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 مقدمه

رفتار به  لیتحل یکرده اند. مدلها به طور عام و مدل ها هیرفتار ارا تیریمد یرا برا یمتعدد یو صاحب نظران، مدل ها شمندانیاند

 یشکست در آزمون ها ت،یانتقادها عبارتند از: عدم انطباق با واقع نیاز مهم تر یطور خاص، مورد نقد و انتقاد قرار گرفته اند. بعض

که در آن  یتیوضع رازیبه غ ییها تیرفتار، ناکارآمد بودن در وضع یی، فرض عقال"عناصر مدلها انیم یمنطق ینبود رابطه  ،یعمل

گرفتن آموزه  دهیمدل ها، ناد نیوارد به ا یانتقادها نیاز مهم تر یکیبتوان گفت  دیشا ان،یم نیشده اند و کاربرد محدود. در ا یطراح

 است. نهیزم نیدر ا یانیوح یها

 ییآموزهها یو سعادت بشر دارا تیموفق یاست و برا یقبل انیو مکمل اد یاله نید نیاسالم آخر نیمب نیکه د نیبا توجه به ا لذا،

 یآموزه ها یهیچند سال پژوهش، تالش کرده است تا بر پا یجامع و کامل، متناسب با فطرت بشر و جهان شمول است، مؤلف ط

 .دینما هیرفتار، ارا تیریمد یبرا یمدل ،یاسالم

 رفتهیصورت پذ ییب رواکت ریقرآن، نهج البالغه و سا از بیعمدتا از منابع معتبر به ترت ،یاکتشاف یکردیبا رو ،یمتون اسالم ی مطالعه

از منابع تا استخراج اس مربوط و  یبعض از،یبه طور کامل مطالعه شد و بر حسب ن -خصوصأ قرآن نهج البالغه  -است. متن منابع 

محتوا، مطالب پراکنده و نامنسجم  لیو روش تحل یستمیس کریاز رو یریسپس با بهره گ رفت،قرار گ یچند بار مورد بررس از،یموردن

منجر  ستمیس کیرفتار، در قالب  تیریبه اکتشاف مدل مد ان،یقرار گرفت که در پا شهیتعمق و اند ،یبررس یشده؛ م یجمع آور

 .شد

فصل  در قالب سه ،«یاسالم یرفتار بر اساس آموزه ها تیریمد»کتاب با عنوان  نیا ،یستمیس کردیاساس، با الهام از رو نیا بر

شده است تا بر  یکتاب سع نیدر ا گر،یشده است. به عبارت د میو تنظ هی، ته«رفتار ییچرا»و « رفتار یچگونگ»، «رفتار یستیچ»

سه سطح، به سه پرسش چه هست  نیدر هرکدام از ا یعنیشود؛  نییرفتار، تب ییو چرا یچگونگ ،یستیچ ،یاسالم یآموزه ها ی هیپا

 نهیمثال در زم یبرا(. ۱)نمودار  شودیباشد )وضع مطلوب(؟ پاسخ داده م دیباشد )وضع نامطلوب(؟ و چه با دی)وضع موجود(؟ چه نبا

 ییشود )چرا یم یجیرفتار(؟ رفتار موجود فرد منجر به چه نتا یستی)چ ستیکه رفتار موجود فرد چ دیتوان پرس یوضع موجود م

 رفتار(؟ ی)چگونگ شوندیموجب ظهور و بروز رفتار موجود فرد م یرفتار(؟ و چه عوامل

دستگاه مختصات » ،«یرفتار ی، انواع الگوها«رفتار یستیچ لیمدل تحل»، «رفتار یعناصر شکل دهنده » یاول دربردارنده  فصل

رفتار عبارتند از:  یدهنده  است. عناصر شکل «یریگ جهینت»و  «یستمیس دگاهیسه گانه از د یرفتارها» ،«یرفتار یالگوها لیتحل

 کیرفتار را در قالب  ،«یرفتار اجتماع»و  «یرفتار بر اساس دو بعد رنر فرد یستیچ لیتحل مدل«. اسراف»و  «یرو انهیم»، «بخل»

 ،«یرو فرد انهیم -یاجتماع -مسرف، »عبارتند از:  یرفتار ی. انواع الگوهادهدیشکل م ،«اسرافی رو انهیم»، «بخل»از  وستاریپ

 -یاجتماع بخیل» ،«یفرد لیبخ -یرو اجتماع انهیم»، «رو انهیم» ،«یرواج مسرف فرد انهیم» ،«یفرد لیبخ - یمسرف/ اجتماع»

، «اسراف محور» یمتشکل از چهار دسته رفتار راهبرد یرفتار یالگوها لیدستگاه مختصا تحل«. بخیل»و  «یفرد یرو انهیم

