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 One of the concerns of human life is earning a living and providing 

sustenance. Sometimes this issue goes out of its normal range and 

causes increasing anxiety and growing concern of human mind and 

sometimes leads to immoral and unlawful behaviors such as theft, 

hypocrisy and fraud in search of livelihood which sometimes 

endangers human mental health and leads to depression and 

withering. Since Islam is a comprehensive religion, it has micro and 

macro theoretical and practical plans to ensure the welfare and 

happiness of human life. Having a monotheistic worldview in 

providing sustenance is a theoretical way to achieve mental health 

in the matter of livelihood. The noble book of Nahj al-Balaghah is 

one of the most important sources which explains this view, so the 

present study seeks to answer the following question with a 

descriptive-analytical method: What is the role of a monotheistic 

worldview about providing sustenance in achieving mental health 

from the perspective of Nahj al-Balaghah? Research findings have 

shown that at least eleven monotheistic beliefs about sustenance will 

lead to mental health, including: 1. God's responsibility for the 

sustenance of all beings, 2. God's responsibility for the sustenance 

of human beings, 3. Inequality of sustenance, 4. Not achieving more 

sustenance than the destined one, 5. Not grieving over lost 

sustenance, 6- Not grieving over not earning a living, 7. Satisfaction 

with destined sustenance. 
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                  و همکاران محمّدجعفری رسول  12

 به دستیابی برای رزق در توحیدی بینیجهان نقش

 البالغهنهج منظر از روان سالمت

 1محمّدجعفری رسول
 ایران تهران، شاهد، دانشگاه حدیث، و قرآن علوم گروه استادیار،

 .(مسئول نویسنده)
 

 *2کاشانی هادوی اصغر
 .ایران تهران، شاهد، دانشگاه حدیث، و قرآن علوم گروه استادیار،

 
 3خامنه حسینی سیدحامد
 .ایران تهران، شاهد، دانشگاه حقوق، و فقه گروه استادیار،

 
 چکیده

 .است رزق تحصیل و معاش تأمین انسانی زندگی هایدغدغه از یکی
 نگرانی و تشویش و شده خارج خود طبیعی حد از گاهی مسأله این

 رفتارهای موجب گاه و دارد پی در را انسان روان و فکر فزاینده
 روزی طلب در تقلب و تزویر سرقت، چون قانون و عرف از خارج

 و کرده مواجه مخاطره با را انسان روان سالمت گاه و گردیده
 آیینی اسالم که جاآن از. شودمی آنان پژمردگی و افسردگی موجب

 و خرد هایبرنامه انسان زندگی سعادت تأمین برای و بوده جامع
 در توحیدی بینیجهان از برخورداری. دارد منشی و بینشی کالنِ
 در انرو سالمت به دستیابی برای بینشی کاریراه الهی، رسانی روزی
 برای منابع مهمترین از البالغهنهج شریف کتاب. است رزق مسأله
 یتوصیف روش با حاضر پژوهش روی این از است، دیدگاه این تبیین

 وحیدیت بینیجهان نقش که است پرسش این به پاسخ پی در تحلیلی
 البالغهنهج منظر از روان سالمت به دستیابی برای رزق درباره

 یازده کمدست که است داده نشان تحقیق هاییافته است؟ چگونه
 خواهد روان سالمت به دستیابی موجب رزق درباره توحیدی باور
 تمام روزی داریعهده -1:  از بودند عبارت باورها این جمله از بود،

 وسیله به هاانسان روزی داریعهده -2 خدا، وسیله به موجودات
 از بیش ای روزی به نیافتن دست -4 روزی، نبودن یکسان -3 خدا،

 -6 رفته، دست از روزی خاطر به نبودن محزون -5 مقدر، روزی
 روزی بر کردن اکتفا -7 نیامده، روزی خاطر به نبودن محزون

 .مقدر
 

 روان سالمت رزق، البالغه،نهج توحیدی، بینیجهان: واژه کلید
 

 07/07/1400تاریخ دریافت: 
 12/03/1401 تاریخ پذیرش:

 
 :نویسنده مسئولr.mjafari@shahed.ac.ir 
 

 مقدمه
برخورداری از  شانبرای استمرار حیاتعالم ماده اقتضای موجودات 

است، لذا خداوند برای  هاآن مواد غذایی متناسب با دستگاه آفرینش
همه آفریدگان این عالم، غذایی سازوار با طبیعتشان قرار داده است 

 هاانساناهمیت این امر در  آموخته است. و راه دستیابی بدان را نیز
ی نخستین تنها در پی نیازهای هاانسان؛ زیرا اگرچه متفاوت است

ازهای کرد، نیاما هرچه بشر پیشرفت  ،انداولیه و رفع گرسنگی بوده
شد؛ خوراک، پوشاک، مسکن، مادی او به مواد غذایی محدود نمی

وسیله نقلیه و ... جملگی نیازمندهای انسان به حساب آمد، لذا رزق 
و روزی در حیوانات از ابتدای خلقت این عالم تا فرجام همان تأمین 

تر و ابعاد افزون هاانساناست ولی در میان  اولیه مواد غذایی
  تری را در بر گرفت. ملمتکا

فراوان  ،های دینیدر آموزه ،هاانساندر زندگی  نظر به اهمیت رزق
رزق )اعم از مادی و معنوی(  .به ابعاد مختلف آن پرداخته شده است

متعددی خداوند خود  در آیات .به کار رفته استبار  123 در قرآن
ل: انفا) «باتِیمِنَ الطَّوَ رَزَقَکُمْ » :هاانسانبه را متکفل روزی رسانی 

روزی همه موجودات  دارعهدهبلکه و ( 64؛ غافر:  72نحل: ؛   26
هود: ) «الْأَرْضِ إِالَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُها یوَ ما مِنْ دَابَّةٍ فِ»معرفی کرده است: 

ش بر عهده ی[ روزنکهیست مگر ]این نیاى در زمچ جنبندهیو ه: »(6
در طول  هاانسانهای همیشگی از نگرانیبا این همه یکی «. داستخ

است و این ناشی از برخوردار تاریخ بشریت مسأله معیشت بوده 
نگرانیاست.  صحیح و رفتارهای برآمده از آنبینی جهاننبودن از 

است، های مکرر شیطانی همراه بوده با وسوسه از رزق هاانسانهای 
آنان ترس از فقر و تنگدستی  و اندیشه یکسره در جان کهبه طوری
و مانع از  (268: هبقر«)عِدُکُمُ الْفَقْرَیطانُ یالشَّ: »کندمىرا القا 

