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  مقدمه
دهنده بیرونی و عینی که نشانهای  اگر سبک زندگی را دارای مبانی، اصول و نمود

گانه  های سه مصادیق آن است بدانیم، باید سبک و روش زندگی را با توجه به این مؤلفه
گزینند یا نوع تعامل و شیوه و سبکی که افراد در زندگی فردی خود برمی. تفسیر کنیم

رفتاری که با دیگر افراد در زندگی اجتماعی خود دارند و یا تفسیر و توجه آنها به مقوله 
ها و ارتباط محکم مبانی، اصول و  ندگی خداوند، همگی در گرو چنین مؤلفهعبادت و ب

 .های عینی استمصداق
کنند؟ چه  ها چگونه زندگی می انسان توان پرسیدمیتوصیفی به این مسئله،  با نگاه

 ن تابع چه عواملی است؟ اگر آن را بهآناشان مؤثر است و نوع زندگی عواملی در زندگی
برای چگونگی رفتار ای در نظر بگیریم، باید طرحی ایده آل  توصیهصورت تجویزی و 

  .ارائه دهیمشان ها در زندگی انسان
توان آن را جزو اصول سبک زندگی قلمداد کرد و دامنه آن را  یکی از مباحثی که می

. است» روی میانه«از عقاید و باورها تا اخالق و رفتار فردی ـ اجتماعی دانست، مسئله 
توجهی به چنین اصلی به ویژه در مباحث اخالقی، زمینه رسیدن به کماالت بی توجه یا

از  )ع(متعددی را به همراه داشته است، تا جایی که معصومانهای  اخالقی یا بروز آسیب
روی بر این اساس مردم را از زیاده. اند آن غافل نبوده و در موارد متعددی آن را یادآور شده

  اخالقیهای  و زمینه اشتباه در فهم را خنثی و از ایجاد آسیب یا کوتاهی پرهیز داده
اش در زندگی، همراه با   چنین اصلی با توجه به کارکردهای ویژه. اند گیری کردهپیش
های اخالقی و تفسیر نادرست از آن و مختلفی بوده که زمینه انحرافهای  ها و تحلیل تفسیر

 .خالقی را در بر داشته استدر نتیجه فهم اشتباه از بسیاری مسائل ا
برخوردار از چنین حالتی بوده تا جایی  )ع(جالب آنکه روح حاکم بر زندگی معصومان

. »سیرته القصد«: روی تعریف کرده است پیامبر را قصد و میانهسیره  )ع(حضرت علی که
 وسط، قصد و: این همان معنایی است که در قرآن با واژگانی چون )کلمات قصارسیدرضی، (

عدل بیان شده و فقط نظری نیست که در تمام تار و پود زندگی اعم از مسائل اعتقادی، 
  . ها، خدای سبحان به آن توجه داده است اخالقی و رفتاری در همه عرصه

تواند به فهم ما در معنای واقعی چنین اصلی رهنمون شود، کشف معنای درست  آنچه می
امامان . عملی استهای  معیارها و اسوه به عنوان )ع(آن در سیره و سخن معصومان

و  روی در اجزای زندگی فکری، عبادی ای به مسئله میانه به شکل گسترده )ع(معصوم
این مفهوم که در اخالق فردی، اخالق عبادی، اقتصاد و نوع رفتارهای . اند اجتماعی پرداخته

ی فردی و اجتماعی و تبیین گردیده و در زندگ )ع(اجتماعی نمایان شده، از نگاه معصومان
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های مصداق روی و بیان های میانه تبیین مؤلفه. سیاسی آنان نمودهای عملی و عینی یافته است
  .روایی، این پژوهش را سامان داده استهای  آن در زندگی، بر اساس تحلیل آموزه

  تحلیلی بر معنای سبک زندگی
عددی از آن ارائه زندگی، سخن بسیار گفته و محققان، تعاریف مت در معنای سبک

توان گفت در  به اجمال می )20: 1392شریفی، / 51: 1390کنی،  مهدوی/ 34: 1391کاویانی، : ک.ر(. اند داده
بر اساس مفهومی عام که مستند به لغت و عرف عام است، این واژه معنای لغوی سبک، 

: روسته روبهچنین تلقی عامی از سبک، با دو نگا. شود شامل همه مسائل زندگی انسان می
ها و  ما در مقام توصیف هست. یکی اینکه قصد ما از طرح مسئله سبک زندگی چیست

در واقع . کنیم هایی دارد، نیستیم، هرچند از آن غفلت نمی اینکه سبک رایج چه ویژگی
، به )ع(اسالمی و سیره عملی و رفتاری معصومهای  طور ویژه براساس آموزهخواهیم به  می

استاندارد و در امان از خطا، به معنای درست از سبک زندگی دست یابیم که عنوان الگوی 
روز رسانی آن و نیز روش آموزش آن،  البته روش سازگاری بر اساس شرایط موجود و به

  .تر است مطلبی اساسی
در  )ع(انگارانه است که تنها با بیان گزارشی از سبک و شیوه اهل بیت اغراق، ساده بی

در یک رویکرد عام باید اجزای فرآیند ایجاد سبک، چه . کاری بنیادین کرد زندگی، بتوان
ها را مشخص کرد و برای آن ایده  ها و روش به معنای فردی و چه اجتماعی، با همه مؤلفه

مبانی سبک زندگی با همه اقسام خود، اصول سبک زندگی با رویکردهای مختلف و . داد
سبک زندگی دخیل هستند که ضمن شناسایی رابطه روش و اجزای بسیار دیگر، در مسئله 

توان بر اساس سیره و  معنایی و منطقی آنها، محصولی را به نام سبک زندگی اسالمی می
  ها وبدین ترتیب همه تالش. دریافت و از آن بهره وافر برد )ع(سخن معصومان

مینه ایجاد گیرد، اگر در بستری عملی، ز های علمی که در این زمینه صورت میمجاهده
ها یک جریان الگویی را فراهم نکند، کاری بیهوده است که این مهم نیز خود یکی از جنبه

  .و مباحث مهم در سبک زندگی و ایجاد آن در فرآیند زندگی است
توجه به مبانی نظری در سبک زندگی، امری مهم است و هیچ سبکی از زندگی را 

متناسب با موضوع و روش  ،سبک زندگیقان، به تعبیر محق. توان از آن فارغ یافت نمی
روی مسائل بر شناسی توصیفی که برای مثال روان ؛است گوناگون یافته، معانی علوم انسانی

ها تابع چه عواملی  روشن سازد سبک زندگی و رفتارهای انسان خواهدمی، تأکید داردفردی 
در  و توان در آن ایجاد کرد است، چه متغیراتی در آن مؤثر است و یا چه تغییراتی را می

چه عواملی شکل گرفته است و چگونه  متأثر ازمجموع، زندگی انسان از آغاز تا انجام، 
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ای هم  درباره سبک زندگی تجویز و توصیه ،شناسیروانعلم اگر . توان آنها را تغییر داد می
مبانی از شناسی یک مکتب روانوقتی اهداف خاصی است که  با توجه بهداشته باشد، 

این عوامل و که گوید  گیرد و بر اساس آن می ، آن را در نظر میکندپیروی میخاصی 
رات را باید در فرد تغییر داد تا نتیجه مورد نظر و منش انسانی خاص به دست آید؛ متغیّ

