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عوامل معنوی موجب افزایش روزی و نقش آن در حفظ 

 اشتغال جوانان

 مقدمه 

در سال های اخیر    جامعره ای انرچ د رار م ردید شردید ا تدرادی شرد  

است که سرتت رر یآ آن هرا ایدراری و نارود اشرتغال مناسرب مرچ ااشرد  

عرریو  ارر  ایندرره اررا مرردی یت ناهرر یخ دو ررت هررای متت رر    ارره اشررتغال 

 هدماد جا ان ناپذی ی وارد گ ته است موجود نیز 

یدررچ از دلی ررچ کرره موجررب معاررید ا تدررادی شرردید در جامعرره شررد  

است   روجه هر   اره عوامرل مرادی و عرده روجره اره عوامرل  یر  مرادی 

است که خداونرد وعرد  گ رایش معارید را اره واسریه رعایرت رفتارهرای 

 است  اخی چ و معنوی و رفتارهای ش عچ موث  ا  آن ها داد 

در جهرران اینررچ اسرریمچ درکنررار عوامررل مررادی و ا درره اررالر  از عوامررل 

مادی   عوام چ مج د از مراد  وجرود دارنرد کره رراثی  آن هرا ار  عرا   مراد  

اندار ناپذی  است  شرناخت  ورونوچ و کیفیرت رراثی  ایرآ عوامرل ار  عرا   

مرراد  از دو ی یررک مادررآ اسررت   شررهود ارراینچ و وحررچ ا هررچ  از جهررت 

درره شررهود ارراینچ در اارریاری از مرروارد  ااررل اسررتناد ارر ای دیورر  افرر اد این

 نیاتند   رنها مناع  اال روجه در دست س ما وحچ ا هچ مچ ااشد 

)هرل ا  ع یره اناا ایآ رنها مناع مرا ار ای شرناخت ایرآ عوامرل   پیراما  اکر ه

)ع ریه   کره وحرچ ار    رب ای ران نرازل شرد  اسرت  و اراره ایهرار وآ ه وسر    
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 که نواهاران و مفار  ایرآ وحرچ هارتند  مرچ ااشرند  کیفیرت رراثی   ا ایه 

 ایآ عوامل در سنت ای ان  اال دستیااچ است   

در راایرره اررا نقررش ایررآ عوامررل در رغییرر  نورر ت جوانرران ارره اشررتغال مررچ 

ررروان اینوونرره ایرران کرر د کرره یدررچ از عرروام چ کرره ااعرر  رغییرر  نورر ت 

کاررب و کارهررایچ اسررت کرره  جوانرران ارره اشررتغال شررد  اسررت   شداررت

آشنایان ایآ جوانان شر و  اره فعا یرت در آنهرا کر د  انرد  اگر  ایرآ کارب 

وکارهررا موفررک مررچ شرردند   مررچ رواناررتند ارره عنرروان ا وررو و انویررز  ارر ای 

 جوانان وارد شد  اه اازار کار ااشند 

هاانیور کره ایران شرد یدرچ از دلیرل معارید ا تدرادی و شدارت ایرآ 

وجه ه   اره عوامرل مرادی و عرده روجره اره عوامرل  یر  کاب و کار ها ر

مررادی اسررت کرره خداونررد وعررد  گ ررایش معاررید را ارره واسرریه رعایررت 

رفتارهررای اخی ررچ و معنرروی و رفتارهررای شرر عچ مرروث  ارر  آن هررا داد  

 است 

اا شناخت و روجه اره ایرآ عوامرل درکنرار رردای  در عوامرل مرادی   کارب 

رد و ارره هارریآ سرراب نورر ت وکارهررای مررذکور شداررت نتواهنررد خررو

 جوانان اه اشتغال رد یخ خواهد شد 

در ایرآ مقا ره اره رفتارهرای اخی رچ و شر عچ راثی گرذار ار  عوامرل مجر د 

 مذکور خواهی  پ داخت 
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 رفتارهای موث  ا  عوامل معنوی

هاچناندرره ایرران شررد   عرروام چ  یرر  مررادی در نورراه هاررتچ موجررود مررچ 

مرراد  نیرز مررچ ااشرند  هاچنرریآ ایرران  ااشرند کرره دارای رراثی ارچ ارر  عرا  

شررد ارر ای شررناخت  وررونوچ و کیفیررت ررراثی  ایررآ عوامررل اایررد ارره وحررچ 

 م اجعه ک د 

رفتارهررایچ موجررب افررزایش  )ع رریه  ا ارریه در  رر آن کرر ی  و کرریه معدررومیآ 

روزی شررا د  شررد  انررد کرره ا خررچ از آنهررا   رنهررا ارره سرراب عوامررل  یرر  

ااشررند و ا خررچ دیورر  عرریو  ارر   مررادی مررچ رواننررد ااعرر  افررزایش روزی

اینده اره واسریه عوامرل مجر د مرچ رواننرد در افرزایش روزی رراثی  داشرته 

ااشند   دارای راثی ارچ ا  عوامل مرادی نیرز هارتند کره از ایرآ ی یرک نیرز 

 در افزایش روزی راثی  دارند 

ا ای گ و  اول از رفتارهرا مرچ رروان اره عنروان مهرال اره روکرل ار  خردا و 

ت هررای ا هررچ اشررار  کرر د و ارر ای دسررته دوه ایررآ رفتارهررا مررچ شررد  نعارر