و به هنگام انفاق به سراغ انسان  شودمیدستگیری از محرومان 
د خواهفردا موجب فقر امروز کند که اگر انفاق مى د و القایآمى
موجب قتل فرزندان  -به تعبیر قرآن -گاه حتی دغدغه رزق  (1) .بود
های مذکور، شاید مهمتر از آسیبدر این بین  (31: إسراء). شودمی

 محرومیت از نظام فکری استوار و ابتال به تشویش و اضطراب دائمی
 آسیب های یاد شده است. ة العلللخود ع این کهاست  در مسأله رزق

اهد خوپریشانی خاطر و آزردگی روان، جسم سالم را نیز بیمار  البته
در تحقیقات به اثبات رسده و در روایات نیز بدان  کهناکرد، چن

اندوهش  کهآن( : »2« )بَدَنُهُ سَقِمَ هَمُّهُ کَثُرَ مَنْ»اشاره شده است: 
 «.فراوان گردد، بدنش بیمار شود

حضرت  سخنان فراوانی از امام علی)ع( وجود دارد که البالغهنهجدر 
 پرداخته استتوحیدمحور  بینیجهان بُعدرزق و روزی از  به مسأله

، انسان از تشویش و هاآنبه  و عمل کردناین باورها که با شناخت 
-و سالمت روان کری آرامش فپریشان خاطری رها گشته و به 

در  ، حضرتیافتخواهد دست  -رزق و روزیکم در موضوع دست
الْعَامِلُ بِهِ أَعْظَمُ الْعَارِفُ لِهَذَا : »آمده است البالغهنهج 273 حکمت

ن داند و کار بر وفق آن راند، یآن که ا(: »3) «مَنْفَعَةٍ  یفِ النَّاسِ رَاحَةً
 نظر به اهمیت موضوع، «.شتر بردیتر بود و سود باز همه مردم آسوده

با روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش  حاضر پژوهش
 هب دستیابی برای رزق درباره بینی توحیدیجهان نقشاست که 

 چگونه است؟ البالغهنهج منظر از روان سالمت
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 13   ...به دستیابی برای رزق در توحیدی بینیجهان نقش  

 1401 بهار، 1، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

  داری روزی تمام موجودات به وسیله خداعهده -1
جهت  الهی رسانی در روزی بینی توحیدیجهاندر  بحثآغازین 

روزی همه  دارعهدهآن است که خداوند  سالمت رواندستیابی به 
است کریم آیات قرآن  ،سرچشمه این سخن .ه شوددانستموجودات 

ش یروز کهنیاست مگر ین نیاى در زمچ جنبندهیه :که فرموده است
 پرداختهاین مهم  به البالغهنهجدر  .(6: )هود ستوند ابر عهده خدا

کند هرکس زندگی  :فرموده است 109خطبه در امام علی)ع(  وشده 
امام علی)ع( یکی  185. در خطبه (3) روزی او بر عهده خداوند است

 در گویا و آشکار که نمادی کندمىاز مخلوقات و موجودات را یاد 
روزی رسانی گسترده خداوند بر همگان است، در بخشی از این 

د، با جثّه خرد و اندام یبه آن مورچه بنگر»خطبه آمده است: 
ده یك است که به گوشه چشم دینازکش، آن چنان خرد که نزد

ه بر د که چگونیاینشش به تصور درنیشه، آفریروى اندیو به ن نشود
ن مى رود و روزى خود به دست مى آورد و دانه به سوراخ یروى زم

. در فصل گرما براى فصل سرماى داردمىا یو در انبار خود مه کشدمى
خود دانه مى اندوزد، و به هنگام در آمدن، راه دوباره بازگشتن را 

ش را ضمانت کرده و آنچه موافق حال یند روزاد دارد. خداویبه 
اوست به او عطا کرده است. دادار نعمت دهنده از او غافل نشده و 

زد پاداش دهنده محرومش نساخته است. هر چند، که بر روى یا
د جاى داشته باشد، یچ نمى رویسنگى خشك و سخت که بر آن ه

ر و ی و ز. اگر در مجارى خوراک او در باالرسدمىش یباز هم روز
درون تن و اضالع شکمش و چشمى و گوشى که بر سر او نهاده شده 

ف آن به ینش او در شگفت خواهى شد. و در توصیبنگرى، از آفر
 .(3)«رنج خواهى افتاد

، امام علی)ع( با دعوت به تفکر در آفرینش مورچه ان بلنددر این سخن
است؛  به روزی رسانی تمام موجودات اشاره کردهاو،  ارتزاقو 
ها خواه از نظر تعداد، خواه در میان موجودات، مورچه کهآنضیح تو

ی تاواه از نظر کوچکی جثه، مخلوقو خ پراکندگی جغرافیاییاز نظر 
روزی رسانی  تبیین برای نمونهد بهترین نتوانو می هستندنظیر بی

خداوند که  طورهماند، نخداوند به تمام موجودات عالم هستی باش
دورترین همه جا و حتی مورچگان را با این تعداد و جثه ریز در 

، به همین صورت رساندمیآب و علف روزی و مناطق بی هانامک
را متکفل گردیده  هاانسانروزی تمام موجودات عالم  و از جمله 

گمان نقش بسزایی در آسودگی خاطر و اطمینان چنین باوری بی است.
 .به وجود خواهد آورد هاانسانبه تأمین معاش 

  ها به وسیله خداداری روزی انسانعهده -2
که در خوان  هستندشمار موجوداتی ها یکی از بیاگرچه انسان

، با این وجود به سبب منزلت انسان باشندمیگسترده رزق الهی متنعم 
ها در عالم آفرینش، به طور خاص خداوند از روزی رسانی به انسان

نْ مِنْ دَابَّةٍ یوَ کَأَ: »در قرآن فرموده است کهناگفته است، چنسخن 
ار یو چه بس( : »60عنکبوت: « )اکُمْیرْزُقُها وَ إِیال تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ 

 هاآنتوانند متحمّل روزى خود شوند. خداست که جاندارانى که نمى
 . «دهدو شما را روزى مى

 دارعهدهرا  خداوند، امام علی)ع( البالغهنهجدر فرازهای متعددی از 
نقل  114خطبه در  ز آن حضرتااست،  بیان فرموده هاانسانروزی 

خداوند روزى شما را بر عهده گرفته و شما را به عمل »شده است: 

زى که براى شما بر عهده گرفته اند، از یفرمان داده. مبادا طلب چ
 (3)«سزاوارتر جلوه کندضه کرده اند یزى که بر شما فریچ

در پاسخ کسى که از او  )ع(امامآمده است که  300حکمت در 
ى اریبا وجود بس کشدمىد که چگونه خداوند از مردم حساب یپرس
ار بود نشان روزى یکه آنان را با وجود بس گونههمان، فرمود: هاآن
که مردم کشد، در حالىمىحساب  هاآند: چگونه از ی، پرسدهدمى

