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  : چکیده

وباشدوادارهکردنکارهامیهارویودوریازافراطوتفریطازمسائلمهمواساسیدرهدایتانسانمیانه

کندتاجاییکهدراندیشهحضرتعلیجادهحقومسیرهاسفارشوتوصیهمیقرآنوسنتپیامبرانبهآن

(علیهالسالم)مومنانعلیامیرالنیمکهبهبررسیدیدگاهآایننوشتاربردر.هدایتبرآنپایدارواستواراست

وبهاینسواالتپاسخدادهشودکهپرداختهتازوایایاینموضوعروشنشودپیراموناعتدالومیانهروی

علیه)نازنگاهامامعلیآاعتدال،عواملتحققاعتدالوموانعآن،آثاراجرایاعتدالوآثارعدمشاخصههای

السالم ) زندگیاجتماعی در است؟ آوریاطالعات-توصیفی،روشتحققچگونه روشجمع بهتحلیلیو

نتایجتحقیقنشانمیدهد،اعتدالدرهمۀامورامریالزموضروری.میباشدصورتکتابخانهایواسنادی

توانیافت،بهاینمعناکههرکارمعتدلیحاصلآنکهیکنوعرابطهمنطقیمیاناعتدالواصالحمی.است

نیازمن معتدلیفاسدمیباشدو کاریغیر هر موجبصالحودرستاستو تا اصالحشود دآناستکه

.سعادتافرادگردد



اعتدال؛میانهروی؛افراط؛تفریط؛اجتماع: واژگان کلیدی



 

 
 
 



 

 :مقدمه

 ابعاد و باحقیقت انسان، ساختن سعادتمند جهت در دستورهایش و دارد توجه انسان وجودی ابعاد تمام به اسالم، شمول جهان دین

 همه بررسی با.آوردهاست پدید را آن دارد، کامل آگاهی انسان وجودی ابعاد تمام از که خداوندی رازی است؛ منطبق وی وجودی

 به است، احسن نظام که عالمرا نظام اسالم، که استنباطمیشود حقیقت این خوبی به اسالم شریعت رهنمودهای و وحی تعالیم جانبه

 و مهم مسائل از که اعتدال،باشد و میانهروی به زندگی، های عرصه و ابعاد تمامی در را انسان و نموده معرفی اعتدالی نظامی عنوان

 محکوم و مذمت را تفریط و افراط خصلتی هر و کاری هر در وفراخوانده میباشد کارها کردن اداره و انسانها درهدایت اساسی

 بر که یابد می سامان بدرستی زمانی جامعه چراکه اعی،اجتم زندگی است،باالخص دانسته زندگیمفید امور تمام در را آن و کرده

 جامعه تفریط و افراط هرگونه ...معاشرتهاو و دوستی روابط ذم، و مدح انتقاد، اعتماد، همچون روابطی.باشد استوار معتدل روابط

تبعیض و اجتماعی روانی فشارهای ناسالم، روابطی مرج، و هرج همچون اجتماعی های آسیب و کشاند می تباهی و سویتزلزل به را

 مسیر در ومانعی تمدن فروپاشی و انحطاط موجب که دهد می گسترش را گردد می محسوب جامعه جدی مشکالت از امروزه که را

 .شود می جامعه در بالندگی و رشد

 دسیسه دهد، می قرار کمالواقعی و سعادت مسیر در را انسان آورده فراهم را نشاط پر و سالم زندگی یک موجبات جامعه، در اعتدال

.گردد می افراد واعتقادی هالکتاخالقی از جلوگیری و اجتماعی وحدت برقراری موجب نماید، می خنثی را دشمنان های

 صدر در که است صفاتی جمله از.است حاالت جمیع و اقوال افعال، در تفریط و افراط از ودوری روی میانه راستی، معنای به اعتدال

 آن مقام و ارزش که ای بگونه .است گرفته قرار تأکید مورد بسیار که ست دستورهای و توصیه ازبزرگترین .است گرفته قرار فضائل

:است نامیده وسط امت را اسالمی امت مجید، قرآن که بوده حائزاهمیت حدی به

 «.لَیالنَّاسِوَیَکُونَالرَّسُولُعَلَیْکُمْشَهِیدًاوَکَذَلِکَجَعَلْنَـکُمْأُمَّۀًوَسَطًالِِّتَکُونُواْشُهَدَآءَعَ»

(341سورهبقره،آیه).بدینگونهشماراامتیمیانهقراردادیمتابرمردمگواهباشیدوپیامبرهمبرشماگواهباشد

 ..رهاهمانمیانهآناستخیراالموراوسطها؛بهترینکا:فرمود(لیاهللعلیهوآلهوسلمص)چنانکهپیامبربنابراین

بهترینکارهامساوی؛«. الخَوفِ وَ الرَّجاءِ اِعتدِالُ خَیرُاالَعمالِ»:فرمود که است شده روایت نیز(معلیهالسال)ازامیرالمؤمنین چنانکه

(07نهجالبالغه،حکمت).امیدست و بودنترس

 استو استوار و پایدار آن بر هدایت مسیر و حق جاده داردو شمندارز بس ،جایگاهی(علیهالسالم)علی حضرت اندیشه در اعتدال

 آوردن روی و است انحراف باشد نگرفته قرار مبنا این بر آنچه هر دلیل بههمین و است شده دیده فضایل مادر و خیر مرتبه اعلی در

نمی کسی اصوال امیرمومنان نظر از.ستا خیرات پایه هم و است خیر هم اعتدال لذا .شدناست مضمحل و سقوط همان انحراف به

در ایمان مدعی تواند فرماید می مومن صفات بیان در ایشان .نیست معتدل که حالی باشد، اَلْقَصْدُ المؤمن»: مؤمن، « سِیرَتُهُ  شیوه

.)است روی میانه و اعتدال الْاِقتِصادُ بَسُهُممَلْ فَالْمُتَّقُون» :فرماید می نیز متقین صفات در و(3131محمدیریشهری،  پوشش ؛«

(311نهجالبالغه،خطبه).است روی میانه پرهیزگاران

شودکهمبنایاند،اینضرورتحسمیازآنجاکهمدعیانعدالتدرطولتاریخهرکداممبناییبرایاجرایعدالتداشته

اعتدالچیست؟،ازعتدالگراییوداعیهدارپرچماعتدالوا،منادیواقعیعدالت(علیهالسالم)امامعلی

شاخصههایاعتدال،عواملتحققوعوامل شناسایی اعتدال،به مفاهیم و معانی پرداختن ضمن که آنست بر محقق رو این از 

.بپردازد(علیهالسالم) علی امام دیدگاه از اجتماعی زندگی در آن، از خروج آثار و اعتدال آثار خروجازآن،



 

 :تدالمعنا و مفهوم اع

کومتیواجتماعیزندگیرود،همهیقلمروهایفردی،خانوادگی،سازمانی،نهادی،حاعتدالازبرترینمصادیقعدلبهشمارمی

دارباشد،چه،ازمنظرگیرد،امااینشمولوعمومیتتنهادرمواردیاستکهاعتدالدرآنقلمرویاپدیدهمعنیمیبشررادربر

برهمیناساسچوناعتدالتنهادررفتارهامعنی.تدالباغیراعتدالیعنیافراطوتفریطازنوععدموملکهاستمنطقی،تقابلاع

اعتدالدرصحنهیرفتارهانیزشکلوقالبیثابتوجاودانه.توانونبایدازاعتدالسخنگفتیابد،درباورهاوارزشهانمیمی

(3101لطیفی،.)شودآنموضوعوتابعشرایطگوناگون،بامصلحتوخردجمعیسنجیدهمینداردودرهرموضوعمتناسببا

انساندرمیاندوقطبافراطوتفریطدررفتاروسلوکو.اعتدالواژهآشناواصطالحیکلیدیدرمتوناخالقیگذشتگاناست

تصویریکهاخوانازاعتدالارائه.کهاعتدالپیشهکندیابدملکاتنفسانی،درصورتیبهالگویصحیحروحیورفتاریدستمی

داننددهند،حکایتگرنبردیمیانعقلوطبیعتاست،بهاینمعنیکهدوریازمقتضایطبیعتوتقرِّببهلوازمعقلرااعتدالمیمی

(3133شکریان،.)گویندومی

:است،مفهوماصطالحیعدلرابهصورتزیربیانکرده(3101)لطیفی

وبنابراینپیمودنمسیرهایانحرافی،همانافراطیاتفریطوخروجاز.هاستهاوبایستهواژهاعتدالبهمعنایانطباقباشایسته-3

.ومیزانانحرافازعدالتوحقمتناسبباشدتوضعفافراطوتفریطاست.مسیراعتدالوحقوانصافوقسطاست

سوزونیازمندآگاهیازترحرکتبررویصراطمستقیمکاریدشواروطاقتدررفتاروبهتعبیریدقیقمراعاتوحفظاعتدال-2

هاینفسبشریوآموزشوتمرینمداوم،وآنگاهعزمیاستواروپوالدیناستدرونوبرونهستیوآشناییبااستعدادهاوقابلیت

.تفریطتعادلخودراازدستندهدهایاعتباریافراطوتابتوانددربرابرجاذبه

وشایستگیبرابریوتساویوانصافموردنظردراعتدالتساویکوروچشم-1 بدونتوجهبهقابلیتها ودربستهنیستتا ها

:نویسدحضرتامیردرفرازیازنامۀخودبهمالکمی.هاقرارگیردتعارضباحقوقوبایستگی

المس» و المحسن فیوالیکونن األساءة الهل تدریباً و االحسان فی االحسان الهل ذلکتزهیداً فی فان سواء بمنزلۀ عندک یء

(31نهجالبالغه،نامه)«...األساءة

نیکیکممی) بر را رغبتنیکوکار اینکار که باشندزیرا برابر تو نظر در بدکردار و نیکوکار مبادا بدیو به را بدکردار نمایدو

.(خواندمی

نهد،بلکهبهایننیکیعدلوحقانیتآنازاینرونیستکههمهرادریکردیفویکصفقراردهدوهیچفرقیبینآنهانمی

می خود سزاوار محل و خود جای در را چیزی هر که است گذارددلیل رعایت. بلکه نیست، تفاوتها الغای عدالت مقتضای

.تروازشمشیرتیزتراستازموباریکواینهمانامریاستکه.استحقاقهاست

راهمیانهوگریزازافراطوتفریطدرکارهاستوالبتهاینمعنایمفهومیاعتدالاستوگرنهحقیقت اعتدالبهمعنایمالزمتبا

 .اعتدالمساواترابرقرارینمودنوهماهنگیدرکارهاداشتناست



 :پیشینه تحقیق
شناختیخود،معناوهایمعرفت،اندیشمندانبسیاریبدانتوجهنمودهوهریکمتناسببادیدگاهتدالتاریختدویناندیشهاعدر

هایاخالقترینشاخصیکیازمهم.کهیکیازنظریهپردازاناصلیآن،ارسطودریونانباستانمیباشد اندمفهومیازآنارائهکرده

نظریه تبعآناخالقفلسفی، به اعتدالطالییاستارسطوییو یا حدوسطو به. اشاره کتاباخالقنیکوماخوسبا ارسطودر

تکهاعتدالوعدلشچهزیباتراستآنچیزیاسآن:کندسابقهگرایشبهحدوسطواعتدالراچنینبیانمی ایدردلوس،کتیبه



 

رعایتحدوسطمیباشد؛راهیکهفردعاقلبیندرواقعراهرسیدنبهفضیلت،طبقنظرفالسفهیهمچونارسطو.بیشتراست

 (3113فردریک،چالزکاپلستون،ترجمهسیدجاللالدین،مجتبوی،).افراطوتفریطآنراطیمیکند

بهنحویکهاغلب رواجزیادییافت، نزدفیلسوفانوعلمایاخالقاسالمی، نظریهارسطوبهدلیلسازگاریبامتوندیناسالم،

