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ABSTRACT
Islamic lifestyle in economic interactions means the principles and methods 
that Islamic society follows in economic life and solving its problems. The 
economic issues of Islam are not separate from its moral issues and are 
completely intertwined, and this is one of the important features of Islamic 
economics. In the field of economic interactions, the prayers of Imam Sajjad 
(AS) include insights as well as practical actions and strategies. Imam (AS) 
considers the attachment to insights, thoughts and beliefs necessary to im-
plement the Islamic laws in the field of economics. The most important of 
these beliefs and insights are: Belief in God's justice in the field of distribu-
tion of provision (Rizq), the necessity of acceptance of divine destinies and 
obtaining a good provision are among the most important areas of divine 
test for human (Ibtila). From the supplications of Al-Sahifah Al-Sajjadiyyah, 
many practical solutions can be obtained; including: Gratefulness, preserv-
ing honor and dignity, earning a halal provision, heading toward the Qur'an 
to increase one's rizq, moderation and equability, and avoiding debt and etc. 
The research method in this article is descriptive, analytical and text-based, 
with the aim of explaining the principles and methods of economic interac-
tions based on the supplications of Al-Sahifah Al-Sajjadiyyah.
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 مبانی و روش  های سبک زندگی در حوزۀ تعامالت اقتصادی 
با محوریت صحیفۀ سجادیه

)تاریخ دریافت: 1400/2/6  - تاریخ پذیرش: 1400/12/8(
فریده عبودیت1
محمد علی مهدوی راد2

چکیده 

و  اصول  به كارگيري  معنای  به  اقتصادی  تعامالت  در  اسالمی  زندگی  سبک 
روش هایی است كه جامعۀ اسالمی در حيات اقتصادی و حّل معضالت خویش 
از آن پيروی می كند. مباحث اقتصادی اسالم از مباحث اخالقی آن جدا نيست 
و كاماًل به یکدیگر آميخته است و این خود یکی از ویژگی های مهم اقتصاد 
اسالمی است. در حوزۀ تعامالت اقتصادی، نيایش های   امام سجاد )ع( مشتمل 
التزام به بينش ها و  بر بينش ها  و كنش ها   و راهکارهای عملی است. امام )ع(، 
تفکرها و باورهایی را برای عملياتی كردن دستور اسالم در حوزۀ اقتصاد الزم 
كرد:  اشاره  موارد  این  به  می توان  بينش ها  و  باورها  این  مهم ترین  از  می داند. 
ایمان به عدالت خداوند در حوزۀ تقسيم رزق، لزوم رضایت به مقدرات الهی، 
تالش براي كسب روزی حالل، از مهم ترین زمينه های ابتالی انسان و غيره. از 
ادعيۀ صحيفۀ سجادیه، راهکارهای عملی فراوانی نيز به دست می آید؛ ازجمله: 
اقبال به قرآن برای  شکرگزاری، حفظ عزت و شرافت، كسب روزی حالل، 
افزایش روزی، ميانه روی، و پرهيز از قرض و بدهکاری و .... . روش تحقيق 
در این مقاله، توصيفی و تحليلی و متن محور است و هدف آن، تبيين اصول و 

روش های تعامالت اقتصادی بر اساس دعاهای صحيفۀ سجادیه است.

واژگان کلیدی: سبک زندگی، اقتصاد اسالمی، تعامالت اقتصادی، ادعيۀ 
صحيفۀ سجادیه، راهکارهای معرفتی، راهکاری های عملی
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mahdavirad@ut.ac.ir .2- دانشيار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران پردیس قم، ایران
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مقدمه 
سبک زندگی اسالمی یعنی شيوه ای از زندگی بر مبنای حق گرایی، شيوه ای كه یکسره 
طاعت خداست و با تسليم محض در برابر خداوند توأم است. بر این اساس، اسالم از ابتدای 

زندگی انسان تا حيات اخروی او برنامۀ جامعی برای انسان نگاشته است.
نگاه اقتصادی امام سجاد )ع( در صحيفۀ سجادیه در حوزۀ تصحيح و تکميل اندیشه ها و 
ارائۀ روش ها و راهکارهای عملی برپایۀ این نکات كليدی است: رزق امری است كه در جهان 
خلقت برای همۀ موجودات معلوم و مقدر است و خداوند با عدالت خود در ميان جانداران 
آن را تقسيم نموده و قابليت دارد كه بر اساس عملکرد انسان دارای بركت و موجب عزت 
و شرافت او و پيروزی در ابتالئات الهی باشد؛ چنانکه شکر و التزام به كسب حالل و پرهيز 
از هرگونه اسراف و تبذیر و ميانه روی در حوزۀ تعامالت اقتصادی نيز از مهم ترین كليدهای 
عملکرد صحيح اقتصادی است. این مبانی و روش ها به نيکوترین وجه در ادعيۀ امام سجاد)ع( 

و سایر منابع علوم دینی به تصویر كشيده شده است.
پرسشی كه در این پژوهش در پی پاسخ گویی به آن هستيم این است كه چه بينش ها و 
روش هایي در زمينۀ سبک زندگی در حوزۀ مسائل اقتصادی از ادعيۀ صحيفۀ سجادیه قابل 

استخراج است؟

1- اهمیت زیرساخت های  فکری )مبانی( در موضوع تعامالت اقتصادی
باور به مبانی و اصول الهی حاكم بر رفتارهای انسان در همۀ ابعاد سبک زندگی برای محقق 
شدن جامعه ای اسالمی، امری ضروری و دارای اهميت فراوان است. با استفاده از نيایش های امام 

سجاد )ع( می توان همۀ این مبانی و اصول فکری را به صورت خاص تبيين كرد. 
گفتنی است كه مباحث اقتصادی از مباحث اخالقی سبک زندگی اسالمی در دین جدا 
نيست و كاماًل با یکدیگر آميخته اند، و این خود یکی از ویژگی های مهم اقتصاد اسالمی است 
كه اقتصاد و رعایت عدالت اقتصادی در آن برای پيوند دنيا با آخرت است و نه فقط برای 
رفاه مادی در دنيا. قرآن كریم نيز مسئلۀ روزی و استفادۀ مردم از رزق )اقتصاد( را با ضرورت 

شکرگزاری )اخالق( همراه كرده است و می فرماید:
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»برای قوم سبأ در محل سکونتشان نشانه ای )از قدرت الهی( بود: دو باغ )بزرگ و گسترده( از 
راست و چپ )رودخانۀ عظيم با ميوه های فراوان؛ و به آنها گفتيم از روزی پروردگارتان بخورید 

و شکر او را به جا آورید؛ شهری است پاک و پاكيزه، و پروردگاری آمرزنده )و مهربان(.«
ون﴾ )مائده:88(:
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از  به شما روزی داده است، بخورید! و  پاكيزه ای كه خداوند  نعمت های حالل و  از  »و 
)مخالفت( خداوندی كه به او ایمان دارید، بپرهيزید!«  

امام سجاد)ع( نيز هنگام شکر الهی، شکر برای روزی را پس از شکر بر اعطای محاسن 
اخالق می آورند )دعای 1، بند 17(. همچنين از خداوند دور شدن ثروت و مالی را كه موجب 

