
 زندگی در اعتدال :وچهارمبیست مجلس

 *آهنگران محمدرسول دکتر والمسلمین االسالمحجت

 اشاره

 و سـاخته رهنمون خویش معنوی و مادی تکام  سوی به را انسان جام ، اینقشه تنظیم با اسالم
 از دور به را ودخ هایآموزه اسا،، همین بر و نهاده بنا اعتدال پایه بر امور تمامی انجام در را اص 

 است. نموده مقرر تفری ، و افراط هرگونه
 معیشـت امـر در رویمیانـه اصطالح، در و 1امور، تمامی در رویمیانه معنای به لغت در اقتصاد،
 همگـان بـر انسـان، حیـات ابعـاد از یکی عنوان به اقتصاد اهمیت است. مصر ( و وکار)کسب
 در حاضـر، نوشـتار پردازد.می مسنله این به نیز تشریعی تعلیمات از وسیعی بخش و بوده آشکار

 است: شده تدوین بخش سه
 زنـدگی در اعتـدال ابعـاد و اهمیت تعریف، به اقتصادی، زندگی در اعتدال موضوع با اّول، بخش

 و پرداخته روایات و آیات منظر از مصر  مدیریت تبیین به دوم، بخش دارد. اختصاص اقتصادی
 بخـش دهـد.مـی قـرار بررسی مورد را بیجا جوییصرفه و )اسرا ( ناپسند یروزیاده مبیث دو

 بـرای ابزار ترینکاربردی عنوان به فرهنگ، این تقویت هایراه و الیسنهقر  اهمیت به نیز پایانی
   پردازد.می رباخواری، شوم تبعات ویژهبه اقتصادی، مشکالت منجالب از جامعه نجات

 اعتدال تعریف 
دل» ریشه از «افتعال» باب مصدر لغوی، نظر زا اعتدال دل» و «ع   در و 2است ـ توأم طور به ـ «ع 

                                                           

 استاد دانشگاه تهران. *
 .816، ص 9، ج القرآن غریب فی المفردات. حسین راغب اصفهانی، 1
 . 60، ص قرآن در اعتدالپور، . میمد حکیم2
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 مختلـف جهـات بـین مسـاوات برقـراری آن، الزمه که است تناسبی هرگونه معنای به اصطالح،
 بـه  ،یتفـر و تجـاوز، یعنـی افراط، است. شده نامیده تفری  و افراط اعتدال، مقاب  نقطه 1باشد.
 2است. شتریب ریتقص و اهیوتک معنای

 4،«وسـ » 3،«قـوام» واژگـان: از تـوانمی را مفهوم این ولی نیامده؛ کریم قرآن در «اعتدال» واژه
 کلیـدواژه قالـب در بیشـتر اعتـدال، نیز روایات در .کرد استفاده 7«حنیف» و 6«سواء» ،5«قصد»
   8است. گرفته قرار ویژه سفارش و تأکید مورد «قصد»

 اعتدال اهمیت

 را تفـری  و افـراط هرگونـه از اجتنـاب و رویمیانـه و 9کرده معرفی وس  دین را اسالم کریم قرآن
 ائمـه معرفـی در نیـز یعلـ بیان، امیر است. داده قرار خویش شریعت و احکام مبنای و اص 
ُنِّ» فرماید:می و داده قرار مالک را رویمیانه هدی ح  ةُِّ ن  ُرق  م  ی الن  ط  ُوس  ا ال  ُقِّ ِبه  ح  ل  اِل  ی  ِّ التَّ اا و  ه  ي   ِإل 
ِجُعِّ ر  اِل  ی  غ   پیشی کهآن و برساند آن به را خود ،ماند عقب کهآن میانه، در هستیم گاهیتکیه ما 11؛ال 
 «نماید. ازگشتب آن سوی به ،گرفته
 عـدم علـی ،امیرمؤمنان و نیست انکار قاب  ،اجتماعی و فردی زندگی در اعتدال رعایت فواید

 و دقـت 11کنـد.مـی معرفی اعتدال هپای بر را عاقالنه زندگی و دانسته، جه  اسا، و مبنا را اعتدال
 مسـتقیم صـراط ایـن در برداشـتنگـام برای انسان مشوق بهترین ،رویمیانه برکات و آثار بر توجه
   :چون آثاری ؛است