که و حال آن دهدمىشان یکه روز گونههماننندش؟ فرمود: یبنمى
از امام)ع(  نوبتی دیگردر  356حکمت طبق . (3)نندشینمى ب

ش بربندند و در آنجا یاش را به روخانه رِدند مردى که دَیپرس
؟ فرمود: از آنجا که اجلش به رسدمىش از کجا یش کنند، روزیرها

      . (3)دیسراغش مى آ
ده یار دیبساشکال شود که نسبت به سخن اخیر امام)ع( ممکن است 

کرده و از  حبسا غارى یا خانه یافرادى را در زندان است که شده 
قابل قبول است؟ در چگونه پاسخ امام)ع( ن یاند، بنابراردهگرسنگى م

اده ى است که اریمربوط به جا حضرت ن سخنیا پاسخ باید گفت که
ن یکسى زنده بماند و در اکه تعلق گرفته باشد  خداوندت یو مش

ات او را فراهم یممکن اسباب ادامه ح هایروشحال خداوند از 
صد و نه سال در یخواست اصحاب کهف سکند؛ مثالً خدا مىمى

ه یاز به تغذین مدّت نیخواب باشند و زنده بمانند و قطعا در ا
کرد و زنده مىه یرا تغذ انآن؛ ولى امدادهاى الهى به نحوى اندداشته

ات کسى تعلق یبر ح یت الهیه، اگر مشین پایبر ا. داشتنگاه مى
دان و غارى ا در زنیات او را حتى در اتاق دربسته یرد اسباب حیگ

گونه که فرشته و همان سازدمىابد فراهم یکه کسى در آن راه نمى
ات را یحاى که اسباب ن موانع عبور کند فرشتهیتواند از امى مرگ

 .(4)دیاز آن عبور نما تواندمىز یفراهم سازد ن
رزق دوگونه است: رزق حتمى و گفت که  توانمىبه تعبیر دیگر 

ر مقسوم؛ رزق حتمى روزىیا رزق مقسوم و رزق غی ،ر حتمىیرزق غ
ن که در ی. جنرسدمىا نخواهد به او یاى است که انسان بخواهد 

چه بخواهد  دهدمىشکم مادر زنده است خداوند رزق حتمى به او 
چ گونه یو چه نخواهد و حتى اگر قادر به تالش باشد تالش او ه

 د براىیزى است که انسان بایر حتمى چیرى ندارد. اما روزى غیتأث
 رسدمىزد. اگر تالش کند به آن یبه دست آوردن آن به کوشش برخ

راین مقدر بودن روزی بناب .(5د)یرسبه آن نخواهد و اگر تنبلى کند 
به هر روی تفاوتی در کسب روزی و عدم تالش نیست. به معنای بی
کند و در عین حال برای دستیابی به رزق خود تالش میانسانی که 

است، نگران اتفاقات آینده و فقدان  باورمند به روزی رسانی خداوند
تأمین مخارج زندگی نخواهد بود و این مهم نقش فراوانی در تأمین 

  سالمت روان انسان خواهد داشت.
 یکسان نبودن روزی -3

در  آنانبه وضوح نمایان است تفاوت  هاانسانآنچه در زندگی 
طور که هیچ دو انسانی، در روزی است، همانرزق و برخورداری از 
های ، گرایشهای جسمانی، هوش و استعدادویژگیاموری چون: 

معنوی و مدت عمر یکسان نیستند، برخورداری از رزق و روزی نیز 
زخرف به این  32از این اصل حیات بشری مستثنا نیست، در آیه 

 را پروردگارت رحمت که آنانند ایآ: »موضوع اشاره شده است
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 انشانیم ایدن زندگى در را آنان معاشِ[ لیوسا] ما کنند؟مى میتقس
  «.میاکرده میتقس

 فرد چیه بودمى اگر چون ستین هاانسان دست به ارزاقطبق آیه، 
 چیه بلکه شدنمى افتی رزق قیمصاد از كی چیه در محتاجى و ریفق
اختالف  پس شد،نمى دایپ متفاوت ارزاق، داشتن در نفرى دو

 شیتم و نه – با مشیت الهی ایدن رزق نکهیا بر است لیدل نیترروشن
این (. گفتنی است که 6شده است) میتقس مخلوقات نیب در -انسان

 تسخیر با را دیگریك جامعه افراد که برای آن استاوال، تفاوت 
 هاآن زندگی نظام و نمایند مُسخّر( جانبه یك تسخیر نه) متقابل
 صفات و دهند اجتماعى زندگى لیتشک ، ثانیا،(7) شود تأمین

 تصور در رایز. شود شکوفا آنان در قناعت و صبر و ثاریا و سخاوت
براساس  یهر کس ،ثالثا، (8شود )نمى شکوفا صفات نیا بودن، کسانی

و استعداد خود عمل کند تا هر کس بر اساس استعدادش  ینسب تیمز
 .(9کند ) ایفدر جامعه نقش ا

در  را هاانسانتفاوت  البالغهنهج 23خطبه در امام علی)ع( 
ر الهى همانند قطره یتقد: »اندکردهبرخورداری از ارزاق چنین تبیین 

ار، یهاى باران، براى هرکس که مقدر شده خواه اندک و خواه بس
 ؛است جالبهاى باران، ه به دانهیتشب. (3)«دین مى آیاز آسمان به زم

هاى متفاوتى، به صورت الهىف باران، به فرمان یهاى لطچرا که دانه
ز از آسمان جود و ید. ارزاق الهى نشومىهاى مختلف نازل نیدر زم

و کامال با هم متفاوت  گرددمىات بشرى نازل ین حیرحمتش بر زم
م جارى یبارد که نهرهاى عظها آن قدر مىنیاست. در بعضى از زم

باری . (10)زى مى باردید و در بعضى، در تمام سال، مقدار ناچشومى
 اساسها یکسان نیست و معتقد باشد که روزی همه انسان کهآن

نیست که همگان روزی یکسان داشته باشند، پس از سعی  آنعالم بر 
چه کسب کرده است راضی خواهد و کوشش در طلب رزق، به آن

بود و در پی مقایسه خود با دیگران بر نخواهد آمد که این آفت 
 بزرگ موجب بیماری روان و تشویش و نگرانی مستمر خواهد بود

 .داشتو آفت ناسپاسی و کفران نعمت را در پی خواهد 
 مقدر بیش از روزی  روزی ای دست نیافتن به -4

تصریح کرده « یقدر»و « یبسط»بیر ادر نُه آیه قرآن، با تع خداوند
ه گردانید تنگ و برای برخی گشاده برخی براى را است که روزى