ایجاد خودبينی و ستمگری و طغيان می شود، طلب می كنند )دعای 30، بند3(.
از آن رو كه مبانی هر مسئله عبارت است از پيش فرض های حاكم بر آن مسئله، لذا تبيين 
مبانی در ابتدای هر بحث، در مسير شناخت آن مسئله، برای پاسخ به مسائل مطرح دربارۀ آن، 

بسيار راهگشا و معرفت آفرین است.
به گفتۀ شهيد صدر، هنگام بررسی نوعی از سيستم اقتصادی، در ابتدا الزم است افکار و 
مفاهيمی را كه زمينۀ فکری آن سيستم اقتصادی بر آنها استوار است مورد مداقه و توجه قرار 

دهيم )صدر، بی تا، 1: 8-7(.
قبل از ورود به بحث اقتصاد اسالمی، الزم است كه به این مبانی كه می توان از آن ها به 

مفاهيم و افکار بنيادین تعبير كرد، بپردازیم.
سيستم اقتصادی اسالم، خود دارای یک پایگاه فکری )مبانی( است كه خود سيستم ما 
را بدان رهنمون می گردد. این پایگاه، حاوی اندیشه های اخالقی اسالمی و اندیشه های علمی 

اقتصادی یا تاریخی است كه باید موردتوجه قرار گيرند.
همچنين برای این كه بتوانيم مدلول درست اقتصاد اسالمی را بشناسيم الزم است كه علم 
اقتصاد را از سيستم اقتصادی )روش ها( تمييز بدهيم و نيز بدانيم كه ميان اندیشۀ علمی اقتصاد 
)مبانی( و اندیشۀ سيستمی )روش ها( آن، تا چه اندازه تأثير متقابل وجود دارد )صدر، بی تا، 

.)8-7 :1
در حوزۀ تعامالت اقتصادی نيز امام سجاد )ع( التزام به بينش و تفکرها و باورهایی را برای 
عملياتی كردن دستورات اسالم در حوزۀ اقتصاد الزم می دانند كه ما در این مقاله در ابتدا به 

تبيين این باورها می پردازیم.
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2- مبانی و راهکارهای معرفتی در حوزۀ تعامالت اقتصادی 

2-1. عدالت خداوند در تقسیم رزق 
شهيد مطهری دربارۀ عدالت، آن را به رعایت حقوق افراد و عطا كردن حق به ذی حق 
تعریف مي كند؛ عدل در این معنا در برابر ظلم )پایمال كردن حق دیگران( قرارگرفته و آنچه 
همواره باید در قوانين بشری به معنای عدالت اجتماعی رعایت شده و همگان آن را محترم 
به خداوند  به حریم و حق دیگری نسبت  به معنای تجاوز  لذا ظلم  بشمارند همين معناست. 
با او اولویت ندارد  محال می باشد، چون او مالک علی االطالق بوده و هيچ چيز در مقایسه 

)رک: مطهری، بی تا: 81-80(.
در موضوع رزق و تقسيم روزی خداوند متعال به هر موجودی بر اساس قابليت و استعداد 
و حقی كه آن موجود دارد، به او اعطای فيض و كماالت می كند. امام سجاد )ع( در دعای 35 
صحيفۀ سجادیه، به موضوع عدالت خداوند در حوزۀ تقسيم رزق شهادت داده و به صورت 

غيرمستقيم بر اهميت اعتقاد به این امر تأكيد كرده است:
ی َجِمیِع 
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فرمان می رانَد خشنودم، و گواهی می دهم كه خدا  آنچه  به  برای خداست كه  »ستایش 
روزی بندگانش را به عدالت قسمت نموده و با همۀ آفریدگانش به فضل و احسان رفتار كرده 

است.« 

2-2. تعیین رزق معلوم برای هر جنبنده ای 
با ربوبيت است،  از آنجایی كه خداوند خالق همۀ موجودات است و خالقيت او همراه 

بنابراین روزی همۀ موجودات عالم بر عهدۀ اوست؛ چنان كه در قرآن كریم می فرماید: 
ْوَدَعَها﴾ )هود:6(:
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»و هيچ جنبنده ای در زمين نيست مگر اینکه روزی او بر خداست، و ]او[ قرارگاه واقعی و 
جایگاه موقت آنان را می داند.« 

بنابراین در نگرش دینی، هر جانداری به صورت تکوینی دارای رزقی معلوم و معين است. 
این امر در دعای صحيفۀ سجادیه به این صورت آمده است:
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اِئٌد« )دعای 1، بند 5(: َ
َص ِمْنُهْم ز

َ
ق

َ
ن

»برای هر جانداری، خوراكی معلوم و قسمت شده قرار داد. سهم كسی را كه فراوان داده، 
احدی نمی تواند بکاهد و نصيب كسی از آنان را كه كاسته هيچ كس نمی تواند بيافزاید.« 

2-3. برکت در رزق از الطاف خداوند 
آیات،  در  بركت  كاربردهای  و  واژه شناسان  گزارش های  از  استفاده  با  طباطبایی  عالمه 
نظر راغب  بازگویی  از  بيان كرده است. وی پس  را  این مفهوم در قرآن  معنایی  چارچوب 
دربارۀ واژه بركت، نتيجه می گيرد كه بركت، خيری است كه متناسب با ظرفيت و كاركرد 
هر پدیده ای، در آن نهاده می شود؛ مثاًل بركت در نسل، به فراوانِی فرزندان است و بركت در 
مانند  از كار كسانی  بيشتر  انسان در زمانی خاص،  این است كه گستردگی كارهای  وقت، 
او، در همان مقدار از زمان باشد؛ همچنين همان گونه كه بركت در هر پدیده ای متناسب با 
آن تعریف می شود، در هر پدیده نيز ممکن است به اعتبارهای مختلف، نمودهای گوناگون 
یابد؛ مثاًل غذا به اعتبار این كه هدف از آن سير شدن افراد باشد یا نرساندن زیان به خورندۀ 
آن یا شفای بيمار یا این كه در باطن انسان نوری پدید آورد كه او را به عبادت خدا توانا كند، 
بركت و خير در آن نيز به صورت های گوناگون رخ می نماید. ایشان در پرتو هدف غایی دین 
كه رسيدن به كمال معنوی است، بركت را در همۀ گونه های آن، پدید آمدن خير معنوی یا 
ْهَل 

َ
یکْم أ

َ
ُه َعل

ُ
ِ َو َبَرکات

 للاَّ
ُ

مادِی منتهی به خير معنوی تعریف می كند. بر این اساس آیۀ }َرْحَمت
َبیت{ )هود/73( خيرهای متنوع معنوی مانند دین و قرب به خداوند و خيرهاِی مادی منتهی 

ْ
ال

 :  7 )طباطبایی، 1417ق،  است  تفسير شده  فرزندان  فراوانی  و  مال  مانند  معنوی  به خيرهای 
.)281-280

بدیهی است كه اعتقاد به بركت رزق تا چه اندازه می تواند در چگونگی انسان و روش های 
او مؤثر واقع شود؛ چنان كه امام سجاد)ع( نيز در دعای خویش، از خداوند بركت را در رزق 

و در نعمتی كه از خداوند به انسان رسيده است طلب می كند )دعای 22، بند 5(.

