
 

 

 رزق و روزی در آیات و روایات

 فلسفه وسعت و تنگی رزق و روزی 

 اشاره

مقاادر شاادن رزق و روزی باارای هاار یاا  از موجااوات در عااالم هسااتی، یکاای از 

ـهِ»های مسلم اسالم است:  آموزه َعَلـیاللَّ ِفـياأَلْرِضِإالَّ ـة  َهـاَوَمـاِمـْنَدابَّ هایچ » 1؛«ِرْزقو

 ،بر اساآ این آیه شاریفه«. مگر اینکه روزی او بر خداست ،ای در زمین نیست جنبده

اما در شارایط کناونی وجودات را تضمین و متکفل شده است. مخداوند روزی همه 

ای باا  بینیم کاه عاده شاهد فاصله طبقاتی میان اقشار مختلاف جامعاه هساتیم و مای

باا تماام نیاروی اگار چاه ای نیگ  شوند و عده میروتمندتر ثکمترین زحمت، هر روز 

رسند و یاا در حاال در جاا زدن هساتند. واقعااً  به هیچ چیگ نمی ، اماخود در تالشند

حکمت این همه تضاد چیست؟ وقتی بنا بر آیات و روایات، تقسیم روزی باه دسات 

دازه هام پس این همه نابرابری برای چیست؟ چارا هماه باه انا ؛خداوند عادل است

 ای از سر فقر و ناچاری دست نیاز مقابل دیگران دراز نکنند؟ ندارند تا عده

فلسفه وساعت »مسئله رزق و روزی را در سه محور  ،در این جلسه و جلسات آینده

اسااباب و عواماال »و « هااای رزق و روزی اقسااام و ویژگی»، «و تنگاای رزق و روزی

 این سؤاالت پاسخ دهیم.بررسی خواهیم کرد تا به « وسعت و تنگی رزق
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  یتفاوت روز 

اا  ار و چاه ناساپاآگخداوند متعال رزق و روزی را میان همه افراد بشر ا چه شکرگ
ها از ایان لباف عاام الهای برخوردارناد؛ چنانکاه  تقسیم کرده است و تمامی انساان

اَلِءِمْن»فرموده است:  خباب به پیامبر اسالم اَلِءَوَهؤو َهؤو ِمدُّ نو مًّ َكَوَمـاَکـاَنکو َعَطاِءَربِّ
ـوًرا َكَمْحظو َربِّ هار دو ]دساته[ ایناان و آناان را از عباا  پروردگاارت مادد » 1:«َعَطاءو

خداوند بناا بار حکمات . «بخشیم و عبا  پروردگارت ]از کسی[ منت نشده است می
اوت خود، مقدار روزی افراد بشر را بدون در نظر داشتن اینکه آیا مؤمنند یا کافر، متفا

مقدر کرده است. البته باید توجه داشت که تفاوت آن است که در شارایط نامسااو ، 
فارق گذاشاته شاود؛ ولای تبعایض آن اسات کاه در شارایط مسااو  و میان اشایا 
آنچاه در خلقات وجاود دارد،  2.ها  همسان، بین اشیا فارق گذاشاته شاود استحقاق

نساان اسات کاه از اجاگا  نظام هساتی، مانناد وجاود ا«. تبعیض»است نه « تفاوت»
ای  گرفته است؛ به گوناهو هر جگئی در جا  مناسب خود قرار  همختلف تشکیل شد

تا این مجموعه محقق شاود و هام هار چیاگ  در هستند هم اجگا با هم مختلف که 
   3تا نظام احسن به وجود آید.گرفته است جا  مخصوص خود قرار 

ها و  ها، رنج ها، فراز و نشیب ا و بلند ه در نظام کل و در توازن عمومی، وجود پستی
ها الزم است. اگر اختالف و تفاوت وجود نداشته باشاد،  ها و ناکامی ها، موفقیت لذت