ررروان ارره خرروت رویررچ و انفررا  و هررد ه و انجرراه واجارراد مررا چ مهررال زد  

انرراا ایآ اگرر  یررر رفترراری دارای آثرراری مررادی ااشررد   منافررارچ اررا ایندرره 

 دارای راثی  ا  عوامل مج د ااشد ندارد 

 پ داخت  اناا ایآ اه ذک  مدادیک ایآ رفتارها خواهی 

یدررچ از عوامررل ناکررامچ ا رر  ناامیرردی و اکرری ار اسررت کرره د ا دگررچ   »

پ ی ررانچ   رنا ررچ   سرر خوردگچ و اررچ هررویتچ از نتررایم آن اسررت و هارره 

اینهررا در ردیرر  آسرریب هررار گونرراگون زنرردگچ ارره امررور ا تدررادی جررای 

دارد و از را  هررای اساسررچ اررازداری از ایررآ آسرریب هررا و درمرران آن   پیونررد 
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دا هارتچ از ی یرک پیردایش امیرد و عوامرل معنروی اسرت کرره دل و ارا مار

روح انارران را هااننررد  یرر   ارره ا یررانوس اررچ پایرران متدررل مررچ کنررد و 

آدمررچ عرریو  ارر  آگرراهچ و ایررداری دل و اندی رره   ارره یررر نررو  آرامررش 

وا عچ دست مرچ یاارد و احاراس مرچ کنرد کره در هاره امرور از جا ره در 

  1«ردکارهای ا تدادی پ تیاان دا

روکرل »یدچ از را  های اردال اره ماردا هارتچ   روکرل ار  خداونرد اسرت  

ا  خداوند متعال اه معنرای آن اسرت کره انرد  خردا در هاره امرورت امیرد 

خود را از مت و یآ منقیع کنرد و رنهرا اره خداونرد ردیره ناایرد  روکرل ار  

خرردا عاررارد اسررت از ایندرره انارران ادانررد کرره مت ررو    نفررع و کرر ر ناررچ 

سرراند و هرریز  یررز ناررچ دهررد و ناررچ گیرر د و از مرر ده ارره ک ررچ مررایوس ر

  2« ااشد

و مرآ یتوکرل ع رچ ا  فهرو »خداوند در   آن کر ی  وعرد  مرچ دهرد کره  

؛ هرر کب ارره خرردا ردیرره کنررد و او را وکیررل  رر ار دهررد   پررب 3«حارراه

در فعا یررت هررای ا تدررادی کرره در مارری  »خداونررد او را کررافچ اسررت  

دارنرد و در  رار ور شر یعت مجازنرد   اگر  اناران اره  سعادد اناان  ر ار

هارر ا  ررریت و ررردای    ارر  خداونررد روکررل ناایررد   خداونررد موفقیررت او را 

 4« راایآ خواهد ک د
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روکررل انارران را  رروی ررر یآ مرر ده مررچ کنررد  موجررب پیرر وزی و مررانع »

شدات است  موجرب ارچ نیرازی و عرزد اناران مرچ شرود  کارچ کره ار  

ونرد اره او کارر مرچ کنرد   سرتتچ هرا ار ای او آسران خدا روکل کند خدا

اناران » 5« و اساار ا ای او رارهیل و شراهه هرا ار ای او واکرخ مرچ شرود

مچ رواند از ی یرک روکرل ار  خداونرد در فعا یرت هرای ا تدرادی از ندر د 

های ا هچ اهر   منرد گ رته و ارا ردیره ار  خداونرد عزیرز و  روی   عرزد و 

ا و موانررع پیرر وز شررود و ارردیآ ر ریررب  ررود یافترره و ارر  رارراه سررتتچ هرر

 6« ریار فعا یت ا تدادی را اه هف  نزدیر کند

وی و انرراا ایآ یدررچ از رفتارهررایچ کرره دارای ررراثی  مهاررچ ارر  عوامررل معنرر

ی مج د مچ ااشرد   روکرل ار  خداونرد در انجراه کارهرا اره خدرو  کارهرا

 ا تدادی است 

لزیرردند  و  رر آ  رر آ شررد ر  » خداونررد متعررال  نرریآ وعررد  داد  اسررت 

اگر  سرساس گرزار نعارت هرای ا هرچ ااشرید آن  7«کف ر  ان عذااچ   ردید

نعات ها را مچ افزایی  و اگ  کفر ان نعارت کنیرد ا اتره عرذار مرآ شردید 

 است 

 شد  نعات های خداوند ا  اساس روایاد سه م ح ه دارد  

آنده اناان ااور داشته ااشد که نعات از خداست  اماه »شد    اچ     1

مچ ف مایند  کاچ که خداوند نعاتچ اه وی ارزانچ  )ع یه ا ایه هاد 

                                                           
  472)نواه ا تدادی اسیه    -5
  474)نواه ا تدادی اسیه    -6
  7)  آن ک ی    اا اهی    آیه  7
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دارد و اا   ب خود ایآ حقیقت را دریااد   شد  نعات را اه جا 

