
اعتدال در نهج البالغه 
 حسین فالح زاده ابرقویی

مقدمه
َو َقاَل علی )ع ( اَل ]یَُری الَْجاِهلُ [ تََری الَْجاِهَل 

طا)حکمت 70( إاِلَّ ُمْفرِطاً أَْو ُمَفرِّ
علی )ع( نادان را نبینی جز آن که کاری را از 
اندازه فراتر کشاند، و یا بدانجا که باید نرساند.

شاید نتوان کسی را یافت که به زیبایی »میانه 
باشد.  نداشته  اعتقادی  »اعتدال«  و  روی« 
دلفریبی این معنا تا آنجاست که حتی اگر فردی 
در موردی به افراط یا تفریط تن داده باشد، 
و  میانه رو  فردی  را  رفتارش، خود  توجیه  با 
معتدل معرفی می کند. این امر، در تمامی شئون 
فردی  است  ممکن  است.  جاری  ما  زندگی 
در موردی خاص، به تندروی و یا کندروی 
روی آورد اما در سایر امور، فردی معتدل و 
افراد و گروه ها در  از  باشد. بسیاری  میانه رو 
جامعه حق را امری نسبی و به تبع اعتدال را 
نسبی می پندارند، لذا نظر خود را مالک تعیین 
تندروی می دانند. همین مسئله،  میانه روی و 
باعث شده فرد یا جناحی خاص، در جامعه 
»تندرو«، »کندرو«  و یا احتماالً »معتدل« معرفی 
معتدل  را  خود  که  کسانی  همچنین  گردد. 
را  مقابل  کنایه طرف  با  یا  می دانند، صراحتاً 
افراطی و یا تفریطی می خوانند! این جاست که 
باید به دنبال َمحکی گشت  تا بتواند میانه روی 
صحیح را از بی راهه مشخص کند و سره را 
از ناسره جدا سازد. در این نوشتار برآنیم تا 
مرور   و  نهج البالغه  شریف  کتاب  تورق  با 
دیدگاه های امیر المؤمنین علی )علیه السالم(، 

مختصراً به این مسئله بپردازیم.
در نهج البالغه واژه هایی چون »عدل«، »اقتصاد« 
و »قصد« بر میانه روی و لغاتی چون »اسراف«، 
از  خروج  بر  »تفریط«  و  »افراط«  »تقصیر«، 
روایتی  در  )ع(  علی  دارند.  حکایت  اعتدال 
مثل  ـ  شود  خارج  اعتدال  حد  از  هرچه 
اسراف  را  ـ  موردش1  غیر  در  مال  بخشیدن 
دانسته،2 و سفارش می کند: »اسراف را رها کن 

و میانه روی را پیشه کن... .«3
و  اعتدال  بحث  وسیع  دامنه  به  توجه  با 
میانه روی به بخش هایی از آن در نهج البالغه 

اشاره می کنیم:



 ابعاد اعتدال 
1. امور اعتقادی

عقیدتی  انحراف  از  فراوانی  داستان های  تاریخ،  درد  پر  سینه 
معاصرین انبیاء و ائمه )علیهم السالم( دارد. قصه هایی که گاه از 
ُغُلّو یاران معصومین )ع( خبر می دهند و گاه از کفر و الحاد ایشان! 
مانند عده ای که بعد از جنگ جمل، اصرار بر الوهیت امیرالمومنین 
)ع( داشتند. حضرت آن ها را نهی و سپس تهدید به اعدامشان 
کرد. اما این کیفر نیز به حال آن ها سودی نبخشید؛ لذا ُمردند اما 
از حرف خود دست نکشیدند.4  از طرفی دیگر خوارج نهروان بر 
کفر حضرت شهادت می  دادند. این دو جریان منحرف را حضرت 
بارها با عباراتی مشابه نهی از منکر نمودند. ایشان درباره آن ها 
فرمودند: »دو تن به خاطر من تباه شدند: دوستی که اندازه نگاه 
نداشته، ُغلّو کرد و دشمنی که آنچه در من نیست را به من نسبت 

داد«.5 

 2. امور عبادی
را  به دسِت خود، همسایه نصرانیش  که  بد قصه مسلمانی  ال 
مسلمان کرد شنیده اید؛ همان کسی که قبل از اذان صبح دوستش 
را برای نماز شب بیدار کرد و او را تا پاسی از شب، به نافله، 
فریضه، ذکر و تالوت قرآن وا داشت و با این کار نصرانِی تازه 
مسلمان را به کیش قبلی خود وادار کرد!6 آری در منطق اهل بیت 
)علیهم السالم( انجام هر یک از اعمال عبادی اندازه ای دارد و افراط 
و تفریط در آن بایسته نیست. امیرالمومنین )ع( با اشاره به این نکته 
که قلب آدمی گاه مشتاق عبادت است وگاه روی گرداندن از آن، 
و این که »اگر مستحبات، واجبات را زیان رساند، دیگر امیدی به 
تقرب یافتن با آن ها نیست«؛7 سفارش می کنند: »اگر قلب مشتاق 
بود، آن را به مستحبات وادارید و اگر روی برگرداند، بر واجباتش 
بسنده دارید«.8 همچنین حضرت با اشاره به وجود افراد ضعیف، 
بیمار، حاجتمند و گرفتار در صفوف نماز جماعت، با تأسی به 
پیامبر اسالم )صلی اهلل علیه و آله(، مالک اشتر را سفارش می کنند 
که »چون با مردمان نماز گزاردی، چنان گزار که نه آنان را بَرمانی 