 وجود نخواهد داشت. نیگ موجودات گوناگونی 
  ز ن چون چ ی و خط و خ ل و دبموشد  

 ج

 
 

 4که  م چي ى به  د ى خدو ن یي وشد     
 

**** 

 د يددریتددودن گفدد  کدده خدد ب دآ چدده  
 

 5خدد ب بد یيدد  دب د ددا بدد   بز شدد     
 

                                                           
 .30اسراء: . 1
 .505ص  ؛یعدل اله ؛مبهریمرتضی . 2
 .507. همان، ص 3
 . 115؛ ص  یشرح گلشن راز)محمود شبستر ی؛جیمحمد اله خی. ش4
 .327اشعار؛ ص  دیوان ؛یاعتصام نی. پرو5



   61فلسفه وسعت و تنگی رزق و روزی  

 

ٌَ »فرماید:  می که امام علی تفاوت رزق و روزی نیگ در همین راستاست؛ چنان   َفَعلَد

َ ادَ   َمْن   ِلَيْبَتِليَ ِفيَها
َ
وِ َها أ وِ َها َو  ِبَمْيس  ْكَر  ِبَذِلَك  ِلَيْخَتِبَر  َو  َمْعس  ْبَر  َو  الُُّّ َهلا ِملْن  الصَّ  1«:َهلاَفِقيِر  َو  َيِنيِّ

باه وساعت  ،ها را عادالنه تقسیم کرد تاا هار کاه را بخواهاد ]خداوند متعال[ روزی»
روزی یا تنگی آن بیازماید و میگان سپاسگگاری  توانگر و شکیبایی  تهیدست را امتحان 

 «.  کند

 رزق  یفلسفه وسعت و تنگ

 یش. آزما1

ن باوده و در هاای پیشای های همیشگی الهی، آزمایش است کاه در امت یکی از سنت
ِذیَن»دارد: وجود اسالم نیگ  االَّ َُّ وَنَوَلَقْدَفَت ُو ْتَت ْماًلیو اَوهو َُّ واآَم ولو واَأْنَیقو ْتَرکو َأْنیو اسو َُّ َأَحِسَبال

اْلَكاِذِبیَن واَوَلَیْعَلَمنَّ ِذیَنَصَدقو الَّ هو اللَّ ه تاا گفتناد آیا مردم پنداشتند کا» 2:«ِمْنَقْبِلِهْمَفَلَیْعَلَمنَّ
گیرند و به یقاین کساانی را کاه   شوند و مورد آزمایش قرار نمی  ایمان آوردیم، رها می

معلاوم دارد و  ،اناد  پیش از اینان بودند، آزماودیم تاا خادا آناان را کاه راسات گفتاه
 ؛دهاد گوناگونی رخ میهای  حالت. آزمایش الهی در «دروغگویان را ]نیگ[ معلوم دارد

گااه از  3؛هاسات هاا و میوه هاا و جان گرسانگی و کااهش دارایی گاه از جنس ترآ،
 5هاست. و گاه از جنس پیروزی 4جنس خیر و شر

آزمون الهی، ابگارها و شرایط مخصوص به خاود را دارد؛ از جملاه وجاود ظارف و 
ترین بساترهای  ، یکی از مهم کند. تفاوت روزی مجرایی که آزمون از بستر آن بروز می

منادی انساان از  خداوند گاه به وسیله افاگایش اماوال و بهره ی است.وقوع آزمون اله
دهد و گاه باه وسایله کاساتن از مواهاب  مواهب الهی، او را در بوته آزمایش قرار می

ْمَو»فرماید:  چنانکه قرآن نیگ به این مسئله اشاره کرده و می الهی. هم كو َماَأْمـَوالو واَأنَّ َواْعَلمو
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َُ ْمِفْت کو َعِظیم َأْواَلدو َأْجر  َدهو ُْ َهِع اللَّ َوَأنَّ و بدانید کاه اماوال و فرزنادان شاما ]وسایله[ » 1:«ة 
 . پیاامبر اکارم«آزمایش ]شما[ هستند و خداست که نگد او پاداشای باگر  اسات