ها از نظر رابطه با  ستمیشامل انواع س ،یستمیس دگاهیسه گانه از د یاست. رفتارها« محوربخل/ اسراف »و « بخل محور/اسراف»



در نقش  یرو انهیبسته، م ستمیبخل در نقش س لیتحل یستمیس یها و الگو ستمیسه گانه با انواع س یرفتارها سهیمقا ط،یمح

 .باز حلقه باز است ستمیو اسراف در نقش س یمنف ی بسته یباز حلقه  ستمیس

عقل »است. عوامل مؤثر بر رفتار، شامل  «یریگ جهیو نت« عوامل مؤثر بر رفتار لیمدل تحل»، «عوامل مؤثر بر رفتار»دوم شامل  فصل

کسب  -، کسب حالل «حرص قناعت»، «حسن ظن -سوءظن» ،«امتیبه ق مانیعدم ا -امتیبه ق مانیا ،«طانشی ۔خدا»، «جهل -

 نیعوامل و همچن انیم یرابطه  انگریعوامل مؤثر بر رفتار، ب لیاست. مدل تحل« مسرفان -روها انهیم -النیو گفتار بخرفتار »و « حرام

کسب حرام،  امت،یسوءظن به خدا، عدم اعتقاد به روز ق طان،یصورت که عوامل جهل، ش نیآنها با رفتار مربوطه است. به ا یرابطه 

و  یفرد یدر زندگ یرو انهیکه همانا اعتدال و م شیخو یمدار اصل از ط،یتفر قیو حرص، انسان را از طر النیگفتار و رفتار بخ

کسب  امت،یکنند. عوامل عقل، خداوند، حسن ظن به خدا، اعتقاد به روز ق یم النهیاست، خارج نموده و او را دچار رفتار بخ یاجتماع

دهد.  یسوق م ،یو اجتماع یفرد یدر زندگ عتدال. و ایرو انهیه سمت رفتار مطلوب مروها، انسان را ب انهیحالل و گفتار و رفتار م

افراط، از  قیحرص، کسب حرام و گفتار و رفتار مسرفان، انسان را از طر امت،یعدم اعتقاد به روز ق طان،یعوامل جهل، ش ن،یهمچن

 .کنند یخارج نموده و او را دچار رفتار مسرفانه م ش،یخو یمدار اصل

 یرفتارها»، «سه گانه یرفتارها جینتا تیکم»، «سه گانه یرفتارها جینتا یریروابط اندازه گ لیمدل تحل»، «رفتار جینتا»سوم،  فصل

 نیحاکم ب ساختار سه گانه یرفتارها جینتا انیم یروابط ساختار لیمدل تحل» ،«جیاز نتا یتیمنابع حما تیکم کیسه گانه به تفک

 یبخل )فرد جیرفتار شامل: نتا جی. نتاردیگ یرا در برم «یریگ جهیو نت «تیسه گانه بر خالق یرفتارها ریتأث»، «هاآن جیانواع رفتار و نتا

در  ،سه گانه یکشف شده از رفتارها جیاست. نتا یو اجتماع یاسراف )فرد جی( و نتایو اجتماع ی)فرد یرو انهیم جی(، نتایو اجتماع

( یو اخرو یویها)دن (، مؤلفهیو اجتماع یو اسراف(، ابعاد )فرد یرو انهی)بخل، م میاز مفاه ،یریروابط اندازه گ لیقالب مدل تحل

 ن،یشده است. عالوه بر ا هیابعاد و . مربوطه، ارا کیسه گانه، به تفک یرفتارها جینتا تیشده اند. ضمنا کم یسازمانده ها، تاشاخص

 یرفتارها جیروابط ساختار نتا لیشده است. مدل تحل هیابعاد و مؤلفه ها، ارا کیفی سه گانه به تفک جیکننده از نتا تیمنابع حما تیکم

آنها، از نظم و ساختار  جیانواع رفتار و نتا نیدارد و ساختار حاکم ب یسه گانه ا یرفتارها جینتا انیم یاختارو س یسه گانه به روابط عل

شود، به همان  کیاسراف نزد ایفاصله گرفته و به بخل  یرو انهیکه انسان از م یزانیبه م ،یعنیکند؛  یم یرویمحدب پ یمنحن کی

 یهر کدام از رفتارها ریشامل تأث تیسه گانه بر خالق یرفتارها ریشود. تأث یم کینزد ئاتیو س یفاصله گرفته و به بد یکیاز ن زانیم

 .است تیسه گانه با خالق یساختار حاکم بر رابطه رفتارها نیو همچن تیو اسراف بر خالق یرو انهیبخل، م یسه گانه

