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Abstract 
Consciously or unconsciously, Shi’ite, Mo’tazila, and ‘Ashari commentators have 

consistently been affected by their own Kalami presumption during the exegetic history of the 
Noble Quran.  One of the issues in this regard is the possibility or impossibility of Haram 
aliment. In order to investigate this exegetic subject, first historical origins on how it entered 
the Quranic exegesis should be illuminated through historical study. Then, we should achieve 
a new and valid understanding of this term using linguistic devices such as etymology and 
semantics.  

The study of the history of Islam indicates that unlawful withholding of Muslims’ 
property especially public aliment by Othman ibn Affan is one of the most important causes 
which led to his killing. In the 2nd century A.H., this issue turned to a serious Kalami 
argument between Shi’ite and ‘Ash’ari denominations. In that historical period, it has been 
attempted to justify the unlawful withholding of Muslim’s property by the third Caliph using 
justification such as justice of Sahabe (companions), determinism, and references to the 
Quran. The etymological and semantic study of the term “aliment” shows that none of the 
exegetic and terminological books have surveyed the origin of this term because they were 
affected by the above mentioned serious argument. The etymology of “aliment” reveals that 
benevolence and mercy are key concepts in this term. The semantic investigation of “aliment” 
shows that this term in the Noble Quran means giving gift and it cannot be applied for Haram 
property. Using this method, represents new and valid evidence from the Noble Quran 
rejecting the possibility of Haram aliment. 
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در فھم رزق یانیو ب یر کالمیدو روش تفس یکارآمد ۀسیمقا
 ١ينيحس نبيز يب يب

 ٢يفاضل رضايعل
 ٣ايپو يموسو اهللا د روحيس

 )۰۹/۰۲/۹۷رش: يخ پذي؛ تار۱۳/۱۱/۹۶افت: يخ دري(تار

  دهيكچ
خـود   يكالمـ  يهـا  فـرض  شيم، از پـ ير قـرآن كـر  يخ تفسـ ي، همواره در طول تـار يعه، معتزله و اشعريمفسران ش

 يا عـدم امكـان رزق حـرام اسـت. بـرا     يـ ن موضوعات، مسئله امكـان،  يازا يكياند.  رفتهير پذيا ناآگاهانه، تأثيآگاهانه و 

ر ين موضوع به تفسـ يورود ا يخيتار يها شهي، ابتدا ريخي، الزم است به روش مطالعه تاريرين موضوع تفسيا يبازپژوه

د يـ ، به فهم جديو معناشناس يشناس شهير مانند ؛يشناس دانش زبان يسپس، با استفاده از ابزارها .روشن شود قاًيقرآن، دق

  افت.  ياز رزق دست  يو قابل اعتماد

توسـط   يژه در ارزاق عمـوم يـ و خ اسالم نشانگر آن است كه، مسئله تصرف حرام در اموال مسلمانان، بـه يرتا يبررس

 يك موضـوع منازعـه جـد   يـ ن مسئله بـه  ي، ايدر قرن دوم هجر .بوده است يل قتل وين داليتر از مهم يكيعفان،  بن عثمان

، تالش شده است، تصـرف حـرام در امـوال    يخيتارن مقطع يل شده است. در ايتبد يو اشعر يعيش شين دو گراي، بيكالم

  ه شود.  يه عدالت صحابه، جبر و استناد به قرآن، توجيفه سوم، با استفاده از نظريمسلمانان، توسط خل

و  يريكتـب تفسـ  از كـدام   چي، هـ يدهد، در قرن دوم و سوم هجر ينشان م »رزق« يين حوزه معناييو تب يشناس شهير

 يشناسـ  شـه ير .انـد  ن واژه نپرداختـه يـ ا يا  شهي، به مفهوم رين منازعه جدياز ا يريرپذيل تأثيدل بهن مؤلفان كتب لغت، يهمچن

نشـان  ز يـ نرزق  يين حـوزه معنـا  ييـ تب .واژه رزق اسـت  يم محـور ياز مفاه يكيدهد، مفهوم احسان و شفقت،  يرزق نشان م

ن روش، يـ اسـتفاده از ا  .مال حرام كاربرد داشته باشـد تواند در مورد  يه است و نميهد يمعنا م بهيدهد، رزق در قرآن كر يم

  كند.   يه ميدگاه امكان رزق حرام، ارايم را در بطالن دياز قرآن كر يد و قابل اعتماديمستندات جد

 .  ي، معناشناسيشناس شهيعفان، ر بن رزق حرام، عثمان :گان دواژهيكل
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  مقدمه. ١
 يبه برداشـت سـطح   سنت اهلعه و يمتكلمان ش ،ميركات قرآن ياز آ يارير بسيدر تفس

 يالمـ كموضـوع   كيـ ل بـه  يات قـرآن را تبـد  يـ ر آيو تفسـ   اكتفـا كـرده   يقرآنـ  يها از واژه

از  يريرپــذيهمـراه بـا تأث  ، ات قـرآن يـ برداشـت مفسـر از آ  ، رين نـوع تفاسـ  يـ در اانـد.   نمـوده 

در  يكالمـ  فرض شيپمتأثر شدن مفسران از  يعني ؛مسئلهن يا. مفسر است يالمك فرض شيپ

ات قـرآن  يـ مفسـر از آ ، هكـ  صورت نيا به ؛شود يم دهيد يدر موارد متعدد، ات قرآنيفهم آ

 يات در پـ يـ آ كه يدرحال ،رديگ يخود بهره م يالمكدگاه يمستند در اثبات دعنوان  به ميرك

، ات بـرود يـ ن آيـ شناس به سـراغ ا  ك زبانيست و اگر يا رد آن ني ياثبات آن موضوع كالم

 »طان مـن المـسیتخبطـه الشـی« ةيـ ماننـد آ  ؛گردد ينم يالمكن نوع مجادالت ير ايدرگهرگز 

ا عـدم  يـ ان كـ عنـوان ام  بـا را  يه بحث مفصلين آيل ايذ يعيو ش يه مفسران اشعرك )٢٧٥(بقره:

 يات و معـان يـ اق آيتوجـه بـه سـ    .اند ردهكطان در وجود انسان مطرح يان حلول جن و شكام

وه يـ ه مكـ  ندك يم هيتشب يدرخت ، ثروت رباخوار را بهميقرآن كر دهد ينشان م ،ق واژگانيدق

ن يـ نمانده اسـت و ا  يآن ثروت باق ازمندان ازيفقرا و ن يبرا يا انده شده و بهرهكت امالًكآن 

امكـان   مسـئله ا يـ و  ،)٨٠-٥٥، ١٣٩٥، يني(حسـ  حلول جـن در انسـان نـدارد    مسئلهبه  يعبارت ربط

  .)١٢٥، ص٢، ج١٤١٢، ي(سبحان ت خداوند با چشم سريرو

بـر سـر    يبا اشعر يو معتزل يعيمفسران ش نظر ، اختالفيالمكن موضوعات ياز ا يكي

 يالمكدنبال مجادالت  ن موضوع بهي، ارسد ينظر م به. ت رزق حرام استيكان مالكام مسئله

ــ ــرن دوم هجــر ســنت اهــلعه و ين شــيب ــا موضــوع خالفــت  كشــ يدر ق ــه اســت و ب ل گرفت

  . دارد ارتباطعفان  بن عثمان

ن يـ عه و معتزلـه بـر ا  يو شـ ، شـود  يمهم ه رزق شامل مال حرام كن باورند ياشاعره بر ا

از  يا بـه ادلـه  خود گاه دياثبات د يبراز يندام هرك .شود ينم ه رزق شامل مال حرامكباورند 

  . اند ردهكم استناد يركقرآن 

 يموضـوع ، ه موضـوع رزق حـالل و حـرام   كـ  نظر برسد د بهيشا ضرورت پژوهش:

ــه تفاســ ــ، متقــدم بــوده اســت يالمــكتــب كر و يمربــوط ب ، ريــاخ يهــا ســالن يدر همــ يول
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 ان رزق حـرام صـورت گرفتـه اسـت    كـ اثبات ام يبرا سنت اهلن يدرب يمتعدد يها پژوهش

 مسـئله  .ه در قـرن حاضـر اسـت   يـ ن نظريزه دفاع از ايانگنشانگر ه ك )٥٥٦-٥٣٧، ص٢٠٠٩(صكبان، 

و غصـب امـوال    يشـرع ريغ يظلم و استفاده از منابع مـال سلطه و دن به نظام يت بخشيمشروع

اباحـه   يبـرا  ،يوجود دارد و استدالل به ظاهر عقالن ها زمان ةه در همكاست  يا ، مسئلهمردم

  .  نادرست است يامر، ميركات قرآن يآن هم با استناد به آ، ين امريچن

خ يتـار  بـا  ريرزق در تفاسـ  يالمكاز موضوع  يمستندات يقيتطب يبررس، روش پژوهش

و بسـتر  اسـت   رزق حـالل و حـرام   يالمـ كگفتمان موضوع  يه فضاك معنا نيا به ؛اسالم است

ان كا عدم اميان كام مسئله ،سپس .شود يم نييخ اسالم تبيدر تار يالمكن مجادله يش ايدايپ

از  يبرخـ  يارآمـد كو ، شـود  يمـ  م عرضـه يركـ پرسـش بـه قـرآن     كيـ عنوان  به رزق حرام

 يابيـ نـد ارز ين فرايـ در ا يين حوزه معناييو تب، يشناس شهير يعني ؛يدانش معناشناس يابزارها

  .  شود يم

   عفان بن قتل عثمانمسئله عدالت صحابه و  يالمك فرض شيپ. ٢
نام عدالت صـحابه   به يا هينظر جيتدر ، بهانيدر زمان حكومت امو، يدر قرن دوم هجر

