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چکیده
نهاد «خانواده» به عنوان قدرتمندترین کانون و م ؤثرترین مرک س امماند ی جامع ه ب ه م مار
میرود و در رابطهای آمکار ،دوام و قوام یک جامعه به استحکام بنی ان آن بس ت ی دارد .ام س وی
دی ر ،استحکام نهاد خانواده خود متأثر ام عوامل مختلفی است .این پژو ش با محوریت پاس د ی
به این پرسش که کَسب رومی حالل چه تأثیری بر استحکام بنیان خانواده دارد ،به روش اسنادی و
تدوین مده است .یافته ای پ ژو ش نا ان
با مراجعه به آیات قرآن کریم و روایات ا ل بیت
مید د به دست آوردن رومی حالل یک ی ام س فارش ای مه م در ز اره ای قرآن ی و روای ات
پیاوایان دین است .به استناد یافته ای پ ژو ش ،چنانچ ه مخ اینین مع ارل ا،ه ی ،تو یه ای
معرفتی ارائه مده توسط پیاوایان دین را در عمل به کارزرفته و عملیاتی نماین د ،در پرت و رعای ت
موامین کَسب رومی حالل ،نهاد خانواده به مؤ،فه ای ارمممندی مچ ون امدی اد عف ت ،م رافت،
اعتدال ،قناعت ،نر و...آراسته میمود که نقش اساسی در اس تحکام و پیا یری ام انحط ا آن
دارند.

کلید واژهها :خانواده ،رومی حالل ،انحطا  ،آیات و روایات.
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مقدمه
خانواده یک نهاد اساسى و محورى در جامعه است که نقش بس ایی در ق وام ،پوی ایی و
ادامه حیات آن دارد .دین اسالم در کنار تو یه به تاکیل خانواده ،برای استحکام و استمرار
آن نی دستورات متعددی را ارائه داده است و بر پیا یری ام انحط ا آن تأکی د بس یاری
دارد.
تو یه مردم به کار و تالش برای امرار معاش و زذران مندزی ک ه ارتن ا تن اتن ی ب ا
قوام کانون خانواده دارد ،ناان ام دوراندیای فر نگ اسالم به عوامل استحکام خانواده دارد
و در راستای تصحیح اندیاه مسلمان ا و ترغیب به کار ،فعا،یت براى تأمین معاش خ انواده
را مانند جهاد در راه خدا قلمداد میکند (.درا،دین م یرامی ،1383 ،ج 1)434 :1ام ی رل
دی ر نی در راستای مین فر نگسامی ،پرخوابى ،کمکارى و بیکارى در تعلیم ات اس الم
به مدّت محکوم مده است ،تا نقش فعا،یت ای اقتصادی در حرکت چرخه مندزی به خوبی
و آمکارا ،ماخص و مورد تأکید بامد.
مرور روایاتی که در این ممینه ام ائمه معصومین

رسیده است ،ناان ام توجه به ابع اد

مختلف و اضالع زونازون قضیه دارد.
ام امام کاظم

روایت مده است« :انّ اهلل ،ینغض ا،عند ا،فارغ» ،این فرمایش ام ام

جای اه فرد بیکار را در پیا اه خداوند متعال برای مخایب ترسیم میکند .در کنار این بُع د
ام قضیه ،فرمایای ام رسول مکرم اسالم

با اماره به بعُد اجتماعی قضیه ،کسى را ک ه ام

دسترنج دی ران استفاده کند ،دور ام رحمت خدا نامیده است(.حرانی)65 :1382 ،
درباره نهاد خانواده ،این نکته حائ ا میت است که خانواده کوچکت رین واح د اجتم اعى
است و اساس و میرساخت واحد اى ب رزتر به م مار م ىرود .بن ابراین می ان موفقی ت و
سهمى که افراد براى ایفاى نقش در واحد اى ب رگ اجتماعى ایفا مىکنند بست ى ت ام ب ه
نحوه رمد و تربیت و مکوفایى استعداد اى آن ا در کانون مقدس خ انواده دارد؛ ام س ویی
کسب رومی حالل بنا بر آنچه در معارل دینی آمده است ،ام مؤ،فه ای تأثیرزذار در تربی ت
و مکوفایی استعداد ای افراد است.

 .1قال رسول اهلل  :الكادّ لعياله كالمجاهد فى سبيل اهلل . ...صدرالدین شيرازی ،1383 ،ج)434 :1
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در حقیقت ،دین اسالم بنابر فرمایش پیامنر اسالم

االسالم|
که فرمودهاند« :ما بنى فى 145

احب ا،ى ا،لَّه م ن ا،ت ویج؛ در اس الم ی بن ایى ن د خ دا محن و ت ر ام بنی ان امدواج
14

قائل
نیست(حرعاملی1414 ،ق ،ج ،)14 :20ام سویی جای اه بسیار رفیعی برای بنیان خانواده 5
است و ام سوی دی ر به مؤ،فه ای استحکام آن توجه دارد ،که یک ی ام ای ن مؤ،ف ه ا ،ب|1ه
45
|

دست آوردن کسب حالل است.

با توجه به وجود عواملی که نقش مخر را برای نه اد خ انواده ایف ا میکنن د ،م ناخت
عوامل پیا یری کننده ام آن نی بسیار مهم است .این مناخت به ویژه ب ا تحلی ل آی ات و
روایاتی که درباره موضوع آمده است ،ا میت اساسی دارد.
 .1پیشینه پژوهش
بررسی پیاینه پژو ش ناان مید د ،تحقیقات مختلفی در زستره موضوع «رومی
حالل» انجام مده است.
برخی ام این تحقیقات به ورت عمومی و در کتا

ای اخالقی ،درج مدهاند که

نمیتوان زفت با رویکرد تخصصی به موضوع ورود دامتهاند ،بلکه به مناسنت و در ضمن
مناحث زستردۀ اخالقی به موضوع کسب رومی حالل نیمن ا ی دامتهاند.
جدای ام این ییفِ نومتاری ،مرور مقاالت ن ارش یافته در موضوع تحقیق ،پژو ا ر را
به تعدادی مقا،ه میرساند که بعضاً به ورت مختصر موضوع را دننال کردهاند .مقا،ه
«کسب رومی حالل» نومته محیطی اردکانی( )1397ام این قنیل مقاالت به ممار میرود.
در این مقا،ه ،نویسنده با اتکای به منابع حدیثی به جای اه کسب رومی حالل در اندیاه
اسالمی پرداخته است.
مقا،ه «بهره میعیان دایت ر و تالم ر ام رومی حالل» نومته محمد تقی مصناح()1397
به بررسی فات و ناانه ای پر ی زاران و میعیان واقعی در فرمایش امیرمؤمنان
در خطنه مام پرداخته است .در مهمترین برایند پژو ش ،نویسنده آورده است :میعیان
اف ون بر بندزی و عنادت به وظایف اجتماعی خویش نی میپردامند و برای ادامة حیات
خویش در پی کسب رومی حالل ستند ،اما رز د،نسته به دنیا و حریص به مال دنیا
نیستند .به حقوق دی ران تجاوم نمیکنند و بیتا،مال را پایمال نمیکنند .این کار و تالش
بسترسام تکامل آنان است.
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یکی ام ن دیکترین پژو ش ا به عنوان این تحقیق ،مقا،ه «نقش رمق حالل در
استحکام نهاد خانواده در سیره و سخن امام رضا

» است که به قلم مرتضی

رحیمی( )1392در ناریه «فر نگ رضوی» منتار مده است.
در این مقا،ه ،با استناد به فرمایاات امام رضا