 8« آورد  است

ایآ نو  شد  اا گفتآ ا  اد   ر قک مچ یااد  از اماه »شد  زاانچ    2

نقل شد  است که هیز نعاتچ نیات که خداوند  )ع یه ا ایه هاد  

اه اند  عیا کند  خ د ااشد یا کین   و اند  اووید ا  اد     مو  

 9« اینده شد  آن را گذارد  ااشد

شد  عا چ اه آن است که نعات را در راهچ که »شد  عا چ     3

مورد رکایت خداوند است اه کار ا د و از آن در را  معدیت 

مچ ف ماید  شد گذاری مومآ در  )ع یه ا ایه   اماه ع چاستفاد  ندند

ک دار او ظاه  مچ شود و شد گذاری منافک از زاانش ف ار  ناچ 

 10« رود

اگرر  انارران ادانررد مررال و ثرر ود را »انرراا ایآ در فعا یررت هررای ا تدررادی 

خداوند اره او داد  اسرت و از ایرآ رو اره زاران سرساس گویرد و در عارل آن 

درش و در  هرار ور شر یعت اسریه اره کرار ار د   شرد  را در مای  سرعا

ایررآ نعاررت را ارره جررای آورد  اسررت  در ایندررورد خداونررد متعررال ارر  آن 

خواهررد افررزود و آثررار دیورر  شررد  آ از جا رره آمرر زت گناهرران و مدررون 

  11« ماندن از فتنه[ ا  آن مت رب مچ شود

زیرر ا رکررا حررا تچ نفاررانچ و ارره معنررای خ ررنودی از  اررای ا هررچ اسررت؛ »

 اررای خداونررد ر قررک اراد  م اررور اسررت و م ررب اراد  م اررور را ارر  

                                                           
  474)نواه ا تدادی اسیه    -8
  475)نواه ا تدادی اسیه    -9
  475)نواه ا تدادی اسیه    -10
  477ا تدادی اسیه   )نواه  - 11
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اراد  خرویش مقررده مررچ دارد کاررچ کرره ارره مقراه رکررا ا سررد نرره رنهررا ارره 

 اای پ وردگار اعت اکچ نارچ کنرد   ا دره اره آن خ رود اسرت  زیر ا مرچ 

دانررد کرره هارره موجرروداد و هارره و ررایع از خداونررد هررادر شررد  اسررت و 

 12«   استخداوند حدی  و خیّ

رکای اه  ارای ا هرچ موجرب گ رایش و سر ور در زنردگچ   پرادات ا هرچ 

  خ ررنودی متقااررل خداونررد    رر ار گرر فتآ در زمرر   هرردیقان و رقرردی  

رکررای ارره  اررای ا هررچ روزی انارران را وسرریع   فقرر  را 13خیرر  مررچ ااشررد 

 14ا ی     زندگچ را شاد و ف د را اچ نیاز و  نچ مچ گ داند 

ا هررچ در روزی انارران موجررب مررچ شررود انارران از رکررای ارره رقرردی  »

اکی ار و د د ره کارب روزی ای رت  آزاد شرود  حر   و زیراد  خرواهچ 

ناررات ارره دنیررا را در وجررود انارران از ارریآ مررچ ارر د و انارران اررا ع رر  ارره 

ایندره خداونررد روزی او را اره مقررداری کره هرریح او اسرت خواهررد رسرراند   

اررا » انرراا ایآ 15« مررچ پرر دازد ارره انجرراه وظررای  فرر دی و اجتارراعچ خررود

وجود ایآ اعتقاد   جهرت زنردگچ اناران را ردرا ی  ا هرچ رعیریآ مرچ کنرد 

 16« نه کاب روزی

نروی رکای اره  ارای ا هرچ یدرچ از راثی گرذارر یآ رفتارهرا در زنردگچ مع

 اناان است 

                                                           
  479)نواه ا تدادی اسیه    -12
  480-479)نواه ا تدادی اسیه    -13
  481ه   )نواه ا تدادی اسی -14
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  482)نواه ا تدادی اسیه    -16
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اره کارچ کره مرچ خواسرت ار ای رجرارد اره سرف   )ع یره ا اریه اماه هراد  

چ کنررد   زیرراد دعررا کررآ و از خداونررد ی ررب خیرر  رود    نرریآ سررفارت مرر

ی رب  )هرل ا  ع یره وآ ره وسر    کآ ؛ زی ا پردره از جرده نقرل ف مرود کره پیراما 

خیرر  کرر دن را ارره اهرر ااش آمرروزت مررچ داد هاانوونرره کرره سررور  ای از 

 17  آن را اه آن ها مچ آموخت 

  ار ای کره مدردا  کامرل مرومآ اودنرد هاروار )ع ریه  ا اریه امامان معدوه »

 اای حاجرت هرا و رفرع م ردید دعرا مرچ ک دنرد و دعاهرای متدوهرچ 

دعرا   ک یرد 18« را ار ای هر  حاجرت یرا م ردل اره شریعیان مرچ آموختنرد

اجاات اسرت و  ارای حتارچ ا هرچ را ار  مرچ گ دانرد و روزی را زیراد مرچ 

 کند 

اناان عا ل یدرچ از اسراار موفقیرت در  امرور ا تدرادی را دعرا مرچ دانرد »

وونرره کرره ارر ای موفقیررت خررود ارر ای رهیرره اسرراااچ کرره او در آن و هاان

دخیررل اسررت ررردای  مررچ ناایررد   ارر ای رهیرره سررای  اسرراار نیررز اایررد دعررا 

کند  در حقیقت دعا ات رچ از رردای  او ار ای موفقیرت در ایرآ امرور اسرت 

و و تررچ دعررا کرر د از آثررار آن ا خرروردار مررچ شررود  خداونررد مرروانعچ را کرره 

د از سر  را  ار  مرچ دارد و روزی او را زایرد مرچ کنرد پیش اینچ ندر د  ارو

و حتچ اگ   اای حتارچ خداونرد ار  عرده موفقیرت ااشرد اره وسری ه دعرا 

 19«  اای حتاچ عوض مچ شود
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 اران ارااناا ایآ دعا شراع امیرد را در دل اناران روشرآ نوره مرچ دارد و ان

