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  پیش گفتار
 فقر و نیاز مـالی اسـت کـه روح بـشر را آزار      از نامالیمات زندگی آدمی، پدیده 

ها در مقابله با این پدیده، فقـر آنهـا را از         دهد و گاه به خاطر عدم مهارت انسان         می
دارد و بـه سـوي     اسـت بـازمی   مسیر فطریشان که رسیدن به سـعادت و رسـتگاري     

  .دهد خطرات مهلکی سوق می
  .یتی به خطرات فقر تصریح شده استدر روا

  )448 /شهري، ري(» کاد الفَقْرُ انْ یکونَ کُفراً«: فرمود9پیامبر اسالم
  ».نزدیک است که فقر به کفر انجامد«

ساز سـقوط او از    فقر مالی، آزاردهنده روح آدمی و زمینه   از این جهت که پدیده    
: گویـد  بـرد و مـی    خدا پناه میمسیر فطري است، پیامبر اسالم از کفر و فقر مالی به        

  )همان(» .نَعم: أیعدِالن؟ قال: فقالَ رجلٌ. اللّهم إِنّی اَعوذُ بِک من الکُفْرِ و الْفَقْرِ«
آیا این دو با هم : مردي عرض کرد. برم بارخدایا، من از کفر و فقر به تو پناه می«

  ».آري: برابرند؟ فرمود
 را از نگـاه قـرآن جـستجو     1ي غلبه بر فقر مـالی     ها  در این نوشتار برآنیم مهارت    

نموده و به راهکار قرآنی در مقابله با این پدیده برسیم تا از خطرات ناشی از فقر و           
  .نیاز مالی در امان باشیم

  
   مالی فقربر چیره شدن گانه  هاي سه مهارت

با مطالعه آیات کریمه به سه نوع مهارت شناختی، رفتاري و معنوي چیره شـدن      
  .شویم بر فقر روبرو می

   مهارت شناختی)الف
در هـر قلمـرو از امـور    . شناخت، منشأ رفتار، احساسات و عقاید انـسان اسـت         

بـدون  . شدن بر فقر، بشر نیازمند به شناخت و آگـاهی اسـت             زندگی از جمله چیره   
آگاهی و شناخت دقیق از ماهیت فقر و فلسفه آن، بشر توان مقابله با آن را نخواهد           

از این جهت قرآن کریم در گام اول، بـشر را بـه حقیقـت امـوال دنیـوي و             . داشت
  .کند هاي آن آگاه می ویژگی
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  احتیاج و فقر، ذاتی بشر. 1

کند؛ انسان موجـودي اسـت کـه هـم در            وجدان آدمی، این حقیقت را درك می      
پیدایش و اصل وجودي خویش نیازمند بوده است و به او لبـاس هـستی بخـشیده                 

در . باشد   هم در ادامه هستی، نیازمند به رزاق و افاضه فیض حیات می            شده است و  
آیات کریمه هم به این واقعیت تصریح شده است که انسان مخلوق و محتاج است               

  .و خداوند رازق اوست
  )21/بقره( )یا أَیها النَّاس اعبدوا ربکُم الَّذِي خَلَقَکُم والَّذِینَ مِنْ قَبلِکُم(

پروردگار خود را پرستش کنید؛ آن کس که شما، و کسانی را که پیش از شما بودند ! ي مردم ا«
  ».آفرید
  )28/بقره( )کَیف تَکْفُرُونَ بِاللَّهِ وکُنْتُم أَمواتًا فَأَحیاکُم(

بودید، و او شما ) روحی و اجسام بی(شوید؟ در حالی که شما مردگان  چگونه به خدا کافر می«
  ». کردرا زنده
  )58/ذاریات( )إِنَّ اللَّه هو الرَّزاقُ ذُو الْقُوةِ الْمتِین(

  ».دهنده و صاحب قوت و قدرت است خداوند روزي«
از آنجایی که قرآن، کتاب زندگی سالم و دور از اضـطراب و فـشارهاي روانـی         

، فقـر  است، به فقر ذاتی بشر تصریح نموده تا آدمی زمانی که گرفتار فقر مالی است      
و نیاز او را غمگین ننموده و او را به خود مشغول نکرده و زمانی هم کـه در رفـاه                     

برد، خود را مالک حقیقی اموال به حساب نیاورد، بلکه مالک حقیقی  مالی به سر می
  .را خدا بداند

به خاطر همین مهم، خداوند شناخت دهی نموده و بشر را به واقعیت نیازمندي          
  :ر مطلق او تصریح نموده و فرموده استاو رهنمون و به فق

  )15/فاطر( )یا أَیها النَّاس أَنْتُم الْفُقَرَاء إِلَى اللَّهِ واللَّه هو الْغَنِی الْحمِید(
نیاز و شایسته هرگونه حمد  ید؛ تنها خداوند است که بیشما همگی نیازمند به خدای! ي مردما«

  ».و ستایش است
به حقیقت فقر ذاتی خویش پی ببرد و بدان باور داشته باشـد،        آري، آدمی وقتی    

آورد، بلکه بـر   هم در هنگام احتیاج و گرفتاري مالی سر تسلیم در برابر آن فرو نمی     
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کند، و هم در صورت دارایی اموال باز خود را در برابر خـدا فقیـر    فقر غلبه پیدا می 
  .داند دانسته و اموال را از آنِ مالک حقیقی آن می

  اموال؛ وسیله آزمایش. 2
عامل مهمی که در سالمت و عدم سالمت زندگی افراد نقش قابل توجهی دارد،       

اگر انسان نگاهش به دارایـی و امـوال، سـبب         . هاي زندگی است    نوع نگاه به پدیده   
برتري بر دیگران باشد و آنها را موجب دوستی خدا بر دارندة آن بداند، قطعاً فقر و    

زار داده و همیشه نیاز و احتیـاج را موجـب خـواري و ذلیـل بـودن            احتیاج، او را آ   
پندارد، ولی اگر نوع نگاهش به اموال و متاع دنیوي، وسـیله آزمـایش و               خویش می 

ها باشد، نه تنها احتیاج و نیاز او را آزار نداده، بلکـه سـعی و      عذاب برخی از انسان   
اي از آزمـایش الهـی    مونـه تالش نموده در میدان آزمایش که سنت الهی است ـ و ن 

  .فقر و احتیاج مالی است ـ سربلند و سرفراز بیرون آید
خداوند سبحان در کتاب زندگی آیاتی را بر رویکرد دوم متمرکز سـاخته اسـت       
تا بشر با این نوع رویکرد بتواند بر احتیاج و نیاز فـائق آیـد و در پرتـو عقیـده بـه                   

  تا از خطرات آن مصون بماند؛آزمایشی بودن اموال، فقر را تحمل نماید 
  )28/انفال( )واعلَموا أَنَّما أَموالُکُم وأَوالدکُم فِتْنَۀ(

  ».و بدانید اموال و اوالد شما، وسیله آزمایش است«
  )15/تغابن( )إِنَّما أَموالُکُم وأَوالدکُم فِتْنَۀ(

  ».اموال و فرزندان فقط وسیله آزمایش هستند«
  . فوق، اموال از ابزار آزمایش الهی معرفی شده استدر دو آیه

کلمه فتنه، همان مفهوم امتحان و آزمایش       . فتنه در اصل به معناي آزمایش است      
را دارد، البته فتنه را از این جهت فتنه گویند که چیزي است که انسان را بـه خـود                   

  )4/182آن، مطهري، آشنایی با قر. (کند و امتحان بودنش به همین است مشغول می
راغب اصفهانی براي واژه فتنه معانی متعددي ذکـر نمـوده کـه از جملـه آنهـا،                   

واژه فتنه مثل واژه بالء است و هر دو واژه هـم در سـختی و هـم در            . آزمون است 
رود، ولی معنی فتنه و بالء در شدت     آسایش که انسان از آن ناگزیر است به کار می         

  )راغب اصفهانی. (شتر استو سختی آشکارتر و به کاربردنش بی
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روشن است که وقتی آدمی به سنت الهی آزمایش اعتقاد داشته باشد و امـوال و     
فقر را از ابزار این سنت الهی بداند، این عقیده توان تحمل فقر را در آدمی به وجود 

بـه همـین خـاطر،    . دهد آورد و انسان را از نامالیمات و اثرات بد فقر نجات می           می
 بشر را به این نوع نگاه رهنمون ساخته تا در پرتو ایـن نـوع بیـنش و             خالق هستی، 

  .شناخت، خویش را از خطرات و رنج فقر مالی برهاند
  هاي دنیا اندك و رزق نیکو نزد خدا بهره. 3

هاي  هاي متعددي دارد که نمونه آن اندك و فانی بودن بهره دنیا با آخرت تفاوت  
هر انسان عـاقلی کـه قـرآن را پذیرفتـه و     . استهاي اخروي  دنیا و ابدي بودن بهره  

داند و جهان پـس از مـرگ را           دستورات آن را سعادت بخش دو سراي خویش می        
هاي ابدي اخروي  شود بهره اندك دنیوي را بر بهره باور دارد، هیچ وقت راضی نمی     

هـاي اخـروي      هاي دنیـوي را بـر بهـره         هاي کافر بهره    در مقابل، انسان  . ترجیح دهد 
  دهند؛ ح میترجی
 )الَّـذِینَ یـستَحِبونَ الْحیـاةَ الـدنْیا علَـى اآلخِـرَة            *وویلٌ لِلْکَافِرِینَ مِنْ عذَابٍ شَـدِیدٍ       (

  )2-3/ابراهیم(
هـا کـه زنـدگی دنیـا را بـر آخـرت تـرجیح         همـان )! الهـی (واي بر کافران از مجازات شدید  «

  ».دهند می
دن زندگی دنیا و ماندگاري زندگی اخروي خداوند در آیات متعددي به ناچیز بو

در دو آیـه  . تصریح نموده تا بشر با این نوع مهارت شناختی، بر فقر مالی فائق آیـد           
  :ذیل به تفاوت فوق تصریح شده است

  )77/نساء( )قُلْ متَاع الدنْیا قَلِیلٌ واآلخِرَةُ خَیرٌ لِمنِ اتَّقَى(
 و سراي آخرت براي کـسی کـه پرهیزگـار باشـد بهتـر             بگو سرمایه زندگی دنیا ناچیز است،     «
  ) توبه38و آیه  (».است
  )131/طه( )ورِزقُ ربِّک خَیرٌ وأَبقَى(