و سیره عملی ایاان ،ب رای اس تحکام

بنیان خانواده بر کسب رومی حالل تأکید مده است و رفتار ایی مچون لة رحم ،رعایت
حق وق متقاب ل ،محن ت ب ه دی ران و خومحال نمودن ایاان ،پر ی ام حس د ،رض ایت
مندی ،قناع ت ،س ادهمیس تی و پر ی ام تکل ف و ...را در اس تحکام بنی ان خ انواده مه م
دانسته است.
تمای این پژو ش ام آثار پیشزفته ،در این است که میکومد ن اه تحلیلی به ز اره ای
قرآنی و روایی را محور کار قرار داده و زرانی اه پژو ش را تنیین آیات و روایات مرتنط قرار
داده و میکومد نقش به دستآوری رومی حالل را در پیا یری ام انحطا کانون خانواده
بررسی کند.
 .2مفهوم شناسی
تنیین کلیدواژه ای پژو ش ،به عنوان نخستین ز ام در تحقی ق ،ض من تعی ین معن ای
واژه ا ،به خواننده کمک میکن د ب ا جغرافی ای پ ژو ش و مرمبن دی آن نی آم نا م ود.
«خانواده»« ،حالل» و «رمق» کلید واژه ایی ستند که برای تنیین بحث ،در ادام ه م رح
داده و مفهوممناسی میموند.
أ) خانواده

د خدا ضمن ذکر ورت ای مختلف تلفظ آن ،درب اره معن ای واژه خ انواده مینویس د:
خ انواده[ .نَ ،ن ِ ،دَ ،دِ] (اِ.مرک ب ) خان دان(غیاث ا،لغات)(،ن اظم االین ا ) دودم ان ،خی ل
خانه(ناظم االینا ) ،تنار ،دوده(.د خدا ،1361 ،ذیل واژه)
فر نگ معین نی تعریفی ماابه با مان ساموکار دارد:
خانواده( :نْ یا نِ دِ) (اِمر)  .1اهل خانه ،اهل البیت؛  .۲مجموعة افراد دارای پیوند
سببی یا نسبی که در زیر یک سقف زندگی میکنند؛  .3مجموعهه خویشهاوندان،
خاندان؛  .4تیره ،خاندان(.معین ،1386 ،ذیل واژه)
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در|
147
تعریف ا طالحی این واژه ،اما به خالل تعریف ،غوی آن میدانِ اقوال زونازونی است.

یکی ام این تعاریف آمده است:

14
فرزنهدان
خانواده ،واحدی است از اجتماع و ناشی از پیوند مشروع مرد و زن که
7
پدید آمده از این پیوند ،آن را تکمیل میکننهد و در تعریهف دیگهر آمهده |1
اسهت
47
خانواده شامل مجموعهای از افراد است که با هدف و اندیشه به منهاف مشهتر |

زیر یک سقف قرار میگیرند و سرگرم زندگی میشوند(قائمی امیری)7 :1391 ،

در تعریفی دی ر و با درنظردامت نقش و کارایی افراد در خانواده ،آمده است:
خانواده یا خانوار به گروه دو یا چند نفری اطالق میگردد که با هم زندگی مهی
کنند ،درآمد مشتر برای غذا و دیگر ضروریات زندگی دارند و از طریق خهون
یا فرزندخواندگی و یا ازدواج ،با هم نسبت دارند.در یک خانواده ممکهن اسهت
یک یا چند خانواده زندگی کنند ،تمام خانوارها ههم خهانواده نیسهتند(نجاریان،
)19 :1375

آنچه مد نظر این پژو ش ام مفهوم خانواده است ،مانی است که در تعریف اول و بخش
اول تعریف دوم آمده است.
ب) رزق

برای این واژه در ،غتنامه آمده است:
واژه روزی ،به معنای رزقی است که خداوند متعال برای همه افهراد زمهین عطها
کرده است و همین طور به معنای خورا روزانه آمده است(.دهخدا ،1361 ،ذیل
واژه)

عالمه یناینایی در تفسیر ا،می ان ،در تنیین واژه «رمق» آورده است:
کلمه «رزق» که معادل فارسی آن روزی است ،یعنی ههر چیهزى کهه موجهودى
دیگر را در بقاى حیات و زنهدگیاش کمهک نمایهد و در صهورت کهه آن رزق
ضمیمه آن موجود و یا به هر صورت ملحق به آن شود ،حیاتش ادامه مه یابهد؛
مانند غذای که زندگی بشر و بقای او به وسیله آن ادامه پیدا مه کنهد ،بهه ایهن
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صورت که غذا داخل بدن انسان شده و جزو بهدن او م شهود .همچنهین ماننهد
همسر که در ارضای غریزه جنس آدم او را کمک نموده و مایهی ادامه نسل او
م گردد .اینگونه است هر چیزى که دخالت در بقای موجهودى داشهته باشهد،
رزق آن موجود شمرده م شود(.طباطبایی ،1373 ،ج)376 :18
ج) حالل

حالل ام ریاه «حلل» است که در موارد مختلف و کاربرد ای زونازون ،قرآن نی ب ه آن
ن امی که برای دع وت

اماره کرده است .مثالً در سوره منارکه «یه» حضرت موسی

فرعون میرود ،ام خداوند چنین درخواست کرده است ...« :واحلل عقده من ،س انی؛ ز ره ام
مبان من بام کن»(.یه )27 :چنان ک ه در ترجم ه آم ده اس ت و آرای ،غوی ون م نا ان
مید د ،معنای ا لی این واژه ،زاودن و باممدن زره است.
،ذا نویسنده قاموس ا،قرآن در معنای آن مینویسد« :حالل آن است که ام ممنوعیت ب ام
مده است(».قرمی1422 ،ق ،ج )166 :2حمیری در تعریف م وجر آن آورده اس ت« :ح الل
ای غیر محرم(».حمیری1420 ،ق ،ج)1255 :3
ابن اثیر نی آن را به نقیضش تعریف کرده است و مینویسد« :ا،حالل ضد ا،حرام»(.اب ن
اثیر[ ،بیتا] ،ج)428 :1
در تعریف ا طالحی واژه «حالل» با استناد به روایتی ام رس ول مک رم اس الم

آورده

مده است :آن چی ی است که خداوند در قرآن حالل کرده اس ت(ا،حالل م ا اح لّ اهلل ف ی
کتابه) و چی ی است که ممنوعیتی در آن ننامد(.اکنری)15 :1389 ،
در مورد کسب حالل ،فیض کامانی مینویسد:
از احمد بن محمد بن ابینصر نقل شده است که به ابوالحسن ه امام هفهتم

هه

عرض کردم :فدایت شوم! از خدا بخواهید که روزی حالل نصیبم کند .فرمود :آیا
میدانی که حالل چیست؟ عرض کردم :فدایت شوم؛ اما آنچه نزد ماست ،همهین
کسب پا و پاکیزه است .فرمود :علی بن الحسین[

] میفرمود :حالل ،قهوتِ

برگزیدگان اسهت ،بلکهه تهو بگهو :خداونهدا! از روزی گسهتردهات درخواسهت
دارم(.فیض کاشان  ،139۲ ،ج)۲37 :3
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میندی نی در کاف االسرار آورده است:

|149

در پاسخ سؤال از حالل ،یکی از بزرگان طریقت گفت :غذای پا آن اسهت کهه
14

در حال اکتساب ،یاد کرد و یادداشت حق در آن فرو نگذارد و فراموش نکنهد 9و

:|1
شکر ولیّ نعمت به حکم فرمان در آن به جای آرد .چنان که خدای تعالی گفهت
49

اسهت
«کُلُوا مِنْ طَیِّباتِ ما رَزَقْناکُمْ وَ اشْکُرُوا لِلّهِ»(بقره )17۲ :و حقیقت شکر آن
|
که تا قوت نعمت در باطن مییابد ،خود را بر طاعتِ ولی نعمهت بهه ظهاهر مهی
دارد(.میبدى،1363 ،ج)460 :1

