
 

 

 

 

 

 

 

 اعتدال در مصرف
 زاده عیسی عیسی

 

  ؛وَاّلَذینَ إذا أنْفَقُوا ّلَمْ یُّسْرِفوا وَّلَمْ یَقْتُرُوا وكانَ بَيْنَ ذّلِکَ قَواماً

گذرند و نه تنگ  می[ و متعارف]کنند، نه از حدّ معمول  که وقتی انفاق می و آنان
 .میان این دو در حدّ اعتدال استهمراه [ انفاقشان]و  گیرند، می

 شناسی مفهوم

به معنای حدّ متوسّط ميان دو وضعيّت « ل ،د ،ع»، مصدر باب افتعال از ريشة «اعتدال»

همچنين هرگونه تناسبی که الزمة آن، برقراری مساوات ميان چند جهت  5متفاوت است؛

 7.تفريط است و نقطة مقابل آن افراط و 3شود گوناگون باشد، اعتدال ناميده می

فرقان، )« قوام»توان از واژگان  واژة اعتدال در قرآن کريم نيامده است؛ ولی اين مفهوم را می
آل عمران، )« حنيف»و ( 33قصص، )« سواء»، (91لقمان، )« قصد»( 109بقره، )« وسط»( 07
ژگانی وا. همة اين واژگان به معنای وضعيّت ميانه و حدّ وسط اشاره دارد. استفاده کرد( 07

که در دو سوی وضعيّت ميانه « اسراف، اتراف، تبذير، غلوّ، اعتداء، فرط، تفريط و قتر»همچون 
های خداددی يكی از   اعتدال درمصرف سرمايه. قرار دارد، در ارتباط با موضوع اعتدال است

و های ارزشمندی است که در مصاديق گوناگون مثل اعتدال در انفاق و اعتدال در خوردن  توصيه
 .آشاميدن، در قرآن مطرح شده است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .11فرقان، .  
 .«فرط»، 18 –  1، ص 2، ج لسان العربابن منظور، . 8
 .«عدل» ،554، ص مفرداتراغب،  .4

 .18 –  1، ص 2، ج التحقیّقمصطفوی،  .3
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 تفسیر آیه

های مؤمنان  ه قرار گرفته و رعايت آن از ويژگیمصرف مورد توجّ راين آيه اعتدال د در

ه به مفردات آيه ما را به مفهوم اعتدال مورد نظر خداوند بيشتر راهنمايی توجّ. استشده دانسته 

 .کند می

رفع حوايج خويشتن و يا ديگران است و کلمة  به معنای بذل و صرف آن در« انفاق»کلمة 

به معنای افراط و بيرون شدن از حدّ است؛ امّا بيرون شدن از حدّ اعتدال به طرف « اسراف»

ز از حدّی روی و تجاو روی خروج از اعدال پسنديده نيست، حتّی خصوص مسئلة انفاق، زياده زياده

و سكون تاء ـ حدّ تفريط انفاق به معنای انفاق ـ به فتح قاف « قتر»سزاوار نيست، در مقابل آن، 

 1.نكردن است

ـ به فتح قاف ـ به معنای حد وسط و معتدل است و همين کلمه به کسره قاف « قَوام»کلمه 

متعلق است به قوام، و معنايش اين است « بين ذّلک»به معنای مايه قوام هر چيز است و جمله 

قشان همواره در حدّ وسط و ميان اسراف و إقتار است، کنند و انفا بندگان رحمان انفاق می: که

إذا »: توضيح همان جملة قبلی است که فرمود «وَكانَ بَيْنَ ذّلک قَواماً»: که فرمود پس اين

پس صدر آيه، دو طرف افراط و تفريط در انفاق را نفی کرده و  «أنْفَقوا ّلَمْ یُّسْرِفُوا وَّلَمْ یَقْتُروا

 5.ا اثبات نموده استذيل آن، حدّ وسط در آن ر

 «وكان بين ذّلک قَواماً»دربارة قول خدای ـ عزّوجلّ ـ  محمّد بن سنان از امام رضا

يعنی خرج ]است که در اين آمده است، « معروف»قوام، همان »: روايت نموده است که فرمود

 3.«وستکننده و عائله ا بايد به ميزان عائله و مخارج آنها باشد که در جهت صالح خرج[ کردن

 از رسول خدا: معاذ گويد «واّلذین اذا اَنْفَقُوا ّلم یُّسْرِفوا وّلم یَقْتُرُوا»دربارة معنای جملة 