ِتي اْلَماٌ»فرموده است:  مَّ
 
ةو ِفْتَنًة َو ِإنَّ ِفْتَنَة أ مَّ

 
لِّ أ و آزمایشای   هبرای هار امتای فتنا» 2«:ِإنَّ ِلك 

 «.است و ]وسیله[ آزمایش امت من، مال است
تواند به آرامش برسد؛ زیرا  بیند، با این اندیشه می ها را می ای از تفاوت وقتی آدمی پاره

دساتی زباان باه  از آزمایش الهی گریگی نیست. پس باید مراقب بود تا در زماان تهی
های الهای غافال نباود و  نعمت دستی از خدای تعالی و شکر گالیه نگشود و در فراخ

مراقب افراد نیازمند بود. باید مراقب بود تا گشایش روزی، سبب فخرفروشی و برتار 
 3گان نشود. بهره دانستن خود و روزی اندک، نشانه حقارت و خواری کم

 . مصلحت بندگان ۲

آناان را از مواهاب و  ،خداوند بر پایه مصلحت بندگان، روزی آناان را مقادر نماوده
 مند کرده و به هر کس به اندازه ظرفیتش روزی داده است:  های خود بهره عمتن

ِبِعَباِدهِ» هو ِإنَّ َماَیَشاءو ِبَقَدر 
لو زِّ َُ ْزَقِلِعَباِدِهَلَبَغْواِفياأَلْرِضَوَلِكْنیو الرِّ هو َوَلْوَبَسَطاللَّ َفِبیـر 

 ند، مسلماً در زماین سار باه و اگر خدا روز  را بر بندگانش فراخ گردا» 4:«َبِصیر 

ا  ]که مصلحت است[ فارو   لیکن آنچه را بخواهد، به اندازه ؛دارند عصیان بر می

 .«فرستد؛ به راستی که او به ]حال[ بندگانش آگاه بیناست  می

 فرماید: آمده است که خداوند می در حدیثی از پیامبر اسالم
شان نیست؛  اری به صالحه چیگی جگ بیمکبعضی از بندگان من طوری هستند » 

به نحوی که اگر آنان را سالمت دهم، فاسد خواهند شد و برخی از بنادگان مان 

هستند که چیگی جگ صحت به صالحشان نیست که اگر بیمارشان کنم، بیمااری 
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نیاازی  آنان را به فساد خواهد کشانید و برخی از بندگان من هساتند کاه جاگ بی

ساازد و  یرشان سازم، فقار آناان را تبااه مییگی به صالحشان نیست که اگر فقچ

نیاز سازم،  برخی از بندگانم جگ فقر چیگی به صالحشان نیست که اگر آنان را بی

های بندگانم، اماور  نیازی فاسدشان سازد و این است که با آگاهی از وضت دل بی

 1«.کنم آنان را تدبیر می

ای کسب روزی بردارد معنای مصلحت آن نیست که فرد تهیدست دست از تالش بر
یا فردی که از کار و تالش گریگان است، بگویاد وقتای مصالحت ماا بایش از ایان 

مبارکه شوری با آیات و  ۀسور 37پس چرا تالش کنیم؟ چنین برداشتی از آیه  ،نیست
کنند، در تعارض است؛ زیرا همان  روایاتی که انسان را به تالش و کوشش دعوت می

اآ مصلحت و حکمت میان بندگان خود تقسیم کارده، بار خدایی که روزی را بر اس
اساآ مصلحت و حکمت خود نیگ از بندگان خواسته تا با تاالش و کوشاش روزی 
خود را به دست آورند. پس هر گاه انسان نهایت تالش خود را نمود و در عین حاال 