  ».و روزي پروردگارت بهتر و پایدارتر است«
در این دو آیه، اندك بودن متاع دنیا و بهتر و پایدارتر بـودن رزق آخـرت بیـان              

  .شده است



 

 

 

181 

رآن
ر ق

ی د
 مال

فقر
 بر 

لبه
ت غ

هار
   م

   
 

دار و بهتر، در قبال بهره اندك و فـانی دنیـوي تـوان           آري، امیدواري به رزق پای    
نماید و او را از هرگونه غم و اندوه و  غلبه بر پدیده فقر مالی را در آدمی تقویت می

  .سازد خیره شدن به اموالی که در دست دیگران است رها می
همچنین خداوند در آیاتی پیامبر اسـالم را مـورد خطـاب قـرار داده کـه امـوال          

  .تو را به اعجاب واندارددیگران 
فَال تُعجِبک أَموالُهم وال أَوالدهم إِنَّما یرِید اللَّه لِیعذِّبهم بِها فِـی الْحیـاةِ الـدنْیا وتَزْهـقَ            (

  )55/توبه( )أَنْفُسهم وهم کَافِرُون
خواهد آنان را به وسیله آن،  ا میها، تو را در شگفتی فرو نبرد، خد  اموال و اوالد آن   ) فزونی(و  «

  ».در زندگی دنیا عذاب کند و جانشان برآید در حالی که کافرند
. تر از این دارد که انسان فقط از چیزي خوشش بیاید ب مفهومی عمیقاعجا«

گوییم او را به  هرگاه چیزي انسان را تحت تأثیر قرار دهد و او را منفعل کند، می
  )43/ باح یزدي،مص(» .اعجاب واداشته است

  :تر فرمود و در تعبیري صریح
وال تَمدنَّ عینَیک إِلَى ما متَّعنَا بِهِ أَزواجا مِنْهم زهرَةَ الْحیـاةِ الـدنْیا لِنَفْتِـنَهم فِیـهِ ورِزقُ       (

  )131/طه( )ربِّک خَیرٌ وأَبقَى
هـا  ایـم مـیفکن، این   ایی از آنان دادهه ه گروهاي مادي، که بر و هرگز چشمان خود را به نعمت     «

  ».یم و روزي پروردگارت بهتر و پایدارتر است دنیاست تا آنان را در آن بیازمایهاي زندگی شکوفه
هاي قرآنی در ظاهر به شخص  البته باید توجه داشت که این گونه خطاب«

 باب روایت شده، اینها از:گونه که از ائمه اطهار است، اما همان9پیامبر
گوید که دیوار  به در می(و به قول خودمان ) ایاك اعنی و اسمعی یا جاره(

  )40/، همان(» .است) بشنود
  رزاقیت خدا. 4

هاي شناختی ارائه شده بر قرآن کریم بر غلبه نمـودن فقـر               یکی دیگر از مهارت   
ه دهنده همـ    به این معنا که روزي    . مالی، باور داشتن به رزاقیت خداوند متعال است       

تـصریح شـده   ) رزاقیت خداوند (در آیاتی به این واقعیت      . موجودات خداوند است  
  .است
  )6/هود( )وما مِنْ دابۀٍ فِی األرضِ إِال علَى اللَّهِ رِزقُها(
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  ».که روزي او بر خداستاي در زمین نیست مگر این  جنبندههیچ«
  )60/عنکبوت( )ه یرْزقُها وإِیاکُم وهو السمِیع الْعلِیموکَأَیِّنْ مِنْ دابۀٍ ال تَحمِلُ رِزقَها اللَّ(

دهد، و  اي که قدرت حمل روزي خود را ندارد، خداوند او و شما را روزي می چه بسا جنبده«
  ».او شنوا و داناست

  )20/حجر ()وجعلْنَا لَکُم فِیها معایِش ومنْ لَستُم لَه بِرَازِقِین(
توانید  ي کسانی که شما نمیراي شما انواع وسایل زندگی در آن قرار دادیم، و همچنین براو ب«
  ».ها روزي دهیدبه آن

  امید به گشایش. 5
هـا و مـشکالت از اصـول مـسلم و      پذیري سـختی    هاي دینی، پایان    مطابق آموزه 

  .قطعی زندگی آدمی است
لی پایـدار هـستند،     ها و به خصوص مشکالت مـا         که سختی  بپنداردانسان  اینکه  

هاست، به عالوه آنکه توان تحمـل را از انـسان    کننده سختی خود این پندار مضاعف 
  .رباید می

ها رهنمون ساخته تا آدمی       پذیري سختی   کتاب زندگی در آیاتی آدمی را به پایان       
  در پرتو امید به گشایش، تحمل ناخوشایندهاي زندگی را در خود فراهم آورد؛

  )5-6/انشراح( )إِنَّ مع الْعسرِ یسرًا* لْعسرِ یسرًا فَإِنَّ مع ا(
  ».سختی آسانی است) هر(مسلماً با ) آري. (سختی آسانی است) هر(به یقین با «

تعبیر قرآن این است که با . فرماید که بعد از سختی، آسانی است قرآن نمی«
مطهري،  (».یعنی آسانی در شکم سختی و همراه آن است. سختی، آسانی است

  )1/175مجموعه آثار، 
  )7/طالق( )سیجعلُ اللَّه بعد عسرٍ یسرًا(: و همچنین فرمود

  ».دهد خداوند بعد از سختی، آسانی قرار می«
دهد و  ها و گشایش آینده، توان انسان را افزایش می توجه به موقتی بودن سختی    

بـه همـین جهـت      . سـازد   مـی پـذیر     کاهـد و آن را تحمـل        از شدت فشار روانی می    
  .ساختند دهی به همین اصل، افراد گرفتار را آرام می معصومین علیهم السالم با توجه

: فقال. فَشَکا الیه رجل الحاجۀ) ع(کُنْت عند ابی عبداهللا     «: عن محمد بن عجالن قال    
  )68/219مجلسی، . (»اَصبِر فان اهللاَ سیجعل لک فَرَجاً
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بودم که کسی از نیازمندي خود بـه  ) ع(نزد امام صادق      : محمد بن عجالن گوید   
بردبار باش که بـه زودي، خداونـد    : حضرت در پاسخ فرمود   . حضرت شکایت کرد  

  .فرج تو را خواهد رساند
عند تناهِی الشِّدةِ تکونُ الْفُرْجۀُ و عِند تَضایقِ حلَقِ الـبالء یکـونُ     « :فرمـود 7علی

351 حکمت/، البالغه نهج. (»الرَّخاء(  
هاي بال  و آن هنگام که حلقه. ها به نهایت رسید، گشایش پدید آید  چون سختی «

  ».تنگ گردد، آسایش فرا رسد
  ترك مقایسه صعودي اموال. 6

هایی که طالب دنیـا هـستند، وقتـی زیبـایی و امـوال دیگـران را مـشاهده            انسان
نظـور از مقایـسه     م .آورنـد   به مقایسه صعودي و چـشم دوخـتن روي مـی          کنند،    می

صعودي آن است که انسان وضع مالی و مادي اندك خویش را با کسانی که وضـع          
  .مالی بهتري دارند، مقایسه کند

اي  کننـده  دهد قارون اموال فـراوان و زنـدگی اشـرافی و خیـره         قرآن گزارش می  
 و چـشم دوخـتن بـه آن روي    مقایـسه صـعودي  هاي طالب دنیا بـه   داشت و انسان 

  آوردند؛
)ةوۀِ أُولِی الْقُوبصبِالْع لَتَنُوء هفَاتِحا إِنَّ ممِنَ الْکُنُوزِ م نَاه76/قصص( )آتَی(  

ها به او داده بودیم که حمل کلیدهاي آن براي یـک گـروه زورمنـد مـشکل         قدر از گنج    ما آن «
  »!بود

 )ثْلَ ما أُوتِی قَارونُ إِنَّـه لَـذُو حـظٍّ عظِـیم    قَالَ الَّذِینَ یرِیدونَ الْحیاةَ الدنْیا یا لَیت لَنَا مِ   (
  )79/قصص(

چه به قارون داده شده است ما نیز اي کاش همانند آن: ا بودند گفتندها که خواهان زندگی دنیآن«
  »!به راستی که او بهره عظیمی دارد! داشتیم

ـ         عامل مهمی که می    رك تواند فقر مالی فردي را بر آدمـی قابـل تحمـل سـازد، ت
بـه خـاطر همـین مهـم     . مقایسه صعودي و چشم نیندوختن به اموال دیگران اسـت      

خداوند پیامبر اسالم را مورد خطاب قرار داده و از چشم دوختن بـه مـال دیگـران              
  نهی کرده است؛



 

 

 

184 

           
ال 

س
پ

انز
هم

د
/ 

اره
شم

57/ 
هار

ب
 

13
88

 

  )55/توبه ( )فَال تُعجِبک أَموالُهم وال أَوالدهم(
  ».ردد مایه شگفتی تو گ و فرزندانشانمبادا اموال«
  )131/طه( )وال تَمدنَّ عینَیک إِلَى ما متَّعنَا بِهِ أَزواجا مِنْهم زهرَةَ الْحیاةِ الدنْیا(

هـا  ایم، مـیفکن، این  یی از آنان دادهها هاي مادي، که به گروه     و هرگز چشمان خود را به نعمت      «
  ».هاي زندگی دنیاست شکوفه
  

  رديو تحمل فقر مالی فك مقایسه صعودي رابطه تر
بـا مـشاهده   ) اولـوا االلبـاب  (بر اساس بعضی از آیات کریمه، شخص خردمنـد          

هاي  آورد، بلکه بر اساس آموزه به مقایسه صعودي روي نمی. دارایی و اموال دیگران
شـمارد و ایمـان و    هاي اخروي اندك می قرآنی، اموال و متاع دنیا را در برابر نعمت      

  .داند ز دارایی و اموال دنیایی میعمل صالح را بهتر ا
  )77/نساء( )قُلْ متَاع الدنْیا قَلِیلٌ واآلخِرَةُ خَیرٌ لِمنِ اتَّقَى(

 ناچیز است؛ و سراي آخرت، براي کسی که پرهیزگار باشـد،      سرمایه زندگی دنیا  : به آنها بگو  «
  ».بهتر است
)     ثَو لَکُمیو قَالَ الَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمـا إِال           ولَقَّاهال یا وـالِحمِـلَ صعـنَ ونْ آمرٌ لِماللَّهِ خَی اب