کتاب را فراهم نمودند و در  نیکه فرصت تدو ن،یرحسیکوثر و ام ،یمهد زم،یتا از همسر و فرزندان عز دانمیبر خود الزم م انیپا در

 .میو تشکر نما ریرا تحمل کردند، تقد یسال زحمات قابل توجه نیچند یخصوص ط نیا

از  یبه درک یاسالم یآموزه ها ی هیو بر پا یستمیس یکردیکند تا با رو یکمک م رانیافراد به خصوص مد یکتاب، به همه  نیا

 یرفتار یحرکت از الگوها طیفراهم کردن شرا یو اسراف و چگونگ یرو انهیسه گانه )بخل، م یاز رفتارها کیهر  جیرفتار، نتا یستیچ

در مورد  دیمف یمؤلف بر آن بوده است که مجموعه ا یضمنا هرچند سع(. ۱)نمودار  ابندیدست  لوب،مط یرفتار ینامطلوب به الگو

خوانندگان محترم،  یسازنده  یشنهادهایپ افتیاست با در دواریو ام ستیاز خلل ن یتالش او خال جهیرفتار، فراهم کند؛ اما نت تیریمد

 . .آن بپردازد یبه جبران کمبودها

 یریام مال یصادق منصور

 ۱۳۹۴بهار  - تهران
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 فصل اول

 رفتار یستیچ

رفتار است. هرچند صاحب نظران، رفتار  ندیفرا ایرفتار  یستیچ ستم،یس کیرفتار به عنوان  یاز عناصر اصل یکی ،یستمیس کردیرو از

مختلف،  یرفتار از جنبه ها ،یرفتار سازمان اتیکرده اند؛ اما در ادب فیکارکنان در سازمان تعر یرا به عنوان اعمال و نگرش ها یسازمان

طبقه  ،«یرفتار شهروند»و « مثبت گرا یرفتار سازمان» ،«یاسیرفتار س» ،«بتیغ»، «ترک کار» ،«یشغل تیرضا» ،«عملکرد»: رینظ

 .شده است فیو هرکدام تعر ،یبند

کار  تیفیو ک تیکم یعملکرد به معنا گر،یبه عبارت د دهدهیاست که فرد در شغل خود، انجام م ییشامل مجموعه رفتارها عملکرد،

 یشغل تیانجام شده است. رضا

، ارتقا، از خود کار، حقوق و دستمزد تیخصوصا رضا -یشغل نهیکه در سازمان دارد. در زم یفرد نسبت به شغل یعبارت است از تلق

تواند  یاست و م یشغل تیکه با رضا -تواند مثبت باشد  یفرد از شغلش م یمهم هستند. تلق ،یعدالت سازمان دمیهمکاران، سربر

عدم  یبه معنا بتیفرد از شغل مربوطه و سازمان است. غ یمیکار، شامل خروج دا یاستان یشغل یتیکه نشانگر نارضا -باشد  یمنف

که خارج از  ییتهایعبارت است از کارها و فعال ،یاسیانجام شده است. رفتار س یزیفرد در سازمان، متناسب برنامه ر یحضور موقت

عمدتأ به  یاسیکنند. رفتار س یها در داخل سازمان اعمال نفوذ م یکاستو  ایمزا عیتوز ی نهیدر زم ن،یبوده؛ اما با وجود ا تیرسم

و صبر است. رفتار  یخودباور د،یام ،یدوست ،یمثبت گرا، شامل: شادمان یاره دارد. رفتار سازماندر سازمان اش یرقانونیغ یرفتارها

فرد نبوده و بابت آنها از سازمان حقوق و  یمرس فیوظا ی که در زمره شودیگفته م یداوطلبانه و خودجوش یبه رفتارها ،یشهروند

 ."است یوجدان، ادب و نوع دوست یمدن لتیفض ،یرفتار، متشکل از جوانمرد نیکند. ا ینم افتیدر یدستمزد

قرار  ینقد و بررس مختلف توسط پژوهشگران و صاحب نظران مورد یاز جنبه ها یرفتار سازمان یستیمرتبط با چ اتیادب هرچند

 .است نهیزم نیدر ا یانیوح یگرفتن آموزه ها دهیوارد است، ناد اتیادب نیکه به ا ییاز نقدها یکیبتوان گفت  دیگرفته است، اما شا

، «رفتار یستیچ لیمدل تحل»، «رفتار یشکل دهنده عناصر » بر محور« رفتار یستیچ» ،یاسالم اتیبه ادب هیفصل، با تک نیدر ا لذا،

