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راهبردهای تربیتی اعتدال فرهنگی در قرآن و حدیث
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اســتاد گــروه علــوم قــرآن و حدیــث 
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صالح الدین غالمی
دانشــجوی دکــرای علــوم قــرآن و حدیث 

دانشگاه ایالم.  
salaheddingholami@yahoo. com

كلید واژه: 
راهربدهای تربیتی، اعتدال فرهنگی، 

فرهنگ معیار اسالمی

برای نیل به عزت، اقتدار و پیرشفت، مهم ترین نیاز پیِش روی 
فراوانی  است.   اعتدال پذیری  و  اعتدال خواهی  اسالمی،  جوامع 
و  افراط  از  الیه هایی  که  فرهنگی،  تأثیرگذار  مراکز  و  کانون ها 
تفریط به درون آنها راه یافته، دستیابی به این مهم را دشوار کرده است؛ بنابراین 
این  میان  تعامل  آن،  آرمانی  معنای  در  مشرک؛  فرهنگ  گسرش  و  تحقق  برای 
کانون ها و توافق آنها بر شاخص های اعتدال، در فضای عمومی جوامع اسالمی، که 
امروز با خطر انحطاط مواجه اند، الزامی است.  این رفتار، سیره ی روشن انبیاء و 
اولیای الهی است، که در قرآن و حدیث، به وضوح بیان شده است؛ بنابراین، باید به 
دقت فهمیده شود و الگو قرار گیرد.  در این مقاله، تالش شده است، که پس از 
راهربدهای  برجسته ترین  و  دستیابی  راه  الزامات،  فرهنگی؛  اعتدال  معنا شناسی 
تربیتی آن، از منظر قرآن و حدیث در ساحات گوناگون فردی، اجتامعی، سیاسی، 

اقتصادی و تعامالت بین املللی؛ تحلیل، تبیین و ارائه گردد.  
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مقدمه
یکی از مهم ترین آسیب هایی که امروز جوامع اسالمی با آن مواجه اند، افراط گرایی و عدم اعتدال است، که 
در اثر انحطاط فرهنگی و دور شدن از فرهنگ اصیل اسالمی، به وجود می آید و اگر چاره اندیشی نشود، 
مسلامنان را متفرق و ضعیف می کند و آنان را، در تعامل با خود و دیگران، ناتوان می سازد.  در تعالی و 
انحطاط جوامع، نقش فرهنگ، اصلی و تعیین کننده است؛ در مقام تشبیه، هامنند توری است، که ماهی ها، 
بدون اینکه بدانند، در درون آن حرکت می کنند و به سمت مورد نظر، هدایت می شوند.  فرهنگ، این گونه 
ذهن و رفتار عمومی جامعه را، شکل می دهد)خامنه ای، 1390، ص98(.  بر این اساس، تعالی و انحطاط فرهنگ، 
ناخودآگاه در تعالی و انحطاط جامعه تأثیرگذار است؛ به عنوان منونه، پیروزی انقالب اسالمی و تشکیل نظام 
سیاسی جمهوری اسالمی، در اثر اصالح و تعالی فرهنگ، شکل گرفت و بر طبق تحلیل صاحب نظران، اکنون 
که برای بقاء و ارتقائش، نیازمند اعتدال است، دستیابی به آن نیز، باید از مسیر فرهنگ و تحول فرهنگی صورت 

بگیرد.  
خداوند در قرآن، به پیغمرب اکرم)ص( می فرماید: »ای پیغمرب به مردم بگو: "أُِمرُْت ِلَْعِدَل بَيَْنُكم")شوری: 15(؛ 
»أَْعِدَل« از ماده ی »عدل« به معنای اعتدال و دوری از افراط و تفریط است)طریحی، 1375، ج5، ص421؛ 
ابن منظور، 1414، ج11، ص433(.  بر این اساس، آیه ی یاد شده، بدین معنا است: ای مردم! من از طرف خداوند، 
مأمورم در میان شام، اعتدال به وجود آورم و افراط و تفریط شام را، به تعادل و توازن تبدیل کنم)طباطبایی، 
1417، ج12، ص330؛ ج18، ص33(.  پیغمرب اکرم)ص(، که این مأموریت را دریافت کرده است، برای انجام آن، 
سه کار اساسی را، انجام می دهد: »يَتْلُواَْعلَيْهم آيَاتِِه َويَُزكِّيِهْم َويَُعلُِّمُهُم الِْكتَاَب َوالِحْكَمْهًَ« )جمعه: 2(؛ آیات الهی 
را، برای مردم تالوت می کند؛ آنان را، تربیت می کند؛ سپس کتاب و حکمت می آموزد)مکارم، 1374، ج24، 
ص107(؛ یعنی به اصالح و تحول فرهنگی، دست می-زند.  و این، روش همه ی انبیاء الهی است؛ »لََقْد أَرَْسلَْنا 
رُُسلََنا ِبالْبَيَِّناِت َوأَنزَلَْنا َمَعُهُم الِْكتَاَب َوالِْميزَاَن لِيَُقوَم النَّاُس ِبالِْقْسِط« )حدید: 25(؛ که با کارهای فرهنگی و 
تربیتی، به دست خود مردم، اقامه ی قسط منوده، تعادل و توازن را، به وجود می آورند و در بسر فرهنگی، 
توان اداره ی امور جامعه را، در مردم ایجاد می-کنند)فضل الله، 1419، ج22، ص47(.  راه روشن همه ی مؤمنان 
كَّنَّاُهْم ىف  و صالحان، که می خواهند، به نقطه ی مطلوب در زندگی، دست یازند، نیز همین است: »الَِّذين َإِن مَّ
كَوْهًَ ََوأََمرُوا ِْبالَْمْعرُوِف َونََهْواْ َعِن الُْمنَكِر« )حج:41(؛ برپاداشنت مناز، که تعمیق  لَوْهًَ وَآتَُوا ْالزَّ ِاْلَرِْض أَقَاُمواْ الصَّ
رابطه ی انسان با خداست؛ پرداخت زکات، که خدمت به خلق خدا و ارتقای سطح زندگی و معیشت جامعه 
است و امر به معروف و نهی از منکر، که یک فعالیت مهم فرهنگی، برای پذیرش فرهنگ و کنرل اجتامعی 
است)قرشی، 1377، ج7، ص58(.  این موارد، اهم مصادیق فرهنگ و ارکان اصلی آن هستند، که با عناوین 
باورهای ژرف، ارزش های اصیل و هنجارهای شایسته، در جامعه شناسی فرهنگی، مطرح می شوند)ذوعلم، 
1392، ص28(.  این نگاه اسالم به مسئله ی فرهنگ و نقش آن در تحقق اعتدال، باید توسط پژوهش گران 
مسلامن، بر اساس منابع اصلی اسالمی تحلیل و تبیین شود؛ تا در رشد و تعالی جامعه تأثیرگذار باشد.  در این 
حوزه، با عناوین اعتدال، شاخص های اعتدال و نظایر آن، پژوهش هایی ارائه شده است؛ اما با رویکرد فرهنگ، 
کمر مورد توجه واقع شده است؛ بنابراین، مسئله ی مورد واکاوی در این مقاله، اعتدال فرهنگی، بررسی جایگاه 
اعتدال  تربیتی در  اعتدال فرهنگی و برجسته ترین راهربدهای  به  راه دستیابی  اعتدال،  فرهنگ در تحقق 
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فرهنگی است، که در تحقق اعتدال، نقش اصلی و تعیین کننده دارد. 

معنا شناسی
برای معناشناسِی اعتدال فرهنگی و دستیابی به مفهوم دقیق آن، الزم است، مفهوم اعتدال و فرهنگ، 

روشن شود، که در ادامه به تفکیک، بیان می گردند: 

اعتدال
واژه ی اعتدال، از عدل گرفته شده و معنای اصلی آن، میانه روی و رعایت حّد وسط، میان افراط و تفریط 
است)طریحی، 1375، ج5، ص421؛ ابن منظور، 1414، ج11، ص433(.  نقطه ی مقابل آن، ظلم است که به 
معنای تجاوز از حّد)ابن منظور، 1414، ج12، ص373( و خروج از جاده ی اعتدال و تعدی از حّد وسط عدل 
می باشد )طباطبایی، 1417، ج7، ص200(.  معانی دیگری نیز در تعریف اعتدال، قابل طرح است که از کلامت 
جانشین آن در قرآن، نظیر قصد، قوام، قسط، قیّم، قیام، سدید، سوّی، سواء و کلامت هم نشین آن ها به دست 
می آید و آن معنای نسبی اعتدال است، که مطابق نظر معناشناسان، به معنای اصلی افزوده می شود)ایزوتسو، 
1388، ص28(؛ نظیر تعادل بخشی و توازن آفرینی)ابن منظور، 1414، ج7، ص377(، هدف گرایی)هامن، ج11، 
ج12،   ،1414 منظور،  رشایط)ابن  مالحظه ی  و  کار  در  محاسبه  ص238(،  ج13،   ،1417 طباطبایی،  ص501؛ 
ص497(، واقع بینی، آینده نگری، و دور اندیشی)مدرسی، 1419، ج10، ص401؛ طباطبایی، 1417، ج19، ص261(، 
حق یابی عاملانه و عاقالنه)راغب، 1412، ص249(، مراعات توان و مالحظه ی محدودیت)طریحی، 1375، ج4، 
و  همدلی  و  همکاری  مناسب،  جای  در  هرکس  به کارگیری  همه،  توان  از  استفاده  کار،  تقسیم  ص403(، 
هم افزایی)طباطبایی، 1417، ج20، ص255(، آرامش و وقار )طوسی، بی تا، ج7، ص504(، آراسته گویی و ادب در 
گفتار)طربسی، 1372، ج7، ص280(، ترک مجالست با توهین کنندگان و ناسزاگویان ودروغ پردازان )هامن، ج7، 
اقناع  و  عقالنیت  ص244(،  ج15،   ،1417 بیهوده گویان)طباطبایی،  و  بیهوده گویی  از  اجتناب  ص283(، 
فکری)هامن(، پرهیز از درشت گویی و پرخاش گری)راغب، 1412، ص607(، تواضع و دوری از خود بزرگ بینی 
و روی گردانی از مردم)طریحی، 1375، ج3، ص365(، که در فرهنگ  های لغت فارسی نیز، به برخی از آنها؛ 
نظیر میانه روی، تعادل، تناسب، تساوی، راستی، عدالت و برابری، سکونت و آرامش، همواری، بردباری، مالیمت 
و عدم افراط و تفریط، اشاره شده است)دهخدا، 1372، ج2، ص2482(.  بر این اساس، اعتدال، حّد وسط میان 
افراط و تفریط است، که در آن، انسان به نقطه ی تعادل می رسد و شیوه ای عقالنی- اخالقی- تربیتی، اتّخاذ 
می کند و در اثر آن، آرام و خوشخو، مؤدب و آراسته گو، متواضع و حق پذیر، همگرا و حقیقت خواه، واقع بین 

و اندازه نگه دار، آینده نگر و دوراندیش، بردبار و رو به هدف می شود.  