چ مر وجود م دید و ستتچ ها ارا اعتارادی کره اره خداونرد دارد و ایندره

ت داند دعای اره درگرا  او حترچ  ارای حتارچ را ار  مرچ گ دانرد اره رری

 ادامه مچ دهد و اه موفقیت مچ رسد  

 د ار  ایررآ اسرراس دعررا اره درگررا  خداونررد عرریو  ار  ایندرره ارر  عوامررل مجرر

ل راثی گررذار اسررت وحتررچ  اررای حتاررچ ا هررچ را ا مررچ گ دانررد   ارر  عوامرر

 مادی نیز راثی گذار است 

مجیرد وعرد  داد  اسرت کره کرار متقریآ را آسران کر د  و خداوند در   آن 

و  »روزی آن هررا را از جررایچ کرره انتوررار آن را ناررچ ک ررند فرر اه  آورد 

و »   20«مررآ یتررک ا  یجعررل  رره مت جررا و ی ز رره مررآ حیرر  ل ی تاررب

  21«مآ یتک ا  یجعل  ه مآ ام   یا ا

خداونررد در مررچ ف ماینررد   رقرروا ایررآ اسررت کرره  )ع یرره ا ارریه امرراه هرراد  »

جایچ کره ررو را ف مران داد   ایرب ناینرد و در آنجرا کره ررو را نهرچ کر د  

در روایررراد سررراقت در خیررر  و نیدرررویچ   موفقیرررت   22« حاکررر  نیاارررد

نی ومندی و امنیرت و آزادگرچ و رهرایچ از جا ره آثرار رقروی شرا د  شرد  

 23است 

                                                           
  3-2)  آن ک ی    یی    آیه  20
  4)  آن ک ی    یی    آیه  21
  486)نواه ا تدادی اسیه   -22
  487)نواه ا تدادی اسیه    -23
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اعرر  اانرراا ایآ رقرروا اررا ررراثی ی کرره ارر  عوامررل مجرر د نورراه وجررود دارد   

 گ ایش درهای رز  و روزی اه روی اناان مچ شود 

اایاری از اعارال عارادی دارای آثرار ا تدرادی مرچ ااشرند   ار ای ناونره »

  اسرتغفار موجررب روسررعه روزی   اررارت ارراران و ا کررت یررافتآ مررال و اولد 

مررچ شررود ؛نارراز موجررب رفررع فقرر    ا کررت و گ ررایش روزی و  اررای 

ب رفرع فقر  و گنرا  و هر ت اردن و حاجت ها مچ شرود؛ حرم عار   موجر

زیررارد اااعارردا  ا  ارریآ ارر  »هاچنرریآ 24« وسررعت روزی مررچ شررود

روزی و عارر  مررچ افزایررد و ارردی هررا را دفررع مررچ کنررد و موجررب آمرر زت 

 25« گناهان است

ایش انرراا ایآ   یدررچ از ررراثی اد اعاررال عاررادی در زنرردگچ انارران   افررز

اررانچ ررراثی  ار  روحیراد انروزی اسرت کره ارا ررراثی  در عوامرل مجر د و ارا 

 روزی را افزایش مچ دهد 

مرچ ف مایرد  هاره زهرد در دو جا ره از  ر آن آمرد   )ع یره ا اریه اماه ع رچ »

اسرت  خرردای رعررا چ ف مرود   درریی راسرروا ع ررچ مرا فررارد  و ل رف حرروا ااررا 

  ایآ اره خرای  آن اسرت کره ار ای آنچره از دسرت داد  ایرد راسر  26آراک 

ه شرراا داد  اسررت د ااررته و شررادمان نااشررید  نتوریررد و ارره آنچرره ارر

اناا ایآ کاچ که ار  گذشرته انردو  نترورد و ار ای آنچره اره دسرتش مرچ 

 27« رسد شاد ن ود زاهد است

                                                           
  490-489)نواه ا تدادی اسیه    -24
  490)نواه ا تدادی اسیه    -25
  23)  آن ک ی    حدید   آیه  -26
  491   )نواه ا تدادی اسیه -27



 

11 

 

زهررد موجررب فرر ود آمرردن رحاررت خداونررد     رریدن شرری ینچ ایارران   »

رهررایچ از اررداتتچ هررای دنیررا و دسررتیااچ ارره سرر ای جاویرردان آخرر د   

گ فترراری هررای دنیررا و موجررب راحتررچ اسررت   آسرران شرردن مدرریات هررا و

مرچ ف مایرد  هر کب اره دنیرا ارچ اعتنرا ااشرد   دنیرا از  )ع یه ا اریه اماه ع چ 

دسررتش نرر ود و هرر کب ارره دنیررا رو کنررد   دنیررا او را ارره رنررم و اررداتتچ 

 28« افدند

اسرت  اناا ایآ شتص زاهد که د اارتوچ اره دنیرا را در خرود از اریآ ار د 

ا نرد   امردر دنیرا ارچ ندریب نتواهرد ما )ع یره ا اریه   ا  یاک وعد  اماه ع چ 

کاررچ کرره حررب دنیررا در دل او  رر ار گ فترره اسررت ارره سرراب هارریآ حررب 

ه آنچه را که در دنیرا ندریاش شرد  کر  مرچ اینرد و هیچورا  از  یرزی کر

 فانچ ندیب او شد  است خ نود نتواهد اود  در دنیای

در زمر   وهرایای خرود اره امیر   )هرل ا  ع یره و آ ره و سر   پیاما  گ امرچ اسریه 

اارا رز ره ا  فهرو مرآ   نر   مرآ  نرع»مرچ ف ماینرد   )ع یه ا ایه ا اومنیآ 

  ه کب اره روزی کره خداونرد اره داد  اسرت  رانع ااشرد   از عنرچ « ا ناس

مررچ  )ع یرره ا ارریه هاچنرریآ امیرر  ا اررومنیآ »29ن خواهررد اررود ررر یآ م دمررا