 يچ جرحـ يو ه عادل هستند يصحابه همگ ،هك معناستن يعدالت صحابه به ا. شكل گرفت

 ؛يگـر يد يالمـ ك يهـا  هيـ ، نظردگاهيـ ن ديـ دنبال ا به .)٢١، ص١ر، ، جيـ (ابن اث ستيشان نيمتوجه ا

  .)٤٤ـ٢٣، ص١٣٨٣كزاد، ي(ن ل گرفته استكش ...، رزق، أجل، سب، كجبر، مانند

  عفان بن قتل عثمان. ٢-١

ن يتـر  مهـم كـه   يخين حادثه تاريا يامدهايشناخت عوامل و پ، مورخان يبه گفته برخ

، مرجئـه  يالمـ كش يش چهـار گـرا  يدايـ سبب پاست و  يخ سده نخست هجريحادثه در تار

از  يدر حـل برخـ   يسهم مهمـ  تواند يم ،)٣٩، ص١، ج١٤١١، ي(مقدس عه و خوارج شديش، اشاعره

داشـته   سـنت  اهلعه و ين شيب يمسائل اختالف ژهيو ، بهيريو تفس يالمكالت و معضالت كمش

  . باشد

و تصـرف حـرام در    يانـدوز  اسـت مـال  يس يدر راسـتا ، عفان بن اقدامات روشن عثمان

ا يـ ه يـ فرقـه عثمان ، نيبنـابرا  بـود. آشـكار   يه عدالت صحابه در تناقضيبا نظر، اموال مسلمانان
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دوم  در سـده اول و ، ن تنـاقض يـ حـل ا  يبـرا ، )٢٣٤-٢٣٥، ص١٣٨٤(كرون،  يهمان حكومت امو

  .  نددر نظر گرفترا دو راهكار ، يهجر

، ق مصـاحف يـ تحر ،)١٠٥٢، ص٣، ج١٣٩٩(ابـن شـبه،    يانـدوز  ه اقدامات مـال يتوج نخست:

هــات  يا توجيــ ،)٢٣٤، ص١٠٨، ج١٤١٨، ي(مجلســاز فقــرا  يگردانــ يرو، )٤٦٦، ص٢٠٠٢، ي(سجســتان

  .گوناگون

عفـان توسـط    بن قتل عثمان فتنه نشان دادن مثالً ؛يخيق تاريف حقايجعل و تحر دوم:

  .)١٣١، ص١١١٩ن، ي(طه حس انيهوديدر قبرستان  يو دفن و قرآن انياراز صحابه و ق ياريبس

چـون   يحـل معضـالت   يجبـر بـرا  ة يـ ه نظريـ اراماننـد   ؛يكالم يراهكارها هيارا سوم:

  .اموال مسلمانان تصرف حرام در

  ينخست هجر ةگفتمان رزق در سد. ٢-٢

 مسـئله  ،يالمك يها شيبا انواع گرا يقرن دوم هجره مسلمانان در ك د توجه داشتيبا

؛ ٧٤تـا، ص  ي، بـ ي؛ كراجكـ ٣٢٥، ص١١تـا، ج  ي(ابن حزم، بـ  اند عفان را قبول داشته بن تصرف حرام عثمان

ــيع ــين ــا، ج ي، ب ــ؛ ب٥، ص٣ت ــاكر١٣٩، ص١٤١٨، ياتي ــائ٦٥، ص٤، ج١٤١٨، ي؛ ش ــوه  .)٨، ص٢، ج٢٠٠٣، ي؛ ط نح

 .نبـوده اسـت   يد امـام علـ  ييـ مـورد تأ ، ر مـورد انعـام  د ژهيو به ،توسط عثمانات كافت زيدر

 رش آن امتناعياز پذ يو يولدهد،  يم ن رابطه به عثمانيدر ا يا نامه وهيش يامام عل ،نيبنابرا

؛ ٢٢٧، ص١٥تـا، ج  ي، بـ هبيشـ  ي؛ ابـن ابـ  ١٤١، ص١، ج٢٠٠١؛ احمدبن حنبـل،  ٧، ص٤، ج١٤٠٣(عبد الرزاق،  ندك يم

  .)٣٣، ص١، ج١٣٨٦، ييطباطبا ي؛ مدرس٢٧٧، ص٢، جيبخار

. پررنـگ مطـرح شـده اسـت     يشـكل  به، عفان بن توبه عثمان ةمسئل ،يخيدر نصوص تار

به تصرف حرام در اموال مـردم اذعـان   ز ينعفان  بن ه خود عثمانكگر آن است انينصوص نما

ن يـ ه اكـ جاسـت  كل آنمش يول .)١٨٦، ص٧، ج١٩٩٢ر، يـ ؛ ابن كث٤٢٢، ص٤، ج١٤٢٢، ي(طبر رده استك

و جـرح   برد ير سؤال ميه را زين نظريت اي، كلدگاه عدالت صحابه تناقض دارديموضوع با د

  . ديآ يم شمار به يدر مورد و يمهم

 ،المال مسلمانان تيل تصرف حرام در بيدل ، بهعفان بن اقدامات عثمان يالمكه يدر توج

 ؛بـه خلـق نسـبت داد    تـوان  ينم بدع و رزق را، صفت خلق :ديگو يم نيچن يابوالحسن اشعر
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. )٢٣٨، ص١٩٧٥، ي(موسـ  به خدا نسـبت داد  توان ينم اتب و قاعد را، كه صفات قائمطور ك همان

و چـون  ، اسـت  ينسـبت مجـاز  ، مكان بـه حـا  يسـپاه  ژهيـ و بـه و  »رازق مردم«نسبت  ،نيبنابرا

 عـدل و  ةدربـار  توان ينم هرگز، رديگاه قرار بگين جايه سلطان در اكخداوند خواسته است 

ت افعال آنان در يرا مشروعيز، نمود يعقل يمان داوركحا ياسيصحت و سقم رفتار س، ظلم

 يهـا  كبـا مـال   يابيـ بوده است و قابـل ارز  يت الهياراده و مش ،خواست ه دركبل، ذات فعل

و ، ن خداونـد رازق اسـت  يبنـابرا  .)١٥٥-١٤٠، ٢٠٠٥، يرد(كـ  باشد ينم يحسن و قبح انسان

 دهــد يان را روزيه او ســپاهكــرده كــرا خداونــد اراده يــز ؛ديــآ ينمــ شــمار كم رازق بــهحــا

ه طبـق  كـ اسـت   ياتيـ وجـود روا  يدگاهيـ ن ديل بـروز چنـ  يدل .)٩٧، ص٩جتا،  ي، بيشروان(

ال «د: يـ گو يمـ  هك ياتيروا مثال، ي؛ برات نموديات تبعيآن روا د ازيشان بايا يدگاه ظاهريد
کم من الحرام و قال التسأل السـلطان یعطیکم من الحالل اکثر مما یعطیبأس بجوائز السلطان، فانما 

ات يـ ن روايـ از ا يبرخ ،د توجه داشتيبا .)٣٠٩، ص٤تا، ج يقدامه، ب بن ؛ عبداهللا١٠٢، ص٢، جي(حل »ئایش

 يثياالسف به جوامع حد ، معنسبت داده شده است يت به امام عليسب مشروعك يچون برا

خاطر تعارضش بـا نصـوص    ت بهين روايعه در فتوا به ايش يفقهاچه اگر ؛افته استيعه راه يش

  .)١٦٥، ص٢، ج١٤١٧، ي(انصاراند  ردهكن يياعتنا يقطع

كـرده   يبر مردم مسـتول را  يحاكمرا او يز ؛دگاه اشاعره، خداوند رازق استياز د ،نيبنابرا

ر، اسـناد  يـ اسناد صفت رزق به ام ، و)٩٧، ص٩تا، ج ي، بي(شروانكند  يم مياست كه رزق بندگان را تقس

  .)٣٥١، ص٣تا، ج ي، بي؛ حنف٥٦٤، ص١، ج١٤١٥ن، يعابد ؛ ابن٥٧٩، ص١، ج١٤١٨، ي(مصراست  يمجاز

ند خداونـد مـردم   كگمان  يسكاگر  :ديفرما يم هكوجود دارد  يتيروا  از امام صادق

م) كحـا ( ائمـه نـد  كگمـان   يسـ كو اگر  ،ن جبر استيافر است و ا، كندك يم را امر به حرام

ن يـ ا .)٤١٥، ص٢، ج١٤٠٣، ي(طبرسـ  ض اسـت ين تفـو يـ و ا ،است كمشردهد،  يم يمردم را روز

ار در ارتبـاط  يـ مسلمانان درباره موضوع جبر و اخت انيمگفتمان  يفضادهد،  يم ت نشانيروا

 .افتـه اسـت  يتحقـق   معاصر امام صـادق  ،يبوده و در سده دوم هجرز مطرح ينرزق  مسئلهبا 

وجـود آمـده    زق بـه ر مسـئله ن يه هميتوج يبرا سنت اهلن يدگاه جبر در بيد، گفتتوان  يم

 ةيـ دادنـد و بـه گفتنـد آ    مصحف را به او، ردندكمردم به خانه عثمان حمله  يرا وقتيز ؛است

چـه   :دندياز او پرسـ  . سپس،بخواند ه در مورد رزق حالل و حرام استكونس را يسوره  ٥٩
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خـدا  ا بر يا خدا به تو اجازه داد يآ ؟يرا بگذار حصارهان يا هكبه تو اجازه داده است  يسك

مسـلمانان قـانع نشـدند و     يول، ردك هيارانه ين زميدر ا يهاتيچه عثمان توج؟ و اگريافترا بست

  .)٢٤٣، ص٦، ج١٤٢٤، يهقي؛ ب١١٣٤، ص٣، ج١٣٩٩، ه؛ ابن شب٣٣٢، ص٢، ج١٤١٢ه، ي(ابن راهو شتندكاو را 

عنـوان   بـه  ،آن يخيتـار  يهـا  شـه يبدون توجه بـه ر ، رزق حالل و حرام مسئله ،نيبنابرا