؛  37؛ روم:  62؛ عنکبوت:  82؛ قصص:  70؛ اسراء:  26است)رعد: 
البالغه از این مهم نهجدر  (.12 ؛ شوری: 52؛ زمر:  39و  36سبأ: 

که خطاب به  72 نامهدر -امام علی)ع( سخن به میان آمده است، 
شى یتو بر اجلت پ» اند:فرموده -است شده نوشته عبد اهلل بن عباس

  (.3)«ست به تواش ندهندینخواهى گرفت و آنچه روزى تو ن
 به و داشتى نعمتى انتظار اگر که دارندحقیقت  نیا به اشاره حضرت

 روزى چون نباش، نگران شدى محروم آن از ناخواسته عوامل سبب
 دى،یرسنمى آن به هم کوشش و تالش با حتى و است نبوده تو

 سخن نیا. دارد وجود آن به وصول امکان کردىمى گمان هرچند
 ىیهاتیمحروم گرفتار که کسانى تمام براى است خاطرى تسلى

 رهیت را آنان زندگى صفحه بسا چه و ندشومى زندگى در ناخواسته
 زىیچ نیچن که باشند داشته توجّه نکته نیا به اگر. سازدمى تار و

 حاصل آن به دسترسى امکان و بوده نشده مقرر آنان براى هرگز
 معنا آن به سخن نیا هرچند د،شومى برطرفشان نگرانى نبوده،

 به ندیرس براى را ریتدب و تیریمد و تالش و سعى انسان که ستین
 . (11)کند فراموش شتریب هاىنعمت

 خداى که د،یبدان نیقی به» اند:فرموده 273حکمت امام علی)ع( در 
 قرار کرده، مقرر میحک ذکر در آنکه جز خود، بنده براى تعالى
 داریپا طلب، در و توانا شىیاند چاره در بنده چند، هر است، نداده

 ذکر در او براى آنچه و بنده انیم و. باشد رومندین گرى، لهیح در و
 چاره و ناتوان بنده چند، هر اورد،ین دیپد مانعى کرده، مقرر میحک
 .(3)«باشد اندک شیشیاند

 حرص از آزمندان بازداشتن مانهیحک گفتار نیا در امام)ع(هدف 
 لودىآ گناه مسابقه از و گردند قانع عفاف و کفاف به دنیا است تا

 تاناپرسیدن از گروهى انیم در شتریب اموال آوردن چنگ به براى که
لوح محفوظ است  «ذکر حکیم»منظور از . دوری گزینند است جیرا

 رآنق تعبیر دراین گرچه ا. گرددکه در آنجا مقدرات انسان تعیین می
 را آن البالغهنهج شارحان بعضى و است آمده الهى اتیآ معناى به
 افراد روزى اندازه نکهیا به توجه با ولى اند؛ کرده ریتفس گونه نیهم
 مانهیحک انیب نیا امام)ع( در هدف و امدهین قرآن در مشخص طور به
 لذا ،است شده انیب میحک ذکر در اشخاص روزى حد که است آن

 جاآن در که دارد تناسب الهى علم کتاب و محفوظ لوح با کالم نیا
 .(12)است ثبت مقدرات همه

کسی که باورمند و عامل به این ، 273حکمت امام علی)ع( در ادامه 
 کهنآو دانسته است خاطرترین فرد  باشد آسودهِ بینی توحیدیجهان

کارترین افراد بیان این باور را ترک گفته و در تردید باشد، زیان
 شیب کند، عمل بدان و بود آگاه امر نیا به که کسى» فرموده است:

 دیترد آن در که هر و شود برخوردار منفعت و راحت از همه از
کامال روشن  (.3«)گردد انیز گرفتار مردم همه از شیب دارد، روا

ورزی و مشورت، ن داشته باشد پس از تالش، اندیشهیقی کهآناست 
به او نخواهد رسید، از افسردگی  مقدرش تر یا کمتر از روزیِافزون

 و از تشویشخواهد بود  مصونناشی از یأس در دست یافتن به روزی 
و اضطراب ناشی از حرص و آز برای افزودن روزی و ثروت ایمن 

 .گرددمی
ند چه بسیار ن به فراوانی ثروت و دارایی نیست؛، آسوده زیستااساس

های مادی، دچار به رغم برخورداری از انواع نعمت کسانی که
ا در بد افرادی که ارنیتشویش و اضطراب در زندگی هستند و چه بس

رند؛ بدر شادی و نشاط به سر می های زندگیداشتن حداقل اختیار
آرامش و شادی حاصل جوشش درونی افراد است و عوامل چراکه 

، سهمی اندک در آن زندگی و رفاه توسعه معیشتبیرونی چون 
 دارند.

ا های فراوانی یامام علی)ع( در پایان سخنانش به برخی حکمت
زدگی در طلب از شتاب هیزپر کند وکاستی رزق و روزی اشاره می

فرماید: و خرسندی را توصیه می د و قناعتگردمی را یادآورروزی 
 اندک کاند و خورد خود نعمت بیفر که نعمتى صاحب بسا چه»

 عمتىن تا دشیازمایب خداوند که ىیمبتال بسا و دیپو الهى عذابى راه
 ودخ شتابکارى از و فزاىیب تیسپاسگزار بر شنونده، اى پس، .دهد
 (.3«)مخواه شیب و باش خرسند داده، روزى را تو آنچه به و بکاه

در روایات  و نقش آن در سالمت روان، روزی مقدر باور داشتن به
گزارش شده است، از پیامبر)ص( نقل  )ع(دیگر و از دیگر معصومان
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 15   ...به دستیابی برای رزق در توحیدی بینیجهان نقش  

 1401 بهار، 1، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

های ی از نشانهشده است که به امام علی)ع( فرمودند: ای علی! یک
کس خدا را به خشم نیاوری و رضایت هیچ براییقین آن است که 

دهد ستایش نگویی و کسی چه خداوند به تو میکسی را به سبب آن
چه خداوند از تو دریغ داشته است سرزنش نکنی؛ زیرا را به سبب آن

رزق با آزمندی انسان حریص فرود نیاید و با روی گردانی افراد پشت 
امش و شادمانی را در نکند، خداوند با حکمت و فضل خودش آر

یقین و رضا قرار داده است و نگرانی و اندوه را در تردید و 
      . (13)است گردانیدهناخشنودی به تقدیر الهی 

کسی از مقدار روزی تعیین شده خود آگاه  اگرچهشایان ذکر است 
موظف هستند که برای به دست آوردن  هاانسان با این وجودنیست، 

روزی خود، دانش و تالش خود را به کار گیرند. پس از کوشش در 
کسب روزی برخی بهره اندک و برخی بهره متوسط و برخی بهره 