                                                           
 .60، ص 3، ج المحیطالقاموس. میمد فیروزآبادی، 1
 . 984، ص 4، ج قرآن قاموساکبر قرشی، علی. 2
 . 81. سوره فرقان، آیه 3
 . 934. سوره بقره، آیه 4
 . 91. سوره لقمان، آیه 5
 . 66. سوره قصص، آیه 6
 . 81عمران، آیه . سوره آل7
 .930؛ همان، حکمت 49، 69؛ همان، نامه 666، 914، 904، 13البالغه، خطبه . نهج8

 .934سوره بقره، آیه  9.
 . 998، صالکلم درر و الحکم غرر تصنیف. تمیمی آمدی، 11
ی» 11. ر  اه     ال  ت  . اْلج  طاا رِّ ْو ُمف  طاا أ  ال  ُمْفر   (684، ص 3 ، ج البحرین مجمع)فخرالدین طرییی، « إ 

http://wiki.ahlolbait.com/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86_%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85
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 بـدان نامعصـوم کـالم در که 4نفس اصالح و 3قلوب الفت 2،نیازیبی 1،هالکت از نجات
 است.شده اشاره

 اقتصادی زندگی در اعتدال ابعاد

 ارک و کسب در اعتدال .1

 عامـ  نتـریمهـم را آن و 5برشمرده او تالش و سعی میزان گرو در را انسان ارزش و قیمت ،اسالم
 ایـن در و دهـدقرارمـی ویـژه تأکیـد مورد وابستگی از رهایی و اقتصادی استقالل و معاش تأمین
 تالش ،فراوانی روایات در کهجایی تا ؛داشته مبذول حالل روزی کسب به را خویش تمرکز ،راستا

 است. آمده شمار به 6خدا راه در جهاد از باالتر ،حالل روزی کسب راه در
 از بسـیاری از نیـز را جامعه بلکه است، روان و جسم سالمت موجب تنها نه ،تالش و کار روحیه
 وجـود بـا بود. خواهد نیز اخروی و دنیوی سعادت متضمن ،نموده حفظ هاناهنجاری و هاآسیب

 توجـه مـورد انسـان زنـدگی ابعاد دیگر مانند نیز وکارکسب و معیشت امر در اعتدال رعایت ،این
 شود.می قلمداد ناپسند و مذموم کسب، و روزی طلب در ری تف و افراط ،بوده
 کار و کسب در افراط .الف

 نظـر از نیـز را انسان نیازهای دیگر داده، معاش کسب و تالش و کار به اسالم که اهمیتی وجود با
 اسـت: قسـمت سـه ،مـؤمن انسان هر وقت» فرماید:می علی ،امیرمؤمنان است. نداشته دور

 از اسـتفاده و تفـری  برای ساعتی و ،معاش کسب برای ساعتی و ،عبادت و اجاتمن برای ساعتی
 و معـاش طلـب در رویزیـاده و افـراط ،کار و کسب آفات از یکی بنابراین، 7«حالل. هایلذت

 است: قرار این به آنها ترینمهم که نمایدمی ظهور دلی  چند به افراطی چنین ؛است کسب
                                                           

ْن : ». اإلمام علی1 ک   ل  ن   یْهل 
صد. م   ( 84، ص العقول تحفحرانی،  شعبهابن« )اْقت 

ال  ا .2 ُق ق  اد  ْنُت » :لص  م 
ن   ض 

م  . ل  ر  ق 
ْن ال  یْفت  د  أ  ص   (83، ص 6، ج الفقیه یحضره ال منصدوق، شیخ « )اْقت 

ُموا.: »اللهقال رسول .3 راح  وا ت  ماسُّ و  ُقلوُبکم و ت 
ْست  ُووا ت  ْست   (690، ص الفصاحه نهج)ابوالقاسم پاینده،« ا 

ْبت  »: . اإلمام علی4 غ  ا ر  ذ  ی إ  ح  ص   ف 
ک   ال  ْفس  اد   ن  ص  االْقت   ب 

یک  ل  ع   (949، ص والمواعظ الحکم عیون)لیثی واسطی، « .ف 
 .41سوره نجم، آیه  5.
ا 6. ض  ال  الرِّ ی ی  : »ق  ذ 

ا ی  ال  ز  و  ج    م  ه  ع 
ْض   الل  ْن ف  ه   ُکُف ْطُلُب م  هُ  ب  یال  ی   ا ع  ب 