فرهنگ
فرهنگ در لغت به معنای ادب، تعلیم و تربیت و تحصیل شایستگی های اخالقی است)آشوری، 1380، 
ص17( و در اصطالح، با دو رویکرد، قابل تعریف است: یکی رویکرد واقع گرایانه است و دیگر رویکرد آرمان  
گرایانه )ذوعلم، 1392، ص24(.  در رویکرد واقع گرایانه، که رویکرد غالب در مردم شناسی و جامعه شناسی 
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از فرهنگ، فرهنگ عینی و موجود جامعه و آن واقعیتی است، که در زندگی مردم جاری  است، منظور 
 است)جانسون، 1378، ص203(.  مطابق این نگاه، جامع و مانع ترین تعریف ارائه شده از فرهنگ، تعریف 
تایلر1 ؛ دانشمند انگلیسی است، که می گوید: فرهنگ، مجموعه ی مرتبط و در هم پیچیده ای است، که شامل 
معارف، معتقدات، اخالق، هرنها، صنایع، فنون، قوانین، سنت ها و باالخره، متام عادت ها، رفتارها و ضابطه هایی 
است، که فرد به عنوان عضو جامعه، از جامعه فرا می گیرد و بدان متعهد می شود)روح االمینی، 1385، ص17(.  
از افراط و تفریط فرهنگ ها و فرهنگ معتدل سخن گفت؛ زیرا، همه ی  بر اساس این رویکرد، منی توان 
فرهنگ ها محرم، قابل قبول و شایسته ی انتقال هستند.  رویکرد دوم، رویکرد آرمان گرایانه است، که نگاهی 
اخالقی- تربیتی، به فرهنگ است.  مطابق این رویکرد، فرهنگ، آن چه باید باشد و مطلوب جامعه است، 
تعریف می شود و نه آن چه واقع شده و موجود است)ذوعلم، 1392، ص24(.  آرنولد2، که نگاه آرمانی به 
فرهنگ دارد، در این زمینه می گوید: فرهنگ، به معنای جستجوی کامل، از طریق فراگرفنت بهرین اندیشیده ها 
است، که مردم  عاداتی  و  بر مجموعه ی عقاید  آزاد  و  تازه  اندیشه ی  از  گفته ها و جاری کردن جریانی  و 
رسسختانه از آن پیروی می کنند)جانسون، 1378، ص40(.  و این، رویکردی مرقی و راهگشا به فرهنگ است و 
ناظر به تعامالت فرهنگی و حّل و فصل فرهنگی معادالت بین املللی می باشد، که مورد توجه و قابل بررسی 
در تفکر اصیل اسالمی است.  مطابق این رویکرد، می توان فرهنگ ها را، با واژگان افراط و تفریط، توصیف کرد 

و از اصالح و تعالی فرهنگ، اعتدال فرهنگی و فرهنگ مشرک، سخن گفت. 

اعتدال فرهنگی 
اعتدال فرهنگی، در حقیقت، ورود اعتدال به فرهنگ و ذهنیت جامعه و گسرش آن در هامن بسر است، 
که الزمه ی تحقق آن، انجام دو اقدام اساسی است: اقدام اول، بررسی وضعیت فرهنگی جامعه و شناسایی 
افراط ها و تفریط ها در ساحات مهم زندگی؛ نظیر عرصه های فردی، اجتامعی، اقتصادی، سیاسی و بین املللی 
و تبیین شاخص ها و عنارص مطلوِب فرهنگِی یکسان و مشرک در زندگی اجتامعی انسان ها، با هدایت قرآن و 
فرهنگ معیار اسالمی است.  »إِنَّ َهَذا الُْقرْآاَن يَهِدى لِلَّتى ِِهَى أَقَْوم« )ارساء: 9(؛ قرآن، بی تردید، به معتدل ترین 
فرهنگ راهنامیی می کند)طباطبایی، 1417، ج13، ص47(.  اقدام دوم، تعامل میان کانون های تأثیرگذار فرهنگی 
و گشودن باب تأمل و تحقیق و گفت و گو های علمی مستمر با آنها، برای نزدیک شدن به فهم مشرک است.  
سخت ترین مانعی که در این راستا وجود دارد، تکرث و فراوانی کانون های تأثیرگذار فرهنگی است)ذوعلم، 
1392، ص25(؛ که عنارصی از افراط گرایی و تفریط ورزی به درون آنها راه یافته است و در رسیدن به فهم 
مشرک، گرهی ایجاد می کند، که با رسانگشت تدبیِر اعتدال فرهنگی و به برکت هم افزایی افکار و مشارکت 

عقول، در فضای اخالقی- تربیتی اعتدال فرهنگی، گشوده خواهد شد. 

1.  Tyler

2.  Arnold
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راهربدهای تربیتی اعتدال فرهنگی
مهم ترین برنامه ریزی راهربدی، برای تعالی فرهنگ اصیل اسالمی، تبیین اعتدال فرهنگی و تحقق فرهنگ 
مشرک، در بسر اعتدال فرهنگی است، که برای رسیدن به آن، باید آموزش های اسالمی ناظر به آن را، به دقت 
فهمید و با ظرافت، به رفتار تبدیل کرد، که این کار با راهربد اندیشِی فرهنگی و تبیین راهربدهای تربیتی اعتدال 
فرهنگی، قابل دستیابی است.  منظور از راهربدهای تربیتی در این روش عقالنی- قرآنی، ارائه ی طرحی جامع، 
همه جانبه، ناظر به رشایط عینی، معطوف به هدف و قابل اجراست، که با تحلیل نقاط ضعف و قوت و با 
مالحظه ی تهدیدها و فرصت ها، شکل گرفته است و جهت حرکت و راه رسیدن به اهداف مورد نظر برنامه ریزی 

راهربدی را، تعیین می کند.  در ادامه ی بحث، به مهم ترین آنها اشاره می شود: 

1.  راهربد اعتدال
یکی از راهربدهای تربیتی خطیِر اسالم، راهربد اعتدال است، که بر اساس آن، به همه ی ابعاد و شؤون 
زندگی انسان، توجه می شود و بر مبنای آن، حدود و اندازه ها، مراعات می گردد؛ بنابراین هیچ گونه حقی، تضییع 
منی شود؛ زیرا، گاهی در عمل به تکالیف، تزاحم، به وجود می آید و گاهی، حِق تکلیفی در معرض تباه شدن 
قرار می گیرد.  در این رشایط، باید به گونه ای رفتار شود، که حق هیچ کدام از تکالیف، از میان نرود.  این 
مالحظه و دقت، اعتدال نام دارد، که حّد فاصل میان افراط و تفریط و نقطه ی تعادل و توازن آدمی است.  
اعتدال دارای جنبه های مختلف فردی، اجتامعی و نظایر آن است، که الزم است، در تبیین راهربد اعتدال، رشح 

داده شوند:

1-1 عبادت و بندگی
از مهم ترین عرصه های نیازمند اعتدال از منظر اسالم، ساحت عبادت و معنویت است، که الزم است در 
آن، رشایط عینی، مالحظه شود و ظرفیت و توانایی عامل، مدنظر قرار بگیرد.  این، یک معیار رصیح و روشن، 
ُوْسَعَها«  در آموزه های دینی است و در آیات متعددی از قرآن کریم، به آن توجه شده است: »اَل يُكلَُِّف اللَُّه نَْفًساإاِلَّ
قََدرُُه َوَعىَل  )بقره: 286(؛ خداوند، به هر انسانی، تنها به اندازه ی توانش تکلیف کرده است؛ »َعىَل املُْوِسعِ 
الُْمْقرِِقََدرُه« )بقره: 236(؛ توانگر به اندازه ی توانش و کم توان نیز، به میزان تواناییش؛ »َوَما َجَعَل َعلَيْكمُ ْ ىِف 
يِن ِمْن َحرَجٍ« )حج: 78(؛ خداوند، در دین برای انسان حرج و تنگنا، قرار نداده است.  امیرمؤمنان)ع( به  الدِّ
ائِِم الَِّذي تُِطيُقه « )مفید، 1413، ص222(؛  فرزندش می فرماید: »َو اقْتَِصْد يَا بَُنيَّ ِف ِعبَاَدتَِك َو َعلَيَْك ِفيَها ِباْلَْمِر الدَّ
فرزندم! در عبادت، معتدل باش و عبادتی مداوم و متناسب با توانت، انتخاب کن.  امام صادق )ع( می فرماید: 
من در جوانی، در انجام عبادت بسیار کوشا بودم؛ تا اینکه، روزی پدرم فرمود: »يَا بَُنيَّ ُدونَ  َما أَرَاَك  تَْصَنُع فَإِنَّ 
اللََّه إِذَا أََحبَّ َعبْداً رَِضَ َعْنُه ِبالْيَِسريِ« )کلینی، 1407، ج2، ص87(؛ فرزندم! عبادتت را، بیش از اندازه می بینم.  

هرگاه، خداوند، بنده اش را دوست بدارد، با عبادت اندک نیز، از او راضی می شود. 
انسان، نباید با بی توجهی به این قاعده، از عبادت بیزاز شود و از هدف بازماند.  رسول اکرم)ص( می-فرماید: 
ْض إَِل نَْفِسَك ِعبَاَدْهًَ اللَِّه فَإِنَّ الُْمْنبَتََّ  اَل أَرْضاً قَطََع َو اَل ظَْهراً أَبَْقى« )رضی، 1422، ص244(؛ عبادت  »اَل تُبَغِّ
خداوند را، مبغوض خویش نگردان؛ زیرا عابد غیر معتدل، همچون راکب منبّت است، که با سخت گیری بر 
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مرکبش، می خواهد، مسافت طوالنی را، در زمان کوتاهی طی کند.  او، بی تردید، به هدفش نخواهد رسید و 
مرکبش را، از دست خواهد داد)بن منظور، 1416، ج2، ص8 (.  این راهربد، در مکتب تربیتی اسالم، در ارتباط 
با دیگران نیز، مطرح شده است.  امیراملؤمنین)ع(، در نامه اش به امرای بالد، فرموده است: »َصلُّوا ِبِهْم َصاَلْهًَ 
أَْضَعِفِهمْ « )نهج البالغه نامه52(؛ مناز جامعت را، به اندازه ی تواِن ضعیف ترین مردم، اقامه کنید، »َو اَل تَُكونُوا 
فَتَّاننِي«؛ و مواظب باشید، با بی توجهی به آن، فتنه به وجود نیاورید و انسجام و تعادل منازگزاران را، به هم 
نریزید.  این توجه و دقت، نسبت به رعایت این نکته، نشان از جایگاه واال و نقش جدی این راهربد، در تربیت 

انسان و نیل او به کامل و تعالی دارد. 