  )80/قصص( )الصابِرُون
ثواب الهی براي کـسانی   ! واي بر شما  : ها داده شده بود گفتند    اما کسانی که علم و دانش به آن       «

  ».کنند دریافت نمیاما جز صابران آن را . دهند بهتر است اند و عمل صالح انجام می که ایمان آورده
بر اساس همین نوع بینش توحیدي فقر مالی آنها را آزار نداده، بلکـه بـا چنـین            

یابد، در حالی که در مقایسه صعودي اوالً      بینشی توان تحمل فقر در آنها افزایش می       
  شود که خود عاملی بر افزایش نگرانی است؛  کننده گرفتار ندامت می مقایسه
 تَمنَّوا مکَانَه بِاألمسِ یقُولُونَ ویکَأَنَّ اللَّه یبسطُ الرِّزقَ لِمنْ یشَاء مِنْ عِبادِهِ  وأَصبح الَّذِینَ (

  )82/قصص( )ویقْدِر لَوال أَنْ منَّ اللَّه علَینَا لَخَسف بِنَا
دا روزي را بـر  گـویی خـ  ! واي بر ما: کردند به جاي او باشند گفتند ها که دیروز آرزو می  و آن «

اگر خدا به ما منت ننهاده بود ما را  . گیرد  دهد یا تنگ می     هرکسی از بندگانش بخواهد گسترش می     
  ».برد نیز به قعر زمین فرو می



 

 

 

185 

رآن
ر ق

ی د
 مال

فقر
 بر 

لبه
ت غ

هار
   م

   
 

ثانیاً به دنبال مقایسه صعودي و چشم دوختن به اموال دیگـران، حـزن و انـدوه          
  است که مثل ندامت خود عامل افزایش نگرانی است؛

)دزَنال تَمال تَحو ما مِنْهاجونَا بِهِ أَزتَّعا مإِلَى م کنَیی88/حجر( ) علیهمنَّ ع(  
دادیم، میفکن، و به خـاطر  ها هایی از آن که به گروه) مادي(اي ه هرگز چشم خود را به نعمت     «

  ».ها دارند، غمگین مباشآنچه آن
بدوزي، دچار حزن و    آیه بیانگر این مطلب است که اگر چشم به اموال دیگران            

  .شوي اندوه می
کـسی کـه مقایـسه     . ثالثاً یکی دیگر از پیامدهاي مقایسه صعودي، حسرت است        

کنـد و همیـشه       ها را براي خود تهیه مـی        کند، فهرست زیادي از نداشته      صعودي می 
خورد و روشن است کـه افـسوس، عـاملی بـر افـزایش           افسوس نداشتن آنها را می    

  .تنگرانی از فقر مالی اس
خواهد جـان     در روایت آمده است کسی که چنین باشد، مثل کسی است که می            

  بدهد؛
إِنَّ اهللاَ عزوجلّ یقْرَأُ علیک السالم و یقول        : فقال9َانّ جبرئیل هبط الی رسول اهللا     «
  »هموال تَمدنَّ عینَیک إِلَى ما متَّعنَا بِهِ أَزواجا مِنْاقرأ بسم اهللا الرحمن الرحیم : لک

 رَ النبیب بِـأَدبِ اهللا تَ       :منادیاً ینادي 9فَأَمتَـأَدعلـی الـدنیا      من لـم ی هقَطَّعـت نَفْـس
  )71/348مجلسی، (» .حسراتٍ

اي پیامبر خدا، خداوند به تـو      : روزي جبرئیل بر پیامبر اسالم نازل شد و گفت        «
هرگز چشمان گوید بخوان به نام خداوند بخشندة بخشایشگر،       رساند و می    سالم می 

  .ایم، میفکن هایی از کافران داده هاي مادي که به گروه خود را به نعمت
پس از نزول این آیه شریفه پیامبر خدا به کسی امر کردند این پیام را بـه گـوش     
مردم برساند که هرکس با ادب الهی تربیت نشود، از حـسرت بـه دنیـا جـانش بـه               

  ».افتد شماره می
گردد و روشن است که حسادت هم       جر به حسادت می   رابعاً مقایسه صعودي من   
  .عامل افزایش نگرانی است

  )54/نساء( )أَم یحسدونَ النَّاس علَى ما آتَاهم اللَّه مِنْ فَضْلِه(
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  »ورزند؟ چه خدا از فضلش به آنان بخشیده حسد مییا اینکه نسبت به مردم، بر آن«
سدونَ     یا: وسی بن عمران   اهللا عزوجل لم   قال «):ص(قال رسول اهللا     بن عمـران التَحـ

تبِعـه نَفْـسک فـإن    تمدنَ عینَیـک الـی ذلـک و الت   الناس علی ما آتَیتُهم مِن فَضْلی، و ال   
  )11/293 ملی،حر عا(. »مت بین عباديسمِی الّذي قَساسِد ساخِطٌ لِنِعمی صاد لِقِالح

ام، حـسادت نـورز و        دم داده نسبت به آنچـه از فـضلم بـه مـر          ! اي پسر عمران  «
هایت را به آن مدوز و نفست را در پی آن روان مـساز کـه شـخص حـسود،                   چشم

  ».کنم اي است که من میان بندگانم تقسیم می دشمن نعمت من و سدکننده روزي
شـود کـه    با توجه به پیامدهاي مقایسه صعودي، راز تـرك مقایـسه آشـکار مـی             

نده گرفتار ندامت، حزن و اندوه، حسرت و عبارت است از اینکه شخص مقایسه کن      
  .گردد حسادت می

هاي دینی از مقایسه صعودي اجتناب نموده و بـه          شخص مؤمن بر اساس آموزه    
خاطر اجتناب از آن گرفتار فشارهاي روانی پیامدهاي مقایسه صعودي نخواهد شد             

د تحمـل  هاي دینی رو به مقایسه نزولی آورده و از همین شگر          بلکه بر اساس آموزه   
  .دهد فقر مالی را در خویش افزایش می

  به مقایسه نزولی دعوت شده است:در روایات معصومین
  :ابوذر گوید پیامبر اسالم مرا به هفت چیز سفارش فرموده است

ـ اَنْ أنْظُرَ الی م:  بِسبع9ٍاوصانی رسول اهللا « الاَنْظُـرَ الـی مـن هـو       ون ه دونـی، و
  )2/345 شیخ صدوق،(» .فوقی
تر از من   اینکه به کسی که پایین :مرا به هفت چیز سفارش فرمود9یامبر خداپ«

  ».ننگرم است نگاه کنم و به کسی که باالتر از من است
  :فرماید  به حمران بن اعین می7امام صادق

و فَوقَـک فـی             ! یا حمران « نْ هـ ةِ و التَنْظُرْ الـی مـرقْدفی الم ونَکد ونْ هاُنْظُرْ الی م
  )652/حرّانی، . (»المقْدرةِ

به کسی که در    . نگاه کن  تر است    به کسی که در زندگی از تو پایین        !اي حمران «
  ».زندگی از تو باالتر است ننگر
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شود که ترك مقایسه صـعودي و انجـام مقایـسه نزولـی             از همین روي گفته می    
 آدمی افزایش هاي شناختی است که توان تحمل فقر مالی را در یکی دیگر از مهارت

  .دهد می
  

  مفهوم رزق
بخشش مدام و پیوسته است که گاهی دنیوي و زمـانی اخـروي اسـت و                : رزق

رسـد و   و همچنین به چیزي که به معده می. گاهی نصیب و بهره را هم رزق گویند      
  )راغب اصفهانی. (شود رزق گویند با آن تغذیه می

ــم، : 7عــن علــی« زاقَهــمِنَ أر ــه الخالئــق، ضَ ــواتَهمعیالُ ــدر أَقْ محمــدي  (» و قَ
  )234/شهري ري

مردم نان خورهاي خدایند، خداونـد روزي آنهـا را ضـمانت و      : فرمود7علی«
  ».خوراکشان را مقدر فرموده است

آیـد،   کنند که رزق فقط در پرتو تالش و کوشش به دسـت مـی    اي خیال می    عده
دهـی انـسان       در روزي  غافل از آنکه عامل دیگري که عبارت از اراده خـدا باشـد،            

دلیل بر ادعاي مذکور آیاتی است که قبض و بسط روزي را به دست              . دخالت دارد 
  .داند خدا می
  )71/نحل ()واللَّه فَضَّلَ بعضَکُم علَى بعضٍ فِی الرِّزق(

  ».خداوند بعضی از شما را بر بعضی دیگر از نظر روزي برتري داد«
  )26/رعد( ) لِمنْ یشَاء ویقْدِراللَّه یبسطُ الرِّزقَ(

و (وسـیع و بـراي هـر کـسی بخواهـد           ) و شایسته بداند  (خدا روزي را بر هر کسی بخواهد        «
  ».تنگ قرار دهد) مصلحت بداند

  )30/اسراء( )إِنَّ ربک یبسطُ الرِّزقَ لِمنْ یشَاء ویقْدِر إِنَّه کَانَ بِعِبادِهِ خَبِیرًا بصِیرًا(
دارد، او نـسبت بـه    به یقین پروردگارت روزي را براي هرکسی بخواهد، گشاده یا تنـگ مـی            «

  ».بندگانش آگاه و بیناست
 نیـز   12/ و شوري  52/، زمر 37/، روم 36-39/، سبأ 62/، عنکبوت 82/آیات قصص 

  . بر این مطلب داللت دارد
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ان آري، اگـر انـس  . ها، اراده و مـشیت خداسـت   از عوامل دخیل در روزي انسان 
هـا   دهـی انـسان   باور داشته باشد که عالوه بر کار و تالش، اراده خداوند در روزي        

سهم غیرقابل انکار دارد و خصوصاً آنکه بداند خداوند به احوال بندگان آگاه است               
تواند  داند، با این عامل شناختی می ها را می و اوست که مصلحت فقر و غناي انسان     

نیاز، خللی در ایمان و نوع نگرش او بر زندگی سالم و فقر را تحمل نموده تا فقر و 
  .آرام وارد نکند

  
  هاي رفتاري مهارت) ب

  کار و تالش. 1
هاي رفتاري ارائه شده در قرآن براي غلبه بر فقر و نیاز، کار و تـالش         از مهارت 