در اینجا رفتارهای موضعی، موسمی، فردی و . نامیم چیزی شبیه آنچه در اخالق، ملکات می
. شود بلکه رفتارهای ثابتی مورد نظر است که به منش فرد تبدیل می شود،میظ نااتفاقی لح

  ) farhangeslam.com:1392مصباح یزدی، (
د که گرد شناسی بدین صورت مطرح می شبیه این، به ویژه در علوم اجتماعی و جامعه

اصالت جامعه است، همه اینها را در قالب جامعه در نظر  ،فرض این علوم چون پیش
گیرد؟ چه عواملی در آن مؤثر  گیرند؛ یعنی رفتارهای یک جامعه بر چه اساسی شکل می می

است؟ تغییراتی که در طول تاریخ در سبک زندگی پیدا شده، چگونه و به چه دلیلی به 
ای  توان در آن ایجاد کرد تا سبک رفتار و زندگی جامعه وجود آمده است و چه تغییری می

د خیلی به هم نزدیک است؛ با این تفاوت که رویکرد اول را عوض کرد؟ این دو رویکر
توصیفی  هر دو رویکرد در علمِ هعمدطور به. بر فرد و رویکرد دوم بر جامعه تأکید دارد

نیاز و هدفی که  سبببلکه علوم کاربردی به  کنند، تجویز نمیهستند؛ یعنی خودشان نسخه 
در . کنند ای برای فرد یا جامعه تجویز سخهکنند تا ن دارند، از آن مبانی علمی استفاده می
بیشتر مسائل ناظر به رابطه مردم با دولت است و در  ،علوم سیاسی نیز در عرصه داخلی

ها،  برای برخی از کشور. شود المللی نیز روابط کشورها با همدیگر مطرح می عرصه بین
قالب یک علم  درچنین رویکردی تنها این. سبک زندگی است ، نوعیخوی استعمارگری

های تجویزی  های واقعی را نشناسیم، بحث الزم است؛ زیرا تا زمانی که این زمینهو  توصیفی
  )همان(. کنند ای و دستوری مبنا پیدا نمی و توصیه

آییم که از هدف  نکته مهم این است که ما گاه در دام این توصیف چنان گرفتار می
مندی  شویم و دغدغه ت انسانی است، غافل میعلم و علوم انسانی که پیدایش و بروز کماال

که در اسالم اهمیت ویژه دارد، جای خود را به مطالعات توصیفی و بیان آنچه هست، 
آل، فارغ از همه تالشی که برای تبیین وضعیت  بدین ترتیب یک همایش ایده. دهد می

ین معیار و همچن. کند، باید به هدف توجه داشته باشد و از آن غافل نشود موجود می
ترازوی اثربخشی و تغییر رفتار و سبک زندگی موجود، نوک پیکان چنین تالش علمی و 

با این وصف، دغدغه ما سبک زندگی اسالمی . پژوهشی باشد که نباید آن را از یاد برد
صفت اسالمی، ما را به سبکی که برخاسته از مبانی، اصول و فرهنگ اسالم است، . است
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ای به نام  ورزی و پرداختن به مسئله و سبکی که حتی برای نوع علم دهد؛ فرهنگ سوق می
  .دهد سبک زندگی نیز الگو و سبک ارائه می

اش را باید شیوه، روش، حالت و قالبی دانست که از ظهور باری، سبک به معنای بومی
ایی چنین معن. خورد افراد در صحنه زندگی رقم میهای  و بروز افکار، عقاید، نیت و انگیزه
بینی و ایدئولوژی دینی اش، دارای روحی است که از جهاناز سبک، مبتنی بر رویکرد دینی

  گیرد و دربردارنده قالب و جسمی است که با توجه به این روح و اسالمی سرچشمه می
یابد و تن و جسم و قالب ـ به شرط آنکه در سالمت و صحت باشد ـ پیدایش و بروز می

های  که این روح با همه پیچیدگی و حالتاین وصف، چنان با. دهد آن را شکل می
ظریفش، ناسالم، ناقص و ناموزون باشد یا ناقص درک و فهم شود، جسمی علیل و ناتوان 

اش سبک زندگی التقاطی خواهد شد؛ سبکی که تشنگان و جویندگانِ آن را  دارد که ثمره
  .به سراب خواهد کشاند

توان انسانی با تمام اجزایش در نظر گرفت که  می در یک مثال ساده، سبک زندگی را
اش، عملکرد  بینی ها و جهانبر اساس حاالت فکری و روحی و سالمت روان و نوع اندیشه

بر اساس این امر نیز ممکن است سبک زندگی افراد . دهد و رفتاری را از خود بروز می
  .شکل بگیرد و از یکدیگر متفاوت باشد

  یرو دامنه معنای میانه
ای، اصول سبک زندگی جایگاه ویژه دارد و از  در چنین ساختار و اجزای به هم پیوسته

در . است» روی اصل میانه«آنها که نمود عملی و عینی در زندگی معصومان یافته،  ترین مهم
روی اصلی است که به عنوان یک ملکه  یک معنای اجمالی و فارغ از تعاریف متعدد، میانه

بخشی از آن، روح . گیرد علم و دانش و بینش صحیح، در آدمی شکل میدرونیِ مبتنی بر 
دهد و بر مختلف جهت میهای  متعالی است که به افکار و افعال و رفتار انسان در عرصه

اند، در  اخالقی که دو روی سکه افراط و تفریطهای  هایی، انسان را از آسیب اساس مؤلفه
 و اقتصاد، قصد اعتدال،، رو حالت میانه راروی  میانه دانانی چون دهخدا،لغت. دارد امان می

روی، حاصل مصدر و به همچنین در فرهنگ عمید، میانه. داند می دوری از افراط و تفریط
  .بیان شده است خودداری از افراط و تفریط و حد وسط کاری را در پیش گرفتنمعنای 

 ؛»وسطه الشیء اوسط« :است عربی زبان در »وَسَطْ« واژه ترجمه روی میانه و اعتدال
 برای نمونه ؛دازه باشدان یک و متساوی طرف دو دارای که چیزی هر منتخب و برگزیده

چنین  .»است ترین فالنی در میان خویشاوندانش برگزیده ؛وسط قومهأفالنٌ من «: گویند می
عنی ارتباط با معانی اصطالحی آن نیست و در بحث ما ی ای وجوهی دارد که بیبرگزیدگی

در واقع، استواری و استقامت، تناسب، توازن و افراط و . کننده استزدگی، تعیین سبک
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معنای لغویون با معانی . تفریط نداشتن، سالمت و فساد نداشتن از لوازم چنین معنایی است
و » سواء«و » وسط« »اعتدال« واژگانی چون .ارتباط نیست وارد شده در متون دینی، بی

ولی بیشترین کاربرد در مفهوم و اصطالح را  اند،ین معنا به کار رفتهنیز به ا» حنیف«
از این روست که در روایات اسالمی به پیروی  ؛یافت» اقتصاد«و » قصد«توان در واژه  می

  .استفاده شده استروی  و میانهبرای بیان اصطالح اعتدال » قصد«از واژه  ،از قرآن
اصطالح،  روی در میانه و اعتدال از گران، منظوربا این بیان و مبتنی بر دیدگاه پژوهش

