
و 4
 3 

ره
شما

  -
 23

ره 
دو

 -1
39

ن 3
ستا

زم
و 

یز 
پای

67

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

دکتر مهرناز گلی1. زهرا نیکونژاد*2. عباس قربان زاده3

زمينه و هدف: »روزی حالل« رزقی اس��ت كه از راه  مش��روع و در چهارچوب قوانين 
ش��رع به دس��ت آمده باشد؛ يعنی در ضمن معامله ش��رعی، تجارت، و يا از راه كار و تالشی 
كه حاصل دست رنج انسان باشد.به عبارت ديگر، مال و سرمايه ای است كه حق الناسی در 
آن نباشد. هدف از اين مقاله بررسی تأثيرات متقابل روزی حالل در سالمت روان از ديدگاه 

قرآن و روايات است.
روش: پژوهش حاضر به روش توصيفی- تحليلی، با رويكرد قرآنی- روايی می باش��د كه 
به كتابهای تفسيری و حديثی چون قرآن، نهج البالغه، تفسير الميزان، االمالی، تحف العقول 

و... مراجعه و مطالب مورد نظر استخراج و خالصه گرديد.  
يافته هـا: اين پژوهش پس از بررس��ی منابع دينی بيان می دارد: كس��ب روزی حالل 

مستلزم مقدماتی چون : كار و تالش، ايمان، تقوی، استغفار و .... می باشد.
نتايج: از ديدگاه قرآن و روايات، روزی حالل در بعد تربيتی س��بب می شود؛ حال توبه 
به انسان دست دهد و غفران الهی شامل حال او شود، دل صفا و نورانيت پيدا كرده، دعای 
انس��ان حالل خوار مس��تجاب  و رحمت و رضوان و عنايت و حمايت الهی ش��امل حال او 
می شود. نتيجه همه اين ها  آرامش روحی و رهايی از نگرانی و اضطراب است. بنابراين روزی 

حالل يكی از مهم ترين شاخصه های تأثيرگذار بر سالمت روان است.
كليد واژه ها: روزی حالل، تربيت، سالمت روان، آرامش روان.
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کارکردهای تربیتی روزی حالل و نقش آن در سالمت روان از دیدگاه  ...

مقدمه
روزی ح��الل و بهره مندی از آن، يك��ی از ابعاد زندگی 
انس��ان اس��ت. در قوانين دينی، راه هايی برای كس��ب ثروت 
تعيين ش��ده كه تخطی از آن جرم به شمار می آيد؛ همچنان 
ك��ه برای به��ره مندی از ثروت نيز ح��دودی معين، و تعدی 
از آن ناپس��ند ش��مرده شده اس��ت. هرج و مرج و بی قانونی 
كه با تضييع حقوق مردم همراه اس��ت، چونان سمی مهلك 
جامعه را از بين خواهد برد. اس��الم به شدت با كسب درآمد 
از راه های نامشروع و استفاده كردن از آن مخالف است و آن 
را با س��عادت دنيا و آخرت انسان مغاير می داند. از طرفی نيز 
يكی از نيازهای اساس��ی انسان، ش��ناخت سبك و شيوه ی 
دس��تيابی به زندگی آرام همراه با سالمت جسمی و روانی و 
نيز راه های پيش��گيری از ابتال به بيماريهای روانی اس��ت. در 
آموزه های دينی، اين دو نياز اهداف اساس��ی به شمار آمده و 
به آنها توجهی ويژه ش��ده اس��ت. بنابراين شناخت و عمل به 
آموزه ه��ای دينی، اين دو هدف اصل��ی را تأمين خواهد كرد. 
از آنجا كه انس��ان افزون بر بعد جسمانی و نيازهای ويژه آن 
جنب��ه ای مهم ت��ر و اصيل تر، يعنی بعد روح��ی و روانی نيز 
دارد، اسالم با نگرش��ی جامع، حفظ و ارتقای سالمت هر دو 
بعد را اهدافی اساسی تلقی كرده است. در همين راستا يكی 
از كاركردهای دين، انضباط بخشيدن به جامعه انسانی است. 
شريعت می كوش��د تا همه ابعاد زندگی انسان را تحت قانون 
درآورده و با افسار گسيختگی در هر بخش و سطحی مخالف 
می باش��د. حال سوالی كه مطرح می شود اين است: آيا روزی 
حالل درش��كل گيری ش��خصيت و آرامش روان آدمی تأثير 

دارد؟  تأثيرات متقابل رزق حالل بر روح و روان چيست؟
مسلماً روح هر انسانی از جسم او تأثير می پذيرد و جسم 

نيز تابع تغذيه و ديگر مراقبت ها می باشد. بنابراين 
اگر غذای جسم ما پاك، سالم و به دور از هرگونه شبهه 

باشد، در پی آن روح نيز از سالمت برخوردار خواهد شد. 