  شود؛ ها بهره داده می چه آنکه به قدر تالش و کوشش به انسان. است
  )39/نجم( )نْسانِ إِال ما سعىوأَنْ لَیس لِإل(

به همین خاطر خداوند در سوره جمعه به طـور صـریح و آشـکار، دعـوت بـه              
  : تالش و کوشش براي طلب روزي نموده و فرموده است

  )10/جمعه( )فَإِذَا قُضِیتِ الصالةُ فَانْتَشِرُوا فِی األرضِ وابتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّه(
در زمین پراکنده شوید و از فضل خدا   ) شما آزادید (پایان گرفت   ) جمعه(و هنگامی که نماز     «
  ».بطلبید

پوشی از مواهـب    یابیم که قرآن هرگز ما را به چشم         با نگاه به آیات کریمه درمی     
 بلکـه  ،الهی دعوت نکرده و فقر را یک ارزش و نعمت بـه حـساب نیـاورده اسـت        

  . نموده استها برداري از مواهب الهی و زینت دعوت به بهره
  : فرمود9در خطابی به پیامبر اسالم

قُلْ منْ حرَّم زِینَۀَ اللَّهِ الَِّتی أَخْرَج لِعِبادِهِ والطَّیِّباتِ مِنَ الرِّزقِ قُلْ هِی لِلَّـذِینَ آمنُـوا فِـی            (
  )32/اعراف( )الْحیاةِ الدنْیا

زه را حـرام  هاي پـاکی  آفریده، و روزيهاي الهی را که براي بندگان خود         چه کسی زینت  : بگو«
  ».اند ها در زندگی دنیا براي کسانی است که ایمان آوردهاین: بگو! کرده است
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به خاطر همین مهم که اموال و امکانات مادي، نقش غیرقابل انکاري براي یـک        
زندگی سالم و آرام دارد، حضرت سـلیمان از خداونـد تقاضـاي ملـک و سـلطنت          

  .کند بزرگ می
  )35/ص( )لَ ربِّ اغْفِرْ لِی وهب لِی ملْکًا ال ینْبغِی ألحدٍ مِنْ بعدِيقَا(

کس نباشد،  مرا ببخش و حکومتی به من عطا کن که بعد از من سزاوار هیچ! گفت پروردگارا«
  ».اي که تو بسیار بخشنده

راز دعوت قرآن به تالش و کوشش بـراي ایـن اسـت کـه انـسان بـا تـالش و               
قر و نیاز مالی چیره گردد و با تالش و کوشش، هم به امکانات وسـیع            کوشش بر ف  

مادي برسد و هم هویت انسانی خویش را در برابر بیگانه و اجنبی حفظ کنـد، چـه    
آنکه آدمی وقتی فقیر و محتاج باشد، ناگزیر است دست نیاز خویش را پیش بیگانه             

شدن لطمه به هویت انسانی دراز کند و روشن است که این نوع رفتار در واقع وارد 
  .شخص مؤمن است

در روایات هم بر غلبه نمودن بر فقر مالی به وسیله تالش و کوشش دعـوت و                 
  : از آن روایات عبارت است از تشویق شده است که دو نمونه

  : فرمود7امام صادق
حـر   (».ون فیهـا و یطلبونهـا     ب معایشکم فان آبائنا کـانوا یرکـض       التکسلوا فی طل  «

  )12/38عاملی، 
دویدنـد و آن را   در تحصیل روزي تنبلی نکنید؛ زیرا پدران مـا در ایـن راه مـی       «

  ».کردند طلب می
: مرَأتُـه فقالَت لَه اِ  9اِشْتَدت حالُ رجلٍ من اصحاب النبی     : قال7عن ابی عبداهللا  «

ا رآه النبـی    9فَسأَلْتَه فجاء الی النبی   9 اهللا لَو اَتَیت رسول   ألنا    : قـال 9فَلَمـ مـن سـ
ما یعنی غیري فَرَجع إلی امرأتـه فَأَعلََمهـا،   : أعطَیناه و مِنَ استَغنی أغناه اهللاُ، فقال الرَّجلُ  

ا رآه رسـولُ اهللا         بشَرا9انّ رسولَ اهللا  : فقالت فَلَمـ فَأتـاه هلِممـن سـألنا    : قـال 9 فَأَع
تَعار    أعطیناه و مِنََ استَغنی أغناه اهللاُ، حتی فعل الرَّ         لُ فَاسـ لُ ذلک ثالثاً ثم ذهـب الرَّجـج

       طَبا ثُمح فقَطَع هعِدلَ، فَصبأَتَی الج الً ثُمومِع    فِ مبِنِص هبِهِ خَباع بِـه   جاء عمن دقیقٍ فَرَج د
             عزَلْ یی فَلَم ،هبِأکْثَرَ من ذلک خباع مِنَ الغَدِ، فَجاء بذَه به ثُم لَُ   فَأَکَلَه تّـی     مـح ع مـجو ی
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سرَ فجـاء الـی                    اشْتَري مِعوالً  کْرَینِ و غالماً ثُـم أَثْـري حتّـی أَیـحتی اشْتَري ب عمج ثم 
 مـن   :لْـت لـک   ق9ُفقال النبی 9فَأَعلَمه کیف جاء یسأَلَه و کیف سمِع النَّبی       9النبی

  )3/208کلینی، ( ».سألنا اعطیناه و من استغنی أَغْناه اهللا
حال زندگیش سـخت شـد،      9مردي از اصحاب پیامبر   «: فرمود7امام صادق 
خواسـتی، مـرد      رفتی و از او چیزي مـی        می9کاش خدمت پیامبر  : همسرش گفت 

هر که از ما سؤال کند به او : آمد و چون حضرت او را دید فرمود9خدمت پیامبر
مقصودش : ود گفتمرد با خ. نیاز کند نیازي جوید خدایش بی عطا کنیم و هر که بی    

زن گفـت رسـول   . پس به سـوي همـسرش آمـد و بـه او خبـر داد            . جز من نیست  
او را آگاه ساز، مرد خدمت پیـامبر   ) و از حال تو خبر ندارد     (هم بشر است    9خدا

 هر که از ما سؤال کند به او عطا کنـیم و هـر    :آمد و چون حضرت او را دید فرمود      
  . و تا سه بار آن مرد چنین کردنیاز کند، نیازي جوید خدایش بی که بی

باالي کوه رفت . سپس رفت و کلنگی عاریه کرد و به جانب کوهستان روانه شد
و قدري هیزم برید و بیاورد و به نیم چارك آرد فروخـت و آن را بـه خانـه بـرد و      

کـرد و   بخورد، فردا هم رفت و هیزم بیشتري آورد و فروخـت و همـواره کـار مـی         
 خودش کلنگی خرید، بازهم اندوخته کرد تا دو شـتر و غالمـی    نمود تا   اندوخته می 

آمـد و گـزارش داد کـه    9گاه خدمت پیـامبر     آن. نیاز گشت   خرید و ثروتمند و بی    
  .شنید9چگونه براي سؤال آمد و چه از پیامبر

من که به تو گفتم هر که از ما سؤال کند به او عطا کنیم و هر         «: فرمود9پیامبر
  ».نیاز کند یش بینیازي جوید خدا که بی

در این روایت به وضوح کار و تالش به عنوان غلبه بر فقر و نیاز مالی ذکر شده 
مهارت رفتاري که مرد فقیر را بر نیاز و احتیاج چیره کرد، کار و تالش بـوده        . است
  .است

  پاسخ به یک سؤال
کـه  چرا در آیات و روایات بسیاري، روزي به دست خدا معرفـی شـده اسـت                 

  !است؟ثمر بودن تالش در راه کسب معاش  ن بیمعناي آ
  :ر پاسخ این سؤال باید به دو نکته توجه داشتد«
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دهد که آیات و یا روایاتی که در نظر سطحی  ـ دقت در منابع اسالمی نشان می1
رسد،  هاي دیگر ـ متضاد به نظر می و ابتدایی ـ چه در این بحث، چه در بحث

ي که داراي بعدهاي مختلفی است نظر دارند که ا هرکدام به یکی از ابعاد مسئله
  .غفلت از این ابعاد موجب توهم تناقضی شده است

آنجا که مردم با ولع و حرص هرچه شدیدتر به دنبال دنیا و زرق و برق جهان 
کنند، دستورات  روند و براي نیل به آن از هیچ جنایتی فروگذار نمی ماده می

ارزش بودن  آنها را به ناپایداري دنیا و بیشود و  مؤکّد و پشت سرهم وارد می
و آنجا که گروهی به بهانه زهد، دست از کار و تالش . دهد مال و جاه توجه می

در حقیقت . شود کشند، اهمیت کار و کوشش به آنها گوشزد می و کوشش می
ها را به طرز  برنامه رهبران راستین نیز باید چنین باشد که جلو افراط و تفریط

  . اي بگیرند شایسته
 هر کسی کند روزي دست خداست و سهم و بهره آیات و روایاتی که تأکید می

را خدا تعیین کرده، در حقیقت براي پایان دادن به حرص و ولع و دنیاپرستی و 
حد و مرز براي کسب درآمد بیشتر است، نه اینکه  قید و شرط و بی فعالیت بی

نشاط کار و کوشش براي زندگی هاي گرم و داغ  هدف آن خاموش کردن شعله
  .آبرومندانه و مستقل و خودکفاست

شود و یک خداپرست  بینی توحیدي همه چیز به خدا منتهی می ـ از نظر جهان2
    :گوید بیند و می موحد راستین چیزي را از ناحیۀ خود نمی

  ) 26/آل عمران) (بِیدِك الْخَیرُ إِنَّک علَى کُلِّ شَیءٍ قَدِیر(
  ».ها به دست توست و تو بر هر چیزي قادر و توانایی ها و نیکی  همه خوبیکلید«

و به این ترتیب او باید در هر مورد توجه به این حقیقت داشته باشد که حتی 
هاي سعی و کوشش و فکر و خالقیت او نیز اگر درست بنگرد از طرف  فراورده

  .گردد ا خاموش میخداست، و اگر یک لحظه نظر لطفش برگرفته شود، همه اینه
ولی آنچه مسلّم است، اساس و پایه کسب روزي، تالش و فعالیت صحیح و 