 و شرع و عقل منظر از شایسته رفتار و سلوک در استقامت و فضیلت بر پایداری و ثبات
 به دیگراست؛ از افراط و تفریط به حد وسط و اعتدال ) امیال مختلف انسان(رداندن آنها برگ
آن امر حاصل  ،و شایسته باشد نیکو ،شرع و عقلاز نظر یابی به امری ، هرگاه دستسخن

 یک وجود توان می بنابراین. آن امر بروز نکند ،ش نیکو و احسن استنبودشود و زمانی که 
 صالح معتدلی، کار هر که مفهوم این به ادعا کرد؛ اصالح و اعتدال را میان منطقی رابطه نوع
  )61: همان( .دارداصالح به  و نیازاست فاسد  ،ت است و هر کار غیرمعتدلیدرس و

  روی درسخن و سیره معصوم میانههای  شاخصه
آنچه چنین . روی مثل بسیاری دیگر از واژگان، معنایی سهل و ممتنع دارد معنای میانه

کند، تفسیر حقیقی و واقعی  مفهومی را به ویژه در ارتباط با سبک زندگی دچار مشکل می
این مفهوم نیز مانند بسیاری از مفاهیم، های الهی است؛ به این معنا که آن و منطبق با آموزه

  روی را در تواند معنای میانه در این میان آنچه بیشتر می. نادرست برداشت شده است
روشن سازد و به فهم معنای دقیق آن مدد کند، آن است که  )ع(های معصومانآموزه

ص در بپرسیم آیا چنین اصلی در زندگی، یک راهبرد است یا یک تاکتیک یا روشی خا
زندگی یا بخشی از  کامالً ویژه، یا ایجاد وضعیتی برای برخورد با برخی مسائلهای  وضعیت

زندگی های  ای جدا بافته از آن است که در کنار دیگر وضعیت زندگی و به صورت تافته
  .گیرد و یا باید آن را یک حالت روحی یا یک بینش نظری تصور کرد شکل می

معنای ویژه دارد؛ معنایی که نه جانب  )ع(ستگاه اهل بیتروی در د به هر حال، میانه
در چنین معنایی که . انضباطی را دربر دارد سنجی و یا بی افراط و نه تفریط و نه مصلحت

. روی چیزی مطابق حق و امری عینی است، نه امری ذهنی و باطل دهند، میانه ایشان ارائه می
 )ع(مصادیق جزئی و روشن از طریق معصومانروی که همراه با  در چنین معنایی از میانه

تواند معنای آن را به نفع خود مصادره کند؛ زیرا این معنا همان  ارائه شده است، هرکس نمی
و  »و جعلناکم أمۀ وسطا«چیزی است که خداوند امت خود را بر اساس آن سامان داده 

هماهنگ با چنین اصلی  ای از مصادیق عدل رااگر پاره. بندگانش را به آن امر کرده است
معنا کنیم ـ که در برخی موارد نیز باید میان آنها تفاوت معنایی قائل شویم ـ در تکوین و 
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آیات های  توصیه. توان روح حاکم بر آنها را برخوردار از چنین امری دانست تشریع می
  ای آنه الهی به باورهای میانه، مشی میانه و عادل بودن در همه امور، برخی از ویژگی

  .است
دهد که در پرتو چنین  هایی را به دست می ویژگی )ع(توجه به زندگی معصومان

تواند  است، می هایی که عینی و سازگار با وضعیت خاص ارتباطی ها و ویژگی شاخصه
امروزه در مباحث اخالقی و به ویژه اخالق کاربردی، . روی باشد مصداق بارز مفهوم میانه

روی خود و  باید در شرایط روبه اوت و خاصی است که شخص متفهای  سخن از وضعیت
در این صورت، . ها تصمیم اخالقی بگیرد ها و دیگر معیارمبتنی بر زمان و مکان، اولویت

تر عمل کند،  ها، معیارها، اصول و قواعد استاندارد تر و براساس مؤلفه هرکس به شکل دقیق
کمتری را نیز متحمل های  است و آسیبتر از دیگران  او از لحاظ اخالقی رشدیافته

یابی به قواعد و اصول مبتنی بر معیارهای اخالق اسالمی که بتواند بنابراین دست. گردد می
های  مشخص، انسان را به تصمیم درست برساند و از سویی او را از آسیبهای  در وضعیت

گفته، در این اخالقی در صحنه زندگی درامان بدارد، مهم و ضروری است که اصل پیش
و سیره  )ع(های معصومانبدین ترتیب با توجه به روح حاکم بر آموزه. جهت کارگشاست

توان تعیین کرد که روی می هایی را برای میانه ها و ویژگی عملی آنان در زندگی، مشخصه
  :است از برخی از آنها عبارت

  محوری حق. 1
عمل به  سیرش، دست کشیدن از حق وای تفسیر کنیم که تف روی را باید به گونه میانه

. را بگیریم  به این معنا که بگوییم در عمل کردن به حق، جانب وسط و میانه باطل نباشد؛
روی،  رو است و میانه نگاه دینی اصرار دارد بیان کند که دین و به ویژه اسالم، آیینی میانه

روی، اصل  یانهتوان به جای اصل م جنبه و اصلی از اصول حق است و به جرئت می
که عدل را که اعتدال از آن گرفته شده، به مداری را گذاشت؛ چنان محوری و حق حق

رو  دانند؛ از این  می» یضع األمور مواضعها«و نیز به معنای » اعطاء کل ذی حق حقه«معنای 
هایی را بیان  توان مؤلفهروی بر اساس چنین معانی لغوی و اصطالحی، می برای اصل میانه

در این دو روایت، حکایت از عمومی بودن و جاری و ساری » امور«و » کل«واژه . دکر
محوری دانست؛ چراکه میانه  روی را باید مساوی با حق بنابراین میانه. بودن حق در آنهاست

و  بودن، چیزی نیست جز آنکه از خود حق تعالی نشئت گرفته و به آن نیز امر کرده است
ای لحاظ شده و هم در عالم تشریع از انسان  به همین دلیل، هم در عالم تکوین چنین مسئله

رویی، جز خیر  محوری و میانهخواسته شده که چنین باشد، همان گونه که نتیجه چنین حق
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است که به  تعبیری» امت وسط«برتر نیست که امت پیامبر و اسالم، بدان وصف شده و 
  .پردازد یبیان چنین ویژگی م

خواهد بازده کاری اداره یا سازمان متبوعش را باال ببرد، باید  برای نمونه مدیری که می
حال ممکن است به . در مقام تشخیص، از توان و نیروی کارکنان، استفاده شایسته ببرد

سبب تشخیص نادرست، تصمیم بگیرد نیمی از کارکنانش را از آقایان و نیمی دیگر را از 
در این صورت، . رو باشد خواهد مدیری میانه نتخاب کند؛ به حکم اینکه میها ا خانم

محوری که باید ضابطه محیط شغلی باشد، جای خود را به اقدامی ناخوشایند  شایستگی و حق
ها  جامعه امروز ما در همه ساحت. دهد روی است، می که ریشه در درک نادرست از میانه