 «یریگ جهیو نت «یستمیس دگاهیسه گانه از د یرفتارها» ،«یرفتار یالگوها لیدستگاه مختصات تحل» ،«یرفتار یانواع الگوها»

 .ردیگ یقرار م یمورد بررس

 رفتار یعناصر شکل دهنده . ۱

 .، استوار است«اسراف»و  «یرو انهیم»، «سه گانه بخل یرهایرفتار بر متغ یستیچ لیتحل یبتوان گفت که سنگ بنا دیشا

 بخل. ۱.۱

 کبارهی "تبخلوا"، "دو بار "بالبخل"، "دو بار "بخلوا"سه بار،  "یبخلون"، "سه بار "یبخل" یواژه ها م،یارتباط با بخل، در قرآن کر در

ذکر شده اند. عالوه  هیبار، در شش سوره و در هفت آ ۱۲واژه ها  نیشود، ا یکه مالحظه م یآمده است. همان طور کبار،ی "بخل"و 

شح،  رینظ ییواژه ها ات،یاز آ یوم بخل اشاره شده است. ضمنا در بعضبخل، به مفه یاز قرآن بدون ذکر واژه هین آیدر چند ن،یبر ا

 .اشاره به بخل دارند یضن و هلع، آمده است که به نوع
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 ،ینید ضیبه افراد عطا کرده ، انجام ندادن فرا برخوردار است، خصوصأ ندادن از آن چه خداوند یعیوس اریبخل از مفهوم بس عموما

صرف آن در روش ناروا و کسب مال به  شاوندانه،ینرساندن به خو یاری ،یاخالق یها هیتوص اوردنیندا عدم بذل جان و مال در راه خ

 دهیپوش ،، سالم نکردن به مردم میعرضه نکردن علم نداد صداقت، نداشتن اخالص در تعل ،یغیر حق، پرداخت نکردن واجبات مال

 هیاهلل عل یصل امبرینفرستادن بر پ درود یهودعالمان  یه و سلم از سوو آل هیاهلل عل یحضرت محمد صل یامبریداشتن آن نسبت به پ

 .شود یم دهیکه نام آن حضرت شن یو آله و سلم هنگام

به کار رفته، بخل  یزیمطلق دادن چ یاعطاء به معنا یکه در قرآن واژد نیاعطاء قرار دارد و با توجه به ا یبخل در مقابل واژه ی واژه

که فرد  یبخل عبارت است از رفتار گر،ی. به عبارت دردیگ یدر رفتار را در برم طیبخل، هرگونه تفر یعنیامساک است؛  یبه معنا زین

تواند در  یرفتار که از جمله صفات ناپسند است، م نیکند. ا یانجام دهد، رفتار م دیکمتر از آنچه با ایاما انجام نداده  ؛انجام دهد دیبا

 کند. دایمصداق پ ن،گرایارتباط با خود و د

 یبخل فرد. ۱.۱.۱

کند  یم غیدر زها،یچ نیکند و نسبت به خود در مورد کم تر یم یهمانند فقرا زندگ ایدر دن لیالسالم، بخ هیامام على عل یبه گفته 

خوب  یدارند، اما نه غذا یادیثروت ز لیخزانه دار وارثان خود است. هرچند افراد بخ ل،یبخشد و در واقع، بخ یو همه را به وارثانش م

 .است شیبه خو یهمان بخل ورز نیکنند و ا یخود فراهم م یزندگ یمناسب برا لیپوشند و نه وسا یم یخورند، نه لباس خوب یم

شود، بخل است. امام صادق  شتریدارد که اگر از آن ب یدر صرف اموال، اندازه ا ییالسالم، صرفه جو هیعل یامام حسن عسکر انیب به

کرده اند:  فیتعر ینیرا به صورت ملموس و ع -از حد و اندازه در مصرف  شیب ییصرفه جو یبه معنا - دنیالسالم، بخل ورز هیعل

 ی.دار ییکه بر بهتر از آن، توانا یدر صورت ،یکه به نان و نمک بساز نیا

کند که نه اسراف  یرو انهیکه خواهد در مصارف م یمعنا کس نیمقابل اسراف است. به ا یو نقطه  یرو انهیرو، بخل؛ آفت م نیا از

 - یرو انهیگردد. پس در م یاو باطل م یرو انهیشده و م یشود و کار او به بخل منته یگاه هست که غافل م ،یریباشد و نه تنگ گ

 .کرد که به بخل، منجر نگردد اطیاحت دیاب -که امر به آن شده است 

 یبخل اجتماع. ۲.۱.۱

 هیاهلل عل یصل امبریراستا، پ نیکنند. در ا یانفاق نم به آنان عطا کرده، شیکه از آن چه از فضل خو داندی م لیرا بخ یکسان خداوند