هایی که  و اما روزي. مثبت و سازنده و دور از هرگونه افراط و تفریط است
رسد، جنبه فرعی دارد نه اساسی، و شاید به همین دلیل  بدون تالش به انسان می
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کند  هایی را ذکر می  روزيدر کلمات قصارش، در درجه اول7حضرت علی
: یا بنی آدم«؛ آید رود، سپس آنها که به دنبال انسان می که انسان به دنبال آن می

  )379نهج البالغه، حکمت. (الرزقُ رزقان رزقٌ تَطْلبه و رزقٌ یطلبک
یکی آن روزي که تو به دنبال آن : روزي دو گونه است! اي فرزند آدم

مکارم شیرازي، (» .آید  به دنبال تو میروي، و دیگري آن روزي که او می
11/320 - 319(  

  انفاق. 2
در اهمیـت  . شود هاي مالی و غیرمالی می   انفاق به مفهوم وسیع خود شامل انفاق      

 آیه به این موضوع اختصاص یافتـه  190انفاق همین بس که در قرآن مجید بیش از         
  .است

کنـد و     دا دریافت می  کند عوضش را از خ      مطابق آیات کریمه کسی که انفاق می      
  گیرد؛ بلکه فزونتر از آنچه که در راه خدا داده است پس می

  )39/سبأ ( )وما أَنْفَقْتُم مِنْ شَیءٍ فَهو یخْلِفُه وهو خَیرُ الرَّازِقِین(
دهنـدگان   دهـد، و او بهتـرین روزي   انفاق کنید، عوض آن را می) در راه خدا (و هر چیزي را     «
  ».است

  )268/بقره( )واللَّه یعِدکُم مغْفِرَةً مِنْه وفَضْال واللَّه واسِع علِیم(: ین فرمودو همچن
 با قـدرت وسـیعش، بـه هـر چیـز      دهد و خداوند خداوند وعده آمرزش و فزونی به شما می     «

  ».ستدانا
نقل شده است که هنگام انفاق دو چیـز    7در تفسیر مجمع البیان از امام صادق      

آنچه از جانب خداسـت، یکـی      . داست و دو چیز از ناحیه شیطان است       از طرف خ  
و آنچـه از طـرف شـیطان      . آمرزش گناهان و دیگري وسعت و فزونی اموال اسـت         

بنـابراین منظـور از     . است یکی وعده فقر و تهیدستی و دیگر امر به فحـشاء اسـت             
نقـل  مغفرت، آمرزش گناهان است و منظور از فضل همان طور که از ابـن عبـاس                 

  )2/252مکارم شیرازي، ( .ها در پرتو انفاق است شده است، زیاد شدن سرمایه
 .»ذا اَملَقْتُم فَتاجرُوا اهللاَ بالـصدقۀ     إ«: فرمود7به خاطر کارکرد انفاق حضرت علی     

   )258حکمت /البالغه،  نهج(
  ».هرگاه تهیدست شدید، با صدقه دادن با خدا تجارت کنید«



 

 

 

193 

رآن
ر ق

ی د
 مال

فقر
 بر 

لبه
ت غ

هار
   م

   
 

  )137حکمت/همان، ( .»استزلوا الرّزقَ بالصدقَۀِ«: و همچنین فرمود
  ».روزي را با صدقه دادن فرود آورید«

هاي رفتاري است که توان تحمـل آدمـی را در فقـر               آري، انفاق یکی از مهارت    
دهد تا در برابر آثار طبیعی و عادي فقر سر تسلیم فرود نیاورد، چه        مالی افزایش می  

امید بخشی به افزایش نعمت نسبت بـه آنچـه کـه داده       آنکه در انفاق فی سبیل اهللا،       
باشد و همین امیدواري توان تحمل آدمـی را در برابـر فقـر مـالی تقویـت         است می 

کند، عالوه آنکه انفاق به مستحق، خود توجه به وضع افرادي است کـه ضـعف                  می
کار مالی دارند و روشن است چنین توجهی در توان تحمل فقر مالی تأثیر غیرقابل ان

یابـد فقـط او نیـست کـه بـا فقـر مـالی         کننده به وضوح درمـی    دارد، چه آنکه انفاق   
دسـت و پنجـه نـرم       ) پدیده فقـر مـالی    (روبروست، بلکه دیگران هم با این مشکل        

  .کنند می
  

  رابطه انفاق و تحمل فقر
هاي دینی، هدف نهـایی تکامـل انـسان، قـرب الـی اهللا اسـت و        بر اساس آموزه 
همچنان کـه  . یدن به آن هدف همراه با سختی و مشکالت استروشن است که رس   

  : سوره انشقاق بدان اشاره شده است6در آیه 
  )6/انشقاق( )یا أَیها اإلنْسانُ إِنَّک کَادِح إِلَى ربِّک کَدحا فَمالقِیه(

  ».روي و او را مالقات خواهی کرد  تو با تالش و رنج به سوي پروردگارت می!اي انسان«
  )راغب اصفهانی( .به معناي کوشش و رنج است» کدح«

  . از موانع و مشکالتی که سر راه تکامل است، حالت شح نفس است
شح، حالتی است که انسان فقط تمایل دارد به اینکه ثروت را گرد بیاورد و در «

  )6/166مطهري، ( ».ترین تمایلی به اعطا وجود ندارد او کوچک
 دو آیـه کریمـه یکـی از شـرایط نیـل بـه فـالح و        به همین جهـت خداونـد در   

  :فرمود. رستگاري را خالصی از این صفت مذموم برشمرده است
 ؛16/تغـابن  ( )وأَنْفِقُوا خَیرًا ألنْفُسِکُم ومنْ یوقَ شُـح نَفْـسِهِ فَأُولَئِـک هـم الْمفْلِحـون           (

  )9/حشر
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از بخل و حرص خویشتن مصون بماننـد  و انفاق کنید که براي شما بهتر است، و کسانی که           «
  ».رستگارانند

تواند انسان را از حالت شُح نفس رهایی بخـشد، انفـاق فـی         عامل مهمی که می   
کند، دلبـستگی بـه مـال را در خـود      انسانی که انفاق در راه خدا می . سبیل اهللا است  

  کند؛ میراند و روح و جان خود را تطهیر و پاك می می
  )103/توبه ( )لِهِم صدقَۀً تُطَهِّرُهم وتُزَکِّیهِمخُذْ مِنْ أَموا(

  ».ها را پاك سازي و پرورش دهیه وسیله آن، آناي بگیر، تا ب ها صدقهاز اموال آن«
شود، این اسـت   لذا گفته شده سرّ اینکه انفاق باعث فالح و رستگاري انسان می      

 آنگاه که جان آدمی پـاکیزه  .کند که بندهاي تعلق را از دل افراد و روح آدمی باز می          
  کند؛ گر به وسیله بخشش احساس آرامش روحی می گشت، انسان انفاق

)         فال خَـوو بِّهِـمر عِنْـد مـرُهأَج ـمۀً فَلَهالنِیعا وارِ سِرالنَّهلِ وبِاللَّی مالَهونْفِقُونَ أَمالَّذِینَ ی
  )274/بقره ( )علَیهِم وال هم یحزَنُون

کنند، مزدشان نزد پروردگارشان    ها که اموال خود را، شب و روز، پنهان و آشکار، انفاق می            آن«
  ».شوند است، نه ترسی بر آنهاست و نه غمگین می

در پرتو آرامش روحی در آدمی توان تحمل فقر تقویت شده و از آثار شـوم آن                
اصـلی و دائمـی بـشر را در        گر فی سبیل اهللا، نیاز        چه آن انفاق  . در امان خواهد بود   

  .داند داند و نیاز و فقر مالی را در دنیا محدود می سراي دیگر می
ا در تحمـل فقـر مـالی    شود انفاق توان آدمـی ر   روي است که گفته می      از همین 
  .کند تقویت می

  )عدم اسراف( مصرف بهینه .3
ست از موارد اسراف، ریخت و پاش و مصرف نادر       . اسراف مفهوم گسترده دارد   

  است که قرآن کریم از آن نهی فرموده است؛ 
  )31/اعراف ( )کُلُوا واشْرَبوا وال تُسرِفُوا إِنَّه ال یحِب الْمسرِفِین(

بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که خداونـد مـسرفان را دوسـت        ) هاي الهی   از نعمت («
  ».ندارد

ارد که در این نوشتار مجال      هاي متعددي د    منع از اسراف در امور مادي حکمت      
هاي منع اسراف، ایجاد توانایی بر     پرداختن به آن نیست، اما روشن است از حکمت        
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اگـر شخـصی بـا    چـه آنکـه   . تحمل فقر و نیازهایی است که آدمی با آن روبروست   
 فـرار از  وجود فقر مالی، مصرف درست نداشته باشد، احتیاج او بیـشتر شـده و راه       

نیازي  شود، در حالی که مصرف درست باعث ثروت و بی تر می فشار روانی آن تنگ
  .شود می

  :در روایات به این مهم اشاره شده است
ورِثُ الغِنـی             «: 7قال الصادق  یـ دورِثُ الْفَقْـرَ و إِنَّ الْقَـص یـ رَفاحـسان  ( .»إِنَّ الس

  )8/441بخش، 
روي باعث  انهروي موجب تنگدستی و اقتصاد و می به درستی که اسراف و زیاده«

  ».نیازي است ثروت و بی
نیازي به وجـود آیـد، تـوان او بـر           وقتی در آدمی با مصرف صحیح احساس بی       

  .یابد تحمل فقر افزایش می
روي سـبب تهیدسـتی       زیـاده  «)442/ همـان، ( .»سبب الفَقْـرِ االسـراف    «: 7علی

  ».است
برکتی همراه    همانا بی  «)همان( .»إِنَّ مع االسراف قِلَّۀُ الْبرَکۀ    «: فرمود7امام صادق 

  ».روي است زیاده
هاي رفتاري تحمـل فقـر مـالی، مـصرف            شود از مهارت    از همین روي گفته می    

درست است، چه آنکه مصرف درسـت، باعـث افـزایش و برکـت نعمـت موجـود          
  .شود می

  
  هاي معنوي مهارت) ج

 آمدن بـر  هاي معنوي، توانمندسازي روح، بر چیره گشتن و فائق         مراد از مهارت  
  .فقر و مشکالت مالی است