در این . گاه متناسب با آن، اقدام و عمل کندی بشناسد، آنباید ابتدا حق هر چیز را به درست
  .روی نخواهد بود ای و دست کشیدن از حق، به معنای میانه وضعیت، اقدامات سلیقه

  به هنگامی و مقتضای حال. 2
روی برشمرد، مؤلفه  های معنایی میانه توان آن را جزو مؤلفه یکی از مباحثی که می

ای، اعمال و رفتار و حتی افکار  در چنین مؤلفه. ای حال استو مراعات مقتض» هنگامی به«
روی اقتضا  میانه. گیرد انسان بر اساس رعایت و در نظر گرفتن مقتضای حال صورت می

. اش با خدا، به حال و شرایط خود و خدایش توجه کندکند که انسان در ارتباط عبادی می
نسان اِدبار دارد و نیز رها نکردن خانواده و نهی از پرداختن به امور مستحبی، زمانی که دل ا

آمده  )ع(بارزی است که در سیره و سخن معصومانهای  معیشت به بهانه عبودیت، نمونه
امروزه شاید بتوان بر اساس چنین اقتضای حالی، به امور مسلمان سامان داد و با توجه . است

  .ها پرداخت به اقتضائات و شرایط موجود، به تعیین اولویت
رو هستیم؛ برای مثال کسی که  ای روبه در ارتباطات فردی و اجتماعی، ما با چنین مسئله

کشد یا به حسب  از فریضه امر به معروف و نهی از منکر غافل است و از آن دست می
است؛ گاه  کند، در حال تفریط و افراط شرایط، اقدام به امر به معروف و نهی از منکر نمی

دارد و مقتضای حال را که برای روی، دست از فریضه الهی برمی و میانهبا تمسک به اعتدال 
کشد و  روی از آن دست می کند و به حکم میانهنمونه تذکر زبانی است، به کلی رها می

داند که اقدام عملی در فالن وضعیت مناسب  گاه چون مقتضای حال را نشناخته و نمی
  .کند نیست، اقدام می

  شمول و فراگیری. 3
این اصل چنان زندگی انسان را درنوردیده که هیچ شأنی از شئون زندگی از آن تهی 

ها و حبّ و بغض او و  نیست، به طوری که هم باورهای انسان را در بر دارد و هم گرایش
- همچنین جالب آن است . کند دهد و هم در رفتار و اعمال او رخنه می امیالش را سامان می
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تواند از یک بعد، تهی و در بعد دیگر، خود را به چنین صفت  میرو ن که یک انسان میانه
روی و در  اطالقی که در برخی از روایات در مورد اعتدال و میانه. ای متصف بداند شایسته
ای که است؛ به گونه کننده چنین شمول و فراگیریآمده، بیان )ع(های معصومانسفارش

فردی، اجتماعی، سیاسی، اخالقی، عبادی در  بندی دیگر، چنین اصلی زندگی در یک تقسیم
  . دهد واقع همه ابعاد زندگی انسان را پوشش می

توجهی به چنین جامعیتی  کند، بی ترین آسیبی که جامعه دینی و مؤمنان را تهدید می مهم
کنند و برخی، افراطی یا  اندیشند و افراطی یا تفریطی عمل میبرخی، اعتدالی می. است

برخی در زندگی فردی مشی و . رو هستند کنند و در برخی موارد میانهتفریطی فکر می
این گونه است که . اند روشی میانه دارند، ولی در زندگی اجتماعی به افراط و تفریط غلتیده

  . بندداخالقی با همه ابعادش میهای  چنین جامعیتی راه را بر آسیب
ای از کالم آنان را در برخی نباید پاره )ع(بنابراین در ارزیابی و استفاده از کالم معصوم

این مسئله آفتی است . ابعاد، پررنگ و برجسته نشان داد و از برخی ابعاد دیگر، غافل بود
که دامن بسیاری از افراد را گرفته و با استناد به بعدی از ابعاد و یا وجهی از وجوهی که 

اف و تن دادن به برخی روند و زمینه آسیب و انحرمی معصوم بیان کرده، بیراهه
آورند و برای این عملکرد باطل و ها را در خود و دیگران فراهم می اخالقی بی

آورند؛ برای نمونه در عالم سیاست میل به چپ یا راست و یا  گرایانه خود توجیه می تحویل
ی تندروی و افراط در برخی مسائل مانند آزادی بیان و یا برخوردهای افراطی با افراد، همگ

توجهی به این اصل و یک طرفه به قاضی رفتن در بی هایی افراطی و تفریطی در زمینه
اجتماعی نیز های  در امور دیگر مثل امور فردی و عبادی، اخالق و رفتار. طرفین دعواست

  .کند چنین معنایی صدق می
روی  هتواند داعیه میان رو، تنها در یک بعد و ساحت نمی نکته دیگر اینکه انسان میانه

داشته و در بعد و ساحتی دیگر افراطی یا تفریطی باشد؛ چه اینکه این اصل، اصلی فراگیر و 
  .همه جانبه است

  خویی با فطرت و نفوس انسانینرم. 4
دهد،  ترین اصولی که در سرتاسر زندگی دینی انسان، خود را نشان می یکی از مهم

دلیل بسیاری از امور اعتقادی،  مسئله فطرت و امور فطری است که خاستگاه و سبب و
اخالقی و گرایشی در انسان است؛ برای مثال مسئله خداباوری و فطری بودن آن همواره 

 )ع(های اسالمی و به ویژه سخنان معصومانکانون توجه خداباوران بوده و در گستره آموزه
رت پاک امور اخالقی نیز چون با نفوس سالم انسانیت و فط. به آن پرداخته شده است
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آدمیان سازگاری دارد، همواره امری پذیرفتنی است، اما ریشه و خاستگاه و رنگ و بوی 
روی دانست و هرجا که فطرت انسان به عنوان  توان در اعتدال و میانه چنین اصلی را می

ای در مورد امری از امور در هر یک از ابعاد  یک شاخص، قضاوت و داوری ناشایسته
روی است، تأمل کرد و  توان در اینکه این امر همراه با میانه باشد، میزندگی انسان داشته 

هرگاه فطرت سلیم انسان در مورد امری قضاوت شایسته داشت، آن را مطابق با اعتدال 
  .دانست

تابد، از تفویض و یله و  برای نمونه، فطرت پاک انسانی همان قدر که جبر را بر نمی
ال جبر والتفویض بل «مانی که با پیشنهاد معصوم یعنی رود و ز رها بودن انسان طفره می

گیرد و شبهاتش رسد و به آن خو میشود، به آرامش می رو میروبه» أمر بین األمرین
این مسئله درباره امور اعتقادی مصداق دارد و البته در رفتارها و اخالق . شود برطرف می

کند انسان، معاش  یمی تأیید نمیفردی، عبادی و اجتماعی نیز چنین است؛ هیچ فطرت سل
توجهی به امور خود و دیگران  پوشی و بی اش را رها کند و در پی امور آخرتی، ژنده دنیایی

کند، شأنی مهم از شئون  ای که اختیار می در اصل، انسان با چنین پیشه. را سرلوحه قرار دهد
برد و بیراهه  از یاد می کند، اش را که فطرت به آن گواهی دارد و آن را تأیید می وجودی