.راتابعایننظریهاندومالصدشمسالدینشهرزوری،المیچونفارابی،ابنسینا،مسکویه،خواجهنصیرالدینطوسیحکمایاس

 :بهبرخیازایندیدگاههااشارهمیگردد(.3111اترک،خوشدلروحانی،)

(ق.ه3421، ابنمسکویه )«.لکهخودتمامفضیلتاستعدالتجزئیازفضیلتنیست،ب»(:ق423متوفای) ابنمسکویه

درفضایلهیچفضیلت»و» حکمتوشجاعتوعفتوعدالت:اجناسفضایلچهاراست»(:ق102متوفای) خواجهنصیرطوسی

(ق.ه3431نصیرالدینطوسی،).ترازفضیلتعدالتنیستکامل

ت،وعفتکهحکمت،شجاع:اصولفضایلانسانیکهالبتهدرحدوسطقراردارند،عبارتنداز»(:قرنهفتم) شمسالدینشهرزوری

باشهوتمنتسبهستند،وفضیلتعدالتبهترتیببهحالتاعتدالیعقلوغضبو کهمبیّنوجودحالتاعتدالیهرسهقوه

(3131تصحیححبیبی،،شهرزوری)«.است فضائلاخالقی یکدیگراستچهارمیناصلازاصول

:دراینجابهکتابهاومقاالتیکهدرزمینهاعتدالکارشدهاست،اشرهمیگردد

براعمالقرآنامتوسطراشاهد:درتفسیرنور،مرادازامتوسطراافرادخاصیمیداندوچنیناذعانمیداردکه(3133)قرائتی

معرفیکردهاست،پسبایددرقیامتبراعمالمردمگواهیدهد،وگواهشدنعلم،آگاهیوعدالتمیخواهد،وهمهافرادامت

.ازامتوسطامامانمعصوممعرفیشدهاندکهصاحبعلموعدالتندد،بههمیندلیلدرروایاتمرادصاحبآگاهیوعدالتنسیتن

:ابیتحتعنوانزندگیدرآیینهاعتدال،باهدفتبیینآثاراعتدالدرروحیاتانسانچنینعنوانمیداردکهدرکت(3137)فرجی

نیازهایروحیوجسمیانسانهابایدبهطورطبیعیومعتدلبرآوردهشود،اگرنیازمندیهایآدمیارضانشودتعادلروحیانسان

.طرابوناآرامیمیگرددبههممیخورد،موجبپیدایشنگرانیواض

میانه:درکتابیتحتعنواندولتآفتاب،باهدفتبیینتأثیرمیانهرویبرادارهامورحکومتچنینگفتهاند(3137)دلشادتهرانی

ورشدنازرویوپرهیزازافراطوتفریطازمسائلمهمواساسیدرهدایتمردمانوادارهیاموراست،بهگونهایکهبهمیزاند

.اعتدالدرادارهیامور،نظاممدیریتدستخوشنابسامانیوکجیوانحرافوستموبیدادمیشودتاجاییکهبهکلیساقطگردد

حکومتومدیریتخردمندانبرمبنایاعتدالومیانهرویاستکهشأنعقلوخردنورانیهمیناست،وهرکجاافراطوتفریطی

.بیبصیرتیاوستادانیوکوریورهیجهلونمشاهدهمیشودثم

درتفسیرنمونه،بهقسمتیازفلسفهواسرارتغییرقبلهاشارهشدهاست،نخستهمانگونهکهقبلهیشمایک(3137)مکارمشیرازی

دروونهتندرو،نهدرحدافراطقبلهیمیانهاستشمارانیزیکامتمیانهقراردادیم،امتیکهازهرنظردرحداعتدالباشد،نهکن

ونهتفریط،بلکهمیبایستالگوونمونهباشد،بههرحالگویاقرآنمیخواهدرابطهیمیانهمهیبرنامههایاسالمیراذکر

.کندوآناینکهنهتنهاقبلهیمسلمانانیکقبلهیمیانهاستکهتمامبرنامههایشاناینویژگیراداراست

قرآن،بهبررسیاعتدالوویژگیهایآن341درتفسیرتسنیمدرسوربقره،باهدفتفصیلوتوضیحیبرآیه(3132)یآملیجواد

.درآیهپرداختهاست،ومرادازوسطدرآیات،بینافراطیهودیانوتفریطمسیحیاناست،ومرادامتاسالمینیست

وسطبهمعنایچیزیکهمیانهیدوطرفقرارگرفتهباشدنهجزوآنطرفباشد،نهدرتفسیرالمیزان،کلمهی(3133)طباطبایی

گرفته،جز دارندبرایاینکهیکدستهازمردمتنهاجنبهیمادیترا جزواینطرف،وامتاسالمنسبتبهمردمهمینوضعرا

ینتدنیاچیزدیگرینمیخواهند،نهامیدبعثیدارندنهزندگیدنیاواستکمالجنبهیمادیتخودوبهکمالرساندنلذتها،وز

احتمالنشوریمیدهندونهکمتریناعتناییبهفضائلمعنویوروحیدارند،لذابرایآناندینیقراردادکهمتدینینبهآنرابسوی

راهیاستکههردوطرفراتقویتمیراهمیانههدایتمیکند،راهیکهافراطآنطرفراداردونهتفریطاینطرفرا،بلکه
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کند،همجانبجسمراوهمجانبروحرا،البتهبگونهایکهدرتقویتجسمدرجانبروحعقبنمانندودرتقویتروحاز

.جانبجسمعقبنمانند،بلکهمیانهیهردوفضیلتجمعکردهاست

باهدفتبیی(3113)محدثی خروجازمرز:نآثارزیانبارافراطوتفریطچنیناذعانداشتهاستکهدرکتابیتحتعنواناعتدال،

کسیکهاوقات.تعادل،زیانباروحسرتآفریناست،چهبهصورتزیادهرویوافراطباشد،چهبهشکلسستیوکوتاهیباشد

.دوایندستاوردوثمرهیتفریطاوستخودرابیشازحدهدرمیدهدوازعمرخوداستفادهشایستهنمیکند،پشیمانخواهدش

نهاسیردلشدنخوباست،نهبیاعتناییبهآنچهبهقلبمربوطمی.تأثیرسوءافراطدرامورمربوطبهدلنیزبسیارزیاداست

ویرانگروپسدرحاالتقلبوآنچهبهامورباطنیمربوطمیشودنیز،تعادلمطلوباستوخروجازمحدودهیاعتدال.شود

.تباهیآفریناست

.میپردازداعتـدالدرقـرآنمفهومدرکتابیتحتعنواناعتدالدرقرآن،بهبررسی (3111)حکیمپور

بررسیکتاباعتدالدرقرآننشانمیدهدکهقرآناصولکلیاعتدالراکهامروزمادرموردنوعمدرنآنسخنمیگوییم،در

قرآنهمچنینآخرین.اخورحالجامعهیمخاطبخویشدرعربستانغربیبیانکردهوبهاجراگذاشتهاستشکلسادهآنوبهفر

اصلاعتدالراتساهلومدارامیداندکهدردههاآیهیخودبهتساهل،مدارا،دعوتبهصبروبردباریوتحملنسبتبهمخالفان

مهکتابآوردهاستکهقرآندرحوزهیاجتماعی،خوردناموالیتیمانواشتغالبهنویسندهدرادا.عقیدتیوسیاسیاشارهمیکند

حرفههایزیانآوریچونجادوگریرابهعنوانستموفسادمطرحمیکندودرحوزهیسیاسینیزجباریتحاکمانرابهعنوان

دیازتکاثروحبسسرمایهیاجتماعیدردستگروهیفسادوستمموردانتقادقرارمیدهدودرپایانقرآندرحوزهیاقتصا

بنابراینقرآنموازینبشریراکهموافقسهعنصرعقل،عدلوعلمبودبهعنوانمعیاری.خاصبهعنوانفسادوستمانتقادمیکند

موردانتقادقرارمیدهدوبرایتشخیصحداعتدالمیپذیرد،هرقانونویامقرراتبشریراکهخالفعدل،عقلوعلمباشد،

.مومنانرابهعدولازچنانمقرراتیکهبهصورتمعمولحاکمانمسرفوضعمیکنند،فرمانمیدهد

 

 :(علیه السالم)شاخصه های اعتدال در زندگی اجتماعی از دیدگاه امام علی
 :اعتدال در امور دنیا -1

ضروریاستفقطبایدتوجهکنیمکهبرایرسیدنبهوالزمبلکه،بدنیستتالشکردننهتنهابرایرسیدنبهنعمتهایدنیا

علیه)امامعلی.دشرعپسندبهرهمندشنعمتهابهصورتیخردمندانهوزاومرزآنحفظورعایتشودنعمتهایدنیابایدحدّو

(347نهجالبالغه،حکمت).دستنمیشودکهمیانهرویکند،تهیآن.«ماعالَمَنِاِقتَصَدَ»:میفرماید(السالم

 :اعتدال در اندوختن دارایی -2

،کهباعثمیشودفرداستنداریافرادفقرو،یکیازمواردیکهباعثبهمریختگیوعدمتعادلومیانهرویدرجامعهمیشود

:دبهپسرشمحمدحنفیهسفارشکر(علیهالسالم)امامعلیبرهرکارناشایستیدستبزندوباخدادشمنیکندودرهمینرابطه

مِنهُ،» الفَقر،فَاستَعِذبِاهللِ عَلَیکَ إنِّیأخافُ لِلمَقتِیابُنَیَّ لِلدِّینِ،مَدهَشَۀٌلِلعَقلِ،داعِیَۀٌ مَنقَصَۀٌ الفَقرَ منازتهیدستی!ایفرزند،«فَإنَّ

کههما ببر، پناه ازفقربهخدا ناقصوبرتوهراسناکم، دینانسانرا فقر، سرگرداننا نهجالبالغه،.)عاملدشمنیاستوعقلرا

(131حکمت

الفُقَراءِ»:میفرمایددراینباره(علیهالسالم)امامعلی أقواتَ األغنِیاءَ فِیمالِ فَرَضَ سُبحَانَهُ اهللَ غَنِیٌّ:إنَّ بِهِ إلَّابِمامُتِّعَ فَقِیرٌ فَماجاعَ

جزپسفقیریگرسنهنماند،هماناخدایسبحانروزیفقرارادراموالسرمایهدارانقراردادهاست،.«تَعالیسائِلُهُمعَنذلِکَوَاهللُ

(123نهجالبالغه،حکمت.)گرسنگیگرسنگانخواهدپرسیدهدربارآنانازخداوندوبهکامیابیتوانگران،



 

باشدبهراستیکهسربلندازآزمایشدرایندوموردتعادلداشتهانساناگرکهاست،الهیآزمایشیکنوعانسانبودنندارودار

فِیه»:میفرماید(علیهالسالم)امامعلید،ودررابطهبااینموردوهالکمیشوهالهیخارجشدهوگرنهبهخطارفت مَنکُنَّ ثَالثٌ

اقتصاد(ومورددوم)اگردرانسانسهچیزباشدپسبهتحقیقکهدیناوکاملاست.«َالغِنیووَالقَصدُفِیالفَقرِ...فَقَدأکمَلَاإلیمانَ

(4103،حدیث3103سالمی،شیخاال.)میانهرویدرنداریوداراییاوستو

لهَتَریْ،اِنَّکِأَحَدِهِمْعَالمَهفَمِن»:دفرمایداندومیمیپرهیزکارانهایراازنشانهداراییدرهنگامیرودیگرمیانهایدرخطبهحضرت

 (311البالغه،خطبهنهج).بینیمیاعتدالحالتدرداراییعیندررااوتوکهاستاینهاازآنیکیعالمتپس«.غَنیقَصْداًفی

 :اعتدال در بخشش و حسابرسى -3

بخشندهباشامّازیادهروىنکن،«.کُنْسَمْحاًوَالَتَکُنْمُبَذِِّراًوَکُنْمُقَدِِّراًوَالَتَکُنْمُقَتِِّراً»:میفرمایند(علیهالسالم)حضرتامامعلی