و نه نماز را ضایع گردانی«.9

 3. امور خانواده
الف( رسیدگی به امور اهل خانه

رسیدگی به امور اهل منزل از وظائف مهم سرپرست خانه است، 
اما افراط و تفریط در این امر نیز پسندیده نیست. همان گونه که 
حضرت به فرزند خود سفارش می کند: »مبادا امور خارج از منزل 
آن قدر تو را به خود مشغول سازد که اهل خانه را ضایع سازی 
به گونه ای که نزدیکان تو بدبخت ترین کساِن تو باشند«؛10 َصرف 
تمام همت در امر خانواده را نیز ناصواب دانسته و می فرماید: 
دوستان  اگر  که  مباش  فرزندت  و  زن  بند  در  اندازه  از  »بیش 
خدایند، خدا دوستانش را ضایع نکند، و اگر دشمنان خدایند، تو 

را غم دشمنان خدا چرا باید؟«11
ب( غیرت داشتن نسبت به اهل خانه

غیرت، یکی از خصلت های پسندیده برای مرد است اّما اگر 
از حد بگذرد، سر از سوءِ ظن به همسر، گستاخی، پرده دری 
و ُحرمت شکنی  درمی  آورد، لذا امام )علیه السالم( فرزند خود 
را چنین اندرز می دهد: »بپرهیز از غیرت ورزِی نابجا که زن 
بدگمانی  و  شک  به  را  پاکدامن  زن  و  بیماری  به  را  سالم 

کشاند«.12

 4. برنامه های اجتماعی
رعایت اعتدال و میانه روی در امور مختلف اجتماعی نیز مورد 
تاکید امیرالمومنین )علیه السالم( است. در اینجا به چند مورد از 

آن ها اشاره می کنیم:
الف( دنیاپرستی و دنیاگریزی

در آئین اسالم، هم ترک دنیا و گوشه نشینی نهی گردیده و هم 
چسبیدن به دنیا و فراموشی آخرت. درفرمایشات امیرالمؤمنین 
)علیه السالم( اشارات بسیاری برای رهایی از این افراط و تفریط 
وجود دارد. به عنوان نمونه، در نهج البالغه آمده است: که امام )ع( 
در بصره به خانه عالءبن زیاد حارثی رفت تا از حال او جویا شود. 
چون بزرگی خانه او را دید، فرمود: »این خانه وسیع به چه کارت 
آید، در حالی که در آخرت نیازت به چنین خانه ای بیشتر است؟! 
آری، و اگر خواهانی، با همین خانه نیز می شود به آخرت رسید؛ 
در آن به پذیرایی مهمان بنشین، با خویشاوندانت صله رحم کن، 
حقوقی را که بر گردن داری ادا کن و به مستحقانش رسان، و 
بدینسان به آخرت خویش پرداز«. عالء گفت: »ای امیر مؤمنان! 
از برادرم عاصم بن زیاد به تو شکایت دارم«. فرمود: »چرا؟« گفت: 
»جامه ای پشمین به تن کرده و از دنیا روی برگردانیده است.« 
فرمود: »او را نزد من آرید«. چون نزد ایشان آمد، بدو فرمود: ای 
دشمنک خویش! شیطان، سرگشته ات کرده و از راهت بَِدر برده! 
بر زن و فرزندانت رحمت نمی نمایی؟ چنین می پنداری که خدا 
آنچه را پاکیزه  است، بر تو روا فرموده، اما ناخشنود است که از 
آن بهره برداری؟! تو نزد خدا خوار تر از آنی که می پنداری! گفت: 
»ای امیر مؤمنان! پس چرا خودت چنین هستی؟« فرمود: »وای بر 
تو! من نه چون توام! خدا بر پیشوایان دادگر واجب فرموده خود 
را با مردم ناتوان برابر نهند، تا مستمندی، تنگدست را به هیجان 

نیارد و به طغیان واندارد.«13
ب( انفاق

اعتدال ایجاب می کند که انسان نه در بخشش به دیگران اسراف 
کند و نه از انفاق به محرومان سر باز زند. امام )علیه السالم( در 
فرمایشی، ولخرجی را آفت انفاق و سختگیری را آفِت اندازه 
نگاه داشتن می دانند.14 حضرت در جایی دیگر با ابراز شگفتی 
از بخیلی که پیشه اش تفریط و استفاده نکردن از مکنت خویش 
است، می فرماید: »پس چنین شخصی در این دنیا چون درویشان 