مصلحت و فراوان از رزق و روزی خواهند داشت و این به دلیل 
 موردتالش برای کسب روزی در روایات فراوانی  حکمت الهی است.
به امام صادق)ع( گفتند که شخصی  از جمله است؛ تأکید قرار گرفته

خوانم، روزه نشینم، نماز میخانه میگوید من در ست که میه
خود خواهد  ،آورم و رزقمگیرم و بندگی خداوند را به جای میمی

 آمد. امام)ع( فرمودند این شخص از کسانی است که خداوند دعایش
ی تدر روای د.وشبرخوردار نمید و از روزی را مستجاب نخواهد کر

شخصی روبروی امام صادق)ع( نشسته بود، به حضرت گفت:  دیگر،
دعا فرمود: امام)ع( تا خداوند روزی راحت و آسان دهد، دعا کن 

در  .روزی طلب کنه خداوند امر کرده است گونه ککنم، آننمی
 فرا رسد، طلب اند: اگر قرار باشد فردا مرگتروایت دیگری فرموده

 (.14) گران مباشتوانی سَربار دیرو نگذار و تا میروزی را ف
 ن است کهیا و روایات مشابه امام علی)ع(بنابراین هدف از سخنان 

و متعارف،  زندگى معقولزد و به یبپره ورزیاز حرص  انساناوال، 
ز باز یگران نیرا براى د عرصهقانع باشد تا آلوده حرام نگردد و 

از امام صادق)ع( نقل شده است که در طلب روزی  لذا (،15)بگذارد
ثانیا، توجه داشته باشد  (.16) ورزیدباید نص کرد و حرباید نسستی 

 والمعم کوشاتر هستند که ناآن و است اسباب عالم که اگرچه عالم،
، ندتالش هست و کم سست که ناآن و دارند هاروزی از بیشترى بهره
 همیشگى و کلى قاعده یك این حال عین درکمترى دارند،  بهره

 چه هر که هستند الیقى و جدى بسیار افراد گاه که چرا نیست،
 ستد کم افراد گاه عکس به و ند،برنمى جایى به کنند راهتالش می

، است گشوده هاآن روى به سو هر از روزى درهاى که هستند پا و
 ثیرىأت تمام با دهد نشان خداوند که است این براى گویا استثناها این
 شفرامو غرق شده و اسباب عالم در نباید آفریده، اسباب عالم در که

 آن هک است دیگرى نیرومند دست دستگاه، این پشت در که کنند
 یرزق اگر ،از روی ناآگاهی مردم بیشتر ، اما(17)گرداندمى را

 اتاتفاق و ظاهرى اسباب به را خود محرومیت باشد، نشده نصیبشان
 هوشمندی و زیرکی به را آن شود، نصیبشان اگر و دهند،مى نسبت
 کافى آنان حماقت همین در نشان دادن ند وکنمى منتسب خود
 .(18)است

ه ببه هر صورت این باور توحیدی که انسان پس از تدبیر و تالش 
دست نخواهد یافت مانع از مقایسه روزی ای بیش از روزی مقدر 

خود با دیگران خواهد بود و نیز قناعت به آنچه را که دارد در پی 

ه ک-خواهد داشت. فرد معتقد با چنین باوری از تشویش و اضطراب 
 ایمن خواهد بود.  -موجب اخالل در سالمت روان است

 هاز دست رفت محزون نبودن به خاطر روزی -5
کسب  ی که در گذشته برایهایواسطه موقعیتبه  معموالها انسان

یا به سبب  اندو از به دست آوردن آن محروم شده اندداشتهروزی 
ندوه و ناراحتی در ا ،دانزیان و خسارت مالی که متحمل گردیده

سازد که منتهی روان آنان را آزرده می گاه این اندوه چنانهستند، 
شناسان و روانروان گران نکار درماگردد. شاید راهبه افسردگی می

از دست رفته است آن را باز نمی چهاین باشد که اندیشیدن در آن
لذا حال را  کند،و فقط زندگی روزمره را دچار اختالل می گرداند

و اندوه گذشته را رها سازند. این  مغتنم شمرده و از آن لذت برند
ازسازی در جای خود راهکاری مفید برای ب اگرچه هاگونه توصیه

 پیشنهادیکار راهاثربخشی و پایداری  از اما روان رنجور افراد است،
بینی توحیدی در جهان برخوردار نخواهد بود. توحیدی بینیجهان

که انسان را از اندوه  الهی استراضی بودن به رزق مقدر ، البالغهنهج
. آوردبه ارمغان می را رهاند و آرامش روانمال از دست رفته می

هر که به روزیى که خدا »: اندفرموده 349حکمت در امام علی)ع( 
 .(3)«به او داده، خرسند باشد، بر آنچه از دستش رفته، محزون نگردد

 خود، مقامات یا اموال دادن دست از دلیل به که بنابراین کسانى
 هب خدا آنچه به و ندکردمى پیشه قناعت اگر ،اندوهند و غم گرفتار

 برچیده هاآن دل صفحه از اندوه و غم شدند، مى راضى بود داده هاآن
 باید انسانمضاف بر آن، . داشتند آرامى و خوب زندگى و شد مى

 نبوده مقدر هیچگاه رود مى دست از که امورى از بسیارى بداند
 تنیس مقدر انسان براى آنچه براى چرا پس شود، وى نصیب که است

  (19)؟ گردد غمگین
 نیامده محزون نبودن به خاطر روزی -6

از دست داده، اندوهگین  برای روزیِ هاانسانبرخی از ممکن است 
گو  ،که نیامده دلهره و نگرانی داشته باشندای نباشند ولی برای روزی

برای روزی  و همبرای روزی از دست رفته  برخی دیگر هم کهاین
 خاطرپریشان ای که تحقق نیافته است دل نگران و نیامده و آینده

هستند. این دلواپسی گاه به واسطه شرایط نامساعد اقتصادی فرد و 
آن دارند که از کسب  واهمه ازو افراد  گرددمیجامعه دو چندان 

دغدغه . این شوند درماندهه های آیندرزق فردا، هفته، ماه، سال و سال
ان گاه چن کند.مش روحی را از انسان سلب میپریشانی خاطر، آراو 

که روان انسان را از تعادل خارج  نهددل نگرانی رو به ازدیاد می
 گردد.سازد و به دارو و درمان نیازمند میمی

 کار برای پیشگیریور، کارسازترین راهباورهای اعتقادی توحید مح
حکمت  در )ع(ها هستند. امام علیها و اضطرابدرمان این تشویشو 

اى فرزند آدم، اندوه روز نیامده را به روزى که : »ندافرموده 267
آمده است میاور. زیرا فردا، اگر از عمر تو باشد، خداوند در آن 