پیشینه پژوهش
تا جايی كه نگارنده بررس��ی نم��وده، در رابطه با روزی 
حالل و نقش آن در س��المت روان، پژوهش مستقيمی يافت 
نش��د، اما آثاری با رويكردهای ديگر به رشته تحرير درآمده، 

از جمله: »غذای حالل، س��المتی پايدار« )سلطانی، 1389( 
؛ك��ه در اين اثر به غذای حالل، حدود ش��رعی خوردنی ها و 
آش��اميدنی ها و اثرات خوردنی های حالل در جامعه پرداخته 
است. »رازقيت خالق جهالت مخلوق« )صديقی، 1389( : به 
بررسی راه های كسب روزی، عوامل مؤثر در افزايش و كاهش 
روزی و آثار حرام خواری اش��اره كرده اس��ت. »جايگاه رزق 
انس��ان در هس��تی« )طاهرزاده، 1385( : كه جايگاه رزق و 
روزی انسان و عوامل مؤثر در افزايش و كاهش آن را  بررسی 
كرده، » آداب طلب رزق از منظر قرآن و روايات« )س��االری 
و هم��كاران، 1394( : در اي��ن مجموعه ني��ز، پس از مفهوم 
شناس��ی واژه »رزق« به معرفی انواع رزق، راهكارهای طلب 
رزق حالل و موانع دستيابی به روزی اشاره شده است. . مقاله 
»تغذيه از ديدگاه اس��الم« )آيت الله��ی، 1367( : كه ضمن 
معرفی تغذيه از ديدگاه اس��الم، ويژگی ه��ای تغذيه مثبت و 
منفی را نيز مشخص كرده است. مقاله»رزق و رزاق از ديدگاه 
قرآن« )فوالدگر، 1382( : رزق را به انواع مختلفی چون: رزق 
طالب، مطلوب، كريم، حس��ن، ...تقس��يم بندی كرده  مقاله 
» نق��ش رزق حالل در اس��تحكام نهاد خانواده در س��يره و 
سخن امام رضا )ع( « )رحيمی، 1392( : ضمن بيان راه های 
اس��تحكام بنيان خانواده، نقش روزی حالل در تحكيم پيوند 
خانوادگی را در س��يره و سخنان امام رضا )ع( واكاوی نموده 
اس��ت. مقاله »كس��ب و كار حالل« )ركنی لموكی، 1391( 
:پس از بررس��ی داليل ضرورت كار و تالش از ديدگاه اسالم، 
به مكاس��ب حرام پرداخته و »رش��وه و رب��ا« را به عنوان دو 
نمونه از درآمدهای حرام معرفی كرده اس��ت.  مقاله »عوامل 
افزاي��ش روزی« )عزيزان، 1386( : در اي��ن اثر عوامل مؤثر 
در افزايش روزی مانند: كار روزانه، تخصص گرايی، اش��تغال 
به كارهای بزرگ و ... مورد بررس��ی  قرار گرفته است. مقاله 
»رزق و تغذيه در قرآن كريم« )فوالدگر، 1383( : به رزاقيت 
خداوند، انفاق رزق، انواع روزی مانند: روزی بی گمان، روزی 

بی حساب اشاره شده است.
بطور كلی در آثار ذكر ش��ده، بيش��تر ب��ه رزق و روزی 
و راه های كس��ب آن از ديدگاه اس��الم پرداخته ش��ده، ولی 
پژوهش حاضر بر آن است كه بخشی از حقايق و رهنمودهای 
اسالم پيرامون »روزی حالل « را بيان كند و به كاركردهای 
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دکتر گلی و همکاران

تربيتی  روزی حالل در سالمت روان با تکيه بر قرآن و 
روايات  بپردازد، كه در نوع خود دارای رويكردی نو می باشد.

1-مفهوم شناسی
مفهوم لغوی و اصطالحی واژگان كليدی ما را در تحليل 
ه��ر چه بهت��ر بحث كمك خواه��د كرد، كه به ش��رح  ذيل 

می باشد:

1-1. رزق در لغت
رزق، به معنای عطا و بخشش موقت و غير دائمی است. 
سپس عطا و بخشش پی در پی و هميشگی بر آن اطالق شده 
است. پس»رزق« عطا و بخشش هميشگی خداوند خواهد بود 
)2( همچنين راغب می نويس��د:»رزق« به معنای بخش��ش و 
عطای مس��تمّر و هميشگی اس��ت، خواه دنيوی باشد، خواه 
اخروی. به سهم و نصيب نيز رزق گفته می شود؛ همچنين به 
غذايی كه وارد شكم انسان می شود )3( صحاح اللغه نيز، رزق 
را بخشش و آن چه از آن نفع برده می شود، معنا كرده است 
)4( و باالخره گفته شده: رزق به معنای »عطای هميشگی و 
مس��تمّر خاصی است كه موافق مقتضای حال طرف و مطابق 
ني��از او ب��رای ادامه حياتش باش��د )5( فرهنگ بزرگ جامع 
نوين می نويس��د: رزق؛ روزی، هر آنچه از آن نفع برند )6( و 
صاحب قاموس می نويسد: »رزق عطائی است كه از آن منتفع 
می ش��وند، خواه طعام باش��د يا علم و يا غير« )7( همچنين 

آمده است جمع روزی، ارزاق است. )8( 
از مجموع آنچه گذش��ت روش��ن می ش��ود كه »رزق و 
روزی« عطا و بخشش پی در پی  و هميشگی است كه از آن 

نفع برده می شود، خواه مادی باشد، خواه معنوی.

