
 اعتدال، تناسب است نه میانه روی و تساوی 
حجت االسالم بي ریا با تأکید 
اسالمي  احکام  این که  بر 
اظهار  است،  اعتدال  عین 
پافشاري  رو  این  از  داشت: 
اسالمي،  احکام  و  اصول  بر 

عین اعتدال است.
موسسه  پژوهشي  معاون 
امام  پژوهشي  و  آموزشي 
با  گفتگو  در  خمیني)ره( 
ابعاد  انسان داراي  این که وجود  به  با اشاره  تبیین  خبرنگار 
اظهار  است،  هیجاني  و  انگیزشي  عاطفي،  عقلي،  مختلف 
داشت: نیازمندي هاي انسان نیز انواع و ابعاد مختلفي دارد، 
براي هدف  که  تلقي شود  سیستمي  انسان،  اگر وجود  لذا 
ابعاد وجودي  از  یک  هر  باید  است،  آفریده شده  واحدي 
نیز به اندازه و تناسب فعال باشد تا بتواند انسان را به همان 
هدفي که خداوند متعال آن را مشخص کرده است، برساند.

به  اشاره  با  بي ریا  سقاي  ناصر  والمسلمین  حجت االسالم 
عبث  کار  متعال  خداوند  داشت:  اظهار  خداوند  حکمت 
انجام نمي دهد و قطعًا همه ابعاد وجودي انسان نیز با توجه 
به همین حکمت در انسان قرار داده شده است، از این رو 
اسالم هرگز با تعطیلي هیچ یک از ابعاد وجودي و نیازهاي 
اما  نیست،  موافق  بدني  لذات  نادیده گرفتن  مانند:  انساني، 
انسان  ابعاد  از  بعدي  هر  باید  که  دارد  تأکید  نکته  این  بر 
نکند. تجاوز  حد  آن  از  و  بوده  فعال  خودش  تناسب   به 
سایر  اخالق  و  اسالمي  اخالق  در  این که  به  اشاره  با  وي 
در  داشت:  اظهار  است،  شده  توجه  اعتدال  به  نیز  مکاتب 
اخالق، اعتدال به معناي میانه روي تلقي شده و به عنوان یک 
اصل طالیي قلمداد مي شود که این اصل در بین اندیشمندان 
آن  طبق  و  است  بوده  مشهور  و  معروف  جدید  و  قدیم 
باشد. اندازه  به  و...  شهوت  تغذیه،  خواب،  بایست   مي 
امام  پژوهشي  و  آموزشي  موسسه  پژوهشي  معاون 
خمیني)ره( ادامه داد: البته آنچه در اسالم، اعتدال را ترسیم 
همان  مي شود،  تفریط  و  افراط  از  خروج  سبب  و  مي کند 
احکام اسالمي است، به گونه اي که خروج از احکام اسالمي 
عقیده  ما  لذا  مي شود،  تفریط  و  افراط  سبب  آن  تجاوز  و 
باید احکام اسالمي را  داریم براي حرکت به سمت کمال 
معناي صحیح  به  اعتدال  رعایت  این همان  و  کرد  رعایت 

است.
است،  اعتدال  عین  اسالمي  احکام  این که  بر  تأکید  با  وي 
اسالمي،  احکام  و  اصول  بر  پافشاري  این رو  از  داد:  ادامه 
جهاد  در  را  خون  قطره  آخرین  تا  لذا  است.  اعتدال  عین 
فدا کردن، عین اعتدال است. به عبارت دیگر آنچه اقتضاي 
انجام تکلیف را دارد، اعتدال بوده و نمي توان آن را افراط 

دانست.

 اعتدال ارزش مطلق نیست 
حجت االسالم فقیهي تصریح کرد: نمي توان با دشمن دین 
با اعتدال برخورد کرد، چراکه او براي نابودي دین و نظام 

اسالمي کمر بسته است.
استاد برجسته حوزه و دانشگاه در گفتگو با خبرنگار تبیین، 
با بیان این که در منطق فصلي به نام مغالطه وجود دارد که 

 معناي صحیح اعتدال، تنظیم رفتار بر اساس احکام اسالم است 
آیت اهلل فیاضي با اشاره به سخن عالمه مصباح یزدي 
مسائل  در  است،  کرده  ثابت  تجربه  داشت:  اظهار 
سیاسي، آگاه تر و اعلم از رهبر انقالب وجود ندارد، 
بنابراین بر همه واجب است که در مسائل سیاسي از 

رهبري تقلید کنند.
با  گفت وگو  در  علمیه  حوزه  فلسفه  برجسته  استاد 
خبرنگار تبیین با بیان این که برگزاري نشست انجمن 
فارغ  آمدن  گردهم  سبب  موسسه،  فارغ التحصیالن 
التحصیالن موسسه مي شود، ادامه داد: فارغ التحصیالن 
و  تجربیات  از  استفاده  بر  عالوه  نشست ها،  این  در 
اطالعات یکدیگر، از مطالب سخنرانان و به ویژه بیانات عالمه 