    (. 3)«روز، روزیت را خواهد داد
از امام)ع( نقل  379 در حکمتتر مبسوط مشابه این کالم، به شکلی

 رد تو آنکه یکى: است گونه دو بر روزىای فرزند آدم! : »است شده
 او سوى به تو اگر و توست طلب در او آنکه یکى و هستى طلبش
 اندوه بر را خود سال اندوه پس،. آمد خواهد تو سوى به او نروى
 اند، کرده مقرر روزى را تو چه هر روز، هر که مکن بار خود روز
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 روز هر در تعالى خداى باشد، تو عمر از سال آن اگر. کند کفایت
 آن اگر و. کرد خواهد عطا تو به ساخته تو قسمت آنچه ،آیدمی که
 آن از که بخورى را چیزى اندوه باید چرا پس نباشد تو عمر از سال

 یردنگ پیشى تو بر اى خواهنده هیچ توست روزى آنچه در .نیست تو
 ه،شد مقدر تو براى آنچه و نشود غالب تو بر اى کننده غلبه هیچ و

    (. 3)«نکند درنگ تو، به رسیدن در
 مینتأ و زندگى براى کوشش و تالش کتر )ع( امام منظورگمان بی

 دیگران به نبودن وابسته براى ریزىبرنامه فقدان و معقول آینده
 مردم از بسیارى که است شدیدى حرص از جلوگیرىنیست و مراد، 

 تالش اندوزىثروت براى دائما آینده تأمین بهانه به و دگیرمى فرا را
 آن از عمر آخر تا هرگز که آورندمی گرد را اموالى و کنندمى

در غیر  .(20)گذارندمى جای به دیگران براى کنند و تنهانمی استفاده
نفس انسان از او تأمین معیشت  هایخواستهاساسا یکی از این صورت 

هرگاه نفس از سلمان فارسی نقل کرده است که  )ع(است، امام باقر
د و شورگردد علیه انسان مینمخارج زندگی تأمین انسان ببیند که 

کند و چون ببیند که روزی او تأمین در پیروی از او سرکشی می
)ع( در م صادقاماعین این سخن را . (21گیرد )گردد آرام میمی

ن بیا -کردندکه حضرت را از طلب رزق نهی می-مناظره با صوفیه 
 (22فرموده است)

 اکتفا کردن بر روزی مقدر  -7
، انسان پس از تدبیر و تالش برای دستیابی به بینی توحیدیجهاندر 

امام نماید، میآورد، اکتفا و قناعت چه که به دست میرزق، به آن
 هک بدان یقین به»: اندفرمودهخطاب به فرزندش  31نامه در  علی)ع(

 به تو. نتوانى رستن خویش مرگ از و رسید نخواهى آرزویت به
 دنیا، طلب در پس. رفتند مى تو پیشینیان که روى مى راهى همان
 رازی کن، تالش نیکو معاش طلب در و گیر سهل و کن مدارا لختى
)ع( همچنین از امام (.3)«کشد سرمایه نابودى به که طلب بسا چه
 همان کرد، توان اکتفا بدان چه هر»نقل شده است:  395حکمت در 

 را همان دنیا از»است:  فرموده 393حکمت در و  (3)«است کافى
 روى تابد، مى بر تو از روى آنچه از و آید تو نزد که برگیر
  (.3)«برتاب

 شرایط در انسانى هر کهدارد  این به اشارهسخنان امام علی)ع( 
 خواه درآمد این که دارد درآمدى عادى، کار و کسب و معمولى
 معموالً کندمى زراعت که هنگامى مثالً آید،می او سراغ به ناخواه

. صنعت و تجارت و دامدارى همچنین و دارد ایعایدی زراعت این
 در این. آیدمین انسان سراغ به آن بر افزون که دشومى بسیار ولى

 آن سراغ به انسان کهاست  بهتر: فرمایدمى( ع)امامصورت است 
 منظور هرگز. ستا دنیا به اعتنایى بى و زهد حقیقت این و دنرو
 وا سراغ به رزق تانشینی گزیند خانه ،انسان که نیست این( ع)امام

 هک جایى در ثروت و مال افزودن بر که است آن منظور بلکه بیاید،
 ىزیاد مشقت هم چراکه ؛باشد نداشته ، اصرارنیست فراهم اسبابش

 آلوده گناهان انواعبه  است ممکن هم و کندمى تحمیل انسان بر را
 زبان نرسد آن به اگر بسا اى و شود منحرف شرع مسیر از وگردد 

 .(23)بگشاید کفران و ناشکرى به
ورزی برای کسب کوشش و اندیشه پس از مآل اندیشی،بنابراین 

روزی، باورمند بودن به این حقیقت که خداوند روزی افراد را مقدر 

سهم  انسان روانآسودگی خاطر و عدم تشویش  در ،کرده است
در  امام علی)ع(از در سخنی دیگر . این مهم ایفا خواهد کرد بسزایی

 عتقنا از توانگرتر گنجى، هیچ»است:  انعکاس یافته 371حکمت 
 ستىد تهى روزانه، روزى به خشنودى از نیکوتر ثروتى، هیچ و نیست

 به کند، بسنده اند، داده را او که کفافى به کس هر .نزداید را
 گرفته جاى راحت و امن سایه در و است پیوسته آسودگى،

 (.3)«است
 طلب روزی حفظ کرامت در  -8

خداوند . است برخوردار روحانی و جسمانی وجودیِ بُعد دو از انسان
 از پس و گویدمی سخن جسم قالب در روح شدن دمیده از قرآن در

یم تبریك خود به انسان آفریدن برای که است دو این ترکیب
 از ای را تکریم کرده است و. چنین آفریده(14مؤمنون: )گوید

 از بسیارى براو را  و داده است روزى او به پاکیزه چیزهاى
ای حال چنین آفریده .(70: )إسراءداده است  برترى دیگر هاىآفریده

که خداوند تکریمش کرده و روزی او را تضمین کرده است، 
قیر کند و به برای به دست آوردن رزق، خود را تح نیستسزاوارش 
از بیش  با کوچك کردن خود بهکه  هرچند ای تن دهد.هر خواری

کرامت انسانی خود را در تنها یابد و روزی مقدر خود دست نمی
کند و چون بردگان در اختیار قربانی می اشنفسانیمسلخ مطامع 

 -بی لطف الهی-از ارتزاق خویش خود آنان دیگرانی خواهد بود که 
 31در نامه بینی توحیدی جهانامام علی)ع( به این  ناتوان هستند.