2-4. هرگونه اعطا فقط از جانب خدا 
متعال  از جانب خداوند  را  عطایا  و  تفضالت  و  همۀ خيرات  هنگام كه  آن  مؤمن  انسان 
بداند، در آن صورت است كه همه چيز را از او طلب می كند. بنابراین این كه همه چيز را از 
خداوند بخواهيم و همه چيز را از جانب او بدانيم، پس از مرحلۀ اعتراف قلبی به سرچشمه 
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بودن خداوند برای همۀ خيرات است. چنان كه در دعای امام سجاد )ع( برای تابعان رسول 
خدا )ص( می خوانيم:

َدک« )دعای 4، بند 15(:
ْ
َمِع ِفیَما ِعن

َّ
ک، َو الط

َ
َجاِء ل اِد ُحْسِن الرَّ

َ
ی اْعِتق

َ
ُهْم ِبَها َعل

ُ
ْبَعث

َ
»َو ت

»خدایا درودی بر آنان بفرست كه آنان بر اعتقادی نيکو باشند و تنها به تو چشم اميد داشته 
باشند و تنها به آنچه در دست توست دل بسته شوند.« 

شرور  انسان های  از  از  بخواهند  كه  می برند  پناه  خداوند  به  حضرت  دیگر،  دعاهای  در 
درخواستی كنند و درنتيجه مبتال به تمجيد آنان شوند و در آن صورت، از ولی و صاحب عطا 
بودن خداوند غافل شوند، درحالی كه بخشش و منع، در حریم مقدس خداوند است و دیگران 
نقشی ندارند؛ چنان كه ایشان خدا را تنها منبع فضل و احسان دانسته و كفایت و غنا را تنها از 

او طلب می كنند )دعای 20، بند 26؛ دعای 22، بند 4؛ دعای 45، بند 50(.
بدیهی است با اعتقاد به امور فوق، دیگر انسان طمعی به آنچه در دست مردم است ندارد، 

زیرا مردم را مالک چيزی نمی داند كه از آن ها درخواست نماید.

2-5.  کسب روزی و توانگری ، زمینه کسب عزت و آبرو 
او كرامت  به  متعال  و خداوند  است  زمين  در  اسالمی، جانشين خداوند  بينش  در  انسان 
ارزانی داشته  است )اسراء/70( و آشکار است كه این كرامت، به همۀ فرزندان آدم و حوا 
تعلق دارد. بر اساس روایات نيز حرمت مؤمن از كعبه باالتر است )ابن بابویه، 1362، 1: 27(.

بر این اساس انسان باید از كارهایی كه به این كرامت خدشه وارد می كند دوری كند؛ 
لذا انسان مؤمن نباید دست نياز به سوی دیگران دراز كند، بلکه  باید بر اساس كار و تالش، 

عزت خود را در جامعه حفظ كند.
در صحيفۀ سجادیه در نيایش امام سجاد )ع( آمده است:
ِع« )دعای 20 بند 26(:

ْ
ن
َ ْ
اِء َو ال

َ
ْعط ِ

ْ
 ِمْن ُدوِنِهْم َوِلی ال

َ
ت

ْ
ن

َ
»َو أ

»و تو تنها بي دخالت آن ها، دهنده و منع كننده اي.« در دعای دیگری، امام )ع( از فقری 
كه موجب شماتت دشمن و موجب احتياج به هم رتبگان باشد به خدا پناه می برند )دعای 8، 
بند 7و8(. این امر دليل بر این است كه كسب روزی باید موجب حفظ عزت و كرامت برای 

انسان باشد.
البته این امر بدین معنا نيست كه اگر كسی به لحاظ اقتصادی دچار تنگدستی است، روا باشد 
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كه انسان او را پست و ذليل بشمارد یا فرد ثروتمند را دارای شرافت وبرتری بداند، زیرا امام سجاد 
)ع( شرافت را به اطاعت خدا و عزت را به عبادت خداوند می دانند )دعای 35، بند 4(.

 2-6. کسب روزی یکی از زمینه های مهم ابتال 
ابتال یکی از سنت های الهی است كه در قرآن و روایات دربارۀ آن سخن رفته است. 

ابتال تصویر كرد: 1. تمييز و شناسایی  می توان اهدافی سه گانه و در طول همدیگر برای 
افراد؛ 2. سازندگی و پرورش استعدادها؛ 3. استحقاق پاداش و عقاب )طباطبایی، 1417ق، 4 

: 29-33 ؛ طبرسی، 1372، 2 : 402-399(.
كسب روزی و نوع تعامل با مسائل اقتصادی یکی از مهم ترین زمينه های ابتالی انسان است 
اولين  دارد.در  مستقيم  تأثير  اجتماعی،  و  ابعاد سياسی  مانند  انسان  ابعاد زندگی  كه در سایر 
دعای صحيفۀ سجادیه، امام )ع( پس از حمد خداوند به خاطر نعمت های فراوان او و ازجمله 
نعمت اعطای رزق، به این امر اشاره می فرمایند كه همۀ این امور به جهت امتحان الهی است 

تا مطيع از عاصی، و شاكر از كافر متمایز شود )دعای 1، بند 20 و 21(.
امام )ع( ضمن تصریح به این كه موضوع رزق، زمينۀ آزمایش الهی است )دعای 29، بند1 
و دعای 20، بند 22( از خداوند اموری را طلب می كنند كه بتواند در پيروزی و روسفيد بيرون 
آمدن از این امتحانات به انسان كمک كند، ازجمله رضایت به رزقی كه برای انسان تعيين 

شده است )دعای 32، بند 28(.
امام )ع( همچنين یکی از ابتالئات مهم در زمينۀ رزق را مبتال شدن به سوءظن به خداوند 
و دست نياز دراز كردن به سوی روزی خواران، به جای درخواست از روزی دهنده، می دانند 

)دعای 29 بند 1(.

3- روش ها و راهکارهای عملی در حوزۀ تعامالت اقتصادی
راهکارهای  و  روش های  )ع(،  امام  اقتصادی  زندگی  سبک  دربارۀ  سجادیه  صحيفۀ  در 
بسيار كاربردی و مهمی را در قالب دعا عرضه كرده اند كه انسان پس از ایمان و اعتقاد به 
مبانی ذكرشده در بخش قبل، برای تحقق كامل سبک زندگی اسالمی باید این راهکارها را 
در زندگی روزمرۀ خود به كار گيرد كه مهم ترین آنها  بر اساس دعاهای صحيفه به شرح 

ذیل می باشد: 
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3-1. توکل بر خداوند به عنوان مقدرکنندۀ رزق و رضایت به آن
جانب  از  تعيين شده  و  الهی  قدر  و  قضا  به  وابسته  امور  ازجمله  رزق  گفته شد،  چنان كه 
خداوند متعال است، و امام سجاد)ع( رضایت به مقدرات و قضای الهی را از خداوند می طلبند 

)دعای 14، بند 13 و دعای 32، بند 28(
رضایت به رزقی كه خداوند برای انسان تعيين كرده موجب می شود كه انسان برای كسب 
روزی، خود را به نهایت دشواری و گرفتاری مبتال نکند كه این همان اعتماد به وعده های 

خداوند و توكل به او برای به دست آوردن روزی است )دعای 29، بند 2و3(.
آنچه انسان از جسم و عمر خود برای رسيدن به مقام رضایت و خشنودی به سهم خود از رزق 
هزینه می كند، خود نوعی طاعت است كه خداوند به سبب »بهترین روزی دهندگان« بودنش به 

انسان عطا می كند. این امر از دعای امام )ع( در دعای 32 ، بند 28 قابل برداشت است. 