 .3اهمیت و جایگاه کسب روزی حالل در معارف دینی
أ) تبیین و تحلیل گزارههای قرآنی

در آیاتی چند ام قرآن کریم به ورت مستقیم یا تلویحی ب ه ض رورت توج ه ب ه مس یر
کسب رومی و کیفیت آن اماره مده است تا آنجایی که مؤمنان را کسانی معرف ی م یکن د
که ر نوع یعامی را نمىخورند ،به دننال ر کسب حرامی نمیروند ،نوع یعام و مق دار آن
برایاان مطرح نیست ،بلکه پاک و حالل بودن آنچه بر سر سفره خ انواده ق رار م ید ن د،
مهم است.
خداوند در قرآن به داستان ا حا کهف اماره میکند که وقتی ام خ وا چن دین س ا،ه
بیدار میموند ،احساس زرسن ی کردند و ام بین خود یک نفر را به سوی بامار فرس تادند ت ا
غذا تهیه کند ،یکی ام بین آن ا زفت :بنین کدام یک ام آن ا غ ذای پ اکی هتر دارد و ام او
غذا تهیه کن؛ «فَلْیَنْظُرْ أَیُّهَا أَمْکَى یَعَامًا فَلْیَأْتِکُمْ بِرِمْقٍ مِنْهُ»(.کهف)19 :
ام آنجا که دل آیات قرآن کریم ،دایت جامعه باری است ،این دل در داس تان ای
آن نی دننال مده است و چون خداوند متعال ،حکیم است ،به تأکیدات و نکاتی ک ه در آی ه
به آن اماره مده است ،باید دقت بیاتری نمود تا دل دایتی آیه را بیاتر دریافت نم ود.
یکی ام نکات حائ ا میت در این آیه توجه دادن و تأکید بر تهیه غذای پاک(حالل) است.
مچنین خداوند در قرآن میفرماید« :یا أَیهَا ا،رُّسُلُ کلُوا مِنَ ا،طَّینَاتِ وَ اعْمَلُ وا َ اِ،حاً...؛
ای پیامنران! ام غذا ای پاکی ه بخورید و عمل ا،ح انجام د ید»(.مؤمنون)55 :
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خطاب «یا ایّها الرسل» در ابتدای آیه ،خطاب از خداوند به عموم پیامبران است
و بیانگر این است که کسب روزی حالل اختصاص به اسالم و مسلمانان ندارد و
در این آیه ،خداوند به تمام پیامبران امر میکند و اینکه کسب روزی حالل برای
خانواده به عنوان یک اصل برای موحدین بوده است و همچنین به تأثیر وضهعی
کسب حالل در خانواده اشاره میکند؛ به اینکه از طیبات بخورند و گویا مهراد از
خوردن از طعامهاى پاکیزه و ارتزاق و تصرف در آن باشد ،حال چه به خهوردن
باشد و یا به هر تصرف دیگهر و اسهتعمال کلمهه (خهوردن) بهه ههر صهورت از
تصرفات اطالق میشود(.طباطبایی ،1373 ،ج)47 :15

نکته دی ر در این آیه این است که مقدمه عمل ا،ح ،غ ذای ح الل و پ اکی ه اس ت و
مچنین توفیق انجام عمل ا،ح ،رومی حالل است که خداوند ب ه آن در ای ن آی ه ام اره
میکند و تحریکى است به اینکه مالممه تقوى ،کسب رومی حالل است.
ام دی ر آیات قرآن دراینباره ،آیه  168سوره منارکه بقره است« :کُلُ وا مِمَّ ا فِ ی ا ْ،أَرْ ِ
حَالالً یَیِّناً وَ ال تَتَّنِعُوا خُطُواتِ ا،اَّیْطانِ؛ ای مردم! ام آنچه در ممین ،حالل و پ اکی ه اس ت
بخورید و ام زام ای[وسوسهان ی ] میطان پیروی نکنید ،به راس تی او دم من آم کار م ما
است»(.بقره)168 :
خداوند در این آیه ضمن ارماد به اینکه خوردنی ای انسان باید چه ویژزی ایی دامته
بامد ،میفرماید :ام آنچه در ممین ،حالل و پاکی ه است بخورید ،و در خط میطان زام
ن ذارید ،بهرهزیرى ام محرّمات و چی اى پلید و ناپاک ،پیروىکردن ام میطان است.
نیام اى ینیعى بار ،زا ى ممینهاى براى انحرال و تسلّط میطان بر انسان است .باید
ضمن تأمین نیام ،به ،غ ش اى آن نی توجّه دامت که موجب سستی نهاد مقدس خانواده
میمود .تعنیر«خُطُواتِ» بیان ر این است که میطان براى انحرال مردم ،ام راه اى
زونازونى وارد مىمود که وسوسه نمودن مردم به استفاده ام حرام ا و بامدامتن آنان ام
نعمت اى حالل ،ناانی ام دممنى آمکار میطان با انسان است.
مچنین خداوند میفرماید« :کُلُوا مِنْ یَیِّناتِ ما رَمَقْناکُمْ وَ ال تَطْغَوْا فیهِ»(یه )81 :اینکه
ام چی اى پاکی هاى که رومى مما کردهایم بخورید ،و،ى در آن یغیان نکنید که قهر و
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غضب من بر مما وارد خوا د مد و ر کس که قهر من او را ب یرد ،قطعاً سقو
است.

15
ال
در آیه دی ر خداوند تقوا را مالممه خوردن یینات میداند« :وَ کُلُوا مِمَّا رَمَقَکُمُ ا،لَّهُ حَالً 1
یَیِّناً وَ اتَّقُوا ا،لَّهَ اَّ،ذی أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ؛ ر چی حالل و پاکی ه که خدا رومی مما کرده ام |1
آن
51
بخورید ،و بپر ی ید ام (مخا،فت) آن خدایی که به او زرویدهاید»(.مائده)88 :
|

آنچه در این آیات به وضوح ماا ده میمود ،وجود مالک ا و معیار ایی است که
انسان ا باید در رفع نیام ای جسمانی خود باید آن را رعایت کنند؛ حالل و ییب بودن در
این میان ماخص اساسی کیفیت به ممار میروند.
ب) تبیین و تحلیل روایات

در منابع حدیثی ،ز اره ای بسیاری وجود دارد که سعی در تصحیح اندیاه انسان نس نت
به حقایق پیرامون وی دارند.
یکی ام این حقایق ،پاسخ و بودن انسان نسنت به اعمال وی ام جمله در چ ون ی کسب
رومی است.
در حدیثى ام رسول خدا

آمده است:

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ یَوْمَ الْقِیَامَةِ حَتَّ یُسْأَلَ عَنْ أَرْبَ ٍ عَنْ عُمُرِهِ فِیمَها أَفْنَهاهُ وَ َشهبَابِهِ
فِیمَا أَبْلَاه وَ عَنْ مَالِهِ مِنْ أَیْنَ کَسَبَهُ و َفِیمَا أَنْفَقَهُ وَ عَنْ حُبِّنَا أَهْلَ الْبَیْتِ[

].