يعنی کسی که چيزی را در غير مسير حق بدهد، اسراف کرده و کسی »: پرسيدم، حضرت فرمود

 7.«که ديگری را از حقّی منع کند تنگ گرفته است

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .«قتر»، ص ، مفرداتراغب، .  
 .832، ص 5 ، ج المیزانطباطبائی، . 8
 .21 ، ح 82، ص 3، ج نورالثقلینو حویزی،  2، ح 51، ص 3، ج كافیكلینی، . 4
 .822، ص 1، ج مجمع البیانطبرسی، . 3
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 تفسیر آیه در کالم امام رضا

گيرد و در  کسی که در مصرف به خود و خانوادة خود سخت می ز ديدگاه امام رضاا
. کند روی می که اسراف کرده و زياده ورزد، از جاده اعتدال بيرون است و هم آن مصرف خسّت می

از آن حضرت : گويد می يكی از ياران امام. شمارد هر دو شيوه را ناپسند می امام هشتم
در مخارج خانواده، حدّ وسط ميان دو »: ين مخارج خانواده جويا شدم، فرموددربارة چگونگی تأم

دو » : دانم اين دو روش چيست؟ فرمود فدايت شوم، به خدا سوگند، نمی: گفتم. «روش ناپسند
و اقتار ( روی زياده)، اسراف  آيا نمی دانی که خداوند بزرگ. روش ناپسند، اسراف و خسّت است

آنان که هرگاه چيزی ببخشند، نه ”:فرمايد دارد و در قرآن می ايند میرا ناخوش( گيری سخت)

 1.“«گزينند ورزند و ميانگين اين دو را در حدّ قوام بر می کنند و نه خسّت می روی می زياده

 آیات و عناوین مرتبط

 (.33و اسراء،  313بقره، ) :اعتدال در انفاق
 (.91و طه،  91؛ اعراف، 101؛ انعام، 33 ؛ اسراء،97مائده، ) :پیامد ترک اعتدال در مصرف
 (.91و اعراف،  101انعام، ) :اعتدال در خوردن و آشامیدن

 های آیه پیام

کنند و نه به  بندگان خالص خدا با رعايت اعتدال در مصرف کردن اموالشان نه اسراف می. 1

یُّسرفوا وّلم واّلذین اذا أنفقوا ّلم ... وعباد اّلرحمن)گيرند  خود و خانوادة خويش تنگ می

 .(یَقْتُرُوا

و زندگی اقتصادی از اوصاف بندگان خالص خداست  معيشتروی در  اعتدال و ميانه رعايت. 3

 .(واّلذین إذا أنْفَقُوا ّلم یُّسْرفوا وّلم یَقْتُرُوا وكان بين ذّلک قواماً... وعباد اّلرحمن)

تّی در امور خيريّه روی در هر کاری ـ ح رعايت نكردن اعتدال در مصرف و افراط و زياده. 9

ذا أنْفَقُوا لَمْ یُسْرفوا ولم یَقْتُروا وکان بین ذلک إوالذین )ـ امری ناپسند است چون بخشش 

 .(قِواماً

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .188، ص 8، ج سفینه البحارقمی،  . 
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گيری  روی در مصرف و پرهيز از اسراف و سخت تشويق خداوند به رعايت اعتدال و ميانه. 0

واّلذین إذا ... اد اّلرحمنعب)در مصرف اموال برای زندگی شخصی و يا بخشش به ديگران است 

 .(أنْفَقُوا ّلَمْ یُّسْرفوا وّلم یَقْتُروا وكان بين ذّلک قِواماً

 اعتدال در روایات

 اعتدال سبب محبوبیت خداوند. 9

إنّ اّلقصد أمْرٌ یحبّه اهلل عزّوجّلّ ـ وأنّ اّلّسَرفَ أمْرٌ »: در اين باره فرمود امام صادق

 1؛«ّلنُواةَ فإنّها تصلح ّلشئ وحتّی صَبُکَ فَضّْلَ شَرابِکَیُبْغِضُهُ اهللُ عزّوجّلَ حتی صرحُک أ

روی را دشمن و  روی امری است که خدا آن را دوست دارد و اسراف و زياده همانا اقتصاد و ميانه
کند، حتّی اگر در دور انداختن هستة خرمايی باشد، چرا که دارای  دارد و غضب می مبغوض می

خورده شده ه دارد و يا حتّی اسراف در دور ريختن زيادی آبی که فايده است و برای کاری استفاد
 .باشد

