ک��ه :تقوا تعهدی
درونی برای انجام وظایف است و تحقق تقوا در جامعه منوط
به ترک رذایل و میل به سوی صفات نیک و پسندیده است،
فردی که از رذایل دوری گزیده و خود را در پیش��گاه ربوبی
میبیند ،تالش��ی مضاعف در پی کسب حالل خواهد داشت
و از طرف��ی نیز خداوند روزی تقواپیش��گان را وعده داده ،آن
هم از جایی که انتظارش را ندارند ( .من حیث ال یحتسب)
 .4-2استغفار

یک��ی دیگ��ر از عواملی ک��ه در جلب روزی مؤثر اس��ت،
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یکی از عوامل فردی مؤثر در کس��ب روزی حالل «کار و
تالش» میباش��د .در بینش اسالمی کار و تالش از آن چنان
م ردیف جهاد و مبارزه
قداست و ارزشی برخوردار است که ه 
با دشمن معرفی گردیده است و کار و تالش برای کسب روزی
ح�لال و امرار معاش و گذران زندگ��ی ،نه تنها امری مذموم
و دنیاپرس��تانه تلقی نش��ده ،بلکه امری مقدس ،خداپسندانه
و عبادتی بزرگ ش��مرده شده اس��ت و کسی که برای تأمین
هزینه خانواده خود ب��ه زحمت میافتد ،همچون مجاهد فی
س��بیل اللهّ اس��ت که به عبادت مشغول اس��ت؛ چرا که امام
صادق علیه الس�لام فرمود« :أَل ْ َکا ُّد َعلَ��ی ع َِیال ِ ِه َکال ْ ُم َجا ِه ِد فِی
ِیل اللهّ ِ)34-33( ».
َسب ِ
از نظر پیامبر گرامی اس�لام صلی اهلل علیه و آله عبادت
هفتاد بخش است که برترین آنها به دست آوردن رزق حالل
ون ُج ْزءا أَ ْفضَ ُل َها َطلَ ُب ال ْ َح َ
ال ِل-35( ».
میباشد« :أَلْع َِبا َد ُة َس ْب ُع َ
)36

نقش بس��یار مؤث��ری در تصحیح رفتارهای انس��ان از جمله
رفتاره��ای اقتصادی دارد .بی گمان نهادینه ش��دن فرهنگ
برخاس��ته از چنین باورهایی ،بس��تر مناسبی است تا افراد با
به��ره گیری از فرصته��ا و توانمندیهای خود در محیطی
سالم ،برای کسب رزق حالل تالش کنند)38( .
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استغفار و توبه میباش��د .خداوند در قرآن کریم میفرماید« :
كم
ارا* يُ ْرسِ ِ
َف ُقلْ ُت ْ
الس َما َء َعلَ ْي ُ
��ل َّ
اس�� َت ْغف ُِروا ْ َرب َّ ُك ْم إِن َّ ُه كاَ َن َغ َّف ً
كم ْ َج َّناتٍ َو
يج َع��ل ل َّ ُ
ِّم ْ
ك��م ب َِأ ْم َو ٍ
ال َو بَن َ
ِين َو َْ
��د َر ًارا *و َ يُ ْم ِد ْد ُ
َ
��ارا ( : )41و گفت��م :از پروردگارتان آمرزش
يج َع��ل ل َّ ُ
َْ
كم ْ أن َْه ً
باران
بخواهيد كه او همواره آمرزنده اس��ت .بر شما از آسمان ِ
پى در پى فرس��تد .و ش��ما را به اموال و پسران ،يارى كند ،و
برايتان باغها قرار دهد و نهرها براى شما پديد آورد.
َ
َق َ
ار َفإِن َّ ُه يَ ْجل ُِب
��ال َر ُس ِ
��ول اللهَّ ِ (ص) « :أ ْكث ُِروا الاِ ْس�� ِت ْغ َف َ
ال ِّرزْقَ » ( : )442 -3فراوان از خدا طلب آمرزش کنید که آن
جلب روزی مینماید.
مس��لماً اگر اف��راد یک جامعه از گن��اه و عصیان دوری
کنند و راه توبه و اس��تغفار در پیش گیرند  :اوالً خداوند نیز
ابواب رحمت خود را بر آنها میگش��اید و از گنجینه آسمانی
خود روزی حالل را نصیب آنها میفرماید و ثانیاً چنین افراد
معتقدی خود را در پیشگاه ربوبی مسئول دانسته و به دنبال
کسب رزق و روزی حالل و طیب میروند.
 .5-2صدقه دادن و انفاق