  30« ف مایند  ل کنز ا نچ مآ ا قنو    گنجچ االر  از  ناعت نیات

                                                           
  493)نواه ا تدادی اسیه    -28
  246     15)رفدیل وسارل ا  یعه ا چ ر دیل ماارل ا   یعه   ج  -29
  19     8)ا دافچ   ج  30
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 ناعررت موجررب آزادی و عررزد یررافتآ انارران    نررچ و اررچ نیرراز شرردن   

راحتررچ و شرری ینچ زنرردگچ   کرراهش یاررع و سررار گ ررتآ مدرریات هررای 

 31دنیا مچ شود 

اره مرآ روهریه کر د  )هرل ا  ع یره و آ ره وسر   گویرد   پیراما  ااوذر  فاری مچ »

آدر مد   و اه   گیر ی از مرال دنیرا[ اره ف ودسرت خرود نورا  کرآ و اره 

در روایرت معتار ی از امراه هراد  )ع یره ا اریه  راز »؛  32»ف ادست ننور 

ایررآ می ررب و نقررش زیرر  انررایچ مدرر   ارره انررداز  آ ناعررت[ در آسررایش 

آ اعرریآ ایرران شررد  و ارره او روهرریه شررد  کرره آدر زنرردگچ ارر ای حارر ان ارر

مد  [ اه پراییآ رر  از خرود انور د و اره کارچ کره رروان مدر فچ ات از 

او ای ت  است نوا  ندند؛ زی ا ایرآ کرار او را وا مرچ دارد ررا اره هزینره کر د 

کاترر  اسرر دازد و زمینرره روسررعه ا تدررادی و افررزایش در آمررد را فرر اه  

 33« سازد

 –هر   ره ااشرد  –رریت و رردای    اره رقردی  ا هرچ  اناان  رانع پرب از»

راکچ است؛ اگ  زیاد است شرد  مرچ کنرد و اگر  کر  اسرت   اره آن اکتفرا  

مررچ کنررد  از ایررآ رو هارروار  در خررود احارراس اررچ نیررازی مررچ کنررد  

هیچوررا  اررا درخواسررت از دیورر ان خررود را ذ یررل ناررچ کنررد و ارر ای 

   ررون معتقررد اسررت دسررتیااچ ارره سرره  ای ررت  م ردررب حرر اه ناررچ شررود

                                                           
  496-495)نواه ا تدادی اسیه    -31
  144)سی   معی تچ معدومان    -32
  145-144)سی   معی تچ معدومان    -33
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آنچرره ارر ای او مقرردر شررد  ارره وسرری ه خداونررد حدرری  و میررااک مدررا خ او 

 34« است   راحت و آراه است و زندگچ اه مزا ش شی یآ است

زی انرراا ایآ  ناعررت عرریو  ارر  ایندرره گررنم ا زگررچ اسررت و در افررزایش رو

 درادی وراثی  دارد   در زنردگچ دنیرایچ نیرز دارای آثراری  رون روسرعه ا ت

 راندی مچ ااشد عز

ا تدرراد   رعایررت حررد وسررا و اجتنررار از افرر ا  و رفرر یا در اسررتفاد  از »

امرروال اسررت  خداونررد متعررال در اوهررا  عارراد ا رر حاآ مررچ ف مایررد  و 

  کارانچ 35ا ذیآ اذا انفقوا    یار فوا و  ر  یقتر وا و کران اریآ ذ رر  وامرا

ی ا دره در که ه گا  انفا  کنند   نره اسر ا  مرچ نااینرد و نره سرتت گیر 

 36« میان ایآ دو حد اعتدا چ دارند

ا تدراد در معی رت از فقر  ج روگی ی کرر د  و موجرب  نرچ و ارچ نیررازی »

مررچ ف مایرد  ا تدرراد مررال کرر  را زیرراد  )ع یره ا ارریه مرچ شررود  حارر د امیرر  

مچ کند و نیاچ از موونره زنردگچ اسرت  کارچ کره ا تدراد را رعایرت کنرد 

مررا ش ر رر  ناررچ شررود و م رردید ارر  او آسرران گ ررته و ارر ای ر اررل 

در روایترچ از امراه کراظ  )ع یره » 37« ستتچ های روزگرار آمراد  مرچ شرود

پایررداری نعاررت ا ارریه  میانرره روی هارر ا  اررا  ناعررت موجررب اقررا  و 

                                                           
  496)نواه ا تدادی اسیه    -34
  67)  آن ک ی    ف  ان   آیه  -35
  497)نواه ا تدادی اسیه    -36
  500-499)نواه ا تدادی اسیه    -37
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داناررته شررد  اسررت ارره هارران انررداز  کرره زیرراد  روی و اسرر ا  موجررب 

 38« م  ومیت از آن شا د  شد  است

اگرر  ا تدرراد آارره معنررای اسررتفاد  از امرروال ارره مقرردار نیرراز متعررار [ در »