3-2. شکرگزاری در برابر رزق الهی 
شکر یکی از مهم ترین و تأثيرگذارترین راهکارهای سبک زندگی اقتصادی است كه امام 
سجاد )ع( در صحيفه این روش را به صورت بيان دعاهایی در قالب حمد و سپاس بابت رزق 

الهی، به ما تعليم نموده اند )دعای 1، بند17(.
بر اساس ادعيه، اطاعت خداوند و انجام ندادن محرمات او خود از مهم ترین مصادیق شکر 

است )دعای 1، بند20و21(.
امام سجاد )ع( در دعاهای خود، شکر را یکی از اسباب تسهيل رزق می دانند كه این امر 
از دعای 32 ، بند 28 قابل برداشت است؛ زیرا در این دعا، درخواست »الهام شکر و حمد به 
خاطر نعمت های بزرگ الهی« بعد از مطرح كردن طلب رزق آسان، دليل بر سببيت شکر برای 

تسهيل رزق است.3-3. عدم حسادت به دیگران در زمينه روزی 
امام سجاد)ع( از خداوند چنين درخواست می كنند كه مرا از این نوع نگاه بازبدار كه به 

فقير با حقارت بنگرم و برای صاحب ثروت، شرافت و فضلی قائل شوم )دعای 35، بند4(.
بدیهی است این درخواست به این دليل است كه انسان اگر ثروتمند بودن را شرافت و 
عزت بداند، غالباً مبتال به حسادت به آن شخص ثروتمند و ثروت او می شود؛ درحالی كه اگر 

ثروت را شرافت نداند، از حسادت به او نيز در امان خواهد بود.
در دعای دیگری امام) ع( می فرمایند: 
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یِرک، َو 
َ
ک ِبغ

ْ
ا َعن

َ
ن

ْ
ل

َ
غ

ْ
ش

َ
 ت

َ
ا ِبِرْزِقک، َو ال

َ
رِْج َوَحَر ُصُدوِرن

ْ
خ

َ
یاک، َو أ

ْ
ا ِبُسق

َ
ِدن

َ
ِهْب َمْحَل ِبال

ْ
ذ

َ
ُهمَّ أ

َّ
»الل

 ِبّرِک« )دعای 36 بند 4(:
َ
ة ا َمادَّ

َ
ِتن

َّ
ْع َعْن کاف

َ
ط

ْ
ق

َ
 ت

َ
ال

»خدایا خشکی سرزمين های ما را به بارانت برطرف كن و خشم سينۀ ما را به وسيلۀ اعطای 
رزق خودت از ما بيرون فرما و ما را به غير خودت مشغول مکن و منبع نيکی خود را از ما 

جدا مساز.« 
توضيح آن كه فقر، انسان را به كينه و خشم درونی مبتال می كند، لذا تفضل و اعطای رزق 
از جانب خداوند و استمرار آن موجب خروج این كينه و خشم از دل انسان شده و همين امر 
موجب می گردد به جای آن كه فکر فرد به اموری غير خدا مشغول شود، متوجه خداوند شود. 
بر این اساس، اگر لطف الهی شامل حال شخص نشده باشد و رزق او تنگ باشد، ممکن است 
به جای توجه به خداوند، متوجه دیگران شود و به دارایی آن ها غبطه بخورد یا دچار حسادت 

شود و همين امر موجب همان خشم و كينه در دل وی می شود.

3-4. تالش جهت کسب روزی حالل 
امام )ع( در دعای خود از خداوند، مهيا شدن اسباب كسب رزق حالل را می طلبند )دعای 

30، بند 3(. 
او مطلوب  برای  نماید،  انسان را  به اندازه ای كه كفایت مؤونۀ  طبيعی است روزی حالل 

است.
ضرورت كسب روزی حالل و كافی برای زندگی ازآنجاست كه نداشتن مقدار كافی 
از رزق حالل موجب سرزنش دشمن و موجب احتياج به هم نوع و سخت شدن زندگی و 
مرگ بدون توشه می گردد. به این امر در دعای 8 ، بند 7 و 8 اشاره شده و از این دعا برداشت 
می شود كه انسان باید نهایت تالش خویش را بکند تا در امور اقتصادی، دچار شماتت دشمن 
نشود و نياز به هم نوع پيدا نکند و از حداقل زندگی آسان، خود را بهره مند كند و تالش كند 
از دارایی خود، نهایت استفاده را كند تا برای آخرتش توشه ای را فراهم كند.در سطح كالن 
حکومتی و سياست اقتصاد مقاومتی نيز این راهکار بسيار كارآمد است؛ زیرا بر اساس این 
دعا، استقالل كشور و دارا بودن آن در حد كفاف و بی نيازی اقتصادی آن از سایر كشورها، 
امری ضروری است تا دشمن نتواند از ضعف اقتصادی كشور در جهت اهداف خود استفاده 
كند و ما را شماتت كند؛ چنان كه از این دعا این امر نيز قابل برداشت است كه داشتن زندگی 
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و  معنوی مردم  اسباب رشد و شکوفایی دینی و  از  اقتصاد شکوفا در كشور، خود  و  آسان 
جهان بينی  اساس  7و8(.بر  بند   ،8 )دعای  است  آخرت  جهان  به  ورود  برای  آن ها  آمادگی 
توحيدی، هدف بعثت انبيا، برپا كردن عدالت اجتماعی برای توحيدی كردن جامعه و معنویت 

مردم است.

3-5. ارتباط با قرآن، راهی برای افزایش رزق و زندگی آسان
بلکه   نشود؛  زندگی  در  تنگدستی  دچار  نه تنها  انسان  كه  می شود  موجب  كریم  قرآن 

روزی اش نيز فراخ شود )دعای 42، بند 12(. 
اما پرسش این است  كه چه نوع ارتباطی با قرآن كریم موجب این وسعت رزق در زندگی 
و  آن  از  تبعيت  و  قرآن  فهم  قرآن،  هنگام ختم  در  )ع(  امام سجاد  دعای  اساس  می شود.بر 
اعتصام به حبل آن، پناه بردن به آن، استفاده از نور هدایت آن برای نجات از گمراهی ها و 
خارج شدن از تاریکی ها، موردنظر است و نه فقط قرائت آن؛ یعنی باید از قرآن كریم به عنوان 
وسيله ای برای دور ماندن از گناهان و وسوسه های شيطان و رسيدن به مراتب قرب خداوند 
استفاده كرد. بدیهی است چنين نگاهی به قرآن  و به كار گرفتن آن در زندگی، می تواند 
موجب برطرف شدن فقر و جلب بركات و روزی های فراوان از جانب خداوند متعال شود 
)دعای42(؛ چنان كه یکی از مهم ترین توصيه های قرآن كریم رعایت تقواست كه دربارۀ آن 

می فرماید:
پيشه می كردند، بركات آسمان  ایمان می آوردند و تقوا  »و اگر اهل شهرها و آبادی ها، 
و زمين را بر آن ها می گشودیم؛ ولی )آن ها حق را( تکذیب كردند؛ ما هم آنان را به كيفر 

اعمالشان مجازات كردیم.« )اعراف/96( 
»و هر كس تقوای الهی را پيشه كند، او را از بن بست نجات می دهد و از راهی كه محاسبه 

نمی كند، روزی می دهد.« )طالق: 2 - 3(
بر اساس این آیات شریفه، كليد جلب روزی، ایمان به همراه تقواست كه یکی از مهم ترین 
و  زندگی  در  رزق  بركت  موجب  سفارشی  چنين  به  اعتصام  پس  است.  قرآن  سفارش های 

گشایش اقتصادی می شود.