زندگی کند، و در آخرت چون توانگران حساب  پس دهد«.15
ج( رفتار حاکم با کفار در پناه اسالم

اعتدال در برخورد مهر آمیز یا قهر آمیز با دیگران نیز، از دستورات 
امیرالمؤمنین )علیه السالم( به والیانش می باشد. در نهج البالغه آمده 
است: که مردم منطقه ای از رفتار خشن والی خود به ستوه آمده و 
شکایت او را به نزد حضرت بردند. امام پس از بررسی امر، نامه ای 
بدین مضمون به والی آن دیار نوشت: »دهقانان شهر تو شکایت 
دارند که با آنان درشتی می کنی و سختی روا می داری. ستمشان 
می ورزی و ُخردشان می شماری. من در کارشان نگریستم، دیدم 
چون مشرک اند، نمی توانی آن ها را به خود نزدیک گردانی، و 
چون  در پناه اسالم اند، شایسته نیست ایشان را برانی. پس، در کار 
آنان درشتی و نرمی را بهم آمیز! گاه مهربان باش و گاه تند، زمانی 

نزدیکشان آور و زمانی دورتر، تا خدا هرچه بخواهد«.16
د( دوستی و دشمنی با دیگران

از لذت بخش ترین لحظات عمر هنگام معاشرت و خلوت گزینی 
با دوستان است؛ به شرط آن که دل سپردگی ها، پرده ها را نَدَرد و 

9

شماره   25
پاييز92

اعتدال ایجاب می کند که 

انسان نه در بخشش به دیگران 

ارساف کند و نه از انفاق به 

محرومان رس باز زند. امام 

)علیه السالم( در فرمایشی، 

ولخرجی را آفت انفاق و 

سختگیری را آفِت اندازه 

نگاه داشنت می دانند.



رازها را برمال نسازد. در دشمنی ها نیز باید اندازه نگه داشت، شاید 
این دشمن امروز، فردا رفیقی شفیق گردد.17 باری مؤمن نه در حق 

دشمنش ظلم  کند و نه به خاطر دوستش به گناه افتد.18
از حقوق دیگران بر یکدیگر برخورد کریمانه است. حضرت در 
ترسیم و توصیِف برخورد کریمانه می فرماید: »چون برادرت از تو 
بُرید، خود را به پیوند با او وادار و چون روی برگرداند، مهربانی 
پیشه کن و چون بخل ورزید، از بخشش دریغ مدار و هنگام 
دوری اش، از نزدیک شدن و به وقت سختگیری اش، از نرمی 
کردن و به هنگام گناهش، از عذرخواستن دریغ مدار. چنان که 

گویی تو بنده اویی، و او ولی نعمت تو...« 
اما بالفاصله امام راه را بر خروج از مسیر اعتدال مسدود ساخته، 
می فرماید: »مبادا این نیکی را آنجا کنی که نباید، یا درباره آن کس 

انجام دهی که نشاید...«19
ه( خوش گمانی و بدگمانی

زیاده روی در خوش بینی قبل از شناخت و اعتماد به طرف مقابل، 
دیگران.  به  بدگمانی  افراط در  که  زیان بخش است  قدر  همان 
اولی موجب متضّرر شدن و افتادن در دام شیّاد ها و دومی باعث 
یا  گمان خوب  برای  رفاقت هاست.  و  ازبین رفتن صمیمیت ها 
را  مقابل  را سنجید. وقتی هنوز طرف  باید شرایط  داشتن،  بد 
اگر  ماست.20  عجز  از  و خوش گمانی  نسنجیده ایم؛ حسن ظن 
روزگار به گونه ای بود که نیکوکاری بر زمانه و مردمش غالب 
بود، گمان بد بردن به کسی در شرایطی که از او فضیحتی پدیدار 
نگشته، ستم کاری در حق اوست. اما اگر بدکاری بر زمانه و مردم 
آن غالب بود و کسی به دیگری گمان نیک بُرد، خود را فریب 
داده است. 21 در شرایط جنگ نیز، باید تمامی جوانب را سنجید. 
در صلح بعد از جنگ باید بسیار هوشیارانه عمل کرد؛ چه بسا 
دشمن از در صلح وارد شود تا غافلگیری کند؛ در این هنگامه 

حسن ظّن به دشمن خطاست.22
و( ستایش و نکوهش

مؤمن، آیینه مؤمن است، پس باید خوبی و بدی او را مثل آیینه، به 
همان اندازه نشان دهد. ستودن دیگری بیش از آنچه سزاوار است، 
چاپلوسی و کمتر از آنچه باید، درماندگی یا حسادت است.23 امام 
علی )علیه السالم( به مالک اشتر دستور می دهد: »و یاران خویش 
را چنان تربیت کن، که تو را فراوان نستایند، و با ستودِن کاری 
فراوان،  ننمایند، چرا که ستودن  را شاد  نکرده ای، خاطرت  که 

خود پسندی آرد و انسان را به سرکشی وادار سازد«.24

 5. رفتارهای فردی
پنج مورد در نهج البالغه پی  اعتدال در رفتارهای فردی را در 

می گیریم.
الف( غم و شادی

توازن میان ُحزن و َفرح، از ویژگی های انسان کامل است چرا 
که غم بسیار، شکننده و پیرکننده و شادی بسیار غفلت آور است.