چنین معیاری ـ یعنی فطری بودن ـ در بسیاری دیگر از مواردی که بحث . رود می
از دیگر سو، هرجا که افراط یا تفریطی . کند، همخوانی داردروی درباره آنها صدق می میانه

صورت گیرد، فطرت به عنوان نگهبانی حتی دور افتاده و دفن شده زنگ خطر و هشدار را 
اش را زند، به این امید که آدمی بدان گوش سپرد و آهنگ و مسیر و سبک زندگی می

  .تغییر دهد
  عامل اخالق. 5

روی معرفی شده، همسویی با قواعد  ای برای میانهیکی از مواردی که به عنوان شاخصه
. شودشمول اخالقی است که از لوازم فطری بودن این اصل خوانده میو اصول عام و جهان

گاه از چنین اصول و قواعدی فارغ نبوده است؛ برای نمونه قاعده های الهی هیچموزهآ
که آن را قاعده زرین » پسندید، برای دیگران هم بپسندید و بالعکس هرچه برای خود می«

آمده است و یا اصول عام و  )ع(های اسالم و روایات معصوماناند و در آموزه اخالق نامیده
اسالمی آمده است، مثل های  آنها توجه شده و در آموزه کمتر به جهانشمول دیگری که

ها مردود  فروشی در همه ابعاد را در حق همه انسان که کم» التبخسوا الناس أشیائهم«
  . روی هستند خواند و قواعد و اصول اخالقی و فراوان دیگری، وامدار اصل میانه می
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خود، وضعیت یا موقعیتی را نیکو روی که هر شخص از دیدگاه  از سویی اصل میانه
فروشی را که رویکردی تفریطی در حق  زند، کم داند و از افراط وتفریط سر باز می می

را که رویکردی تفریطی » تر از آنچه هست، دیدنبزرگ«دیگران است یا اعجاب و 
آنها اند و میان  تابد و این امور، متأثر و معلول چنین اصول و قواعد اخالقی است، برنمی

همچنین در معنای اخالقی عمل کردن، مهم این است که . تعامل دو سویه برقرار است
کند و لذا نه در حق خویش ظلم  انسان، عدالت را در حق نفس خویش و دیگران برقرار 

  توان رابطه تنگاتنگی میان اخالق و از این نظر نیز می. نماید و نه در حق دیگران می
  .روی برقرار کردمیانه

ای در مسائل و مشکالت فرد و اجتماع دارد؛ امری که موضوع  این مسئله اهمیت ویژه
توجهی به چنین اصل و روی، بی در بیان مصادیق میانه. آن گره خورده استمقاله ما به

اخالقی مرتبط با آن، رابطه این اصل با مسئله اخالق را بیشتر نشان های  ها و دغدغه آسیب
، سازگاری با عقل و شرع و مراعات پروای الهی نیز از مواردی است طرفینی بودن. دهد می

روی دخیل دانست که هر کدام نیز جای توجه و  توان آن را در تحلیل معنای میانه که می
 .بررسی مصداقی دارد

  تحلیلی بر مصادیق عینی
دانیم، باید این پرسش را  گاه که سبک زندگی را در تمام شئون زندگی دخیل میآن

توان در سبک زندگی رصد کرد و در واقع  روی را چگونه می اسخ گوییم که رد پای میانهپ
روانه است؟ چنین اصلی بنابر  با توجه به موارد مصداقی، چه چیز حاکی از زندگی میانه

های جزئی دهد؛ تا جایی که در هر کدام از مصداق مصادیق عینی، بیشتر خود را نشان می
های  عمل و رفتار و چه در بعد فردی و یا اجتماعی، مبتنی بر مؤلفهچه در مقام باور، چه 

  .گیریم ها را پی میبررسی جزئی برخی مصداق. خورد گفته، زندگی انسان رقم می پیش
  روی در نظام باورها میانه. 1

دهد و  باورها و نظام حاکم بر آن، بخش عمده و مهمی از زندگی افراد را شکل می
های  ها و رفتارهای فرد و جامعه گردد؛ از این رو همواره در پژوهش یشتواند مبدأ گرا می

براین اساس . بنیادین، انسان و جوامع دارای اهمیت است و ارزش مطالعه و بررسی دارد
توان تنها در رفتارهای فردی و اجتماعی رصد کرد، بلکه نظام باورها و  روی را نمی میانه

دربر دارد؛ به عبارت دیگر، در وسط و اعتدالی بودن، فقط اعتقادات هر فرد و جامعه را نیز 
در انتخاب رفتار مناسب با شرایط و وضعیت خاص نیست، بلکه در نظام باورها نیز خود را 

ترین رکن اعتقادی که توحید است، از چنین امری تهی نیست؛ از مبانی  مهم. دهد نشان می



 

 

  فصلنامه
  علمی
  پژوهشی

80

امری را در نسبت با آن تبیین کرد و نوع  توان چنینشناسی، می خداشناسی تا مباحث انسان
کند، نیازمند چنین  شود و نسبتی که با انسان برقرار می تصویری که از صفات الهی ارائه می

کند، ما خداوند را به عنوان فاعلی قهری که دست و  چنین اصلی اقتضا می. رویکردی است
  . را موجودی مختار و مستقل ندانیمپای اراده انسان را بسته، قلمداد نکنیم و از سویی انسان 

 )ع(که معصومان»الجبر وال تفویض بل أمر بین األمرین«چنان که گذشت، آموزه آن
دهنده نظام اعتقادی ما در رابطه انسان و خداوند در مورد افعال و آن را ترویج کردند، سامان

اعتقاد است و مسئله اعمال اوست که مانع افراط یا تفریط و فروافتادن در یکی از این دو 
ای از افراط و تفریطِ یاد  محال بودن شناخت خدا و شناخت جزئی و تفصیلی حق نیز نمونه

و از سوی ) تشبیه(از یک سو بار کردن برخی صفات جسمانی و بشری به خدا . شده است
) تعطیل(دیگر، ناممکن بودن شناخت انحای صفات حق تعالی اعم از صفات ذات و فعل 

لیس کمثله شیء وهو «در این زمینه آیه . روی نداشتن در این باب است ای از میانه هنیز نمون
از این آیه، رویکردی اعتدالی و  )ع(گشای معصومانو تفاسیر بسیار راه» السمیع البصیر

فکری و های  روانه در مسئله است که انسان را در مرز باورهایش، اخالقی و از آسیب میانه
  . دارد خدا، به دور می اخالقی در باور به
گری فکری  فهمی و بدگمانی یا جمود و نیز الابالیروی در باورها زمینه کج مسئله میانه
 فکری که منجر به بروز رفتار نامطلوب فردی و اجتماعیهای  ترین آسیب را به عنوان مهم
دنظر اهل تواند به عنوان یک مطالعه و پژوهش موردی م این امر می. برداست، از بین می

ها و  بنابراین چون تمرکز و توجه ما سبک زندگی است و دغدغه. علم و اندیشه باشد
کنیم، نظام باورها را که خود بخش  اخالقی را مبتنی بر سبک زندگی رصد می های آسیب
کنیم و با ای از سبک زندگی و زیربنا و مبنای آن است، به بحثی جداگانه واگذار می عمده