انفاق در راه خدا ،به مفهوم گسترده خود ،اعم از انفاقهای
واجب همچون خمس و زکات و انفاقهای مستحب ،به ظاهر
موجب کاهش دارایی انسان میگردد ،در حالی که آموزههای
دین��ی از آن به عنوان یک��ی از عوامل افزایش روزی نام برده
الص َد َقاتِ » ( : )44خدا از
اس��ت « :يَ ْم َح��قُ اللهَّ ُ ال ِّربَوا ْ َو يُ ْر ِ
ب��ى َّ
[بركتِ] ربا مىكاهد ،و بر صدقات مىافزايد.
انفاقهای واجب و مس��تحب مال و ث��روت ،زمینه جلب
رزق اله��ی را فراهم میآورد .حضرت فاطمه (س) در رابطه با
علت تشریع زکات فرمودَ « :ف َف َر َ
ض اللهّ ُ َعلَ ْی ُک ْم ...ال َّز َکا َة تَ ْزییدا
فِی ال ِّر ْز ِق؛ خداوند بر شما واجب کرد ...زکات را برای افزایش
رزقتان)45( ».
«صدقه» نیز ب��ه عنوان یکی از انفاقهای مس��تحب ،در
افزایش رزق انس��ان مؤثّر است .در ادبیات دینی ما ،صدقه و
بذل و بخش��ش مال به فقرا ،نه تنها ثروت انس��ان را کاهش
نمیدهد و انسان را دچار فقر نمیکند ،بلکه
ثروت را افزایش میدهد و داروی فقر انسان معرفی شده

ِالص َد َقةِ؛
«اس َت ْن ِزلُوا ال ِّرزْقَ ب َّ
است .مطابق توصیه امام علی (ع) ْ :
نزول رزق خود را با صدقه دادن بخواهید)47 -46( ».
 .6-2صله رحم

ارتباط با بس��تگان و مش��اركت در غم و ش��ادی آنان و
مطلع شدن از احوال و روزگارشان ثمرات و بركات مادی
و معنوی فراوان��ی در پی دارد كه از جمله بركات مادی
آن ،افزایش رزق و روزی است .امام علی (ع) در این
خصوص میفرمایند « :بهترین عمل سركشى به خويشاوندان،
كه موجب افزايش مال وتأخير در مرگ است)48( ».
يد
الرحِ ِم تَ ِز ُ
همچنین پیامبر (ص) میفرمایند... « :صِ لَ َة َّ
فِي ال ْ ُع ُم ِر َو تَ ْنفِي ال ْ َفقْر )49( »...؛ صله رحم مايه درازى
عمر و نابودی فقر میشود .امام جعفر صادق (ع) نیز در این
م تُ َز ِّكي أْالَ ْع َم َ
ال َو تُ ْنمِي
الرحِ ِ
زمینه میفرمایند « :إ ِ َّن صِ لَ َة َّ
أْالَ ْم َو َ
يد فِي ال ِّر ْز ِق».
اب َو ت َْد َف ُع ال ْ َبلْ َوى َو تَ ِز ُ
ال َو ت َُي ِّس ُر الْحِ َس َ
()50
بنابراین یکی دیگر از عوامل مؤثر در کسب روزی حالل،
صله رحم است.