(11نهجالبالغه،حکمت).درزندگىحسابگرباشامّاسختگیرمباش

:پرهیز از زراندوزى -4

آدَمَ»:میفرمایند(علیهالسالم)حضرتامامعلی  یَاابْنَ لِغَیْرِکَ خَازِنٌ فِیهِ فَأَنْتَ قُوتِکَ فَوْقَ ىفرزندآدم،آنچهراکها«.مَاکَسَبْتَ

(312نهجالبالغه،حکمت.)بیشازنیازخودفراهمکنى،براىدیگراناندوختهاى

»:ونیزبهزیادمیفرمایند  فِیاَلْیَوْمِ مُقْتَصِداً،وَاُذْکُرْ الْإِسْرَافَ حَاجَتِکَ،فَدَعِ لِیَوْمِ اَلْفَضْلَ قَدِّمِ ضَرُورَتِکَ،وَ بِقَدْرِ اَلْمَالِ مِنَ غَداً،وَأَمْسِکْ

 أَنْتَ وَ اَلْمُتَکَبِّرِینَ،وَتَطْمَعُ مِنَ عِنْدَهُ أَنْتَ اَلْمُتَوَاضِعِینَ،وَ أَجْرَ اَللَّهُ یُعْطِیَکَ تَمْنَعُأَتَرْجُوأَنْ فِیاَلنَّعِیمِ یُوجِبَمُتَمَرِّغٌ أَنْ الضَّعِیفَ،وَالْأَرْمَلَۀَ هُ

امروز.روىپیشهکنروىبپرهیزومیانهاززیاده«وَاَلسَّالَمُ.لَکَثَوَابَالْمُتَصَدِّقِینَ،وَإِنَّمَااَلْمَرْءُمَجْزِیٌّبِمَاأَسْلَفَوَقَادِمٌعَلَىمَاقَدَّمَ

آیا.وآنچهافزونآید،پیشاپیشبراىروزىکهبداننیازمندگردى،روانهدارتنگهدارازمالبهقدرنیاز.اشبهفکرفردایتب

آیادرحالىکه،خوددرنازونعمت.امیدآندارىکهخداوندتپاداشمتواضعاندهد،درحالىکه،درنزداوازمتکبرانهستى

ازناتوانانوبیوهزناندریغفرورفته دهندگانتدهند؟آدمىبهآنچهاىکهثوابصدقهدارى،طمعدرآنبستهمىاىوآنرا

 (23نهجالبالغه،نامه).والسالم.ازپیشروانهداشتهپیشاپیشفرستاده،پاداشبیندوبرسرآنرودکه

:اعتدال میان دنیا و آخرت -5

مْوَلَمْاَللَّهِأَنَّاَلْمُتَّقِینَذَهَبُوابِعَاجِلِاَلدُّنْیَاوَآجِلِاَلْآخِرَةِفَشَارَکُواأَهْلَاَلدُّنْیَافِیدُنْیَاهُوَاعْلَمُواعِبَادَ»:میفرمایند(علیهالسالم)امامعلی

اأُکِلَتْفَحَظُوامِنَاَلدُّنْیَابِمَاحَظِیَبِهِالْمُتْرَفُونَوَأَخَذُوایُشَارِکُواأَهْلَاَلدُّنْیَافِیآخِرَتِهِمْسَکَنُوااَلدُّنْیَابِأَفْضَلِمَاسُکِنَتْوَأَکَلُوهَابِأَفْضَلِمَ

الرَّ اَلْمَتْجَرِ وَ اَلْمُبَلِّغِ اِنْقَلَبُواعَنْهَابِالزَّادِ ثُمَّ الْمُتَکَبِّرُونَ الْجَبَابِرَةُ اَلدُّنْیَافِیمِنْهَامَاأَخَذَهُ زُهْدِ أَصَابُوالَذَّةَ اَللَّهِابِحِ جِیرَانُ تَیَقَّنُواأَنَّهُمْ وَ دُنْیَاهُمْ

«.غَداًفِیآخِرَتِهِمْالَتُرَدُّلَهُمْدَعْوَةٌوَالَیَنْقُصُلَهُمْنَصِیبٌمِنْلَذَّةٍ

ابامردمدنیادرآنه.وبدانید،اىبندگانخدا،کهپرهیزگاران،همدرایندنیاىزودگذرسودبرندوهمدرجهانآیندهآخرت

دردنیازیستند،نیکوترینزیستنهاوازنعمت.کارهاىدنیوىشریکشدندومردمدنیاباایشاندرکارهاىاخروىشریکنشدند

نانمندشدندوازآنکامیابگردیدند،چومندشدندآنسان،کهاهلنازونعمتبهرهدنیاخوردند،بهترینخوردنیهاوازدنیابهره

اىکهآنانرابهمقصدرسانیدوباسودایىکهسودسپس،رختبهجهاندیگرکشیدندبارهتوشه.کهجبارانخودکامهکامگرفتند

اگردستبهدعابردارند،دستشانرا.لذتزهدرادردنیاچشیدندویقینکردندکهدرآخرتدرجوارخداوندند.فراوانشانداد

(20نهجالبالغه،نامه.)انازخوشىوآسایشنقصاننگیردشوبهرهواپسنگرداند







 

:امر به معروف و نهی از منکراعتدال در  -6

گروهیمنکررابادست،زبانوقلبنفیمی:میفرمایدنیز(علیهالسالم)امامعلیامربهمعروفونهیازمنکر،دربیانمراحل

فراهمآوردهاند،دودیگرگروهکهنهیازمنکررابهزبانوکنند،چنینکسانی،تمامیخصلت قلبمحدودهاینیکورایکجا

همراه،ند؛اینانانهادهوازبانرادستوواندیکیراتباهکردهواندهجستتمسّککرده،دستبهکارنشدهاند،بهدوخصلتنیکو

(3133،سیدیساوری.)اندسندهکردهتنهابهخصلتیبتباهکردنشریفترینخصلتها،با

 :اعتدال در عبادت -7

اند(علیهالسّالم)ضمنوصایایخودبهمحضرحضرتاماممجتبی(علیهالسّالم)حضرتامامعلی فرموده فرزندعزیزدرتالش:

توانیآنرابرایعالیتنماتابمعاشوانجامعباداتمیانهروومعتدلباشواززیادهرویپرهیزکنودرحدودطاقتوتوانتف

 (3431،قمی).همیشهانجامده

:جهاداعتدال در  -3

چهجهادبانفسکهجهاداکبراست،درتحصیلظاهریکهجهاداصغراستوجهاد،جهاد،کورةگداختننفسوپرداختنآناست

عنایتالهیهمراهببهرهمندیازهدایتویژهاستوچهبادشمن،سبجهادچهبانفسو؛برکاتمعنوینقشبسیارمؤثریدارد

(3112میرعرب،.)ویاریگراوستاو

نمونهیبارزافراطدرعرصهیجهانیفعالیتگروهداعشاستآنچناندرافراط.افرادنبایددرجهادگرفتارافراطوتفریطشوند

ماسالموقرآنانجاممیدهندمانندقتلها،مخالفتها،تشویشهایفردی،کردنغرقشدهاندکههرکارناجوانمردانهایرابانا

ازبینبردنامنیتاجتماعی،ایجادانحرافدردینو بهاتماممیرسانندگوییآنان... فریاداهللاکبرکارخودرا اشارهنمودکهوبا

انجاممیدهنددرحالیکهواقعام برایرضایخدا رچنیننیست،یادربحثتفریطمیتوانبهخطبهشقشقیهکارهایخودرا

شایستهمقامامامتووالیتبرمردمبودندپیشازایشانافرادیهمچونعمر،عثمان(علیهالسالم)اشارهنمودباآنکهحضرتعلی

اتبسیارشدلذابرخیازافرادازوابوبکربرخالفتامتاقداممیکنندکهدینطیخالفتاینافراددستخوشتغییرهاوانحراف

تقاضانمودندکهبرمنصبخالفتبنشینداماروزیکهاماماینوظیفهیخطیررابرعهدهمیگیرد،ویرا(علیهالسالم)امامعلی

.حمایتنکردند

:اریوامیدی وامیدان اعتدال در -9 

محدثی،)نسبتبهخداسترجاسویطاعاتوترکگناهانمیشود،خوفوکهوجودشدرانسان،سببحرکتبهیکیازصفاتی

زیراامید(.3131مجلسی،)باشدهریکمساویدیگریدوبروجهکمالبودهباشد،وهررجا،بایستیدردلمؤمنخوفو(.3117

وبیمبیشازاندازهفردرابیشازاندازه گستاخ، اینمطلب(السالمعلیه)امامعلی .متوقفمیسازدفردرا  :میفرمایددررابطهبا

لَمیتقَبَّلهامِنکَ،وَارجُاهللَرجاءًکانِّکلَواتیتَهُبِسیّ» از «...آئآتِاهلِاألرضِغَفَرهالکخَفِاهللخَوفاًتَریأَنَّکَاِناتَیتَهُبِحَسناتِاَهلِاألرضِ

بهاوچنانامیدوارباشکهاگرگناههمهورانزداوببریازتونپذیرد،کهاگرهمهحسناتزمینیان-اینگونهببین-خداچنانبترس

مرتکبشده او آستان در را راببخشایدباشی،زمینیان نراقی)آنها ،3133 .) عهمچنین مؤمنان لامیر السالم)ی علیه فرماید(  :می

وَالخَوفِ» الرَّجَاءِ اعتِدالُ  :امیرالمؤمنینعلیهالسالممیفرمایندنیز و .(بودندربیموامیداستبهترینعملهامساوی) «خَیرُاألَعمَالِ

فیهفقدأَکملاإلیمانَ» مَنکُنَّ کاملاستاوپسبهتحقیقکهدین،اگردرانسانسهچیزباشد«واعتدالٌفیالخوفِوَالرجاءِ...ثَالثُ

و. (4103،ص3103شیخاالسالمی،)امیدواریرعایتکندو(دیامیناو)میانهرویرادرهنگامترس(موردسومایناستکه)و

ناامیدیبیشازحدباعثمغرورزیراامیدواریوبهیکاندازهدرانسانوجودداشتهباشد،(امیدواریوناامیدی)صفتبایدایندو



 

وسعادتبلکهباعثیأسنمیشودوروانسانگرفتارغربرابریبینآنهاحفظشود،شودولیاگرتعادلوومأیوسشدنانسانمی

 .انسانمیشودستگاری

  :اعتدال در گفت و شنود -11

پیشمیرودوبهصالحجامعهکارمیراگاهیهمینزباناعتدالومیانهرویی،نحوهسخنگفتندراصالحامورجامعهموثراست

قَلَّمایُنصِفُ»:میفرمایددراینباره(لیهالسالمع)امامعلیانجامد،همچنانکهبهضررجامعهمیکندوگاهیازحداعتدالمیگذردو

(.3103شیخاالسالمی،)داستکهزباندرنشرزشتییااحسانعدلکنکم«اللِّسانُفینشرِقبیحٍأوإحسان

سَبکلِّماسمعتَفکفیبذلککِذباً،والتَرُدَّعلیالناسکلُّماحَدَّوالتُحَدّثالنا»:میفرماید(علیهالسالم)حضرتعلیدراینرابطه

دروغمپندارکهنشانهنادانیو«ثُوکبهفکفیبذلکجَهالً کهنشانهدروغگوییاست،وهرخبررا بازگومکن، هرچهشنیدیرا

موردپذیرشواقعشود،چراکهرمورددیننبایدفوراًهرسخنیکهگفتهمیشودبالخصوصدبنابراین(.13نهجالبالغه،نامۀ)توست

فردموظفاستدرموردلذا؛فردوجامعهمیگرددافراطوتفریطوگرفتاریدردامباپذیرفتنآنباعثپخشکردنآنسخن