هیچ بندهاى در روز قیامت قدم از قدم برنم دارد تا دربهاره چههار چیهز مهورد
بازجوی قرار گیرد؛ نخست از عمرش که در چه راه آن را سهررى کهرده اسهت،
دوم جوان اش را چگونه و در چه راه تمام کرده است ،سوم از ثروتش کهه از
کجا به دست آورده و در چه راه آن را مصرف کرده است ،چهارم از محبت ما
اهل بیت[

](.مجلسی1440 ،ق ،ج)۲58 :7

در فرمایای دی ر ام رسول مکرم اسالم

آمده است عنادت فتاد ج دارد که ام م ه

برتر ،به دننال رومی حالل بودن است(.کلینی1407 ،ق ،ج)78 :5
امیرا،مؤمنین

نی یکی ام فات متقین را به دنن ال کس ب رومی ح الل ب ودن ن ام

میبرد؛ «یلناً فی حالل».
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این تعنیر ناان مید د که پر ی زاران افراد زومهزیر و بی انه ام فعا،یت ای اجتم اعی
نیستند ،بلکه تالش و کومش برای معاش و پیارفت جامعه اسالمی ج و برنامه ای ا لی
آنهاست ،و ام این یریق دننال تحکیم بنیان ای ما،ی خانواده ستند ،منتها پیوس ته دنن ال
حاللاند و ام حرام و اموال منههناک زری انند.
دستور اسالم این است که انسان مسلمان به مال یا غذای منههناک ن دیک نا ود ،چ را
که ن دیک مدن به پرت اه معصیت و حرام ،احتمال پرت م دن را اف ایش مید د و ای ن
است که میفرماید« :مَنْ وَقَعَ فِی ا،اُّنُهَاتِ ،وَقَعَ فِ ی اْ،حَ رَامِ کَ ا،رَّاعِی

تعنیر رسول خدا

حَوْلَ اْ،حِمَى یُومِکُ أَنْ یَقَعَ فِیهِ أََ،ا إِنَّ ِ،کُلِّ مَلِکٍ حِمًى وَ إِنَّ حِمَى ا،لَّهِ تَعَاَ،ى مَحَارِمُ هُ؛

ر

که در چی ای منههناک افتد[ ،ناخواسته] در ح رام خوا د افت اد ،مانن د چوپ انی ک ه در
ایرال قُرُق ،زوسفند بچراند [که ر آینه] بیم م یرود ک ه در ق رق افت د .بدانی د ک ه ر
پادما ی قرقی دارد و قرق خداوند در ممین محرمات اوست»(.نوری ینرس ی ،1382 ،ج:17
)323
 .4شرایط کسب حالل
یکی ام مل ومات جامعه باری آن است که انسان ا ناز یر ام مندزی دستهجمعی س تند
و برای بقا و استمرار آن ،نیاممند یک سری امکانات میستی میبامند و ب رای کس ب ای ن
امکانات به ناچار باید در یک تعامل و ارتنا فکری و معنوی با دی ر انسان ا قرار زیرند ت ا
بتوانند احتیاجات روممره خود را تأمین کنند.
با توجه به تأکیدات فراوانی که خداوند درقرآن و روایات متع ددی ک ه ام ائم ه

نق ل

مده است ،در مییابیم که بریرل کردن نیام ای انسان باید ام راه ح الل و پ اکی ه انج ام
زیرد و زرنه به دفی که خداوند متعال برای انس ان ترس یم ک رده و س عادت انس ان را در
پیمودن آن قرار داده است ،دست پیدا نخوا یم کرد.
مناخت با احکام دین درباره موامین مغلی که انسان انتخا میکند و معیار ای حالل و
حرام کسب درآمد ،یکی ام ابتداییترین ا ول است.
أ) شناخت احکام

امام علی

دراینباره فرمودهاند« :معامر ا،نّاس! ا،فقهَ ثم ا،مَتجَر و اهللِ َ،لرب ا ف ی ذه

االُمّة اَخفی من دَبیب ا،نَّمل علی ا،صّفا؛ ای مردم! ابتدا فقه و احکام دینی (را ف را زیری د) و
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روی سنگ ال است»(.مجلسی ،1440 ،ج)117 :103

15
در بیان را کار مناسب برای کسب رومی حالل میفرماین د :کس ی ک 3ه
امام ادق
میخوا د تجارت کند ،باید مناختی در دینش دامته بامد تا حالل را ام حرام ب ام مناس د|1و
53
کسی که مناخت دینی ندارد و به احکام تجارت ناآمناست و،ی تجارت میکن د ،خ ود را در
|

منهات افکنده است(.حر عاملی1414 ،ق ،ج)283 :12
ب) شناخت راهکارهای معامالت

با توجه به روایاتی که بیان مد ،ائمه معصومین

 ،را کار مناسب ب رای کس ب رومی

حالل را ابتدا مناخت دین و مسائل دینی و بعد ام آن امنا مدن با مس ائل خری د و ف روش
بیان میکنند و به راحت اعالم میدارند که مخصی که به این ا عمل نکن د ،خ ود را در
منهات و حرام زرفتار خوا د کرد .امام علی

در روایتی میفرمایند :در بامار ننایند م ر

کسی که مسائل خرید و فروش را بداند و ر که با نادانی تجارت کند ،در رب ا خ وردن ف رو
میرود(.مجلسی[ ،بیتا])379 :
ج) خدامحوری

وقتی کسی میخوا د معامله انجام د د باید خود را در منظر خدا بنیند و سعی کند حدود
مرعی را در کسب رومی حالل رعایت نماید ،میرا عاَ،م محضر خداوند اس ت و اوس ت ک ه
سمیع و بصیر است؛ خداوند متعال در قرآن کریم میفرماید« :ا ،م یعل م ب ان اهلل ی ری» .و
ممانی که کسب با یکی ام واجنات ا،هی تعار

پیدا کرد ،واجب ا،هی را مقدم بامارد ،می را

َا رُوا فِ ی ا ْ،أَرْ ِ
ا،ص لَاةُ فَانْت ِ
ُض یَتِ َّ
که خداوند در سوره جمعه به آن اماره میکند« :فَإِذَا ق ِ
وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ ا،لَّهِ وَاذْکُرُوا ا،لَّهَ کَثِیرًا َ،عَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ»(.جمعه)10 :
 .5روزی حالل و پیشگیری از انحطاط خانواده
ام ن اه معارل دین منین اسالم ،آثار رومی حالل در دو بُعد روح و جسم آدمی تأثیر مثنت
دارد  .یکی ام بارمترین ای ن آث ار در بُع د م ادی ،آث اری اس ت ک ه کس ب رومی ح الل در
پیا یری ام انحطا کانون خانواده ایفا میکند .فرایند تأثیرز ذاری کس ب رومی ح الل ام
یریق پیدایش ا و،ی است که در ادامه ذکر میمود.
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یکم) اصل تدین در خانواده

ازر بنیان خانواده بر اساس دینداری و رعایت ا ول مریعت بنا نهاده مود با ر ،رممی ام
م نمیپامد و ر چه این پایه تقویت مود ،بنیان خانواده محکمتر میز ردد و ام انحط ا
آن پیا یری میمود.
بررسی روایات ناان مید د یکی ام عواملی که باعث تقویت دین در خ انواده م یم ود
کسب رومی حالل است .امام ادق

میفرماید :به دنن ال رومی ح الل رف تن را ر ا

نکن ،میرا این در تقویت دین تو مؤثر است(.عالمه مجلسی1423 ،ق ،ج128 :71و)137
مچنین در جایی دی ر ام امام ادق

درباره تأثیر کسب رومی حالل نقل مده است

که عالوه در دین به حفظ ایمان م کمک میکند .امام

دراینباره فرمودهان د« :التَ دَعْ

یَلَبَ ا،رِّمق مِن حِلِّهِ فَاِنّهُ عَوْنٌ َ،کَ عَلی دینِکَ؛ ی زاه ام تحصیل رومی ح الل رو ز ردان
مناش؛ مال حالل ،یاور و معین تو در حفظ دین و ایمان تو است(.حر عاملی1414 ،ق ،ج:12
)10
عالمه جعفری