3-6. بازنماندن از عبادت خداوند در اثر طلب روزی
انسان موحد با تصحيح مبانی فکری خود دربارۀ رزق، هيچ گاه اعمال عبادی خود را كه 
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از پی روزی رفتن نمی كند،  او می شود، قربانی  یاد  استمرار  با خدا و  سبب انس و نزدیکی 
زیرا معتقد است خداوند رزق او را متکفل شده و برای او رزقی معلوم قرار داده و بر اساس 

عدالتش نيز به او ظلم نخواهد كرد. چنان كه حضرت در دعا می فرماید:
ِب« 

َ
ل
َّ
ِبالط ِعَباَدِتک  َعْن  ِغَل 

َ
ت

ْ
ش

َ
أ  

َ
ال

َ
ف اْحِتَساٍب،  یِر 

َ
غ ِمْن  ِنی 

ْ
اْرُزق َو  ااِلکِتَساِب،   

َ
ة

َ
ون

ُ
َمئ اکِفِنی  »َو 

)دعای 20، بند 24(:
»خداوند مرا از دشواری كسب وكار كفایت كن و روزی ام را از جایی كه گمان نمی برم 

عنایت فرما تا در راه به دست آوردن روزی، از بندگی ات بازنمانم.« 
این جا همان  معنای عبادت در  برمی آید كه  مقدمات و سياق دعا چنين  از  است  گفتنی 
عبادت اصطالحی است كه شامل مناسک عبادی می شود و نه به معنای عرفانی و آن مفهومی 
كه هر عملی كه در آن اخالص رعایت شود، خود نوعی عبادت است. چنان كه این امر نيز 
قابل برداشت است كه عبادتی كه در این بخش از دعا مقصود امام )ع( است، بيشتر ظهور 
در عبادات مستحبی دارد كه موجب قرب بيشتر انسان به خداوند می گردد، زیرا روشن است 
كه فرد در انجام عبادات و تکاليف واجب، مکلف است و نباید از انجام آن ها سرباز زند؛ 
بلکه عبادتی كه انسان به واسطۀ كسب روزی بيشتر از آن دور می ماند، عبادت های مستحبی 
است كه موجب نزدیکی بيشتر به خداوند می شود؛ لذا امام)ع( در این دعا از خداوند طلب 
می كند كه روزی را از جایی كه گمان نمی برند، عطا فرماید تا در راه به دست آوردن روزی 

از عبادت های بيشتر خداوند باز نمانند.

3-7. اجتناب از مقروض بودن 
و  انسان  فشارهای جسمی  ناراحتی و  زمينه ساز  پریشانی روحی و  بودن موجب  مقروض 
چه بسا موجب لطمه به عزت انسان می شود؛ لذا امام سجاد)ع( در صحيفۀ سجادیه از مقروض 

بودن به خدا پناه برده و می فرمایند:
وُل 

ُ
ُه ِفکِری، َو یط

َ
ل ُب  عَّ

َ
ش

َ
َو یت َو یَحاُر ِفیِه ِذْهِنی،  ِبِه َوْجِهی،  ِلُق 

ْ
خ

ُ
ت  ِمْن َدیٍن 

َ
َعاِفیة

ْ
ِلی ال »َو َهْب 

ی 
َ

َعل َصّلِ 
َ
َو َسَهِرِه، ف یِن  ِل الدَّ

ْ
غ

ُ
َو ِفکِرِه، َو ش یِن  َهّمِ الدَّ ِمْن   ، َرّبِ یا   ِبک، 

ُ
ُعوذ

َ
أ َو  ِلی 

ْ
غ

ُ
ِبُمَماَرَسِتِه ش

اِة، 
َ
َوف

ْ
ال َبْعَد  ِبَعِتِه 

َ
ت ِمْن  َو  َحیاِة، 

ْ
ِفی ال ِتِه 

َّ
ِذل ِمْن   ، َرّبِ ِجیُر ِبک، یا 

َ
ْست

َ
أ َو  ُه، 

ْ
ِمن ِنی 

ْ
ِعذ

َ
أ َو  آِلِه،  َو  ٍد  ُمَحمَّ

اٍف َواِصٍل« )دعای 30، بند1و2(:
َ

ْو کف
َ
اِضٍل أ

َ
ُه ِبُوْسٍع ف

ْ
ِجْرنی ِمن

َ
ٍد َو آِلِه، َو أ ی ُمَحمَّ

َ
َصّلِ َعل

َ
ف

»پروردگارا مرا از وامی كه به خاطر آن آبرویم را بریزی نجات بخش. وامی كه ذهنم را 
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پریشان می كند و فکرم را پراكنده می سازد و كارم را در چاره كردن آن طوالنی می كند. و 
به تو پناه می برم از اندوه وام و فکرش و از دل مشغولی به آن و بی خوابی اش و مرا از آن پناه 
ده از خواری وام در این زندگی دنيا و از گرفتاری اش پس از مرگ. و مرا از سختی وام به 

ثروت سرشار و رزق كافی كه از من قطع نشود، پناه ده.« 
در ادامۀ دعا، حضرت راه های مبتال نشدن به ِدین را برمی شمارند و از خداوند طلب دور 
ماندن از اسراف و تبذیر و زیاده خواهی را می نمایند و از او بخشش و ميانه روی و برنامه ریزی 
پناه بردن  از  صحيح در مصرف را طلب می كنند. مطالبۀ این امور از خداوند بالفاصله پس 
به خداوند از مقروض شدن، نشان از تأثير این امور در مبتال نشدن به قرض است. چنان كه 

حضرت می فرمایند:
َو  ِدیِر، 

ْ
ق

َّ
ْمِنی ُحْسَن الت ِ

ّ
ِتَصاِد، َو َعل

ْ
ِل َو ااِلق

ْ
َبذ

ْ
ِبال ْمِنی  ّوِ

َ
َرِف َو ااِلْزِدیاِد، َو ق »َو اْحُجْبِنی َعِن السَّ

اِقی، َو اْزِو 
َ

ف
ْ
ِبّرِ ِإن

ْ
ْبَواِب ال

َ
ْه ِفی أ اِقی، َو َوّجِ

َ
ْرز

َ
ِل أ

َ
َحال

ْ
ْسَباِب ال

َ
ْجِر ِمْن أ

َ
ْبِذیِر، َو أ

َّ
ِفک َعِن الت

ْ
ط

ُ
ِبْضِنی ِبل

ْ
اق

یانا« )دعای 30، بند 3(:
ْ
غ

ُ
ُه ط

ْ
ُب ِمن

َّ
َعق

َ
ت

َ
ْو َما أ

َ
ی أ

ْ
ی َبغ

َ
 ِإل

ً
یا ّدِ

َ
أ

َ
ْو ت

َ
 أ

ً
ة

َ
 ِلی َمِخیل

ُ
اِل َما یْحِدث

َ ْ
ی ِمَن ال ِ

ّ
َعن

»پروردگارا مرا از اسراف و زیاده خواهی بازدار، و به بخشيدن و ميانه روی مستقيم ساز، و 
نيکو اندازه نگه داشتن را به من بياموز، و مرا به لطف خود از ولخرجی حفظ كن، و روزی ام 
را از وسایل حالل جاری فرما، و خرج كردنم را در راه های خير جهت ده، و ثروتی كه برای 
من خودبينی ایجاد كند یا مرا به ستمکاری بکشاند یا دچار طغيان و سركشی شوم از من بگير.« 