1-2. رزق در اصطالح
ب��ه هر چيزی كه ماي��ه ی دوام حي��ات مخلوقات زنده 
اس��ت رزق گويند. در واقع رزق موهبت و بخشش��ی است از 
ناحيه ی خداوند متعال به بندگانش بدون اين كه اس��تحقاق 
آن را داش��ته باش��ند. )9( اگر نفع حاصل از كار و اكتس��اب 
ب��ه خود آدمی برگ��ردد و آن را در راه مصالح و احتياجاتش 
مص��رف نماي��د »رزق« )روزی( گفته می ش��ود. پيامبر اكرم 

)ص( فرموده است: » ليس لك من مالك ااّل ما اكلت فافنيت 
او لبس��ت فابليت او تصدق��ت فابقيت؛ از مال تو چيزی از آن 
توس��ت كه خوردی و از بين رفت، يا پوش��يدی و كهنه شد، 
ي��ا در راه خ��دا مصرف كردی و آن را باقی گذاش��تی« و اگر 
از آن منافعی كه به دس��ت آورده اس��ت، در راه احتياجاتش 
به��ره وری ننمود، آن منافع و اموال ب��رای مالكش »روزی« 
ناميده نمی ش��ود، بلكه اندوخته ای اس��ت كه به دست آورده 
اس��ت؛مانند مال به ارث مانده، كه برای متوفی روزی نيست 
ول��ی اندوخته او می باش��د، زيرا متوف��ی نمی تواند از آن مال 
بهره مند شود و هنگامی كه وارث از آن مال برخوردار شود، 
»رزق« ناميده می شود )10-11( مرحوم عالمه طباطبايی نيز 
در اين زمينه چنين می فرمايد: باری، آن چه از آيه ش��ريفه» 
ِة الَْمتيُن؛ خداس��ت روزی دهنده. و  اُق ُذو الُْقوَّ زَّ َ ُه��وَ الرَّ إِنَّ اهللَّ
اوس��ت صاحب نيرويی سخت استوار. )12( كه در مقام حصر 
وارد شده اس��تفاده می شود، چند چيز اس��ت:.....ثانياً روشن 
می ش��ود كه آنچه مخلوقات به آن  منتفع ش��ده و از خير آن 
بهره مند می ش��وند، همه رزق آن��ان بوده و خداوند هم رازق 

آن می باشد )13( 
مفهوم س��خنان اين انديش��مند اس��المی كه با سخنان 
ارب��اب لغ��ت هم خوانی دارد، اين اس��ت كه ه��ر آن چه كه 
مخلوقات از آن منتفع نش��ده  و بهره مند نشوند، رزق ناميده 

نمی شود.

1-3. رزق در قرآن 
در قرآن مجيد واژه »رزق« به شكل های گوناگون به كار 
َماِء ِرْزُقكم«  رفته اس��ت؛ در برخی موارد همچون: » َو فِی السَّ
)14( در امور مادی است، زيرا در آيه ی مزبور رزق به معنای 
ب��اران اس��ت. )15( رزق  در برخی موارد همچون آيه ی » َو 
 ُ ِ ثُمَّ ُقِتُل��واْ أَْو َماتُواْ لََيْرُزَقنَُّهُم اهللَّ َِّذيَن َهاَجُرواْ فِی َس��ِبيِل اهللَّ ال
اِزقِين« )16( در امور معنوی  َ لَُهَو َخيْرُ الرَّ ِرْزًقا َحَسًنا  َو إِنَّ اهللَّ
اُق  زَّ َ ُهَو الرَّ و اخروی و در برخی موارد همچون آيه ی » إِنَّ اهللَّ
ِة الَْمِتين« )17( در معنای عام از امور مادی و معنوی  ُذو الُْقوَّ

به كار رفته است. )18( 
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کارکردهای تربیتی روزی حالل و نقش آن در سالمت روان از دیدگاه  ...

رزق حالل«  می باشد. 

1-5. سالمت روان
سـالمت: برخ��ورداری كامل از رفاه جس��مانی، روانی، 
اجتماعی- و نه صرفاً فقدان بيماری يا نقص عضو می- باش��د 

 )27(
 روان: در لغت به معنی روح، جان و نفس ناطقه انسان 
)28-29( و گاه به معنی »بُعد متحرك َمن« می باش��د )30( 
روان، كلمه ای فارس��ی اس��ت كه معادل آن در فرهنگ قرآن 
و حديث، نفس يا ش��أنی از ش��ئون روح و » قلب « است، و 
بيم��اری و س��المت روان در قرآن و حديث غالب��اً به نفس، 
نس��بت داده می ش��ود كه در فارس��ی از آن به »دل« تعبير 