رخسارش  در  شادمانی اش  که  است  آن  مومن  ویژگی های  از 
او  آواز  بخندد  اگر  پنهان.25  دلش  در  او   اندوه  و  است  پدیدار 
است،  گریان  که دل هایشان  زاهدانی هستند  مؤمنان،  برنیاید.26 
شادمان  چند  هر  است،  فراوان  اندوهشان  و  بخندند  هرچند 

گردند27  و به اهل دنیا نهیب می زنند که »شما را چه می شود که 
به اندک متاع دنیا، شاد می شوید، و از بسیارِ از دست رفته آخرت، 

اندوهناک نمی گردید؟«28
ب( خوف و رجا

خوف  و  می سازد  مغرور  و  غافل  را  آدمی  حد،  از  بیش  امید 
بی اندازه، یأس و بی انگیزگی پدید می آورد. لذا تعالیم اسالمی، 
یعنی  میانه »خوف و رجا« دعوت می کند؛  به حالتی در  را  ما 
»گماِن نیِک بنده به پروردگار باید به اندازه خوف او از عذاب 
باشد«؛29 همان گونه که رسول خدا )ص( چنین بود.30 آری عشق 
به پروردگار با جان متقین چنان می کند که اگر زندگی شان را 
اجلی معین نبود، حتی یک چشم برهم زدن جان های ایشان در 
کالبِد تن نمی ماند.31 خوف و رجا، رتبه و شأن نمی شناسد، به 
گونه ای که حضرت می فرماید: »بر نیکوترین این اّمت از کیفر 
خدا ایمن مباش، که خدای سبحان فرموده است: »از کیفر خدا 
ایمن نیستند، مگر زیانکاران« و بر بدترین این امت از رحمت خدا 
نومید َمَگرد، که خدای سبحان فرموده است: »همانا از رحمت 
خدا نومید نباشند جز کافران«.32 امام )علیه السالم( جهت تربیت 
انسان هایی خائف و در عین حال امیدوار، دین شناسان را چنین 
توصیف می کند که: »فقیه و دین شناس کامل، کسی است که مردم 
را از آمرزش خدا مأیوس نسازد و از مهربانی او نومیدشان نکند 
و ایشان را از عذاب ناگهانِی او، ایمن ندارد«.33 چنین است که 
باید دست ها را به آسمان بلند کرده و همنوا با امیرمؤمنان بخوانیم: 
»خداوندا ... ما خواستاران آمرزش توایم و امیدواران نعمت و 

بخشایش تو. از عذابت ترسانیم و از کیفرت، هراسان «.34
ج( سخن و سکوت

میانه روی در سکوت و سخن گفتن، در آن است که گوهر سخن 
به کالم  نیاز  بیان گردد. پرحرفی، در جایی که  در وقت خود 
طوالنی نیست، از مصادیق افراط و سکوت، در زمانی که گفتن 
و تکّلم شایسته است، از مصادیق تفریط است. آفِت پرحرفی، 
ابتالء به کثرت خطا35 و یاوه  گوییست36 و ثمره سکوِت به جا، 
مجد و هیبت یافتن است.37 امام )علیه السالم( در حدیثی ضمن 
شمارش ده خصلِت نیِک یکی از رفقای خوب و خدایی اش، 
می فرماید: »سابقاً دوستی خدایی داشتم که می گفت آنچه را عمل 
می کرد و بدانچه عمل نمی کرد، لب نمی گشود. اگر با او جدال 
می کردند خاموشی می گزید. اگر در گفتار بر او پیروز می شدند، 
در خاموشی مغلوب کسی نمی شد. بر شنیدن حریص تر بود تا 

سخن گفتن...«.38
د( غذا خوردن

فعالیت های  برای  انرژی  یافتن  خوردن،  غذا  از  هدف  اگر 
روزانه است، پس کم خوری و پرخوری، هردو مذموم اند؛ چرا 
که گرسنگی، آدمی را بی طاقت ساخته و زمینگیرش می کند و 

شکم بارگی،  َرنجش می دهد.40
ه( شتاب و درنگ

میوه را در وقت خود باید چید؛ »چیدن میوه نارس بسان زراعت 
در زمین دیگران، ثمری برای زارع نخواهد داشت«.41 الک پشتی 
که آهسته برود اما همیشه برود، برنده است و خرگوِش تیزپایی 
که از فرصت استفاده نکند، بازی را باخته است. اندکی که دوام 
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شماره   25
پاييز92

میانه روی در سکوت و سخن 

گفنت، در آن است که گوهر 

سخن در وقت خود بیان 

گردد. پرحرفی، در جایی که 

نیاز به کالم طوالنی نیست، از 

مصادیق افراط و سکوت، در 

زمانی که گفنت و تکلّم شایسته 

است، از مصادیق تفریط است.