 .3اثرات تربیتی روزی حالل
كلي��هي آث��ار تربیتي كه براي تق��وا و ورع وجود دارد
در حاللخ��واري نيز وجود دارد؛ زيرا حاللخواري نوعي ورع
اس��ت )51( .اما كس��ب روزی حالل چه از نظ��ر اقتصادي و
معيش��تي و چه از نظ��ر معنوي و اخ��روي داراي آثار خاص
گستردهاي به شرح ذیل میباشد:
 .1-3غفران الهي

خ��دای متع��ال با اس��باب مختلف��ی گناهان انس��ان را
میبخش��د که توبه ،شفاعت ،عبادات ،والیت اهل بیت علیهم
الس�لام ،خدمت به مردم و ...از این اس��باب هستند .یکی از
این س��ببها «طلب رزق حالل» اس��ت .رس��ول خدا (ص)
ب��ات َمغفورا ً له؛
الحالل
ب
میفرمایدَ «:من
ب��ات کالاّ ً مِن َطلَ ِ
َ
َ
ِ
( )52؛ کس��ی که با خس��تگی به س��بب تالش روزانه برای
کسب حالل ،شب را به صبح برساند ،آمرزیده میشود»
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گناهان هست که نماز و روزه آن را محو نمیکند .پرسیده
شد:ای رسول خدا پس چه چیز آن را محو میکند؟
فرمودند :فقط گرفتاری در طلب معاش آن را نابود میکند).
پس روزی حالل ،آمرزش الهی را در پی دارد و هنگامی
که انسان راه رحمت و مغفرت را دریابد ،در آن زمینه بیشتر
تالش میکند تا بتواند مقبول درگاه ربوبی واقع شود .و جالب
آن که این تالش نه تنها اورا خس��ته نمیکند ،بلکه انگیزهای
مضاعف به او میبخشد که رهاورد آن آرامش خاطر و سالمت
روان است.
 .2-3رحمت ،رضوان و عنايت و حمايت الهي

آرزوی ه��ر مؤمن و مس��لمان این اس��ت که در س��ایه
رحم��ت و عنایت الهی به س��وی کمال گام ب��ردارد .یکی از
راههای محقق ش��دن این خواسته ،کسب روزی حالل است.
نقل شده استَ « :و َک َ َ
ِین (ع) یَ ْخ ُر ُج فِی ال ْ َهاجِ َر ِة
ِیر ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
ان أم ُ
ِب ن َ ْف َس ُ��ه فِی
اج ِة َق ْد ُکف َِی َها یُ ِر ُ
فِی ال ْ َح َ
ید أَ ْن یَ َرا ُه اللهَّ ُ تَ َعالَى یُ ْتع ُ
ب ال ْ َحلاَ ِل» :امام علي (ع) در گرماي روز براي طلب حالل
َطلَ ِ
به بيرون ميرفتند و دوس��ت داش��تند خداي متعال او را در
اي��ن حالت ببيند ( )59همچنین رس��ول خ��دا (ص) فرمود:
«خداون��د به فرد حاللخور نظ��ر رحمت میفرماید» ( )60و
چه چیزی بهتر از این که انس��ان خود را زیر چتر حمایت و
عنایت پروردگار ببیند و احس��اس کند مورد رحمت خداوند
واقع ش��ده است .بی تردید روزی حالل سبب میشود انسان
در ای��ن جایگاه ق��رار بگیرد و درک چنی��ن موقعیتی زمینه
آرامش روح و روان را فراهم میکند.
 .3-3خشیت و خوف از عظمت و مقام کبریایی

خش��یت و خوف از مقام کبریایی الهی داش��تن و از روز

 .4-3بركت در زندگی

روزي ح�لال برکت را به همراه میآورد )61( .رس��ول
رزق بنيآدم ،به امر
خدا (ص) فرمودند :فرش��تگان موكل به ِ
الهي ،هر بندهای كه دنبال روزی و مال حالل و میانه اس��ت
را ياري ميكنند ( )62و فرمودند :يك درهم از حالل ،بهتر از
هزار درهم از حرام است ()63
ك��ه اين دو بيان ميتوانند ناظر به همين بركتدار بودن
مال حالل باش��ند .زيرا در هيچ حرام��ي ،خير اخروي وجود
ندارد اما منافع مختصر دنيوي براي آن قابل تصور اس��ت كه
همواره راه ح�لال ،آن منافع را بهتر تامي��ن ميكند .تجربه
روزم��ره زندگی نش��ان داده برکتی ک��ه در مال حالل وجود
دارد به هیچ عنوان با مال حرام قابل مقایس��ه نیس��ت .ضرب
المثل «باد آورده را باد میبرد» نیز مؤید همین مطلب است.
 .5-3نورانیت و صفای دل

