میانهروی و اعتدال
شاخص وزین تعالیم اسالمی
حمزه خانبیگی
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(مذهب :شافعی  -استان آذربایجان غربی)

چکیده

در تعالیم قرآن و حدیث نبوی از دین اسالم و مسلمانان ،به عنوان دین اعتدال و «امت
وسط» یاد شده؛ که این امر اهمیت اعتدال و میانهروی را در تمامی امورات جامعه اسالمی
به منصه ظهور میرساند ،امری که گاهی مورد غفلت واقع میشود.
در این نوشتار؛ میانهروی و اعتدال از منظر قرآن و سنت نبوی به اختصار مورد بحث
و بررسی واقع شده تا در ضمن بیان معنای لغوی و اصطالحی و مفهوم آن ،به استناد آیات
کریمه قرآن و اشارات مستقیم رسول خدا (ص)؛ اهمیت و ارزش و نقش آن در زندگی فردی
و اجتماعی و سیر تکاملی انسان در نیل به شخصیت مطلوب ایمانی مورد بررسی و کنکاش
قرارگرفته تا نقش اعتدالگرایی در رسیدن به کماالت انسانی و شکوفایی تمدن و تداوم
نعمتها تبیین شود.
کلیدواژهها :اعتدال ،میانهروی ،قصد ،عدل ،افراط ،تفریط ،امت وسط.

مقدمه
با بررسی همهجانبه تعالیم وحی و رهنمودهای شریعت اسالم به خوبی این حقیقت استباط
میشود که اسالم ،نظام عالم را  -که نظام اَحسن است  -به عنوان نظامی اعتدالی معرفی نموده
و انسان را در تمامی ابعاد و عرصههای زندگی ،به میانهروی و اعتدال ،فراخوانده و در هر
کاری و هر خصلتی افراط و تفریط را مذمت و محکوم کرده و اعتدال و میانهروی را در تمام
 .1کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث.
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مدعی بود که دین اسالم ،به
امور زندگی مفید دانسته و پسندیده است و بر این اساس میتوان ّ
عنوان کاملترین و سادهترین برنامه و راهنمای زیستن ،دینی معتدل است و به همین خاطرآن
را «دين حنيف» نامیدهاند.
در زهد و پارسائی نیز اعتدال و میانهروی مدنظر دین مقدس اسالم است ،همانگونه که
عشق و عالقه شدید به امور مادی و لذتهای نفسانی ناپسند و زیانبار است زهد و پارسائی
تفریطی به این معنی که انسان از تمام امور دنیا و لوازم زندگی ،کار و کوشش دست کشیده،
خود و خانواده و افراد تحت تکفل خویش را از نظر خوراک ،پوشاک ،مسکن ،درمان و...
محتاج دیگران نموده را نکوهش کرده و آن را رهبانیت و از عادات جاهلیت دانسته است.
«و َر ْهبَانِيَّ ًة ابْتَ َد ُعو َها َما َ كتَ ْبنَا َها َع َل ْيه ِْم» (حدید)27 ،
َ
رهبانيت (و ترك دنيا) را از پيش خود پديد آوردند ما بر آنها آن را ننوشته بوديم.
رسول خدا (ص) نیز اندیشه ترک دنیا و گوشهگیری مطلق را نمیپسندد و هر گاه در
میان یارانش آثاری از گرایش به چنین رفتاری را مالحظه میکرد هرچه زودتر اینگونه کج
فکریها را اصالح و به روشی صحیح و درست آنان را هدایت و راهنمائی مینمود و برای
همیشه اعالم فرمودند« :ال رهبانيه في اإلسالم» رهبانيت در اسالم وجود ندارد( .ماوردی؛
 ،1409ص)229
از منظر اسالم ،انسان کامل ،معتدلترین شخصیت در همه حوزههاست؛ و داشتن روحیهای
معتدل و میانهرو در امورت دنیوی و اخروی مقبول و مطلوب شریعت اسالم بوده و حتی در
مسائل اجتماعی و سیاسی هم تندروی و کندروی بازتابهای منفی به همراه داشته و گاهی
مشکلساز میشود.
مس ّلم است که آیات قرآن به ما میآموزد هر کس تعالیم هدایتبخش اسالم را راهنما و
برنامه زندگی خویش قرار دهد ،زندگی معتدلی خواهد داشت و از نظر شخصیتی نیز به تعادل
همهجانبه خواهد رسید .از این رو ،شخص هم در حوزه روانشناسی شخصیت و هم در حوزه
روانشناسی اجتماعی و تعامل با دیگران و هم در حوزههای دیگر ،انسانی معتدل خواهد شد.
هنگامی که اعتدال و میانهروی در نفس و درون کسی شکل بگیرد و در شاکله وجودی
او نهادینه شود در همه امور زندگی این رویه را حفظ خواهد کرد و مبتالی افراط و تفریط
نمیگردد؛ بنابراین ،رعایت این اصل برای رسیدن به کمال مطلوب ،ضروری است .چرا که
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پیمودن راه تکامل و دستیابی به هدف نهایی ،در گرو رعایت اعتدال در همه زمینههای
زندگی است.
اعتدالگرایی نقش بسیار مهم و اساسی در تمدنسازی و شکوفایی آن دارد .خداوند در
آیات متعدد سوره یوسف هنگامی که به علل شکوفایی تمدن در دوران حضرت یوسف (ع)
میپردازد ،تبیین میکنند چگونه نظامی که حضرت یوسف (ع) بر پایه عدالت و اعتدال بنیاد
گذاشته ،توانسته است تمدنی بزرگ و شکوفا را پدید آورد.