پیشهگیراعتدالومیانهروی،نباخبرشودآازصحتوسقم،فحصوجستجوکندتیکهمیشنودسخنهر درغیرایندکهرا

.وآسیبهایجبرانناپذیریرابوجودمیآوردصورتدچارخطامیشود

 :اعتدال در شوخی -11

آنجاییکهشوخیکردندرمیانمردممتداولاستنهبایدبطورکلیآنراازشوخیومزاحاستوالزمۀیکزندگیاجتماعیسالم،

خُرق»:میفرمایددرارتباطباافراطدراینمورد(لیهالسالمع)لیامامع.نهدرآنزیادهرویکردکنارزدو فیالمزاحِ ،«اإلفراطُ

 .(3343،حدیث3103شیخاالسالمی،)حماقتوکمعقلیاستزیادهرویدرشوخینادانیو

انبیاء دنیزدرسیرة اما اعتدالحدرمزاحوشوخیبوده، لذا مخاطبرفیتهمبایدظ،درشوخیکردنبادیگران؛ تاسنجیدهشود،

توهینواستهزاءدیگراناجتنابازتحقیرونمودچراکهپرهیزوهمتفریطزیادهرویافراطوهمازمتناسبباظرفیتمخاطب

(.3113محدثی،)هیبتخودِشخصمحفوظبماندووقارچنانکه،هممیگردد

:اعتدال در ستایش و نکوهش -12

اإلفراط»:میفرمایددراینباره(علیهالسالم)امامعلی.خوشاینداستنکوهشومالمتهمنا،ندافراداستموردپسمدحوستایش،

نیراناللجاج شیخاالسالمی،)لجاجترامشتعلمینمایدآتشعنادوسرزنش،زیادهرویوافراطدرمالمتو«فیالمالمۀتشبتُ

(.3130،ص3103

(.3113محدثی،)یادشمنیتولیدمیکندوهشبیشازاندازهباشد،یاغرورمیآورد،نکووستایشذمّمدحواگر

لَمتَفعَلهُ،»:میفرمایددراینباره(علیهالسالم)امامعلی بِباطلٍ وَالیَبجَحُوکَ یُطروکَ رُضهُمعَلَیألَّا ثُثُمَّ تُحدِ اإلطراءِ کَثرَةَ فَإنَّ

رابرایاعمالزشتیکهانجامندادهایتشویقنکنند،توورافراواننستایند،آنانراچنانپرورشدهکهتو.«زَّةِوَتُدنِیمِنَالعِالزَّهوَ،

بهسرکشیوامیداردکهستایشبیاندازه،خودپسندیمیآوردو (.3113محدثی،)انسانرا برخیازانسانهادرتعریفوزیرا

بلکهممکناستازطرفمقابل،عالقهایبهشخصموردنظرندارنددرواقعنهتنهاکنندوتمجیدکردندیگرانزیادهرویمی

کهاینکاردراسالمد،ندکهبهنفعخودکاریکردهباشنکنمالیازویتعریفمیدلیلانگیزههایدنیاطلبیوامابه.متنفرباشند

.پرهیزشودقوچاپلوسیلتمازوایتشودرعتمجیدکهاعتدالدرتعریفوتوصیهشدهنهیشدهو

مَلَقٌ،و»:میفرمایددررابطهبااینموضوع(علیهالسالم)امامعلی اإلستِحقاقِ مِنَ بِأکثَرَ أوحَسَدٌالثَّناءُ اإلستِحقاقعیٌّ عَنِ ؛.«التَّقصِیرُ

(.140نهجالبالغه،حکمت)حسادتاستیادرماندگیکمترازآن،نوعیچاپلوسیوستودنبیشازآنچهکهسزاواراست،



 

علی السالم)وهمچنینامام علیه میفرماید( صنْفان»: وسیهْلکفیّ مفْرطٌ: ومبْغضٌ الْحقِّ، إلىغیْر الْحبّ یذْهببه مفْرطٌ محبٌِّ

دوستدار:گردنددوگروهدربارهمنهالکمى؛بزودى«یذْهببهالْبغْضإلىغیْرالْحقِّ،وخیْرالنِّاسفیّحاالًالِّنمطاالْوْسطفالْزموه

جمعىمرا)محبتافراطىمنوىرابهغیرحقبکشد،ودشمنافراطىکهازسردشمنىقدمدرغیرراهحقبگذاردافراطکنندهکه

(.320خطبهنهجالبالغه،)دهاجدانشویازآنروهستند،دربارهمنگروهمیانهبهترینمردم(.خدابدانندوجمعىحتىمسلمانندانند

حکیمی،)بزرگترینحماقت،راهافراطپیمودندرستایشونکوهشاست؛«االِغراقُفیالمَدحِوالذِّماَکبَرُالحُمقِ»:ونیزفرمودند

ینیمیشودوزیرااگرازفردیبیشازاندازهتعریفوستایششودکمکمفردآنراباورمیکندودچارعجبوبزرگب(.3131

انتقامدرمقابلبرخیافرادبهگونهایبهسرزنشونکوهشدیگرانمیپردازندکهویاحساستحقیروکوچکیمیکندودرصدد

.برمیآیدپسبهترینراه،راهمیانهووسطاست

 : غضب و خشنودیاعتدال در -13 

درمواردیکهسزاوارنیستاستفادهنمایدوقوایدرونینیازماستازکهالاعتدالدرغضبیعنیاینکهانسانبتوانددرمواردی

راازاوکهخدادروجودانسانقرارداده،وغضبیزیرانیرویخشم(.3137سلطانی،)اینحالتمستحسناستخودراکنترلکندو

دروجودخداونداصلغضبکه.میباشدمقابلخطرسرچشمهنیرویدفاعدروریشهومیآوردخمودیدرحالتبیتفاوتیو

واینکنترل(.3113محدثی،)ولیکنانسانبایدخودراکنترلنمایدکهازحقخارجنشود.انسانبهودیعهنهادهبسیارمستحسناست

ماأهَمَّکَ،وَاخلِطِفاستَعِنبِ»:میفرمایددراینمورد(لیهالسالمع)امامعلی.درسایهیرعایتاعتدالمقدورآدمیمیگردد اهللِ

أرفَقَ، الرِّفقُ اللِّینَ،وَارفُقماکانَ مِنَ بِضِغثٍ اندکیباخوییرادرشت،ویپسدرمشکالتازخدایاریجو«.وَاعتَزِمبِالشِّدَّةُالشِّدَّةَ

(41نهجالبالغه،نامه)درشتیکننگیرد،انجامبادرشتیکاردرجاییکهجزو،مداراکردنبهتراستمداراکنآنجاکهنرمیبیامیز،در

فیهأکملاإلیمانَ»:میفرمایدزمینهنیزدراین(علیهالسالم)امامعلی مَنکُنَّ فیالغضبِ:ثالثُ اگردرانسانسهچیزباشد؛«العدلُ

(3113،ص3103االسالمی،شیخ.)خشنودیاستواعتدالدرهنگامخشم(مورداولو:)پسبهتحقیقکهدیناوکاملاست

 :اعتدال در احساسات -14

علی السّالم)حضرتامام علیه ی( انددرباره فرموده دارد شگفتآور خلقتیبسعجیبو احساساتآدمیکه اینکانون: در

ایطمعخوارشمیاگرامیدوارشودتمنِّ.تمایالتعاطفی،مجموعهایازخواهشهایحکیمانهوتمایالتیضدّآنهاگردآمدهاست

.اندوهوغماورامیکشد،اگرناامیدگردد.خواهشحرصتباهشمینماید،اگرمیلبهآزوطمعدرضمیرشجنبشکند.سازد

فراموشمیکند،اگرخشنودشود.بهشدتخشمگینمیگردد،اگرحالتغضببرویدستدهد اگر.خودداریهایالزمرا

غفلتو،اگردرامنیتوگشایشقرارگیرد.رجستجویراهنجات،حیرتزدهومبهوتمیگرددد،دچارخوفوهراسشود

ازکَ اگربهمصیبتیدچارشود.شمیربایدفَنادانیآنرا توانگریبهطغیانش،اگرمالیبدستآورد.بیتابیرسوایشمیکند،

اگردر.ناتوانی،زمینگیرشمیکند،اگرگرسنگیبراوفشارآورد.دگرفتاربالمیشو،اگرفقروتهیدستیآزارشدهد.وامیدارد

پسهرکوتاهیوکندرویدرتمایالت،برایبشرزیانآوراست،وهر.فشارشکمشناراحتشمیسازد،خوردنزیادهرویکند

(373نهجالبالغه،خطبه.)افراطوتندروینیزمایهیفسادوتباهیاست

 :مایالتاعتدال در ت -15

برایآدمی،هرکمبودیدراعمالتمایالت«کُلُِّإِفْرَاطٍلَهُمُفْسِد وَ فَکُلُِّتَقْصِیرٍبِهِمُضِرٌِّ....»:فرمودهاند(علیهالسّالم)حضرتامامعلی

(.373نهجالبالغه،حکمت)هاباعثفسادوتباهیاستزیانآوروهرزیادهروینسبتبهآن


 



 

 :شمنید ر دوستی واعتدال د -16

،هرمحیطیبهگونهایدررشدوشکوفاییاستعدادهایانسانمؤثراست،انسانبعدازتولِّددرمحیطهایمختلفقرارمیگیرد

اساساجتماعمانند این بر پسکه که نمود واذعان دوستی یکه موجود یاستاجتماعی، موجود ازانسان دیگران انسبا

زیرا،افراطوتفریطشوددشمنیدچاردوستیوانساننبایددراما.(3133رمضانی،)میآیدوجودیاوبهشمارضرورتهایسازمان

کردهدشمنیامریمهماستکهاهلبیتعلیهالسالممارابدانمتوجهواعتدالدردوستی.گردددرآیندهموجبپشیمانیویمی

معاشرتبامردمآنرادهدودرورانزندگیاجتماعیخود،نصبالعینخویشقرارانسانیاستکهآنرادردسزاوارهراندو

.(3133مرویانحسینی،)دشمنیوخودداریاززیادهرویدرآنهاستهمانمیانهرویدردوستیواینامر،چراغراهخودسازد

بههمنزدیکتاحدیندگیهمباخبرمیشوندیاازخصوصیاتزگاهیدونفرکهباهمدوستاند،آنقدرخودمانیمیشوندو

دوستیآنهاتبدیلبهوروابطآنهابههمخوردزیانهایجبرانناپذیریمتوجهآنانمیشودمیشوندکهاگرروزیدوستیو

دشمنیمیگردد گذشدرو، رفتار و دوستیتبدیلشود شایدروزیدشمنیبه زیرا افراطکرد نباید باعثدشمنیهم انسان تۀ

:دراینزمینهاشارهمیگرد(علیهالسالم)امامعلیبهچندسخناز.ویگرددشرمساری

صِنفانِ» فِیَّ إلیغَیرِالحَقِّ،وَخَیرُالنَّاسِ:وَسَیَهلِکُ بِهِالبُغضُ یَذهَبُ مُفرِطٌ إلیغَیرِالحَقِّ،وَمُبغِضٌ الحُبُّ بِهِ یَذهَبُ مُفرِطٌ حاالًفِیَّمُحِبٌّ

دوستیکهافراطکندوبهغیرِحقکشاندهشود،ودشمنیکه:بهزودی،دوگروهنسبتبهمنهالکمیگردند«ُالنَّمَطُاألوسَطُفالزَمُوه

(.320نهجالبالغه،خطبه)گروهمیانهروهستندبهترینمردمنسبتبهمن،.درکینهتوزیبامنزیادهرویکردهبهراهباطلدرآید

 «نْیَکُونَحَبِیبَکَیَوْماًمَاوَقَالَعأَحْبِبْحَبِیبَکَهَوْناًمَاعَسَىأَنْیَکُونَبَغِیضَکَیَوْماًمَاوَأَبْغِضْبَغِیضَکَهَوْناًمَاعَسَىأَ»