است که نسبت به پرداخت آن چه خداوند بر او واجب کرده است، بخ بورزد و حضرت  یشوند که بخیان مردم کس یم ادآوریو آله، 

خود نباشد و در  قوم یآمدها شیپ کیاست که زکات واجب مال خود را نپردازد، شر یشخص : بخیل،ندیفرما یم زین نهیزم نیدر ا

بخل، بخل  نیالسالم ناپسندتر هیعل ی. در کالم امام علدینما یرو ادهیز گر،ید یآنان، دست بخشش نداشته باشد؛ اما در کارها انیم

است که از پرداخت  ی)شح( کس لیالسالم، بخ هیامام صادق عل انیمانند بخل در خمس و زکات است. در ب یدر پرداخت واجبات مال

 .کندی بذل و بخشش م رخداینموده و در راه غ یمانند زکات و خمس خوددار احق خد

رسول خدا  انیدر ب را،یدارد؛ ز یعیوس اریبس ی رهیگفت زکات دا دیشود. با یم یبه زکات، بخل تلق یتوجه یب"رابطه با عبارت  در

: ندیفرما یاهلل علیه و آله م یصل امبریصورت که پ نیاست. به ا یزکات یزیهر چ یعلیه السالم، برا ییه و آله و امام علاهلل عل یصل

عفو و گذشت؛ زکات عقل، تحمل  ،یروزیزکات قدرت، انصاف؛ زکات پ ازمندان؛یزکات مقام، کمک به ن درماندگان؛ یاوریزکات حاکم، 

از مهمان؛  ییرایرحم زکات خانه، پذ یو صله گانیبه همسا یکیزکات ثروت، بخشش؛ زکات رفاه، ن ها؛یکینادان؛ زکات نعمتهاء انجام ن



و تالش در راه خدا؛ زکات بدن، جهاد و روزه؛ زکات علم، عمل به آن و انتشار  یسع ،یزکات سالمت ؛یعفت و پاکدامن ،ییبایزکات ز

 یدانش و قرآن و دور دنیغافالن و ذکر؛ زه گوش، شن تیزبان، هدا از محرمات؛ زکات یآن زکات چشم، عبرت گرفتن و چشم پوش

 رحم است یو صله  یحقوق اله یآنچه خدا داده و زکات پا، گام نهادن در راه ادااز  زکات دست، بخشش بت؛یدروغ و غ دنیاز شن

 ،ییخودنما ی)بخشش برا یرفتار توأم با مشخصات نیبخشش و انفاق داشته است، اما ا گرانیبه د لیاز مواقع، بخ یبعض گر،یطرف د از.

 یدهد. برا یقرار م النیبخ یشود که فرد را در زمره  یبخشش توأم بامنت، انفاق را تلف دانستن و بخشش کم را اسراف دانستن( م

کنند و  ی( انفاق مایو ر یینشان دادن به مردم )خودنما یهستند که اموال خود را برا ی( کسانالنیآنها )بخ دیفرما یمثال، خداوند م

 است؟ ینیو قر نیاو باشد، بد هم نش نیقر طانیکه ش یندارند و کس نیبه خدا و روز بازپس مانیا

که به سائل کمک کند و منت گذارد با  یکس ندیگو یمنت گذار را تا حد بخیل، تنزل داده و م یبخشنده زیالسالم ن هیعل یعل امام

بخل آن است که انفاق  ند،یفرما یالسالم م هیالسالم و امام حسن عل هیعل یاست. امام عل یکه بخل ورزد و کمک نکند، مساو یکس

 .که بخشش کم را اسراف انگارد نیالسالم، بخل عبارت است از ا هیامام حسن عل گرید کالمرا تلف به حساب آورد و در 

 رینظ یرمادیغ یها نهیالسالم، معنا و مفهوم بخل را به زم هیالسالم و امام صادق عل هیعل نیو آله، امام حس هیاهلل عل یصل امبریپ

اهلل علیه و آله،  یصورت که رسول خدا صل نیو آله، توسعه داده اند. به ا هیاهلل عل یصل امبریسالم نکردن و نفرستادن صلوات بر پ

را  لیالسالم، بخ هیعلیه السالم و امام صادق عل نیکند که در سالم کردن بخل ورزد و امام حس یقلمداد م یکس رامردم  نیتر لیبخ

که  کند یقلمداد م یرا کس یواقع لیاهلل علیه و آله، بخ یصل امبریکنند. پ یخوددار ،یگریکه از سالم کردن به د دانندی م یکس