می شود. )31( 
سالمت روان به معنای تعادل و انسجام فراگير در همه 
ابعاد جس��مانی و نفسانی انسان است كه تعقل و انديشيدن، 
آگاهی، ه��دف داری، انصاف، عدال��ت، امانت داری، حقيقت 
جويی و تس��ليم دربرابر آن، رش��د مستمر و آرامش از جمله 
عاليم آن است و در مقابل، بيماری روانی خارج شدن از حد 
اعتدال اس��ت كه نادانی، عصيان، دنياطلب��ی، ظلم و تعدی، 
ضعف اراده و سس��تی، اضطراب، ترس، خودپسندی، حسد و 

كينه ورزی و... از نشانه های آن می باشد. )31( 
بهداشـت روانی به معنای س��المت تفكر می باش��د و 
منظور نشان دادن وضع مثبت و سالمت روانی است كه خود 
می تواند نس��بت به ايجاد سيس��تم با ارزش��ی در مورد ايجاد 
تحرك و پيش��رفت و تكامل در حد فردی، ملی و بين المللی 
كمك نمايد؛ زيرا وقتی س��المت روانی ش��ناخته شد، نسبت 
به دس��ت يابی به آن اقدام می ش��ود و راه برای تكامل فرد و 

اجتماع باز می گردد. )32( 

2. عوامل مؤثر در  کسب روزی حالل
با وج��ود اينك��ه خداون��د ضمان��ت روزی ب��رای همه 
جنبندگان نموده، ول��ی در عين حال علل و عوامل مختلفی 
در جلب روزی ح��الل و افزايش يا كاهش آن مؤثرند؛ كه به 

بررسی آن ها می پردازيم:

1-4. اقسام رزق
رزق و روزی طب��ق آي��ات و رواي��ات اقس��امی دارد كه 

می توان آن را به چند گروه تقسيم كرد كه عبارتند:

1-4-1.رزق حالل 
»رزق حالل« به رزقی گفته می شود كه از راه مشروع و 
مجاز بدس��ت آمده باشد و اين نوع رزق در مقابل رزق حرام 
ُ َحاَلاًل َطيًِّبا  َو اتَُّقواْ  ا َرَزَقُكُم اهللَّ قرار می گيرد. )19( »َو كُلُواْ ِممَّ

َ الَِّذی أَنُتم بِِه ُمْؤِمُنون« )20(  اهللَّ

1-4-2. رزق حرام
»رزق حرام« به رزقی گفته می شود كه از طريق نامشروع 
ُمواْ َما  به دس��ت آمده و از آن منع شده باشد. )21( »....ٍ َو َحرَّ
ِ  َقْد َضلُّواْ َو َما َكانُواْ ُمْهَتِدين« )22(  اًء َعلَی اهللَّ ُ اْفتِرَ َرَزَقُهُم اهللَّ

1-4-3. رزق كريم
در مفردات در رابطه با لغت كريم آمده اس��ت: » والكرم 
ال يقال اال فی المحاسن الكبيره« )23( ؛ )كرم گفته نمی شود 
مگ��ر در نيكی های بزرگ( پ��س می توان گفت ب��ا توجه به 
معنای لغوی هر جاس��خن از رزق كريم به ميان آمده است، 
نش��ان ازنعمت ها و مواهب بسيار  ارزش مند و بزرگی خواهد 
م  لَِحاِت  أُْولَئَك لَهُ َِّذيَن َءاَمُنواْ َو َعِمُل��واْ الصَّ َِّيْجِزَی ال ب��ود.  » ل

ْغِفَرٌة َو ِرْزٌق َكِريم« )24(  مَّ

1-4-4. رزق حسن
»رزق حسن« اشاره به نعمت هايی است كه وقتی چشم 
انسان به آن می افتد چنان مجذوب آن می شود كه نمی تواند 
ديده از آن برگيرد و به غير آن نگاه كند و تنها خداوند قدرت 
دارد كه چنين رزقی را به كس��ی بدهد. )25( » َو ِمن ثََمَراِت 
ًرا َو ِرْزًقا َحَس��ًنا  إِنَّ فِی  النَِّخيِل َو اْلَْعَناِب تَتَِّخُذوَن ِمْنُه َس��كَ

َِّقْوٍم يَْعِقُلون« )26(  َذالَِك الََيًَۀ ل
رزق انواع ديگری چون: م��ادی، معنوی، ضامن، طالب، 
مطلوب و ... دارد كه هدف ما در اين نوش��تار پرداختن به » 
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دکتر گلی و همکاران

2-1. كار و تالش
يكی از عوامل فردی مؤثر در كس��ب روزی حالل »كار و 
تالش« می باش��د. در بينش اسالمی كار و تالش از آن چنان 
قداست و ارزشی برخوردار است كه هم  رديف جهاد و مبارزه 
با دشمن معرفی گرديده است و كار و تالش برای كسب روزی 
ح��الل و امرار معاش و گذران زندگ��ی، نه تنها امری مذموم 
و دنياپرس��تانه تلقی نش��ده، بلكه امری مقدس، خداپسندانه 
و عبادتی بزرگ ش��مرده شده اس��ت و كسی كه برای تأمين 
هزينه خانواده خود ب��ه زحمت می افتد، همچون مجاهد فی 
س��بيل اهلّل اس��ت كه به عبادت مشغول اس��ت؛ چرا كه امام 
صادق عليه الس��الم فرمود: »أَلَْكادُّ َعلَ��ی ِعَيالِِه َكالُْمَجاِهِد فِی 