بیتردید ریشه بسیاری از انحرافات فردی و اجتماعی را میتوان در عدم رعایت اصل
اعتدال جست؛ چه مشکالتی که انسان در رابطه با خود پیدا میکند و توانایی حل آنها را
ندارد و چه مشکالتی که در خانواده و روابط خانوادگی ایجاد شده و چه مشکالتی که در
جوامع به سبب عدم رعایت این اصل ظهور میکند.
«اعتدال و میانه روی» به عنوان روشی برای زندگی انسانها ،مورد اهتمام دین اسالم
میباشد .این اعتدال در تمام شؤون زندگی رهبران و بزرگان دین به خوبی نمایان است.
اعتدال در عبادت ،انفاق ،خوردن و آشامیدن ،مسائل اعتقادی و برنامهریزی زندگی و حتی
در زمانبندی روز و شب که تدبیری حکیمانه و محل توصیه پروردگار بوده ،رعایت شده و
در آموزههای دینی ،کسی که این اعتدال را رعایت نکند جاهل نام گرفته است.
حضرت علی (ع) در مورد انسان جاهل همین تعبیر را آورده و میفرماید« :لاَ تَ َرى ال ْ َجا ِه َل
اّ م ْفرِط ًا أَ ْو ُم َف ِّرط ًا»؛ جاهل را نمیبینی ،مگر اینکه یا افراط میکند و یا تفریط( .نهجالبالغه،
إ َِل ُ
حکمت)70
بنابراین اعتدال نشانه خردمندی است و افراط و تفریط نشاندهنده جهل و نادانی است و
ریشه در ناآگاهی و جهل انسانها دارد.
به تعبیر زیبای شاعر:
رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود

رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود
معنای لغوی و اصطالحی میانهروی
«و َس ْط» در زبان عربی است «اوسط الشیء وسطه»
اعتدال و میانهروی ترجمه واژه َ
برگزیده و منتخب هر چیزی که دارای دو طرف متساوی و یک اندازه باشد .مث ً
ال میگویند:
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«فالن من اوسط قومه» فالنی در میان خویشاوندانش برگزیدهترین است.
ٌ
معنی دیگر (وسط) دوری از افراط و تفریط میباشد ،افراط ،اضافه بر خواسته و تفریط
کمتر از آن است و آنچه حد وسط و برگزیده میان این دو باشد عدالت و میانهروی نام دارد.
مشتقات وسط چندین بار در قرآن در مدح و ستایش به کار رفتهاند.
از بیان قرآن میفهمیم که «وسطیت» نیز فضیلتی از فضایل اسالم و َمنشی از منشهای
اخالقی قرآنی و صفتی بزرگوار و اساسی است که خداوند آن را برای مؤمنان برگزیده و
«و َك َذل ِ َ
ك َج َع ْلنَا ُك ْم أُ َّم ًة َو َس ًطا» (بقره)143 ،
میفرمایدَ .
معانی دیگری نیز برای میانهروی وجود دارد که دین اسالم و امت مسلمانان را در بین سایر
ادیان و امم ،ممتاز میسازد.
در زبان عربی از میانهروی با عنوان «اعتدال» یاد شده و به معنای حد وسط در کمیت و
یا کیفیت است؛ مانند اینکه گفته شود :قد آن فرد نه کوتاه است و نه بلند ،یا حالتی که در آن
دو طرف از لحاظ کمیت و یا کیفیت در سازگاری و تناسب باشد .همچنین این واژه به معنای
استقامت و پایداری نیز آمده است( .ابن منظور1414،ق ،ج  ،11ص)433
میانهگرایی یا وسطیت :وسط اسم برای مابین دو چیز است و در کمیتهای متصل األجزا به
کار میرود .لذا میانهروی و میانهگرایی همان وسطیت و اعتدال در مفهوم قرآنی آن است که
عبارت از دوری نمودن از هرگونه افراط و تفریط در قول و فعل و اندیشه است( .ابن منظور،
1414ق ،ج  ،2ص )4280-4279
پس شاید بتوان گفت که اعتدال به معنای تناسب است .همین حالت تناسب است که سبب
استقامت ،قوام پیدا کردن و موزون شدن میان چیزها میشود .بنابراین هنگامی که از اعتدال
سخن به میان میآید مقصود آن است که تناسب در آن رعایت شود که الزمه مراعات چنین
تناسبی استقامت و قوام یافتن امور میشود .انسانی را متعادل میگویند که در عقیده ،انحراف
و گرایش به باطل نداشته و در پی حق و حقیقت باشد و در رفتار هرگز مناسبات میان اشیا
و چیزها را نادیده نگیرد .از این رو انسان موحد و یکتاپرست را انسان معتدل مینامند؛ زیرا
چنین شخصی مراعات تناسب میان هستی را کرده و حق هر چیزی را به درستی ادا نموده و
نتیجه چنین بینش و نگرشی آن است که از افراط و تفریط و کژی به دور میباشد.
در قرآن برای بیان مفهوم اعتدال و میانهروی از واژه «قصد» استفاده شده است .البته
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واژگانی چون «وسط» و «سواء» و «حنیف» نیز به این معنا به کار رفته؛ ولی بیشترین کاربرد
در مفهوم و اصطالح را میتوان در واژه «قصد» و «اقتصاد» یافت .از این روست که در
روایات اسالمی به پیروی از قرآن از واژه «قصد» برای بیان اصطالح اعتدال استفاده شده
است.