 مانیکه ا یکسان یفرستند، ا یدرود م امبریفرما فرشتگانش بر پ یداوند مخ را،یبرده شود و بر او، صلوات نفرستد؛ ز ینام او نزد و

 .دی)او( باش میو کامال تسل دییو سالم گو دیفرست ای! بردیآورده ا

 ستهیعلیه السالم به بخل بر محور خالق و مخلوق نگر یتوجه شده است، بلکه امام ک یرمادیو غ یبخل بر محور ماد یستیتنها به چ نه

نداده است، هر چه هست، مال خداست پس بخل  ست،یرا که مال مخلوق ن یزیکند، چ ی: اگر خالق از بخش خوددارندیفرما یو م

مداوم و مستمر  ینبودن خدا و بخشندگ لیبخ ه،یسجاد یفهیالسالم، در صح هیامام سجاد عل نیهمچندر حق خدا، اصال معنا ندارد. 

و چون آهنگ تو کردم،  دمیند لیمعبود من! آن گاه که از تو مسألت کردم، تو را بخ ی: اندیفرما یکشانده و م ریاو را به تصو ریو فراگ

را در هر حال از حاالتم و  تینعمتها افتم،یعطاکننده  م،یخواهشها یو درباره نوندهش میبلکه تو را نسبت به دعا افتم؛یتو را گرفته ن

 .افتمیبر خود سرشار  م،یدر هر زمان از زمانها

 .شوند یم ادآوریهمه موجودات را فرا گرفته است  ینکته را که رحمت اله نیا ل،یکم یدر آغاز دعا زیالسالم ن هیعلى عل ماما

 غیرا از او در یزیچ یتعال یبار ینهایغوطه ور بوده و اگر به زعم خود، در زم ،یکران اله یب یمخلوق، در بخششها و نعمت ها پس

 را ییزهایچه بسا چ د،یفرما یهمان طور که خداوند م را،یفضل و رحمت است؛ ز نیدر آن است که باز ع یداشته است، حکمت اله

 .دیدان یو شما نم داندیهستند و خدا م ریخ تانیبرا هیرا که شرم ییزهایتان شر هستند و چه بسا چ یو برا دیپندار یم ریکه خ

از آنچه خدا به فضل  ستیکه حاضر ن یمخلوق رایز ست؛ین نیکند و در مورد خالق، چن یبخل، در مورد مخلوق صدق م جه،یدرنت

 .بخل است ینیکمک کند، مصداق ع ازمندانیمصرف نموده و از مازاد آن، به ن ش،یخو تیبه او داده در حد کفا شیخو

 یرو انهیم . ۲.۱



: ریاز واژه ها نظ یبر مجموعه ا یاخذ شده و پوشش« عدل»است که از  یاعتدال در زبان عرب ی واژه یفارس ی برابر نهاده یرو انهیم

 .، سواء ، صراط مستقیم، قصد ، مقتصد و وسط استیحنیف، قوام، سو

فراخوانده است.  شیخو یدر زندگ یرو انهیاعتدال و م تیوجود از نظم و اعتدال برخوردار بوده و خداوند، انسان را به رعا ی همه

. ردیگ یم بشر را در بر یمختلف زندگ یدارد و ابعاد و جنبه ها یگسترده ا یمعنا یرو انهیکه م دهدیقرآن نشان م اتیتأمل در آ

، شیستا ،یدوست ،ی، دشمندنیدر انفاق، راه رفتن و سخن گفتن، خوردن و آشام یرو انهی: مرینظ یمواردتوان به  یراستا م نیدر ا

 اشاره کرد.  و عبادات دیو آخرت، عقا ایتوجه به دن ،میو ب دیام

 یم یادآوریالسالم  هیرو، امام على عل نیاست. از ا مقرر داشته یا قدر و اندازه یزیآمده است که خداوند بر هر چ میقرآن کر در

اعتدال و حد  تیراه وصول به با رعا قت،ی. ارسطو، اخالق و در حقدیداشت، از آنها تجاوز نکن تان مقرر یبرا یکنند: خداوند حدود

دارد  نیحد مع کی ،یاست. او معتقد است هر حالت روح طیاخالق، حد وسط افراط و تفر ای لتیصورت که فض نی. به اداند یوسط م

 (: ۱۳8۲) یشبستر ی است. به گفته لتیفض ن،یاست و خود آن حد مع لتیتر از آن، رذ شیب ای از آن که کمت

 کرانه است  طشیکه از افراط و تفر / است انهیدر م کویاخالق ن همه

 است میز هر دو جانبش قعر جح / است میچون صراط مستق انهیم

 کمال است  یعدالت جسم را اقص / در اعتدال است ییکوین ظهور

شود  یشمرده م دهیاخالق متضاد ناپسند، اخالق پسند نیا انیاخالق متضاد است. حد وسط م انیصراط، حد فاصل م قتیپس حق