  .پردازیم اخالقی به بیان مباحث میای ه رویکرد آسیب
  اعتدال در امور فردی. 2

هایی دانست که در آن،  نامه کارها و آییناسالم را سرسلسله راههای  شاید بتوان آموزه
داند و برای او در برابر خود الزام اخالقی تعریف  انسان را در مقابل خویشتن مسئول می

است و انسان حق کشتن، خواری و به ضعف در چنین رویکردی، نفس محترم . کند می
تواند عنان دست و پای نفس خود را به طور مطلق باز  ضمن آنکه نمی. کشیدن آن را ندارد

در این صورت انسان، هم به . گذارد تا هرگونه و هرجا و با هرچیز که بخواهد، ارتزاق کند
های  توصیه ترین محوری .کند تا به خود آسیب بزند نفسش توجه دارد و هم او را رها نمی

اگر . سازد روی است که زمینه را برای مراقبه افراد در مورد حقوق نفس وادار می دین، میانه
  عبادت را مصداقی از امور فردی انسان و در رابطه با خداوند تعریف کنیم، در صورت
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رو بهروی ـ با مشکالتی در سبک زندگی رو توجهی به این اصل بنیادین ـ یعنی میانهبی
  . هستیم

کند، انسان به آنچه بایسته و حق است، در امور عبادی عمل  روی اقتضا می اصل میانه
رو در جایی که مسئله عبادت در مقام مسئولیت اخالقی افراد نسبت به خود یا  نماید؛ از این

از نماید؛ برای مثال برخی  روی و عمل بر اساس حق می دیگران را در بر دارد، امر به میانه
افراد به بهانه تالش وافر و به دست آوردن روزی و معیشت، چنان غرق کار و امور دنیوی 

کنند و شوند که مسئله عبادت و ارتباط با خداوند را به عنوان حق عظیم الهی فراموش می می
برخی نیز به بهانه عبادت و ادای حق بندگی، دست از تالش دنیوی و پرداختن به مسئله 

و سیره عملی آنها، گرایش به جانب افراط  )ع(سخن قرآن و معصومان. دارندمعیشت برمی
کند تا هیچ کدام فدای دیگری نشود و از  روی می تابد و توصیه به میانه و تفریط را بر نمی
  .حق فاصله نگیریم
روی در اخالق فردی، ضمن تعدیل رابطه انسان با خود، بستر رفتار مطلوب  مسئله میانه
توجهی به چنین اصلی، انسان را گاه خودکامه، مغرور، متکبر، حسود و بی. تاجتماعی اس

خودشیفتگی، به واسطه نگرش . سازد مبتال به بسیاری از رفتارهای اخالقی ناپسند می
ناموزون به خویشتن است؛ به قدری که انسان، خود و فکر و عملکرد خود را به شکلی 

از طرفی ذلت نفس و . گردد ها می نجاریداند و زمینه بروز ناه افراطی صائب می
روی اخالقی در ارتباط شخص با خود است؛ زیرا در  بینی هم محصول نداشتن میانه خودکم

شود و حتی در مقام تشخیص، چنین ذلتی را با این موارد، انسان برای خود ارزشی قائل نمی
  . داند تواضع و فروتنی برابر می

توان تفسیر کرد تا جایی که تر می ی را به شکل جزئیاین چنین اعتدالی در اخالق فرد
، سخن گفتندر حرکات و سکنات آدمی مثل راه رفتن، نگاه کردن، بذل و بخشش کردن، 

، امور اقتصادی و بسیاری دیگر از ارضای غریزه جنسی، خشم و غضبمیدن، آشا خوردن و
نکته . اندها سفارش کردهبه ویژه با تأکید بر مباحث اخالقی، به آن )ع(بیتموارد، اهل

ها بدان  روی و توجه همه جانبه به آن است که در مؤلفهدیگر، جامعیت میان صفت میانه
  . اشاره شد

  و دنیا ) آخرت(روی در معیشت دین  میانه. 3
گاه . دهد روی و اعتدال همواره میان دو امر خود را نشان می که مشهود است، میانه چنان

است و گاه اخالقی، و گاه میان دو گرایش مثل حب و بغض یا عشق این دو امر، اعتقادی 
توان درباره آن سخن گفت، دنیاطلبی و  یکی از مصادیقی که می. و نفرت است
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در حد وسط و مشی . تواند انسان را دچار افراط و تفریط کندطلبی است که می آخرت
گونه  همانکنند،  یمان ترسیم میدر ارتباط ما با دین و دنیا )ع(ای که معصومان روانهمیانه

زهد  خواند،میناپسند و زیانبار را های نفسانی  که عشق و عالقه شدید به امور مادی و لذت
که انسان از تمام امور دنیا و لوازم زندگی، کار و  ابه این معن - را نیز ی تفریطی یو پارسا

 و ک، پوشاک، مسکناز نظر خورای را که خود و خانواده و افراد و کشدبکوشش دست 
و آن را رهبانیت و از  کندمینکوهش  - سازددیگران  کند، نیازمندسرپرستی میدرمان 
و ترک (رهبانیت ؛ وَرَهْبَانِیۀً ابْتَدَعُوهَا مَا کَتَبْنَاهَا عَلَیهِمْ«آیه . داندمیجاهلیت  هایعادت
و این گفته  )27 ، آیهحدید(» مرا از پیش خود پدید آوردند ما بر آنها آن را ننوشته بودی) دنیا

هایی از این  ، نمونه»رهبانیت در اسالم وجود ندارد؛ ال رهبانیه فی اإلسالم«: پیامبر اسالم
هایی هشدار داده و نیز به چنین افراط و تفریط )ع(ائمه هدی )229: 1409 ،ماوردی( .موارد است

از ما  ،ی دنیایش ترک کندکه دنیایش را برای دینش و دینش را برا کسی«: اندهفرمود
  )409، ح 18: 1404حرانی، ( .»نیست

  روی اقتصادی میانه. 4
روانه است که بخش مهمی اقتصاد، خود معنای قصد و میانه را در بردارد و رفتاری میانه

دهد؛ زیرا  دهد و به سبک زندگی افراد جهت می از زندگی و معیشت انسانی را شکل می
اش، چه در مقام فقر و چه دارایی، اهمیت اقتصادیهای  دها و داشتهنوع تعامل انسان با درآم

. روی توصیه شده است ای و امری، به مراعات اعتدال و میانه انسان در هر مرحله. بسیار دارد
رویی زمینه عفاف و قناعت را در زمان تنگدستی و فقر، و زمینه گذشت و ایثار  چنین میانه

های کاریشود از یک سو برخی اسراف کند و موجب می ینیازی ایجاد مرا در زمان بی
نیازمند را های  فردی جای خود را به بذل و بخشش اجتماعی بدهد و از سوی دیگر، انسان

درست مصرف کردن و پرهیز از اسراف نیز مصداق چنین رفتاری . داری واداردبه خویشتن
ید وان و نیروی خویش بادر حد تکه مؤمن است است؛ زیرا چنین سبک و روشی وظیفه 

در رونق و  ،های زندگی بر تأمین هزینه افزونگردش چرخ اقتصادی جامعه مدد رساند و  به
  . شود جامعه شریکسازندگی 