در اصطالح ،منظور از اعتدال و میانهروی ،ثبات و پایداری بر فضیلت و استقامت در
سلوک و رفتار شایسته از منظر عقل و شرع و برگرداندن آنها (امیال مختلف انسان) از افراط
و تفریط به حد وسط و اعتدال میباشد ،به عبارت دیگر ،منظور آن است که هر گاه دستیابی
به امری شرع ًا و عق ً
ال نیکو و شایسته باشد آن امر حاصل شود و زمانی که عدمش نیکو و
احسن است آن امر بروز نکند ،مث ً
ال :درباره صفت شهوت در برخی موارد بروز و ترتیب اثر
دادن و پیروی از آن قبیح است( ،مثل نگاه شهوتآلود به نامحرم و مانند آن) در حالی که این
مورد درباره همسر نیکو و شایسته است.
لذا میتوان ادعای وجود یک نوع رابطه منطقی میان اعتدال و اصالح کرد .به این مفهوم
که هر کار معتدلی صالح و درست است و هر کار غیرمعتدلی فاسد میباشد و نیازمند آن است
که اصالح شود .اصالحات به معنای بازسازی کاری است که به جهت فقدان اعتدال ،به فساد
گراییده است .اگر کسی رویه اعتدال را در پیش نگیرد و رفتاری صالح نداشته باشد ،گرایش
او به فساد است؛ از این رو پس از هر کار غیرمعتدلی سخن از فساد در آن کار میشود ،در
حالی که خواسته عمومی ،اصالح کار و به اعتدال رساندن آن است.
مفهوم حقیقی اعتدال در فرهنگ قرآنی

میانهروی ضمن اینکه نزد عقالی عالم امری ستودنی و پسندیده است ،آموزههای قرآنی
نیز به آن مهر تأیید زده و جامعه بشری را در سیر تکاملی خود به میانهروی فراخوانده است.
چنانچه در نمازهای واجب خود از خداوند متعال میخواهیم که ما را به میانهروی که در آن
الص َ
قيم» (فاتحه)6 ،
ثبات و استواری باشد ،هدایت فرماید« :ا ْه ِدنَا ِّ
راط ال ْ ُم ْستَ َ
راه مستقیم راه اعتدال و پایداری میباشد .باید توجه کرد «مستقیم» به معنای «راه راست»
که در میان مردم متداول است نمیباشد؛ بلکه مستقیم و استقامت در فرهنگ قرآن و زبان
عربی به معنای «قوام و پایداری توأم با اعتدال و تعادل» را گویند وگرنه مفهوم پایداری با
کلمه صبر و مقاومت بیان میشود نه استقامت .به همین دلیل همه ادعیه مستحب هستند مگر
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این دعا که خواندنش امری واجب است.
بنا به مفهوم این دعای قرآنی ،رابطهای بسیار محکم و استوار میان اعتدالگرایی و صراط
مستقیم وجود دارد؛ زیرا در مفهوم صراط مستقیم «اعتدال و میانهروی» تضمین شده و دین
اسالم را که همان صراط مستقیم است ،دین «اعتدال و حد وسط» توصیف میکند.
در معرفی صراط مستقیم خداوند میفرمایدِ :
«ص َر َ
ين أَنْ َع ْم َت َع َل ْيه ِْم غ َْي ِر ال ْ َم ْغ ُض ِ
وب
اط ال َّ ِذ َ
ين» (فاتحه)7 ،
َع َل ْيه ِْم َولاَ الضَّ ال ِّ َ
بخش اول آیه ناظر به کسانی است که معتدل و میانهرو هستند و بخش دوم اشاره به اهل
افراط و تندروی است ،چرا که حق را شناختهاند اما بر آن استقامت نورزیدهاند و بخش پایانی
ناظر به اهل تفریط و تقصیر است ،چرا که نه حق را شناختهاند و نه اهل استقامت بودهاند.
بنابراین صراط مستقیم همان راه اعتدال و میانهگرایی است.
مرحوم رشیدرضا نیز در تفسیر این آیه میفرماید:
«خداوند امت مسلمانان را به سبب دین ،کردار ،رفتار ،اخالق ،عالقه به تعالیم الهی امتی
میانه قرار داده است حال آنکه پیشینیان دو دسته بودهاند دستهای در مادیات و هوسهای
نفسانی ِصرف افراط دانسته و از آن پیروی میکرده و فقط به پرورش جسم و لذایذ زودگذر
پایبند بودهاند؛ مانند یهودیان و مشرکان و گروه دوم بالعکس آنها فقط در راه عالم روحانی
(خشک و بیروح) به سر میبرده و به دنیا و تناعم آن پشت پا زده و از آن بیزار بودهاند مانند
نصاری و صابئین و برخی از بتپرستان و مرتاضان هند.
اما خدای مهربان برای این امت پیامبر خاتم ،هم حق روح و روان و هم حق جسم را با
هم جمع فرموده و آن را امتی مادی -روحی قرار داده است .چنانچه نگاهی تاریخی به ادیان
پیش از اسالم داشته باشیم مشاهده میکنیم که هر کدام از آنها در جهتی دچار افراط و در
جهتی دچار تفریط شدهاند .در چنین شرایطی بازگشت به میانهروی امری گریزناپذیر است تا
بدین وسیله هر دو کفه ترازو ،همسنگ و برابر گردند»( .رشیدرضا ،ج ،1ذیل آیه)
از طرفی تعبیر صراط مستقیم در قرآن گویای مسیر و راهی است که سالک آن ،اهل
میانهگرایی در بینش و منش میگردد .این تعبیر  40بار در قرآن آمده است که به عنوان نمونه
میتوان به آیات زیر اشاره کرد:
الص َ
قيم» (فاتحه  )6 ،خداوندا! ما را به راه مستقیم هدایت بفرما.