. ل شـد يتبـد  يعيو شـ  يو معتزلـ  ياشـعر  يريتفس يمحل اختالف آرابه  ،يريتفس يموضوع

 ينخسـت هجـر   ةدر سدآنچه  با، م مطرح استيركرزق در قرآن عنوان  كه آنچه به يدرحال

  . متفاوت استعنوان رزق مطرح بود،  به

، روغـن ، عسـل ، آب، ر نـان يـ نظ ييهـا  يكرزق بـه خـورا   ،ينخست هجر يها سالدر 

وان يـ ا ديـ الرزق  هنيا مدينام دارالرزق  به يا ان در منطقهيسپاه ين غذاها برايا .شد يگوشت، ... گفته م

ن يـ م ايول تقسـ ئمس زين حاكم .شد يم ينگهدار ،بوده است يعيوان الجند، ... كه منطقه وسيالعطاء، د

  .)٧٥- ٥٠، ص٢٠٠٩(جاسم صكبان، ن مردم بود يآن درب ةمانديان و باقيسپاهن يارزاق در ب

اخـتالف مطـرح    نقطـه عنـوان   سنت به اهلاز  يش اشعريعه و گراين شيه دربك يا مسئله

چـون رزق را   :نديگو يون مياشعر ؟ردكانفاق  يتوان از مال غصب يم ايه آكآن است  ،است

 تـوان  ينمـ  ياز مـال غصـب   ، ديگو يم عهيش يول، ردكار را كن يتوان ا ي، مخداوند داده است

 ديشـا  نظر اختالفن يل ايدل. شود ينم و مال حرام يمال غصب كمال، چون انسان ؛ردكانفاق 

شـاوندانم صـدقه   يالمـال بـه خو   تيـ مـن از ب  :گفـت  يمـ  هكـ عفان باشـد   بن ت عثمانين روايا

  .)٥١٣ص، ٥، ج١٤١٧، ي(بالذر »يه صلة رحميتأولت ف يان« :دهم يم

در قـرن دوم   ،امكـان حـرام بـودن رزق    يعنـ ي؛ ن گفتمـان يا ،دهد يم ت نشانين روايا

كـه   يبر جامعه اسالم يتفكر عثمانة و غلبها  يتسلط امو ةبعد از دور يعني ،د آمده استيپد

  اقدامات عثمان بود.  يبراكننده  ريتفكر تطه ينوع

م نادرسـت امـوال   ينسـبت بـه تقسـ   ت اعتراض معترضان يتوجه به وجود روابا ،نيبنابرا

را بـه حـالل    يروز ،خود ،ن جواب آن است كه خداوند از ابتدايبهتر، عفان بن توسط عثمان

را كـه حـرام اسـت بـدون      يگريد يم كرده است و امكان ندارد كه انسان روزيو حرام تقس

دارد امكـان نـ   !ب بنـده كـرده اسـت   يرا خدا خود نص حرام يروز ،نيبنابرا. اذن خدا بخورد
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چه آن رزق حـالل باشـد و    ؛او مقدر كرده است مصرف نكند يرا كه خدا برا يرزق ،يكس

كند كـه رزق حـرام را مصـرف كنـد و      يم خداوند بنده را مجبور ،گريد يعبارت به .چه حرام

زعـم خـود مشـكل     بـه  ،ن روشيـ ا اب. ستيا عدم مصرف رزق حرام مختار نيدر مصرف  ،او

  . ن را در اموال مسلمانان را حل كردندعفا بن تصرف نادرست عثمان

  يالمكتب كر و يرزق در تفاس. ٣
و  يمعتزلـ ، يلمان اشعركات مربوط به آن از نگاه مفسران و متيرزق و آ ةآنچه از واژ

 يشـناخت  شـه يرزق و ر ةشان به مفهوم واژيه استناد اش از آنكيكه بآن است  ، ديآ يمبر يعيش

، وركمـذ  يالمـ ك يهـا  فـرض  شيپـ اسـاس  كـه بر آن اسـت   تالش بر، ن واژه باشديق از ايدق

م مربوط بـه  يرزق و مفاه ةخود از واژ يالمكرد كيسازگار و متناسب با رو يريدام تفسكهر

آن اسـت   ،جا وجود داردنيكه در ا يگريو معضل د . مسئلهكنند هيارار خود يدر تفاسرا آن 

و جانبدارانه  يالمكرد كيرزق با رو ةان مفهوم واژيدر ب يحت، زيسان نينو از معاجم يكه برخ

ار كـ چنـدان   ،رزق ةنـان از واژ يق و قابـل اطم يـ مفهـوم دق  هيـ ارا ،نيبنـابرا  .انـد  ردهكقضاوت 

م يركـ ن واژه در قـرآن  يـ ا ييحـوزه معنـا   قيـ ن دقييو تب يشناس شهيازمند ريست و نين يا ساده

  .  است

  رزق از نگاه اشاعره. ٣-١

بـاره   نيـ متقـدم و متـأخر، درا   يمفسـران و متكلمـان اشـعر    ةتـوان گفـت، همـ    يمـ  باًيتقر

، يت موضـوع در كـالم اشـعر   يحساس ليدل اظهار نظر كرده و موضع خود را به يصورت كل به

، امـام فخـر   ي، صـابون ي، جرجـان يجـ ي، اياشـعر  :ن افـراد عبارتنـد از  ياز ا يبرخ .اند ان نمودهيب

  .)١٥٥- ١٤٠، صص٢٠٠٥، ي(كرد، ... ي، آمديباقالن، يخ سائح، شعراويه، شيمي، ابن تيهقي، بيراز

ا انسان از آن بهـره  يوان و يه حكاست  يزيرزق هرچ :اند در مفهوم رزق گفته، اشاعره

ن واژه ازنظر يدر ا يا شهيمفهوم ر، نيبنابرا. ا حالل باشديتواند حرام  يم ن ماليا ؛و سود برد

 يپس بـرا ، شوند يم مال منتفع كيو غاصب هردو از  كو چون مال، شان سود بردن استيا

؛ ٢٣٧، ص٣، ج١٤١٩ر، يـ ؛ ابـن كث ١٧٨، ص١، ج١٣٦٤، ي؛ قرطبـ ٣٥٨، ص١، ج١٤١٦، ي(ابن جز هر دو رزق است
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 يات متفـاوت يـ جزئ يدارا بـاره  نيـ درا يلمـان اشـعر  كدگاه مفسران و متيالبته د .)١٤٢٦، يهوارد

  .  است

 »ما ِمْن داّبة ِإّال َعَلـی الّلـه ِرْزُقھـا« جملهاز يات مختلفيدگاه خود به آيات داشاعره در اثب

 يبرخـ . )١٧٢، ص٨، ج١٣٧٥، ي(جرجـان  اند ردهكاستناد  »شتھمینھم معینحن قسمنا ب« ةيا آيو  )٦ (هود:

مقدر كرده باشد و او رزق خـودش   يرا بر كس يمحال است كه خداوند رزق، ن باورنديبر ا

را  يگـر يرزق د يسـت كسـ  يو متصـور ن  .حـالل باشـد و چـه حـرام     چه آن رزق ؛را نخورد

  .)٣٣، ١٩٩٧؛ ابن طاهر، ٣٣٦، ص١٤٠٢، ي(حنبل بخورد

توانـد   يمـ  ه رزقكـ ن دارد يداللت بر ا ،»بات ما رزقناکمیمن ط«عبارت  :اند گفته يبرخ

ل باور خود بر قرآن يدر تحم زين يگاه. )١٩٠، ص٥، ج١٤٢٠، ي(فخـرراز  و حرام باشد، ب نباشديط

: ونسيـ ( »الله تفترون یأ الله أذن لک أم عل« باتوجه به عبارت يحته اند ك رفته شيم تا آنجا پيكر

 يعيو شـ  يدگاه مفسـران معتزلـ  يـ را پاسـخ بـه د   آن ،هياق آيبدون توجه به سو  يراحت ، به)٥٩

  .)١٣٥، ص٦، ج١٤١٥، ي(آلوس دانند ينم رزق را شامل حرامو اند  دانسته

و  يعيدگاه مزبـور رزق را بــه دو نـوع تشــر  يــل ديدر تعـد ، ياز مفسـران اشــعر  يبرخـ 

 يقـدرت  ينيوكانسان در امر تو رد يگ يم تعلق ينيوكقدرت بر امر ت. اند ردهكم يتقس ينيوكت

 راه ندارد كياباحه و تمل ،ينيوكدر امر ت ،نيبنابرا .داردقدرت  يعيتشرامور در  يول، ندارد

هم اسـتناد   حيصرريت غيك روايدر اثبات رزق حرام به ها  ياشعر .)١٥٢، ص٥تـا، ج  يه، بيمي(ابن ت

  .)٣٧، ص٦، جيوطي(س اند ردهك

قبـل از   ،يالهـ  يهـا  رزق بـر نعمـت   ةه اطـالق واژ كاند   ردهكه ين توجيگر چنيد يبرخ

رزق خداونـد   ،در عـالم هسـت  آنچـه  هر. مال اسـت  كيا حرام در يتصرف حالل و  ةمرحل

گـر رزق را بـه دو نـوع عـام و     يد يبرخ. چه در آن تصرف حالل شده باشد چه حرام ؛است

و رزق خـاص فقـط شـامل    ، شـود  يمـ  ه رزق عام شامل حـرام هـم  ، كاند ردهكم يخاص تقس

  . رسد يه فقط به واسطه طاعات به بندگان مكاست  يو رزق خاص رزق. شود يم حالل

خـاطر   مسـئله رزق حـرام بـه   خران از ه متـأ كـ است  يهين توجيا ،د توجه داشتيبا يول