درباره نقش مثنت ،قمه حالل و نقش منفی ،قمه حرام میزوید:

لقمه حالل برای دل انسان ،علم و حکمت و عشق و ظرافهت ایجهاد مهیکنهد و
هنگامی که دیدی حسادت و جهل و غفلت تو روز افزون است بدان کهه نتیجهه
همان لقمههای حرامی است که خوردهای… لقمه حالل عالیتهرین پدیهدهای را
که برای انسان ممکن است ،ایجاد میکند(.جعفری ،1394 ،ج)719 :1
دوم) اصل شرافت بنیان خانواده

ام آنجا که اسالم به انسان و مرافت افراد بار توجه میادی دارد ،به حفظ آبرو ،مخص یت
و حیثیت اجتماعی او نی ا میت داده است و در این راستا اجامه داده تا مخص ب رای حف ظ
آبروی خویش در اجتماع ،به مق دار المم ام ث روت خ ود به ره بن رد و حت ی در بس یاری ام
احادیث ،ثروتی که در این راه مصرل مود ،به عنوان بهترین مال معرفی مده است .کس ب
درآمد و رومی حالل برای حفظ آبرو و تأمین خانواده مورد تاویق اسالم است .در حدیثی ام
رسول اکرم

آمده است« :مَنْ یَلَبَ ا،دُّنْیَا اسْتِعْفَافاً عَنِ ا،نَّاسِ وَ سَعْیاً عَلَ ى أَ ْلِ هِ وَ تَعَطُّف اً

عَلَى جَارِهِ َ،قِیَ ا،لَّهَ عَ َّ وَ جَلَّ یَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ وَجْهُهُ مِثْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ اْ،نَدرِ؛ کسی که ام پیِ م ال
ماروع برود ،برای آنکه آبروی خود را ام ذّ،ت سؤال مصون ن ه دارد و عائلة خویش را اداره
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کند و به مسایة خود کمک نماید ،خداوند را در روم قیامت در حا،ی مالقات م یکن د ک

ورتش مانند ماهِ تمام میدرخاد»(.می یوسی1414 ،ق ،ج)324 :6

15
5
سوم) اصل عفاف درخانواده
|1
یکی ام اثرات وضعی و ثمرات دنیوی حاللخواری که پاداش ای بیممار اخروی را 55م
در پی خوا د دامت این است که به انسان توفیق انجام اعمال ا،ح را م ید د .ام جمل |ه

اعمال ا،ح که انسان میتواند آن را در مندزی ،پیاة خود کند عفت و پاکدامنی است .در
نقطه مقابل نی خوردن محرمات باعث ویرانی مخصیت فرد میمود و نور معنویت را ام فرد
و به تنع آن ،ام خانواده فرد نی دور میکند.
نقض حریم ا،هی در پ ی ارتک ا محرم ات ،آث ار منف ی بس یاری ب ه دنن ال دارد .ام ام
ادق

در مورد علت حرمت خمر بیان میفرماید :مخص دائما،خمر مانن د ب تپرس ت

است و بدنش دچار ارتعاش میم ود .م را خ واری ،نور(معنوی ت) او را ام ب ین م یب رد،
مخصیت او را ویران میسامد و او را بر محارمش میموراند تا خون آن ا را بری د ،تا آنج ا
که چون مست مود ،ایمن ننامد که با محرم خود ن دیکی کند و مم تی آن را درک نکن د.
مرا برای نومندۀ خود ج بدی نیف اید(.می یوسی1414 ،ق)666 :
ر عن ادتی ام ن اه اس المی ،عم ل
امیرا،مؤمنین

ا،ح اس ت و ب االترین عن ادت ب ه فرم وده

عفت است که ام نتایج حاللخواری است(.کلینی1407 ،ق ،ج)79 :2

پیامنر زرامی اسالم

نی مقام کسی را که مسیر دستیابی دنیا را ام یری ق

حیح آن

میرود ،مقامی مچون مقام مهدا ذکر میفرمایند« :مَن یَلَبَ ا،دُّنیا حَالالً فی عَف الٍ ک انَ
فی دَرَجَةٍ ا،اّهدا ِ؛ کسی که دنیای خود را با عفّت نفس و ام راه حالل تأمین میکند مق ام
و من ،ت مهیدان را خوا د دامت(.فیض کامانی ،1392 ،ج)203 :3
یکی ام فات متقین نی که امیرا،مؤمنین

در خطنه  193نهجا،نالغ ه ب ه آن ام اره

کرده است ،ویژزی «عفال» است ،که حضرت در و ف متق ین م یفرمای د« :و انفس هم
عفیفه؛ متقین نفوساان عفیف و پاک است».
امیرا،مؤمنین

در کلمات قصار نهجا،نالغه در و ف پ اداش انس ان ای عفی ف م ی

فرماید« :پاداش کسانی که درراه خدا جهاد کنند و مهید موند بیاتر ام کسی ک ه ق ادر ب ر
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زناه و حرام و اعمال نامایست مود و عفت و پاکدامنی پیاه کند ،نیست ،ن دیک است ک ه
فرد پاکدامن و عفیف ،فرمتهای ام فرمت ان ا،هی مود.
چهارم) اصل تعهد در خانواده

وفای به عهد و پیمان ،که یکی ام فرایض و ام جمله آدا معامرت و حس ن س لوک ب ا
مردم به ممار میرود ،باید میاه م ورد توج ه م ؤمنین بام د .در ق رآن ک ریم و روای ات
اسالمی به این امر ،فوقا،عاده ا میت داده مده است .قرآن یکی ام ویژزی ا و خصو یات
افراد با ایمان را وفای به عهد میداند و میفرماید« :وَ اَّ،ذِینَ ُمْ ِ،اَماناتِهِمْ وَ عَهْدِ ِمْ راعُونَ؛
مؤمنان آن ا ستند که امانت ا و عهد خود را مراعات میکنند»(.مؤمنون)8 :
و در آیهای دی ر ،وفای به عهد را ناانه افراد نیکوکار دانس ته و م یفرمای د« :اْ،مُوفُ ونَ
بِعَهْدِ ِمْ اِذا عا َدُوا...؛ نیکوکاران کسانی ستند که به عهد خود( ن امی ک ه عه د بس تند)
وفا میکنند»(.بقره)177 :
رسول زرامی اسالم

در تأکید بر وفاداری به عهد فرموده است« :من کان یؤمن باهلل و

ا،یوم االخر فلیف اذا وعد؛ آن کس که به خدا و روم ج ا ایمان دارد ،باید به وع ده خ ود وف ا
کند»(.کلینی1407 ،ق ،ج)364 :،2
حضرت علی

نی وفاداری به عهد را ناانة دینداری ممرده و میفرمای د« :انّ ا،وف ا

با،عهد من عالمات ا ل ا،دین؛ وفای به عه د ام نا انه ای م ردم مت دیّن است(.مجلس ی،
1440ق ،ج)675 :2
در فرمایای دی ر ام رسول خدا