از شتاب در  باید  باشد.42 هم  بسیاری که مالل آور  از  به  دارد، 
اموری که هنگام انجام آن نرسیده، پرهیز کرد و هم باید از سستی 
در آنچه انجامش ممکن گردیده، دوری گزید. هر چیز را باید 
در جای خود نهاد و هر کاری را به هنگامش  انجام داد.43 امام 
)علیه السالم( مالک اشتر را چنین توصیف می کند: »مالک را نه 
سستی است و نه لغزش. نه کندی کند آنجا که شتاب باید، و نه 

شتاب گیرد آن جا که کندی شاید«.44 و این یعنی اعتدال.45
اساس نسخه  بر  داده می شود  نهج البالغه  از  که   *ا رجاع هایی 
صبحی صالح بوده و ترجمه هایی که ایراد می گردد از آن مرحوم 

شهیدی است که بعضاً با اندکی تصرف ایراد می گردد.

پاورقی ها:
 1. »ُکلُّنا زاَد َعلی اإلقتصاِد إسراٌف«، غرر الحکم و درر الکلم، عبد الواحد بن محمد 

آمدی، ص 359، ح 8116.
 2. أََل َو إِنَّ إِْعَطاَء الَْماِل فِي َغْیِر َحقِِّه تَْبِذیٌر َو إِْسَراف  )خطبه 126(.

 3. »فَدِعِ اإلسراَف ُمقتَِصداً«، )نامه 21(.
 4. اثبات الهداه، محمدبن الحسن الحر العاملی،  ج7، باب35، ص436، ح2.

 5. یَْهلُِک  فِيَ  َرُجَلِن ُمِحبٌّ ُمْفِرٌط َو بَاِهٌت ُمْفتَر)حکمت 469(/  َهَلَک فِيَّ َرُجَلنِ  
ُمِحبٌّ َغاٍل َو ُمْبِغٌض قَال  )حکمت 117(. َسیَْهلُِک فِيَّ ِصْنَفاِن ُمِحبٌّ ُمْفِرٌط یَْذَهُب بِِه 
الُْحبُّ إِلَی َغْیِر الَْحقِّ َو ُمْبِغٌض ُمْفِرٌط یَْذَهُب بِِه الْبُْغُض إِلَی َغْیِر الَْحقِّ َو َخْیُر النَّاِس فِيَّ 

َحاًل النََّمُط اْلَْوَسُط )خطبه 127( و ... .
 6. وسائل الشیعه، محمدبن الحسن الحر العاملی، ج 11 ص 427 و 428.

ْت بِالَْفَرائِض  )حکمت 39(.  7. َل قُْربََة بِالنََّوافِِل إَِذا أََضرَّ
 8. إِنَّ لِْلُقُلوِب إِْقبَاًل َو إِْدبَاراً فَِإَذا أَْقبََلْت فَاْحِمُلوَها َعَلی النََّوافِِل َو إَِذا أَْدبََرْت فَاْقتَِصُروا 

بَِها َعَلی الَْفَرائِض )حکمت 312(.
لَنَّ َو َل تَُکونَنَّ ُمنَفِّراً َو َل ُمَضیِّعًا- فَِإنَّ فِي   9. إَِذا قُْمَت فِي َصَلتَِک بِالنَّاِس فََل تَُطوِّ
َهنِي إِلَی الْیََمِن  ِ ص ِحیَن َوجَّ النَّاِس َمْن بِِه الِْعلَُّة َو لَُه الَْحاَجُة- َو قَْد َسَألُْت َرُسوَل اهللَّ

َکْیَف أَُصلِّي بِِهْم- فََقاَل َصلِّ بِِهْم َکَصَلةِ أَْضَعِفِهْم َو ُکْن بِالُْمْؤِمنِیَن َرِحیما )نامه 53(.
 10. َو َل یَُکْن أَْهُلَک أَْشَقی الَْخْلِق بِک )نامه 31(.