 مصداق اعتدال در مصرف غذا  .2

أكّلُ اّلْخُبْزِ واّلْملح وأنْتَ تَقْدِرُ »: اقتار چيست؟ حضرت فرمود: سؤال شد از امام صادق

 3؛«ة هذا ومرّة هذاأّلخبز واّللحم واّللبن واّلخِّل واّلّسمن، مرّ: فَما اّلْقَصْد؟ قال: علی غيره قُلْتُ

: قصد يعنی چه؟ فرمود: گفتم. که قدرت بر زيادتر از نان و نمك داری خوردن نان و نمك با اين
 .خوردن نان، گوشت، شير، سرکه و روغن، يك مرتبه از يكی و مرتبة ديگری از ديگری

روی   نهشود که بيشتر از مقدار حاجت، مصرف کردن با ميا استفاده می« مرّة و مرّة»از قيد 

 .د اسراف استسازگاری ندارد و از موار

 مصداق اعتدال در پوشش .3

. بله: شود شخص مؤمن ده پيراهن داشته باشد؟ فرمود آيا می: پرسيده شد از امام صادق
شود سی  آيا می: بله بعد پرسيده شد: شود بيست پيراهن داشته باشد؟ فرمود آيا می: بعد سؤال شد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .331، ص 3، ج میزان الحکمه، ری شهری.  
 . 81، ص 5 ، ج وسائل الشیعهعاملی، . 8
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جاست که  اسراف نيست؛ اسراف آن( سی پيراهن داشتن)بله، اين : مودپيراهن داشته باشد؟ فر

 1.لباس بيرونی و ميهمانی را لباس داخل منزل قرار بدهد

 مرکب سواری ۀاعتدال در تهیّ .4

کنی که چون خدا به کسی مالی دهد  آيا خيال می»: نيز در همين مورد فرمود امام صادق
دهد که اسبی را به ده هزار درهم برای سوار شدن  ن اجازه را میو او را در آن امين بداند، به او اي

 5.«خود بخرد، در صورتی که اسبی به بهای بيست درهم برای او کافی باشد

 اعتدال در مصرف سبب رشد مال .5

 9.«دهد اعتدال، مال اندك را رشد می»: فرمود حضرت علی

 اعتدال در مصرف سبب نجات از فقر. 6

 0.«روی کند، فقير نشود انسانی که ميانه»: دفرمو امام کاظم

 نصف معیشتاعتدال در مصرف . 7

 5.«نصف معيشت است ،روی در خرج کردن ميانه»: فرمود رسول خدا

 پیامد ترک اعتدال در مصرف

 منشأ دردها. 9

 6.«از پرخوری بپرهيزيد؛ زيرا سبب فساد بدن و منشأ دردهاست»: فرمود رسول اکرم

 دعامانع اجابت . 2

رجّل أعطاه اهلل ماال فأنفقه فی غير حقه، ثم قال اّللهم ارْزُقْنی، »: فرمود امام صادق

مردی که خدا مالی به او عطا کند و او آن را در غير جای شايستة خود به  7؛«فال یُّسْتَجاب ّله

 .شود مصرف رساند، و از خدا طلب روزی کند، دعايش مستجاب نمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .88، ص 5، ج وسائل الشیعهعاملی، .  
 .1 ، ص 8، ج تفسیر عیّاشیعیّاشی، . 8
 .443، ح غررالحکم و درر الکلمآمدی،  .4

 .182، ص خصالصدوق،  .3

 .5343، ح كنزالعمّالفاضل،  5

 .2 8 ، ص1 ، ج مستدرک الوسائلنوری، . 1
 .11، ص 5، ج كافیكلینی، . 1
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 و غسل نقصان ثواب وضو.  3

هرکس در مصرف  1؛«مَنْ تعدّي فی طَهُورِهِ كَان كَناقِصه»: فرمود امام حسن عسگری

 .5روی کند، مانند کسی است که وضو و غسل خود را باطل کند زياده( وضو و غسل)آب 

 حکایت

 دستور به رعایت اعتدال. 9

و ميل  خواست آنها را به مصرف فقرا برساند بود و او می مبر اکرمامبلغی طال پيش پي
بنابراين در يك روز تمام طالها را به اين و  ؛اش بماند ی يك شب هم آن پول در خانهنداشت حتّ

هم  پيغمبر. خواست کمك می مبراپيدا شد و با اصرار از پينيازمندی  ،بامداد ديگر. آن داد
جا بود که  اين. خيلی ناراحت و غمناك شد ،رو از اين ؛هددبنيازمند چيزی در دست نداشت که به 