ودر گردد شایدروزیدشمنتو کن، دوستمدارا دشمندردوستیبا با گردددشمنی شایدروزیدوستتو کن، مدارا نیز

افتادندروادیباطلدوستیبیشازحددررابطهدوستیباعثچشمپوشیازحقایقومحبتوزیرا(.213نهجالبالغه،حکمت)

یعمی»:میفرماید(لیهالسالمع)امامعلیکه،چراوالِّادوستیبهخودیخودضرریندارد،شودمی دوستیهر.«ویصمحبالشیءِ

(.3111داودی،حسینیزاده،)کرمیکندچیزیانسانراکورو

شخصىرادیدکهچنانبرضددشمنشمى«.دْفَهُلِرَجُلٍرَآهُیَسْعَىعَلَىعَدُوٍِّلَهُبِمَافِیهِإِضْرَارٌبِنَفْسِهِإِنَِّمَاأَنْتَکَالطَِّاعِنِنَفْسَهُلِیَقْتُلَرِ»

به فرمودکوشیدکه زیانمىرسانید، خود اوست: کنار در که دیگرىرا تا برد فرو بدنخود در نیزه مانندکسىهستىکه تو

(.211نهجالبالغه،حکمت)بکشد

اَللَِّهَمَنْخَاصَمَ» قَصَِّرَفِیهَاظُلِمَوَالَیَسْتَطِیعُأَنْیَتَِّقِیَ بَالَغَفِیاَلْخُصُومَۀِأَثِمَوَمَنْ کسىکهدردشمنىزیادهروىکندگناهکار،و«.مَنْ

(.213نهجالبالغه،حکمت)تواندباتقواباشددلیلدشمنىکندنمىکندستمکاراست،وهرکسکهبىآنکسکهدردشمنىکوتاهى

 پرداختن به امور خانوادهاعتدال در  -17

خانوادهمیفرماینددرزمینهاعتدالدرپرداختنبهامور(لیهالسالمع)امامعلی : وَ» بِأَهْلِکَ شُغُلِکَ أَکْثَرَ تَجْعَلَنَِّ الَ أَصْحَابِهِ لِبَعْضِ

«.غُلُکَبِأَعْدَاءِاَللَِّهِأَعْدَاءَاَللَِّهِفَمَاهَمُِّکَوَشُوَلَدِکَفَإِنْیَکُنْأَهْلُکَوَوَلَدُکَأَوْلِیَاءَاَللَِّهِفَإِنَِّاَللَِّهَالَیُضِیعُأَوْلِیَاءَهُوَإِنْیَکُونُوا

بیشتریناوقاتزندگىرابهزنوفرزندتاختصاصمده،زیرااگرزنوفرزندتازدوستانخدا(بهبرخىازیارانخودفرمود)

(.132نهجالبالغه،حکمت)خورىباشندخداآنهاراتباهنخواهدکرد،واگردشمنانخدایند،چراغمدشمنانخدارامى

 :قصاص ود وداعتدال در ح -11

ازمواردیکهرعایتوحفظاعتدالدرآنالزموضرویاستمبحثحدودوقصاصاستکهحدودآنراشرعمقدستعیینکرده

احتکارمی نسبتبهکسانیکهارزاقعمومیرا امیرالمؤمنینعلیهالسالمدرضمنفرمانهاییکهبهمالکاشترمیداد، است،

درصورتیکهراهیجز)هرزمانبعدازاینکهتونهیکردی،کسیمجدداًبهچنینکاریدستزد،اوراکیفرکن:میفرمایدکردند،



 

نباشد او کردن کیفر خارج( روی میانه و اعتدال موازین از و رویکنی مجازاتزیاده در نباید ولی بکوش، مجازاتاو در و

(3137فرجی،)شوی بارهمیفرمایدقرآنکریمدراین. بهحسبشرعبرایصاحبخوناو: کسیکهمظلومکشتهشدهباشدما

خواستخونبهابگیرد،واگرهمخواستعفوکند،حالصاحبخونقصاصکند،اگرقاتلراسلطنتقراردادیم،تااگرخواست

وبههیچ،وبداندکهمایاریشکردهایمقتلنرساندهمبایددرکشتناسرافنکند،وغیرقاتلرانکشد،ویابیشازیکنفررابه

کهاینبحثبیانکنندهی(.3133طباطبایی،)خرجندهدوبهغیرقاتلنپردازدوجهقاتلازچنگاوفرارنمیکند،پسعجلهبه

ضربتمی-لعنۀاهللعلیه –هنگامیکهبهدستابنملجم(علیهالسالم)اعتدالدرحدودوقصاصاست،وهمچنینامیرالمؤمنین

شمارابهتقواوپرهیزکاریوترسازخداوندسفارش:درتضمینوصیّتیبهامامحسنوامامحسینعلیهالسالممیفرماید،خورد

قِّدرپیدنیاپرستینباشید،گرچهبهسراغشمابیایدوبرآنچهکهازدنیاازدستمیدهید،تأسفمخوریدوسخنح.میکنم

اینوادگانعبدالمطلب،نکندشمابعدازشهادتمن،دستخودرااز:سپسفرمودند...کارکنید(الهی)بگوییدوبرایاجروپاداش

آگاهباشید(.واینبهانهایبرایخونریزیشود)آستینبیرونآوریدودرخونمسلمانانفروبریدوبگوییدامیرمؤمنانکشتهشد

بنگرید،هرگاهمنازاینضربه،جهانرابدرودگفتم،اوراتنهایکضربهبزنید،تاضربهایدر.اتلمنرابکشید،برایمنفقطق

(40نهجالبالغه،نامه).برابرضربهایباشدواینمردرامُثلهنکنید

 :اعتدال در توبیخ -19

 (3132،حسنابنعلی،ابنشعبه).خ،آتشلجاجرامشتعلمیسازدزیادهرویدرتوبی:فرمودهاند(علیهالسّالم)حضرتامامعلی

 :  اعتدال در امر تبلیغ -21

یکیازدشمناناصلیامرتبلیغ،تندرویوکندرویاست؛مبلغنبایدیکیازاینحالتهارابرایوظیفهیمهمخودبرگزیند؛

طمستقیمقرارمیدهد،ایناستکهبادقتتمام،میانهرویراازاصولآنچهاورادراینوظیفهیخدایی،درمسیراصلیوصرا

اسالمخودشبرایموفقیت بهاسالمدعوتنکند،ومالحضهنماید، مردمرا برگمانههایخود، حرکتتبلیغیخودقراردهد،

مَنلم»:اینبارهمیفرمایددر(علیهالسالم)امامعلی(.3137جمالی،)اسالمی،چهخطمشیبرمیگزیندتبلیغات الفقیهِ کُلُّ ألفقیهُ

اهللِ اهلل،ولمیُؤمِنهُممِنمَکرِ النِّاسمِنرحمۀاهللِ،ولمیُؤیِسهُممِنرَوحِ ازرحمتخدا)«یُقَنِّطِ فقیهکاملکسیاستکهمردمرا

،زیرامبلغنبایددرامرتبلیغ(17نهجالبالغه،حکمت)داندناامیدنکندوازرأفتخداوندمأیوسننماید،وازدقتخداوندایمننگر

دچارافراطوتفریطشودچراکهافراطوتفریطنشانۀجهلوعدمآگاهیمبلغاستبلکهمبلغبایداعتدالومیانهرویپیشهکندزیرا

قلوبُالرِّجال»:ابطهبااینمطلبمیفرمایددرر(علیهالسالم)اعتدالعاملیاستکهباعثجذبوگرایشافرادمیشود؛امامعلی

نهجالبالغه،)دلهایمردمگریزانندپسهرکسباآنهاانسبگیرد،بهسمتاورویمیآورند«وَحشیِّۀٌ،فَمَنتَألَّفَهاأقبَلَتعلیه

بردوشعالمانوروحانیوندینیقرارازآنجاکهتبلیغدینازضرورتهایابالغپیامبراناستوامروزهاینوظیفه(.37حکمت

  .گرفتهلذاروحانیونمیبایستبرایجذبمخاطبینبکوشندتاهدفابالغدینبهشکلصحیحیدرجامعهمحققشود

 :اعتدال در حاکمیت -22

بهکارگزارانخودسفارشمینهتنهاخودسختپایبنداعتدالومیانهرویدرهمهیاموربود،بلکه(علیهالسالم)امیرمؤمنانعلی

.کردکهبرنامهوراهورسمیمعتدلداشتهباشندوبههیچوجهادارهیاموربهافراطوتفریطکشیدهنشوند

فرماینداشترمالکبهخودنامهازبخشیدرایشان می عدلدروترین،میانهحقدرتو،نزددرچیزهاترینداشتنیدوست:

باشدترینگستردهمردمخشنودیجلبدروفراگیرترین، نزدیکان)خواصخوشنودیمردم،عمومیخشمهماناکه. بینازرا(

.(31نهجالبالغه،نامه)کندیهمگانبیاثرمیخوشنودراخواصخشماما.بردمی



 

کهبهحقنزدیکتروعدالتر»:دنفرمایونیزمی برگزین، هایمیانهرا شیوه بیشترمایهدرسیاستگذاریها فراگیرتراستو ا

 .(430نهجالبالغه،دشتی،ص)«.خواصمیگرددوهمینبایدمدنظرتوباشد،نهخشنودی(عموممردم)خشنودیهمگان

کنندزیرادرروزگارسختییاریشانکمترودراجرایعدالتازهمهخواصجامعه،هموارهبارسنگینیرابرحکومتتحمیلمی

دروپذیرتر،عذردیرهاخواستهمنع ودرخواستههایشانپافشارتر،ودرعطاوبخششهاکمسپاستروبههنگامناراضیتر،

درصورتیکهستونهایاستواردین،واجتماعاتپرشورمسلمینونیروهایدخیرهدفاعی،.باشندابرمشکالتکماستقامتترمیبر

.گرایشداشتهواشتیاقتوبهآنانباشداپسبهآنه.باشندعموممردممی

رابطهیمردمباحکومترارابطهیپدروفرزندیمیداندودرفرمانمالکاشترایننوعرابطهیآرمانی(علیهالسالم)امامعلی

ازآنانآنگونهتفقدکنکهپدرو«.ثمتفقَّدْمِناُمورهمماتتفقَّدُالوالدانمنولدهما»:مبتنیبرلطفومحبتراتوصیهمیفرماید

دلجوییمیکنند و تفقد فرزندشان از )مادر نامه البالغه، که(31نهج حقوقیمعینکرد متعال خداوند بینمردم، امام، اعتقاد به

رعیتاست و والی بین حقوق آن، بزرگترین بم. باقی شان دینی عزت و الفتآنها رشته تا رعایتبشود باید حقوق انداین

.(270نهجالبالغه،خطبه)

نامهبهأسودبنقطبهفرماندهلشکرحلواندرجنوبشهرسرپلذهابامروزىدرموردرسیدگیبهامور(السالمعلیه)امامعلی

اَلرَِّعِیَِّۀِبِجُهْدِکَفَإِنَِّاَلَِّذِییَصِلُإِلَیْکَمِنْذَلِکَوَمِنَاَلْحَقِِّعَلَیْکَحِفْظُنَفْسِکَوَاَالِحْتِسَابُعَلَى»:نیزمیفرمایند(درمقامحاکم)مردم

اَلسَِّالَمُ وَ بِکَ اَلَِّذِییَصِلُ مِنَ وبهاندازهتواندرامور «.أَفْضَلُ نگهبانباشى، وازجملهحقِّىکهبرتوستآنکهنفسخویشرا

نهج).بادرود.دهى،برترازآناستکهازنیروىبدنىخودازدستمىشودرعیّتتالشکنى،زیراآنچهدراینراهنصیبتومى

(31البالغه،نامه



 :عوامل تحقق اعتدال

ورزدحضرتامیرهمسوبابینشاسالمیوالهیخوددرتحققبخشیدنبهاعتدالنگاهیدوسویهدارد،ازیکسوتأکیدبراینمی