ی س  د  ف  اه  ن  اْلُمج  ْجراا م  ُم أ  ْعظ  ـز  و  أ  ه  ع 
لل 

.  (88، ص 4، ج الکافی)کلینی،« ج   
ن  » 7. ْلُمْؤم  ُث  ل  ال  ات   ث  اع  ـ س  ا یی  یم  ا ف  ه  ت 

ذ  ین  ل  ه  و  ب  ْفس  ین  ن  ی ب  لِّ ٌة یخ  اع  ُه و  س  اش  ع  ٌة یُرمُّ م  اع  ُه و  س  ب  ا ر  یه  ی ف  اج  ٌة ین  اع  س   ُّ و  ف 
 (434 ، صالبالغة نهج)صبیی صال ، « یْجُمُ .
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 کار( هب )اعتیاد حد از بیش کارـ 

 ایجـاد سـبب ضـروری، نیازهای دیگر انگارینادیده و حرفه و شغ  به اندازه از بیش دادناهمیت
 و وظایف و فردیدرون رواب  و فردی شادی ،شده روانی و جسمی فراوان مشکالت و تعادل عدم

 اندازد.می مخاطره به را اجتماعی هاینقش
 و زنـدگی از کمـی رضـایت و رنددا زیادی استر، و اضطراب ،کار به افراطی وابستگان ،عالوهبه

 و کــار در افــراط بــین البتــه 1؛اســت پــایین شــانشــغلی عملکــرد ،نتیجــه در و دارنــد شغلشــان
 بـه را میولـه کـار تـا اسـت آن بـر ،کوشسخت فرد دارد. وجود آشکاری تفاوت ،کوشیسخت
 خداونـد میبوب فردی چنین کهبل ،نیست مذموم تنها نه ،مسنله این و رساند پایان به وجه احسن
 اوقـات از و داده قـرار خـویش کـاری و شخصی مسائ  بین را مشخص مرزی وی .است متعال

 خـود زنـدگی بـر کنترلـی ،کـار به معتاد انسان ولی 2نماید؛می را استفاده نهایت نیز خود فراغت
 ذکرش و فکر مامت و شده فرد شخصیت به تبدی  که کندمی پیشرفت جایی تا ،مشک  این و ردندا

 کند.می استفاده خود روانی هایتنش التیام برای ،آن از و است کار به معطو 
 خـانواده، بـه تعهـداتی غالبـاا  و دارد را اهمیـت درجـه بیشـترین زندگی در کارشان ،مذکور افراد 

 را قـرار و قـول ایـن ی،کـار هـایضـرورت جهـت بـه کـه دهنـدمی یشخـو فرزندان و دوستان
 ویسـ بـه مدام آنها ذهن پرنده و است کار به مشغول فکرشان هم باز ،حال هر در آنها .شکنندمی

 تربیـت ویـژهبـه و خـانواده بـرای کـافی وقت صر  عدم 3کشد.می رپ   کاری مشکالت و مسائ 
 بسـیاری سـاززمینه ،شده خانواده روان سالمت بر ناپذیریجبران عاطفی لطمات سبب ،فرزندان

 و خانواده فروپاشی ها،کشمکش فرزندان، اعتیاد ی،یزناشو امر در نارضایتی هویژبه ،مشکالت از
 شد. خواهد طالق یا
 اندوزیمالـ 

 قـرار هـد  نباید ولی ؛دارد ایارزنده نقش انسان تعالی و رشد در ،معاش تأمین و ثروت و دارایی
 بـه زنـدگی حیـات ماعظ قسمت دادناختصاص و افراطی کار هایانگیزه ترینمهم از یکی گیرد.

 و مـال انباشـت کـریم قـرآن .اسـت سـرمایه انباشـت و انـدوزیمال به انسان می  ،درآمد کسب
                                                           

رابطه مثبت و معنادار وابستگی افراطی به کـار بـا اسـتر، شـغلی و فرسـودگی »زاده و فرامرز سابقی، . ناصر ناستی1
 .19ـ  11، ص 6پژوهشی سالمت کار ایران، ش ، مجله علمی«شغلی