1-2 اقتصاد و معیشت
یکی دیگر از ساحات نیازمند اعتدال در آموزه های اسالمی، عرصه ی بهره برداری از طیبات الهی است.  در 
این بخش از آموزه ها، توجه و دقت، عقالنیت، اخالق، اندازه نگه داشنت و مالحظه ی ظرفیت ها، توصیه شده 
است.  خداوند می فرماید: »كلُُواْ ِمن طَيِّبَاِت َما َرزَقَْناكُْم َواَلتَطَْغْواْ ِفيِه«  )طه: 81(؛ از طیبات الهی بهره بگیرید و 
الهی  از حّد)راغب، 1412، ص، 520( و تعدی به حدود  از طغیان، پرهیز کنید.  طغیان، به معنای تجاوز 
است)فیض، 1415، ج3، ص314(، که نقطه مقابل اعتدال و در اینجا به معنای رفاه زدگی، ارساف در بخشش، 
بخل و منعِ کمِک به مستحق است)هامن(.  محبوب و مطلوب الهی، اندازه نگه داشنت و رفتار اعتدالی است؛ 
بُّ الُْمرسِِْفنَي)اعراف: 31(؛ بخورید و بیاشامید؛ ولی ارساف نکنید؛ زیرا خداوند،  بُواْ َو اَلترُسِْفُواْ إِنَّه اَُليُحِ »كُلُواْ َو ارْشَ

ارساف کنندگان را دوست ندارد. 
خداوند، در توصیف »ِعبَاُدالرَّْحاَمن« )فرقان: 63(، می فرماید: »َو الَِّذيَن إِذَ اأَنَفُقواْ لَْم يرُْسِفُواْ و َلَْم يَْقرُُواْ َو 
كَاَن بنَْي  َذَالَِك قََواًما« )هامن: 67(؛ بندگان متعادل خداوند، کسانی هستند، که در بخشش، معتدلند؛ بنابراین، 
بیش از توان خویش، عملی را بر خود، تحمیل منی کنند و از امساک نیز، پرهیز می-منایند)طوسی، بی تا، ج7، 
ص508(؛ زیرا معتقدند، نیازمندان جامعه، بر آنها، حقی دارند و آنان نیز موظفند، متناسب با توان و ظرفیتشان، 
ائِل َوالَْمْحرُوِم« )معارج: 24 و  ْعلُوٌم.  لِّلسَّ ْم َحقٌّ مَّ نسبت به پرداخت حق ایشان، اقدام کنند؛ »َوالَِّذيَن ىِف أَْمَوالِهِ
25(.  )مکارم، 1374، ج25، ص31(.  البته، آنان، باید هوشیار باشند و از خود و خانواده خویش نیز، غفلت 
ُسورًا« )ارساء: 29(؛ نه اهل  َعل ْيََدَك َمْغلُولَْهًً إِلَ  ُعُنِقَك َواَلتَبُْسطَْها كلَّ الْبَْسِط فَتَْقُعَد َملُوًما محَّْ نکنند؛ »َو اَل تَجْ
امساک و بی توجهی به مردم باش و نه آنچنان گشاده دست و بخشنده، که هرچه در کف داری، ببخشایی؛ که 
مورد مالمت خویش و دیگران، قرار گیری و آن گونه تهی-دست گردی، که قادر به ادامه ی زندگی و معارشت با 

مردم نباشی)فضل الله، 1419، ج16، ص94(. 
از امام علی)ع( پرسیدند، عدل بهر است یا جود؟ امام پاسخ دادند: »فَالَْعْدُل أرَْشَفُُهاَم َو أَفَْضلُُهاَم«؛ البته که 
عدل بهر است؛ »الَْعْدُل  يََضعُ  اْلُُموَر َمَواِضَعَها َو الُْجوُد يُْخرُِجَها ِمْن ِجَهِتَها« )نهج البالغه حکمت 437(؛ زیرا، 
عدل، هر چیزی را، در جای خود قرار می دهد؛ در حالی که، جود و ایثار، امور زندگی را، از مدار عمومی اش خارج 
«؛ عدل، یک مسیر منظم، تعریف شده، عمومی و عادی  می سازد.  »َو الَْعْدُل َسائٌِس َعامٌّ َو الُْجوُد َعارٌِض َخاصٌّ
در زندگی است؛ در حالی که، جود، یک عمل عارضی، غیر عمومی و استثناست و نه ضابطه و قاعده؛ بنابراین، 

در آموزه های دینی، به جود و ایثار در زندگی، به عنوان یک راهربد، توصیه نشده است. 
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1-3 گفتار و منطق 
 یکی دیگر از ساحات محتاج به اعتدال، به حوزه ی گفتار اختصاص دارد.  »يَأَيهَُّا الَِّذيَن آَمُنواْ اتَُّقواْ اللََّه َوقُولُواْ 
قَْواًل َسِديًدا« )احزاب:70(؛ »قول سدید«، که در این آیه از مؤمنان خواسته شده است، با رعایت حدود الهی، از 
آن، بهره گیرند، رعایت اعتدال در گفتار و بیان سخن درست و معتدل است)ابن منظور، 1416، ج3، ص210( 
و آن، سخنی سنجیده، در زمان مناسب، بر خاسته از تفکر و تعقل، با مطالعه و نگاه به حال و آینده )مدرسی، 
1419، ج10، ص401( و معطوف به هدف درست است)آلوسی، 1415، ج11، ص270(.  نکته ی مهم در اعتدال 
گفتاری، آیه ی ذیل است، که با لفظ »قصد« و »غّض«، به آن اشاره شده است: »َواقِْصْد ىِف َمْشِيَك َواْغُضْض ِمن 
َصْوتَِك« )لقامن: 19(؛ در زندگی ات، هدف مشخصی داشته باش و متناسب با توان خویش و با بهره گیری از 
عقل و بصیرت، به سوی آن هدف معقول، حرکت کن و با آرامش، وقار و زبان نرم و مالیم، افکارت را بیان و 
از تند خویی و پرخاش گری پرهیز کن؛ زیرا با درشت گویی و فریاد زدن، منی توان فکر ضعیف را، به کسی تحمیل 
ِمريِ«؛ قّوت اندیشه، به محتوای غنِی آن، وابسته است، نه به رسانه ی قوی.   کرد؛ »إِنَّ َنَكرَاْلَْصَواِت لََصْوُت الْحَ
صدای بلند، پوشش فکر کوتاهی است، که در رویارویی اندیشه ها و در میدان زورآزمایی افکار، عاجز و ناتوان 
است)مدرسی، 1419، ج10، ص155(.  این نکته در قرآن با الفاظ دیگری؛ نظیر »َهون« و »لیّن« نیز، مورد توجه 
واقع شده است.  خداوند، در سوره فرقان در توصیف »عباد الرحامن«، یکی از مهم ترین خصیصه های آنان را، 
اعتدال در گفتار و سداد در کالم و مخاطبه ی سلیم، برشمرده است؛ »ِعبَاُد الرَّْحاَمِن الَِّذيَن َيُْشوَن َعىَل اْلَرِْض 
َهْونًا َوإِذَا َخاطَبَُهُم الَْجِهلُوَن قَالُواْ َساَلًما« )فرقان:63(.  »مشی هون« و »خطاب سالم«؛ پرهیز از درشتگویی و 
خشونت و دوری از فحاشی و ناسزاگویی است)ابن منظور، 1416، ج10، ص118؛ طربسی، 1372، ج7، ص280(.  
بر این اساس، عبادالرحامن، مردمی متعادل هستند، که نه اهل تکرّب و برتری جویی و استکبارند و نه ذلت 

می پذیرند.  قومی آرام، متواضع، مالیم و اهل مدارا هستند)طباطبایی، 1417، ج15، ص240(. 
این اخالق ستوده، از مظاهر رحمت الهی بوده و خداوند، آن را در قرآن، به پیامربش بشارت داده است: 
واْ ِمْن َحْولِك« )آل عمران: 159(؛ این نشانه ی  َن اللَِّه لِنَت لَُهْم َلَْو كُنَت فَظًّا َغلِيَظ الَْقلِْب الَنَفضُّ »فَِباَم رَْحَمْهًٍ مِّ
رحمت الهی است، که با مردم نرم خو هستید.  اگر درشت خوی و سنگدل بودی، بی شک، از اطرافت پراکنده 
می شدند.  عدم رعایت اعتدال در گفتار، مردم را از اطراف انسان پراکنده می  کند و او را از نصیحت و خیر 
ُظ ِبِه ِعْنَد أَْهلِ  الْبَاِدرَْهً« )نهج البالغه:خ216ش22(؛ ای  ظُوا ِمنِّي ِبَا يُتََحفَّ خواهی آنان، محروم می سازد؛ »اَل تَتََحفَّ
مردم! چیزی را از من، پنهان نکنید؛ آن گونه که از »اهل بادره«، پنهان می سازید.  اهل بادره، حاکامن تند خو و 
بداخالقی هستند، که مردم به دلیل این منش، ، حقایق را از آنان، پنهان می کنند و حرضت، در این عبارت، خود 

را از آنان، منزّه می داند. 
رعایت اعتدال، حتی در گفتگو با دشمنان مستکرب، توصیه  شده است.  خداوند در قرآن، خطاب به موسی 
و هارون )ع( می فرماید: »اذَْهبَا إَِل  ِفرَْعْوَن إِنَُّه طََغى.  فَُقواَل لَه ُقَْواًل لَّيًِّنا لََّعلَُّه يَتََذكَّرُأَْو يَخْىشَ « )طه: 43 و44( ؛ با 
گفتار مالیم، که توصیفی از اعتدال و هم معنا با آن است، با فرعون رسکش، مذاکره کنید؛ زیرا ممکن است، در 
دل آن دشمن مستکرب، اثر گذار باشد؛ یا او را متعادل سازد)طباطبایی، 1417، ج14، ص154(.  امیراملؤمنین 
می فرماید: »ااِلْسِتْصاَلُح لِْلَْعَداِء ِبُحْسِن الَْمَقاِل َو َجِميِل اْلَفَْعاِل أَْهَوُن ِمْن ُماَلقَاتِِهْم ِبَِضيِض  الِْقتَاِل« )آمدی، 
1410، ص334(؛ گفتار مساملت آمیز و حکیامنه و رفتار شایسته وهوشمندانه و عزت مدار با دشمن، از درشتگویی 
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و تشنج آفرینی بهر و سودمندتر است.  