ب ا م ذمّت عهدم کنی ،مرتک ب آن ،انس ان ب یدین

معرفی مده است« :ال دین ،من ال عهد ،ه» (.مان ،ج)252 :84
در کنار توجه اسالم به پاینندی به عهد و وفاداری به آن ،کسب رومی حالل نی موض وع
بسیار مهمی در معارل اسالمی است که به آن بسیار توجه مده است ،میرا آنچ ه را انس ان
به دست میآورد و نیام ای بدنی او ام این راه تأمین میمود ،بر فکر و اندیا ه و ایم ان و
باور ای قلنی او تأثیر مستقیمی به جای م یز ذارد .بن ابراین در ی ک رابط ه انکارنا دنی
می توان زفت یکی ام آثار کسب رومی حالل و اس تفاده ام آن در من دزی ،اف ایش روحی ه
وفای به عهد در انسان میمود که ام بارمترین فات مؤمنین برممرده مده است.
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ام سویی مین وفای به عهد یکی ام ا ول اساسی تحکیم بنیان خانواده میبامد که157

این ا ل رعایت ناود ،ممینه فروپامی خانواده و انحطا آن رق م خوا د خ ورد .م ریعت
15

در
ا،هی تعهد من و مرد را نسنت به بنیان خانواده المم و ضروری میداند و ممانی این تعهد 7
خانواده خود را ناان مید د که پایه ای آن با کسب رومی حالل ،محکم مده بامد|1 .
57
بر اساس معارل دینی، ،قمه حرام ،آفت ایمان است و وقتیکه ایمان رف ت ر ن وع ب ی
|

تعهدی مثل اقسام بیعفتی و انحرافات جنسی ممکن است ام مخص س ر ب ن د و در پرت و
آن ،تعهد به ا ل بنیان خانواده که مسرداری است نی ام بین میرود.
پنجم) اصل اعتدال در خانواده

امام ادق

در بیان ا میت ،رعایت اعتدال میفرماید« :إِنَّ ا،سَّرَلَ یُورِثُ اْ،فَقْ رَ وَ إِنَّ

اْ،قَصْدَ یُورِثُ اْ،غِنَى؛ اسرالکاری ،فقر را ب ه دنن ال دارد و رعای ت اعت دال ،س نب بینی امی
میمود»(.کلینی1407 ،ق ،ج)53 :4
یکی ام معضالتی که امرومه خانواده ا با آن زرفتار ستند ،مسئله اسرال است که ممین ه
فروپامی برخی ام خانواده ا را به وجود آورده است .خانواده ایی که ا ل اعت دال در آن ا
رعایت نمیمود و با معیار ایی نا حیح مندزی خود را در سرامینی سقو و کانون تع ار
و درزیری قرار دادهاند .تجربه ناان داده است که ازر تالش اف راد ب رای ت أمین مع اش و
نیام ای مندزی بر پایه کسب رومی حالل بامد ،استفاده ام درآمد ا نی مسیر درستی را پیدا
میکند و ا ل اعتدال در خرجکرد نی در خانواده رعایت میم ود ک ه یک ی ام مؤ،ف ه ای
اساسی در حفظ بنیان خانواده و مانعی برای انحطا آن به ممار میرود.
ششم) اصل قناعت در خانواده

انسانی که به دننال کسب حالل است و چام به مال حرام و م ال دی ران ن دارد و ب ه
دامته ای خود قانع است و در ماکالت اقتصادی مندزی ،مبان به م کوه و م کایت نم ی
زااید و در مسیر قناعت در مندزی زام میزذارد به نحوی بر استحکام بنی اد خ انواده نی
میاف اید.
چنین انسان ایی ازر فقر نی سراغ آن ا بیاید با می ور مناع ت و قناع ت ام کن ار آن ب ه
مینایی میزذرند .امیرمؤمنان علی

در و ف متقین میفرمایند« :و تجمالً فی ف اقۀة»؛

تجمّل ام با «تفعل» یعنی به سختی خود را مینا و جمیل جلوهدادن ،متقین در حا ،ت فق ر
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خود را غنی و بینیام ناان مید ند .آن ا زرچ ه فقیرن د ،و ،ی اظه ار غن ا و ب ی نی امی
میکنند ،آن ا فقر خود را ام مردم پنهان میکنند ،آن ا عفت خود را ام دست نداده و دست
نیام به سوی کسی درام نمیکنند ،و ام دی ری سوال و درخواست نم ینماین د .و ای ن م ه
رفتار متعا،ی و مینا نه تنها مانع ام انحطا خانواده میمود ،بلکه ب ر زرم ی و اس تحکام آن
میاف اید.
با درنظردامت آنچه زفته مد ،ام آنجایی که خواسته ا و نیام ای انسان پای ان و نه ایتی
ندارد و ام سوی دی ر مندزی مادی ،بستر آممایای است برای اینکه سنجیده مود کدام یک
ام انسان ا ابر و مکینا ستند و کدام نیس تند(،ینلوکم ایّک م احس ن عم الً) 1و ام س وی
دی ر ،انسان در مرایط سخت مسلو األراده نمیمود ،بلکه میتواند با حُسن اختی ار خ ود،
راه کمال را یی کند ،نناید فراموش کرد که سختبودن مرایط ما،ی و کمبودن حقوق نمی
تواند مجومی برای حرامخوری و تعدی و تجاوم ام حدود ا،هی باود.
و،ی باید توجه دامت که در موارد بسیاری انسان دچار ام تناه م یم ود و خ ود را دارای
موقعیّتی کذایی فر

میکند و ممکن است برای حفظ آن اعتنار مو وم ،به و،خرج ی ا و

ریخت و پاش ایی دست ب ند و خود را ام حریم قناعت و تقوا خ ارج نمای د .امای نرو ،بای د
موارد حقیقی و حیح این موضوع را با دقّت مناخت و بع د ام آن ب ه مق دار المم ،ین ه
نمود.
هفتم) اصل صبر در خانواده

مندزی دنیا ام منظر قرآن کریم ،بستر و میدان آممون و امتح ان اس ت و اف رادی ک ه در
برابر سختی ا و مصائب و ماکالت مندزی خود،

نر پیا ه میکنن د ،س عادت دنی وی و

اخروی خود را تضمین کردهاند .معیار پیرومی در میدان ما کالت و ناک امی ا ،پی روی ام
تکا،یف و فرامین ا،هی است .ازر انسان خواسته ای خداوند را بر خواسته ای ناماروع خود
ترجیح د د ام آن امتحان سرفرام بیرون آمده است .بنابراین انسانی که به دنن ال س عادت و
نیکبختی دنیوی و اخروی خود است ،مایسته نیست برای دس تیابی ب ه رف اه بیا تر ام راه
ناماروع(سرقت ،رموه ،ربا و )...وارد مده و برای کامجویی مودزذر ،ع ذا و رن ج اب دی و
دمواری را تحمل کند.
 .1ملک.2 :
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،ذا انسانی که بر اساس آمومه ای دینی ام پیامنر خویش آموخت ه اس ت ک ه «انّ ا،ص159

نصف االیمان»(.مجلس ی1440 ،ق ،ج )137 :79در مقاب ل س ختی ا م کینایی و

نوری

15
ان
میکند و نامالیمات مندزی را به جان میخرد .نتیجه ضروری ای ن رفت ار اس تحکام بنی 9
|1
خانواده خوا د بود.
59
|
هشتم) اصل بازنمود در فرزندان

نطفه ،برآیند غذا ایی است که پدر و مادر مصرل میکنند ،بنابراین درآمد ای ح رام ب ر
نسل انسان تأثیر منفی میزذارد .امام ادق

س بُ ا،حَ رامِ یُن ینُ ف ی
میفرماین د« :کَ ْ

ا،ذّرّیه؛ اثر درآمد حرام در فرمندان آدمی آمکار میمود»(.کلین ی1407 ،ق ،ج )124 :5از ر
درآمد خانواده ام راه ای ناماروع تأمین مود ،راه دخا،ت میطان در تاکیل نطف ه ب ام م ی
مود.
ام امام محمّد باقر