نکناد، تاابی  بیپاس  ؛درها به روی او بسته شد، باید بداند در این امر مصلحتی باوده
مأیوآ نشود، زبان به کفر نگشاید و به تالش خود ادامه دهد و تسلیم رضاای الهای 

 2باشد.
اگر چه گاهی تنگی معیشت و کم بودن روزی، باه سابب کام باودن درآماد انساان 

چنانکاه خداوناد در  ؛نیست. گاه انسان درآمد بسیاری دارد، اما معیشت خوبی نادارد
َیْوَماْلِقَیاَمِةَأْعَمیَمْنَأْعَرَو»فرماید:  قرآن می هو رو ًكاَوَنْحشو ُْ َمِعیَشًةَض َلهو  3:«َضَعْنِذْکِريَفِإنَّ

و هر کس از یاد من دل بگرداند، در حقیقت زندگی تنگ ]و سختی[ خواهد داشات »
. عامل اصلی این تنگی و سختی معیشت، «کنیم  و روز رستاخیگ او را نابینا محشور می

مراد از  است که ممکن است دامنه آن تا پس از مر  نیگ ادامه یابد.گردانی از خد روی
سختی و تنگی زندگی در این آیه شریفه، فقر و نداشاتن ماال و ثاروت نیسات؛ چاه 
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 ا هایی چاون حارص، تارآ و دلهره داران و ثروتمندانی که به علت بسیارند سرمایه
نند. در حقیقات دوری از ک رغم داشتن ثروت بسیار ا در تنگنا و فشار زندگی می علی

 1یاد خدا، مایه اضبراب، حیرت و حسرت است؛ هر چند تمکن مالی انسان باال باشد
دار و ثروتمنادی کاه  توان بسیار دید، کارخانه های چنین افرادی را در جامعه می نمونه

گاذرد و دل خارج کاردن  زندگی عادی و روزمره همسر و فرزندانش به ساختی می
خواهاد محصاوالت بااغش را باه  د؛ باغداری که با حرص و آز میهایش را ندار پول

شود؛ انسان ثروتمنادی کاه از انفااق و  قیمت بیشتری بفروشد و محصوالتش تباه می
اش  و بیشتر ثروتش را خرج بیماری خود یا خاانواده کند امتناع میکم  به نیازمندان 

 مشاهده کرد.توان  کند و هگاران نمونه عینی دیگری که در جامعه می می
معرفی کرده است تا آدمای بداناد رزقای کاه باه  2خداوند روزی دادن را مایه عبرت

کند، مولود دست به دست دادن هاگاران راببای  رسد یا خودش کسب می دستش می
داند ، یکی از آن هگاران هگار است. آن  است که انسان )که آن را از هنرمندی خود می

کنند که مان فاالن مغاازه یاا فاالن  ه آن دل خوش میها ب علت و سببی نیگ که انسان
کارخانه را دارم، یکی از آن اسباب است. تمامی اسباب نیگ مستند به خادای سابحان 

کناد و  درنگ خوشاحالی می از سوی دیگر به آدمی که با رسیدن به نعمت بی 3است.
دسات دادن کند رسیدن نعمت یاا از  یادآوری می 4،شود با از دست دادنش، نا امید می

آن، مقدرات الهی است که بر اساآ مصالحت و حکمات خادای متعاال بار انساان 
سااز رشاد معناوی  ها، زمینه گاه تحمل ضررهای دنیوی و نا امیادی 5شود. جاری می

توکلش باه خادا زیااد  ،شود تا در چنین شرایبی صبر پیشه کند بیشتر برای انسان می
شاود، سرمسات  تی نیگ باه او داده میشود و به مصلحت خدا راضی باشد. وقتی نعم
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های دنیا، وسیله آزمایش انسان  ها و بدی نشود و خدا را فراموش نکند؛ چرا که خوبی
ـةً»است:  َُ َواْلَخْیِرِفْت رِّ ْمِبالشَّ وکو اْلَمْوِتَوَنْبلو َذاِئَقةو َنْتس  لُّ هار نفسای چشانده مار  » 1:«کو

اش  . بناابراین اگار زنادگی«خواهیم آزمود است و شما را از راه آزمایش به بد و نی 
اش به تعویق افتاد، زبان به گله و شکایت از خدای تعالی  سخت شد و رسیدن روزی

 باز نکند.