«ا ْه ِدنَا ِّ
راط ال ْ ُم ْستَ َ
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َ
السبُ َل فَتَ َف َّر َق ب ِ ُك ْم َع ْن َسبِيلِ ِه َذل ِ ُك ْم َو َّصا ُك ْم ب ِ ِه
وه َولاَ تَتَّبِ ُعوا ُّ
يما فَاتَّبِ ُع ُ
َ
«وأ َّن َه َذا ِص َرا ِطي ُم ْستَ ِق ً
ون» (انعام)153 ،
ل َ َعلَّ ُك ْم تَتَّ ُق َ
این راه ،راه مستقیم من است پیروی کنید و از راههایی پیروی نکنید که شما را از راه خدا
پراکنده میسازد اینها چیزهایی است که خداوند شما را بدان توصیه میکند تا پرهیزکار شوید.
از نظر اسالم دستیابی به هر کمالی تنها از راه اعتدالگرایی و میانهروی در امور میسر
است؛ زیرا به تعبیر قرآن ،راه مستقیم ،راهی است که انسان را به کماالت مطلق میرساند و با
ایجاد زمینههای تقربجویی به خداوند ،زمینه ادای رسالت خالفت الهی را به شکل کامل و
مطلق برای انسان پدید میآورد .بنابراین اعتدال ،عنصر اساسی در دستیابی انسان به کمال
بوده و رفتار انسان اگر توأم با اعتدال باشد ،ماندگاری و تثبیتش در روح و روان ،بیشتر از
رفتاری است که توأم با افراط و تفریط باشد.
خداوند در توصیف مؤمنانی که به کمال رسیدهاند آنان را به اعتدالگرایی و میانهروی
میستاید و در آیه  22سوره «ملك» استقامت و اعتدال مؤمنان در ایمانشان را به حرکت
انسان معتدل در راه مستقیم تشبیه میکند .این بدان معناست که کمال ایمانی را تنها میتوان
از راه اعتدال و میانهروی کسب کرد.
در ارزش و اعتبار اعتدال و میانهروی همین بس که در قرآن از راه راست به عنوان راه
میانه یاد شده است و در سوره «قصص» آیه  ۲۲از زبان حضرت موسی (ع) بیان شده که
«راه میانه» راه درست هدایت است و لذا میفرماید:
َ
« ...قَ َ
السبِيلِ » (قصص)22 ،
ى ربِّي أ ْن يَ ْه ِديَنِي َس َو َاء َّ
ال َع َس َ
 ...گفت :اميدوارم پروردگارم مرا به راه راست (میانهروی و اعتدال) هدايت کند!
حتی حضرت ابراهیم دین خویش را دین اعتدال و میانه برمیشمارد و از آن به «حنیف»
یاد میکند تا اصالت و میزان اهمیت میانهروی را به همگان بفهماند.
بدیهی است آنچه که در معارف قرآنی مورد تأکید قرار گرفته ،میانهروی است که از آن
به «اعتدال» و «اقتصاد» نیز تعبیر میشود؛ و این میانهروی را میتوان در موارد زیر به عنوان
نمونه با تمسک به آیات قرآنی دید:
الف) اعتدال در برنامهریزی
« ُه َو ال َّ ِذي َج َع َل ل َ ُك ُم اللَّ َ
ار ُم ْب ِص ًرا( »...یونس)67 ،
يل لِتَ ْس ُكنُوا فِي ِه َوالنَّ َه َ

انسانها حتی در خوردن و آشامیدن و پوشاک باید به اندازه کفاف و نیاز خود از هر
چیزی استفاده کنند و در این موارد گرفتار اسراف و چشم و همچشمی نشوند .میانهروی در
معیشت و اقتصاد زندگی ،مربوط به بحث کمیت و مقدار مصرف است؛ نه کیفیت؛ یعنی شخص
با علم و آگاهی از میزان مصرف مفید میتواند اندازه الزم در هر مواد مصرفی را مراعات
نمایند؛ زیرا افرادی که حد اعتدال و میانهروی را مراعات نمیکنند و در زندگی مدام در حال
افراط و تفریط هستند در زندگی هیچگاه احساس موفقیت و شادکامی و بینیازی نمیکنند
و کوشش آنها در زندگی ،بیثمر بوده و خود را همیشه در گمراهی و در معرض هالکت
میاندازند( .مجله االمه الوسط ،السنه االولی 2009م شماره اول ،با تلخیص و تصرف)
خداوند کسی را که در مصارف زندگی خود میانهرو باشد ،روزی زیاد میبخشد و کسی
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خداوند است كه شب را براى شما آفريد تا در آن آرامش يابيد و روز را داراى ديد
(روشن) قرار داد (تا همه چيز را ببينيد و بتوانيد كار كنيد)...
مسلمان مراقب وقتش بوده و از آن در تحقق آنچه به نفع اوست بهره گرفته و آن را به
خاطر مسائل بیهوده تلف نمینماید .محافظت از وقت ،محافظت از زندگی است و البته هر
انسانی مسئول عمر خویش است که در چه راستایی آن را صرف نموده است .چه نیک گفته
است شاعر:
دقـائــق و ثــوان
دقـات قلب المـرء قائـله لــه        إن الحیــاه
ٌ
یعنی :ثانيههاي در گذار ،عمر تواند اي عزيز قلب تو ميگويد اين را در هر تپش و هر نفس.
فرد مسلمان با تنظیم وقت و تقسیم مناسب آن به گونهای که هیچ جنبهای از جنبههای
زندگیاش ،از جمله :عبادت ،خواب ،بازی و ،...از حد و مرز خود در نگذرد ،به آموزه دینی
عمل مینماید .میگویند :سازماندهی و برنامهریزی درست کارها ضامن رسیدن به اهداف است.
ب) اعتدال در خوردن و آشامیدن
قرآن کریم در باره خوردن و آشامیدن ،ضمن امر به آن ،نهی از اسراف میکند که جمع بین
خوردن و آشامیدن از یک سو و نهی از اسراف ،همان اعتدال و میانه.