 يو آن را امـر ل نبوده يقا يكين تفكيچنبه متقدمان  يول، اند ردهك هيارابودن آن  يعقالنريغ
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العبد کله فھو الرزق له من اللـه حـالال کـان  یکل ما ساقه الله ال« اند: گفته . كردند يم يتلق يكل
 حيدادن رزق حـرام را از خداونـد قبـ    ،چـون عقـل   ،نيبنـابرا  .»ءیقبح من الله شیأو حراما اذا ال

را  يزيـ د چتوانـ  ينم و باره را ندارد نيدرا يعقل حق داور :ديگو يم يلم اشعركمت، داند يم

  . ح بشماردياز او قب

و در اصـل   اسـت  ينزاع لفظـ  كين يه اكاند  ردهكهات گمان ين توجيخاطر ا به يبرخ

دهـد،   يمدقت در عبارت متقدمان نشان  كه يدرحال .وجود نداردها  دگاهيدر د يتفاوت مسئله

  . نبوده است ينزاع لفظ كين يوجود داشته و ا يواقع ينظر اختالف باره نيدرا

   عهيرزق از نگاه ش. ٣-٢

 نظر اختالفدر موضوع  يثانو مسئله كيدرواقع  ،بودن رزق ا حراميبودن  مسئله حالل

توان از مـال غصـب    يم ايآ :هكآن است  يواقعپرسش  .است سنت اهلبا  يعه و معتزلين شيب

ه ك ياستدالل ؛است يخياستدالل تار يازمند بررسين موضوع نيا يبررس ؟ردكو حرام انفاق 

آن  ةمزبـور دربـار   ةيآ. شده استمطرح ونس در قتل عثمان يسوره  ٥٩ ةيآ با در نظر گرفتن

، رزق قرار داده اسـت عنوان  بهخداوند بر بندگان را كه آنچه  تا حق دارد يسكه چه كاست 

تـاب  كا اهـل  يان كه مشركهاست  گوشت يه در مورد حرمت برخين آيا ؟ندكشان منع ياز ا

 .رده بودنـد كـ گران را از آن محـروم  يدفقط ه كمعنا  نيبه ا ؛رده بودندكخود بر مردم حرام 

چـرا  ه كـ پرسش آن اسـت   يول، است يعيو ش يو معتزل ين معنا مورد اتفاق مفسران اشعريا

و در  ه را بخوانـد يـ ن آيـ از او خواسـتند ا ، ردنـد ك يمـ  مـه كعفـان را محا  بن ه عثمانك يمردم

را » یالحمـ« مسـئله  يهمگـ ، مورخـان  ؟اند ردهكه استناد ين آيبه ا يردن اقدامات وكوم كمح

قرق  يمعنا به »يحم«، ه اشاره شدطور ك همان. اند عفان برشمرده بن از عوامل قتل عثمان يكي

(ابـن   شـدند  يم يات در آن منطقه نگهداركه شتران زكبود  ين و آبيردن زمك ياختصاصا ي

 سـنت  اهـل عه و يشـ  يثيدر جوامـع حـد   رمكـ امبر ايـ از پ يات و نصوصيروا .)٤٠٧، ص٢اعثم، ج

 .)١٤٠٣، ي(شـافع  »یحمـ یحمـیان  یس للـوالیلـ« :ندك يم ين عمل را حرام معرفيه اكوجود دارد 

ن يـ ا .آن را توسـعه داد نيز عفان  بن عثمان و ب شدكن اقدام را مرتيخطاب ا بن عمر ،حال نيباا

پـس از اسـالم آن را    رمكـ امبر ايـ ه پكـ بود  يروش خودخواهانه و ناعادالنه عصر جاهل كي
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ن يـ امكـان اسـتفاده ازا   كه سان آن ؛ديعفان به اوج خود رس بن در زمان عثماندوباره  يكرد. ول ينف

  .)٣٥، ص١، جينوري(دسبب اعتراض مردم شد  ،نيا فراهم بود و يكان وينزد يشترها فقط برا

ــ ــان باق ،نيهمچن ــپاه يعثم ــده ارزاق س ــان را احتيمان ــ ارك ــ يم ــاز ه ردك ــ و اج ، داد يم

؛ ٢٨٣، ص٢قدامـه، ج  بن (عبداهللا باالتر به مردم بفروشند يها متيا غالمانش آن را با قيانش و كينزد

 يو حتـ  ،)١٠٠٦، ص٣، جي؛ حلـ ٨٥٦، ص٢، ج١٣٧٧، ي؛ قرشـ ٣٣٦، ص١ر، جيـ ؛ ابـن كث ٢١، ص١حنبـل، ج  بـن  احمد

ار كـ ن احتيـ البتـه ا  ؛ندك يم را خدا مشخصها  متيه قك نه جعل شده استيزم نيدرا ياتيروا

را از  يو، خطـاب  بـن  عمر و ن عمل شده بوديب اكهم مرت نبود و عثمان قبالً يديروش جد

خـدا از   امبريـ پ كـه  يدرحـال  .)٢٧٣، ص٤، جيد مرتضـ ي؛ س٣٥١، ص٤، جيهقي(ب ردك يم ينه، ن عمليا

 ان را نگـه يو مـازاد ارزاق سـپاه  ، رده بـود كـ  ين عمـل نهـ  يـ خـاطر ظالمانـه بـودن ا    كار بهاحت

  .)٥٨٦-٥٦٨، ص٢٠٠٩(جاسم صكبان،  ردك يم ميداشت و آن را تقس ينم

 ييايـ در يهـا  م غنـائم جنـگ  يبه تقسـ  يالبته و. بود اركتحن ايابوذر جزء معترضان به ا

عفـان مـردم را    بـن  چون عثمان ؛)٨٦-٥٧، ص١٤٣٦(عزام،  ز معترض بودين ه در اندلسيتوسط معاو

شـان بـه   يا. ردكـ  يمـ  دن رزق با همان مفهوم مصطلح در نزد خودشان منعياز خوردن و آشام

علت وجـود   ونس بهي ةكمبار ةسور. را نشان دهند ياقدام و يردند تا نادرستكه استناد ين آيا

ن يـ درا .عفـان انتخـاب شـد    بـن  محاجـه بـا عثمـان    يل برايدل كيعنوان  ، بهسودمند ينيمضام

 ... ،امبريـ پ، اتيـ ح، قـرآن ، رزق، تيازجملـه هـدا   يمختلف يها نعمت بارةخداوند در ،سوره

ن يـ و شرط استفاده درست از ا، نندك ينم استفاده يدرست ها از آن به ه انسانكد يگو يم سخن

 بـه آنهـا  نبـودن   يو راضـ هـا   ن سوره از حرص انسانيدر ا. دانسته شده است »عقل« ،ها نعمت

ن افـراد  يـ ه اگـر بـه ا  نكي، و ااد خداوند سخن گفته شده استيشان از يدارند و غفلت اآنچه 

ن موضـوعات  يخـاطر همـ   به .نندك يم مردم را از رزق و حق مسلمشان منع، داده شود يقدرت

را  ٥٩ ةيـ تـا آ چـون  ن سـوره را بخـوان و   يـ ثمـان گفتنـد ا  ه مخالفان بـه ع ك ن سوره بوديدر ا

ه كـ  به تو حق داده است يسكچه  :ردندكاو سؤال  از گاه . آننكبه او گفتند توقف  ،خواند

 نقـل شـده اسـت   سنت  اهلت در منابع مختلف ين روايا ؟ينكمردم را از رزق و حقشان منع 
  )٢٤٣، ص٦، ج١٤٢٤، يهقي؛ ب١١٣٤ص، ٣، ج١٣٩٩، هشب ؛ ابن٣٣٢، ص٢، ج١٤١٢ه، ي(ابن راهو
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، داد اسـت ين رويناظر به هم، نندك يم انيرزق ب مسئلهدر  يعه و معتزليآنچه مفسران ش

 يول، ن استدالل استيهم ةدرواقع ادام، ه رزق فقط شامل حالل استنكيا شان بريو اصرار ا

علت اصرارش بر حـالل بـودن    يحت يعيمفسر ش كيد يشا ،يخيبه علت حذف نصوص تار

  . رزق را نداند

 اتمـام پـس از  ، گفتمـان در مـورد رزق حـالل و حـرام     يفضا، ه گفته شدطور ك همان

ائمـه   ت ازيـ ان بـه تبع يعيشـ  ،نيبنابرا .بوده است و معاصر با امام صادق يومت اموكسلطه ح

 ينـه برخـ  يزم نيـ ادر حـال آنكـه،  . انـد  بوده عدم امكان رزق حراممدافع رزق حالل و  عهيش

سـت  ين نيچن نياما ا، بوده است ير اعتزالكن موضوع وامدار تفيعه در ايش كه اند ردهكگمان 

ان رزق حرام را از جانـب خداونـد   كو ام، اند ردهكن موضوع استدالل يخود برا عهيو ائمه ش

  .)٢٧٢، ص٢، ج١٤٠٥، يف مرتضي(شر اند دانسته يمنتف

قسـمھا ی  ن خلقـه حـالال و لـمیالله تبـارک و تعـالی قسـم األرزاق بـفإن  :ديفرما يم امام باقر
، ي(مجلسـ  نـه حـرام  ، كنـد  يمـ  ميحالل تقسصورت  به ن بندگانيرا در ب يروز خداوند ؛حرامـا

    .)٤٠٧، ص٦ ، ج١٤٠٦

كنـد   يق حالل امكان كسب رزق را فراهم ميه، خداوند تنها از طريدگاه اماميطبق د

شامل حـالل اسـت    فقطچون رزق  ؛ستم، رزق را كسب كرد ق ظلم ويتوان، از طر يو نم

  .)١٤٣، ص١٤١٣، ي(حل

كـه بـدون    ياسـت الهـ   يا هيـ رزق عط ؛اند روشن و واضح دانستهرا   مفهوم رزق يبرخ