زنرردگچ فرر د رعایررت شررود   ارر  اسرراس م اسرراه هررای مررادی امدرران فقیرر  

عرده  )ع یره ا اریه امراه معدروه  شدنش اایار ک  است ؛  ره ا سرد اره آندره

 39« فق  را کاانت کند

م حرروه مج اررچ در ا ررار در کرراآ ایررانچ کرره ناررات ارره احادیرر  رفررک »

دارد   مچ ف مایرد  رفرک نر ه خرویچ و مه ارانچ و رر ت خ رونت و درشرتچ 

در افعال اا خ ک خردا در هاره احروال اسرت؛ اعر  از ایندره از مر ده نارات 

 40« شد یا هادر ن د  ااشداه او خی  ادر هادر شد اا

رفررک ندرر  زنرردگچ و موجررب وسررعت روزی اسررت؛ کاررچ کرره ناررات ارره »

مرر ده مه ارران اسررت   اجرر  ای ررت ی مررچ ارر د و نررزد خداونررد م اررور ررر  

است و اه آنچه از م ده مرچ خواهرد مرچ رسرد  کارچ کره اره مر ده کینره 

از دارد و م ده نیز اره او کینره دارنرد   شر ور رر یآ مر ده اسرت و شر ورر  

او کاچ است که از هیز  غزشرچ   ر  نارچ پوشرد و هریز معرذررچ نارچ 

پذی د و هیز خیرایچ را نارچ ات رد و شر ور رر  از ایرآ فر د کارچ اسرت 

 41« که م ده از ش  او در امان نیاتند و اه خی  او امید ندارند

                                                           
  67معی تچ معدومان    )سی   -38
  500)نواه ا تدادی اسیه    -39
  507)نواه ا تدادی اسیه    -40
  509-508  )نواه ا تدادی اسیه  -41
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رعایررت ایررآ اهررل اخی ررچ در هارره ع هرره هررای اجتارراعچ و از جا رره 

شررد  اسررت و ظهررور آن در ف اینررد کاررب رفتارهررای ا تدررادی سررفارت 

درآمد اه هرورد رعایرت حرال دیور ان در ع هره هرای متت ر  ا تدرادی 

است ؛ اه عنوان مهال در ع هه رو یرد اایرد کارف مرا ارا نیر وی کرار و سرای  

عوامررل رو یررد مرردارا کنررد و ارر  آنرران سررتت نویرر د  م رردید آنرران را 

کرار نیرز اایرد رعایرت  رسیدگچ کند و حقو  مدفچ اره آنران ادهرد  نیر وی

 42حال کارف ما را انااید و اا او مدارا کند 

احاان اه معنای نیدرچ کر دن اسرت  کرار نیرر کراری اسرت کره از روی »

  خداونرد 43«خی  خواهچ و در راسرتای سرعادد اناران هرا انجراه مرچ شرود

در   آن کر ی  اره کارانچ کره در دنیرا نیدرچ مرچ کننرد وعرد  نیدرچ داد  

  ررذیآ احاررنوا فررچ هررذ  ا رردنیا حاررنه و  رردار » ت  اسررت و ف مررود  اسرر

  ار ای کارانچ کره در ایرآ دنیرا نیدرچ 44«اآلخ   خی  و  رنع  دار ا اتقریآ

ک دند   در ایرآ دنیرا نیدرچ اسرت و سر ای آخر د از آن هر  اهتر  اسرت و 

  ه خور است س ای پ هیزگاران!

یرز  احاان در ع هه رفتارهرای ا تدرادی اره ویرف  رفتارهرایچ کره اره انو»

نفع یا سود شتدرچ انجراه مرچ شرود اره هرورد  ناعرت اره سرود کاتر  و 

 اول ا ا ره و کیرل و وزن اره نفرع م رت ی و جرود و ات رش در معرامید 

 45« و مانند آن ظاه  مچ شود

                                                           
  510-509)نواه ا تدادی اسیه    -42
  510)نواه ا تدادی اسیه    -43
  30)  آن ک ی    ن ل   آیه  44
  513)نواه ا تدادی اسیه    -45
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منافع احاان اه مر ده اره خرود اناران ار  مرچ گر دد  هر  از ایرآ جهرت »

او در مررچ  کرره در دنیررا دوسررتان او زیرراد مررچ شرروند و   ررور ر ررت ردرر  

آیررد و در م رردید افرر اد زیررادی ارره او کاررر خواهنررد کرر د و اگرر  هارره 

اهررل احارران ااشررند   زنرردگچ پررات و شرری ینچ خواهنررد داشررت و هرر  از 

 46« ایآ جهت که در آخ د د  ا اا  پادات مچ گی د

هاچنرریآ کاررانچ کرره احارران مررچ کننررد ارر  اسرراس وعررد  خداونررد در 

د ات ررچ از آن وسررعت رز  هارریآ دنیررا ارره نیدررچ مررچ رسررند کرره شررای

 ااشد 

از »  47« مواسرراد ارره معنررای م ررارکت و رقارری  در معررات و رز  اسررت»

احادی  استفاد  مرچ شرود کره رقاری  امروال خرود اریآ خرود و دیور ان و 

شرر یر کرر دن دیورر ان در امرروال خررود در موا ررع کرر وری مهررل   یررچ و 

خ داا چ واجرب و در  یر  ایرآ مروارد مواسراد ار   ر ار کر دن در امروال 

  48« اا مومنیآ مات ب است

و ا کررت مررال  یدررچ از آثررار مواسرراد اررا ارر ادران دینررچ   افررزایش روزی»