 خیزد، طلب به کس هر که نیست چنان»اشاره روشنی داشته است: 
 محروم نشتابد، طلب در کس هر که نیست چنان و دهند روزیش

 تو چند هر فرومایگى، به آلودگى از دار گرامى را خود نفس. ماند
 گذارىمى مایه خویش وجود از آنچه زیرا. برساند ویتزآر به را

 آزاد خداوندت مباش، دیگرى بنده .آمد نخواهد دستت به دیگر
 فایدت، چه آن در نشود، حاصل شر به جز که خیرى. است آفریده

 آسایشى چگونه نیاید، دست به مشقت به جز که آسایشى و
 .(3)«است؟

که  نیستشدن  گرانید سربارِو  البته الزمه این سخن عافیت طلبی
چنین آفتی خود موجب خدشه دار شدن کرامت انسان است، لذا از 

نیاز است و از سویی کسب روزی  درتالش و تدبیر انسان سویی به 
دیگر از خداوند درخواست رزق و تمنای حفظ کرامت و مبتال 

ت. اس الزم و پست در دستیابی به روزی فرومایهی هاانساننشدن به 
مهم تمرکز یافته بر این  البالغهنهج 225خطبه در دعای امام علی)ع( 

 به ار مکانتم و کن حفظ را آبرویم توانگرى، به خدایا، بار: »است
 مردم از یا خواهم، روزى تو روزیخواران از که منماى تباه بینوایى

 زىچی من به که کسانى، ستایش به یا و جویم مهربانى بدکردارت
 محروم مرا که کسانى، نکوهش به یا و گردم مبتال اند، بخشیده

 توانى مى و ببخشى توانىمى که تویى سرانجام،. شوم فریفته ،اندداشته
های افسردگی و یکی از علت(. 3) «توانایى چیز هر بر تو که نبخشى

در طلب رزق تن به  کهآندرماندگی، کمبود عزت نفس است، 
دهد عزت نفس خویش که بزرگترین سرمایه خواری و ذلت نمی

جان آدمی است حفظ نموده است و به ارتقای بهداشت روانی خود 
 است. کمك کرده

  در روزیپرهیز از مقایسه و حسادت کردن  -9
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 17   ...به دستیابی برای رزق در توحیدی بینیجهان نقش  

 1401 بهار، 1، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

به طور یکسان از  هاانسانبین توحیدی طبق جهانگذشت  کهناچن
دهد که افراد در فراوان رخ می با این وجودروزی برخوردار نیستند؛ 

ه محل مسابق ایدن، در حالی که آیندمقایسه خود با دیگران بر میپی 
قطه ن كیو با  کسانی طیاصوال مسابقه در شرا ستین یویدر امور دن

متفاوت  یاستعداد ها یها داراشروع معنا دارد حال آنکه انسان
. به هر روی آدمیان با نقطه شروع قرار نگرفته اند كیهستند و در 
 ند؛شومی در خود موجبرا یأس و افسردگی  زمینهاین مقایسه 

 ،آسیب رساندن به روانیکی از عوامل ناهنجاری رفتاری و  چراکه
برخی دیگر به حسادت  است. همچنین در مادیات کردنمقایسه 

شوند و روان خود را به سبب آرزوی زوال نعمت از فرد دچار می
ود را با مخاطره سازند و بهداشت روانی خبرخوردار رنجور می

یکی از  256در حکمت  ازند، طبق فرموده امام علی)ع(سهمراه می
 (.3)است حسد عوامل تندرستى، کمى

 هانایکی از مؤثرترین درماصالح نوع اندیشه ، توحیدی بینیجهاندر 
این  بر اساس است. های اخالقی و روحیبرای مداوای این بیماری

که غالبا برای مردمان  – خداوند طبق مصالح گوناگون ،بینیجهان
برای برخی روزی گسترانیده و برای برخی دیگر  -پوشیده است

باور به این حکمت الهی داشته باشد، از  کهآن .تنگ گردانیده است
کم نسبت دست-پریشان حالی نجات یافته و آرامش خاطر خود را 

در امام علی)ع( فراهم خواهد ساخت.  -به مسأله رزق و روزی
 براى باران، هاى قطره همانند الهى تقدیر»: اندفرموده 23خطبه 
 زمین به آسمان از بسیار، خواه و اندک خواه شده مقدر که هرکس

 یابد، خود از بیش را خود برادر منال و مال کسى اگر پس. آیدمی
در برخی روایات مقایسه اموال خود . (3)«برد رشك او بر که نباید

با دیگران و دیده دوختن به ثروت مردمان موجب اندوه و خشم و 
 کهناخشنوی بیان گردیده است، از پیامبر)ص( نقل شده است که آن

، اندوهش افزون گردد و چه در دست مردم است دیده بدوزدنبه آ
 .(24)خشم او فرو نکاهد

 قسمت برابر در تسلیم و رضا روح الزم به ذکر است که اگرچه
 و بخشدمى آرامش انسان به مادّى، منافع زمینه در مخصوصاً الهى،
 انواع به گرفتاری و ثروت آلودحرص هاىمسابقه از را آدمى

گردد، با این مى تداحس و توزى کینه مانع و داردمى باز محرّمات،
 مورد در تقسیمى چنین به اعتقاد با که شود اشکال است ممکنوجود 
 دگرایمى خاموشبه  هاانسان در تالش روح مادّى، هاىبهره و ارزاق

 رتغیی قابل و شده تقسیم پیشاپیش ها،روزى که بهانه این به افراد و
 عقب کنند و در نتیجهمی خوددارى بیشتر هاىفعّالیّت از نیست

را در پی خواهد  مادّى هاىپیشرفت و اقتصادى امور در ماندگى
د یاشکال با ایندر پاسخ به  .خواهد شد فقر با مبارزهمانع از  و داشت
 حرکت براى فراوانى هاىانگیزه خود، وجود درون از مردم،گفت 

 عواملى اگر و دارند، اقتصادى زندگى گسترش و مادّیات سوى به
 مرزهاى و حدّ تمام که ندگیرمى شتاب چنان نکند، کنترل را هاآن

 ثروت در مسابقه و تکاثر و حرص سوى به و شکسته را اخالقى
و سخن حضرت در این راستا باید مورد دقت  (25)تازندمى اندوزى

امام سجاد)ع( در موعظه یارانش فرمودند:  این خصوصدر  قرار گیرد،
دنیا سفارش  کنم ولی دربارها را نسبت به آخرت توصیه میشم

کنم، زیرا شما )بر اساس خواسته های دنیوی که دارید به اندازه نمی

حریص کافی( به دنیا توصیه شده اید و برای به دست آوردن آن 
      .(26)ایدهستید و به آن چنگ زده