 َ ِ فَِإنَّ اهللَّ  11. َل تَْجَعَلنَّ أَْکثََر ُشُغلَِک بَِأْهلَِک َو َولَِدَك فَِإْن یَُکْن أَْهُلَک َو َولَُدَك أَْولِیَاَء اهللَّ
َک َو ُشُغُلَک بَِأْعَداِء اهللَّ )حکمت 352(. ِ فََما َهمُّ َل یُِضیعُ  أَْولِیَاَءهُ َو إِْن یَُکونُوا أَْعَداَء اهللَّ

َقِم َو  ِحیَحَة إِلَی السَّ  12. َو إِیَّاَك َو التََّغایَُر فِي َغْیِر َمْوِضِع َغْیَرٍة فَِإنَّ َذلَِک یَْدُعو الصَّ
یَب  )نامه 31(. الْبَِریئََة إِلَی الرِّ

نْیَا- ]أََما[ َو أَنَْت إِلَْیَها فِي اْلِخَرِة  اِر فِي الدُّ  13. ... َما ُکْنَت تَْصنَُع ]بَِسَعِة[ بِِسَعِة َهِذهِ الدَّ
ِحَم َو  ْیَف َو تَِصُل فِیَها الرَّ ُکْنَت أَْحَوَج َو بََلی إِْن ِشْئَت بََلْغَت بَِها اْلِخَرَة تَْقِري فِیَها الضَّ
تُْطلُِع ِمْنَها الُْحُقوَق َمَطالَِعَها فَِإذاً أَنَْت قَْد بََلْغَت بَِها اْلِخَرَة فََقاَل لَُه الَْعَلُء یَا أَِمیَر الُْمْؤِمنِیَن 
أَْشُکو إِلَْیَک أَِخي َعاِصَم بَْن ِزیَاٍد قَاَل َو َما لَُه قَاَل لَبَِس الَْعبَاَءَة ]الَْعبَاَء[ َو تََخلَّی ]ِمنَ [ 
ا َجاَء قَاَل یَا ُعَديَّ نَْفِسِه لََقِد اْستََهاَم بَِک الَْخبِیُث أَ َما َرِحْمَت  نْیَا قَاَل َعَليَّ بِِه فََلمَّ َعِن الدُّ
یِّبَاِت َو ُهَو یَْکَرهُ أَْن تَْأُخَذَها أَنَْت أَْهَوُن َعَلی  َ أََحلَّ لََک الطَّ أَْهَلَک  َو َولََدَك أَ تََری اهللَّ
ِ ِمْن َذلَِک قَاَل یَا أَِمیَر الُْمْؤِمنِیَن َهَذا أَنَْت فِي ُخُشونَِة َمْلبَِسَک َو ُجُشوبَِة َمْأَکلَِک قَاَل  اهللَّ
ُروا أَنُْفَسُهْم  ِة ]الَْحقِ [ الَْعْدِل أَْن یَُقدِّ َ تََعالَی فََرَض َعَلی أَئِمَّ ِّي لَْسُت َکَأنَْت إِنَّ اهللَّ َویَْحَک إِن

بَِضَعَفِة النَّاِس َکْیَل یَتَبَیََّغ بِالَْفِقیِر فَْقُره  )خطبه 209(.
راً َو َل تَُکْن ُمَقتِّرا )حکمت 33(. راً َو ُکْن ُمَقدِّ  14.   ُکْن َسْمحًا َو َل تَُکْن ُمبَذِّ

َِّذي إِیَّاهُ َطَلَب  َِّذي ِمْنُه َهَرَب َو یَُفوتُُه الِْغنَی ال  15. َعِجْبُت لِْلبَِخیِل یَْستَْعِجلُ  الَْفْقَر ال
نْیَا َعْیَش الُْفَقَراِء َو یَُحاَسُب فِي اْلِخَرةِ ِحَساَب اْلَْغنِیَاء )حکمت 126(. فَیَِعیُش فِي الدُّ

 16. فَِإنَّ َدَهاقِیَن أَْهِل بََلِدَك َشَکْوا ِمْنَک ِغْلَظًة َو قَْسَوًة َو اْحتَِقاراً َو َجْفَوًة َو نََظْرُت 
فََلْم أََرُهْم أَْهًل ِلَْن یُْدنَْوا لِِشْرِکِهْم َو َل أَْن یُْقَصْوا َو یُْجَفْوا لَِعْهِدِهْم فَالْبَْس لَُهْم ِجْلبَابًا ِمَن 
أْفَِة َو اْمُزْج لَُهْم بَْیَن التَّْقِریِب  ةِ َو َداِوْل لَُهْم بَْیَن الَْقْسَوةِ َو الرَّ دَّ اللِّیِن تَُشوبُُه بَِطَرٍف ِمَن الشِّ

َو اإْلِْدنَاِء َو اإْلِبَْعاِد َو اإْلِْقَصاِء إِْن َشاَء اهللَّ  )نامه 19(.
 17. أَْحبِْب َحبِیبََک َهْونًا َما َعَسی أَْن یَُکوَن بَِغیَضَک یَْومًا َما َو أَبِْغْض بَِغیَضَک َهْونًا َما 

َعَسی أَْن یَُکوَن َحبِیبََک یَْومًا َما )حکمت 268(.