َسِبيِل اهلّلِ.« )34-33( 
از نظر پيامبر گرامی اس��الم صلی اهلل عليه و آله عبادت 
هفتاد بخش است كه برترين آنها به دست آوردن رزق حالل 
می باشد: »أَلِْعَباَدُة َسْبُعوَن ُجْزءا أَْفَضُلَها َطلَُب الَْحاَلِل.« )35-

 )36

2-2. ايمان
  ايم��ان به خ��دا، معاد و ارزش های دينی زيرس��اخت 
و مه��م تري��ن پش��توانه اجراي��ی اخالق اس��ت ك��ه نقش 
تأثيرگ��ذاری در تالش برای كس��ب روزی ح��الل دارد. زيرا 
در پرت��و اين اعتقاد، افق زندگی تا ابديت گس��ترش می يابد؛ 
لذت ه��ا معنايی ديگر می يابد و مفهوم س��ود و بس��ياری از 
واژه های اساس��ی اقتص��اد دگرگون می گ��ردد و بعد اخروی 
منافع، اهميت بيش��تری می يابد. فعاليت های اقتصادی رنگ 
عبادی می گيرد و پاداش های اخروی انگيزه را برای فعاليت ها 
افزايش می دهد. امير مومنان )ع( نيز در اين رابطه می فرمايند: » 
اولين گام برای بی نيازی اين است كه يقين داشته باشی همه چيز 
در اختيار خداوند است و تنها بايد از او درخواست نمايی.« )37( بنا 
به فرمايش حضرت علی )ع( اگر ايمان راستين آوردی  به خداوند، 
با اعتماد بر ذات كبريائيش و با اين باور كه همه چيز در يد قدرت 
اوست، به سوی كسب روزی گام بر ميداری و اطمينان داری كه 

پروردگارت تو را تنهای نخواهد گذاشت. 
 از س��وی ديگر، باورمندی به معاد و حسابرسی قيامت، 

نقش بس��يار مؤث��ری در تصحيح رفتارهای انس��ان از جمله 
رفتار ه��ای اقتصادی دارد. بی گمان نهادينه ش��دن فرهنگ 
برخاس��ته از چنين باورهايی، بس��تر مناسبی است تا افراد با 
به��ره گيری از فرصت ه��ا  و توانمندی های خود در محيطی 

سالم، برای كسب رزق حالل تالش كنند. )38( 

2-3. تقوی
در مت��ون دينی، تقوا عامل نزول بركات و افزايش روزی 
به شمار آمده است. می توان گفت: توسعه رزق و روزی نوعی 
تش��ويق مادی است برای كسانی كه تقوا پيشه كرده اند:  »َو 
ماِء  لَْو أَنَّ أَْهَل الُْقری  آَمُنوا َو اتََّقْوا لََفَتْحنا َعلَْيِهْم بََركاٍت ِمَن السَّ
بُوا َفَأَخْذناُهْم بِما كانُوا يَْكِسُبوَن« )39( : و  َو اْلَْرِض َو لِكْن َكذَّ
اگر مردم ش��هرها ايمان آورده و به تقوا گراييده بودند، قطعاً 
بركاتی از آس��مان و زمين برايشان می گشوديم، ولی تكذيب 
كردند پس به ]كيفر[ دستاوردشان ]گريبان [ آنان را گرفتيم.

و حتی خداوند روزی تقواپيش��گان را خارج از محاسبات 
َُّه  َعل ل َ يَجْ عددی، تضمين فرموده اس��ت :» ....َو َم��ن يَتَِّق اهللَّ
َتِس��ُب  َو َمن يََتَوكلَ ْ َعلَی  َرًج��ا* َو يَْرُزْقُه ِمْن َحْيُث اَل يَحْ مَخْ
ُه.....« )40( : و هر كس خدا ترس و پرهيزكار  ِ َفُهَو َحْس��بُ اهللَّ
ش��ود خدا راه بيرون ش��دن )از عهده گناهان و بال و حوادث 
س��خت عالم( را بر او می گش��ايد* و از جايی كه گمان نََبرد 
ب��ه او روزی عطا كند، و هر كه بر خ��دا توكل كند خدا او را 

كفايت خواهد كرد. 
حال يك س��وال پيش می آيد، تقوا چگونه بر كسب رزق 
و روزی تأثير می گذارد؟ پاس��خ اين اس��ت ك��ه: تقوا تعهدی 
درونی برای انجام وظايف است و تحقق تقوا در جامعه منوط 
به ترك رذايل و ميل به سوی صفات نيك و پسنديده است، 
فردی كه از رذايل دوری گزيده و خود را در پيش��گاه ربوبی 
می بيند، تالش��ی مضاعف در پی كسب حالل خواهد داشت 
و از طرف��ی نيز خداوند روزی تقواپيش��گان را وعده داده، آن 
هم از جايی كه انتظارش را ندارند . )من حيث ال يحتسب( 

2-4. استغفار
يك��ی ديگ��ر از عواملی ك��ه در جلب روزی مؤثر اس��ت، 
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کارکردهای تربیتی روزی حالل و نقش آن در سالمت روان از دیدگاه  ...