روی در امور اقتصادی جای خود را به افراط و تفریط دهد، با  در صورتی که میانه
همواره  کهداری  سرمایهه عجاماخالقی و اجتماعی همراه است؛ مانند های  مشکالت و آسیب

همراه گرایانه  با نگرش توحیدی و آخرت چون، تأکیداین  لبتهاکند و می تأکیدبر اقتصاد 
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 در .گیردمیحالت اسراف و تبذیر سرمستانه به خود ورزد و یا یک سره بخل مییا نیست، 
 1د دنیاییمعادل زهاقتصاد، داری در جهان غرب است،  سرمایهه اخالق پروتستانی که ریش

است، پیشه خود قرار  که بدترین نوع زهدرا زیرا اندوختن سرمایه  )614: 1387ریمون، (؛ است
سعادت (نام دارد؛ » زهد من الدنیا للدنیا« میدر اخالق اسال ایچنین زهد نکوهیده. دهدمی

که فقط برای خود دنیا؛ در حالی در دنیا ورزیدن  و امساک یعنی زهد )83 :1، 1374پرور، 
 )183: 1385طبرسی، ( ل؛نه جمع ما مطرح کرده، انفاق مالدلیل بعثت خود را  )ص(اعظمپیامبر

و اکنون که غرب به کرد  همت خود داری پروتستانی که اخالق کار سرمایهچیزی 
 ورغوطهدر مصرف و تجمل  را کنار نهاده و ری و زهدگ آن ریاضت ،فراوانی دست یافته

  .شده است
است که پیامبر، » بخل«صفت غیر اخالقی  ای،نتیجه چنین زهد نکوهیدهاز نظر اسالم، 

در  )39 :4 ،1407کلینی، ( .داند خدا میدر آسمان و زمین مبغوض  را) بخیل(واجدان چنین صفتی
 زینیا بی روی در فقر و میانههای نبوی با نفی چنین افراط و چنان تفریط، به واقع آموزه

که در دنیا و آخرت [گانه  های سه دهنده ن را یکی از نجاتو آکنند و سفارش می تأکید
جامعیت  )53 :4همان، ( .خواندمی] رهانند ها و گناهان و عذاب الهی می فرد را از مسئولیت

دهد و به اقتصاد و چنین اصلی که در مباحث پیشین بیان شد، اینجا هم خود را نشان می
ای که  کند، به گونه بلکه در فقر و نداری نیز امر می روی نه تنها در زمان دارایی و غنا، میانه

تأیید قرض کردن و تالش برای . هم قناعت کند و هم از نیاز افراد خانواده خود غافل نباشد
است، در راستای چنین راهبرد  )ع(تأمین معاش خود و عائله که توصیه و سیره معصومان

   .اساسی قرار دارد
در  روی میانهبر شما باد به «: است که فرمود )ع(ضامؤید چنین مطلبی، سخن امام ر

فقـر و ثروت و نیکی کردن چه کم و چه زیاد؛ زیرا خـداوند متعال در روز قیامت یک 
بر این  )346: 78، 1403مجلسی، (. »نصفه خرما را چنان بزرگ نمایـد که ماننـد کـوه احد باشد

شود، ضمن به دیگران توصیه میاساس در کنار ایجاد وسعت روزی، به انفاق و بخشش 
ای «: به زبیر فرموددر روایتی رسول گرامی خدا  .آنکه از اسراف و تبذیر نهی شده است

به او  ،آنان است و هرکس زیاد خرج کند) مخارج(نفقات ه بندگان به انداز زبیر، روزیِ
حضرت در  )114 :16، 1404ابی الحدید،  ابن(. »رسد کم می ،رسد و هر کس کم خرج کند زیاد می
 ،اگر او وسعت در روزی بدهد: کند من به ادب الهی اخذ میؤم«: فرمود نیز دیگرروایتی 

                                                      
1. Ascese dans le monde 
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من هم مخارج را ؤم ،روزی را محدود کنداگر او و ] بدون اسراف[دهد  من هم وسعت میؤم
اما نه بخل ورزد و خوف ناداری وجود او را بگیرد و همواره در فکر [کند  محدود می

هر کس خود را «: فرمایدهمچنین می )ص(پیامبر اکرم )12 :4 ،1407کلینی، ( .»]باشدانداز  پس
 :73، 1403مجلسی، (. »نماید خدا نیز او را فقیر می] با وجود دارایی اظهار فقر کند[به فقر بزند 

و  کندمیدر این زمینه را مایه بقا و دوام زندگی معرفی  روی میانه نیز )ع(امام رضا )316
ورزند و هم  ت میگیرند و خسّ سخت می شانرا که در مصرف، به خود و خانواده کسانی
  آمده در روایتی .داندمیاز جاده مستقیم بیرون  ،کنند روی می که اسراف و زیادهرا آنان 
  : است

: فرموددند که او مین مخارج خانواده جویا شأدرباره چگونگی توی از 
به  ،فدایت شوم :گفتم. دو روش ناپسندمیان  ؛حد وسط است) مخارج خانواده(

رحمت الهی بر تو باد، آیا : دانم این دو روش چیست؟ فرمود خدا سوگند نمی
را ) گیری سخت(و اقتار ) روی زیاده(دانی که خداوند بزرگ اسراف  نمی

نه  ،اند که چون انفاق کنند کسانی و«: ناخوشایند دارد و در قرآن فرموده است
حد وسط را ] روش[گیرند و میان این دو  نه تنگ میکنند و  ولخرجی می

   )205: 4، 1385حکیمی، (. »گزینند برمی
روایات مربوط به تقسیم اوقات سه گانه یا چهارگانه نیز مؤید این اصل است و سبک 

روی و ادای حق زندگی و زیستن در همه ابعاد  زندگی انسان را به در پیش گرفتن میانه
معیشتی وانهاده شده و نه های  نه جنبه )ع(هایی از معصومان توصیهدر چنین . دهد سوق می

بنابراین با توجه به . آخرتی؛ نه فراغ و استراحت فراموش شده و نه اشتغال و تالشهای  جنبه
روی در  مقاله اقتصاد و میانه«همدانی، : ک.ر( دارداساسی ه سه حوز ،روی در معیشت روایات، میانه

  .)http://www.pajoohe.com، »معیشت
ساعت  شانزدهتا  چهاردهکارگران روزانه  ،پس از انقالب صنعتی :روی در کسب میانه. 1

یعنی روزی هشت ساعت و  ،ای چهل ساعت اما اکنون همه کشورها هفته ،کردند کار می
شناسان اجتماعی زیرا روان )221: 1390پور،  مقدمی(اند؛ را پذیرفته دو روز تعطیلی در هفته

بیش از یک شیفت ندادن اند تعیین ساعات کاری و تشویق کارگران به انجام  تهدریاف
بر اینکه  افزون ،کاهش ساعات کار. های جسمی و عصبی خواهد شد مانع بیماری ،کاری

ایجاد اشتغال بیشتر و نیز پاسخ دادن به نیازهای اساسی انسان و رسیدگی  هدفی انسانی است،
رسول  )167: 1387توسلی، ( .اوقات فراغت را در برداردبه زندگی شخصی و استفاده از 