درخش��ندگی و نورانی��ت دل به واس��طه حالل خواری
حاصل میگردد و انس��ان در قبال همچون قلبی مسئولیتی
بس سنگین را عهده دار میباشد .انوار معرفت ربوبی و کشف
ش��هودهای باطنی و پیمودن طریق وصل به محبوب همه در
جلوه ی زیبای قلب س��لیم اس��ت و چنین قلبی جز در پناه
حالل خواری س��امان نمییاب��د .پیامبر اکرم (ص) خطاب به
حض��رت عل��ی (ع) میفرمایند « :یا علی ،ه��ر آن که حالل
خواری را پیش��ه خود کند ،دینش روش��ن و قلبش درخشان
ش��ده و اشک چشمش از خوف خدا جاری گردیده و دعایش
مس��تجاب میش��ود» ( )64و البته روح و جس��م با یکدیگر
پیوندی نا گسستنی دارند ،و صفای دل برابر است با سالمت
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رس��ول اكرم (ص) فرمود :هر کس غذای حالل بخورد،
فرش��تهای تا پایان غذا برای او اس��تغفار میکند ( )32و هر
كس از خس��تگي ناشي از طلب حالل به خواب رود ،خداوند
او را ميآمرزد)55-54( .
پیامبر اکرم (ص) میفرمایند « :إ ِ َّن م َِن ال ُّذن ُوبِ ُذن ُوباً لاَ
يُ َك ِّف ُر َها َصلاَ ٌة َو لاَ َص َد َق ٌة ق َ
ِيل يَا َر ُس َ
ول اللهَّ ِ ص َف َما يُ َك ِّف ُر َها
َق َ
ال ال ْ ُه ُمو ُم فِي َطلَبِ ال ْ َمعِيشَ ةِ( )56-57-58( ».بعضی

قیامت و عرصههای هولناک آن حساب بردن و اشک ریختن
به واس��طه این خش��یت ها ،همه در پناه روزی حالل میسر
اس��ت .انسان اگر در کسب روزی حالل تالش کرد ،خدای را
فراموش نمیکند و همیش��ه خود را در محضر حق میبیند.
بنابراین به س��مت و س��وی اعمال نیک رفته و از زش��تی و
رذیلتها دوری میکند .و هنگامی که زندگی در مس��یر حق
قرار گیرد ،سعادت و سالمت روان را به ارمغان میآورد.
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روح و روان .
 .6-3بصیرت دینی
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بصیرت دینی که از ضروریات دینداری به ش��مار میرود
در سایه روزی حالل به دست میآید .شناخت اصول و فروع
دین و کیفیت انجام وظیفه کردن در قبال دس��تورات دینی،
ارتباط مس��تقیم با رزق حالل دارد .انس��ان اگر در زندگی از
حرام دوری گزیند و رو به سوی حالل آورد ،خداوند نیز او را
تنها نگذاش��ته و وی را با رزق حالل و طیب یاری میرساند.
کسی که مورد توجه خداوند قرار گرفت و با مال حالل تغذیه
کرد ،درهای دانش به رویش گش��وده ش��ده و حالل و حرام
خداون��د برایش مهم جلوه میکند .در پ��ی رضای پروردگار
میرود و رضایت پروردگار خودبخود رضایت انس��ان وبه تبع
آن سالمت روان را بوجود میآورد.
 .7-3استجابت دعا