 18. َل یَِحیفُ  َعَلی َمْن یُْبِغُض َو َل یَْأثَُم فِیَمْن یُِحبُّ )خطبه 193( و َمْن بَالََغ 
َ َمْن َخاَصم   َر فِیَها ُظلَِم َو َل یَْستَِطیُع أَْن یَتَِّقَي اهللَّ فِي الُْخُصوَمِة أَثَِم َو َمْن قَصَّ

)حکمت 298(.
َلِة َو ِعْنَد ُصُدوِدهِ َعَلی اللََّطِف   19. اْحِمْل نَْفَسَک ِمْن أَِخیَک ِعْنَد َصْرِمِه َعَلی الصِّ
تِِه َعَلی  نُوِّ َو ِعْنَد ِشدَّ َو الُْمَقاَربَِة َو ِعْنَد ُجُموِدهِ َعَلی الْبَْذِل َو ِعْنَد تَبَاُعِدهِ َعَلی الدُّ
َُّه ُذو نِْعَمٍة َعَلْیَک َو إِیَّاَك  ََّک لَُه َعْبٌد َو َکَأن اللِّیِن َو ِعْنَد ُجْرِمِه َعَلی الُْعْذِر َحتَّی َکَأن

أَْن تََضَع َذلَِک فِي َغْیِر َمْوِضِعِه أَْو أَْن تَْفَعَلُه بَِغْیِر أَْهلِِه ... )نامه 31(.
َمْأنِینَُة إِلَی ُکلِّ أََحٍد قَْبَل اِلْختِبَاِر لَُه َعْجز )حکمت384(.  20. َو الطُّ

نَّ بَِرُجٍل لَْم تَْظَهْر  َماِن َو أَْهلِِه ثُمَّ أََساَء َرُجٌل الظَّ َلُح َعَلی الزَّ  21. إَِذا اْستَْولَی الصَّ
نَّ  َماِن َو أَْهلِِه فََأْحَسَن َرُجٌل الظَّ ِمْنُه َحْوبٌَة فََقْد َظَلَم َو إَِذا اْستَْولَی الَْفَساُد َعَلی الزَّ

بَِرُجٍل فََقْد َغرَّر )حکمت 114(.
ََّما قَاَرَب لِیَتََغفََّل فَُخْذ  َك بَْعَد ُصْلِحِه فَِإنَّ الَْعُدوَّ ُرب  22. الَْحَذَر ُکلَ  الَْحَذِر ِمْن َعُدوِّ

نِّ  )نامه 53(. بِالَْحْزِم َو اتَِّهْم فِي َذلَِک ُحْسَن الظَّ
أَْو  ِعيٌّ  اِلْستِْحَقاِق  َعِن  التَّْقِصیُر  َو  َمَلٌق  اِلْستِْحَقاِق  ِمَن  بَِأْکثََر  الثَّنَاُء     .23  

َحَسد )نامه 347(.
 24. ثُمَّ ُرْضُهْم َعَلی أَلَّ یُْطُروَك َو َل یَْبَجُحوَك بِبَاِطٍل لَْم تَْفَعْلُه فَِإنَّ َکْثَرَة اإْلِْطَراِء 

ة  )نامه 53(. ْهَو َو تُْدنِي ِمَن الِْعزَّ تُْحِدُث الزَّ
 25. الُْمْؤِمُن بِْشُرُه  فِي َوْجِهِه َو ُحْزنُُه فِي قَْلبِه  )حکمت333(.

 26. إِْن َضِحَک لَْم یَْعُل َصْوتُه  )خطبه 193(.
نْیَا تَْبِکي  قُُلوبُُهْم َو إِْن َضِحُکوا َو یَْشتَدُّ ُحْزنُُهْم َو إِْن  اِهِدیَن فِي الدُّ  27. إِنَّ الزَّ

فَِرُحوا)خطبه 113(.
نْیَا تُْدِرُکونَُه َو َل یَْحُزنُُکُم الَْکثِیُر ِمَن اْلِخَرِة   28. َما بَالُُکْم تَْفَرُحونَ  بِالْیَِسیِر ِمَن الدُّ

تُْحَرُمونَه )خطبه 113(. 
ِّه  )نامه 27(. ِّهِ  َعَلی قَْدِر َخْوفِِه ِمْن َرب ََّما یَُکوُن ُحْسُن َظنِِّه بَِرب  29. فَِإنَّ الَْعْبَد إِن

 30. َخْوفًا ِمَن الِْعَقاِب َو َرَجاًء لِلثََّواب  ) خطبه 97(.
ُ ]لَُهمْ [ َعَلْیِهْم لَْم تَْستَِقرَّ أَْرَواُحُهْم فِي أَْجَساِدِهْم  َِّذي َکتََب اهللَّ  31. َو لَْو َل اْلََجُل ال

َطْرفََة َعْیٍن َشْوقًا إِلَی الثََّواِب َو َخْوفًا ِمَن الِْعَقاب 
ِ  لَِقْولِِه ]ُسْبَحانَُه َو[ تََعالَی- فَل   32.   َل تَْأَمنَنَ  َعَلی َخْیِر َهِذهِ اْلُمَِّة َعَذاَب اهللَّ
ِ لَِقْولِِه  ِ إِلَّ الَْقْوُم الْخاِسُرونَ  َو َل تَْیَأَسنَّ لَِشرِّ َهِذهِ اْلُمَِّة ِمْن َرْوِح اهللَّ یَْأَمُن َمْکَر اهللَّ