اسررت  امیرر  ا اررومنیآ در وهرریت خررود ارره کایررل اررآ زیرراد مررچ ف مایررد  

ا کررت در مررال ارره وسرری ه پ داخررت زکرراد و مواسرراد اررا مررومنیآ و هرر ه 

رح  حاهل مچ شرود  ای ران در حردی  دیور ی مرچ ف مایرد  مواسراد ارا 

 49« ا ادر آدینچ[ در را  خدا موجب افزایش رز  است

                                                           
  513-512)نواه ا تدادی اسیه    -46
  35     14) اان ا ع ر   ج  -47
  515)نواه ا تدادی اسیه    -48
  517)نواه ا تدادی اسیه    -49
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منیآ از نورا  خر د دو اثر  دارد  یدرچ آندره فقر  مواساد ارا فقیر ان از مرو»

)ع ریه  فقی ان را از ایآ مرچ ار د و دیور  ایندره ا اسراس احادیر  معدرومیآ

و ارر خی  ردرروراد و م اسرراه هررای مررادی   روزی مواسرراد کننررد   ا ارریه 

 50« را افزایش مچ دهد

یجرر ان مررچ ف ماینررد  ا وفررا و ا دررد  )هررل ا  ع یرره و آ رره و سرر    پیرراما  اکرر ه »

 )ع یره ا اریه ا  ز    وفرا و هردا ت روزی را اره دنارال دارنرد  امیر  ا ارومنیآ 

نیررز مررچ ف ماینررد  هررد  روح کرریه و حیرراد رقرروا و موجررب ر فیررع مقرراه 

انارران و ک امررت و جی ررت یررافتآ اوسررت  هررد  موجررب ردایررل مرر ود   

رقویررت اسررتدلل و حجررت انارران و موجررب ج ررب اعتارراد و م اررت مرر ده 

 51« یافتآ در نزد م ده است و مهاات

هدا ت در ارازار موجرب ج رب اعتاراد و م ارت مر ده مرچ شرود  اناران »

هرراد  در اررازار اعتاررار ویررف  ای دارد و هارره ررر جیخ مررچ دهنررد اررا او 

معام ه کنند  حتچ اناان حاکر  اسرت پرول ای رت ی ادهرد و رچ ارا کارچ 

ماننررد  معام رره کنررد کرره ایاینرران دارد دروی ناررچ گویررد و  ررش و  رر ر و

ایررآ امررور از او هررادر ناررچ شررود  ارردیآ ر ریررب ا اسرراس م اسرراه هررای 

عق چ   اناران هراد  در ارازار زمینره رشرد ای رت  دارد و مرچ روانرد روزی 

 52» ای ت ی اه دست آورد
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ی انرراا ایآ هرردا ت عرریو  ارر  ررراثی ی کرره ارر  عوامررل مجرر د افررزایش روز

  روزی نیررز ررراثیدارد ارره هررورد  یرر  ماررتقی  در عوامررل مررادی افررزایش 

 دارد 

کررل ذی هررناعه مارری  ا ررچ ثرری  »ف مودنررد  )ع یرره ا ارریه  امرراه هرراد  

خدررال یج ررب اهررا ا اداررب و هررو ان یدررون حاذ ررا اعا رره مودیررا  یمانرره 

؛هر  هراحب هرنعتچ اره سره خدر ت کره  53«فیه ماتایی اارآ اسرتعا ه

ت اه واسیه آن هرا درآمرد حاهرل مرچ شرود نیراز دارد ؛ ایندره در ح فره ا

زارر  دسررت ااشررد   ادا  امانررت ادنررد و نورر  کاررچ کرره او را ارره کررار گ فترره 

 ج ب نااید 

امانتررداری و پ هیررز از خیانررت آیدررچ از عوامررل[ معنرروی ارر ای ج ررب روزی 

اسررت؛  رر ا کرره امانررت اعتاادسرراز اسررت و اعتارراد در مناسررااد عاررومچ 

د نقش م روری دارد  ررا فر دی اره هراحب ح فره ای ماننرد     اعتاراد ندنر

  در نیرراز هررایش ارره او م اجعرره نتواهررد داشررت    ررون م اجعرره ارره او را 

موجب زیانش مچ دانرد و اعتاراد هر  از را  امانترداری فر د اره دسرت مرچ 

امانتررداری موجررب ج ررب روزی و ررروانو ی و اررچ نیررازی » انرراا ایآ 54آیررد  

 ی مررچ ف ماینررد  امانتررداری ررروانو )هررل ا  ع یرره و آ رره و سرر   اسررت  رسررول خرردا 

 )ع یره ا اریه مچ آورد و خیانرت در امانرت موجرب فقر  مرچ شرود  امراه ع رچ 

آنیررز[ مررچ ف مایررد  امانتررداری موجررب ج ررب روزی و خیانررت در امانررت 

 55« موجب فق  است
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خوشررروویچ و خررروت رفتررراری ارررا افررر اد در م ررریا کرررار و زنررردگچ و »