3-8. دعا وسیله ای برای جلب رزق 
قالب  از خداوند در  به دست آوردن روزی، طلب روزی  برای  راه ها  مهم ترین  از  یکی 
دعاست؛ یعنی داشتن روحيۀ خواستن، خود در جلب رزق از جانب خداوند موضوعيت دارد. 
این امر از همۀ دعاهایی كه حضرت در موضوع طلب رزق از خداوند، انشاء نموده اند، مشهود 
است؛ در این زمينه، برای نمونه، می توان به دعای 19 )هنگام خشک سالی و درخواست نزول 

باران( و دعای 29 )هنگام تنگی رزق( و دعای 30 )هنگام ادای قرض( اشاره كرد.

3-9. توجه به کشاورزی و رشد آن
از دعاهای امام )ع( برای نزول باران )مانند دعای 19، بند 5( برداشت می شود كه یکی از 
راهکارها برای نزول باران، دعاست كه به سبب آن، صنعت كشاورزی و توليد مواد غذایی 
افزایش یافته و درنتيجه قيمت های محصوالت كشاورزی در جامعۀ اسالمی پایين می آید؛ و 
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درنتيجه دلواپسی عمومی برای معاش و درآمدهای زندگی برطرف می شود. این امر در ایجاد 
آرامش اقتصادی بسيار مؤثر است؛ زیرا

 به طور طبيعی، نزول باران، رشد كشاورزی را در پی دارد؛ لذا محصوالت كشاورزی كه 
برطرف كنندۀ مایحتاج جامعه است یکی از مهم ترین محور عمدۀ اقتصاد اسالمی شمره می شود. 
در روایات نيز یکی از شغل های مورد سفارش اهل بيت )ع( كشاورزی است. چنان كه بر 
اساس نص روایات، كشاورزی نوعی صدقه محسوب می شود )نوری، 1408ق، 2 : 501( و 
پاداش فراوانی برای آن در نظر گرفته شده )نوری، 1408ق، 2 : 501( و هيچ كاری حالل تر 
و پاكيزه تر از آن شمرده نشده است )قمی، بی تا، ج 1، ص 549( و به همراه دامداری یکی از 
مشاغلی است كه خداوند برای پيامبرانش پسندیده است )ابن بابویه، 1385، 1: 32(. همچنين 
اهل بيت )ع( كسی را كه زمين و آب در اختيار داشته باشد و كشت و كار نکند، از مبتال شدن 

به فقر و دور شدن از رحمت خدا ترسانيده اند )حر عاملی، 1409ق، 12: 24(.
بنابراین به واسطۀ نزول باران مفيد، زمينه های كشاورزی نيکو و اقتصاد قوی در جامعه به 

وجود می آید و قيمت ها در جامعه كاهش  می یابد و این مطلوب هر جامعه ای است.

3-10. میانه روی در مصرف و دوری از اسراف و تبذیر 
واژۀ اسراف از ریشۀ »س رف «  و در لغت به معنی »از حّد گذشتن در هر كاری است كه 

انسان انجام دهد« )راغب اصفهانی، 1412ق، 407(.
در  زیاده روی  به هرگونه  یعنی  می شود .  استعمال  عام  معنای  همين  به  نيز  اصطالح  در  و 
كميت و كيفيت و بيهوده گرایی و اتالف و مانند آن اطالق می شود ) مکارم شيرازی، 1374، 

 .)149 :6
و  بيجا  مصرف  منظور  بلکه  نيست،  موردنظر  كم وزیاد  مصرف  منظور،  اینجا  در  البته 
غيرمتعارف است، به تعبير دیگر، »اسراف« آن است كه مال یا نعمت در غير مورد خودش 
مصرف شود، هرچند كم باشد ولی اگر در مورد خاص خود صرف شود »اسراف« نيست، 

هرچند زیاد باشد.
واژۀ تبذیر در اصل از ریشۀ »بذر« و به معنی پاشيدن دانه می آید، این كلمه در مواردی 
استعمال می شود  كه انسان اموال یا نعمتی را كه در اختيار دارد، به صورت غيرمنطقی، مصرف 

كند و نابخردانه، آن را هدر بدهد. 
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یکی از روش های كاربردی در تعامالت اقتصادی كه از جانب فرد مسلمان باید رعایت 
شود دوری از اسراف و تبذیر و زیاده خواهی است. بر این اساس امام معصوم )ع( در دعاهای 

خود از این امور به خدا پناه می برند و می فرمایند:
»پروردگارا مرا از اسراف و زیاده خواهی بازدار و به بخشيدن و ميانه روی مستقيم ساز و 
نيکو اندازه نگاه داشتن را به من بياموزومرا به لطف خود از ولخرجی حفظ كن وروزی ام را 

از وسایل حالل جاری فرما« )دعای 30، بند 3(.
در  تبذیر  و  اسراف  از  ناشی  آن  مصادیق  و  مساوات  عدم  و  نابرابری  مظاهر  از  بسياری 
مصارف مختلف زندگی است، و زمانی كه همۀ این ها برانداخته شود، مردمان در معيشت های 

خود به اصل مساوات و پذیرش عملی آن نزدیک خواهند شد.
به همين جهت است كه حضرت از مبتال شدن به اسراف و از دست دادن مقدار متعارف 

الزم برای زندگی به خدا پناه می برند )دعای 8، بند 7(.

3-11. قناعت 
قناعت در لغت یعنی به اندک اكتفا كردن و راضی بودن به امور گذرنده دنيوی و آنچه 

موردنياز انسان است )مفردات راغب، ذیل ماده قنع ، ص413(
از دعای امام )ع( برمی آید كه آنچه در سبک زندگی اقتصادی دینی مطلوب است، وجود 
قناعت به ميزان زیاد است؛ به همين جهت امام از كمی قناعت به خداوند پناه می برند و نه از 

نداشتن آن )دعای 8 بند 1(.
زیاده خواهی است كه  از حرص و  این دعا روشن می شود كه دوری  از سياق  همچنين 

موجب قناعت می شود چنان كه این امر در دعای دیگری نيز مشهود است:
»و خدایا به من پناه ده از و رغبت بد و بی قراری اهل حرص و تصویر ثوابی كه برای من 
ذخيره كرده ای و كيفر و عقابی كه برای دشمنم فراهم كرده ای در قلب من ایجاد كن و آن 
را وسيله ای برای قناعت )رضایت( من نسبت به آنچه برایم مقدر كرده ای و اطمينان به آنچه 

برایم انتخاب فرموده ای قرار ده« )دعای 14، بند 16(.