  تقوا. 1
در اصطالح قرآنی، تقوا یک حالت روحی و ملکه اخالقی است که هرگاه این «

تواند از گناه بپرهیزد، اگرچه  کند که می ملکه در انسان پیدا شد، قدرتی پیدا می
. دهد  میتکند و معنوی داري می تقوا اولیاء حق را نگه. گناه بر او عرضه شود
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ها و  گذارد و او را از ارتکاب لغزش لکه و حقیقت تقوا در روح انسان اثر میم
  )4/20  آشنایی با قرآن،مطهري، (».دارد ها بازمی گناه

هـاي   شود که یکـی دیگـر از مهـارت    تقوا گفته مید از ذکر مفهوم اصطالحی    بع
اصـیت  قرآنی غلبه نمودن بر فقر مالی، تقوا مداري است، چه آنکه قرآن بـه ایـن خ           

  )2/طالق( )ومنْ یتَّقِ اللَّه یجعلْ لَه مخْرَجا(  :تقوا تصریح نموده است
هرکس که تقواي الهی پیشه کند، خدا براي او راه بیرون رفتن از مضایق و «

ها  بست کند براي خروج از بن  دهد، یعنی براي او راه باز می مشکالت را قرار می
  )8/23 آشنایی با قرآن،طهري، م (».و بیرون آمدن از مشکالت

  :فرمود9در حدیثی از ابوذر غفاري نقل شده که پیامبر
ها دست به دامن آن زنند براي حل  شناسم که اگر تمام انسان اي را می من آیه«

را تالوت )ومنْ یتَّقِ اللَّه یجعلْ لَه مخْرَجا(پس آیه . مشکالت آنها کافی است
  )24/436مکارم شیرازي، (» .ردفرمود و بارها تکرار ک

  صبر. 2
: دهد از دو حال خارج نیست، یـک      رویدادها و حوادثی که در عالم دنیا رخ می        

یا موافـق طبـع و   : دوم. یا موافق میل و طبع آدمی است، مثل آسایش، رفاه، سالمتی      
در عـالم دنیـا ایـن حـوادث و          ... . میل آدمی نیست، مثـل فقـر، مـرض، قـرض و             

به این معنی که هیچ انسانی نیـست کـه از    . ها وجود دارد    ي همه انسان  رویدادها برا 
. نعمت برخوردار نباشد و همچنین کسی نیـست کـه هـیچ مـشکلی نداشـته باشـد                 

ویژگی دنیا این است که نعمت با بال و گرفتاري عجین شده است، برخالف عـالم                
  :آخرت که قرآن در وصف متقین نسبت به کیفیت زندگانی آنان فرموده

  )48/حجر( )ال یمسهم فِیها نَصب وما هم مِنْها بِمخْرَجِین(
  ».گردند گاه از آن اخراج نمی رسد، و هیچ ها نمیهیچ خستگی و تعبی در آنجا به آن«

هـا و خوشـایندهایی کـه خـدا           هاي قرآنی بشر باید در برابر نعمت        مطابق آموزه 
  و افزون گردد؛ نصیب او کرده سپاسگزار باشد تا نعمت ا

)نَّکُمألزِید 7/ابراهیم( )لَئِنْ شَکَرْتُم (  
  ».بر شما خواهم افزود)  راودنعمت خ(اگر شکرگزاري کنید، «
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هـا صـابر و شـکیبا باشـد تـا در پرتـو صـبر و         ها و سـختی   و در برابر گرفتاري   
ـ ( )عسرِ یسرًاإِنَّ مع الْ   *فَإِنَّ مع الْعسرِ یسرًا   ( .استقامت به راحتی برسد     )5-6/ احشران

  ».سختی آسانی است) هر(مسلماً با ) آري. (سختی آسانی است) هر(به یقین با «
اي که در آن سخن از صبر و اسـتقامت بـه میـان آمـده، فهمیـده             از آیات کریمه  

  . هاي رفتاري غلبه بر فقر، صبر و استقامت است  از مهارت شود می
ربیت نفس و تقویت شخصیت و افزایش توانایی در زیرا در صبر فوایدي براي ت«

» .ها و بارهاي سنگین زندگی و حوادث و مصائب روزگار است برابر سختی
  )401/نجاتی،(

به خاطر کارکرد صبر، خداوند در آیاتی صبر را به عنـوان ابـزار اسـتعانت بـشر        
  :ها معرفی نموده و فرموده است براي رهایی از مشکالت و سختی

  )45/بقره( )ینُوا بِالصبرِ والصالةِ وإِنَّها لَکَبِیرَةٌ إِال علَى الْخَاشِعِینواستَعِ(
  »و این کار جز براي خاشعان گران است: و از صبر و نماز یاري جویید«

 ) الصابِرِینیا أَیها الَّذِینَ آمنُوا استَعِینُوا بِالصبرِ والصالةِ إِنَّ اللَّه مع(: و همچنین فرمود
  )153/بقره(

خداونـد بـا   ) زیرا( و نماز، کمک بگیرید) و استقامت(از صبر ! اید اي کسانی که ایمان آورده  « 
  »صابران است

  :نویسد عالمه مغنیه در ذیل این آیه در معناي صبر می
معناي صبر آن است که انسان خود را به تحمل مشکالت عادت دهد و این کار «

مان به خدا و اینکه او با صابران است نیاز دارد و تردیدي نیست به اعتماد و ای
مغنیه، (» .سازد بخشد و استوار می که نماز این اعتماد و ایمان را تحکیم می

1/437(  
اي از قرآن کریم      جویی از صبر، در آیه      خداوند عالوه بر دستور کلی به استعانت      

  :اشاره نموده و فرموده است) فقر و نیاز(به کمک جستن از صبر در زیان مالی 
ولَنَبلُونَّکُم بِشَیٍء مِنَ الْخَوفِ والْجوعِ ونَقْصٍ مِـنَ األمـوالِ واألنْفُـسِ والثَّمـرَاتِ وبـشِّرِ         (

  )155/بقره( )الصابِرِین
کنـیم، و   آزمـایش مـی  ... ها و   و کاهش در مال ه شما را با چیزي از ترس، گرسنگی       قطعاً هم «

  ».کنندگان  ده به استقامتبشارت
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  )سپاسگزاري(شکر . 3

نسبت به آنچـه از   در آیات متعددي از قرآن کریم به آدمی توصیه شده است که        
که در اختیارش قرار داده شده اسـت، سپاسـگزار   ) اعم از مادي و معنوي    (ها    نعمت
ت  و در بعضی از آیا)15/؛ سبأ 17/؛ عنکبوت172، 152/؛ بقره 14/لقمان ( باشد

  :ها دانسته و فرموده است هم ثمره و سود سپاسگزاري را عائد انسان
  )40/نمل ؛ 12/لقمان( )ومنْ یشْکُرْ فَإِنَّما یشْکُرُ لِنَفْسِه(

  ».هرکس شکرگزاري کند، تنها به سود خویش کرده است«
راغب ( .شکر به معناي یاد کردن نعمت و تصور نعمت و اظهار آن نعمت است             

  )اصفهانی
الم نفع است، بنابراین سود شکرگزاري که همان دوام نعمت » لنفسه«در » الم«

گونه  شود، همان و افزایش آن، به اضافه ثواب آخرت است، عائد خود انسان می
  )17/37مکارم شیرازي، ( ».گیرد که کفران فقط دامان خودش را می

ب اوسـت   بر اساس بینش توحیدي، رزاق خداست و رزاقیت او تفضّلی از جان           
باشـد و انـسان مالـک     به بندگان و مالک حقیقی جهان و آسمان و زمین، خـدا مـی      

چیزي نیست تا از راه مالکیت، حـق دریافـت روزي و نعمـت مـادي و معنـوي را           
  داشته باشد؛

  )17/عنکبوت( )یملِکُونَ لَکُم رِزقًا فَابتَغُوا عِنْد اللَّهِ الرِّزقال(
  ». روزي را شما نزد خدا بطلبید،یدمالک هیچ رزقی شما نیست«
  )60/بقره( )کُلُوا واشْرَبوا مِنْ رِزقِ اللَّه(

  ».هاي الهی بخورید و بیاشامید از روزي«
ـ   ( منَهیــا ب مضِ واألراتِ واومالـس لْــکلِلَّـهِ م؛ 49/؛ شــوري10/؛ ص18/مائــده( )او
  )116/ توبه ؛40 ،27/مائده
  ».هاست از آنِ اوستو هر چه در میان آنها  حکومت زمین و آسمان«

شود رزق موجودات از جانب خدا بوده و مالک حقیقی  از آیات فوق فهمیده می
اگرچه براساس آیـات متعـددي از قـرآن رازق خداسـت و           . همه موجودات اوست  

مالکیت از آن اوست، ولی از اصول مسلم قرآنی و سنت الهی این است که خداوند     
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ر به آنچه از نعمتی که در اختیارش گذاشته شده است سپاسـگزار  وعده داده اگر بش   
  .باشد، آن را افزایش دهد

  )7/ابراهیم ( )شَکَرْتُم ألزِیدنَّکُم ولَئِنْ کَفَرْتُم إِنَّ عذَابِی لَشَدِید لَئِن (: فرمود
م شدید  شما خواهم افزود، و اگر ناسپاسی کنید، مجازات)نعمت خود را(ر شکرگزاري کنید اگ«
  ».است

  : به تعبیر استاد مطهري
شناسی و  هاي الهی حالت سپاسگزاري و حق ها و انعام اگر بشر در مقابل نعمت«

ها را افزایش  ها و انعام قدردانی داشته باشد، سنت الهی بر این است که آن نعمت
العمل سپاسگزارانه داشته باشد، قدرشناس و حق  دهد و اگر به جاي آنکه عکس

ها باشد، کفران و ناسپاسی و قدرناشناسی و حق ناشناسی کند،  آن نعمتشناس 
نه تنها موجب زوال آن نعمت است، بلکه موجب پیدایش یک نقمت هم به جاي 

  )5/215  آشنایی با قرآن،مطهري،( ».آن است
هاي رفتاري بـر تحمـل فقـر مـالی      شود یکی از مهارت از آیه مذکور استفاده می   

باشد، چه آنکه  به آنچه خداوند در اختیار آدمی نهاده است میفردي، شکر و سپاس  
اوالً وعده امیدواري به افزایش نعمت از جانب رازق واقعی به بشر داده شده است                
و روشن است که امیدواري به افزایش نعمت توان آدمـی را در تحمـل فقـر مـادي       