ه  .  2
ُسوُل الل  ال  ر  م    : »ق 

ا ع  ذ   إ 
ْبداا بُّ ع  ه  یی  ن  الل  ک 

ْحک   و  ل  الا أ  م  ُه.ع   (640،ص 4، ج الشیعة وسالل)حّر عاملی، « م 
 .13ـ  39، ص 9، راهبرد، ش «اعتیاد به کار یا ُپرکاری». حسن زارعی متین و حمزه جمشیدی کهساری، 3
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 و تیقیـر چـون شـومی آثـار بـه گرفتـاری ساززمینه و مذموم و ناپسند امری را آن مکرر شمارش
 1داند.می آخرت در دردناک عذاب ،آن نتیجه در و مردم از جوییعیب

 تبـاهی 2اسالمی، امت نابودی و هالکت عام  ،مال جم  و تکاثر که است آن بیانگر نیز روایات
ا» فرماید:می علی ،مؤمنان امیر که جایی تا ؛است 3قلب اوتسق و دین ِّ ِإذ  اب  ح 

 
اهُِّ أ هُِّ اللَّ ان  ح   ُساب 

دا ِّ ب  ِّ ع  ض  غَّ ِهِّ ب  ي  ِّ ِإل  ا   م  ِّ ال  ِّ و  ر  صَّ هُِّ ق  ِّ ِمن  ا    ،باشـد ایبنـده دارستدو سبیان خداوند که هنگام آن 4؛اآلم 
   «کند.می کوتاه را آرزوهایش و نهاده او دل در را مال دشمنی

  صحیح مدیریت عدمـ 

 عـدم ،کـاریاضـافه معرو  قول به و درآمد کسب برای زیاد زمان دادناختصاص دالی  از یکی
 تمشـکال از بسـیاری امـروزه کـه کـرد انکار تواننمی را مطلب این است. خرج با دخ  تناسب

 وجـود بیشـتری کوشـش و تالش به نیاز زندگی گذران برای که شده سبب ،تورم ویژهبه ،اقتصادی
 نیست. قبول قاب  و موجه ،دلی  این ،موارد از بسیاری در ولی ؛باشد داشته

 قناعـت را ثروت باالترین که اسالمی ناب و اصی  فرهنگ از گرفتنفاصله و بیگانه فرهنگ تهاجم
 کـه شـده سبب ،کاذب نیازهای ایجاد و چشمیوهمچشم و گراییتجم  به وردنآروی و داندمی

 زیـاد سـاعات درگیـر را خـود ،نماننـد عقب ناسالم رقابت و رفریبپُ  بازار این در اینکه برای افراد
 و کننـد حرام گاهی حتی و ناکشبهه هایراه از درآمد کسب و غیرضروری هایوام و کاریاضافه
 و هـاظرفیت از و تیمی  خویش روانی و جسمی سالمت بر که ناپذیریجبران صدمات بر عالوه

 ایجـاد ایشـان زندگی کیفیت در نیز دیگری فراوان منفی تأثیرات ،کنندمی غفلت دخو هایقابلیت
 شود.می
 کار  و کسب در تفریط .ب

 اسـت کـار و کسب در اعتدال آفات از دیگر یکی نیز حالل کسب برای تالش و الزم اهتمام عدم
 گیرد:می سرچشمه عمده دلی  چند از که

 همتیکم و تنبلیـ 

 اکـرم پیـامبر است. شده معرفی برتر عبادت ،آن جهت در تالش و حالل روزی و رزق طلب
                                                           

 . 1ـ  9. سوره همزه، آیه 1
ُک : »علیقال  2. ال  ال   ه  ج  ی ر  ت  . ُأم  ال  ْم   اْلم  ْلم  و  ج  ْرک  اْلع  ی ت   (4، ص 9، ج ورام مجموعةفرا،، ابیبن)ورام« ف 
ال  : »قال علی 3. ة  اْلم  ْثر  ن  ک  ُموا أ  . و  اْعل  ْلُقُلوب  اٌة ل  ْقس  ین  م  لدِّ ٌة ل 

د  ْفس   (911، ص العقول تحفحرانی، شعبهابن« )م 
 .481، ص الکلم درر و الحکم غرر تصنیفتمیمی آمدی، . 4
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ِّ» فرماید:می زیبا روایتی در ن  ِّ م  ات  ااًلِّ ب  ِّ ك  اِبِّ ِمان  ل  ِ ِّ ط  اال  ح  ِّ ال  اات  ُفاورا ِّ ب  غ  اهُِّ م   اثـر بـر کـهکسـی 1؛ل 
 .«شد خواهد آمرزیده ،رود خواب به تالش و کار از گیخست