ِ
ین» (األعراف)31 ،
خداوند میفرمایدُ «َ :ك ُلوا َو ْاش َربُوا َولاَ تُ ْس ِرفُوا إِن َّ ُه
 لاَ یح ُّب ال ْ ُم ْس ِرفِ َ
بخورید و بیاشامید و اسراف نکنید ،به تحقیق که او اسرافکاران را دوست نمیدارد.
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را که اهل حیف و میل و اسراف باشد محروم میسازد .انسان عاقل و خردمند هنجارها و
قواعد زندگی را در تمامی ابعاد زندگی با علم و دانش شناسایی و مراعات میکند و با رفتار
صحیح فردی و اجتماعی ،خود و جامعه را به چالش نمیاندازد.
با توجه به آیات متعدد قرآن .مؤمنان باید میان خواستههای دنیا و آخرتشان توازن و تعادل
برقرار نمایند ،از یک طرف برای عمران زمین و بهرهبرداری از منابع و نعمتهای خدادادی
در آن نهایت استفاده از این نعمات ببرند و طرف دیگر آخرت را فراموش نکنند و در آنها
اسراف و زیادهروی ننمایند.
ات َما أَ َح َّل هَّ
آمنُوا لاَ  تُ َح ِّر ُموا َطیبَ ِ
اللُ ل َ ُک ْم
در سوره «مائده» میفرماید« :یا أَی َها ال َّ ِذ َ
ین َ
اللُ َحلاَلاً  َطیبا َوات َّ ُقوا هَّ
ین َو ُک ُلوا ِم َّما َر َزقَ ُکم هَّ
َولاَ  تَ ْعتَ ُدوا إ َِّن هَّ
اللَ
ِ
اللَ ال َّ ِذی أَنْتُ ْم ب ِ ِه
 لاَ یح ُّب ال ْ ُم ْعتَ ِد َ
ً
ُ
ون» (المائده)87- 88 ،
ُم ْؤ ِمنُ َ
اي کساني که ايمان آوردهايد! چيزهاي پاکيزه را که خداوند براي شما حالل کرده است،
حرام نکنيد! و از حد ،تجاوز ننماييد! زيرا خداوند متجاوزان را دوست نميدارد و از نعمتهاي
حالل و پاکيزهاي که خداوند به شما روزي داده است ،بخوريد! و از (مخالفت) خداوندي که
به او ايمان داريد ،بپرهيزيد!
«وابْتَ ِغ فِيما آتَ َ هَّ
س
هم چنین در سوره «قصص» میفرمایدَ :
َ
اك اللُ ال َّد َار آْال ِخ َره َولاَ  تَ ْن َ
ن َ ِصيبَ َ
الدنْيا» (القصص)77 ،
ك ِم َن ُّ
و در آنچه خدا به تو داده ،سراي آخرت را بطلب؛ و بهرهات را از دنيا فراموش مکن.
ج) اعتدال در انفاق

قرآن کریم درباره انفاق که از جمله پسندیدهترین صفات و رفتارها و عبادات است،
اسراف و زیادهروی را جایز نمیداند و راه میانه و اعتدال را پسندیده و آن را از صفات نیک
بندگان خویش برشمرده است .خداوند در توصیف «عباد الرحمن» میفرماید:
َ
ين َذل ِ َ
ك قَ َو ًاما» (الفرقان)67 ،
 يس ِرفُوا َول َ ْم ي ْقتُ ُروا َو َك َ
ان ب َ َ
«وال َّ ِذ َ
َ
ين إِذَا أنْ َف ُقوا ل َ ْم ْ
مؤمنین و بندگان صالح خدا کسانی هستند که در انفاق کردن ،نه زیادهروی میکنند و نه
سختگیری ،بلکه راه اعتدال و میانهای را انتخاب میکنند.
همچنین در آیه دیگری از سوره «اسراء» قاعده دیگری را برای میانهروی در انفاق بیان
میدارد ،آنجا که میفرماید:

اصل اعتدال که در قرآن کریم به آن عنایت فراوانی شده است ،در کلیه اعمال و رفتار و
زندگی پر برکت پیامبر اکرم (ص) نیز به روشنی دیده میشود .ایشان هرگز در هیچ امری از
اعتدال و میانهروی خارج نشدند .سیره رسول خدا (ص) در همه وجوه ،سیرهای معتدل بود.
همان طوری که حضرت علی (ع) در مورد سیره آن حضرت فرموده است:
«سیرته القصد» سیره و رفتار رسول خدا ،میانهروانه و معتدل بود( .نهجالبالغه ،کلمات قصار(
همچنین در حدیث صحیح دیگری آمده است کهَ « :ع ْن أَبِی َس ِع ٍ
ید ال ْ ُخ ْد ِر ِّیَ ،عنِ النَّبِ ِّی (ص)
{ج َع ْلنَا ُك ْم أُ َّمه َو َس ًطا} [البقره( »]143 ،حنبل ،ج ،17ص)372
«ال ْ َو َس ُط ال ْ َع ْد ُل» َ
با توجه به حدیث پیامبر (ص) وسط همان عدل است و نسبت میان عدل و اعتدال یا
ترادف و تساوی است و یا عموم و خصوص مطلق ،زیرا اعتدال از عدل فراگیرتر است و همه
شوؤن حیات انسانی را سامان میبخشد؛ اما وسط به عنوان صفت برای امت یعنی امتی که از
هر گونه افراط و تفریط در زمینههای مختلف به دور است.