  :فرمود7به همین خاطر امام صادق. کند تقویت می
  )366/حرّانی، ( .»زیادةٌ فِی النِّعم و امانٌ مِنَ الْفَقْرِو الشُّکْرُ «
  ».شکر افزایش دهنده نعمت و امان از فقر است«

آن کسی که شاکر به نعمت موجود است، آنچه را که در اختیار دارد زیاد       و ثانیاً   
و پرواضح است که زیاد شمردن آنچه در دست آدمی است، خود عامـل      . شمارد  می

باشد، چرا که انسان مؤمن آنچـه راکـه در دسـت دارد             مل فقر مالی می   مهمی بر تح  
  .داند بخششی از سوي خدا می

صاً الـی الـشُّکْرِ          «: فرمود7امام باقر  . »اِستَکْثِرْ لِنفْسِک مـن اهللاِ قَلیـلَ الـرِّزقِ تَخلـُّ
  )302/شهري، محمدي ري(



 

 

 

200 

           
ال 

س
پ

انز
هم

د
/ 

اره
شم

57/ 
هار

ب
 

13
88

 

مار تا بدین وسیله اندك روزي خود را که خدا به تو داده، براي خود، فراوان ش«
  ».شکرش را گذارده باشی

  قناعت. 4
  .، قناعت است)تحمل فقر(هاي رفتاري غلبه بر فقر مالی  یکی دیگر از مهارت

نقـل شـده    7و امـام علـی    7 از امام صادق   )فلنُحیِینَّه حیوةَ طیبه  (در ذیل آیه    
  )4/482بحرانی، ( .است که مراد از حیات طیبه، قناعت است

طمع تمایل نفس به چیزي از روي آرزوي شدید و . ل طمع استقناعت در مقاب  
  ) اصفهانیراغب( .آزمندي است

قناعت به اندك، اکتفا کردن و راضی بودن از امور گذرنده دنیوي و عوارضی که 
: قنـع «  :گویـد    هم در تعریف قناعت می     المنجد صاحب   )همان( .باشد  نیازمند به می  

  )معلوف( ».ه قسمت و روزي انسان است راضی بودن به آنچرضی بما قسم له؛
در اصطالح، قناعت حالتی است براي نفس که باعث اکتفا کردن آدمی بـه قـدر      

  )282/نراقی،( .حاجت و ضرورت است
؛ 14/557طباطبـایی،  ( .کند قانع فقیري است که به هر چه به او بدهند قناعت می    

  )4/108 مکارم شیرازي،
هنگامی انسان . نچه موجود است راضی باشدتواند قانع باشد که به آ کسی می«

. کفایت، شرط رضایت است. شود که آن را کافی بداند از چیزي راضی می
نارضایتی به این دلیل است که انسان آن چه دارد، کم دانسته و براي تأمین 

  )134/پسندیده،( ».شمرد زندگی ناکافی می
زیه کانَ اَیسرُ ما فیها یکْفیـهِ و   من الدنیا بما یج  منْ رضِی «: فرمود7حضرت علی 

کْفیهِ من لَمی زیهِ لم یکن فیها شیءجنیا بما یرْضَی من الد3/209کلینی،  (.» ی(  
هر که از دنیا به مقداري که نیازش باشد، راضی شود، کمترین چیز دنیا کفایتش «
 دنیـا کفـایتش   اي که نیازش باشد راضی نشود، چیـزي از    کند، و هر که به اندازه       می

  ».کند نمی
  :در همین راستا فرمود7امام صادق
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اُنْظُرْ الی منْ هو دونک فی الْمقْدورةِ و التَنْظُرْ الی من هو فوقَک فی الْمقْـدورةِ فـانَّ     «
  )479 /شهري، محمدي ري( .»ذلک اَقْنَع لک بما قُسِم لک

ش منگر، زیرا که این کار تو را      به ناتوان تر از خودت بنگر و به توانگر از خوی          «
  ».کند تر می به آنچه قسمت تو شده است قانع

  .مطابق روایت فوق، راه رسیدن به قناعت، مقایسه نزولی است
شود بشر براي تحمل فقر مالی ناگزیر از قناعـت اسـت،          از همین روي گفته می    

 که این باشد و کسی چه آنکه قناعت، راضی شدن به آنچه در دست انسان است می      
  .حالت را در خود ایجاد کند، غم و اندوهی برایش نیست

  .کند عدم اندوه بر فقر عاملی است که توان تحمل آن را در آدمی تقویت می
کسی کـه قـانع باشـد     «)480/همان،( .»من قَنَع لَم یغْتَم   «: فرمود7حضرت علی 

  ».شود اندوهگین نمی
تـر از خـویش در        وقتی به پـایین    ، آدمی 7عالوه آنکه طبق روایت امام صادق     

دهد و بلکه توان او را بر تحمل آن  وضع مالی بنگرد، فقر مالی فردي او را رنج نمی      
  . کند تقویت می

به خاطر کارکرد قناعت در تحمـل فقـر مـالی، خداونـد پیـامبرش را از چـشم                    
  :اندوزي به اموال دیگران و مقایسه صعودي نهی فرموده است

  )131/طه( )عینَیک إِلَى ما متَّعنَا بِهِ أَزواجا مِنْهم زهرَةَ الْحیاةِ الدنْیاوال تَمدنَّ (
هـا  ایی از آنـان دادیـم مـیفکن، این   هـ   که به گروههاي مادي   ز چشمان خود را به نعمت     و هرگ «

  ».هاي زندگی دنیاست شکوفه
  نماز. 5
  )45/هبقر( )واستَعِینُوا بِالصبرِ والصالة(

  ».یداز صبر و نماز یاري بجوی«
همـانطوري کـه بـراي      . انسان موجـودي عجـین شـده از جـسم و روح اسـت             

ها و نامالیمات نیاز بـه تغذیـه سـالم و             توانمندسازي جسم در برابر غلبه بر سختی      
هـا و تکامـل    قوي متناسب با جسم داریم، براي توانمندسازي روح در برابر سـختی  

  . سالم و متناسب با روح داریمروحی نیاز به تغذیه 
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ترین و   هاي دینی، غذاي روح متعدد ذکر شده است که یکی از اساسی             در آموزه 
خـالقی کـه   . چه آنکه نماز، پیوند خلـق بـا خـالق اسـت          . ترین آنها، نماز است     مهم

ارتباط با چنین منبـع رحمـت و قـدرت،        . ناپذیر است   مهربان و قدرتمند و شکست    
  .سازد رود که انسان را همچون فوالد مقاوم می  به شمار میپشتوانه بسیار مهمی

به همین جهت خداوند نماز را وسیله استعانت مؤمنین در تکامل روحی و غلبه       
  ها معرفی نموده است؛ بر سختی
  )153/قرهب( )یا أَیها الَّذِینَ آمنُوا استَعِینُوا بِالصبرِ والصالةِ إِنَّ اللَّه مع الصابِرِین(

خداونـد بـا    ) زیرا(و نماز کمک بگیرید،     ) استقامت(از صبر و    ! دای  اي افرادي که ایمان آورده    «
  ».صابران است

گشت، بـه نمـاز پنـاه     در روایت آمده است که پیامبر اسالم هر وقت محزون می   
  گرفت؛ برد و از آن کمک می می

  )123/طباطبایی، سنن النبی، (». فَزِع الی الصالةإِذا حزَنَه أمرا9ًکان رسول اهللا«
اش  عالوه آنکه نماز ذکر و یاد خداست و روشن است که یاد نمودن خدا ثمـره           

  بخشی به آدمی است؛ آرامش و اطمینان
  )28/رعد ()أَال بِذِکْرِ اللَّهِ تَطْمئِنُّ الْقُلُوب(

  ».یابد ها آرامش می  یاد خدا دلآگاه باشید تنها با«
یاز، خاصیتش اضطراب و آزاردهی بـه آدمـی اسـت، ولـی      اگرچه پدیده فقر و ن    

وقتی آدمی قلبش و زبانش به یاد خدا مـشغول شـد، روح و روان او آرام گرفتـه و        
  .شود قدرت مقابله بر فقر در او به کمک یاد خدا پیدا می

از این روي است که آدمی براي غلبه بر پدیده فقـر و نیـاز نـاگزیر از برقـراري        
  .باشد خویش میارتباط با خالق 

  دعا. 6
دعا، بانـگ زدن و خوانـدنی       . دعا در لغت به معناي بانگ زدن و خواندن است         

  )راغب اصفهانی. (یا فالن: مثل. است که پیوسته با اسم طرف همراه است



 

 

 

203 

رآن
ر ق

ی د
 مال

فقر
 بر 

لبه
ت غ

هار
   م

   
 

 ارتباط روحی و معنوي، روآوردن به آفریدگار عالم و         اما در اصطالح عبارت از    
. نیـاز اسـت     ت و درخواست نیاز از پیشگاه بـی       ماوراي ظواهر، اظهار عجز و عبودی     

  )235/صانعی،(
هاي معنوي براي غلبه نمـودن بـر         مطابق آیات کریمه، دعا یکی دیگر از مهارت       

. نهایت خداونـد اسـت   چه آنکه دعا، یاري جستن از قدرت بی      . فقر و احتیاج است   
 گشته  روشن است کسی که به قدرت الیزال الهی پیوند بخورد، همچون کوه مقاوم            

  .آید و بر مشکالت فائق می
به عالوه خداوند در آیاتی دعوت به خواندن خویش و وعده اجابت داده است؛    

  )60/غافر()ادعونِی أَستَجِب لَکُم(
هـا بـر قـدرتی     ها و گرفتـاري  در نهاد بشر این گرایش وجود دارد که در سختی      

کریم بر این واقعیت تـصریح  قرآن . ماوراي طبیعت پناه ببرد و از او استمداد بجوید     
  نموده است؛

  )12/یونس( )وإِذَا مس اإلنْسانَ الضُّرُّ دعانَا لِجنْبِهِ أَو قَاعِدا أَو قَائِم(
در حالی که به پهلو خوابیده، :) در هر حال(رسد، ما را ) و ناراحتی(هنگامی که به انسان زیان «

  .)خواند یا نشستته، یا ایستاده است، می
 )وإِذَا غَـشِیهم مـوج کَالظُّلَـلِ دعـوا اللَّـه مخْلِـصِینَ لَـه الـدِّین               (:  همچنین فرمـود   و