 تالش و کار دنبال به ،دیگر عبارت به و است بیکار روز طّی  و خواب شب در که فردی ،مقاب  در
 آدمـی دنیـای و دیـن به ،مذموم صفت این 2است.شده معرفی خداوند نزد فرد منفورترین ،نیست

 از ،کسـالت و تنبلـی 3شـد. خواهـد شـخص در کهتـری احسـا، و تیقیر سبب ،رسانده زیان
 آن ایجـاد در ،اجتمـاع و خانواده میی  تربیت، بلکه ؛شود منتق  وراثت توس  که نیست صفاتی

 کنند.می نقش ایفای
 اجتمـاعی هنجـاری بـه ،کـاریکـم و شده رنگکم ،ما جامعه در تالش و کار فرهنگ ،متأسفانه

 کشـورهای سـایر بـه نسـبت ایـران در دولتـی رمنـدانکا مفید کار ساعات آمار است. شده تبدی 
 حـدود ایـران در مفید کار ساعت ،حالت ترینبینانهخوش در که است مطلب این گویای ،جهان

 کـار سـاعات متوس  و (ساعت16 ـ 43 جنوبی کره در و 80 ـ 30 ژاپن )در هفته در ساعت 99
 بوده ظاهرشاغ به افراد مورد در آمار این البته 4است. دقیقه 66 تنها ،دولتی بخش در مفید روزانه

 . است شده جوان نس  در ویژهبه و کشور در غالب فرهنگ به تبدی  ،کاریکم و تنبلی و سستی و
 ،آن از پـس و خـانواده در ابتـدا در که است صفتی ،پذیریمسنولیت عدم ،شد بیان که گونههمان
 ،ژاپـن چـون کشـوری در ،دلیـ  همـین بـه و دهدمی شک  را آن جامعه فرهنگ و آموزشی شیوه

 از ،ایـن و شوند دارعهده را مدار، نظافت مسنولیت دبای آموزاندانش و اندمستخدم فاقد مدار،
 و کـار فرهنـگ گیریهمه و پذیریمسنولیت حّس  ایجاد برای کشور این که است اییهکار جمله
 5دهد.می انجام ،تالش

 بیجا توقعات و طلبیراحتـ 

 التیصـیالنفـارغ و کـار جویـای جوانان وکارکسب در اهمال و بیکاری دالی  ترینمهم از یکی
 داشـتن و میزنشـینیپشـت میـ  افـزایش توانمی را 6بیکاری( درصد 43 باالی )آمار دانشگاهی

                                                           
 . 681، ص أمالیشیخ صدوق، .  1
ال  ع  2 ی.ق  ُض : »ل  ْبغ  ْلق   أ  ی اْلخ  ل  ه   إ 

. الل  ـار  ه  الن  ـاٌل ب  ط  ی   ب  الل  ٌة ب 
یف   ومسـتنبط الوسـالل مسـتدرک)حسـین نـوری، « ج 

 ( 441، ص 8، ج المسالل
ُ  : »اإلمام الباقر3.  س  ْنیا. اْلک  ین  و  الدُّ الدِّ  ب 

رُّ  )980، ص 14، ج بحاراألنوار)مجلسی، « یض 
4.
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   011  گیزند در اعتدال چهارم: و بيست مجلس

 برد. نام ردرآمدپُ  و زحمت بدون هایشغ 
 بـه تن ،کردهتیصی  قشر در هویژبه ،جوانان که شده سبب انتظارات و توقعات سط  ،حقیقت در

 از بسـیاری در و بـاال درآمـد دارای و زحمتکم و آسان که مشاغلی از و نداده مشاغ  از بسیاری
 اتبـاع که خالی هایشغ  پدیده با کشور ،دلی  همین به و کنند استقبال ،استنیافتنیدست مواق 
 جوانان شغلی هایفرصت رفتن دست زا سبب ،خود این و بوده مواجه ،دارند اشتغال آن به بیگانه

 آورد.می وارد چشمگیری لطمه کار بازار به ،شده
 بیهوده هایسرگرمی به اشتغال و آموزیمهارت عدمـ 

 آمـوزیمهـارت عـدم ،دانشـگاه التیصـیالنفـارغ ویـژهبه ،جوانان معضالت ترینبزرگ از یکی
 و مولـد مشاغ  در شدنجذب در نایشا توانایی عدم و نظری مباحث به کردنبسنده و تخصصی