1-4 عقیده و موضع گیری
رعایت اعتدال در موضع گیری های اعتقادی و دوری از غلو و مبالغه، یکی دیگر از ساحات مهم تربیتی در 
اعتدال فرهنگی است، که در قرآن و حدیث بر آن تأکید شده است.  در قرآن آمده است: »قُْل يَا أَْهَل الِْكتَاِب 
اَلتَْغلُواْ ىِف ِديِنُكْم« )مائده: 77(.  در این آیه، خداوند، مردمان را از غلو، که نقطه ی مقابل اعتدال است، نهی 
کرده است)طوسی، بی تا، ج3، ص607(.  از امیر املؤمنین )ع( نقل شده است، روزی، رسول خدا بر گروهی از 
صحابه وارد شدند.  اصحاب گفتند: »َمرَْحباً ِبَسيِِّدنَا َو َمْواَلنَا!«؛ خوش آمدید ای سید و موالی ما! »فََغِضَب رَُسوُل 
اللَِّه َغَضباً َشِديداً«؛ رسول خدا، از شنیدن خوش آمدگویی با چنین عباراتی، به شدت عصبانی شدند.  سپس 
َداَد ِمَن الَْقْوِل َو اَل تَُغلُّوا ِف الَْقْوِل فَتَْمرُقُوا« )ابن اشعث، بی  فرمودند: »قُولُوا َمرَْحباً ِبَنِبيَِّنا َو رَُسوِل َربَِّنا قُولُوا السَّ
تا، ص184(؛ بگوئید: خوش آمدید ای پیامرب ما و ای فرستاده ی پروردگارما! سخن در مدار اعتدال بگویید و در 
حرف زدن مبالغه نکنید؛ زیرا، از دین معتدل الهی خارج می شوید.  با وجود آنکه، حرضت، به حق سیّد و موالی 
همه است؛ اما، از اینکه اصحاب او را، به جای فرستاده ی خدا، سید و موالی خود می خوانند، به شدت عصبانی 
می شود و آن را، بزرگنامیی و خروج از سداد و اعتدال، می نامد.  مشابه این سخن، کالم خود حرضت در 
نکوهش بزرگنامیی، ستایشگری و لقب گذاری است، که آن را، از سخیف ترین حاالت زمامداران نامیده و افراد 
را از آن، نهی کرده، است و در مقابل، به مشی اعتدالی و جلوه های آن؛ یعنی نصیحت و خیر خواهی، نقد و 
مشورت طلبی و نظایر آن توصیه منوده است)نهج البالغه، خ216، ش18(.  این سلوک اعتدالِی روشِن اهل 
لُوا َعىَل  بیت)ع( است، که جملگی، از غلو و عدم اعتدال، بیزار وگریزان اند.  امام صادق )ع( می فرماید: »اَل تَُفضِّ
لَُه َو اَل تَُفرِّطُوا َو اَل تَْغلُوا َو اَل تَُقولُوا ِفيَنا َما اَل نَُقوُل َو أَِحبُّونَا ُحبّاً ُمْقتَِصداً«  رَُسوِل اللَِّه أََحداً فَإِنَّ اللََّه قَْد فَضَّ
)االصول، 1423، ص344(؛ ما را، بر پیغمربخدا)ص( برتری ندهید، که هیچ کس، برتر از او نیست و در حق ما، از 
افراط و تفریط، پرهیز کنید و درباره ی ما، چیزی را که خود در باره خویش نگفته ایم، بر زبان نیاورید و ما را، 
در مدار اعتدال دوست بدارید.  این راهربد تربیتی بزرگی است، که باید در عرصه ی باور و موضع گیری اعتقادی 

به آن توجه شود. 

1-5 تعامالت سیاسی- اجتامعی
یکی دیگر از ساحات نیازمند اعتدال، به حوزه ی معارشت و تعامالت سیاسی- اجتامعی اختصاص دارد.  
انسان معتدل، بر اساس الگو و سبک رفتاری برخاسته از اصول و مبانی، عمل می کند؛ به همین علت، نه 
نفرت انگیز است، که همه از اطرافش بگریزند و نه حقیر و ذلت پذیر و بی ارزش و غیر قابل اعتناست.  »اَل تَُكْن 
رَْك َمْن َعرَفَك« )ابن شعبه، 1404، ص304(؛ درشت-گو و  يَُحقِّ يَْكرَِه النَّاُس قُْربََك َو اَل تَُكْن َواِهناً  َغلِيظاً  فَظّاً 
سنگدل و بی رحم نباش، که مردم، از معارشت با تو، گریزان و بیزار باشند.  همچنین، ضعیف و ناتوان نباش، 

که تو را، مورد متسخر و استهزاء قرار دهند.  
انسان معتدل، که در مصادر سیاسی حضور می یابد؛ نه در باتالق ستایشگری و چاپلوسی، فرو می رود و نه 
در جهنم حسادت و ظلم، سقوط می کند؛ بنابراین، بیش از استحقاق دوستانش، از آنان تعریف منی کند و کار 
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رقیبانش را نادیده منی گیرد و حقشان را ضایع منی کند؛ زیرا »الثََّناُء ِبأَكْرَثَ ِمَن ااِلْسِتْحَقاِق َملٌَق َو التَّْقِصرُي َعنِ  
ااِلْسِتْحَقاقِ  َحَسد« )نهج البالغه، حکمت347(؛ تعریف بیش از اندازه، چاپلوسی و کوتاهی و قصور نیز، حسادت 
و دشمنی است.  مشی او، در دوستی ها و دشمنی ها، بر مدار اعتدال و مطابق سبک اسالمی است؛ پس، در 
رصاط مستقیم سیر می کند.  هنگامی که با کسی، طرح دوستی می ریزد، به روز دشمنی نیز، می-اندیشد.  
همچنین زمانی که از کسی، فاصله می گیرد، به روز وصال با او نیز، فکر می کند.  کامالً مراقب، مواظب، 
َسَنْهًُ َواَل  محاسبه گر و معطوف به هدف و فلسفه ی زیسنت است و این سفارش قرآن است: »َو اَلتَْستَِوى الْحَ
يِّئَْهًُ اْدفَْع ِبالَّتِى ِهَى أَْحَسُن فَإِذَا الَِّذى بَيَْنك َوبَيَْنُه َعَداَوْهًٌ كَأَنَُّه َول ٌَّحِميٌم« )فصلت: 34(؛ نیکی و بدی، یکسان  السَّ
نیستند؛ پس بدی را با خوبی جواب بده؛ زیرا ممکن است، آن کسی که اکنون با او دشمنی داری، روزی دوست 
صمیمی تو شود.  امام صادق )ع( از پدرانش نقل کرده است، که امام علّی )ع( مرتب می فرمود: »أَْحِبْب  َحِبيبََك  
َهْوناً َعَس أَْن يَُكوَن بَِغيَضَك يَْوماً َو أَبِْغْض بَِغيَضَك َهْوناً َعَس أَْن يَُكوَن َحِبيبََك يَْوماً« )ابن اشعث، بی تا، ص233(؛ 
دوستت را، در حد اعتدال و به اندازه، دوست داشته باش؛ شاید روزی، دشمنت شود و دشمنت را نیز، در مدار 

اعتدال، دشمن بدار؛ زیرا، ممکن است روزی، دوستت گردد. 
انسان تربیت یافته و به اعتدال رسیده، هنگامی که در مناصب قدرت قرار می گیرد، قیّم مآبانه و متکرّبانه، 
رقبایش را، نظاره منی کند و زمانی که آنان، به هر دلیلی، به آیینش متامیل می شوند، با تحلیل های دنیا طلبانه 
و تنگ نظرانه، دست رد بر سینه ی آن ها منی نهد.  این سیره ی پیامربان و صالحان و توصیه ی روشن قرآن است: 
نْيَا فَِعنَد اللَِّه َمَغانُِم كَِثريَْهًٌ« )نساء: 94(؛  اَلَم لَْسَت ُمؤِْمًنا تَبْتَُغوَن َعرََض الَْحيَوْهًِ الدُّ »َو اَلتَُقولُواْ لَِمْن أَلَْقى إِلَيُْكُم السَّ
به کسانی که دست آشتی، به سوی شام دراز می کنند، نگویید شام مؤمن نیستید.  شام می خواهید، با این کار، 
به متاع زندگی دنیا دست یابید، گنجینه های غنیمت الهی، فراوان است و کسی جای دیگری را، اشغال منی کند.  

وانگهی سود نهایی، پیش خدا و وابسته به حرکت در راه خداست)طربسی، 1372، ج3، ص146(.  
نکته ی مهم در این راهربد تربیتی، آن است، که در تعامالت اعتدال مدار اسالمی، توهین و ناسزا گویی حتی 
نسبت به دشمنان، محکوم و ممنوع است: »َو اَلتَُسبُّواْ الَِّذيَن يَْدُعوَن ِمن ُدوِن اللَِّه فَيَُسبُّواْ اللََّه َعْدَوا ِبَغرْي ِِعلٍْم 
ْهً ٍَعَملَُهْم« )انعام: 108(؛ به معبود های مرشکان و مقّدسات آنان، دشنام مدهید که آنان، از  كََذالَِك َزيَّنَّا لُِكلِّ ِّ أُمَّ
رس دشمنی یا ناآگاهی، به خداوند، دشنام خواهند داد.  در این آیه، توهین به مقدسات دیگران، نهی شده 
است؛ بنابراین، کسی حق ندارد، به مقّدسات دیگران، توهین کند)طباطبایی، 1417، ج7، ص315(.  در جنگ 
صفین، سپاهیان حرضت، به سپاه معاویه، توهین می کردند و فحش و ناسزا می گفتند.  حرضت، از این کار، 
ناراحت شدند و در خطبه ای، آنان را از این کار، منع کردند و به آنان فرمودند: راه درست و مؤثر در این زمینه، 
ذکر حال آنان و توصیف اعاملشان است.  همچنین، شام به جای توهین، برای خود و آنان، دعا کنید و بگویید: 
خدایا! کمک کن، خون هایامن به ناحق، ریخته نشود.  خدایا! میامنان، صلح و آرامش برقرار کن.  خدایا! راهت 
را به آنان، نشان بده؛ تا کسانی که راه حق را، گم کرده اند، آن را بیابند و آنان که به دشمنی و زور گویی و 

استکبار  ورزی عالقه مند شده اند، از آن خوی ناپسند، بازگردند)نهج البالغه، خ206(. 
این روش اخالقی، بهرین الگوی اعتدال و یکی از مهم ترین راه های کسب تقوی الهی است، که خداوند، 
در قرآن آن را، از مؤمنین مطالبه کرده است)طباطبایی، 1417، ج5، ص237(؛ »يَأَيهَُّا الَِّذيَن آَمُنواْ كُونُواْ قَوَّاِمنَي 
تَْعِدلُواْ اْعِدلُواْ ُهَوأَقْرَُب لِلتَّْقَوى  َواتَُّقواْ اللََّه إِنَّ اللََّه َخِبرُي ِبَا  لِلَِّه شُهََداَء ِبالِْقْسِط َو اَل يَْجرَِمنَُّكْم َشَنَاُن قَْوم ٍَعىَل أاَلَّ
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تَْعَملُوَن« )مائده: 8(؛ ای کسانی که ایامن آورده اید! به خاطر خدا، قیام کنید و با عدالت و انصاف، شهادت 
دهید و مبادا دشمنی با گروهی از مردم، شام را به بی عدالتی بکشاند.  با عدل و داد، رفتار کنید؛ که به تقوا 

نزدیک تر است و از خدا پروا کنید؛ که خدا، از آن چه می کنید، آگاه است.  