ه در كن است يا ،ديآ دست مى . آنچه از موارد استعمال آن بهشود يم عوض و استحقاق عطا

  .)٢١٤، ٣، ج١٣٧٤، يي(طباطبا وجود داردلمه نوعى بخشش و عطا هم كن يمعناى ا

 د:يـ فرما يم مـ يچـون قـرآن كـر    ؛ستيمال حرام ممكن ن ن باور است كه انفاق ازيعه بر ايش

 .)٢٧٢، ص٢، ج١٤٠٥، يد مرتضـ ي؛ سـ ٥٤٧، ص٢، ج١٤٠٣، ي؛ مجلسـ ١٨٣، ص١٤٠٦، ي(طوسـ  »نفقـون يمما رزقناهم «

رد. يپـذ  يكسـب مـال حـرام را نمـ    ده جبـر در  يـ عه عقيخود، شـ  ييبر اساس نصوص روا ،نيهمچن

  .)١٤٣، ص١٤١٣، ي(حلدانند  يرزق را ملك انسان نم ه ضرورتاًيمتكلمان امام ،نيهمچن
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  رزق از نگاه معتزله. ٣-٣

ه رزق تنهـا مـال   كـ ن باورنـد  يـ ونس بـر ا يـ  ةسور ٥٩ ةيز به استناد آين يلمان معتزلكمت

 يعبـداهللا البصـر  . ابودارنـد  يمختلفـ  يهـا  انيب، ف رزقيدر تعر ناني. اشود يم حالل را شامل

ت را يـ كو مال ،در آن يبدون تعـد ، آن بهره برده شود ه ازكاست  يزيچ رزق آن :گفته است

ه منظور ك دهد يم رزق را به معتزله نسبت گر ازيد يفيتعر ياشعر. رده استكدر آن شرط ن

  .)٧٥٦، ص١٤٠٠، ي(اشعر هء مع الشهويالش كا ادرايبهره بردن همراه با لذت است  ،از رزق

 ،نيبنـابرا  .بـرد  يمـ  ه از آن نفـع كـ اسـت   يسك كه رزق ملكن باور است يمعتزله بر ا

هـم مـرزوق   و گفـت هـم غاصـب     توان ينم چون عقالً، ديد از آن انفاق نماتوان ينم غاصب

  .)٣٦، ص١١، ج١٩٦٥عبدالجبار،  ي(قاض رزق هستند كزمان مال هم ،يقيحق

ان رزق حـرام را در مـورد   كام ،يرفتن اصل حسن و قبح عقليل پذيدل عه و معتزله بهيش

چـون انسـان را    ،ياز طرف .ن با عدالت خداوند در تضاد استيرا ايز ؛دانند  يم يخداوند منتف

 ي. ازسـو دانند ياو را در تصرف مال حرام مجبور و معذور نم، دانند يدر افعال خود مختار م

ه مسـلمانان را از تصـرف   كـ ت وجـود دارد  ايـ م و روايركـ در قـرآن   يارينصوص بس ،گريد

 .)٣٤؛ اسـراء: ١١٩؛ نسـاء: ١٣٠؛ آل عمـران: ١٨٨(بقـره:  داشـته اسـت  گـران باز يم و ظالمانه در امـوال د حرا

 يم از هر نـوع تناقضـ  يركو قرآن  ار داردكآش يات تناقضين آيبا ا، ان رزق حرامكام مسئله

  . مبراست

ان آن كـ ا عدم اميان كدر مورد مفهوم رزق و ام يو اشعر يمعتزل، عهيچه مفسران شآن

ه در كـ روشـن اسـت    .دگاه خود بـوده اسـت  ياثبات د يم برايركاستشهاد به قرآن اند،  گفته

وجـود آمـده    به يباره منازعه جد نيدرا ،يومت اموكسلطه ح انيپاپس از  ،يقرن دوم هجر

ــت ــدرا. اس ــم ني ــراد ان،ي ــعر  ياف ــن اش ــون ابوالحس ــتا، يچ ــدامات  يتوج يدر راس ــات اق ه

. رده اسـت كـ م اسـتفاده  يركـ ات قـرآن  يـ از آ ،ه عـدالت صـحابه  يو اثبات نظر عفان بن عثمان

، ين معـان يـ ه اكـ انـد   ردهكـ ان يب ييرزق معنا يدام براكهر، يو معتزل يعيو ش يلم اشعركمت

. ميركـ رزق در قـرآن   ييواژه رزق است و نـه حـوزه معنـا    يا شهينه ناظر به مفهوم ردرواقع 

 ؟پاسخ قرآن چه خواهـد بـود   ،شود يم رزق شامل حرام هم ايه آكم ياز قرآن بپرسحال اگر 
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ن حـوزه  ييتب ،واژه رزق و دوم يشناس شهينخست ر .است يجا دو مقدمه الزم و ضرورنيدر ا

  . ميركرزق در قرآن  ييمعنا

   رزق يشناس شهير. ٤
ن يـ ا .است يشه و اصل لغوير ن واژگان هميياشتقاق واژگان و تع يبررس، يشناس شهير

ج يتـدر  را واژگان در مفهوم خود بهيز ؛رديگ يم واژه صورت ين مفهوم محورييتع يكار برا

دچـار تطـور    ،يمفهـوم  يبـا معـان   يمصـداق  يمعـان  يختگيا آميو  يمجاز يدر اثر كاربردها

 گـردد ن واژه در عصـر نـزول روشـن    يمفهوم نخست شود تا يمند سبب ين فرايانجام ا. اند شده

، يات قرآنـ يـ م بلنـد آ يدر فهـم مفـاه   يشناسـ  توجـه بـه نقـش لغـت     با .)٧٥، ١٣٧٩، يحجاز ي(فهم

از  يژه آنكـه در برخـ  يو . بهديآ يم حساب ات فهم قرآن بهياز ضرور يشناس پرداختن به لغت

بـه محتـوا ممكـن     يدسترس، بر آن يق نهفته است كه بدون آگاهيعم يالفاظ آن وجوه معان

ــود  ــد ب ــ نخواه ــ(م ــاد نيداح حس ــت .)٥١، ٣٨، ١٣٨٥، يآب ــه يابيدس ــا ب ــ يمعن ــرآن از ي ك واژه در ق

  .  شود يآغاز م يشناس شهير

آنهـا  تحـول شـكل    يهـا و بررسـ   واژه يخيعلم مطالعه تـار ، يمولوژيا اتي يشناس شهير

مـراد   يك واژه در گذر زمان به فهم معنـا يتطورات  يا بررسي يخيتار يمعناشناس. باشد يم

ن يتـر  از مهـم  يشناسـ  شـه يشـاخه ر . كنـد  يمـ  ياريمختلف كمـك بسـ   يها آن واژه در دوره

  .)٦، ٣، ١٣٨٤، ي(معمور رود يشمار م به يشناس مطالعات زبان يها حوزه

، حكومت، خالفت، بينص، بهره چون يا ياست و در معان يمختلف يمعان يرزق دارا

. آمـده اسـت  ... اسـتفاده از فرصـت و   ، زن و مـرد مجـرد  ، نعمـت ، خوراك روزانـه ، بخشش

. )٧٠، ص٤ج :١٤٨١، ي(جـوهر  انـد  ردهكـ ف يـ تعر، شود يم رزق را به آنچه از آن بهره برده يبرخ

 يكار رفته است و گـاه  هب ،رقابل منعيو غ يبردار ء قابل بهرهيش ،هين امامادر اصطالح متكلم

نگـاه   در. ات مطابقـت دارد يح هاز فرد جهت اداميعطا و بخشش مستمر است كه با ن يمعنا به

تواند حـالل   يم هكاست كه از آن نفع برده شود  يزيچ هرآن يمعنا بهرزق ، يلمان اشعركمت

  .  )١٩٤، ١٤١٢، ي؛ راغب اصفهان١١٥، ص١٠، ج١٤١٤(ابن منظور،  ا حرام باشدي
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مـذهب   يداراكـه   يتوسط كسـان  به بعد و عموماً يلغت در قرن سوم هجر يها تابك

د توانـ  ينمـ  ،جهت نيازا) بودند، نگاشته شده است. يزمخشر(ا معتزله يو  )يديفراه( ياشعر

 كيـ ه كـ معنـا   نيـ ا بـه  ؛آور باشـد  نـان ياطم امالًكرزق  ةق واژيدن به مفهوم دقيرس يدر راستا

  . شود ينم دهيد يتاب لغت عربكرزق در  ةواژ يا شهير يدر معنا يق لغويدق يبررس

، ٥، ج١٤١٠، يديـ (فراهانـد   ردهكـ معنا ، ... ره سربازانيج، غذا، قوت يمعنا هبرزق را  يبرخ

، ١تـا، ج  ي، بـ ي؛ خفاج١٦٢، ص١، ج١٤١٢، ي؛ عسگر٣٢٨، ص١تا، ج ي، بي؛ مطراز٣٢٥، ص٨تا، ج ي، بي؛ ازهر٨٩ص

تـا،   ي، بـ يباني(شـ  شـود  يم واسطه آن پر كم بهه شاند ك دانسته يزيچ هرآنرا رزق  يبرخ .)١٦٢ص

، ٢، ج١٤٢١د، يـ (ابـن در انـد   ر گرفتـه كش يمعنا بهازد و  ين را از لغت بنآگر يد يبرخ .)٣٠٠، ص١ج

 يا عطـاء جـار  يآن را حقوق و  يبرخ .)٢٤٩٢، ص٤تا، ج ي، بيري؛ حم٥٢٤، ص٢، ج١٣٨٧ ، ي؛ ازد٧٠٧ص

 يبرخـ  .؛ ...)٢٣٠، ص١، جي؛ زمخشر٣٥، ص١تا، ج ي، بي؛ راغب اصفهان٢٥٤، ص٦تا، ج يده، بي(ابن س اند دانسته

شود  يم ه از آن نفع بردهك يزيرا تنها چف كرده و آن يرا تعررزق  يالمكان با نگاه يلغواز 