اش را چونان مجاهد راه خدا  با اینکه تالشگر در راه معیشت خانوادهـ  )ص(اکرم
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شقاوت  هاینشانهشدت حرص در طلب دنیا را نیز یکی از  )199: 3، 1405احسایی، (، دانست می
 ؛به اعتدال و زیبایی عمل کنید ،روزی در طلب«: فرمود و می )290: 2، 1407کلینی، (خواند می

به  )ع(که امام حسین گونههمان )74: همان(. »رسد زیرا رزق شما در هر حال به شما می
  : فردی فرمود

نه چون جنگاوری که طالب غلبه است با تمام قوا در راه روزی ! ای فالن
ی زیرا طلب رزق یک سنت اسالم ؛بکوش و نه کسب را رها کن به امید توکل

است و البته اعتدال در طلب نیز یک نمود برای عفت است و نه آن تالش 
 ،رزق چونکند؛  کند و نه این عفت، رزقی را کم می وافر، رزقی را زیاد می

   )428: 1408دیلمی، ( .نوعی طلب گناه است ،ورزی مقدر شده و حرص
در  )ص(ول اکرمهایی کاربردی نیز دارند که رس برخی از روایات در این زمینه توصیه

  » من باید زندگی خود را سه بخش کندؤم«: فرمود بارههمین 
 .»و خانواده و مهمان و نفس تو هر یک بر تو حقی دارند خدایت«: فرمود مینیز و 

   )2: 1، 1410ورام، (
فرمایش  بنابراین«: به یکی از اصحاب خود فرمود )ع(امام رضا :روی در خرج میانه. 2
  )54: 1، 1362صدوق، ( .»دگی نه بخل به خرج دهید و نه اسراف کنیددر مخارج زن ،الهی

انفاق، هر نوع مخارج در غیر از نیازهای واجب خود و خانواده  :روی در انفاق میانه. 3
 ،هدیه و کادو به دوستان و ارحام و نیز قرض دادن به افراد و صدقه بر نیازمندان اعم از

  . شودمیهمگی را شامل 
ضمن توصیه به  ،همچنین در مورد جایگاه اعتدال در نگاه به قدرت )ع(امام رضا

  : فرماید می مداریاخالق
است و نگاه نکن به کسی تر  ینینگاه کن به کسی که از تو در قدرت پا

است و بیشتر سزاوار افزایش تر  این عمل برای تو شایسته. که باالتر از تو است
در نزد خدا  ،با یقین و بینشابسته وکم  همیشگیعمل که بدان  .شوی می نعمت

بدان ورعی سودمندتر از ترک  .بهتر است از عمل زیاد بدون یقین و با کوشش
گواراتر از  این نیست و هیچ زندگیاکارهای حرام و خودداری از آزار مؤمن

دارتر از زیان ایاخالق خوب نیست و مالی سودمندتر از قناعت و نادانی
  )296: 17، 1404، مجلسی( .خودپسندی نیست

  یکی از ابعاد مهم در سبک زندگی مسلمان،: روی در ظاهر و نوع پوشش میانه. 4
  شیوه ظاهری زندگی است که نوع امکاناتی چون مسکن و مرکب تا ظاهر لباس را نیز



 

 

  فصلنامه
  علمی
  پژوهشی

86

نما شدن یا توصیه به های دین به پرهیز از لباس شهرت و انگشت توصیه. در بر دارد
هایی که در چگونگی ظاهر مو و محاسن  ش کفار و حتی سفارششباهت نداشتن به پوش

شک نکاتی که  بی. کندشده، گویای این سخن است که از افراط و تفریط نهی می
الحجج، مستند  حضرت ثامن. اند، اهمیت بسیار دارد ، مؤمنان را بدان یادآور شده)ع(معصومان

بپوش، و زیبا «: فرمودصیه میبه سیره اجداد طاهرینش به پوشیدن لباس زیبا چنین تو
 عبای خز که قیمت آن پانصد درهم بود،(روپوش  )ع(زیرا جدم علی بن الحسین ؛بپوش
گذرانید و چون  می همچنین ردای پنجاه دیناری داشت که زمستان را در آن) پوشید می

   )451: 6 ،1407کلینی، ( .»داد می فروخت و پولش را به بینوایان می آن را ،شد می زمستان تمام
گونه پوشش در دهد که اینای از امامان، این نکته را در ذهن شکل می چنین سیره

از این نظر . روش امیرمؤمنان نیز نبود و حتی سفارش وی به زهد، با آن سازگار نیست
دهند  بسیاری از افراد در جامعه امروز ما نیز براساس رویکرد زاهدگرانه خود، ترجیح می

امام جالب آنکه . و مندرس بپوشند و به ظاهر لباس خود حساس نباشندکهنه های  لباس
پوشید، در  می بها های فاخر و گران این پرسش که چرا لباس پاسخدر روایتی در  )ع(رضا

پوشیدند؟  هایی نمی چنین لباس )ع(و امام علی )ص(حالی که اجداد و نیاکان شما، پیامبر
همان بود که  ،بود و پوشش مناسب آن زمانفقر عمومی  )ص(زمان رسول خدا«: فرمود
ولی زمان ما رو به توسعه و گسترش است و اگر بخواهیم مانند نیاکان  ،پوشید می جد ما

: 1409حرعاملی، : ک.ر( .»کنند می شویم و به ما اهانت می در نظر دیگران خوار ،خود بپوشیم
  )8باب ، ابواب مالبس ۀکتاب صلو

نرمی با نفس و مراعات اقتضای . دهد روی خود را نشان می انههای می در اینجا نیز مؤلفه
 ،در هر صورت. حال و تناسب، برخی از آنهاست که در کالم امام به آن اشاره شده است

آنجا که . آمیز دانست به مسئله لباس پوشیدن را باید نگاهی جامع و اعتدال )ع(نگاه امام رضا
 ،احترام به دیگران در مسئلهزیست و می گینهایت ساد ، دربود حضرت مربوط به خود

گاه آن )ع(رضا در روایات داریم که امام رو از این ؛کرد می شئونات عرفی جامعه را رعایت
پوشید و از زیر لباس و در  می قیمت گران لباس معمولی و ،شد می که در اجتماع حاضر

  .کردبه تن می قیمتلباس خشن و ارزان ،خلوت

  گیری نتیجه
جانبه تحویل برد؛ آسیبی توان در قالب شعار و تفسیرهای یک روی و اعتدال را نمی میانه

بسیاری . اخالقی فردی و اجتماعی فراوان شده استهای  که منجر به پیدایش و بروز آسیب
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روی، جانب افراط با تفریط را گرفته و از مسیر حق دور  به حکم شعار اعتدال و میانه
  . اند گشته

محوری، بخشی چون حقهای قوام ضمن یافتن مؤلفه )ع(ن معصوماندر سیره و سخ
توان به شکل جزئی و مصداقی،  محوری، میاقتضای حال، مالئم با نفس بودن و شریعت

چنین اصلی را در رفتار فردی و اجتماعی و ابعاد اخالقی، سیاسی، اجتماعی و حتی ظواهر 
 )ع(معیار و الگویی که امامان. د کردرص )ع(معصومانهای  زندگی در سیره عملی و توصیه

اخالقی که های  ها و آسیبکنند، حجت و معیاری است برای دورشدن از انحراف بیان می
  .بیان شد
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