 و کارنـد جویوجست در نه که است جوانانی به مربوط ،کار بازار کنندهنگران قسمت .است فنی
 436 و میلیـون 91 مجمـوع از آمـدهدستبه اطالعات طبق .مهارت کسب یا آموزش حال در نه

 که است بیکارانی تعداد نفر 61 و هزار 468 و میلیون 1 تعداد سال، 61 تا 94 جوان 344 و هزار
 رانـده حاشـیه بـه خطـر معـر  در شدتبه ،گروه این نیستند! مهارت کسب یا تیصی  حال در

 1اند.اجتماعی هایناهنجاری و هامیرومیت با مواجهه و کار بازار از شدن

 ژهویبه و ساعت(3 )تلوزیون جمعی ارتباط هایرسانه از استفاده میزان دهندهتکان آمار ،همچنین
 و مجـازی فضـای در بـازی در 2سـاعت میلیـارد93/8 صر  و ساعت( 1) اجتماعی هایشبکه
 مـوارد از بسـیاری در کـه هـاییگـذرانیوقـت و هـاشـبکه این اجتماعی ناپذیرجبران هایآسیب
 گویـای همگـی ،تبـاهی و فساد منجالب در جوانی فرصت اتال  و دارند ستیزیدین وبویرنگ

   است. جامعه در پرورینت فرهنگ غلبه مضرات
 و تولید بودن شرافتمندانه اص  و تالش و کار فرهنگ صیی  آموزش و سازینهادینه ،تردید بدون

 هـایسـال از دبایـ را شـدندسـتبه کیف و میزنشینیپشت فرهنگ ترویج جای به بازحمت کار  
 نمود. آغاز خانواده میی  در ،آن از قب  و ،کودکان آموزش آغازین

  یاگریزیدنـ 

 دیـن در پسـندیده و تأییـد مـورد امور از ،حرام ذیلذا ترک و اندوزیثروت و دنیا به دلبستگی عدم
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2  



011    931۷ رمضان ويژة ،نور راهيان توشهره 

 از دیگـران و خـود سـاختنمیروم و حـالل روزی کسـب تـرک یامعن به ،مسنله این ولی ؛است
 نیست. اخروی ثواب به دستیابی و تقوا و ورع داری،دین بهانه به دنیوی هاینعمت و حالل ذیلذا

 خانـه در و شـده نیازمنـد شـد: عر  ایشان به گردید. جویا مردی حال از صادق امام روزی
 خـدا بـه» فرمـود: امـام .دارنـد برعهـده بـرادرانش از برخی را وی زندگی هزینه و کندمی عبادت
 1«است. عابدتر او از ،کندمی تأمین را او زندگی هزینه که کسی سوگند!

 مصرف در اعتدال .2

 کـه بـوده کـریمقـرآن تأکیـد مـورد مسائ  از ،آن صیی  ومصر  الهی هاینعمت از مندیرهبه
 مـواد اسـتعمال 2اسـت. اخـروی و دنیوی سعادت به دستیابی و تعالی و رشد به نی  ،آن از هد 

 و طریـق دبای بلکه است، بشر غریزی و طبیعی نیاز به گوییپاسخ تنها نه قرآن، دیدگاه از مصرفی
 هدفمنـد اصـوالا  مصـر ، بایـد پس .باشد نیز بندگانش حق در خدا عنایات و آیات به ایواسطه

 موضـوع در قـرآن کنـد. کمـک پروردگـارش بـه او تقرب و انسان تکام  به ،ضمنی طور به ،بوده
 ،دیگـر سوی از و داردمی برحذر «تبذیر» و «اسرا » از سویک از را مؤمنان کرد،هزینه و مصر 

 3کند.می نهی ،هزینه و مصر  در تفری  یعنی ،«تخس» یا «بخ » از
 مصرف در افراط .الف

 اسـت. الهـی هـاینعمـت هدردادن و نیاز از بیش مصر  و اعتدال حّد  از نهادن فرا پای ،اسرا 
 اکـرم پیـامبر و 4شـمرده ناسـپا، و شـیاطین بـرادران را مسرفان کریم قرآن در متعال خداوند