هایتودرتویضمیرانسانآغازنشود،جتماعیازدرونجانآدمهاوازاعماقدلوالیهکهاگراصالحاتدرجهتتأمینعدالتا

اماازسویدیگرنبایدغفلتنمودکههماهنگبااصالحدلواعتدالروح،توجهبه.پایهوناپایاخواهدبوداصالحاتساختاری،بی

زند،نیزباهماناولویتواهمیتملیکهتوازنمحیطاجتماعرابههممیواقعیاتملموسدرمحیطزندگیومبارزهباهرگونهعوا

.بایدموردلحاظقرارگیرد

درتحلیلچیستیعدالتضمنتأکیدبراینمعناکهدیدنوپذیرفتنجهانوخودآنچنانکههست،وباورواعترافبهاینکهیک

باشدوهرگونهافراطوتفریطنشانۀجهلوناآگاهیازنظمعادالنۀحاکممیاعتدالحکیمانهبرتمامروابطهستیحاکم،وهر

جاییروابطعادالنه،درروندهماهنگجهاناثرمنفیخواهدگذاشت،ایننکتهرانیزبایدافزودتصرفنابخردانهونابجاویاجابه

بازپس روز الهیدر عدل دادگاه به کردنعدالتبدوناعتقاد باور نمودهایبارزکه از خود قانونعدلالهی، به باور بدون و ین،

:باتوجهبهآنچهبیانشد.عدالتیاستبی

:فرمایدحضرتامیرمی.هایدروناستاولینگامدرتحققعدالترهاییازناهماهنگی-الف

خواهیزدودنهوایاولینگاماودرعدالت:فرماید؛درتوصیفبندگانپرهیزکارخدامی«.فکاناوّلعدلهنفیالهویعننفسه»

.نفسانیخویشاست

گیرددوپایۀصبرویقینازدرونجاننشأتمی.حضرتامیربههنگامتبیینمبانیایمان،آنرابرچهارپایهاستوارنمودهاست-ب

ودومالک«جزم»و«فهم»لبردومالکعلمیوبههنگامتحلیلمبانیعد.ودوپایۀعدلوجهادبرواقعیتهایخارجیتکیهدارد

.فرمایدتأکیدمی«حلم»و«حکم»عملی



 

ازعواملمهمدرتحققعدالتیاحساستعهدومسؤولیتبرایتحققعدالتاجتماعیودردمندیوحساسیتدربرابربی-ج ها

.عدالتاست

:مؤثراستدرسهجملهخالصهفرمودهاستتوانگفتحضرتامیرمجموعهعواملیراکهدرتحققعدالتمی

«.استعنعلیالعدلبحسنالنیۀفیالرعیۀوقلۀالطمعوکثرةالورع»

بینینسبتبهمردمتاحدزیادیمانعازحیفومیلحقوقآنانشدهواگرخودنیزچشمطمعبرهمنهدنیتخیرداشتنوخوش

(3101لطیفی،).یابدکندوبرصراطعدلراهمیفراطوتفریطیپرهیزمیآنگاهباچشمتقواپیشۀخودازهرگونها



 :عوامل خروج از اعتدال

ارهدرمسیراعتدالوهمانسانمومنبهسببهمانپیرویازعقلووحی،بهاینموضوعاشارهمیشودکه31درسورهلقمان،آیه

العاقلمنوضعاالشیاء»:میفرماید(علیهالسالم)میانهرویاست؛امامعلیحرکتمیکندومشیاودرگفتارورفتاراقتصادو

؛عاقلکسیاستکههرکاریرابهوقتودرجایخودانجاممیدهد،وجاهلکسیاستکهضدّ«.مواضعهاوالجاهلضدّذلک

املدیگریبرایگرایشبهافراطوتفریطآنحضرتهمچنینجهالتونادانیراع.(3134محمدیریشهری،)اینعملمیکند

اعتدالمعرفیمیکندومیفرماید دایره وخروجاز اومفرِّطا»: نمی .«الیریالجاهلاالمفرطا تفریطدیده افراطو جاهلجز

.(07نهجالبالغه،حکمت)شود

ریطمیغلتندوکشیدهمیشوندوهمینکمخردیارهازمسیراعتدالبهدامنافراطوتفوکسانیکهدچارناتوانیعقلهستندهم

کسانیکهدچارافراطوتفریطمیشوند،عمومادستخوشنوعیعدمتعادلوتوازنهستندو.سبباصلیافراطوتفریطاست

،بهعدماگردرهمانحالبتوانندبهوجدانوعقلخودمراجعهکنند،درمییابندکههرجادستخوشضعفعقلگردیدهاند

 .تعادلمبتالشده،راهافراطوتفریطپیمودهاند

زیرامحبوبیتومحبتموجبمیشودکهشخصانسانهاعادتکردهاندکهوقتیچیزیرادوستبدارنددربارهآنغلوکنند؛

ازاینروستکه.میشودازسویدیگرهمینمسالهعاملتملقگوییوچاپلوسی.کوروکرشودوازحالتاعتدالخارجشود

اوحسد»::میفرماید(علیهالسالم)امیرمومنانعلی عناالستحقاقیمیُّ مناالستحقاقملقوالتقصیرُ بأکثرِ ثناگفتنبیشاز«.الثِّناءُ

 (111نهجالبالغه،حکمت).حدشایستگی،تملقاستوکمترازآنچهسزاوارند،یاناشیازعجزاستیامنشأآنحسداست

بهعنوان.مومندرهمهامورزندگیبهویژهامورمهماساسیواجتماعی،میبایستمعتدلباشدوهرگزازدایرهاعتدالخارجنشود

نمونهوقتیبهکسینزدیکمیشودنبایدآنچناننزدیکشودکههمهاسرارشرابداندتابتواندوقتیبههرعلتیازاودورشداز

التثقنَّبأخیک»:میفرمایدرعایتجانباحتیاطواعتدالراتوصیهنمودهومیفرماید(علیهالسالم)امامصادق.باشدشرشدرامان

االسترسالالتستقالُ الثقهفانصرعهَ کلَّ قابلجبراننیست«. اینصورت، اعتمادمکنکهدر اطمینانو برادرتزیاد مجلسی،).به

 (ق.ه3471



:تدالآثار رعایت اع

  :اصالح نفس -1

سوزاندسوزاندچرادلبهحالخودنمیبیندبهحالاودلمیانسانبایدعاقلباشدهمینانسانیکهفردیبرهنهونیازمندیرامی

بهخودشخدمتکردهمندسازد،انسانیکهدرپیاصالحنفسخویشدرآیدهممندشودوهمدیگرانرابهرهتاخودشهمبهره

علیه)سازدتامانعیبرایخودبتراشددراینبارهامیرالمؤمنانامامعلیفردمصلحخودرابهمشقتدنیویگرفتارنمیهمبهدیگران،



 

باإلقتصادِوالقنوعِوالتقلُّلِ»:میفرماید(السالم فینفسِکَفعلیکَ رغبتپیداکردی،هرگاهدراصالحکارخودمیلو.«إذارغبتَ

(4302،حدیث3103شیخاالسالمی،).قانعوکمآرزوباشمیانهرووپس

  :رزق الهی-2

کهمیانهرویوکسی«.االقتصادُفَقرَهُوخَلَلَهجَبَرمَنصَحِبَاالقتصادَدامتصُحبَۀُالغنیله،و»:میفرماید(علیهالسالم)امامعلی

دوامخواهدداشت،وروشاعتدال،فقرومشکالتزندگیاوراجبرانخواهداقتصادراشیوهخودسازد،ثروتوبینیازیاش

(1313،حدیث3103شیخاالسالمی،).کرد

 :تندگدستی در جامعه امحای فقر و -3

میانهرویدراقتصادخانوادهوکیفیتتامینمایحتاجزندگیکهبراساسبرنامهریزیوپیرویازاصولومبانیاقتصادیصورت

کهبهگونهایپساندازیوعدماسرافدرزندگیمیانجامدکه.ذیرد،آثاروتبعاتمثبتیدرامورخانوادهبرجایخواهدگذاشتپ

تاثیراینمهمرامیتواندربینیازینسبتبهدیگرانوجلوگیریازدسترفتنسرمایههاوبهتبعآنامحایفقروتهیدستی

نمود مشاهده . علی السالم)امام علیه فرماید( اقتصادیمی امور در روی اهمیتمیانه به اشاره با فقیر: روی، میانه هیچکسبا

(33ق،جلد.ه3431حرعاملی،).وتهیدستنشد

هاست،انسانیکهدرمسائلمعیشتیمیانهروباشد،درواقعخودرابرایمقابلهبادشواریهاآمادهنمود(علیهالسالم)بهاعتقادامام

چشید نخواهد را وتنگدستی فقر طعم چنینشخصی برای":و را کند،خود روی میانه ، وناداری دارایی هنگام در کسکه آن

وبراساساتخاذشیوهاعتدالگراییاستکهامامصادق"رویاروییبانامالیماتوگرفتاریهایسختروزگار،آمادهساختهاست

همانااسرافوزیادهروی،پدیدآورنده:مایهبینیازیومصونیتازتهیدستیبرشمردهومیفرماید،چنیننگرشیرا(علیهالسالم)

(32ق،جلد.ه3431حرعاملی،)..فقروتنگدستی،ومیانهرویموجببینیازیاست

  :درامان ماندن از هالکت-4

بودندرواقعیعنیدروادیکمالحرکتکردنوثمرهاشنهدودرمسیرالهیفردمیانهروفردیاستکهدرمسیرالهیگاممی

هرگزبهالکت«.لَنیَهلکَمَناقتَصَدَ»:میفرمایددراینباره(علیهالسالم)امامعلی.باشدرسیدنبهکمالودوریازهالکتمی

(3103شیخاالسالمی،).نمیرسدکسیکهمیانهرویکند

 :نیدوری گزیدن از جهل ونادا -5

رعایتاعتدالدرتعاملبادیگرانوحذرکردنازتندرویوافراطدردوستیودشمنیباآنان،فردراازانتسابجهلوحماقت

اماغفلتازایناصلتبیتی،موجباتسقوطدر.میرهاندوجایگاهیرفیعوشایستهدرجامعهبرایاوبهارمغانخواهدآورد

لَا»:چنینرفتاریراویژهافرادنادانوجاهلبرشمرده،میفرمایند(علیهالسالم)امامعلی.پیخواهدداشتورطهتباهیوفساددر

البتهاینتوصیفاز.(07نهجالبالغه،حکمت)رهمیشهجاهلرایاافراطگرمىبینىویاتفریطکا«.تَرَىالْجَاهِلَإِلَِّامُفْرِطاًأَوْمُفَرِِّطاً

کهگفتهاندسویبرخی و»نویسندگانادبعربیبهعنوانضربالمثلیتعلمیبیانشده الیریالجاهلاالمفرطایسیءعمدا

(ق.ه3421،برهانالدینمحمدبنإبراهیمبنیحیىبنعلیالمعروفبالوطواط.)«.یحسنعلطا

 :آسان شدن مشکالت زندگی -6

کسیکهاهلقناعتاستوبرایکمخرجکردنانسانمیانهروآمادگینسبیبرایرویارویی دارد؛مثالً بامشکالتاجتماعیرا

خُذِاَلقَصدَفیاالُمور،فمَن»:میفرماید(علیهالسالم)امامعلی.تمرینکرده،درواقعخودرابرایروزهایسختآمادهنمودهاست



 

اَلمُؤَن اَلقَصدَ،خفِّتعلیهِ اتخاذکندمخارجبراوسبکدرکارهاوزندگ«.ُأخَذَ کسیکهمیانهرویرا فراگیر،زیرا یمیانهرویرا

(3742،حدیث3103شیخاالسالمی،).خواهدشد

 :کسب سالمتی  -7

تعادلقوایجسمانیبستگیدارد به انسان سالمتبدن تهدید. سالمتآدمیرا ترشحشوند، زیادتر یا کمتر هورمونیاگر غدد