های خود را به گردن خود ببند و  نه دست تمام  نه دست» : ية قرآن نازل شد و دستور کار را دادآ
 9.«مانی و مورد مالمت فقرا واقع شویبهی دست تُ ،گشاده داشته باش که بعد

 استقالل کشور با رعایت اعتدال. 2

اسالمی ديدن کند،  يك روز که قرار بود شهيد رجايی از تشكيالت خبرگزاری جمهوری
به محض . های خبری خود را آماده کرده بودند تا از اين ديدار گزارش تهيّه کنند خبرنگاران رسانه

ورود آقای رجايی و همراهان، عكّاسانی که در ساختمان خبرگزاری حضور داشتند، خواستند از 
بين کار فالش در . های مختلفی بردارند های مختلف ورود و بازديد ايشان عكس موقعيّت
 از آنها ناگهان آقای رجايی با اشاره دست. انداخت ها مرتّب در فضای ساختمان نور می دوربين

بر اساس سياست غلط رژيم گذشته تاکنون اکثر نيازهای : سپس گفت. خواست دست نگه دارند
که شما هايی  همين فيلم. شود، جنگ هم بر مشكالت ما افزوده است ما از ساير کشورها وارد می

جويی  ما وظيفه داريم در کليّة امور صرفه: گوييم اگر می. شود کنيد، از خارج وارد می مصرف می
جويی اهمّيت  در زندگی شخصی به صرفه: گوييم کنيم، اين يك شعار نيست و اگر ما به مردم می

نيز مسئوليّت ها به اين موضوع حياتی، اجتماعی عادت کنند، در اين مورد خود ما  بدهند و خانواده
رسانی در جامعه را داريد بيش از ديگران در اين امر مهم و حسّاس  داريم و شما که نقش پيام

قدر عكس بگيريد؟ هريك از شما با  چه لزومی دارد در يك مراسم اين چنينی اين. رعايت کنيد
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ه پر پيچ و خم ما تا رسيدن به استقالل اجتماعی را. زنيد هايتان يك تير به قلب من می نور فالش
من و های اضافی  چرا بايد ملّت تاوان اين همه ريخت و پاش. و دور و درازی در پيش رو داريم

هايی  شما را بدهد؟ صبر کنيد هر وقت ما در زمينة توليدات صنعتی از جمله توليد فيلم موفّقيّت
ين مرکز و ساير مراکز اقتصادی خودکفا شديم، اگر من آن روز دوباره به ا دست آورديم و از نظر به

 1.های مختلف بگيريد برای بازديد آمدم، شما آن روز در کمال سرافرازی از چند ژست من، عكس

 ترک اعتدال در انفاق سبب ناراحتی پیامبر. 3

پيش از . يكی از مسلمانان مدينه چند کودك و شش غالم داشت و در بستر مرگ قرار گرفت
که از دنيا رفت،  پس از آن. الهی، غالمان خود را آزاد کرد های مرگ خود، به خاطر جلب پاداش

سپس ماجرای او را دربارة آزاد کردن . مسلمانان بعد از غسل و کفن، او را به خاك سپردند

من باخبر اگر : فرمود پيامبر اکرم. خبر دادند غالمان و فقر فرزندانش به حضرت رسول
ان دفن کنيد؛ زيرا او کودکان خود را از ثروتش گذاشتم جنازة او را در قبرست شدم نمی می

 5.ست گدايی به سوی مردم دراز کنندپناه گذاشت تا د نصيب کرد و آنان را فقير و بی بی

 شعر

 همـــه اخـــالق نيكـــو درميانـــه اســـت
 

ــه اســت   ــراط و تفــريطش کران  کــه از اف
 

 ميانــه چــون صــراط مســتقيم اســت    
 

ــت     ــيم اس ــر جح ــانبش قع ــر دو ج  ز ه
 

* * * 
ــه  ــد ن ــت برآي ــور کزدهان ــدان بخ  چن

 

 نه چندان که از ضـعف جانـت برآيـد    
 

* * * 
ــت   ــدازه نكوســ ــه انــ ــه دار کــ ــدازه نگــ  انــ

 
 هم اليق دشمن است و هم اليـق دوسـت   

 

* * * 
 نه چندان درشـتی کـن کـه از تـو سـير شـوند      

 

 و نه چندان نرمی که بـر تـو دليـر گردنـد     
 

*** 
 زکــــــار زمانــــــه ميانــــــه گــــــزين

 

ــاب   ــه ي ــواهی ک ــرين چوخ ــق آف  ی ز خل
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