در مورد چ ون ی مراکت میطان در آیه «وَمارِکْهُمْ فِ ی االَمْ وَالِ

وَاالَوْالدِ ،»...پرسیده مد ،فرمودند« :مَا کَانَ مِنْ مَالٍ حَرَامٍ فَهُوَ مِرْکُ ا،اَّیْطَانِ ...وَ یَکُونُ مَعَ
ا،رَّجُلِ حِینَ یُجَامِعُ فَیَکُونُ اْ،وََ،دُ مِنْ نُطْفَتِهِ وَ نُطْفَهِ ا،رَّجُلِ اِذَا کَانَ حَرَاماً :آنچه ام م ال ح رام
بامد میطان در آن مریک است ...وقتی که مخص ب ا مس ر خ ویش ن دیک ی م یکن د
میطان با او مرا ی میکند و ازر مال ام حرام بامد ،قسمتی ام فرمن د ام نطف ه م یطان و
قسمتی ام نطفه خود مخص خوا د بود»(.عالمه مجلسی1440 ،ق ،ج)136 :101
بنابراین به تصریح روایات ،میطان در نطفه انسانی ک ه معیار ای اس المی را در کس ب
معاش رعایت نکند و رومی خود را ام یریق حالل و ماروع به دست نیاورد ،ماارکت م ی
کند و فرمندی به بار خوا د آمد که تربیت او خیلی س خت و راه رس یدن ب ه م دارج عا،ی ه
اخالقی برایش یوالنی خوا د بود .ام یرفی زرایا ش ب ه محرم ات و زن اه ب رای چن ین
مخصی بیاتر نی میمود ،این تأثیر تا حدی است که در ب رزسا،ی نی ناانه ایی آم کار
در رفتار و کردار این زونه افراد دیده میمود.
امام ادق

میفرمایند :کسی که پروایی ندارد چه ب وید ی ا درب ارهاش چ ه ب وین د،

مراکت میطان است؛ و کسی که ابایی ندامته بامد ام اینکه مردم او را در حال زناه بنینند،
مراکت میطان است؛ و کسی که غینت برادر مؤمنش را بکند بدون آنکه بین آن ا نفرت ی
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وجود دامته بامد ،مراکت میطان است وکسی که د،ناخته محنت حرام و م هوتِ مناس ت،
مراکت میطان است(.عروسی حوی ی1415 ،ق ،ج)183 :3
عا،م ب رگ ،مرحوم می علی اکنر نهاوندی میزوید:
چون غذای حرام به شکم وارد شد ،مصداق آیة «و الّذی خبث الیخرج اال نکداً؛
از خبیثت چیزی جز خبیث خارج نشود» میشود و مصداق آن در ضرب المثهل
ها این بیت است که «از کوزه همان تراود که در اوست »...و قوتیافتن و بسهته
شدن نطفهای که با لقمه حرام بسته و رشد یافته ،چیزی جز خباثت نمهیباشهد و
چگونه میتوان به چشم او امیدوار بود که به نامحرم نگاه نکنهد؟ و یها بها زبهان
غیبت نکند؟ و این چنین است حال سایر اعضا به نسبت به معاصهی کهه صهادر
شده از شخص(.نهاوندی)430 :1339 ،

عا،م ربانی مرحوم ملّا احمد نراقی در کتا معراج ا،سعاده مینویسد:
دلی که از لقمهحرام روییده باشد ،کجا و قابلیت انوار عالم قدس کجا و نطفههای
که از مال حرام هم رسیده باشد ،به مرتبه رفی انه

بها پروردگهار چهه کهار؟!

چگونه پرتو عالم نور به دلی تابد کهه غهذای حهرام آن را تاریهک کهرده و کهی
پاکیزگی و صفا برای نفسی حاصل میشود که کثافات مال شبههنا آن را آلوده
و چر آلود نموده باشد(.نراقی)313 :1375 ،

حضرت آیت اهلل مظا ری نی در مورد تأثیر غذا میفرمایند:
غذای حالل در آن وقت[انعقاد نطفه] تأثیر عجیبی روی بچه دارد ،چنانچه غذای
حرام در شقاوت اوالد تاثیر عجیبی دارد ...غذای حرام ،مال حرام ،از هر آتشهی
بدتر است؛ اگر نطفه بچه منعقد شود از غذای حرام ،رستگار شدن او کاری است
ب

مشکل(.مظاهری)43 :1378 ،

نهم) اصل حسن خلق در خانواده
بنیان خانواده بر پایه اخالق حسنه بنا شده است ،چون زندگی بر اساس احتهرام
متقابل رشد و ترقی میکند که منشاء اخالق حسنه ،قوای روح نورانی اسهت کهه
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خداند میفرماید« :قَدْ أفْلَحَ مَنْ زَکّاها اشارت بهدان اسهت و بهر تهر

آداب|،
آن 161

غذای قوای حیوانی که مثمر اخالق ذمیمه و منتج احوال کریمه است ،می گهردد

16
قیام
که «قَدْ خابَ مَنْ دَسّاها» عبارت از آن است؛ تا طالّب حق به محافظت آن 1
|1
اسهت،
نمایند و به مراعات آن به سرچشمه زندگانی که مثمهر حیهات جهاودانی
61
رسند؛ ان شاءاللّه تعالی(.عالءالدوله سمنانی ،ص.)7
|

مراقنت نسنت به عدمآ،ودزی درآمد به مسائل منههناک و کس ب رومیِ ح الل ام جمل ه
وظایف سرپرست خانوادهه است ت ا در پرت و آن بتوانن د ب ر رم د و ارتق ای اخ الق حس نه
اعضای خانواده بیف ایند .پیامنر زرامی اسالم

دراینباره م یفرماین د« :ب ه دنن ال رومی

حالل رفتن ،بر ر مرد و من مسلمان المم است؛ یَلَبَ ا،حَاللِ فَریضَهٌ عَل ی کُ لِّ مُس لِمٍ وَ
مسلمه»(.مجلسی1440 ،ق ،ج)9 :103
امیرا،مؤمنین

در روایتی فرمود« :به وش باش! برتو باد که رومی را ام راه حالل ب ه

دستآوری و با ا ل و عیال به نکویی رفت ار کن ی و در ر ح ال در ذک ر و ب ه ی اد خ دا
بامی»(.آمدی1410 ،ق)79 :
نکته جا،ب توجه در این روایت مریف ،ترکیب کسب حالل ،خ وشاخالقی ب ا خ انواده و
یاد خدا در کنار یکدی ر است .این مسئله ذ ن را به این سو ر نمود میکند ک ه رک دام ام
این ز اره ا وابسته به یکدی رند؛ به این معنا که نیکویی با ا ل من ل و ت داوم ی اد خ دا،
بست ی به کسب درآمد حالل دارد .قلنی که رمد یافته با رومی حالل بامد ،ینیعت اً

فا و

آرامش مییابد و این مسئله ناخدازاه بر خلق و خوی افراد اثر مثنت میزذارد.
امیرا،مؤمنین

در تأثیر معنوی رمق حالل بر روح و جان افراد فرموده اس ت « :فا و

نورانیت قلب ،نتیجه ،قمه حالل است؛ ضِیا ُ ا،قَلبِ مِن أَکْلِ ا،حَالل».
دهم) اصل پذیرش حق