بامیانه.همچنیندرامرخوردننیزبایدجانباعتدالرارعایتکرد،زیرااعتدالدرخوردنسالمتیراتضمینمیکند.خواهندکرد

کاریمیتوانبهسالمتروحیوجسمیدستیافت هر رویدر علی. السالمعلیه)امام فَعَلَیهِ»:فرمایدمی( السالمۀَ مَنأرادَ

(3711،حدیث3103شیخاالسالمی،).خواهدپسبایدمیانهروباشدهرکسسالمتیرامی«.بالقَصدِ

 :کسب حکمت ودانش -1

ازجمله.یکیازآثارمهمیکهاعتدالداردایناستکهخداوندبعدازرسیدنفردبهرشدوکمال،بهاوحکمتودانشعطامیکند

بعدازرسیدنایشانبهرشدواعتدال،(علیهالسالم)رتموسیدرآیاتقرآنیاشارهبهاینمطلبشدهاستکهخداوندبهحض

ولمابلغاشدهواستویآتیناهحکماوعلماوکذلکنجزی»درقرآنکریمبدینامراشارهشدهکه.حکمتودانشعنایتفرمود

(.34سورهقصص،آیه)(زامیدهیمنگونهنیکوکارانراجچونبهرشدرسیدوکاملشد،حکمتودانشبهاودادیموای)«.المحسنین

وقتیکهبه(علیهالسالم)حضرتموسی.استفادهشدهاستکهبهمعنایکمالخلقتواعتدالاست"استواء"دراینآیهازکلمه

(3131قرائتی،).کمالاعتدالوخلقترسید،خداوندبهاوفهمدرستوقدرتبرداوریصحیحوآگاهیواطالعاتاعطافرمود

خردمند.«العاقلمنعقللسانه».درکلماتقصار،عقلوخردآدمیرادرگفتاراومتبلوردانستهومیفرماید(علیهالسالم)امامعلی

آنچهکهازاینکالمبرداشتمیشودایناستکهمنشآ.(372،حدیث3103شیخاالسالمی،)آناستکهزبانشرادربندکشد

اگرخردورزیاوبراساسمبانیرفتاریوتریبتیصحیحباشد،چنینفردیراهاعتدالمی.،فکرواندیشهاوستتصمیماتانسان

پویدواگراندیشهانسانبهآفتعدماعتدالگرفتارشود،اعمالورفتاراونیزبهآفتافراطوتفریطدچارشده،اورادروادیسقوط

مَنْفَکَِّرَ»:بااشارهبهاهمیتخردورزیوتعقلدرزندگیمیفرماید(علیهالسالم)،امیرمومنانبرایناساس.وتباهیخواهدافکند

(3117خوانساری،).هرکسپیشازاقداماندیشهکند،درستیعملشافزونمیگردد«.صَوَابُهُ قَبْلَاَلْعَمَلِکَثُرَ

وَ »:لفزندگیدانستهودرنهیازآنفرمودهاندآنحضرتپشیمانیرانتیجهکوتاهیوتفریطدرامورمخت النَِّدَامَۀُ التَِّفْرِیطِ ثَمَرَةُ

(333نهجالبالغه،حکمت.)،سالمماندننتیجهدوراندیشى و نتیجهکوتاهىدرکار،پشیمانىاست«. ثَمَرَةُالْحَزْمِالسَِّلَامَۀُ

 :ستایش شدن -9

:میفرماید(علیهالسالم)امامعلی

«.أخذیمیناًوشماالًذَمُّواإلیهالطریقَ،وحَذَّروهمنالهلکۀِنمَنأخَذالقَصدَحَمَدوإلیهطریقَهُ،وبشَّرُوهُبالنجاةِ،ومَ»

روشمیستودندوبهرستگاریبشارتمیدادند،و،رفتگآنراکهراهمیانهدرپیشیند،آناننشانههایروشنخدادربیابانها

(222نهجالبالغه،خطبه).میدادندازنابودیهشدارآنراکهبهجانبچپیاراستکشاندهمیشد،زشتمیشمردندو

رویدرآناستهرگونهافراطیاتفریط،موجبمیشودارزشهرصفتیبرمیانه:توانچنیننتیجهگرفتباتوجهبهاینفصلمی

عنوانممدوحوپسندیدهبودنازیکصفتسلبگردد،وعنواننکوهیدهورذیلهبرآناطالقشود صفاتنیکوتازمانیآثار.

.پسندیدهبهدنبالداردوبرایجامعهسودمنداست،کهازحداعتدالخارجنشود
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 آثار عدم اعتدال

امامعلیآثارعدماعتدالاینفصلدرپیدر لیهالسالمع)ازنگاه خروجازمرزاعتدالوزیرا .هستیمدرزندگیاجتماعیانسان(

وارتباطمستقیمیباپیشرفتوترقییازوالوانحطاطجوامعاسالمیافتادنبهوادیافراطوتفریط،نتایجمخربوزیانباریدارد

 :مهمترینآنهااشارهمیکنیمکهدراینجابهدارد

 :انحراف از مسیر حق و حقیقت -1

اگربهانحرافاتعقیدتیکهامروزدرجوامعمختلفبروزوظهور.تانحرافازجادهمستقیماسیکیازآثارحتمیعدماعتدال،

رکَنتَمَ»:میفرماید(علیهالسالم)علیامام.کردهنظریبیفکنیم،درمییابیمکهعاملاصلیانحرافات،افراطیاتفریطبودهاست

(13نهجالبالغه،نامۀ).منحرفخواهدشدازراهحقِّ،کسیکهمیانهرویراترککند«جارَالقصدَ

چنینشخصیدرزندگی،هموارهمطرودومنفورخداوندومردمواقعخواهدشدودرباتالقگمراهیوجهالتقوطهورخواهد

بود بهحالخویشاینخص. آنانرا میتواندرچهرهاشخاصیمشاهدهنمودکهخداوندبهجهتغروروانحرافشان، یصهرا

وکلهاهللالی»:درتوصیفجایگاهآنانفرمودهاست(علیهالسالم)واگذاشتهوامامعلی إلیاهللرجالنرجلً الخالئقِ أبغضَ إنِّ

ازمنفورترینومبغوضترینافراددرنزدخداکسیاستکهخداونداورابهحالخودشرها«.نفسِه،فهوجائرًعنقصدِالسبیل

(30نهجالبالغه،حکمت).پساوازراهاعتدالبیرونرفتهوگمراهشدهاست.کردهاست

 :حسرت و پشیمانی -2

حینةُالحسرفتقعُ،اکموالتفریطَإیّ»:میفرماید(المعلیهالس)علییکیازآثارعدماعتدال،حسرتوپشیمانیاست،چنانچهامام

محمدی).زنهار،ازکوتاهیکردن،زیراکوتاهیکردن،حسرتبهبارمیآورد؛زمانیکهدیگرحسرتسودیندارد«ةُالحسرالتنفعُ

(434،ص0،ج3131ریشهری،

تندرویبی«.الجنونِ؛ألنَّصاحبَهایَندَمُ،فإنلمیَندَمُفجنونُهُمستحکَمٌالحِدّةُضربٌمن»:میفرماید(علیهالسالم)امامعلیوهمچنین

است دیوانگی از نوعی است،جا دار ریشه او جنون که شود می معلوم نشود، پشیمان اگر و شود می صاحبشپشیمان .زیرا

(240نهجالبالغه،حکمت)

 :مالمت و مورد سرزنش قرار گرفتن -3

عوا از سرزنش مورد تعادل، فقدان پیامدهای و قب نکوهش استو گرفتن قرار امام السالم)علی؛ علیه ) باره این میدر

،3103شیخاالسالمی،).؛اززیادهرویبپرهیز،همانااینکارموجبسرزنشمیشود.«.ۀَالمالمیوجبُهُنَّإفاحذروالتفریطَ»:فرماید

 (.2337حدیث

 :فقر -4

فاقدتدبیرولخارجشودودچارافراطوتفریطشودازمندیازجملهآثارخروجازاعتدالاست،زیراکسیکهازمرزاعتدافقرونی

:میفرمایددراینباره(علیهالسالم)علی؛موالیمتقیاندوراندیشیاستوازادارهزندگیوامرارمعاشعاجزمیماند

زیادراازبینمی[وخارجشدنازحداعتدال]گرداندمیانهروی،کمرازیادمی«.یغنیالجزیلاالقتصادینمیالقلیلواالسراف»

 (.114،حدیث3103شیخاالسالمی،)[.وتبدیلبهفقرونداریمیکند]برد

 
 





 

 :عذاب الهی هالکت و -5

عاقبتکسانیدراینموردواردشدهاستوکهآیاتوروایاتزیادیهالکتوعذاباخرویازدیگرآثارخروجازاعتدالاست

مُحِبٌّ:سَیَهلِکُفِیَّصِنفانِوَ»:میفرماید(علیهالسالم)امامعلی.کهازمرزاعتدالخارجشدهچیزیجزورودبهجهنمنخواهدبود

بِهِ یَذهَبُ مُفرِطٌ إلیغَیرِالحَقِّ،وَمُبغِضٌ الحُبُّ بِهِ یَذهَبُ مُفرِطٌ فالزَمُوهُالبُغضُ األوسَطُ النَّمَطُ فِیَّحاالً به«.إلیغَیرِالحَقِّ،وَخَیرُالنَّاسِ

هبهغیرِحقکشاندهشود،ودشمنیکهدرکینهتوزیبامنزیاددوستیکهافراطکندو:زودی،دوگروهنسبتبهمنهالکمیگردند

(320نهجالبالغه،خطبه).میانهروهستندگروهبهترینمردمنسبتبهمن،.رویکردهبهراهباطلدرآید

 : رخنه جهل و نادانی در تفکرات -6

ازدیگرعواملازتعالیماعتدالگریاسالمیوکجروی،استفادهابزاریبیگانگانازجهلونادانیپارهایازمرمانوسوقدادن

درخطاببهجماعتنادانو(علیهالسالم)سخنامامعلیضعفاعتقادیآناندرمسیرنیلبهمقاصدپلیدخوداستونگاهیبه

،(320نهجالبالغه،خطبه)«.ثُمّأنتُمشِرارُالناسِوَمَنرَمّیبِهِالشَّیطانُمَرامیهُوضَرَبَبِهِتیهه»:ضعیفالنفسخوارجکهفرمودند

انان،امتاسالمیرابهگمراهیکشانده،موجباتانحرافازاینواقعیترایاداورمیشودکهوجودچنینافرادیدراجتماعمسلم

قرآنکریمنیزدرسورهمبارکهطه،جهلونادانیبرخیازمردمواطاعاتکورکورانهازفتنه.فرهنگقرآنیرافراهممیآورند

قَدقالَلَهُمهارونَمِنقَبلَیاقَومِاِنِّمافُنِنتُمبِهِوَلَ»:رامتذکرشدهوامتحانالهیبرایقومبنیاسرائیلبرشمردهاستکه((سامری))

(17سورهطه،آیه)«.وانَّرَبُّکُمالرَّحمنُفاتِّبِعونیواطیعواأمری

 :تجمل گرایی و دنیاطلبی مردم -7

متهایدنیویوافراطدرجمعدنیاگراییومادیگراییمیتواندازعواملمهمنادیدهگرفتهشدنمینهرویدربرخورداریازنع

آفتیکهآرامآرامدربسترجامعهرخنهکرده،تهدیدی.آوریمالوثروتبدونتوجهبهقشرفقیروتهیدستجامعهتلقیمیشود

ستَحبّونَالحَیاهَالَّذینَیَ»:قرآنکریمدربارهحبدنیاطلبیمیفرماید.برایکمرنگشدنآموزههایقرآنیدرجوامعاسالمیمیگردد

(1سورهابراهیم،آیه)«.عَلَیاالخِرَهِعَنسبیلِاهللِویَبغونَهاعِوَجااولآئکَفیضَاللِبَعید