 وزی ربه  دستیابی با تکالیف الهیالتزام  تعارض ه به عدمتوج -10
آمیخته به شرک در کسب روزی که شاید باور  هایدیدگاهیکی از 
ن وردبا به جای آ گاه دستیابی به رزقباشد آن است که  بسیاری

ای که پیشهصاحبمثال، ست، برای تکالیف و فرائض امکان پذیر نی
به دست آوردن  ایی جسمانیتوان داریهدر صورت روز کندمىگمان 
د که رعایت حدود و پندارمیرا نخواهد داشت یا کاسبی که  رزق

 بینی. در جهانموجب از دست دادن روزی خواهد بوداحکام شرعی 
 انجام تکالیف وجود ندارد. در، تعارضی میان کسب رزق و توحیدی
 لزوم انجام )ع( به، امام علیالبالغهنهج 374حکمت و  156خطبه 

 هاآنامر به معروف و نهی از منکر اشاره فرموده و انجام  دو فریضه
امر به معروف و » داند:را موجب نزدیکی اجل و کاستی روزی نمی

نهى از منکر، دو صفت از صفات پروردگار عزّ و جلّ اند که نه 
 (.3)«نزدیك شدن اجل را سبب شوند و نه از رزق کاهند

 فهوظی دو این انجامدر پی  اگر کنندمى گمان که کسانى بسیارند
 و نیست چنین کهحالى در افتدمى خطر به نانشان یا جانشان برآیند

 دآلو شرک تفکرى تفکر، این و هاست آن نان و جان حافظ خداوند
 این دو فریضه، شایان ذکر است .(27)است حق از گانهبى و

 تعارض)ع( هستند و قاعده عدم از فرائض مورد اشاره امام هایینمونه
کاستی جان و رزق نسبت به همه واجبات الهی جاری  باانجام فرائض 

این قاعده موجب آرامش خاطر در عمل به فرائض عمل به  است.
 و نگرانی نخواهند داشت.دغدغه  از این جهتخواهد بود و افراد 

 عوامل ازدیاد روزی به کار بستن -11
، مقدر بودن رزق به بینی توحیدیجهاندر  گونه که گذشتهمان

جا که افراد از معنای عافیت طلبی و سست عنصری نیست و از آن
 توان هوش و روزی مقدر خود آگاه نیستند موظف هستند به قدر

روزی از عوامل مادی و در و فزونی برای گشایش در زندگی  خود
مه در هبینی توحیدی به طور کلی جهان. در بهره گیرند معنوی

 مسألهحوادث عالم، دو دسته  عوامل مادی و معنوی مؤثر هستند. 
ه که ب طورهماندر طلب رزق روزی نیز از این قاعده مستثنا نیست؛ 

کار بستن فکر، تالش و مشورت الزم است، توسل به عوامل معنوی 
وامل هایی از دو دسته عبه نمونه البالغهنهجدر  .نیز ضروری است
و استغفار و صدقه دو عامل معنوی ره شده است؛ معنوی و مادی اشا
آورده است، عاملی است مادی روزی بدان روی که مشارکت با کسی 

 سخن گفته شده است. هاآناز که 
ا برزق  افزایشاستغفار در تأثیر باره درامام علی)ع( ، 143خطبه در 

 استغفار سبحان خداوند»: اندفرمودهستناد به سخن خداوند در قرآن ا
 و است، داده قرار خلق رحمت مایه و رزق فزونى سبب را، گناه از
 بطلبید، آمرزش خویش پروردگار از: »است فرموده چنین( قرآن در)

 وفر شما بر آسمان از را خویش برکات است، آمرزنده بسیار او که
  (. 3)«کندمى کمك را شما فرزندان، و اموال بخشش با و فرستد، مى

درباره تأثیر صدقه در روزی  137حکمت در  امام علی)ع(
 از منظور .(3)«آرید فرود دادن صدقه اب را روزى: »اندفرموده

 انگیزه با و عوض بدون که است مادى موهبت گونه هر «صدقه»
 حکمت مشابه این سخن در. شود داده قرار دیگرى اختیار در الهى
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روزی،  کسبیکی از عوامل مادی در . (28) «کنید معامله خداوند

 حکمتدر  مشارکت با کسی است که رزق به او روی آورده است
 رازی کنید، شراکت روزى فراخ مردم با»آمده است:  البالغهنهج 230

 .(3)«ترند شایسته را نیکبختى و سزاوارتر را توانگرى
انسان به ازدیاد گیری از این عوامل از سویی موجب امیدواری بهره

دیگر زمینه  یدن آرامش خاطر است و از سویروزی و فراهم آم
آورد و این خود از رشد و تعالی روحی را در فرد فراهم می

 تنگفشایان  کارهای دستیابی به سالمت روان است.ترین راهاساسی
دخیل هستند،  ی، علل و عوامل متعددداد حوادث عالمدر رخکه است 

را برای  های حضرتاین توصیهفرد موحد  شایسته است اگرچهلذا 
 واملعمیان این  قطعیاما این به معنای تالزم  فزونی رزق به کار گیرد

ها و نیست، چه بسا ممکن است بر اساس حکمت روزی ازدیاد و
های الهی این فزونی رزق در آینده دورتری رخ دهد و یا مصلحت

نپیوندند و وضع فعلی فرد به صالح دین، دنیا و آخرت  اساسا به وقوع
 فرد باشد.

 
 گیرینتیجه
چه گذشت روشن گردید که یکی از عوامل مُخلّ در آرامش از آن

و  –غه کسب روزی است. یکی از مؤثرترین ها، دغدروان انسان
کار در برطرف کردن این تشویش و رسیدن به راه -بلکه مؤثرترین

ای است که بینی توحیدیآرامش در این مسأله برخورداری از جهان
ر د امام علی)ع( سخنان با بررسیالبالغه انعکاس یافته است. در نهج

یازده باور توحیدی کم این کتاب ارزشمند روشن گردید که دست
درباره مسائل مربوط  روان سالمت به دستیابی موجب رزق درباره

به معیشت و امور مادی خواهد بود، این باورها عبارت بودند از : 
داری عهده -2 ،داری روزی تمام موجودات به وسیله خداعهده -1

 دست -4 روزی، نبودن یکسان -3 ،ها به وسیله خداروزی انسان
 خاطر به نبودن محزون -5 مقدر، روزی از بیش ای روزی به نیافتن
 -7 نیامده، روزی خاطر به نبودن محزون -6 رفته، دست از روزی
 -9 روزی، طلب در کرامت حفظ -8 مقدر، روزی بر کردن اکتفا

 عدم به توجه -10 ،پرهیز از مقایسه و حسادت کردن در روزی
 بستن کار به -11 روزی، به دستیابی با الهی تکالیف التزام تعارض
 .روزی ازدیاد عوامل
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