این اصل در همه تعلیمات و آداب اخالقی اسالم ،طوری عم ً
ال رعایت شده که برای هر
عقل سلیمی ،قابل درک است زیرا از سوی خرد و فطرت آدمی نیز مورد تأیید قرارگرفته؛ و
ساماندهی و استواری جسم و جان آدمی و امور فردی و اجتماعی او ،در گرو رعایت همین
اصل است.
در روایتی آن حضرت (ص) مؤمنین را از اینکه به طور کامل به دنیا گرایش پیدا کنند
-همچنان که یهود چنیناند -و یا از اینکه دنیا را رها کرده و به رهبانیت رو آورند -همچنان که
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 يد َك َم ْغ ُلولَه إِلَى  ُعنُ ِق َ
ورا» (اإلسراء)29 ،
«ولاَ تَ ْج َع ْل َ
َ
ك َولاَ تَ ْب ُس ْط َها ُ ك َّل الْبَ ْس ِط فَتَ ْق ُع َد َم ُل ً
وما َم ْح ُس ً
هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مکن( ،و ترک انفاق و بخشش منما چنان که بسیار خست
ورزی و چیزی به دیگران ندهی) و بیش از حد (نیز) دست خود را مگشای که هر چیز داری
به دیگران ببخشی تا مورد سرزنش قرار گیری و خود درمانده شوی و از کار فرومانی!
بر این اساس ،اصل اندازه نگه داشتن در معیشت و خودداری از «اسراف و تبذیر» و
درعینحال احتراز از «خست و تنگ نظری» در زمره مهمترین آموزشهای نظام اقتصادی
تربیتی اسالم است .این امر به تربیت اقتصادی و نظم معاشی مردم بستگی دارد و الزمه چنین
میانهروی و اعتدالی ،ایجاد و رشد روح انضباط مالی در افراد و خانوادههاست.

برخی از نصاری چنین کاری را مرتکب میشوند -نهی کرده است( .ماوردی1409،ق ،ص)229
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خداوند محمد (ص) را به عنوان رحمت هر دو عالم مبعوث نموده و ایشان نسبت به
ایمانداران مهربان است و به آنان حرص میورزد و چیزی که آنان را در تنگنا قرار دهد و
یا مشقتی ایجاد کند بر او سخت و گران میآید .بار گران آنان را بر میدارد و غل و زنجیری
که بر آنان بود باز میکند؛ پیامبر (ص) چنین میفرماید:
میسراً»( .مسلم ،ج ،2ص  )1104
«إ َِّن اهللَ ْلم یبعثنی معنّت ًا وال متعنّت ًا
ْ
ولکن بعثنی مع ّلم ًا ّ
یعنی :خداوند من را نفرستاده که بر خود سختگیری نمایم و یا دیگران را در تنگنا قرار
دهم ،بلکه من را به عنوان یک معلم آسانگیر فرستاده است  .
همچنین از انس نقل شده است که گفت :پیامبراکرم (ص) وارد مسجد شد و ناگهان دید
که ریسمانی بین دو ستون مسجد بسته شده است و فرمود :اين ريسمان چيست؟ عرض
کردند :این ریسمان مال فالنی است ،چون ناتوان میشود ،خود را به آن آویزان میکند .آنگاه
پیامبراکرم (ص) فرمود :آن را باز كنيد! هر يك از شما بايد تا زمانى نماز گزارد كه با نشاط
است ،چون خسته شد ،بايد بخوابد.
هرگاه فشار و سختگیری از حالت احساس و سلیقه شخصی تجاوز میکرد و به صورت
یک طرز تفکر ،عدهای را به دور خود جمع و مشغول مینمود ،پیامبر (ص) به شدت با آن
مخالفت میورزید .ما این موضوع را در برخورد آن حضرت (ص) با سه گروهی که خط
مشی غیر از خط مشی او در عبادت را در پیش گرفته بودند ،به خوبی مشاهده میکنیم هر
چند که این گروهها جز نیکی و خیرخواهی هدف دیگری نداشتند.
چند نفر از اصحاب رسولاهلل (ص) از اعمال پیامبر در نهانی سؤال کردند و بعد از اطالع
از آن مثل اینکه آن را ناچیز دانستند و گفتند که پیامبر (ص) گناهان اول و آخرش بخشیده
شده است ولی ما برای اینکه مشمول بخشش خداوند قرار گیریم احتیاج به عمل بیشتری
داریم .یکی از آنان گفت :من روزه میگیرم و هیچ وقت آن را ترک نمیکنم .دومی گفت :من
شبزندهداری میکنم و خواب را بر خود حرام مینمایم؛ و سومی گفت :من ازدواج را بر
خود حرام میکنم .سخنان آنان را به پیامبر رساندند .و پیامبر (ص) درباره خودش میفرماید:
َ
ام وأَ ُص ُ ُ
َ
َ َ ُ
س ِمنِّي»
«أ َّما أنَا فَأ َص ِّلي َوأن َ ُ َ
وم َوأ ْف ِط ُر َوأتَ َز َّو ُج الن َِّس َ
اء فَ َم ْن َر ِغ َب َع ْن ُسنَّتِي فَ َل ْي َ
(بخاری ،ج ،7ص2؛ مسلم ،ج ،4ص   )129
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اما من روزه میگیرم و افطار میکنم ،پاسی از شب را عبادت میکنم و بقیه آن را میخوابم
و ازدواج را ترک نکردهام ،هرکس از سنت من روی بگرداند از من نیست.
مفهوم احادیث مذکور به ما میآموزد که شایسته نیست در دین اهلل چه در دعوت دیگران
به سوی اسالم یا در اعمال خصوصی خویش افراط ورزیده ،بلکه باید خویشتن را به
خصوصیات قرآنی امت وسط آراسته ،همانگونه که خداوند حکیم ما را به آن امر نموده و
مورد سفارش رسولاهلل (ص) در سنت صحیح نبوی است.