 فعل یَستَحِبّون)) آخرتداللتدارد(( ترککامل و دنیا اختیار بر برایآخرتو. باید ناچار به نماید، اختیار را دنیا که کسی

انکارنماید،کهاینباورمیتواندمانعیبزرگدراشاعهفرهنگقرآنیودیدگاهاسالمنسبتبهزندگیمردمحسابرسیاعمالرانیز

.درجامعهاسالمیقلمدادشود

.منشأتمامیبدبختیهاکهگریبانگیرانسانهاشده،ازدنیاپرستیودلبستگیبیحساببهدنیامیداند(علیهالسالم)امامعلی

فَلتَکُنالدُّنیافیأعیُنِکُمأصغَرَمِنحثالَهالفَرظِوفَراضِهِالجَلَموَاتعظو»:درمورددنیاودلبستگیبهزیورهایآنفرمودهاستایشان

که).دباغیمیکنندییباشدکهباآنبایددنیادرچشمشما،کمارزشترازتفالهبرگها«.یَتَّعِظُبیکُممِنبَعدَکمبِمَنکانَقَبلُکُمأن

کهبرزمینمیریزدوکسیبه)،یابیارزشترازبقایایقیچیشدهپشمحیواناتباشد(بسیاربدبوومتعفنوبیارزشاست

(12نهجالبالغه،حکمت).آناعتناییندارد

کردن انسانجهتبرآورده نیازهایمادیبدوننگرشیدقیقبهبهنهادینهشدنمادیگراییدرجامعهاسالمیوتالشمستمر

روایاتمعصومینعلیمالسالمنیزانسانراترکدنیامی.آخرتوروزحساب،هرگزموردتءییداسالمومبانیاعتقادیآننیست

می(وسلموآلههعلیاهللصلى)رسولاکرم.خوانندودنیازدگیراسببفساددردینومانعیدرراهتحققفرهنگاسالمیمیدانند

ازدوستداریمالوجاهدردینمردمسلمانبیشتر.ایابوذرفسادوتباهیدوگرگیکهبرآغلگوسفندانواردمیشوند:فرمایند

(3133نراقی،).نیست



 

إذاأرَدناأننُهلِکُقَریَهَوَ»:نازپروردگیورفاهطلبیازعواملانحطاطجوامعبشریاستکهخداوندمتعالدراینبارهمیفرماید

اولینگروهیکهبهفرمودهقرآنکریم،دربرابر(31سورهاسراء،آیه)«.أمرُنامُترَفیهافَفَسقوافیهافَحَقُّعَلَیهاالقولسقَدمَرناهاتَدمیرا

نافعوموقعیتخویشرابرحقوقدیگرانپیامبرورسالخطیرایشانمقاومتکردند،همیننازپروردگانودنیازدگانبودندکهم

شمُترَفوهاإنِّابِمااُرسِلتُمبِهِکافرونَوَ/وَمااَرسَلنافیقَریَهمیننَذیرِإلِّاقال»:لذادرترسیمچهرهایشانمیفرماید.ترجیحمیدانند

وکذالکمااَرسَلنامِن»:ودرجایدیگرنیزمیفرماید(13و14آیهسورهسبا،)«.قالوانَحنُامکثَرُامواالًواوالداًومانَحنُبِمُعَذِّبین

(21سورهزخرف،آیه)«.قَبلِکَفیقَریَهِمِننَذیرِاِلِّاقالَمُترَفوهاإنِّاوَجدناآباءَناعَلَیاُمِّهِوَإنِّاعلیآثارِهِممُقتَدون

راچهدردنیاچهدرآخرتبرجایگذاشتهواینبههمریختگیاعتدالباتوجهبهمطالببیانشدهعدمرعایتاعتدالآثاری

موجبآشفتگیفردودرپیآنآشفتگیاجتماعیاستوازمهمترینمواردعدماعتدالمیتوانبهازبینرفتنالفتواتحاددر

.بینافراد،پشیمانیوحسرتاشارهنمود

 

 :نتیجه گیری

اعتدالامریمفیدوپسندیدهاست،افراطوتفریطدرهمۀامورناپسندوزیانباراستوطبقنظرفالسفهوسطوراهمیانهومرز حد

یهمچونارسطودرواقعراهرسیدنبهفضیلترعایتحدوسطمیباشد؛راهیکهفردعاقلبینافراطوتفریطآنراطیمیا

.کهتمامزندگیخودرابرمدارعدالتوانصافساماندادهاستمیباشدکه(علیهالسالم)امیرمومنانعلینآکندکهنمونهبارز

اعتدالدرهمۀامور،امریالزموضروریاستبنابراینارزشهرصفتیبرمیانهرویاستوهرگونهافراطیاتفریطی،موجبمی

رذیلهبرآناطالقشود؛صفاتنیکوتازمانیآثارشودعنوانممدوحوپسندیدهبودنازیکصفتسلبگردد،وعنواننکوهیدهو

پسندیدهبهدنبالداردوبرایجامعهسودمنداست،کهازحداعتدالخارجنشودودرمقابلعدمرعایتاعتدالآثاریراهمدردنیا

حاصلآنکه.تماعیاستوهمدرآخرتبرجایگذاشتهواینبههمریختگیاعتدالموجبآشفتگیفردودرپیآنآشفتگیاج

معتدلیصالحودرستاستوهرکاریغیریکنوعرابطهمنطقیمیاناعتدالواصالحمی کههرکار اینمعنا به توانیافت،

.معتدلیفاسدمیباشدونیازمندآناستکهاصالحشودتاموجبسعادتافرادگردد



  :منابع

قرآنکریم

نهجالبالغه

 اسالمیآینهی کالم و فلسفه نقدوارزیابینظریهاعتدالدراخالق،فصلنامه،(3111بهار)دلروحانی،مریم،اترک،حسین،خوش

.331تا321شهیدبهشتی،صدانشگاهمعرفت،

 .،تفسیرتسنیم،قم،انتشاراتاسراء(3132)جوادیآملی،عبداله،

.373معلیعلیهالسالم،چاپاول،رقم،نشرمهدیهقم،صفرازیازسیرهیتبلیغیاما،(3137)جمالی،نصرتاهلل،

.اعتدالدرقرآن،تهران،انتشاراتنگاهمعاصر،(3111)حکیمپور،محمد،

.11ص،هدیهایازدوست،عبدالواحدبنمحمدتمیمیآمدی،چاپاول،(3131)حکیمی،محمود،

،تهران3جچاپدوم،نساریبرغررالحکمودررالکلم،شرحمحققخواشرح،(3117)خوانساری،جمالالدینمحمد، دانشگاه:

تالیفعبدالواحدبنمحمدتمیمیآمدی؛بامقدمهمنظورهمانکتاب،)3373،حدیث131ص ،تهران،موسسهچاپوانتشارات

 ((.«محدث»وتصحیحوتعلیقمیرجاللالدینحسینیارموی
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قم،،سوم،(علیهالسالم)واهلبیت(صلیاهللعلیهوآلهوسلِّم)سیرةتربیتیپیامبر،(3111)داودی،محمد،حسینیزاده،سیدعلی،

.04،باتلخیصازصنشرپژوهشگاهحوزهودانشگاه

 .331مصطفی،سیریدرتربیتاسالمی،چهارم،موسسۀنشروتحقیقاتذکر،ص،(3137)دلشادتهرانی،

 .32،صصرنشرمؤسسۀدانشواندیشۀمعا،اول،تهران،(3133)رمضانی،احمد،

.331،صستویکم،قم،نشرانتشاراتاسالمی،بی2و3تکاملدرپرتواخالق،ج،(3137)سلطانی،غالمرضا،

 . 234و231صحرفهایفیروزهای،اول،تهران،موسسۀفرهنگیدانشواندیشۀمعاصر،،(3133)سیدیساوری،حسین،

 .33-14،ص11،فصلنامهقرآنیکوثر،شمارهدرقرآنونهجالبالغهنقشتربیتیاعتدال،(3133)شکریان،مریم،

.،چهارم،قم،انتشاراتانصاریان(غررالحکم)گفتارامیرالمؤمنینعلیهالسالم،(3103)شیخاالسالمی،سیدحسین،

 سیدمحمدحسین، ج،(3133)طباطبایی، موسویهمدانی، باقر، مترجمسیدمحمد المیزان، ناشر31تفسیر قم، هشت، بیستو ،

.321انتشاراتاسالمیوابستهبهجامعۀمدرسینحوزةعلمیۀقم،ص

.320ص،اول،قم،انتشاراتبوستانکتاب،زندگیدرآیینۀاعتدال،(3137)فرجی،مجتبی،

.23،چاپیازدهمص1تفسیرنور،تهران،مرکزفرهنگیدرسهاییازقرآن،ج،(3131)قرائتی،محسن،

 .413،مشهدمقدس،آستانقدسرضوی،بنیادپژوهشهایاسالمی،ص2جسفینهالبحار،(ق3431)می،شیخعباس،ق

.21-33ص33،شماره3،فصلنامهحکومتاسالمی،قم،دورهعدالتاجتماعیدرحکومتعلوی،(3101)لطیفی،محمود،

.40سرضوی،صاعتدال،پنجم،مشهد،انتشاراتآستانقد،(3113)محدثی،جواد،

.331درسنامهاخالق،اول،قم،نشربینالملل،ص،(3117)محدثی،جواد،

.،قم0و2میزانالحکمه،حمیدرضاشیخی،موسسهعلمیفرهنگیدارالحدیث،ج،(3131)محمدیریشهری،محمد،

.،موسسۀالوفاءبیروت03و31بحاراالنوار،ج،(ق3471)مجلسی،محمدباقر،

 231،ص3131عینالحیات،اول،تهران،نشرفرهنگ،،(3131)حمدباقر،مجلسی،م

 .11مهارتهایوآدابدوستی،سوم،مشهد،نشردانشگاهعلوماسالمیرضوی،ص،(3133)مرویانحسینی،سیدمحمود،

.3137مکارمشیرازی،ناصر،تفسیرنمونه،تهران،دارالکتباسالمیه،

 .214،ص3112تربیتاعتقادیومعنویبانگاهیقرآنی،،چاپاول،قم،نشرموسسۀبوستانکتاب،،(3112)میرعرب،فرجاهلل،

.234،ص3133،دوم،قم،دارالتفسیر،3جامعالسعادات،ج،(3133)نراقی،محمدمهدی،

.،جامعالسادات،ترجمهکریمفیضی،قم،نشرقائمآلمحمد(3133)نراقی،مالمهدی،

.جا،مکتبۀالثقافۀالدینیۀ،چاپاول،بی323صق،.ه3421علیأحمدبنمحمد،تهذیباألخالقوتطهیراألعراق،ابنمسکویه،أبو

غررخصائصالواضحه،الطبعهاالولی،،(ق3421)،المعروفبالوطواط،أبوإسحق،برهانالدینمحمدبنإبراهیمبنیحیىبنعلی

 .313،ص3دارالکتبالعلمیه،بیروت،ج

.231،ص33،نشرآلالبیت،قم،جلدتفصیلوسائلالشیعۀإلىتحصیلمسائلالشریعۀ،(ق3374)حرعاملی

.34ص،(علیهالسالم)،قم،آلعلیتحفالعقول،،(3132)حسنابنعلی،ابنشعبه،

مقدمه،تصحیح،تحقیق،حبیبی،نجفقلی،،رسائلالشجرةااللهیۀفیعلومالحقایقالربانیۀ،محمدابنمحمودشهرزوری،شمسالدین

.ش3131اول،چاپایران،فلسفهوحکمتمؤسسهتهران،،437–401ص

،شرکتانتشاراتعلمیوفرهنگی،تهران،3ج،(3113)سیدجاللالدین،مجتبوی،ترجمهفردریک،چالزکاپلستون،تاریخفلسفه،

 .117تا131ص
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