َدَقِۀ؛  ْزَق بِالصَّ است. مطابق توصيه امام علی )ع( : »اْسَتْنِزلُوا الرِّ
نزول رزق خود را با صدقه دادن بخواهيد.« )46- 47( 

2-6. صله 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، افزايش رزق و روزی است. امام علی )ع( در اين
 خصوص می فرمايند: »  بهترين عمل سركشی به خويشاوندان، 

كه موجب افزايش مال وتأخير در مرگ است.« )48( 
ِحِم تَِزيُد  همچنين پيامبر )ص( می فرمايند: » ...ِصلََۀ الرَّ

فِي الُْعُمِر َو تَْنِفي الَْفْقر...« )49( ؛ صله رحم مايه درازی 
عمر و نابودی فقر می شود. امام جعفر صادق )ع( نيز در اين 

ِحمِ  تَُزكِّي اْلَْعَماَل َو تُْنِمي  زمينه می فرمايند: » إِنَّ ِصلََۀ الرَّ
ْزِق.«  ُر الِْحَساَب َو تَْدَفُع الَْبلَْوی َو تَِزيُد فِي الرِّ اْلَْمَواَل َو تَُيسِّ

 )50(
 بنابراين يكی ديگر از عوامل مؤثر در كسب روزی حالل، 

صله رحم است. 

3. اثرات تربیتی روزی حالل  
   كلي��ه ي آث��ار تربيتي كه براي تق��وا و ورع وجود دارد 
در حالل خ��واري نيز وجود دارد؛ زيرا حالل خواري 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 

گسترده اي به شرح ذيل می باشد:

 3-1.  غفران الهي
خ��دای متع��ال با اس��باب مختلف��ی گناهان انس��ان را 
می بخش��د كه توبه، شفاعت، عبادات، واليت اهل بيت عليهم 
الس��الم، خدمت به مردم و... از اين اس��باب هستند. يكی از 
اين س��بب ها »طلب رزق حالل« اس��ت. رس��ول خدا )ص( 
می فرمايد:»َمن ب��اَت كااّلً ِمن َطلَِب الحالِل ب��اَت َمغفوراً له؛ 
)52( ؛  كس��ی كه با خس��تگی به س��بب تالش روزانه برای 

كسب حالل، شب را به صبح برساند، آمرزيده می شود«

استغفار و توبه می باش��د. خداوند در قرآن كريم می فرمايد: » 
َماَء َعلَْيكُم  اًرا* يُْرِس��ِل السَّ َُّه كاََن َغفَّ َُّكْم إِن َفُقلُْت اْس��َتْغِفُرواْ َرب
َع��ل لَّكمُ ْ َجنَّاٍت َو  مِّ��ْدَراًرا *وَ  يُْمِدْدك��ُم بَِأْمَواٍل َو بَِنيَن َو يَجْ
��اًرا )41( : و گفت��م: از پروردگارتان آمرزش  َع��ل لَّكمُ ْ أَنْهَ يَجْ
بخواهيد كه او همواره آمرزنده اس��ت. بر شما از آسمان باراِن 
پی در پی فرس��تد. و ش��ما را به اموال و پسران، ياری كند، و 

برايتان باغها قرار دهد و نهرها برای شما پديد آورد.
َُّه يَْجلُِب  ِ )ص( : »أَْكِثُروا ااِلْس��ِتْغَفاَر َفإِن َق��اَل َرُس��وِل اهللَّ
ْزَق« )3- 442( : فراوان از خدا طلب آمرزش كنيد كه آن  الرِّ

جلب روزی می نمايد.
 مس��لماً اگر اف��راد يك جامعه از گن��اه و عصيان دوری 
كنند و راه توبه و اس��تغفار در پيش گيرند : اوالً خداوند نيز 
ابواب رحمت خود را بر آن ها می گش��ايد و از گنجينه آسمانی 
خود روزی حالل را نصيب آن ها می فرمايد  و ثانياً چنين افراد 
معتقدی خود را در پيشگاه ربوبی مسئول دانسته و به دنبال 

كسب رزق و روزی حالل و طيب می روند.