را بسیار انادوهگین  و از افراد صفّه بود. فقر او پیامبر سعد یکی از یاران پیامبر
به او بدهد تا باا آن به او وعده داد اگر پولی به دستش برسد،  حضرتکرد. روزی  می

 نرسید. روزی جبرئیل بر پیامبر کار کند. اما مدتی گذشت و پولی دست پیامبر
 نازل شد و دو درهم به حضرت داد تا سعد آن را سرمایه خود قارار دهاد. پیاامبر

ای خاوب شاد کاه در  دو درهم را به سعد داد. اندک اندک وضت مالی سعد به اندازه
آمد. وقتای  رفت و مشغول تجارت شد، اما دیگر برای نماز نمیای گ کنار مسجد مغازه

گفت: اگر اموال خود را بگذارم، ضایت  ی؟آی از او پرسید چرا برای نماز نمی پیامبر
 2شود. می

 یعدل و حکمت اله ی. اقتضا3

رسیدن روزی بشر از سوی خدا، در واقت تفّضل الهی است نه امر واجبی که بر عهده 
ها یکساان و برابار  فضل الهی نیگ به این معنا نیست که به همه انساانخداوند باشد. ت

شاود روزی  ها از نظار اساتعداد و ظرفیات، سابب می روزی داده شود. تفاوت انسان
کنناده  هاسات کاه عامال تعیین متفاوتی داشته باشند؛ زیارا اساتعداد و ظرفیات انسان

گر تفاوت مصلحت آنان باا بیان ،استعداد و ظرفیت گوناگون افراد 3مصحلت آنهاست.
یکدیگر است و از آنجا که حکمت الهای بار پایاه مصالحت بشار اسات، مشایت و 

بناابراین باشاد.  میخواست خداوند برای هر ی  از افراد بشر، مخاتس هماان فارد 
فلسافه  خداونادمنافاات نادارد. ضامن آنکاه  ،ها با عدالت الهی تفاوت روزی انسان
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مردم را چرخش جامعه و تعاون اجتماعی بیان کرده های  تفاوت استعدادها و معیشت
»فرماید:  و می ْمَفـْوَقَبْعـ   ـاَبْعَضـهو َُ ْنَیاَوَرَفْع الـدُّ َِ ْمِفياْلَحَیـا ْمَمِعیَشَتهو هو

َُ اَبْی َُ َقَسْم َنْحنو
 اَیْجَمعو ِممَّ َكَفْیر  َربِّ اَوَرْحَمتو ْخِریًّ ْمَبْعًضاسو هو ِخَذَبْعضو ِلَیتَّ ما ]وساایل[ معااش » 1:«وَنَدَرَجات 

ایم و برخای از آناان را از ]نظار[ درجاات   آنان را در زندگی دنیا میانشان تقسیم کرده
ایم تا بعضای از آنهاا بعضای ]دیگار[ را در خادمت   باالتر از بعضی ]دیگر[ قرار داده

 .«اندوزند، بهتر است  گیرند و رحمت پروردگار تو از آنچه آنان می
نساان یاا انادام ی  درخت یا حتی ی  بوته گل را در نظر بگیریاد، اگر بادن یا  ا

هاای لبیاف  تواند باا گلبر  بینید که قدرت مقاومت و استعداد ریشه درختان نمی می
های ظریف شبکیه چشام از هار نظار یکساان  ها و استخوان پاشانه پا با پرده شکوفه