 یعمل تیو رعا طیو تفر طافرا انیباشند. حد فاصل م یدارند که مذموم م طیدو طرف افراط و تفر ده،یاز اخالق پسند کیو عمدتا هر 

از  یمعنا که چون فرشتگان به کل نیباشد. بد یطیتفر ایافراط  دیو فاصله است که در آن نبا یدور تیآن، از دو طرف متضاد، در نها

 ستجدا سازد، پس کمال شباهت او به مالئکه آن ا یصفات به کل نیتواند خود را از ا یانسان هم نم یو از طرف ندیصفات متضاد جدا

 .اوصاف، جدا است نیاز ا یبه کل ایتر سازد که گو نزدیک که تا حد امکان چنان خود را از دو طرف متضاد دور و به تعادل

( انهیراه م)راه  نینبوت، به هم میو تعال تمیان ماس کند، کتاب خدا که در یم انیت بالسالم با استناد به کتاب و سن هیعلامام علی 

السالم به فرزندش امام رد علیه السالم فرمود:  هیاست. امام باقر عل نیو آله، هم هیاهلل عل یصل امبریعمل به پ قیکنند و طر یداللت م

ممکن  یزیچ نی: چه گونه چندیبرد. امام صادق پرس یم نیکه وسط دو کار بد قرار گرفته و آن دو را از ب یریبر تو باد به انجام کار خ

و  یرو ادهیکنند ز یانفاق م یهستند که وقت یکسان نیمؤمن دیگو یفرقان( م یاست؟ امام فرمود: همان طور که قرآن )در سوره 

 .کنند ینم یریسخت گ

 ی هیما ،یرو انهیکه م ندیمافر یاز اسراف و سخت نگرفتن بر خود سفارش کرده و م زیالسالم، به پره هیرو، امام صادق عل نیاز ا

 یستیبا یاتیروا نیرو است. البته چن انهیخرج کند، م ر،یرا در راه خ یشوند که هر کس مال یم ادآوریامام  ن،یاست. هم چن یاستوار

در بخشش  یرو انهیرا به م امبریرو در بخششه قلمداد کرده و پ انهیم یرا افراد نیؤمنخداوند م را،یشوند، ز ریقرآن تفس اتیدر پرتو آ

 .کند یرو ادهیز یستیانسان نبا زین ریدر کار خ یکند. پس حت یسفارش م

دو نوع رفتار  نیکه در حد وسط ب «یاجتماع یرو انهیم»و  «یفرد یرو انهیم»در رفتار عبارتند از  یرو انهیم قیمورد از مصاد دو

 .بخل و اسراف قرار دارند ی النهیرذ
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 یانسان تنها م زین یدرامد مشروع و حالل نیو تالش نموده است. در چن یکسب آن، سع یاست که برا یزیمالک چ یزانیبه م انسان

خداوند  زینحقیقی چنین درآمدی مالک  م،یقرآن کر انیبه ب را،یز د؛یو به نحو حالل، از آن استفاده نما و به اندازه ازین زانیتواند به م

عوامل،  رینبوده و بدون مشارکت و کمک سا یو تالش آدم یسع ی جهینت یدرآمد مشروع نیچن قت،یبخشنده و مهربان است. در حق

 یتواند محصول یآب، هوا و نور، نم ر زمینینظ یو بدون مشارکت عوامل ییکشاورز به تنها کیمثال،  ی. براستنی و نبوده قابل اکتساب

 شده است:  دهیکش ریبه تصو یسعد یاول ش تیدر ب یبه خوب موضوع نیرا به دست آورد. ا

  یو به غفلت نخور یبه کف آر یتا تو نان / و فلک در کارند دیابر و باد و مه و خورش

 یشرط انصاف نباشد که تو فرمان نبر / همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار

 یرا به دست آورد، متقابال آدم ییکنند تا بتواند محصول و دارا یها به انسان کمک م دهیو پد یعیکه عوامل طب یهمان طور اما

ه السالم، در کند. لذا، امام سجاد علی دایاست، مصداق پ یاز اوامر اله یرا ادا کند تا شرط انصاف که همان فرمانبر یحقوق یستیبا

آن است که آن را جز از راه  ییکه حق دارا شودیبر انسان دارد پرداخته و متذکر م ییکه دارا یبه حق معرساله حقوق، به طور جا

و  یدرستش به نادرست منتقل نساز یها نکرده و از راه نهیهز جایو آن را ب یو جز در راه حالل، صرف نکن یاوریحالل به دست ن