، يروزآبـاد ي، ف١٤٨١، ص٤، ج١٤٠٧، ي؛ جـوهر ٢٢٥، ص٢، جيوميـ ؛ ف١١٥، ص١٠، ج١٤٠٥منظـور،   (ابـن اند  دانسته

متكلمان بـر اظهـار نظـر     يدگاه كالميد :صراحت گفت توان به يم ،نيبنابرا .)٣١٩، ص٣تـا، ج  يب

قـول   ،نيبنـابرا  .نشده است يدر قول لغو يطرف يت اصل بيو رعا، ر گذاشتهيشان تأثيا يلغو

  . ستيت نيط حجينجا حائز شرايدر ا يلغو

باتوجـه بـه   ، واژگـان هسـتند   يا شـه ير يدنبال بررسـ  كتاب خود بهه در كان يلغو يبرخ

بخشـش   يمعنـا  بـه  ،فرصـت اسـت و بعـد    بخشـش  يمعنا بهرزق   :اند گفته، موضوعات يبرخ

  .)٣٨٨، ص٢، ج١٤٠٤فارس،  (ابن رفته استكار  به زيگر نيد يزهايچ

 يهـا  دگاهيـ را ديـ ز ؛دشـوار اسـت   يرزق امـر  ةواژ يخيتار يو معناشناس يشناس شهير

در ه كـ اند  دانسته»  يروز« يفارس ةآن را واژ ةشير يبرخ. شده است هياراباره  نيدرا يمختلف

افتـه اسـت و آن را   يراه  يبه زبان عربـ ، و سپس يانيو سر يبه زبان آرام يزبان فارساز  ابتدا

 ،آنـان گمـان  . به )٢٢٢، ص١٩٥٩، ي(جفر اند ردهكر يره روزانه تعبيج ينان روزانه و در زبان پهلو

د يشـا  .(همـان)  رفتـه اسـت  كـار   بـه  حقوق و مواجـب هـم   يمعنا  بهمقدس تاب كن واژه در يا

مفهـوم زمـان    ين واژه دارايـ ا ةشـ ير، رده اسـت كز گمان يفارس ن كه ابنشد ل باين دليهم به
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ن يـ ا ةشـ ير، انـد  شناسان معاصر عـرب گفتـه   زبان يبرخ يول .)٣٨٨، ص٢، ج١٤٠٤(ابن فارس،  است

ــ ــا يشــه اصــلير »زقّ« شــه مضــاعفير. اســت يواژه عرب كل ن رزق شــيــن واژه اســت و اي

 »زقّ« .) ٣٠٥-٣٠٢، ص١٢٩٠ان، يسـ ي(نر است ياديدر آن ز »راء«شه زقّ است و حرف يافته ريتطور

  .)٤، ص٣فارس، ج (ابن است كق نويغذا دادن پرنده به جوجه خود از طر يمعنا به

ه رزق كرده است كبه اشتباه گمان  يانيرزق در زبان سر ةشيدر مقارنه ر يآرتورجفر

 David( نعمت معجل است يمعنا به يانيرزق در سر كه ي، درحالنان است يمعنا به يانيدر سر

Michel, p 859( .ه كـ بل ؛تاب تورات مطرح نشدهكشه رزق در ياز واژه شناسان معتقدند ر يبرخ

  .)، هماني(جفر ل آمده استيتنها در انج

 يدر مـتن مقدسـ   ،اربردشكـ  ةرزق باتوجـه بـه گسـتر    ةواژ، ردكتصور  توان ينم يول

 يهـا  يل دشـوار يـ دل بـه  شناسان احتماالً زبان، د گفتيه باكبل ؛نرفته استكار  به چون تورات

  اند.   افتهيدست ن يواژه رزق به مفهوم معادل آن در زبان عبر يشناس شهير ريار در مسيبس

ن واژه و واژگـان  يـ ادهـد،   يمـ نشان  يرزق در زبان عرب ةواژ يشناس شهير يها يبررس

رحمـت در قلـب و لطافـت و     يعنـا م بـه  »رقّ«. گرفته شده است »رقّ« ةشياز ر، ... زقّ، رقب

 يمعنـا  ، بـه يتـاب لغـت عبـر   كرزق در  ةمعـادل واژ  .)١٢٥، ص١، ج١٤٢٥د، يـ در (ابـن  است يكناز

رزق بـه داشـتن    ةواژ كـه  اند ردهكگمان  يبرخ، نهين قريخاطر هم د بهيشا .مجرد بودن است

  .)٣٨٨، ص٢، ج١٤٠٤فارس،  (ابن ارتباط دارد فرصت

د يشا. است يه همراه با احسان و دلسوزكاست  ينعمت يمعنا بهتاب مقدس كرزق در 

 كه با نوكرفته است كار  به يا پرنده ين واژه براياز مشتقات ا يه برخكل است ين دليهم به

انسـان را در مـورد بـرده     يدلسـوز  »رقبـه «ا واژه يـ دهـد،   يمـ  نـاتوانش غـذا   ةخود بـه جوجـ  

  .)١٣٠، ص١، ج١٤٢٥د، يدر (ابن زديانگ يمبر

صورت متعدد در كتاب مقدس به شـكل   ن واژه بهيدهد، ا ينشان م تر قيدق يها يبررس

 كي و ازآنجاكه شود يم پخته كنازصورت  به چون نان .رفته استكار  به )רק רק( »رقرق«

گفتـه شـده    »قيـ رق«تاب مقـدس  كر نان در يبه فط ،ظرافت و لطافت در پخت نان وجود دارد

لطافت و  يچون دارا ؛رفته استكار  به زيروغن و عطر ن يصفت براعنوان  به ن واژهيا .است
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ه بـه او  كـ اسـت   يردن گـردن شخصـ  كـ ن يرهـ  يمعنـا  بـه ن واژه يدر تورات ا. هستند يكناز

  .)٧١٣، ص٢٠٠٧ن، يرلي(ف شود يم احسان

شـناخت اصـل   ، يخيتار يمعناشناس، يو عبر يانيرزق با زبان سر ةمقارنه واژ ،نيبنابرا

ا يـ ه يـ بخشـش هد ، در واژه رزق يا شـه يمفهوم ردهد،  يمرزق نشان  يمضاعف و اصل لغو

  . احسان و فضل است ينعمت از رو

   رزق ةواژ ييحوزه معنا. ٥
در . ن شـود ييتب يرزق تا حدود ةواژ ييالزم است حوزه معنا، بخش از پژوهش نيدرا

خــود رامــون يپ را يديــاز كلمــات كل يتعــداد، و مهــم يديــهركلمــه كل، ييمعنــاة هرحــوز

علـت   بـه  .)١٣، ص١٣٦٦(پـالمر،   سـازد  يمرا  يمعناشناخت ةا چند حوزيك يو  كند يم يآورگرد

ق حـوزه  يـ ن دقيـي تب، در مشـتقات مختلـف   ميركـ شـه رزق در قـرآن   ياربرد ركع يوس ةگستر

و  ييمعنـا  يهـا  مؤلفـه  يتـوان بـا اسـتفاده از برخـ     يم يول، طلبد يگر ميد يمجال رزق ييمعنا

  .ا نهيشود  يم ا رزق شامل حراميآ، هكافت يواژه درن يا يها تقابل

 ١٢٣م يركـ شه در قرآن ين ريا .ندك يم در قرآن به موضوع رزق اشاره يات متعدديآ

چـون   يبا اوصاف مختلف، ميركرزق در قرآن  .رفته استكار  به مختلف يها لكمرتبه در ش

؛ آل ٨٨ (هـود:  رفته استكار  به ... ،حتسبيث اليمن ح، رحسابيغ، معلوم، بيط، حسن، ميرك

 است يخواست اله  ه وابسته بهكمهم رزق در قرآن آن است  يها يژگياز و يكي .)٣٧ عمـران: 

  .)١٢٤، ص٤، ج١٤٢٦، ي(مصطفو

. نسبت به مرتـزق دارد  نندهكداللت بر توجه و احسان اعطا، رزق در قرآن ياربردهاك

باِت یَرَزْقناُھْم ِمَن الطَّ « مانند: ؛د مرتبط استم به فضل خداونيركواژه رزق در قرآن  ،نيبنابرا
ْلناُھْم َعلی ْن َخَلْقنا َتْفضیکث  َو َفضَّ   .)٣٨ ؛ نور:١٦ ه:ي؛ جاث٧١ نحل: ؛٧٠(اسراء: »الً یٍر ِممَّ

رزق در مفهــوم . رده اســتكــر يــتعب ... ،رزق حســن، بيــبــه رزق ط خداونــد رزق را

، يسـ كه بـه  كـ اسـت   يزيـ ه چيـ هد ؛شـود  يمـ  عطا يسكعالقه به  يه از روكاست  يا هيهد

ه از او توقـع و  نكـ يبـدون ا  ؛اهـد كا از غمـش ب يـ ، نـد كتـا او را خوشـحال    شـود  يمـ  دهيبخش

  .)١١٩-١١٤، ص١٣٨٢، پي(فروغ داشته باشد يچشمداشت
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، فضـل ، نعـم ، وهـب ، عطـاء ، رزق، هيـ هد، هبه ي چونمختلف هاي هلمكم يركدر قرآن 

واژگـان متـرادف    ريوجـوه نظـا  هـا   تابكدر . ندك يم اشارهن مفهوم يبه ا، ... تي، تحترحم

، رسـد  يمـ  نظر به يول. )٨٥، ص٢٠١٢، ي(دامغـان  اند شت دانستهينعمت و مع، فضل، رزق را رحمت

بـا واژه رزق  ، گـر يش از همـه واژگـان د  يبـ ، ميركـ در قرآن  هيهد كيمختلف  يها يژگيو

از رزق   ييها فيتوص، رفته استكار  به رزق ةه واژك ياتيدر آ ،گريعبارت د به. همراه است