و رسولاهلل (ص) به اصحابش (رض) میفرماید« :لاَ تُ ْطرونِي َ َ
يسى 
 ك َما أ ْط َر ْت النَّ َص َ
ارى  ِع َ
ُ
ابْ َن َمريَم (ع) فَ ِإن َّما أَنَا َعب ُد ُه فَ ُقولُوا َعب ُد هَّ
الل ِ َو َر ُسول ُ ُه» (بخاری1422،ق ،ج ،4ص)167
َ
ْ
ْ
ْ َ
در مورد من همانگونه كه مسيحيت در مورد عيسي پسر مريم انجام دادند افراط نكنيد.
چون من تنها بنده خدا هستم پس بگویید :بنده خدا و رسولش.
همچنین پیامبر گرامی اسالم میفرماید :این دین محکم و متین است ،پس با مالیمت در آن
درآیید و عبادت خدا را به بندگان خدا با کراهت تحمیل نکنید تا مانند سواری درمانده باشید
که نه مسافت پیموده و نه مرکبی به جا گذاشته است.
همچنین رسول خدا (ص) در همه کارها رعایت اعتدال را به عنوان بهترین گزینه ،نیکو
شمرده است و فرموده است:
«خیر االمور اوسطها» (العینی1999 ،م ،ج ،2ص)241
انسانهایی که دچار افراط و تفریط میشوند معمو ً
ال کمتر میتوانند با دیگران یکدل شوند
و غالب ًا تنها میمانند؛ اما کسانی که در مسیر اعتدال و میانهروی هستند قادرند با مردم یکدل
شوند .پیامبر گرامی اسالم فرمودند :معتدل باشید تا قلبهایتان به هم نزدیک شود.
ناآگاهی و فقدان علم و بدفهمی باعث شده بعضی از مردم در مواردی از فروعات دینی غلو
و تشدید به خرج داده ولی در مقابل ،نسبت به بسیاری از گناهان کبیره میگذرند! مانند غیبت،
خبرچینی ،قذف ،حسد ،جستجو در پی عیوب دیگران و عیبجویی از بیگناهان ،حیله و
نیرنگ نسبت به برادران دینی خود که همفکرشان نمیباشند! و افشای گناه و عیب دیگران و
حتی خوردن و غارت اموال مردم به ناحق!    
از ابنمسعود (رض) روایت شده که پیامبر (ص) سه بار فرمودند هالک شدند متنطعون
(کسانی که بیمورد سختگیری کرده و در گفتار و کردار غلو مینمایند).

اعتدال ویژگی برجسته امت اسالم
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خداوند از امت اسالمی در سوره بقره به سبب پیروی از اسالم به عنوان «امت وسط» یعنی
امت معتدل یاد کرده و میفرماید:
ول َع َل ُ
اس َو ُ
«و َك َذل ِ َ
الر ُس ُ
ك َج َع ْلنَا ُك ْم أُ َّمه َو َس ًطا لِتَ ُكونُوا ُش َه َد َاء َع َلى النَّ ِ
ِيدا »...
يك ْم َشه ً
يك َ
َ
ون َّ
(بقره)143 ،
بیگمان شما را ملت میانهروی قرار دادیم (نه در دین افراط و غلوی میورزید و نه در آن
تفریط و تعطیلی میشناسید .حق روح و حق جسم را مراعات میدارید و آمیزهای از حیوان و
فرشتهاید) تا گواهانی بر مردم باشید (و بر تفریط ماديگرایان لذائذ جسمانی طلب و روحانیت
باخته ،ناظر بوده و خروج هر دو دسته را ازجاده اعتدال مشاهده نمائید) و پیغمبر (نیز) بر
شما گواه باشد (تا چنانکه دستهای از شما راه او گیرد و یا گروهی از شما از جاده سیرت و
شریعت او بیرون رود ،با آئین و کردار خویش بر ایشان حجت وگواه باشد) ....
برای فهم دقیق «امت وسط» جای دارد گریزی به «فی ظالل» سید قطب بزنیم آنجا که
میفرماید« :ملت مسلمان ملت وسطی است با تمام معانی ،چه از وساطت به معنی حسن و
فضل باشد ،یا به معنـی اعتدال و میانهروی ،یا به معنی وسط مادی حسی...
«ا ُ ّمه وسط ًا» ملت وسط و میانهروی است در جهانبینی و اعتقاد ...نه در روحانیت صرف
غلو و افراط میکند و نه در مادیت تنها فرو میرود و ماندگار میشود .بلکه از فطرت پیروی
میکند که در روحی مجسم و نمودار است ،یا جسدی است .چنین ملتی میکوشد تا به این
وجود دو قلو پرداخته انرژیهای دو بعدی مادی و معنوی ،حق کاملی از هر نوع توشهای،
همزمان با چنینکاری سعی میکند زندگی را حفظ نماید و آن را امتداد دهد و بدون هیچگونه
تفریط و افراطی ،بلکه برعکس ،با میانهروی و هماهنگی و اعتدال ،همه توان خویش را در
جهان عالئق و اشواق ،به کار میگیرد»( .سید قطب1988 ،م ،ج ،1ص)131
«اُمه ،ملت میانهروی است در رابطهها و پیوستگیها ...نه شخصیت فرد و ارکان او را
نادیده میگیرد و نه شخصیت او را در شخصیت جامعه یا دولت محو ميگرداند ،همچنین او
را رها نمیسازد تا به فرد خودخواه و حریصی تبدیل شود که به فکر کسی و چیزی جز خود
نباشد ...تنها آن اندازه از انگیزهها و نیروها را به کار میگیرد که وسیله حرکت و رشد گردد؛
و از کششها و ويژگیها تنها آن اندازه سر راه او به وجود میآورد و چوب الی چرخ و

• با پژوهشی ژرف و عمیق میتوان دریافت ،همانگونه که اصل توحید در تار و پود
احکام و مقررات اسالم و آیات و روایات پیچیده شده ،اصل اعتدال نیز در تشریع
احکام لحاظ گردیده است.