دعای ش��خص حالل خور بدون حجاب و مانع مستجاب
میگردد .رزق حالل چنان برد و اثری دارد که موانع بر س��ر
راه استجابت دعا را از بین برده و این مسیر را الیروبی و پاک
کرده و دعای کس��انی که پاک زیستی را بر همه چیز ترجیح
میدهند ،به هدف اجابت میرس��اند و پاک زیستی در سایه
حالل خ��واری حاصل میگردد )65( .پیامب��ر در این رابطه

میفرمایند « :یا علی ،هر آن که حالل خواری را پیش��ه خود
کن��د ... ،و دعایش مس��تجاب میش��ود» ( )64و چه چیزی
شیرین تر از استجابت دعا و برآوردن حاجت توسط خداوند.
روزی حالل استجابت دعا را تضمین میکند .پس دیگر جایی
برای اضطراب و نگرانی نمیماند .چرا که اگر حاجات به خیر
و صالح شخص باشند ،خداوند آنها را برآورده میکند و اگر
برآورده نشد ،مشخص میشود مصلحت پروردگار این چنین
ایجاب کرده .پس رزق حالل ،اس��تجابت دعا و استجابت دعا
نگرانی را دور و آرامش روان را در پی دارد.

نتیجه
راه مش��روع و در
«روزی ح�لال» رزقی اس��ت ک��ه از 
چهارچوب قوانین ش��رع به دست آمده باشد؛ یعنی در ضمن
معامله ش��رعی ،تجارت ،و یا از راه کار و تالش��ی که حاصل
دس��ت رنج انس��ان باش��د .به عبارت دیگر ،مال و سرمایهای
اس��ت که حق الناسی در آن نباشد.از دیدگاه قرآن و روایات،
عواملی چون کار و تالش ،ایمان ،تقوی ،اس��تغفار ،صله رحم،
 ...در کس��ب روزی ح�لال و افزایش آن مؤثر میباش��ند .از
کارکردهای تربیتی رزق ح�لال :رحمت پروردگار ،برکت در
زندگی ،نورانیت و صفای دل ،اس��تجابت دعا و  ..میباشد که
هر کدام از آثار تربیتی یاد شده ،رنگ خدایی به زندگی داده
و آرامش روحی و سالمت روان را در پی خواهد داشت.
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التراث العربي .بيروت .چ اول1413 .ق .ج  .4ص .18
 .63ابن ش��اذان قمى .أبو الفضل شاذان بن جبرئيل؛ الفضائل .رضى.
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قم .دوم1363 .ش .ص .79
 .64ابن بابویه .ابی جعفرمحمد بن علی بن الحس��ین .معانی االخبار.
بیروت؛ موسسه االعلمی للمطبوعات1988 .م .ج  .1ص .3
انتشارات نظری1389.ش.ص .164
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 .65سلطانی .علی محمد .غذای حالل .سالمتی پایدار .چ اول .تهران؛
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Abstract:
Background and purpose: »Lawful aliment « is the aliment that is gained legitimately and in legal way,
it means through legal deal, trade, or through human efforts, in other words, properties that not mixed by
the properties of other people. The purpose of this research is surveying the interaction effects of » lawful
aliment «on mental Health in view of Quran and narratives.
Methods: this research is done in analytic- descriptive method in Quran-narrative view, in addition by
looking tradition- interpretative books such as: Nahj- Al Balagha, Al Mizan, Amali,Tohaf Al Oghoul and …,
and finally extraction of good contents.
Findings: This research by checking the religious resources concludes that: Having « lawful aliment »
has some preparations such as: Working, Faith, piety, forgiveness and …
Results: In view of Quran and Narratives, «lawful aliment », in training dimension makes, humans
repents and returns to God and consequently, God forgives them, it makes they have purity and light
hearted, his prayers answered, and in the result he will has God grant and supports. The result of all above
is mental relaxation, freedom from worry and anxiety. So, »lawful aliment«, is one of the most important
factors of affecting on mental health.
Keywords: Lawful aliment, Training, Mental Health, Mental Relaxation.
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role on mental health in view of Quran and
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