3-12. انفاق و مواسات با دیگران و اجتناب از مّنت گذاشتن 
مواسات یکی از اصول مهم اخالقی در دین اسالم است. مواسات یعنی دیگری را در مال 
خویش شریک قرار دادن تا آنجا كه هرگونه كه فرد از مال خویش استفاده و در آن تصرف 
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می كند، برای دیگری نيز چنان باشد.
ازجمله آن كه حضرت  است.  فراوان  بسيار  این اصل مهم واردشده،  روایاتی كه دربارۀ 
علی)ع( می فرمایند: »از باالترین فضائل انسانی، مواسات با برادران در اموال و در احوال آن ها 
است«  )تميمی آمدی، 1410ق، 98(. گفتنی است بيشترین كاربرد مواسات در امور معيشتی 

و مسائل اقتصادی است.
توجه به افراد ضعيف در جامعه، در پيشرفت سطح اقتصاد جامعه بسيار مؤثر است، زیرا 
اجازۀ اندوختگی مال را در یک جا نمی دهد و درنتيجه، نوعی توزیع مال در جامعه بين افراد 

صورت می گيرد. در دعاهای امام سجاد )ع( این نکات كاماًل مشهود است، ازجمله:
وِثْرُه« )دعای 38، بند 1(:

ُ
ْم أ

َ
ل

َ
ِنی ف

َ
ل

َ
ٍة َسأ

َ
اق

َ
یک ... ِمْن ِذی ف

َ
ِذُر ِإل

َ
ْعت

َ
ی أ ِ

ّ
ُهمَّ ِإن

َّ
»الل

»پروردگارا به تو پناه می برم از نيازمندی كه از من درخواست كرده و من او را به خود 
ترجيح ندادم.« 

ِتِهْم، ... َو ُحْسِن 
َّ
ل

َ
ِعیِفِهْم، َو َسّدِ خ

َ
اِق ض

َ
َدِبک ِفی ِإْرف

َ
ِذ ِبَمَحاِسِن أ

ْ
خ

َ ْ
ِتک، َو األ

َّ
اَمِة ُسن

َ
ق ُهْم ِلِ

ْ
ق ِ

ّ
»َو َوف

ال« 
َ

ؤ السُّ ْبَل 
َ
ق ُهْم 

َ
ل یِجُب  َما  اِء 

َ
ِإْعط َو  اِل، 

َ
ض

ْ
ف ِ

ْ
ال َو  ِجَدِة 

ْ
ِبال یِهْم 

َ
َعل َعْوِد 

ْ
ال َو  اُعوِن، 

َ ْ
ِبال ُمَواَساِتِهْم 

 )دعای 26، بند 2(:
و  طریقه ات،  و  روش  برپاداشتن  برای  كن  موفق  را  ما  دوستان  و  همسایگان  »)خدایا( 
تنگدستی شان...  و جبران كردن  ناتوانشان  به  رساندن  برای سود  اخالقت  فراگرفتن محاسن 
و خوب كمک كردن به آنان در مایحتاج زندگی شان و احسان به ایشان با مال و ثروت و 

بخشش فراوان، و عطا كردن آنچه برای آنان الزم است پيش از درخواستشان.« 
« )دعای 20، بند 3(: ّنِ

َ ْ
ُه ِبال

ْ
ْمَحق

َ
 ت

َ
یَر َو ال

َ
خ

ْ
ی یِدی ال

َ
اِس َعل

َّ
ْجِر ِللن

َ
... َو أ ُهمَّ

َّ
»الل

»خدایا... خير را به وسيلۀ دستان من برای مردم جاری ساز و آن را با منت گذاشتن باطل 
مکن.« 

3-13.  کمک به خانواده جهادگران به صورت خاص
رزمندگان  برای  شرایطی  كه  می نمایند  درخواست  خداوند  از  ذیل  دعای  در  )ع(  امام 
مهيا كند كه به لحاظ اقتصادی دچار مشکل نباشند؛ چه آنکه طبيعی است كه هر رزمنده ای 
دارای خانواده ای است كه چه بسا او متکفل نفقۀ آن ها باشد؛ لذا وظيفۀ حکومت اسالمی رفع 
نگرانی مجاهدان در رابطه با خانواده های ایشان است كه اولين مسئله نيز مربوط به چگونگی 
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درآمدهای زندگی و حاجات اقتصادی این خانواده ها است. از آنجایی كه حکومت اسالمی 
همواره دارای دشمنانی است، طبيعی است كه در هرزمانی، عده ای از مردان جامعۀ اسالمی 
در حال جهاد و مبارزه با دشمن و حفظ امنيت مرزها و حدود كشور اسالمی باشند و امنيت 
ابعاد و  تأثير بسياری در  مالی خانوادۀ مجاهدان ازجمله وظایف حکومت اسالمی است كه 

مناسبات اقتصادی جامعه دارد.
ک 

ُ
 ِدین

َ
ِتک ِلیکون

َّ
َباِع ُسن

ْ
ت

َ
ْو ُمَجاِهٍد َجاَهَدُهْم ِمْن أ

َ
ِتک، أ

َّ
ْهِل ِمل

َ
َزاُهْم ِمْن أ

َ
اٍز غ

َ
یَما غ

َ
ُهمَّ َو أ

َّ
»الل

ِة« 
َ

ق
َ

ف
َّ
یِه ِفی الن

َ
 َعل

ْ
ْسِبغ

َ
ْمَر، ...، َو أ

َ ْ
ُه األ

َ
یْسَر، َو َهیْئ ل

ْ
ِه ال ِ

ّ
ق

َ
ل

َ
ی ف

َ
ْوف

َ ْ
ک األ

ُّ
َوی َو َحظ

ْ
ق

َ ْ
ی َو ِحْزُبک األ

َ
ْعل

َ ْ
األ

)دعای 27، بند 13(:
»خدایا هر رزمنده ای از اهل آیينت یا مجاهدانی از پيروان سنتت كه با آن ها )دشمن( در 
حال جنگ باشد برای این كه دین تو برتر و گروه تو نيرومندتر و نصيب دوستانت كامل تر 

باشد، برای او آسانی مقدر كن و كار را برایش مهيا ساز و درآمدش را كامل فرما.« 

3-14. تواضع ثروتمندان و اجتناب آن ها  از تکبر و ظلم 
امام سجاد)ع( در دعاهای خود به آسيب هایی كه تهدیدی برای افراد ثروتمند محسوب 
موجب  كه  می نماید  را  ثروتی  از  شدن  دور  درخواست  خداوند  از  و  اشاره كرده  می شود، 
این گونه آسيب ها می شود. از مهم ترین این آسيب ها، مبتال شدن به تکبر در برابر فقرا، ظلم 
به آنان، و نيز منت گذاشتن بر آنان غالباً هنگام بخشش به آنهاست؛ در دعاهای ذیل به این 

موارد اشاره شده است:
ْو 

َ
ی أ

ْ
ی َبغ

َ
 ِإل

ً
یا ّدِ

َ
أ

َ
ْو ت

َ
 أ

ً
ة

َ
 ِلی َمِخیل

ُ
اِل َما یْحِدث

َ ْ
ی ِمَن ال ِ

ّ
ِو َعن

ْ
اِقی، َو از

َ
ف

ْ
ِبّرِ ِإن

ْ
ْبَواِب ال

َ
ْه ِفی أ ُهمَّ ... َو َوّجِ

َّ
»الل

یانا« )دعای 30، بند 3(:
ْ
غ

ُ
ُه ط

ْ
ُب ِمن

َّ
َعق

َ
ت

َ
َما أ

»پروردگارا ... خرج كردنم را در راه خير جهت ده و ثروتی را كه برای من خودبينی ایجاد 
می كند یا به ستمگری می كشاند یا در پی آن دچار طغيان می شوم از من بگير.« 