2-5. صدقه دادن و انفاق
انفاق در راه خدا، به مفهوم گسترده خود، اعم از انفاق های 
واجب همچون خمس و زكات و انفاق های مستحب، به ظاهر 
موجب كاهش دارايی انسان می گردد، در حالی كه آموزه های 
دين��ی از آن به عنوان يك��ی از عوامل افزايش روزی نام برده 
َدَقاِت« )44( : خدا از  بَواْ َو يُْرب��ِی الصَّ ُ الرِّ اس��ت: » يَْمَح��ُق اهللَّ

]بركتِ [ ربا می كاهد، و بر صدقات می افزايد.
انفاقهای واجب و مس��تحب مال و ث��روت، زمينه جلب 
رزق اله��ی را فراهم می آورد. حضرت فاطمه )س( در رابطه با 
َكاَة تَْزييدا  علت تشريع زكات فرمود: »َفَفَرَض اهلّلُ  َعلَْيُكْم... الزَّ
ْزِق؛ خداوند بر شما واجب كرد... زكات را برای افزايش  فِی الرِّ

رزقتان.« )45( 
»صدقه« نيز ب��ه عنوان يكی از انفاقهای مس��تحب، در 
افزايش رزق انس��ان مؤثّر است. در ادبيات دينی ما، صدقه و 
بذل و بخش��ش مال به فقرا، نه تنها ثروت انس��ان را كاهش 

نمی دهد و انسان را دچار فقر نمی كند، بلكه
ثروت را افزايش می دهد و داروی فقر انسان معرفی شده 
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رس��ول اكرم )ص( فرمود: هر كس غذای حالل بخورد، 
فرش��ته ای تا پايان غذا برای او اس��تغفار می كند )32( و هر 
كس از خس��تگي ناشي از طلب حالل به خواب رود، خداوند 

او را مي آمرزد. )55-54( 
نُوِب ُذنُوباً اَل  پيامبر اكرم )ص( می فرمايند: » إِنَّ ِمَن الذُّ

ِ ص َفَما يَُكفُِّرَها  يَُكفُِّرَها َصاَلٌة َو اَل َصَدَقٌۀ قِيَل يَا َرُسوَل اهللَّ
َقاَل الُْهُموُم فِي َطلَبِ  الَْمِعيَشِۀ.« )58-57-56( )بعضی 

گناهان هست كه نماز و روزه آن را محو نمی كند. پرسيده 
شد: ای رسول خدا پس چه چيز آن را محو می كند؟ 

فرمودند: فقط گرفتاری در طلب معاش آن را نابود می كند.( 
پس روزی حالل، آمرزش الهی را در پی دارد و هنگامی 
كه انسان راه رحمت و مغفرت را دريابد، در آن زمينه بيشتر 
تالش می كند تا بتواند مقبول درگاه ربوبی واقع شود. و جالب 
آن كه اين تالش نه تنها اورا خس��ته نمی كند، بلكه انگيزه ای 
مضاعف به او می بخشد كه رهاورد آن آرامش خاطر و سالمت 

روان است.

3-2. رحمت، رضوان و عنايت و حمايت الهي
 آرزوی ه��ر مؤمن و مس��لمان اين اس��ت كه در س��ايه 
رحم��ت و عنايت الهی به س��وی كمال گام ب��ردارد. يكی از 
راه های محقق ش��دن اين خواسته، كسب روزی حالل است. 
نقل شده است: »َو َكاَن أَِميُر الُْمْؤِمِنيَن )ع( يَْخُرُج فِی الَْهاِجَرِة 
ُ تََعالَی يُْتِعُب نَْفَس��هُ فِی  فِی الَْحاَجِۀ َقْد ُكِفَيَها يُِريُد أَْن يََراُه اهللَّ
َطلَِب الَْحاَلِل«: امام علي )ع( در گرماي روز براي طلب حالل 
به بيرون مي رفتند و دوس��ت داش��تند خداي متعال او را در 
اي��ن حالت ببيند )59( همچنين رس��ول خ��دا )ص( فرمود: 
»خداون��د به فرد حالل خور نظ��ر رحمت می فرمايد« )60( و 
چه چيزی بهتر از اين كه انس��ان خود را زير چتر حمايت و 
عنايت پروردگار ببيند و احس��اس كند مورد رحمت خداوند 
واقع ش��ده است. بی ترديد روزی حالل سبب می شود انسان 
در اي��ن جايگاه ق��رار بگيرد و درك چني��ن موقعيتی زمينه 

آرامش روح و روان را فراهم می كند.

3-3. خشيت و خوف از عظمت و مقام كبريايی
خش��يت و خوف از مقام كبريايی الهی داش��تن و از روز 

قيامت و عرصه های هولناك آن حساب بردن و اشك ريختن 
به واس��طه اين خش��يت ها، همه در پناه روزی حالل ميسر 
اس��ت. انسان اگر در كسب روزی حالل تالش كرد، خدای را 
فراموش نمی كند و هميش��ه خود را در محضر حق می بيند. 
بنابراين به س��مت و س��وی اعمال نيك رفته و از زش��تی و 
رذيلت ها دوری می كند. و هنگامی كه زندگی در مس��ير حق 

قرار گيرد، سعادت و سالمت روان را به ارمغان می آورد.