1-6 قتال و جنگاوری 
یکی دیگر از تجلیات اعتدال گرایی در فرهنِگ تربیتی اسالم، صحنه کارزار و جنگاوری است که در قرآن به 
روشنی، به آن توجه شده است؛ »َو قَاتِلُواْ ىِف َسِبيِل اللَِّه الَِّذيَن يَُقاتِلُونَُكْم َو اَلتَْعتَُدواْ إِنَّ اللََّه اَليُِحبُّ الُْمْعتَِديَن« 
)بقره:190(؛ در راه خدا، با کسانی که با شام می جنگند، بجنگید و تعدی و تجاوز نکنید؛ زیرا، خداوند، تجاوز 
کنندگان را، دوست ندارد.  در این آیه، از اعتداء، که نقطه مقابل اعتدال است، نهی شده است و معنای آن، 
این است، که کارزار، تنها با کشتارکنندگان، صورت می گیرد و آنان که از صحنه مبارزه، دورند و در آن، دخالتی 
ندارند، باید در امنیت کامل باشند)طربسی، 1372، ج2، ص510(.  تجاوز به دشمن، در مدار تقوی و تنها متوجه 
متجاوز است و آن نیز، منحرصاً به هامن اندازه، صورت می گیرد)قرشی، 1377، ج1، ص356(؛ »فََمن ِاْعتََدى 
 َعلَيُْكْم فَاْعتَُدواْ َعلَيْه ِِبِثِْل َما اْعتََدى  َعلَيُْكْم َواتَُّقواْ اللََّه َواْعلَُمواْ أَنَّ اللََّه َمَع الُْمتَِّقنَي« )بقره: 194(؛ هر کس، بر شام 
تعدی کرد، شام نیز، فقط به هامن اندازه، به او تعدی کنید و از خدا، پروا کنید و بدانید که خدا با پرواپیشگان 
است.  سفارش موالی متقیان)ع( هنگام شهادت، تبیینی روشن در عمل به این سیره ی اعتدالی قرآنی است: »أاََل 
« )نهج البالغه، نامه47(؛ در قصاِص  بَْهًٍ بًَة ِبرَضْ بُوُه َضْ بَِتِه َهِذِه فَاْضِ اَل تَْقتُلُنَّ ِب إاِلَّ قَاتِِل انْظُرُوا إِذَا أَنَا ِمتُّ ِمْن َضْ
من، فقط قاتلم، کشته می شود و بر او ضبه ای وارد می-شود، مثل هامن ضبه ای که او بر من وارده کرده 

است. 

1-7 دیپلامسی و صلح طلبی
جلوه ای مهم از اعتدال ورزی در فرهنگ اسالمی، دیدگاه اسالم در استقبال از صلح خواهی و رفتار مساملت-

آمیز است، که در قرآن بیان شده و مورد توجه مفرسان قرار گرفته است)طباطبایی، 1417، ج9، ص156(.  
ِميُع الَْعلِيُم« )انفال: 61(؛  لِْم فَاْجَنْح لَهَا َوتَوَكَل َْعىَل اللَِّه إِنَُّه ُهَوالسَّ خداوند، در قرآن می فرماید: »َوإِن َجَنُحواْ لِلسَّ
هرگاه، دشمن به صلح و رفتار مساملت آمیز، گرایش پیدا کرد، تو نیز، با حفظ آمادگی و هوشیاری، موافقت منا 
و بر خداوند سمیع و علیم، که شاهد و ناظر و مراقب توست، توکل کن.  ممکن است، انگیزه ی دشمن از طرح 
صلح و مذاکره، خدعه و نیرنگ باشد و به قول سعدی شیرازی: »دشمن چو از همه حیلتی فرو ماند، سلسله ی 
دوستی بجنباند«؛ یعنی هدفش، در حقیقت، این باشد، که تو را غافلگیر کند.  تو، با هوشیاری و فطانت، کارت 
را ادامه بده و پیامن شکن نباش و به تعهداتت عمل کن و نگران نباش؛ زیرا، خداوند، ناظر بر اوضاع است و 
َدُعوَك فَإِنَّ َحْسبََك اللَُّه« )انفال: 63(.  او، خداوندی است، که با این  تو را، کفایت می کند؛ »َوإِن يُِريُدواْ أَن يَخْ
کار، تو را در افکار عمومی موجه جلوه می دهد و از نرصت خویش و مؤمنان بهره مند می سازد؛ »ُهَو الَِّذى أَيََّدَك 
ِبَنرْصِِه و َِبالُْمؤِْمِننَي« )انفال: 62( وانگهی، در میان طرفدارانت، انسجام و وحدتی غیر قابل تصور، ایجاد می کند، 
ا أَلَّْفَت  ْم لَْو أَنَفْقَت َما ىِف اْلَرِْض َجِميًعا مَّ که تو با هیچ توانی، قادر به ایجادش، نخواهی بود: »َو أَلََّف بنَيْ َ قُلُوبِهِ
بنَيْ َ قُلُوِبِهْم« )انفال: 63(.  مؤید این رفتاِر تربیتِی اعتدالِی قرآنِی مبتنی بر هوشیاری، فطانت، حکمت، عزت، 
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آرامش طلبی، مصلحت خواهی، تعقل، توکل و اعتامد به عوامل معنوی، کالم امیراملؤمنین )ع( در نهج البالغه 
است، که می فرماید: »َو اَل تَْدفََعنَ  ُصلْحاً َدَعاَك إِلَيِْه َعُدوَُّك و لِلَِّه ِفيِه رًِضی«؛ هر گاه، دشمنت تو را، به صلح، 
لْحِ َدَعْهًً لُِجُنوِدَك َو رَاَحْهًً  فرا خواند و آن صلح، با آموزه های الهی سازگار بود، هرگز، آن را رّد نکن؛ »فَإِنَّ ِف الصُّ
ِمْن ُهُموِمَك َو أَْمناً لِِباَلِدَك«؛ زیرا، صلح، باعث آسایش سپاه و آرامش حکومت و امنیت کشور می شود، »َو لَِكِن 
َل فَُخْذ ِبالَْحزِْم َو اتَِّهْم ِف ذَلَِك ُحْسَن الظَّن «  َا قَارََب لِيَتََغفَّ الَْحَذَر كُلَّ الَْحَذِر ِمْن َعُدوَِّك بَْعَد ُصلِْحِه فَإِنَّ الَْعُدوَّ ُربَّ
)نهج البالغه، نامه53، ش132(؛ ولی، آنچه نباید از آن غافل بود، حفظ هوشیاری، احتیاط و عدم اعتامد کامل 

به دشمن است؛ زیرا، ممکن است، دشمن با استفاده از این فرصت، به اقدامات غافلگیرانه، دست بزند. 
صحنه ای دیگر از دیپلامسی و رفتار مساملت آمیز، در سوره ی آل عمران بعد از آیات احتجاج و مباهله، بیان 
شده است که ناظر بر رفتار اعتدالی در تعامالِت بین املللِی اسالمی است: »قُْل يَا أْهَل الِْكتَاِب تََعالَْواْ إِلَ  كَلَِمْهًٍ 
ن ُدون ِاللَِّه فَإِن تََولَّْواْ فَُقولُواْ  نَْعبَُد إاِلَّ اللََّه َو اَلنرُشَِْك ِبِه َشيًْا َو اَليَتَِّخَذ بَْعُضَنا بَْعًضا أَْربَابًا مِّ َسَواٍء بَيَْنَنا َوبَيَْنكمُ ْ أاَلَّ
اْشَهُدواْ ِبأَنَّا ُمْسلُِموَن« )آل عمران: 64(؛ بگو ای اهل کتاب! به سوی اعتقادی که نزد ما و شام یکی است، گام 
پیش نهید و آن اعتقاد، این است، که جز خدا را، نپرستیم و برای او، رشیکی قائل نشویم و بعضی از ما، بعضی 
دیگر را، به جای خداوند، به خدایی نگیریم.  حال، اگر روی بر تافتند، بگوئید گواه باشید، که ما، رس تسلیم 
فرود آورده ایم.  مفرسین، آیه ی مذکور را، تبیین یک روش اعتدالی دانسته اند؛ که خداوند به عنوان روش و گام 
سوم تعامل با اهل کتاب، برای دعوت به راه اعتدال، به پیغمرب اکرم، که مناد اعتدال است، سفارش کرده و آن 
را »كَلَِمْهًٍ َسَواٍء« نامیده است، که ناظر بر فرهنگ معتدل و مشرک الهی می باشد و باور و عمل به آن، برای 
همه نافع و سودمند است)فخررازی، 1420، ج8، ص251(.  در گام اول، انواع دالئل، اهل کتاب را که نصاری 
هستند، قانع منی کند.  بنابراین گام دوم؛ یعنی جریان مباهله، شکل می گیرد؛ که آن نیز با معنویت ویژه و تأثیر 
عمیق آن، تنها آنان را، به پرداخت جزیه، وادار می کند.  در اینجا، گام سوم، برداشته می شود و پیغمرب با نصاری 
وارد مذاکره می شود.  در این مذاکره، با نصاری با عنوان »اهل کتاب«، که از نیکوترین اسامی است، برخورد 
می شود و شیوه و روش گفتگو نیز، »کلمه سواء« نامیده می شود؛ که مراد از آن، اعتدال و انصاف است، که در 
آن، به هیچ کدام از دو طرف مذاکره، ظلم منی شود و توافقی که بر مبنای آن، صورت می گیرد، رصفاً، بر رس 
عبودیت مطلق الهی و نفی نظام ارباب و رعیتی است، که رفتاری اعتدالی و مشرک میان همه است و در 
صورتی که اهل کتاب نیز، از این توافق، که نفع دو طرف در آن لحاظ شده است، رس باز بزنند، حقانیت اسالم، 

برای همه روشن می شود)هامن( و این نکته ای آموزنده و قابل پیروی است. 