ِ إِلَّ الَْقْوُم الْکافُِرون  )حکمت 377(. َُّه ل یَْیَأُس ِمْن َرْوِح اهللَّ تََعالَی- إِن
 ِ ِ َو لَْم یُْؤیِْسُهْم ِمْن َرْوِح اهللَّ  33. الَْفِقیُه ُکلُّ الَْفِقیِه َمْن لَْم یَُقنِِّط النَّاَس ِمْن َرْحَمِة اهللَّ

َو لَْم یُْؤِمْنُهْم ِمْن َمْکِر اهللَّ  )حکمت 90(.
َّا ... َراِغبِیَن فِي َرْحَمتَِک َو َراِجیَن فَْضَل نِْعَمتَِک َو َخائِِفیَن ِمْن   34. اللَُّهمَّ إِن

َعَذابَِک َو نِْقَمتِک  )خطبه 143(.
 35. َو َمْن َکثَُر َکَلُمُه َکثَُر َخَطُؤهُ )حکمت 349(.

 36. َمْن أَْکثََر أَْهَجر)نامه 31(.
ْمِت تَُکوُن الَْهْیبَُة )حکمت 224(.  37. بَِکْثَرةِ الصَّ

 38. َکاَن لِي فِیَما َمَضی أٌَخ فِي اهللَّ  ... َو َکاَن یَُقوُل َما یَْفَعُل ]َما یَُقولُ [ َو َل یَُقوُل 
ُکوِت َو َکاَن َعَلی  َما َل یَْفَعُل َو َکاَن إَِذا ]إِنْ [ ُغلَِب َعَلی الَْکَلِم لَْم یُْغَلْب َعَلی السُّ

]أَْن یَْسَمعَ [ َما یَْسَمُع أَْحَرَص ِمْنُه َعَلی أَْن یَتََکلَّم  )حکمت289(.
ْتُه الْبِْطنَة )حکمت  بَُع َکظَّ ْعُف َو إِْن أَْفَرَط بِِه الشِّ  39. َو إِْن َجَهَدهُ الُْجوعُ  قََعَد بِِه الضَّ

.)108
إَِذا  یُْکثُِر  َل  َو  یَِجُد  َل  یَْشتَِهیَما  فََل  بَْطنِِه  ُسْلَطاِن  ِمْن  َخاِرجًا  َکاَن  َو   .40 

َوَجد)حکمت289(.
اِرِع بَِغْیِر أَْرِضهِ . )خطبه 5(.  41. َو ُمْجتَنِي الثََّمَرةِ لَِغْیِر َوْقِت إِینَاِعَها َکالزَّ

 42. قَلِیٌل َمُدومٌ  َعَلْیِه َخْیٌر ِمْن َکثِیٍر َمْمُلوٍل ِمْنه )حکمت 444(.
 43. َو إِیَّاَك َو الَْعَجَلَة بِاْلُُموِر قَْبَل أََوانَِها أَِو ]التََّساقَُط[ التََّسقَُّط فِیَها ِعْنَد إِْمَکانَِها 
َرْت أَِو الَْوْهَن َعْنَها إَِذا اْستَْوَضَحْت فََضْع ُکلَّ أَْمٍر َمْوِضَعُه  أَِو اللََّجاَجَة فِیَها إَِذا تَنَکَّ

َو أَْوقِْع ُکلَّ ]َعَملٍ [ أَْمٍر َمْوقَِعه )نامه 53(.
ا اإْلِْسَراُع إِلَْیِه أَْحَزُم َو  ْن َل یَُخاُف َوْهنُُه َو َل َسْقَطتُُه َو َل بُْطُؤهُ َعمَّ َّهُ  ِممَّ  44. فَِإن

َل إِْسَراُعُه إِلَی َما الْبُْطُء َعْنُه أَْمثَل  )نامه13(.
 45. در این نوشتار از کتاب اعتدال، تالیف آقای علی کریمیان )انتشارات 
کانون اندیشه جوان( و کتاب اعتدال تالیف آقای جواد محدثی)انتشارات 

آستان قدس رضوی( نیز استفاده شده است.
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شماره   25
پاييز92

هم باید از شتاب در اموری كه 

هنگام انجام آن نرسيده، پرهیز 

کرد و هم باید از سستى در 

آنچه انجامش ممكن گرديده، 

دوری گزید. هر چيز را باید در 

جاى خود نهاد و هر كارى را به 

هنگامش  انجام داد.

امام )علیه السالم( مالک اشرت را 

چنین توصیف می کند: »مالك 

را نه سستى است و نه لغزش. 

نه كندى كند آنجا كه شتاب 

بايد، و نه شتاب گريد آن جا كه 

كندى شايد«.44 و این یعنی 

اعتدال.