ه يـ هد، رزق يبـرا  ن معنـا يتـر  مناسـب ) كه حتسبيث اليمن ح، رحسابيبغ مانند(شده است 

  . امده استين ين اوصافيلمات مترادف آن چنكدر  كه است  يدرحال نيو ا، است

 ةرنـد يگـاه بـه گ  ، شود يم دهنده ه و رزقيها، گاه مربوط به هد يژگيو، ميركدر قرآن 

  . هيو گاه به خود رزق هد، رزق

  هيهد ةرنديا گيمرزوق  يها يژگيو. ٥-١

ه در ارتباط بـا  ين هديو ا ،»ِرْزقًا ِلْلِعبـادِ « :دهد يم خداوند رزق را به بندگان صالح خود

اگر عمـل صـالح داشـته    . رديه به همه تعلق بگكست ين يفيلكت ،نيبنابرا .اعمال بندگان است

 ،واسـطه گنـاه   بـه  انسـان گناهكـار   .)٦٦ (مائـده:  شتر خواهـد بـود  يرزق بافت ياحتمال در، باشند

ان « :آمـده اسـت   از امـام بـاقر   يتـ يدر روا. دهـد  يارزاق را ازدست مـ  يافت برخيط دريشرا
ن یان العالقـه بـ« :ديـ گو يعبـاس مـ   و ابـن  )٣٩٥، ص٥، جيزي(حـو  »درأ عنه الـرزقیذنب فیالرجل ل

  .)٣٧، ص٢٠، ج١٤١٧، يي(طباطبا »الذنب و قطع الرزق، أوضح من الشمس

 ةيـ آ ،انـد  در آن دچار خطا شده مفسران در فهم رزق رسد ينظر م كه به ياتياز آ يكي

ٍة فِ « ْرِض  یَو ما ِمْن َدابَّ
َ
ِه ِرْزُقھـا َو   اْأل ھا َو ُمْسـَتْوَدَعھا کـلٌّ فـیِإالَّ َعَلی اللَّ  » نیکتـاٍب ُمبـ  یْعَلـُم ُمْسـَتَقرَّ

اسـت كـه دربـاره آن تـاكنون مقـاالت       ينيك اصطالح دي، دابة االرضر يتعب است. )٦ (هود:

رجعـت و   ، مسـئله سـوره نمـل   ٨٢ ةيـ ن مقاالت نـاظر بـه آ  يا يول ،است نگاشته شده يمتعدد

ازجملـه   ؛گـر يات دين مفهوم در آيو تاكنون مفسران به شمول ا، ات مربوط به آن استيروا

 ةدربـار ، ن در تـورات يـ ش از ايپـ ، ينـ يد ن اصـطالح يـ ا. انـد  سوره هـود توجـه نكـرده    ٦ ةيآ

بودند كـه   لياسرائ يبننفر از اسباط  آنان دوازده .رفته استكار  به يجاسوسان حضرت موس

كـه  ، بـاز زدنـد   از جهاد در راه خداوند سـر  لياسرائ يبن يول، مردم را دعوت به جهاد كردند
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را بـه  آنهـا  ، رسـد  يم نظر ل بهنم ةسور ٨٢ ةيطبق آ يول .شان به وبا مردنديطبق گفته تورات ا

خداونـد وعـده بازگشـت و    . )١٤:٣٧، (سفر اعداد اند شده يا از انظار مخفي و، اند شهادت رسانده

ْرِض یَو ِإذا َوَقَع اْلَقْوُل َعلَ « :است  شان را در سوره نمل دادهيرجعت ا
َ
ـًة ِمـَن اْأل ْخَرْجنا َلُھـْم َدابَّ

َ
  ِھْم أ

نَّ 
َ
ُمُھْم أ اَس کاُنوا ِبآُتکلِّ سـاكنان   خـاطر تـرس از   بـه  لياسـرائ  يبنـ را يز ،)٨٢(نمل: »وِقُنوَن یاِتنا ال یالنَّ

ن ين سـرزم يـ بـه ا ، دابـه االرض  نيو دعوت هم ين فاران باوجود فرمان حضرت موسيسرزم

از علم به محل اسـتقرار  ، ز خداوندين در سوره هود. دن اجتناب كردنديجنگ وارد نشدند و از

 يشـور سـوره   ٢٩ه يـ و در آ. ن اسـت يدهد كه در كتـاب مبـ   يشان خبر ميزگشت او زمان با

دربـاره مصـداق    يات مختلفـ يروا ،نيهمچن. شان داده استيكردن ا قدرت بر جمع بشارت به

ا امـام  يـ ، يوارد شده كه مصداق آن را امـام علـ   يسنو عه يش يثيدر جوامع حد االرض ةداب

 ٨٢ ةيآ، هرصورت در، االرض ةدابن مصداق ييفارغ از تع يول، كرده است يمعرف ...، زمان

 ،نيبنـابرا  .اسـت كـه قـدرت تكلـم دارد     يروح، االرض ةدابآن است كه  گرنمل نشانسورة 

مفسـران   يولـ  .)٨٢-٥٩، ص١٣٨٨زاده،  ي(نقـ  شـود  يبنده صالح خداونـد اسـت و شـامل كفـار نمـ     

كـه   ياتيـ در فهـم آ » دابـه االرض « يب اضافيترك يخيتار ةنيشيعلت عدم در نظر گرفتن پ به

ه بـر  يـ ن آيـ ا، انـد  و گمـان كـرده    ، دچار خطا شدهاست  سخن گفته شده االرض ةداب ةدربار

هـر دو داللـت   ، جنبنـدگان  ةهمـ  يكلـ صـورت   بـه  و، من و كـافر ؤافت رزق از جانب مـ يدر

و  من داردؤانحصار به مـ ، انسان يرزق برا يكاربرد قرآن، رسد ينظر م به كه ي. درحالكند يم

. كنـد  ينمـ  افـت رزق حـرام  يا دريـ كفـار و   يافـت رزق بـرا  يداللت بر امكان در يا هيچ آيه

ك يـ ن رزق را منـوط بـه عمـل ن   يـ افـت ا يز درين در سوره هود ياق عبارات بعديس ،نيهمچن

إال « )٧(هـود:  »كم أحسن عماليبلوكم ايل« :ن موضوع استين ايز مبين نياو ، رده استكانسان 

ن ياستدالل اشاعره به ا ،توان گفت يم ،نيبنابرا .)١١ (هود: »توكلونيربهم  يا و علن صبرويالذ

ن و يشـ يات پيـ اق آيرا سـ يـ ز. است يرأه ر بيتفس ينوع، خود يالمكگاه دياثبات د يه برايآ

رد و شـامل  يـ گ يمـ  افر هم تعلقكه رزق به كاند  ردهكو ازآن برداشت  ده گرفتهين را ناديپس

  .  مال حرام هم هست
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  دهنده هيا هديرزاق  يها يژگيو. ٥-٢

سـزاوار اسـت كـه توقـع جبـران      ، دهـد  يمـ ه يكه هد يميكر چشمداشت نداشتن:

  .)١٣٢ (طه: »ال َنْسَئُلک ِرْزقاً « :ديفرما يم يا هيخداوند در آ. نداشته باشد

، و در نباشـد آن دهنـده ملـزم بـه دادن     هيكو است كه هدين يا هيهد بودن: يارياخت

  .)٢١٢ (بقره: »شاءُ یَمْن   ْرُزُق ی« د:يفرما يباره م نيادرخداوند . آن مختار باشد ياعطا

  هيا هديرزق  يها يژگيو. ٥-٣

 ميكه حضرت مر يمانند رزق ؛رنده باشديگ هياز هديمطلوب است كه مورد ن يا هيهد 

  .)٣٧(آل عمران: كرد يافت مياز خداوند در يو تشنگ يدر هنگام عبادت در اثر گرسنگ

ه متناسب يهد. )٣ (طالق: ْحَتِسبیُث ال یِمْن َح   ْرُزْقهُ یَو  :منتظره باشدريا غيكننده  ه شاديهد

ْعَتـْدنا َلھـا ِرْزقـًا کر« :دهنده باشد هيگاه هديجا
َ
 »ِر ِحسـاٍب یـھـا ِبغَ یف  ْرَزُقـوَن ی«؛ )٣١(احـزاب:  »مـایأ

خواهـد   يم م از خداونديحضرت ابراه يوقت .همراه با احساس محبت و عالقه باشد .)٤٠(غـافر: 

قرار دهـد   ر بندگانيو شفقت خود و سا يدلسوز ،ه فرزندانش را منطقه حجاز مورد لطفك

ـ« :نـد ك يم استفاده» ارزق«از واژه  نـا ِإنِّ بَّ ْسـکْنُت ِمـْن ُذرِّ  یَر
َ
ِتـک یَزْرٍع ِعْنـَد بَ  یِر ذیـِبـواٍد َغ   یتـیأ

نـا لِ  بَّ ِم َر ـاِس َتْھـوُمـوا یقیاْلُمَحرَّ ْفِئـَدًة ِمـَن النَّ
َ
ـالَة َفاْجَعـْل أ ُھـْم یِإَلـ یالصَّ َمـراِت َلَعلَّ ِھْم َو اْرُزْقُھـْم ِمـَن الثَّ

ولِئک َلُھْم ِرْزٌق  :ه به موقع باشديهد. )٣٧ م:ي(إبراه » ْشکُرونی
ُ
  .َمْعُلومٌ   أ

نـه  ، فعـل أكـل اسـت    يبـرا ، ونسيـ سـورة   ٥٩ ةيـ در آ، حالل و حرام، د دقت كرديبا

ر يدر تفاسـ  يحت ؛دگاه منتقدان رزق حرامياز د ياست كه حت يا ن نكتهيا .رزق يف براوص

در ، ا حسـن يـ ، مياند كه رزق كـر  گمان كرده يكه برخنيا ،نيبنابرا. عه مغفول مانده استيش