کسب رومی حالل موجب تمکین در مقابل کالم حق و پند نا حان ،حرلم نوی م ی
زردد و در مقابل ،کار ای خرافی و بیمنطق و سر پیچی ام پذیرش سخن حق در احادی ث
اسالمی ام خطوات میطان ذکر مده است .در مریعت ا،هی تأکی د ب ر کس ب رومی ح الل
مده است که تأثیر میادی در پذیرفتن حق دارد .در مقابل حرام خواری ،بر عقاید ،اخ الق و
اعمال آدمی تأثیری بسیار میاننار دارد و راه سعادت و خیر و فالح را بر او میبندد و چنان او
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را سرزرم دنیا و سرسپردۀ میطان میکند که حتی حاضر نمیمود ب ه س خنان ح ق ک ه ام
سوی بهترین افراد ایراد میزردد ،زوش فرا د د ،چنان که در روم عامورا امام حس ین
خطا به سپاه دممن فرمود :مکم ایتان ام حرام پر مده و بر د،هایتان مهر خ ورده اس ت؛
دی ر حق را نمی پذیرید و به آن زوش نمید ید.
نتایج پژوهش
تأکید و ضرورت کسب رومی حالل در تحکیم خانواده و مراقنت در آن ب ه خ ایر اث رات
مثنت آن در روح و جسم انسان است که در محیط خانواده آمکار میزردد .مروری بر آی ات
و روایاتی که در حومه کسب رمق و رومی حالل به یور ریح یا ضمنی وجود دارد ،بی ان ر
این مطلب مهم است که کسب رومی حالل تأثیر مستقیم بر تحکیم بنی ان خ انواده دارد و
موجب پیا یری ام فروپامی و کا ش یالق در جامع ه م یز ردد .ای ن نکت ه اساس ی را
میتوان در این فرمایش امام رضا

ماا ده کرد که با تأکید بر  ،وم مراقنت ب ر کیفی ت

کسب درآمد ،فرمودهاند« :اتَّقِ فِی یَلَبِ ا،رِّمْق ...؛ تقوا را در یلب رومی رعایت ک ن و ح د
اعتدال را در یلب آن پیاه کن و کسب خود را ام آ،وده مدن به حرام حفظ کن» (.دوق،
1404ق)251 :
مچنین برایند پژو ش را میتوان در موارد ذیل تجمیع و تلخیص نمود:
 .1کسب رومی حالل موجب کمک در دینداری خوا د مد.
 .2مرافت بنیان خانواده با کسب رومی حالل ،حفظ میمود.
 .3رومی حالل موجب عفال در خانواده میمود.
 .4کسب رومی حالل موجب تعهد در خانواده میمود.
 .5کسب رومی حالل موجب اعتدال در خانواده میمود.
 .6کسب رومی حالل موجب قناعت در خانواده میمود.
 .7کسب رومی حالل موجب اف ایش نر در خانواده میمود.
 .8کسب رومی حالل در تربیت فرمندان نقش بس ایی دارد.
 .9کسب رومی حالل موجب حُسن خلق در خانواده میمود.
 .10کسب رومی حالل انسان را حقپذیر میکند.
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منابع و مآخذ:



قرآن كریم
16
3
نهج البالغه
|1
،63
ابن اثير جزری ،مبارك بن محمد بیتا) ،النهایۀ فی غریب الحدیث و االثر
|
قم :مؤسسه مطبوعاتی اسماعيليان.

 ابن شعبه حرانی ،حسن بن علی  ،)1382تحف العقول ،ترجمه احمد جنتی،
تهران :انتشارات امير كبير.
 اكبری ،محمود  ،)1389حالل و حرام ،قم :انتشارات فتيان.
 آمدی ،عبدالواحد بن محمد 1410ق) ،غرر الحکم و درر الکلم  ،ترجمۀه
هاشم رسولی محالتی ،ج ،1تهران :دار الكتاب االسالمی.
 حۀۀر عۀۀاملی ،محمۀۀدبنحسۀۀن 1414ق) ،وسمما الشمیعه ،ج ،12بي ۀروت:
داراحياء تراث عربی.

 خوانساری ،جمال الدین ،محمد بن حسين آقا جمۀال  ،)1384شمر غمرر
الحک  ،انتشارات دانشگاه تهران.
 دهخدا ،اكبر  ،)1361لغتنامه ،تهران ،نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.


سمنانى ،عالءالدوله ،احمد بن محمۀد  ،)1383مصمناا فارسم  ،تهۀران:
انتشارات علمی و فرهنگی.

 قرشی ،سيد علی اكبۀر 1412ق) ،قمامو

قمرن  ،ج ،2تهۀران :دار الكتۀ

االسالمية.
 شيخ صدوق 1404ق) ،من الیحضره الاقیه ،قم :انتشارات اسالمی.
 طوسی ،محمۀد بۀن حسۀن 1407ق) ،تهم یب االحکمام ،تصۀحيح حسۀن
الموسوی خرسان ،تهران :دارالكت االسالميه.
 صدرالدین شيرازی  ،)1383شر أصول الکمافی صۀدرا) ،محقق/مصۀحح:
محمد خواجوی ،ج ،1چ ،1تهران :مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی.
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 ابوجعﻔر على محمدبن بابویه[،بیتا] ،فقه الرﺿا
لالمۀام الرﺿۀا

 ،قم :مؤسسه آل البيﺖ

 ،المۀۀۀۀؤتمر العۀۀۀۀالمی

.

 طباطبایی ،محمدحسين  ،)1373المیزا  ،قم :جامعه مدرسين حوزه علميۀه
قم و دفتر انتشارات اسالمی قم.
 طوسی ،محمد حسن 1414ق) ،االمالی ،بيروت :دار الثقافه.
 عروسی حویزی ،عبد علی 1415ق) ،تاسیر نور الثقلین ،ج ،3قم.
 جعﻔری ،محمد تقی  ،)1394شر مثنوی ،تهران :مؤسسه تدوین و نشر آثار
استاد عالمه محمد تقی جعﻔری.
 فيض كاشانی ،مال محسن  ،)1372راه روشمن ،ترجمۀه المحجۀة البيضۀاء،
مشهد :بنياد پژوهشهای اسالمی آستان قدس رﺿوی.
 فيض كاشانی ،مال محسن  ،)1392المحجۀ البیضما  ،بۀا مقدمۀه علۀیاكبۀر
غﻔاری ،قم :موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل بيﺖ

.

 قاﺋمی اميری ،علی  ،)1391ﺧانواده در اسالم ،تهران :شركﺖ ﭼاپ و نشر
كتاب های درسی.
 كلينی ،محمد بۀن یعقۀوب  ،)1407اصمول کمافی ،ج ،2تهۀران :دارالكتۀ
االسالميه.


مجلسی ،محمدباقر  ،)1440بحاراالنوار ،ج ،103بيروت :دار إحياء التراث
العربی.

 مجلسی ،محمدباقر[،بیتا] ،حلیۀ المتقین ،تهران :انتشارات جاویدان.
 مظاهری ،حسين  ،)1387تربیت فرزند از نظر اسالم ،قم :انتشارات ام ابيها.
 ميبدى ،رشيدالدین  ،)1363كشف االسرار ،تهران :اميركبير.
 نجاریان ،فرزانه  ،)1375عوام مؤثر بر کارایی ﺧانواده ،پایان نامه ارشۀد،
دانشگاه آزاد اسالمی.


نراقی ،مال احمد  ،)1375معمرا السمعاده ،تهۀران :انتشۀارات مطبوعۀاتی
حسينی.
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ممن|
نشوان بن سعيد حميری 1420ق) ،شمس العلوم و دوا کمالم العمر 165

الکلوم ،بيروت ،دار الﻔكر المعاصر.




16
انتشارات
نهاوندی ،علی اكبر  ،)1339ﺧزینۀ الجواهرفی زینۀ المنابر ،تهران:
5
|1
اسالميه.
65
نوری طبرسی ،ميرزا حسين 1382ق) ،مسمتدر الوسما  ،ج ،17تهۀران|:

نشر اسالميه.
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