شاکل،  دمی کاه از هار نظار همباشد. بر فرض که بتوانیم ی  روز کره زمین را از مر
ساان هساتند پار کنایم، آیاا آن روز زنادگی خاوبی  فکر و هم ذوق، هم قواره، هم هم

شود کاه هماه در آن در  ها خواهد شد؟ مسلماً نه؛ بلکه جهنمی پیدا می نصایب انسان
خواهناد، یا   کنناد، ی  چیگ را می همه به ی  سو حرکت می .زحمت خواهند بود

خواهند یا  کاار واحاد را  د، ی  نوع غاذا را دوست دارناد و میطلبنا پست را می
رسد و اگر هم باقی بماند، زنادگی  به پایان میزود ای  انجام دهند. عمر چنین زنادگی

نواختی خواهد بود که تفااوتی باا مار  نادارد. وجااود  روح و ی  کننده، بی خساته
، برای حفاظ نظاام جاامعه و تفااوت در اساتعدادها و آنچاه الزمه این تفااوت است

 چنانکه امام علی حاتی برای پرورش اساتعدادهای مختلف الزم و ضروری است.
لوا»فرموده است:  واَ َفلِاذا اْسلَتَوْوا َهَلك  ٌ  الّناس  ِبَخْيلرو ملا َتفلاَوت  َا ماردم تاا زماانی کاه » 2«:ا َي

 .«شوند متفاوتند، در خیرند؛ اما هر گاه یکسان گردند، هالک می
خداوند باا آگااهی از حاال و وضات اشاخاص، حکیماناه و عادالناه باا سانجش و 

های کااهش یاا  عوامل و زمینه ،شرایط ،ای دقیق و در نظر گرفتن همه جهات محاسبه
باا در نظار گارفتن هماه نیگ کنند و  دهنده روزی که افراد برای خود فراهم می  افگایش
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هاای  م حاکم بر جهاان هساتی، روزیزوایا و مصالح فردی و اجتماعی و رعایت نظا
در  و همسر لوط اگر همسر نوح 1کند. حقاقی یا تفضلی بندگان را تعیین میتاس

از ایان  ؛قارار گرفتناد ،شوندگانی که سهیمه روزی دنیوی آنان قبت شاده زمره هالک
جهت بود که مسیر بدکاران را انتخاب کردند. اگر قاارون تماام ثاروتش را یکبااره از 

داری کاه خادا باه او بااغی از اناواع انگورهاا داد کاه  دهد و یاا مارد بااغ دست می
به سابب خادا  دهد؛ از دست میدر ی  شب باغش را گرداگردش درخت نخل بود، 
بخلی است که خود را به آن گرفتار سااختند و از انفااق و فراموشی، غرور، خودبینی 

 2ر باز زدند.های الهی س اموال در جهت رشد و پیشرفت و تحقق خواسته
از سوی دیگر خداوند بر اساآ حکمت خاود، چیگهاایی را کاهناده و چیگهاایی را 

های کااهش یاا افاگایش  توانناد زمیناه ها نیگ می انسان 3افگاینده روزی قرار داده است.
ها را در جهات کااهش یاا  روزی را برای خود ایجاد کنند و هر مقدار که ایان زمیناه

اهم کنند، خداوند نیگ بر همان اساآ روزی آنها را کم یا افگایش روزی، برای خود فر
توانند روزی خود را افگایش دهناد. در  کند؛ مانند اینکه با انجام صله رحم می زیاد می

ها و  حقیقت خداوند در شب قدر بر اساآ رفتارهای گذشته بندگان، در هماه زمیناه
ت آیناده آناان را مشاخس از جمله روزی آنان، مقدراتشان را تعیین نموده و سرنوش

کند. از همین روست که مؤمنان در این شب به احیاء و راز و نیااز و توباه و اناباه  می
پردازند تا به میمنت توجه به معبود و عبر خوش حااالت معناوی و بازگشات از  می
 4ها، مقدرات سال آینده آنان بهتر از سال گذشته رقم بخورد. بدی
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