و نـه  ، رزق اسـت  يا حسن وصـف بـرا  يم يچون كر .نادرست است، مقابل رزق حرام است

  . رديگ ينحوه مصرف رزق كه به فعل انسان تعلق م يبرا يوصف

حـرف   )،فجعلـتم منـه حـالال و حرامـا( ونسيسورة  ٥٩ ةيكه در آ گر آن استينكته د

ت در مرحلـه تعلـق گـرفتن رزق از جانـب     يـ ا حليحرمت  ،نيبنابرا .رساند يرا م يتراخ» فاء«

، ١٤١٧، يي(طباطبا رديگ يقرار مم انسان يتقس يعني يبلكه در مرحله بعد ؛ستيخداوند به انسان ن

 يحيل صـر يـ ه دلين آيدر ا ـ  است يو تأخر زمان يكه تراخـ بر مفهوم فاء   ديتأك .)٨٣، ص١٠ج
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نشـده   ير بـه آن تـوجه  يكه در تفاس بر عدم امكان صدور رزق حرام از جانب خداوند است

  .  است

ه بشـود از  كاست  يمال، شود يم ه بندگان دادهبو رحمت  يو چون رزق از سر دلسوز

گـاه رزق   چيو خداونـد هـ  ، اسـت ، ... حتسبيث اليگاه من ح، وكين، بيط يمال ؛آن نفع برد

ن يه بـدتر كـ بل ؛رديـ تنهـا مـورد انتفـاع قـرار نگ     ه نـه ك يا مالي، دهد ينم آلوده به بندگان خود

ن يـ تـوان مثبـت ا   يمـ  هكـ  ياتيـ از آ يكـ ي. مانند آتش جهنم را هم بـه انسـان برسـاند   ها  انيز

نَّ َع « :طه است ةسور ١٣١ ةيآ، موضوع باشد ْزواجـًا ِمـْنُھْم َزْھـَرَة   ک ِإلیینَ یَو ال َتُمدَّ
َ
ْعنـا ِبـِه أ ما َمتَّ

نْ یاْلَح  ک َخ یا ِلَنْفِتَنُھْم فیاِة الدُّ بِّ ْبقـییِه َو ِرْزُق َر
َ
 يا و آلـوده  يويـ ه رزق در مقابل متـاع دن ك»  ٌر َو أ

 هيـ ن آيـ ا .رسـد  ينمـ  فـار كرزق بـه   كه دهد يم و نشان شود يم مند كفار ازآن بهرهه كاست 

كلمان ه متك ياستدالل ؛ندك يمنتف يلصورت ك به فار را از رزقك يمند بهره ، مسئلهتواند يم

به علـت  ، فار از رزقك يمند ا بهرهيو ، وجود مخالفت با موضوع رزق حرامبا يعه و معتزليش

رزق در  ،جـا نيدر ا .انـد  ردهكـ بـدان اسـتناد ن  ر يدر تفاس يمعناشناس يها روش عدم استفاده از

مال حـرام   تواند يم و شوند يمند م آن بهره فار ازكه ك يمتاع ؛قرار دارد يويتقابل با متاع دن

به علت عدم حـائز بـودن   ، افرانكاران و كگناهدهد،  يمه نشان ين آيا ،در هر صورت .باشد

  . مند گردند بهرهند ازآن توان ي، نميه و رزق الهيافت هديط دريشرا

   يريگ جهينت. ٦
 يالمـ ك يهـا  فـرض  شيپـ ر يتـأث ، گرنشـان  يخيروش تـار  ، بهميركر قرآن يتفاس يبررس

ه مفسـر بـر   كـ  اسـت  ياطالعـات ، هـا  فرض شيپ .است يالمكمختلف  يها شيبا گرا، مفسران

ا سـوء  يـ ح يسبب فهم صح، ن استكممها  فرض شيپن يا .ندك ير مياقدام به تفسآنها  اساس

، بـر فهـم مفسـر   هـا   فـرض  شيپـ ن يـ ر ايزان تـأث يـ طـه و م يدربـاره ح  .مـتن گـردد   كيـ فهم از 

هـا   فـرض  شيپـ ن نوع ياز اتوان  ي، نممعتقدند يلك به يبرخ .وجود دارد يمختلف يها دگاهيد

ن باورنـد  يـ بـر ا گـر  يد يو برخـ ، دانند يم نكمم يازآن را تا حد ييرها يبرخ .افتي ييرها

 يريجلـوگ هـا   فـرض  شيپـ ن يـ ر اياز تـأث  يبا آموزش و خودسـاز  يلصورت ك به توان يم هك

  . كرد
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عه و ير شـ يدر تفاس ياز موضوعات اختالف يكي، ان رزق حرامكا عدم اميان كام مسئله

ان رزق كـ بـه ام ، هـا  ياشعر تا است شدهسبب ، عدالت صحابه فرض شيپه ك است سنت اهل

عفـان و مسـتندات    بـن  قتـل عثمـان   مسـئله خ اسـالم و  يبـه تـار   يليتوجه تفصـ . حرام نظر دهند

را يز ؛ر را روشن سازدين تفسيا يخيتواند علت تار يم، نيدر سده نخست مفهوم رزق يخيتار

به ، به خاطر تصرف حرامش در ارزاق مسلمانان، عفان بن در هنگام محاجه مسلمانان با عثمان

ه يش فرقه عثمانيدايبا پ، هيمت معاوكودر زمان ح يول .ونس استناد شده استيسوره  ٥٩ه يآ

ن يهمـ  .فـه صـورت گرفتـه اسـت    ين خليـ ا ممسـلّ  يه خطاهايتوج يدر راستا ياقدامات مهم

ز يـ ر نيرزق حـالل و حـرام در تفاسـ    مسئلهاز  يدار دامنه يالمكر يش تفسيدايموضوع سبب پ

 .ان هستندكبه عدم ام ليقاعه و معتزله ين رزق هستند و شيان اكبه ام ليقااشاعره  .شده است

اشـاعره رزق را بـه    .انـد  ردهكـ واژه رزق  يقول خود را مستند به مفهوم لغـو  زين هر دو گروه

» وان و ال مانع له مـن المحـذوریکل ما انتفع به الح« يمعنا بهعه يو ش» وانيل ما انتفع به من الحك«

ق واژه رزق يـ و دق يا شـه ير يمعنـا  ،اد شـده يـ  يدام از دو معنـا كـ  چيه كه يدرحال .اند گرفته

  . ستين

در واژه رزق  يو معناشناسـ  يشناسـ  شـه ياز دو ابـزار ر ، ها فرض شيپن يااز ييرها يبرا

 يه و بخشش از رويهد يمعنا ، بهواژه رقة، تاب مقدسكواژه معادل رزق در  .بهره برده شد

بـه   كبـا نـو  ه كـ  يا پرنـده  يمعنا ، بهمانند زقّ، رزق ةشير واژگان هم. احسان و شفقت است

از  يكـ ي .دهـد  يمـ  نشـان را  يرحمـت و دلسـوز   يمعنا و واژه رقّ  .دهد يم جوجه خود غذا

دام از كـ  چيه هـ كـ  يزيـ چ. اسـت  يمفهـوم احسـان و دلسـوز   ، در واژه رزق يا شـه يم ريمفاه

رزق در قـرآن   ييحـوزه معنـا   ين اجمالييتب .اند ردهكمفسران در فهم واژه رزق به آن دقت ن

ط و يبـا شـرا  ، ه خداونـد بـه بنـدگان خـود    كـ  ه اسـت ياز هد يرزق نوعد، ده يمنشان  ميرك

 يپرسشـ عنـوان   بـه  ان رزق حـرام كـ ام مسئلهحال اگر . ندك يعطا م، هيخاص هد يها يژگيو

 يقيمفهوم دق هياراه عدم ياز ناح، لمانكر متين خطا در تفسيه اك پاسخ آن است، مطرح شود

  . از واژه رزق به وجود آمده است
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 ةبـه گفتـ   ،هكـ نخست آن. رزق را شامل مال حرام دانست توان ينمل يبه دو دل ،نيبنابرا

 يد مال حرام نفعيترد ي، و به مورد انتفاع واقع شودكاست  يزيچ آن، رزق هرونيخود اشعر

  . و عذاب آخرت است يقيدارد و آن خسران حق يه ضرر مهمكبل ؛ندارد

ــرزق با ،دوم آنكــه ــت و دلســوز يرود ازي فضــل و  يرو، ازرزق .داده شــود يرحم

 نيـ . اگـردد  يمـ  ت انسـان يو هـدا  يه سبب رشد جسمانكاست  يمال ؛رحمت خداوند است

  . ردكعطا  يسكبه  يدلسوز يمال حرام را از روتوان  يكه نم است  يدرحال

 ةسـور  ١٣١ ةيـ در آ، شـوند  يمـ  مند فار از آن بهرهكه كه ك يرزق با متاع ييتقابل معنا

 هيـ ن آيـ ا .مـال حـرام باشـد    دتوانـ  ينمـ  ه رزقكـ ن معنـا  يـ به ا ؛گر آن باشدشاننتواند  ي، مطه

. رديـ مفسران قرار گ ن موضوع مستنديدر ا، نيپس از ا تواند ي، مياستدالل زبان كيعنوان  به

ان رزق كـ در بحـث ام ، سـوره هـود   ٦ه يـ در استناد بـه آ  يمفسران اشعر روشن شد ،نيهمچن

افـت  يت دريوجود قابل ه نشانگرين آيا .اند را در نظر نگرفتهن يپس ن ويشيات پياق آيس، حرام

ا محـروم  يـ ، منـد  تواننـد از رزق بهـره   يمـ  رد خـود كه با نوع عملكهاست  رزق در همه انسان

تـوان تـا حـد     يمـ  يشناسـ  دانـش زبـان   يبا استفاده از ابزارهـا ، توان گفت يم ،نيبنابرا. باشند

  . ردك يرير جلوگيتفسدر  يالمك يها فرض شيپ ريتأث از ياديز
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