اُرِّ» فرماید:می ِتِّ ِشر  مَّ
ُ
ِّ  أ ِذین  وا الَّ ِعيِمِّ ُغذ  ِّ ِبالنَّ ِّ و  ت    ب  ِهِّ ن  ي  ل  ِّ ع  ااُمُهم  س  ج 

 
 مرفهـان ،مـن امـت بـدترین 5؛أ

   «کند.می رشد اسرا  بر اجسامشان که هستند گذرانیخوش
 مصرف در تفریط .ب

 در تفـری  و فروگـذاری و الهـی هـاینعمت از دیگران و خود نمودنمیروم ،بخ  مذموم صفت
 اقتصـادی زنـدگی در و نمـوده عنوان را قناعت ،مذموم صفت این توجیه در یبرخ است. مصر 

                                                           
 . 18، ص 4، ج الکافی. کلینی، 1
 .936و  939؛ سوره انعام، آیه 88؛ سوره مائده، آیه 981و  916، 988. سوره بقره، آیه 2
 . 644و  646ص ، قرآن در اعتدالپور، . میمد حکیم3
 . 61. سوره اسرا، آیه 4

 .918، ص 9، ج ورام مجموعةفرا،، ابیبنورام 5.



   019  گیزند در اعتدال چهارم: و بيست مجلس

 و لـذت از ایبهـره خـود تنهـا نـه که جایی تا ؛گزینندبرمی را معمول از کمتر هایهزینه ،خویش
 جـاآن تا ،ناپسند صفت دهند.اینمی قرار عذاب در نیز را اطرافیان و خانواده بلکه ،برندنمی دارایی

 سـرباز نیـز حـج و زکـات و خمـس چون الهی حقوق پرداخت از حتی فرد که کندمی رویپیش
 عامـ  را ورزیـدنبخـ  و ،دشـمنان دوسـتی سـبب را بخشـندگی علـی ،امیرمؤمنان زند.می

   فرماید:می زیبا عبارتی در و 1دانسته فرزندان دشمنی

«ِّ ر  ش  ِّ ب  ا   ِخيِلِّ م  ب  ِّ ال  اِدث  ِّ ِبح  و 
 
ِّ أ اِرث   .«وارث و حادثه به را بخی  مال ده بشارت 2؛و 

 انفاق در اعتدال .3

 این است. رویمیانه و اعتدال بر ،عبادت حتی ،امور دیگر مانند نیز انفاق مورد در اسالم سفارش
 فرماید:می و نموده بیان شک  زیباترینبه صادق امام به سفارشی در باقر امام را مطلب

ِّ یا» یَّ ِّ ُبن  يك  ل  ةِِّ ع  ن  س  ِّ ِبالح  ين  يِنِّ ب  ت  ئ  ي  محوُهما السَّ : ،ت  ِّ قا   ِّ و  يف  ِّ ك  ِة؟ یا ذِلك  ب 
 
: أ وِلاِه، ِمثاُلِّ قاا   ِّ» ق  اذین  الَّ  و 

قوا ِإذا نف 
 
م أ م ُیسِرفوا ل  ل  قُتروا و   ،بـد ارک دو بین ریخ ارک انجام به نمک می سفارش را تو فرزندم! این 3؛ی 

 فرمـود: امـام اسـت؟ نکـمم زییـچ نیچنـ چگونه :پرسید صادق امام .ندک میو را دو آن تا
 ایـ و اسـرا  ،ننـدکمـی خـرج وقتـی هکـ هسـتند سـانیک مؤمنـان :دیـگومـی قرآن هکطورهمان

 «نند.کنمی رییگسخت
   ر بسیى   خید    ست چنا   رگ  ن 

 

 برکنییار بخششییت  ز ماننییی کیی  
 

 بیال گسیىر ه  بیاش  چنیا    رگی   ن 
 

 4میال  و  مید ل  ز بخشی   بسیار ک  
 

                                                           
ُج   : »666، ص والمواعظ الحکم عیون، واسطی لیثی 1. . ُجوُد الر  ه  د 

ْوال  ی أ  ل  ُضُه إ  غِّ ه  و  ُبْخُلُه یب  اد  ْضد  ی أ  ل  ُبُه إ  بِّ  « یی 
 .914همان، ص  .2
 .61، ص 3، ج الثقلین نور یرتفس. عبدالعلی حویزی، 3
 .کریم قرآن منظوم ترجمه. امید مجد، 4