  )32/لقمان(
و باال رود و باالي سرشان (موجی همچون ابرها آنان را بپوشاند ) در سفر دریا(و هنگامی که «

  ».خوانند خدا را با اخالص می) قرار گیرد
ري از این قبیل به استمدادجویی بـشر از خداونـد در   در این دو آیه و آیات دیگ 

  .وقت احتیاج و گرفتاري تصریح شده است
هاي متعددي دارد که نمونه آن مـشکالت،     هاي انسان گونه    مشکالت و گرفتاري  

بشر براي رهایی و غلبه بر مشکالت مالی، ناگزیر از خواندن قدرت  . فقر مالی است  
  .شود ها به دست او باز می هناپذیر است، چه آنکه همه گر شکست

  توکل. 7
کردن بر یک منبع مطمئن قدرت، از عوامل بسیار مهم در افزایش  تکیه «

کند،  کسی که به یک منبع قدرت اتّکال می. هاست مقاومت در برابر سختی
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افزاید و  زند، از این رو بر توان خود می قدرت او را به قدرت خود پیوند می
از سوي دیگر با اعتماد به یک منبع قدرت، انسان تحت . کند احساس اقتدار می

گیرد و همین امر موجب تقویت روحی  حمایت و حفاظت صاحب قدرت قرار می
  )318/پسندیده، (» .گردد و روانی انسان می

در تحمل فقر مالی هم آدمی ناگزیر به تکیه نمودن بر خالق هـستی اسـت، چـه         
  .آنکه مالک حقیقی اموال و نعم، اوست

  ابطه توکل و فقر مالیر
گاه مطمئنی که  هاي دینی اوالً اموال و نعم از آن خداست و تکیه       بر اساس آموزه  

  شود، خداوند متعال است؛ در او خیانتی به شخص متوکل نمی
  )3/طالق( )ومنْ یتَوکَّلْ علَى اللَّهِ فَهو حسبه(

  ».کند ش را میهرکس بر خدا توکل کند، کفایت امر«
 همین خاطر وقتی پیامبر اسالم در برابر آن همه مشکالت تنهـا مانـده اسـت،       به

  :فرماید دهد و می خداوند همین اصل را به او آموزش می
  )129/توبه ( )فَإِنْ تَولَّوا فَقُلْ حسبِی اللَّه ال إِلَه إِال هو علَیهِ تَوکَّلْت(

کند، هیچ معبودي  خداوند مرا کفایت می: بگو) اشنگران مب(روي بگردانند، ) از حق(ها اگر آن«
  ».جز او نیست، بر او توکل کردم

اگر زیانی به انسان از قبیل فقر و کاستی اموال رسد، هیچ کـسی را جـز او        : ثانیاً
از این رو به توکـل بـر او، امیـد رفـع فقـر و      . توان آن نیست که آن را برطرف کند       

  رود؛ افزایش توان تحمل انتظار می
وإِنْ یمسسک اللَّه بِضُرٍّ فَال کَاشِف لَه إِال هو وإِنْ یمسسک بِخَیرٍ فَهو علَـى کُـلِّ شَـیءٍ     (
  )17-18/انعام( )وهو الْقَاهِرُ فَوقَ عِبادِهِ وهو الْحکِیم الْخَبِیر* قَدِیرٌ 
د آن را برطرف سازد، و اگر خیري توان اگر خداوند زیانی به تو برساند، هیچ کس جز او نمی      «

به تو رساند، او بر همه چیز تواناست، اوست که بر بندگان خود، قاهر و مـسلط اسـت و اوسـت               
  ».حکیم و آگاه

  :اند دعوت به آن نموده:به خاطر کارکرد توکل، معصومین
  )113/ابن الشعیري، ( .»من توکّلَ علی اهللا الیغلَب«  :فرمود7امام باقر

  ».گردد به خدا توکل کند مغلوب نمیکسی که «
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بـه  ) رفـع ضـرر و جلـب منفعـت      (، هر که به قدرت مطمئن، که همه چیز          آري
ناپذیر روي آورد و قدرت خـویش   دست اوست توکل کند و به آن پناهگاه شکست  

را به قدرت او گره بزند، توان روحی او بر تحمل هر مـشکلی، بـه خـصوص فقـر               
  .یابد مالی افزایش می

  لیمتس . 8
تسلیم شدن دربرابر خواست خداوند سبحان، چنگ زدن به ریسمان محکم الهی 
و مطمئن است و پرواضح است هر که به ریسمان الهـی چنـگ بزنـد آن ریـسمان                   

  گسستنی نیست؛
)            امثْقَى ال انْفِـصةِ الْـورْوبِـالْع کـستَمؤْمِنْ بِاللَّـهِ فَقَـدِ اسیکْفُرْ بِالطَّاغُوتِ ونْ یـا فَملَه ( 

  )256/بقره(
د، به دستگیره محکمی چنگ زده   بنابراین، کسی که به طاغوت کافر شود و به خدا ایمان آور           «
  ». که گسستن براي آن نیستاست

ومنْ یسلِم وجهه إِلَى اللَّهِ وهو محسِنٌ فَقَدِ استَمسک بِالْعرْوةِ الْـوثْقَى وإِلَـى            (: و فرمود 
وراللَّهِ عۀُ األم22/لقمان( )اقِب(  
نیکوکار باشد، به دستگیره محکمی چنـگ   کسی که روي خود را تسلیم خدا کند درحالی که       «

  ».زده، و عاقبت همه کارها به سوي خداست
کسی که در مقام تسلیم قرار دارد، طبع، آنچه را مخالف و یا موافق آن است به «

کشد و همه را به خدا  ود دست مینهد و از همه امور مربوط به خ می خدا وا
  )421-2/422ره توشه، مصباح یزدي،  (».کند واگذار می

که تسلیم محض در برابر خواست خداست، یکی از علـل فقـر و نـداري            آدمی  
خویش را خواست خدا دانسته و بر این عقیده است که هر چه خدا بر او بخواهـد            

 را آزار نداده، بلکه چنین بینشی       به خاطر همین نوع بینش، فقر مالی او       . خیر اوست 
  .افزاید بر توان و تحمل او می

قال بالتـسلیم هللا و   . باي شی یعلم المؤمن بانه مؤمنٌ     «: سؤال شده 7از امام صادق  
  )3/103 کلینی، (.»الرّضا فیما ورد علیه من سرور او سخط
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تسلیم خدا بودن  :  شود که شخص مؤمن است؟ فرمود       به چه عالمت دانسته می    «
  آید از شادي و ناخرسندي؛  راضی بودن به آنچه برایش پیش میو

قال اهللا عزوجلّ عبدِي المؤمِنَ الاَصرِفْه فی شیءٍ االّ جعلْتُـه         « :فرمود7امام صادق 
  )101/همان،(. »خَیراً لَه فَلْیرْضِ بقَضائی ولْیصبِرْ علی بالئی

.  هر سو بگردانم، برایش خیر اسـت     بنده مؤمنم را به   : فرماید  خداي عزوجل می  «
  ».پس باید به قضاء من راضی باشد و بر بالي من صبر کند
شود، چه آنکه شخصی که  از همین جا رابطه تسلیم با تحمل فقر مالی آشکار می

به مقام تسلیم رسیده است، فقر مالی خویش را خواست خدا دانسته و یا به عوامل                
  :نماید که فرمود مستند می... دیگري از قبیل آزمایش و گناه و 

  )155/بقره( )ولَنَبلُونَّکُم بِشَیءٍ مِنَ الْخَوفِ والْجوعِ ونَقْصٍ مِنَ األموال(
  ».کنیم آزمایش می... ها  قطعاً همه شما را با چیزي از ترس، گرسنگی و کاهش در مال«
)      با کَسرِ بِمحالْبرِّ وفِی الْب ادرَ الْفَسظَه           ـملَّهمِلُـوا لَعالَّـذِي ع ضعب مذِیقَهدِي النَّاسِ لِیأَی ت

  )41/روم( )یرْجِعون
خـدا  . اند، آشـکار شـده اسـت     که مردم انجام داده     خشکی و دریا به خاطر کارهایی      فساد در «

  ». شاید به سوي حق بازگردند،خواهد نتیجه بعضی از اعمالشان را به آنان بچشاند می
که اموال دنیایی را سبب برتري شخص بر شخص دیگر ندانـسته و بـر         عالوه آن 

  داند؛  اساس بینش توحیدي قرآن، رزق واقعی را نزد خدا می
  )131/طه( )ورِزقُ ربِّک خَیرٌ وأَبقَى(

  ».و روزي پروردگارت بهتر و پایدارتر است«
م تـسلیم  به خاطر همین بینش مأخوذ وحیانی، فقر مالی، شخصی را که بـه مقـا              

  .رسیده، آزار نداده و او از خطرات ناشی از فقر مالی در امان است
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  نتیجه
مـشکالت و   . هاسـت   ، عجین بـودن خوشـایندها بـا سـختی         ماهیت زندگی دنیا  

  .ناخوشایندها جزء الینفک زندگی دنیاست
هاي دینی به بشر تعلیم داده شده کـه در برابـر خوشـایندهاي زنـدگی            در آموزه 
هاي ارائه  گیري از مهارت ده و در مشکالت، خصوصاً فقر مالی، با بهره      سپاسگزار بو 

شدة وحیانی، بر آنها چیره گردد تا از خطرات ناشی از آن در امـان بـوده و بتوانـد                   
  .هویت انسانی و ایمان و آرامش روان خویش را حفظ نماید

  :ت عبارتند ازاي که قرآن براي غلبه بر فقر مالی ارائه داده اس گانه هاي سه مهارت
هـاي   احتیاج و فقر ذاتی بشر، اموال وسیله آزمایش است، بهره    (مهارت شناختی   

، مهـارت  .)خداسـت ) دهنـده  روزي(دنیا اندك و رزق خیـر نـزد خداسـت و رزاق        
و ) کار، انفاق، امید به گشایش و ترك مقایـسه صـعودي و مـصرف بهینـه            (رفتاري  

  ).سلیم، صبر، شکر و قناعتتقوا، نماز، دعا، توکل، ت(مهارت معنوي 
  

  : پی نوشت
مراد نویسنده از غلبه بر فقر مالی تحمل فقر فردي و خروج از آثار طبیعی و                . 1

  .گیرد عادي آن است که در این نوشتار مورد بحث و بررسی قرار می
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