2.  راهربد عمل گرایی و خود سازی حاکمیت
بیافریند و  اعتدال  اگر بخواهد  حاکمیت، که به کمک خداوند و حامیت مردم به دست آمده است، 
استحکام یابد، عوامل آن، باید در فضای فرهنگی- معنوی، فعالیتشان را، با راهربد عمل گرایی و نه سخن پراکنی، 
آغاز کنند.  رمز موفقیت آنان، تنها در توجه و عمل به همین راهربد تربیتی- اسالمی است.  امام صادق )ع( می 
« )کلینی،  لَْهًَ َو الَْخرْيَ فَإِنَّ ذَلَِك َداِعيَْهًٌ فرماید: »كُونُوا ُدَعاْهًً لِلنَّاِس  ِبَغرْيِ أَلِْسَنِتُكْم لرَِيَْوا ِمْنُكُم الَْوَرَع َو ااِلْجِتَهاَد َو الصَّ
1407، ج2، ص78(؛ مردم را، غیرزبانی و تنها با عمل، به راه خدا دعوت کنید؛ تا مردم، ورع، اجتهاد، مناز و 
کارهای خیر شام را، با چشم خود مشاهده کنند و با این روش، به سوی خوبی ها و درستی ها، دعوت شوند.  
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سال دوم :: شماره پیاپی 3

الَِحاِت أَنَّ لَهُْم أَْجرًا  خداوند می فرماید: »إِنَّ َهَذا الُْقرْآن َيَهِْدى لِلَّتِى ِهَى أَقَْوم ُو َيُبَرِشُّ الُْمؤِْمِننَي الَِّذيَن يَْعَملُوَن الصَّ
كَِبريًا« )ارساء: 9(؛ این قرآن، به معتدل ترین آئین، راهنامیی می کند و به مؤمنین، آنان که اعامل صالح و شایسته 
انجام می دهند، بشارت پاداشی بزرگ، می دهد.  از همنشینی دعوت قرآن به اعتدال، با ایامن و عمل صالح و 
وعده ی قطعی رسیدن به پاداش عظیم، که به صورت مطلق بیان شده است، این نکته برداشت می شود، که 
تحقق اعتدال و دستیابی به آن پاداِش بزرِگ وعده داده شده در دنیا و آخرت، به عمل و عمل گرایی مؤمنانه 
و از روی اعتقاد مسلامنان، وابسته است و این یک راهربد اساسی است.  امام صادق )ع( می فرماید: »َما َجَعَل 
اِن َمعاً« )هامن، ج5، ص55(؛ خداوند  اللَُّه َعزَّ َو َجلَّ بَْسَط اللَِّسانِ  َو كَفَّ الْيَِد َو لَِكْن َجَعلَُهاَم يُبَْسطَاِن َمعاً َو يَُكفَّ
اجازه نداده است، که زبان، باز و دست، بسته باشد؛ بلکه، باید هردو، باهم و همراه هم باشند.  بنابراین، اگر 
انسان، در عمل، فّعال نباشد، بهر است، که زبانش نیز خاموش و بسته باشد)مطهری، 1368، ص83( و این، اوج 

توجه اسالم به عمل و عمل گرایی است. 
نکته ی بسیار مهمی که حاکامن عمل گرا، برای تحقق اعتدال، باید به صورت جدی، به آن توجه کنند، 
برنامه ی تربیت و خودسازی برای خود و هیأت حاکمه در مرحله ی اول و برای دیگران در مرتبه ی بعد است، 
که آن نیز، کامالً وابسته به مرحله اول است؛ زیرا مردم طبق مثل معروف»اَلّناُس َعلَی ِدیِن ُملُوکِِهم«، تابع 
حکامند و از آنان تأثیر می گیرند.  امیراملؤمنین)ع(می فرماید: »َمْن نََصَب نَْفَسُه لِلنَّاِس إَِماماً فَلْيَبَْدأْ ِبتَْعلِيمِ  نَْفِسهِ  
قَبَْل تَْعلِيِم َغرْيِِه َو لْيَُكْن تَأِْديبُُه ِبِسريَتِِه قَبَْل تَأِْديِبِه ِبلَِسانِه« )نهج البالغه، حکمت73(؛ هرکس، به منصب امامت 
و رهربی جامعه، راه یابد، پیش از تعلیم دیگران، باید به تعلیم خویش مبادرت ورزد و اگر بخواهد جامعه را 

تأدیب کند و به آنها ادب بیاموزد، باید این کار را، با سبک و سلوک عملی خویش، انجام دهد. 

3.  راهربد خدا محوری و مردم داری حکومت
خدامحوری، راهربدی تربیتی و اصلی اساسی است و سایر اعتقادات، همه، فرع آن به شامر می آیند.  اخالق 
پسندیده، در آن فضا، رشد می کند و اعامل صالحه نیز، از آن اصل نشأت می گیرد )طباطبایی، 1417، ج12، 
ص52(؛ بنابراین، متولیان امور جامعه، باید آن را درک کنند و در اوج توجه خویش، قرار دهند؛ در غیر این-

صورت، از دایره اعتدال، خارج شده، در دام هواپرستی، گرفتار می شوند و صالحیت اداره ی امور جامعه را، از 
يِن َحِنيًفا« )روم: 30(؛ همه ی حواس و متام توجهت را،  دست می دهند.  خداوند می فرماید: »فَأَِقْم َوْجَهَك لِلدِّ
لَوَهَ َواَلتَُكونُواْ ِمَن الُْمرْشِكنِي« )روم: 31(؛  در کامل اعتدال، متوجه دین گردان »ُمِنيِبنَي إِلَيِْه َواتَُّقوُه َوأَِقيُمواْ الصَّ
توبه کنان، به درگاه او، انابه کنید و از او، پروا منایید و مناز را، برپا دارید و از مرشکان نباشید.  معنا و مراد این 
دو آیه، این است، که برای اقامه ی دین، دو عامل، مهم و قابل توجه است؛ عامل اول، اعتدال و عامل دوم، انابه 
و ارتباط با خدا، عمل به اوامر و نواهی الهی و مخالفت با مظاهر رشک و بت پرستی است)طباطبایی، 1417، 
ج16، ص182(.  همنشین شدن انابه و پرهیزکاری، با اعتدال در این آیه، به معنای نقش جدی خدا پرستی و 

ارتباط با خدا و خداپرستان، در تحقق اعتدال و کارکرد کلیدی آنها، در اقامه ی دین معتدل الهی است.  
ارتباط با خدا و خدا پرستان، در فضای رسشار از صفا و معنویت و اخالص، در تحقق اعتدال اسالمی بسیار 
مؤثر است.  خداوند، در قرآن خطاب به پیغمرباکرم )ص(، چنین می فرماید: »َواْصرِبْ نَْفَسَك َمَع الَِّذيَن يَْدُعوَن َربَُّهم 
نْيَا َو اَلتُِطْع َمْن أَْغَفلَْنا قَلْبَُه َعن ِذكْرِنَا  ِبالَْغَدوْهًِ َو الَْعىِش  ِّيُِريُدوَن َوْجَهُه َو اَلتَْعُد َعيَْناَك َعنْهُْم تُِريُد ِزيَنْهًَ الَْحيَوْهًِ الدُّ
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َواتَّبََع َهَوئُه َو كاََن أَْمرُُه فُرُطًا« )کهف: 28(؛ با آنان كه خداى خويش را، صبحگاهان و شامگاهان و در همه حال، 
مى خوانند و تنها او و رضاى او را، طلب مى كنند، با صرب وشكيبايى، همراهى كن و به خاطر متايل به زينت هاى 
دنيا، لحظه اى از آنان چشم مپوش و از آنان كه دل-هايشان، از ياد ما غافل است و تابع هواى نفس خويش 
هستند و در كارهايشان نیز، گرفتار افراط و عدم تعادلند، پیروی مکن.  در این آیه دو گروه در مقابل هم قرار 
گرفته اند؛ گروه زیادی که خدا پرستند و قلبی رسشار از عشق به خدا و پیغمرب دارند؛ اما، مردمی ساده و بسیطند 
و از مظاهر دنیا و رفاه مادی بهره ای نربده اند و گروه دوم، ثرومتندانی رفاه زده و اندک و دارای نفوذ اجتامعی 
هستند و از مواهب دنیایی برخوردار  اند؛ اما، از خدا و معنویت غافل شده اند و به همین دلیل، از جاده ی 
اعتدال، منحرف گشته و اهل ارساف و افراط هستند.  خداوند، در این رشایط، به پیغمرب و کارگزاران حکومت 
اسالمی، که چه بسا به خاطر پیرشفت و گسرش اسالم، به آن طبقه ی متنفذ، میلی داشته باشند و آنان نیز، برای 
کمرنگ کردن ارتباط حکومت با منت مردم، نقشه ای در ذهن، پرورانده باشند، دستور می دهد، که ارتباط با 
مردم خداپرست را، که غرق در یاد خدا و معنویت هستند، با هیچ چیزی معاوضه نکنند)طربسی، 1372، ج6، 
ص718( و این، تقریری بسیار زیبا، از خدامحوری و مردم مداری در نظام اسالمی، برای تحقق اعتدال قرآنی 

است. 
نکته ی برجسته قابل تذکر، در تفکر اعتدالی مبتنی بر خدا محوری و مردم مداری، که تقریری بدیع از 
مردم مداری خدا محور می باشد، توجه به نظر، نظارت، رضایت، قضاوت وحقوق مردم است، که حاکامن جامعه، 
باید بدان عنایت ویژه داشته باشند و بر اساس آن، رفتار کنند.  درست است که در نظام اسالمی، مدار و محور 
حرکت، حق و حقانیت است؛ اما برای رسیدن به آن مطلوب نهایی، منی توان از توانایی ها و محدودیت ها غفلت 
کرد.  تعمق و سخت گیری و عدم توجه به توانایی ها و محدودیت ها)ابن منظور، 1414، ج10، ص27(، از ارکان 
کفر)نهج البالغه، حکمت31( و مانع اعتدال است و انسان ژرف اندیِش افراط گرا، بی تردید، از دین معتدل خدا 

ق فی الّدیِن يَْخرُجُ  ِمْنه« )مفید، 1413، ص86(.  و پیغمرب، خارج خواهد شد: »املُتََعمِّ
َها ِف  امیراملؤمنین )ع( در نامه اش به مالک اشرمی نویسد: »َو لْيَُكْن أََحبَّ اْلُُموِر إِلَيَْك أَْوَسطَُها ِف  الَْحقِ  َو أََعمُّ
الَْعْدِل َو أَْجَمُعَها لِرَِض الرَِّعيَّْهً« )نهج البالغه، نامه53، ش20(؛ این سه کار را، محبوب ترین کارهایت، قرار بده؛ 
کاری که در توجه به حق، معتدل ترین و در عدالت و برابری اجتامعی، فراگیر ترین و در جلب رضایت عمومی، 
جامع ترین باشد.  حرضت، در این نامه، مردم را ستون دین و ناظر بر حکومت و معیار صالح بودن حاکامن، 
الِِحنيَ  ِبَا يُْجرِي اللَُّه لَُهْم َعىَل أَلُْسِن ِعبَاِده« )هامن، ش5(؛ زبان بندگان  َا يُْستََدُل  َعىَل  الصَّ توصیف کرده است؛ »إمِنَّ
خدا، بهرین معیار برای قضاوت در باره ی صالحیت و شایستگی حاکامن و کارگزاران حکومت است.  این، اوج 
توجه و اعتامد به مردم است و بر همین اساس، حکام، باید با همه ی مردم، چه دیندار و چه غیر آن، رفتار کنند 
و با لطف و محبت و خدمت به آنان، مقدمات رضایتشان را، به دست آورند: »َو أَْشِعْر قَلْبََك  الرَّْحَمْهًَ لِلرَِّعيَّْهًِ َو 
ا  يِن َو إِمَّ ا أٌَخ لََك ِف الدِّ الَْمَحبَّْهًَ لَُهْم َو اللُّطَْف ِبِهْم َو اَل تَُكونَنَّ َعلَيِْهْم َسبُعاً َضاِرياً تَْغتَِنُم أَكْلَُهْم فَإِنَُّهْم ِصْنَفاِن إِمَّ
نَِظرٌي لََك ِف الَْخلْق« )هامن، ش8(؛ با مردم، مهربان باش و قلبت را، از محبت و لطف به آنان، لربیز گردان و با 
آنان، همچون جانور درنده ای، برخورد نکن، که خونشان را، مباح بدانی و خوردنشان را، غنیمت شامری؛ زیرا، 
مردم دو گروهند؛ گروهی که برادر دینی ات هستند و گروهی که، اگرچه دیندار نیستند، با این حال، هامنند تو، 