3-4. بركت در زندگی
روزي ح��الل  بركت را به همراه می آورد. )61( رس��ول 
خدا )ص( فرمودند: فرش��تگان موكل به رزِق بني آدم، به امر 
الهي، هر بنده ای كه دنبال روزی و مال حالل و ميانه اس��ت 
را ياري مي كنند )62( و فرمودند: يك درهم از حالل، بهتر از 

هزار درهم از حرام است )63( 
ك��ه اين دو بيان مي توانند ناظر به همين بركت دار 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��الل، آن منافع را بهتر تامي��ن مي كند. تجربه 
روزم��ره زندگی نش��ان داده بركتی ك��ه در مال حالل وجود 
دارد به هيچ عنوان با مال حرام قابل مقايس��ه نيس��ت. ضرب 
المثل »باد آورده را باد می برد« نيز مؤيد همين مطلب است.

3-5. نورانيت و صفای دل
درخش��ندگی و نوراني��ت دل  به واس��طه حالل خواری 
حاصل می گردد و انس��ان در قبال همچون قلبی مسئوليتی 
بس سنگين را عهده دار می باشد. انوار معرفت ربوبی و كشف 
ش��هودهای باطنی و پيمودن طريق وصل به محبوب همه در 
جلوه ی زيبای قلب س��ليم اس��ت و چنين قلبی جز در پناه 
حالل خواری س��امان نمی ياب��د. پيامبر اكرم )ص( خطاب به 
حض��رت عل��ی )ع( می فرمايند: » يا علی، ه��ر آن كه حالل 
خواری را پيش��ه خود كند، دينش روش��ن و قلبش درخشان 
ش��ده و اشك چشمش از خوف خدا جاری گرديده و دعايش 
مس��تجاب می ش��ود« )64( و البته روح و جس��م با يكديگر 
پيوندی نا گسستنی دارند، و صفای دل برابر است با سالمت 

دکتر گلی  و همکاران
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روح و روان .

3-6. بصيرت دينی
بصيرت دينی كه از ضروريات دينداری به ش��مار می رود 
در سايه روزی حالل به دست می آيد. شناخت اصول و فروع 
دين و كيفيت انجام وظيفه كردن در قبال دس��تورات دينی، 
ارتباط مس��تقيم با رزق حالل دارد. انس��ان اگر در زندگی از 
حرام دوری گزيند و رو به سوی حالل آورد، خداوند نيز او را 
تنها نگذاش��ته و وی را با رزق حالل و طيب ياری می رساند. 
كسی كه مورد توجه خداوند قرار گرفت و با مال حالل تغذيه 
كرد، درهای دانش به رويش گش��وده ش��ده و حالل و حرام 
خداون��د برايش مهم جلوه می كند. در پ��ی رضای پروردگار 
می رود و رضايت پروردگار خودبخود رضايت انس��ان وبه تبع 

آن سالمت روان را بوجود می آورد.

3-7. استجابت دعا
دعای ش��خص حالل خور بدون حجاب و مانع مستجاب 
می گردد. رزق حالل چنان برد و اثری دارد كه موانع بر س��ر 
راه استجابت دعا را از بين برده و اين مسير را اليروبی و پاك 
كرده و دعای كس��انی كه پاك زيستی را بر همه چيز ترجيح 
می دهند، به هدف اجابت می رس��اند و پاك زيستی در سايه 
حالل خ��واری حاصل می گردد. )65( پيامب��ر در اين رابطه 

می فرمايند: » يا علی، هر آن كه حالل خواری را پيش��ه خود 
كن��د، ... و دعايش مس��تجاب می ش��ود« )64( و چه چيزی 
شيرين تر از استجابت دعا و برآوردن حاجت توسط خداوند. 
روزی حالل استجابت دعا را تضمين می كند. پس ديگر جايی 
برای اضطراب و نگرانی نمی ماند. چرا كه اگر حاجات به خير 
و صالح شخص باشند، خداوند آن ها را برآورده می كند و اگر 
برآورده نشد، مشخص می شود مصلحت پروردگار اين چنين 
ايجاب كرده. پس رزق حالل، اس��تجابت دعا و استجابت دعا  

نگرانی را دور و آرامش روان را در پی دارد.

نتیجه
»روزی ح��الل« رزقی اس��ت ك��ه از راه   مش��روع و در 
چهارچوب قوانين ش��رع به دست آمده باشد؛ يعنی در ضمن 
معامله ش��رعی، تجارت، و يا از راه كار و تالش��ی كه حاصل 
دس��ت رنج انس��ان باش��د. به عبارت ديگر، مال و سرمايه ای 
اس��ت كه حق الناسی در آن نباشد.از ديدگاه قرآن و روايات، 
عواملی چون كار و تالش، ايمان، تقوی، اس��تغفار، صله رحم، 
... در كس��ب روزی ح��الل و افزايش آن مؤثر می باش��ند. از 
كاركردهای تربيتی رزق ح��الل: رحمت پروردگار، بركت در 
زندگی، نورانيت و صفای دل، اس��تجابت دعا و .. می باشد كه 
هر كدام از آثار تربيتی ياد شده، رنگ خدايی به زندگی داده 

و آرامش روحی و سالمت روان را در پی خواهد داشت.

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

Training functions of Lawful Aliment  and its 
role on mental health in view of Quran and 
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