•میانهروی اثرات مثبتی در زندگی انسان به جای میگذارد که برخی از آنها در دنیا
و برخی در آخرت بروز میکند.
• اعتدال به عنوان یک اصل قرآنی در همه شئون زندگی فردی و اجتماعی و تمامی
فعالیتهای سیاسی ،اقتصادی و عقیدتی مطرح و در اسالم ،قلمرو وسیعی دارد و در
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دهنه به دهان اسب نفس میاندازد که جلو غلو و سرکشی او را بگیرد و از رغائب و عالئق آن
مقدار در اختیارش میگذارد که رغبت فرد را در راه خدمت به جامعه برانگیزد ،و از تکالیف
و واجبات آن اندازه برای فرد مقرر میدارد که او را خدمتگزار جامعه نماید و جامعه را هم
ضامن و مسئول فرد کند و در نتیجه فرد و جامعه را هماهنگ و همگام گرداند»( .سیدقطب،
1988م ،ذیل آیـه)
بدین ترتیب خداوند مسلمانان را در قرآن از حقیقت مقام و مکانی که در این زمین دارند
و از حقیقت نقشی که در زندگی بشریّت بر عهده ایشان است و ضروری است آن را ا یفاء
کنند ،آگاه میفرماید:
ون ب ِ هَّ
ون بِال ْ َم ْع ُر ِ
وف َوتَ ْن َه ْو َن َعنِ ال ْ ُم َ
« ُكنتُ ْم َخ ْي َر أُ َّمه أُ ْخر َِج ْت لِلنَّ ِ
الل ِ ( »...آل
نك ِر َوتُ ْؤ ِمنُ َ
اس تَ ْأ ُم ُر َ
عمران)۱۱۰ ،
شما بهترين م ّلتي هستيد كه براي (سود) انسانها آفريده شدهايد (مادام كه) به كار شايسته
دستور ميدهيد و از كار ناشايست باز ميداريد و به خدا ايمان داريد»...
به قول شهید عقیده اسالمی «سید قطب» در «فی ظالل» این چنین خداوند مسلمانان را
به اصالت نقششان واهمیت کارشان رهنمود میفرماید و آنان را از بزرگواری جامعهشان آگاه
مینماید؛ و این چیزی است که الزم است امت اسالمی آن را درک کند تا حقیقت و ارزش
خود را بشناسد و بداند که او آفریده شده است تا پیشرو و پیشقراول بوده و آن را وظیفه
امت اسالمی میداند زیرا این امت الزم است که همیشه در مرکز رهبری و پیشوائی سایر امم
قرار داشته باشد.
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همه جا به عنوان یک اصل خللناپذیر اسالمی و قرآنی مطرح میگردد .این اصل
قرآنی که منطبق با فطرت و عقل خدادادی است اسباب رشد و کمالیابی انسان را رقم
میزند ولی افراط و تفریط موجبات سقوط انسان را فراهم میآورد.
• اگر کسی بخواهد به مسئولیت الهی خویش عمل کند میبایست در همه امور راه
اعتدال و میانهروی را در پیش گیرد و با داشتن حد و اندازه در امور مختلف و محوری
کردن اعتدال در تمام برنامهها ،خود را به ّامت وسط نزدیک نموده و با این روش
آسایش و خوشبختی را نه تنها برای خود بلکه برای دیگران نیز به همراه آورد.
• خداوند در بیان جامعه برتر و کامل و ارایه نمونه عینی آن ،جامعه اسالمی و برتر را
جامعهای معتدل و میانهرو معرفی میکند که استقامت با این روش در ذات و نهاد آن
سرشته میشود .بنابراین ،از نظر قرآن و اسالم ،صراط مستقیم هر کس و جامعهای،
میانهروی و اعتدال در همه امور و اقتصاد در زندگی است.
• از آموزههای وحیانی قرآن و سنت نبوی و سیره سلف صالح برمیآید هرگونه خروج
از حدود اعتدال و میانهروی و گرایش به دو سوی افراط و تفریط به معنای خروج
از صراط مستقیم و جاده حقیقت و حقانیت و رهسپاری در بیراهه هبوط و سقوط
فردی و اجتماعی و دستیابی به کمال و تقربالیاهلل است.
• فرد مسلمان در خانواده نیز باید بین حق و تکلیف ،تعادل را برقرار کند .اگر در همه
امورات ،میانهرو و معتدل باشد ،خانوادهاش نیز متعادل و موزون خواهد شد.
• با اندکی تأمل و دقت در معنای لغوی و اصطالحی میانهگرایی درمییابیم که امت
مسلمان امتی است عادل ،فاضل ،معتدل ،متوازن و به دور از هرگونه افراط و تفریط و
بر صراط مستقیم در حرکت به سوی کمال مطلوب است.
• در نهایت اسالم حقیقی و حرکت در راه درست و صراط مستقیم چیزی نیست به جز
پرهیز از افراط و تفریط و حرکت بر روی خط میانه و متعادل؛ لذا بیداری اسالمی،
اصولگرایی اسالمی و بازگشت به اسالم راستین ،میسر نمیشود مگر با رسیدن به
اعتدال اسالمی و ارتقاء به جایگاه امت میانه که ثمره آن برپایی تمدن اصیل اسالمی
است.
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