ِق، َو اْعِصْمِنی 
َ

ال
ْ

خ
َ ْ
، َو َهْب ِلی َمَعاِلی األ ّنِ

َ ْ
ُه ِبال

ْ
ْمَحق

َ
 ت

َ
یَر َو ال

َ
خ

ْ
ی یِدی ال

َ
اِس َعل

َّ
ْجِر ِللن

َ
ُهمَّ ... َو أ

َّ
»الل

ر« )دعای 20، بند 3(:
ْ

خ
َ

ف
ْ
ِمَن ال

»پروردگارا... به دست من خير را برای مردم جاری ساز و آن را به وسيلۀ منت گذاشتن 
باطل نفرما و مرا از فخرفروشی و تکبر حفظ فرما.« 

« )دعای 8 ، بند 3(: َ
ین ِ

ّ
ِقل

ُ ْ
ْزَراِء ِبال ِ

ْ
کِثِریَن، َو ال

ُ ْ
 ِبک من ... ُمَباَهاِة ال

ُ
ُعوذ

َ
ُهمَّ ِإنی أ

َّ
»الل
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»خدایا به تو پناه می برم از... فخرفروشی ثروتمندان و تحقير تهيدستان.« 

3-15. ایجاد امنیت مالی برای سالمندان
باید  حکومت اسالمی چه برای واحد كوچک خانواده و چه برای واحد بزرگ جامعه 
به گونه ای عمل كند كه سالمندان نگران روزی نباشند، زیرا به لحاظ شرایط جسمی و روحی 
نياز  به آرامش جسمی و روحی  و  باشند،  دنبال روزی  به  نمی توانند  در شرایطی هستند كه 
دارند و این كه امام )ع( از خداوند درخواست می كنند كه به هنگام سالمندی و درماندگی، 
روزی ایشان را فراخ قرار دهد به این معنی است كه باید جامعۀ اسالمی و حکومت در این 
این كار را در خانواده و جامعه  باشد و مقدمات  نقشۀ راهبردی داشته  برنامه ریزی و  زمينه، 
فراهم كند. اهل بيت )ع( در سيره و سخنان خود سفارش فراوانی به اكرام )كلينی، 1429ق، 
2: 659(، تعظيم )كلينی، 1429ق، 2: 165( و احترام زیاد به سالمندان )كلينی، 1429ق، 3: 
240( فرموده اند و وجود آنان را موجب افزایش رحمت و لطف پروردگار شمرده اند )پاینده، 
از  یکی  سالمندان  برای  مالی  امنيت  ایجاد  و  اقتصادی  پشتيبانی  است  طبيعی    .)222 ،1382
در  امام سجاد)ع(  در دعای  می باشد؛ چنان كه  سالمندان  تعظيم  و  احترام  مهم ترین مصادیق 

توجه به این موضوع آمده است:
« )دعای 20،  بند 11(:

ُ
ِصْبت

َ
ا ن

َ
ِتک ِفی ِإذ وَّ

ُ
َوی ق

ْ
ق

َ
، َو أ

ُ
ا کِبْرت

َ
ی ِإذ

َ
ْوَسَع ِرْزِقک َعل

َ
... اْجَعْل أ ُهمَّ

َّ
»الل

نيرومندترین  و  ده  قرار  برایم  شدم  پير  هنگامی كه  را  روزی ات  فراخ ترین  »پروردگارا... 
بودن  محبوب  و  مطلوب   .16-3 فرما«  نصيبم  شدم  درمانده  و  خسته  كه  زمانی  را  نيرویت 

هم نشينی  با فقراء
اقتصادی، هم نشينی  از راهکارهای مهم در برطرف كردن معضالت و آسيب های  یکی 
از خداوند  بر آن كه  امام سجاد)ع( عالوه  لذا  است،  بر آن هم نشينی   بودن   فقرا و صبور  با 
طلب می كنند كه هم نشينی با فقيران، محبوب ایشان شود، از خداوند برای صبری زیبا بر این 

هم نشينی مدد می جویند؛ چنان كه در دعای 30 بند 5 می فرمایند:
ْبر« ی ُصْحَبِتِهْم ِبُحْسِن الصَّ

َ
ی َعل ِ

ّ
ِعن

َ
َراِء، َو أ

َ
ق

ُ
ف

ْ
 ال

َ
ی ُصْحَبة

َ
ْب ِإل ُهمَّ َحّبِ

َّ
»الل

»خدایا! همنشينی با فقيران را خوشایند من ساز؛ و به صبر شایسته مرا بر هم صحبتی آنان 
یاری فرما.«
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جمع بندی و نتیجه گیری:
نگاه اقتصادی امام سجاد )ع( در صحيفۀ سجادیه در حوزۀ تصحيح و تکميل اندیشه ها در 
زمينۀ رزق بر پایۀ این نکات كليدی است كه رزق در جهان خلقت برای هر موجودی معلوم 
و مقدر است و خداوند با عدالت خود در ميان جانداران آن را تقسيم نموده است و بر اساس 
با تصحيح  باید  انسان ها  اساس،  این  بر  می شود.  او  زندگی  در  بركت  دارای  انسان  عملکرد 
نگرش خود به رزق، به آنچه برایشان مقدر شده راضی باشند و فقط خداوند را منشأ و رسانندۀ 
رزق بدانند و فقط از او درخواست روزی كنند و با توجه به این نکته كه كسب روزی یکی 
از زمينه های مهم ابتال است، در جهت كسب توانگری كه موجب كسب عزت و آبرو است 

قدم بردارند.
در حوزۀ تحریک و تشدید انگيزه ها و عملکردها نيز این نکات از دعاهای امام )ع( قابل 
استخراج است: شکرگزاری در برابر رزق و در پی روزی حالل رفتن، حفظ عزت و شرافت 
در مناسبات اقتصادی، و نيز غبطه نخوردن به دیگران در زمينۀ روزی، از نکات بسيار كليدی 

برای داشتن سبک زندگی اقتصادی اسالمی است. 
همچنين از دیدگاه امام )ع( ، اعتصام و روی آوردن به قرآن از قرائت گرفته تا تدبر در 
آن و مأنوس شدن با آن و شناخت جایگاه آن، موجب افزایش تسهيل رزق می شود. كسب 
روزی باید خود عاملی برای عبادت انسان باشد، نه آن كه او را از عبادت بازدارد. انسان باید 
با توكل به خداوند و اعتدال و دوری از اسراف و تبذیر و پایبندی به راهکارهایی مانند انفاق 
به دیگران، كمک به مستمندان به ویژه خانوادۀ مجاهدان، در جهت برطرف كردن مشکالت 
اقتصادی خود و جامعه بکوشد و درعين حال نباید خود را در این مسير به سختی فراوان اندازد 
به گونه ای كه گرفتار بدهکاری شود. در این راستا، توجه به وضعيت سالمندان نيز در جامعه 

امری ضروری است كه موجب سربلندی فرد و جامعه می گردد.
همان گونه كه بيان گردید امام )ع( با ارائۀ مبانی و روش ها، به تصحيح اندیشه ها و تکميل 
آن پرداخته و با ارائۀ راه كارهای كارآمد و عملی، انگيزه ها را برای ساختن جامعه ای اسالمی 

تحریک  و تشدید می كنند.
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