حاررآ خ ررک » 56« هااررایوچ موجررب رشررد مررال و افررزایش روزی انررد

د کره خداونرد اناران را اره درجره روز  گیر  شرب زنرد  دار موجب مچ شرو

ا سرراند  انارران هرر   رردر در  عاررادد کررعی  ااشررد   مررچ روانررد ارره سرراب 

اخی  نیدوی خرود در آخر د   اره درجره هرای ارزرز و منز رت هرای وال 

 57«  دست یااد

 اخی  نیدو در زندگچ ا تدادی اناان دارای آثار زی  است   

نم گمچ ف ماید   )ع یه ا ایه چ شود ؛ اماه ع چ موجب افزایش روزی م  1

مچ یه  )ع یه ا اهای روزی در وسعت اخی  نهفته است و اماه هاد  

 ف ماید   اخی  نیدو روز را افزایش مچ دهد 

ع یه )یدچ از دو عامل آاادی خانه ها و یول عا  است  اماه هاد    2

عا   ها را آااد ومچ ف مایند  نیدچ ک دن و خوت خویچ خانه ا ایه  

 ها را زیاد مچ کند 

 )هل ا  ع یه و آیه و س   موجب افزایش دوستان مچ شود  پیاما  اک ه   3

 58مچ ف ماید حاآ خ ک رشته دوستچ را استوار مچ کند 

اررچ ر دیررد حاررآ خ ررک در اررازار نیررز موجررب افررزایش دوسررتان و ج ررب »

قیرت در فعا یرت اعتااد فعالن ارازار مرچ شرود و از ایرآ ی یرک شر ایا موف

حارآ در  59« های ا تدرادی ار ای اناران خروت اخری  فر اه  مرچ آیرد
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کاگ ان نیز موجرب ج رب م ارت کارف مرا و سرهل گیر ی او در انجراه کرار 

 روسا کارگ  خواهد شد 

مر ده را اره  هرار گر و  سرتچ   کر ی     )هل ا  ع یره و آ ره و سر   پیاما  اک ه »

اینررد  سررتچ کاررچ اسررت کرره هرر  اتیررل و   رری  رقارری  کرر د  و مررچ ف م

خود مچ خورد و ه  اه دیور ان مرچ ات رد ؛ کر ی  کارچ اسرت کره خرود 

ناچ خورد و اه دیو ان مرچ ات رد ؛ اتیرل خرود مرچ خرورد و اره دیور ان 

 60« ناچ ات د و   ی  نه خود مچ خورد و نه اه دیو ان مچ ات د

نقرل مرچ کننرد  وسر    )هرل ا  ع یره و آ رهاز پیراما  اکر ه  )ع یره ا اریه اماه هراد  

جررود و ات ررش » کرره ارره مرر دی کرره کررالیچ را مررچ ف وخررت ف مودنررد 

 61« جزرچ از سود است

جررود و سررتاود گناهرران انارران را پررات کرر د    م اررت انارران را در دل »

هررا  رر ار داد    از آارر وی او م افوررت کرر د    موجررب ازرگررچ و ک امررت 

  را ارره انرردگچ انارران در آخرر د مررچ شررود  ات ررندگچ انارران هررای آزاد

مررچ ک رراند   عیررور انارران را مررچ پوشرراند و او را مررورد حاررد و ثنررای 

دیورر ان  رر ار مررچ دهررد و موجررب پاداشررچ مانرردگار در سرر ای آخرر د مررچ 

نقرل شرد  اسرت کره ح کرت روزی  )هرل ا  ع یره و آ ره و سر   شود از رسول خدا 

اه سوی اناان اا سرتاود سر یعت  اسرت از ح مرت  را ویچ کره اره گ روی 

 62« شت  زد  مچ شود
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 نتیجه

م تص گ دید که در کنرار عوامرل مرادی کره در ایرآ دنیرا وجرود دارنرد و 

در موفقیررت ررراثی  مررچ گذارنررد   عوامررل  یرر  مررادی و مجرر دی نیررز وجررود 

اگر  ای رت  از عوامرل مرادی نااشرد   کاتر   دارند که رراثی  گرذاری آن هرا

نتواهد اود  شناخت ایرآ عوامرل و رفتارهرایچ کره ار  حدرول آن هرا رراثی  

دارند از دایر   عقرل خرارج اسرت و ارا شرهود شتدرچ نیرز نارچ رروان اره 

هورد  اال رروجهچ اره شرناخت ایرآ عوامرل نایرل آمرد  انراا ایآ رنهرا را  

 د ا ای شناخت ایآ عوامل وحچ خواهد او

سررسب در ذیررل ایرران مدررادیک رفتارهررایچ کرره ارر  حدررول عوامررل مجرر د 

ررراثی  دارنررد ات ررچ از وعررد  هررای ا هررچ ارر ای وسررعت رز  و روزی ایرران 

گ ررت ف دی کرره در انجرراه فعا یررت هررای ا تدررادی خررویش رعایررت 

رفتارهررای مررذکور را ادنررد ارره وعررد   یعررچ خداونررد رعررا چ و پیرراما  اکرر ه 
وسررعت روزی خواهررد یافررت و از ا کرراد آسرراان هررا  و   )هرل ا  ع یرره و آ رره وسرر  

زمرریآ ا خرروردار خواهررد شررد   نرریآ شتدررچ از ندرر د ا هررچ در فعا یررت 

 های خویش ا خوردار است و موفقیت او راایآ شد  است 

ا اترره لزه ارره ذکرر  اسررت ا خررچ از سررتتچ هررای مررادی کرره افرر اد رعایررت 

وعرد  خداونرد وارد کنند  ایآ رفتارهرا د رار مرچ شروند اخی رچ اره هرد  

ناچ آورد     اکره مادرآ اسرت ایرآ سرتتچ هرا اره سراب ررزاح  عوامرل 

مج د که اه ساب گنا  مانع یرا آزمرایش ا هرچ لزه اره وجرود آمرد  انرد ارا 

 عوامل مج د موجب موفقیت ااشد 

 