انسانند.  
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4.  راهربد اندیشه ورزی و خردگرایی
پس از خدا محوری و مردم مداری، توجه به عقل و تفکر و باال بردن جایگاه عقال در جامعه، مهم ترین 
راهربد در اعتدال فرهنگی است.  خداوند در قرآن این مهم را با تأکید و با تعابیر متعدد، بیان منوده است: »أَفاََل 
تَْعِقلُون« )بقره:76(؛ »لََعلَُّكْم تَْعِقلُون « )بقره: 242(؛ »أَفاََل تَتََفكَّرُون« )انعام: 50(؛ »لََعلَُّكْم تَتََفكَّرُون« )بقره: 
219(؛ »أَفاََل يَتََدبَّرُوَن الُْقرْآن« )محمد: 24(.  خداوند، بدترین موجودات را، موجوداتی دانسته است، که فاقد 
مُّ الْبُْكُم الَِّذيَن اَل يَْعِقلُون« )انفال: 22(؛ زیرا، آنان  َوابّ ِ ِعنَد اللَِّه الصُّ عقل و بی توجه به عقالنیت اند: »إِنَّ رَشّ َالدَّ
عامل افراط و تفریط و باعث جمود و انحراف اند.  امیر املؤمنین )ع( می فرماید: »اَل تَرَى الَْجاِهَل إاِلَّ ُمْفرِطاً أَْو 
ُمَفرِّطا« )نهج البالغه، حکمت70(؛ انسان غیر عاقل را، در دو حال، مشاهده می کنی؛ یا او را، در جانب افراط 
می بینی و یا در سوی تفریط.  او، خارج از اعتدال و تعادل، قرار دارد و به همین دلیل، به تعبیر قرآن کریم، 
َعُل الرِّْجَس َعىَل الَِّذيَن اَل يَْعِقلُون« )یونس: 100(.  اینان، باید  منشأ هر نوع آلودگی و نابسامانی است؛ »َويَجْ
اصالح و تربیت شوند و در صورت مقاومت، باید با زمینه سازی حضور عقال و ارتقاء جایگاه عقل، در جامعه، 

منزوی شوند؛ تا به خود آیند. 
»الَْعاِقُل  َمنْ  َوَضعَ  اْلَْشيَاَء َمَواِضَعَها َو الَْجاِهُل ِضدُّ ذَلِك« )متیمی آمدی، 1410، ص104(؛ عقال، عامل توازن 
و تعادلند و به خاطر قرار دادن هر چیز در جای خود برای جامعه، اعتدال را، به ارمغان می آورند، امری که 
ُجّهال، از انجام آن عاجزند.  این، خاصیت عقل است، که فضا را، برای فهم و ادراک حقیقت، آماده می کند و 
انسان طالب حقیقت، با استفاده از این فضای مهیا، با تأمل و دور اندیشی و واقع بینی، می تواند به کنه حقیقت 
و واقعیت حقیقی شیء، راه پیدا کند)مازندرانی، 1382، ج12، ص131(.  امام علّی )ع( می-فرماید: »َو َمنْ  أُْعِجَب  
َ َعىَل النَّاِس ذَل« )کلینی، 1407، ج8، ص19(؛ اگر عقِل دور اندیِش  ِبرَأِْيهِ  َضلَّ َو َمِن اْستَْغَنى ِبَعْقلِِه زَلَّ َو َمْن تََكربَّ
واقع نگر، به تعطیلی کشانده شود، جامعه آلوده می شود؛ غلو و مداحی، همه جا را فرا می گیرد؛ انحصار طلبی، 
حاکم می شود؛ خودشیفتگی، جامعه را، به لبه ی پرتگاه می برد و تکرب و بی نیازی از دیگران، حکومت را، ذلیل 
می کند.  مهم ترین خاصیت عقالنیت، تقویت روحیه ی مشورت خواهی و احساس نیاز به افکار دیگران و دوری 
از استبداد و خود پسندی است.  امیر املؤمنین )ع( می فرماید: »الَْعاِقُل َمنِ  اتََّهمَ  رَأْيَُه َو لَْم يَِثْق ِبُكلِّ َما تََسوََّل لَُه 
نَْفُسه« )متیمی آمدی، 1410، ص100(؛ انسان عاقل، کسی است، که رأیش را متهم می کند و به گمراه کننده های 
نفسانی خویش، بی اعتامد است؛ بنابراین حیات عقالنیش را، در ارتباط با عقال و استفاده از دستاوردهای علمی 
دیگران می داند.  هرکس، این ارتباط را با عقال برقرار نکند و به سخنان اندیشمندان گوش ندهد و رصفاً به 
تراوشات ذهنی خویش، بسنده کند؛ بی شک، عقلش را، از دست خواهد داد؛ »َمنْ  تَرََك  ااِلْسِتاَمعَ  َعْن ذَِوي الُْعُقوِل 

َماَت َعْقلُه« )مجلسی، 1403، ج1، ص161(. 
نکته ی مهم درباره تعقل و جایگاه آن، در اعتدال گرایی، افزایش و ازدیاد توانایی قوه عقل، در همنشینی 
َو  ِبالِْعلْمِ   تَِزيُد  َغِريزَْهًٌ  »الَْعْقُل  است؛  دیگران  فکری  از دستاوردهای  استفاده  و  تجربه گرایی  و  دانش  با  آن 
التََّجارِِب« )متیمی آمدی، 1410، ص91(؛ عقل، غریزه ای است، که به وسیله ی علم و تجربه، زیاد می شود.  این 
نکته، در آیات و احادیث، توصیه شده است؛ »ُخِذ الِْحْكَمْهًَ أَنَّ كَانَت « )نهج البالغه، حکمت79(؛ حکمت را، 
در هر کجا و نزد هرکس است، دریافت کنید.  این راه مطمنئ الهی و سیرت نکوی متفکران و اعتدال گرایان و 
ِْعبَاِد.  الَِّذيَن يَْستَِمُعوَن الَْقْوَل فَيَتَِّبُعوَن أَْحَسَنُه  حق طلبان است و در قرآن، به آن، بشارت داده شده است؛ »فَبَرشِّ
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أُْولَئَك الَِّذيَن َهَدئُهُم اللَُّه َوأُْولَئَك ُهْم أُْولُواْ اْلَلْبَاب« )زمر: 17 و 18(؛ به بندگانم، بشارت بده؛ آنان، که به سخنان 
مختلف گوش می دهند و از بهرین سخن، پیروی می کنند.  آنان، هامن کسانند، که خداوند هدایتشان کرده 
است و آنان خردمندان اند.  اگر، ما بخواهیم، اعتدال و معیارها و شاخص های آن را، محقق سازیم، باید حضور 
عقل و تفکر را، در فضای عمومی جامعه پررنگ و ملموس کنیم و از همه ی راهکارها، برای رسیدن به آن 

بهره برداری مناییم. 

5.  راهربد مداحی ستیزی و لقب گریزی
یکی دیگر از مهم ترین راهربدهای تربیتی اسالم، که از اعتدال بر می خیزد و در تحقق آن نیز، مؤثر است، 
را، به خوبی، برای تفکر و  انتقاد و نصیحت خواهی است؛ که فضا  از  تقبیح سنت ستایشگری و استقبال 
امیر املؤمنین)ع(،  می کند.   نهادینه  جامعه  در  را،  اعتدال  و  می سازد  فراهم  فکری،  آزادگی  و  اندیشه ورزی 
ستایش خواهی و چاپلوس پروری حکام را، از سخیف ترین حاالت آنان، ذکر کرده است و گامن آن، از سوی مردم، 
نسبت به خویش را، بسیار ناپسند و مذموم دانسته و دامن خود را، از آن رذیلت اخالقی، برچیده است)نهج 
البالغه، خطبه216، ش19(.  سیّداملرسلین)ص(، از اینکه اصحاب او را، سید و موالی خویش می-خواندند، بر 
می آشفت و از آنان می خواست، که وی را، رسول و فرستاده ی خدا، بخوانند و به هوش باشند، که در باتالق 
غلو و ستایشگری، فرو نروند)ابن اشعث، بی تا، ص184(.  ستایشگری و احرام بی اندازه به شخصیت ها و عدم 
انتقاد از آنان، نیاز به احرام را، در آنان بیش از حد، باال می برد و آنان را انتقاد گریز و انحصار طلب، تحمل ناپذیر 
ْدِق ثُمَّ رُْضُهْم َعىَل  و بد اخالق می سازد.  امیر املؤمنین )ع( به مالک اشر فرموده است: »َو الَْصْق  ِبأَْهلِ  الَْوَرعِ  َو الصِّ
أاَلَّ يُطْرُوَك َو اَل يَبَْجُحوَك ِببَاِطٍل لَْم تَْفَعلُْه فَإِنَّ كَرْثََهَ اْلِطْرَاِء تُْحِدُث الزَّْهَو َو تُْدِن ِمَن الِْعزَّْهً« )نهج البالغه، نامه52، 
ش33(؛ اطرافیانت را، از انسان های پرهیزگار و صادق قرار ده و آنان را، به گونه ای تربیت کن، که ستایشگر و 
ثناگویت نشوند؛ زیرا ستایشگری و ثناگویی، تو را مغرور، خود پسند می کند و به زعم خود، مصون از خطا و 

بی نیاز از مشورت می شوی. 
حرضت، به تأکید، از مردم می خواهد، که حرف حق را، در هر حال، به او یادآوری کنند و او را، مصون از 
خطا و بی نیاز از مشورت و نصیحت نپندارند.  او، بی تردید معصوم است؛ اما می فرماید: » فَإِنِّ لَْستُ  ِف  نَْفِس  
ِبَفْوِق أَْن أُْخِطَئ َو اَل آَمُن ذَلَِك ِمْن ِفْعِل « )نهج البالغه، خ216(؛ من خویش را، معصوم و مصون از اشتباه 
منی دانم.  این، اوج روحیه ی نصیحت خواهی و انتقادپذیری و مداحی گریزی و پرهیز از رفتارهای ملوکانه و 
معارشت های شاهانه است؛ که مردم را، به درستی، به حاکم نزدیک و به صورت واقعی، با او مرتبط می سازد و 
این ارتباط های محبت آمیز، ساده و از روی خلوص است، که قلب آدمی را، آباد و او را، به خدا و خلق نزدیک 
می کند؛ بر عکس، رفتارهای ترشیفاتِی زیان بار، که قلب انسان را، ویران و عزت جامعه را تخریب می کند: »فَإِنَّ 

َمْشَ الاَْمِش َمَع الرَّاكِِب َمْفَسَدْهًٌ لِلرَّاكِِب َو َمَذلَّْهًٌ لِلاَْمِش« )کلینی، 1407، ج6، ص540(. 