: ندیفرما یم زیالسالم ن هیعل ی. امام علیبه خداست قرارش نده یکینزد ی لهیده است، جز در راه خدا و آن چه وسچون خداوند دا

 .صرف خواهد کرد زیآورد، در راه حرام ن دست را از راه ناروا به یکه اموال یکس

 هیدو مکروه اسراف و امساک. از امام صادق عل شد فرمودند: بینخانواده سؤال  یبرا نهیهز یالسالم درباره چگونگ هیامام رضا عل از

 تناوب؛ مصرف کردن.به  یوانیو روغن ح تونیروغن ز ر،یفرمودند: نان، گوشت، ش جوابچیست؟  یرو انهیسؤال شد م زیالسالم ن

 .ردیبهره گ از،یموردن زانیبه م شیازهاین نیتأم ینموده، اجازه داده که از آن برا اریبس یکه عطا یدهند: خداوند به کس یادامه مامام 

و امام  اموزدیکردن را به او ب نهیدر هز کویکه اندازه گرفتن ن خواهدیاز خدا م هیسجاد ی فهیالسالم، در صح هیرو، امام سجاد عل نیا از

: بر ندیفرما یم ها،یداشته باشد. امام، در مورد خوردن یریخود، اندازه گ یکند که در زندگ یم تیالسالم به فرزندش وص هیعلى عل

 .است یانجام عبادت، کمک کار بهتر یبهتر و برا ،یتندرست یکار از اسراف دورتر و برا نیکه ا هایدر خوراک یرو انهیشما باد به م

)ره( در مورد  ینیکه امام خم مینیب یرو، م نیاز ا نهیرا برگز یرو انهیو م زیکه از اسراف بپره ندینما یم هیاساس، امام توص نیا بر

 ای د،یبخور دیتوانیکه م دیپر کن یآب را تا حد وانینمودند، ل یم هینمونه، توص یداشته اند. برا دیتأک یلیدر مصرف، خ یرو انهیم

دستمال  کیداشتند که  دی. تأکمیمصرف نکن ادیز یو در زندگ دیایکردند که به اندازه، غذا درست شود تا اضافه ن یسفارش م شهیهم

 یچراغ منزل را روشن نگه م اجیبه مقدار احت شهی. امام، همدیندازیدور ن د،یبار، دو بار مصرف کن کیعالوه بر  شودیرا اگر م یکاغذ

عذاب گناهان را به چشم  یی. گوشدندی روشن بود، به شدت ناراحت م یاگر چراغ اضاف ستادند،یا یبه نماز م یکیداشت، در تار

 .دیکن یخوددار ،یرضروریغ یکارها یاست و از تلفن برا یضرور یکارها یلفن براکردند: ت یم یادآوری. همواره دندیدی م شیخو

 یاجتماع یرو انهیم. ۲.۲.۱

دو،  نیا انیبلکه در م ؛یریکنند و نه سخت گ یعبدالرحمن آن است که هرگاه انفاق و اسراف م یها یژگیاز و ،یتعال یبار دگاهید از

 .دانندی سخاوت را حد وسط اسراف و بخل م زیعلیه السالم ن . امام علیدارند یحد اعتدال



 هیامام صادق عل اناتیو در ب یخواه در ثروتمندو السالم، همانا بخشش است: خواه در تنگدست  هیدر کالم امام حسن عل سخاوت

 .واجبات مال در راه حق است رداختالسالم، پ هیالسالم و امام کاظم عل

را به  یکه از راه حالل، اموال یمال حرام چشم بپوشد و هنگام لیاست که از تحص یالسالم، سخاوتمند، کس هیامام صادق عل انیب به

است که  یمردم کس نیاهلل علیه و آله، سخاوتمندتر یصل امبریو در کالم پ دینفس، آن را در راه خدا، انفاق نما بیدست آورد، با ط

مال، أن است که واجبات  نیکنند که نافع تر یم انیالسالم، ب هیعل یهد. لذا، امام علرا که خدا بر او واجب کرده، انجام د یاعمال

از آن را مصرف نکند و زکات  یزیچ چیمال، آن است که انسان در راه خدا، ه نیآن، فراهم شود و بدتر ی لهیانسان به وس یزندگ

 .مالش را نپردازد

دارد  ییها یژگیکند؛ اما بخشش و یم نهیکه الزم و سزاوار است، هز ییرا در جا یاست که مواهب اله یانسان ی سخاوت، ملکه پس

بخشش »از درخواست و  شیبخشش پ»، «نداشتن انتظار متقابل» ،«یاز منت گذار یخوددار»از موارد مهم آن عبارتند از:  یکه بعض

 «.پاک و موردعالقه یزهایچ