6.  راهربد گذشت و خطا پذیری
روحیه عفو و گذشت حکومت در برابر مجرمان و خطا کاران، یکی دیگر از راهربدهای تربیتی است، که 
فضا را برای اعتدال و شاخص های آن، مساعد می سازد و زمینه را، برای آزادگی، اخالق و عقالنیت و سایر 
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واْ ِمْن َحْولَِك  ن َاللَِّه لِنَت لَُهْم َو لَْو كُنَت فَظًّا َغلِيَظ الَْقلِْب الَ نَفضُّ مؤلفه های اعتدال، آماده می کند؛ »فَِباَم رَْحَمْهً ٍمِّ
بُّ الُْمتَوَكلِِّني« )آل عمران:  فَاْعُف َعنْهُْم َو اْستَْغِفْر لَُهْم َوَشاِورُْهْم ىِف اْلَْمِر فَإِذَا َعزَْمَت فَتَوَكَّْل َعىَل اللَِّه إِنَّ اللََّه يُحِ
159(؛ ای پیامرب! مالیمت و نرم خویی شام، متأثر از رحمت الهی و عامل اتحاد و انسجام امت اسالم است.  این 
سیرت پسندیده ی عفو و گذشت و استغفار را، برای مسلمین و اعتامد به آنان و مشورت با ایشان، حفظ کن 
و با همین روش، رفتار منا و هیچ نگران نباش؛ زیرا، خداوند این مشی را، دوست می دارد و از حامیت شام، 
دریغ منی ورزد.  از پیغمرب نقل شده است: »اْدَرُؤوا الُْحُدوَد َعِن املُسلِمیَن ما استَطَعتُم فَاِن َوَجدتُم لِلُمسلِِم 
« )ابن  ابی جمهور، 1405،  َمخرَجاً فََخلُّّوا َسِبیلَُه فَاِّن االِماَم أَن یُخِطَئ ِفی الَعفِو َخیٌر ِمن اَن یُخِطَئِ فی الُعُقَوبْهً
ج2، ص349(؛ تا می توانید، نسبت به عفو مسلمین و عدم اجرای حدود در مورد آنان، تالش کنید و در برخورد 
با ایشان، سعی کنید، مبنای شام، بر عفو و گذشت باشد و نه عقوبت؛ زیرا اشتباه در عقوبت، جربان ناپذیر و 
غیر قابل بازگشت است و مرده را، منی توان زنده کرد.  امیر املؤمنین )ع( می فرماید: »فَإِذَا اْستََحَق  أََحٌد ِمْنُهْم ذَنْباً 
ِْب لَِمْن كَاَن لَُه َعْقل« )مجلسی، 1403، ج74، ص233(؛ اگر  فَأَْحِسِن الَْعْدَل فَإِنَّ الَْعْدَل َمَع الَْعْفِو أََشدُّ ِمَن الرضَّ
یکی از مسلامنان، گناهی انجام داد و مستحق مجازات شد، عادالنه، جرمش را، اثبات کن و مسؤولیت کار را، 
متوجهش گردان؛ ولی او را عفو کن.  این کار، بر اساس تحلیل عقل، از مجازات مؤثرتراست.  این گفتار دقیق، 
به خوبی نشان می دهد، که اجرای عدالت، منحرص به اجرای مجازات نیست؛ بلکه، حکم به مجرمیت و اثبات 
مسؤولیت کیفری نیز، هامن اجرای عدالت است و این، بی تردید، از مظاهر رأفت اسالمی و از مصادیق زیبا 
و نیک دفع بدی با خوبی است، که در قرآن1 مطرح شده است و مخالفان حکومت را، به دوستان او تبدیل 

می کند. 

7.  راهربد تکرثپذیری مبتنی بر اصول قطعی
تکرثپذیری مبتنی بر اصول قطعی و فرهنگ مشرک، راهربدی دیگر، از راهربدهای تربیتی در اعتدال 
فرهنگی است.  انحصار طلبی، تحکم و برتری جویی، عامل اصلی اختالف، در میان انسان هاست.  خداوند در 
قرآن، در این زمینه، می فرماید: »َوَمااْختَلََف ِفيِه إاِلَّ الَِّذيَن أُوتُوُه ِمن بَْعِد َماَجاَءتُْهُم الْبَيَِّناُت بَْغيَا بَيَْنُهم« )بقره: 
213(؛ تنها، کسانی در کتاب خدا اختالف پیدا کردند، که به آنان، کتاب داده شده و دالیل و نشانه های روشن 
الهی نیز، در اختیارشان قرار گرفته است.  خداوند در این آیه، علت اختالف در میان طرفداران دین را، »بغی« 
عنوان کرده است و آن حالتی است، که در آن، مسلامنان از با هم بودن و هم فکری کردن، رویگردان شده و 
گروه  گروه می شوند و هر گروهی، فکر و عقیده اش را، از دیگری، برتر می داند)طباطبایی، 1407، ج3، ص374(.  
بِْل  این در حالی است، که آنان باید، با هم و در کنار هم، به فرهنگ معیار اسالمی عمل کنند؛»َو اْعتَِصُمواْ بِحَ
اللَِّه َجِميًعا َو اَلتََفرَّقُواْ« )آل عمران: 103( و مراقب باشند، زیرا دوری آنان از هم، به اختالف اعتقادی و تضعیف 
فرهنگ مشرک، منجر می شود؛ »َو اَل تَُكونُواْ كاَلَِّذيَن تََفرَّقُواْ َواْختَلَُفواْ ِمن بَْعِد َماَجاَءُهُم الْبَيَِّناُت« )آل-عمران: 
105(؛ مانند کسانی که با وجود اصول قطعی، به دلیل تفرق صفوف، اختالف اعتقادی پیدا کردند و در مقابل 
هم قرار گرفتند، نباشید )طباطبایی، 1407، ج، ص(.  اجتامع امت، باسلیقه های گوناگون و افکار متفاوت، بر 

1.  )فصلت: 34(
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اصول مسلم دینی و پرهیز از بغی و انحصار طلبی، با اذعان به تکرث فهم و حقیقت نزد همگان، در فضای 
تعامل و گفتگوی مبتنی بر عقالنیت و اخالق و با مالحظه ی ظرفیت ها و واقعیت ها، مهم ترین راهربد برای 

دستیابی به اعتدال و تحقق آن است. 
برتری جویی و یکسان خواهی افکار، در منطق دین، محکوم است و اسالم، از تفاوت اندیشه ها و نظرات 
گوناگون، به رصاحت طرفداری می کند و آن را، راهی مؤثر برای دستیابی به حقیقت، به حساب می-آورد؛ »َمنِ  
ِمْنهُ   يَتََولَُّد  ِببَْعٍض  الرَّأِْي  بَْعَض  بُوا  )نهج البالغه، حکمت173(؛ »اْضِ الَْخطَإِ«  َمَواِقَع  َعرََف  اْلرَاِء  ُوُجوهَ   اْستَْقبََل  
َواُب« )متیمی آمدی، 1410، ص158(؛ تضارب آراء و استقبال از نظرات مختلف، راهربدی مهم برای رسیدن  الصَّ
وا َعْن َمَقالَْهًٍ ِبَحقٍّ أَْو َمُشورَْهًٍ ِبَعْدٍل«  به حقیقت و تحکیم آن است؛ از این رو، امیراملؤمنین )ع(می فرماید: »فاََل تَُكفُّ
)نهج البالغه، خ216(؛ از گفنت سخن حق و دادن مشورت صحیح به من، دریغ نکنید.  من، خویش را، مصون 
از خطا و بی نیاز از مشورت منی دانم؛ یا به شاگردان ابن مسعود، که حضور در جنگ صفین را مرشوط به تحقیق 
نَّْهًِ َمْن لَْم يَرَْض ِبَهَذا فَُهَو َجبّاٌر«  يِن َو الِْعلُْم ِبالسُّ می کنند، چنین می فرماید: »َمرَْحباً َو أَْهاًل َهَذا ُهَو الِْفْقُه ِف الدِّ
)ابن ابی الحدید، 1404، ج3، ص186(؛ آفرین بر شام! فهم دقیق دین و علم به سنت نیز، همین است و اگر 
کسی، این منطق را نپذیرد، بی شک، جبار است.  زورگویی و جباریت نیز، در منطق دین محکوم و ممنوع است 
بَّار« )ق: 45(.  جبار،  م بِجَ و هرگز، زیبنده ی حاکم عادل نیست.  خداوند، به پیامرب می فرماید: »َو َماأَنَت َعلَيْهِ
انسان متحّکم و زورگویی است، که مردم را بر خواسته-ی خویش، مجبور می کند؛ حتی، اگر آن خواسته، حق 
و صحیح باشد)طباطبایی، 1417، ج18، ص361(.  امام علی )ع( می فرماید: »لَيَْس ِل أَْن أَْحِملَُكْم َعىَل  َما تَْكرَُهونَ « 
ٌر آُمُر فَأُطَاعُ  فَإِنَّ  )نهج البالغه، خ108(؛ من، هرگز چیزی را، به زور، به شام تحمیل منی کنم.  »َو اَل تَُقولَنَّ إِنِّ ُمؤَمَّ
يِن َو تََقرٌُّب ِمَن الِْغرَي« )نهج البالغه، نامه53، ش12(؛ ای مالک! هرگز نگو، من  ذَلَِك إِْدَغاٌل ِف الَْقلِْب َو َمْنَهَكْهً لِلدِّ
منصوب امام هستم و اطاعت از من، واجب است.  این روحیه، قلب انسان را، ویران و چهره ی دین را، مخدوش 
و حاکمیت را، دستخوش تغییر نامطلوب می گرداند.  این، یک مشی اعتدالی در سیره معصومین )ع( بوده و 

تکلیف آن، در زمان غیبت نیز، کامالً روشن است. 

نتیجه گیری
از آنچه گفته شد به دست آمد، تنها راه تحقق اعتدال، اعتدال فرهنگی است، که به معنای ورود شاخص های 
اعتدال در ساحات گوناگون، به فرهنگ جامعه و نفوذ آن در ذهن و دل جامعه و گسرش آن در فضای عمومی 
است، که از رهگذر گشودن باب گفتگو و تعامل میان کانون های متکرث و تأثیرگذار فرهنگی، در فضای عقالنیت 
و اخالق، عینیت می یابد و با قبول الزامات آن، از سوی فّعاالن عرصه ی فرهنگ و اجتامع و با توافق آنان بر 
فرهنگ معتدل و معیار اسالمی باور پذیر و روان می گردد و در فضای عمومی، جاری می-شود و این گونه، 
جامعه، تربیت راهربدی و مبنایی یافته، هامهنگ و همسو با الگوهای عملی متنوع در عرصه های گوناگون 
حیات، شکوفا و متعالی خواهد شد و این تحلیل روشن و بی ابهام قرآن و حدیث، در حوزه ی فرهنگ و جایگاه 

آن در مناسبات انسانی است. 
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