مصباح یزدي بهره مند مي شوند.
وي منش عالمه مصباح یزدي مبني بر مقدم داشتن رضاي خداوند 
در همه امر بر هر چیز دیگر را یادآور شد و اظهار داشت: طالب 
موسسه براي ایفاي نقش بهتر در جامعه، باید از این منش عالمه 
مصباح یزدي متابعت کرده و در همه امور پیش از انجام هر کاري، 

رضاي خداوند متعال و انجام وظیفه الهي را در نظر بگیرند.
عضو هیئت علمي موسسه آموزشي پژوهشي امام خمیني)ره( با 
اشاره به اینکه قصد قربت، عالوه بر این که راه را براي انسان روشن 
مي کند، به کار انسان برکت نیز مي دهد، افزود: اگرشخصي کار را 
بدون قصد قربت به خداوند انجام دهد، بدون برکت خواهد بود و 
تأثیر چنداني در جامعه نخواهد داشت، چراکه اگر کاري با هواي 
نفس مخلوط شد، یقینا شیطان اثر خودش را در آن کار خواهد 

گذاشت.
آیت اهلل فیاضي در تبیین معناي اعتدال گفت: معناي صحیح اعتدال 
این است که انسان سعي کند رفتارهایش را همان گونه که دین 
مي فرماید تنظیم کند و طبق احکام اسالم عمل کند و ذره اي از آن 
تجاوز نکند که در غیر این صورت انحراف از عدل خواهد بود و 

منجر به ضاللت و گمراهي خواهد شد.
وي با بیان این که باید هرگونه رفتاری منطبق بر عقل، کتاب و 
سنت باشد، خاطر نشان کرد: اگر شخص قادر به شناخت و تمیز 
احکام اسالمي است، طبق شناخت خود عمل مي کند و در غیر این 

صورت باید از یک اسالم شناس تقلید و متابعت کند.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادامه با اشاره به سخنان 
مسائل  در  است،  کرده  ثابت  تجربه  افزود:  یزدي  مصباح  عالمه 
سیاسي، آگاه تر و اعلم از رهبر انقالب وجود ندارد، بنابراین بر همه 

واجب است که در مسائل سیاسي از رهبري تقلید کنند.
وي با اشاره به آیات و روایات، گفت: عقل به پیمودن مسیر صحیح 
حکم مي کند و شرع نیز براي تبیین این مسیر آمده است، ولي بعضي 
مواقع عقل انسان نمي تواند مسیر درست را تشخیص بدهد که در 

این مواقع شرع به کمک او آمده و مسیر صحیح را نشان مي دهد.
آیت اهلل فیاضي در پایان با اشاره به سخنان، حضرت امام خمیني)ره( 
تاکید کرد: هر فرد براي تشخیص مسیر و شناخت راه درست، اگر 
فقیه باشد، باید با روش سنتي استنباط به اجتهاد بپردازد و اگر مقلد 

است، باید طبق حکم عقل به سراغ اعلم برود و از او تقلید بکند.

اعتدال گرايی 
در حاشیه نشست ساالنه انجمن فارغ التحصیالن مؤسسه امام خمینی
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افراد با آموختن روش ها، مي توانند در مواقع نیاز مغالطه کنند 
و یا در برخورد با مغالطه، آن را شناسایي کنند، خاطرنشان 
کرد: یکي از ساده ترین روش هاي مغالطه، استفاده از مفاهیم 

ابهام دار یا واژه هاي داراي معاني گسترده و متعدد است.
این که  از  تأسف  ابراز  با  فقیهي  والمسلمین  حجت االسالم 
زده  دم  مبهمی  به صورت  آزادي  مانند  مفاهیمي  از  گاهي 
مي شود که مفهوم و دایره اي بسیار گسترده دارد، اعتدال را 
نیز یکي از این مفاهیم دانست و اظهار داشت: اعتدال بدون 
متعددي  کاربردهاي  و  متعدد  مفاهیم  متعلق خاص،  تعیین 
را  آن  کاربرد  و  مفهوم  آن که  بدون  کسي  نمي شود  و  دارد 

مشخص کند، براي آن ارزش گذاري کند.
همه  در  است  صحیح  آیا  که  پرسش  این  طرح  با  وي 
شاید  کرد:  خاطرنشان  باشد؟  داشته  اعتدال  انسان  موارد، 
بحث  در  ارسطو  کلمات  در  اعتدال  استعمال  قدیمي ترین 
را  ناطقه  و  شهویه  و  غضبیه  قوه  که  است  بوده  اخالق 
داراي  قوا  این  باید  است  معتقد  اخالق  در  و  مي کند  بیان 
 اعتدال باشند که از آن به عنوان قانون طالیي یاد مي شود.
حجت االسالم فقیهي با اشاره به این که براساس این قانون 
باشد، قوه حکمت در  اعتدال  قوا در حد  این  اگر  طالیي، 
و  ترس  که  است  این  مراد  افزود:  مي گیرد،  شکل  انسان 
بي باکي زیاد هیچ کدام خوب نیست یا مثال مانند انفاق که 
در قرآن نیز بیان شده، نه انسان باید دستش بسته باشد و 
 انفاق نکند، نه آنچنان انفاق کند که خودش درمانده شود.
وي عنوان داشت: اتفاقًا در نوشته هاي آیت اهلل مصباح از این 
مسأله بحث شده و ایشان این قانون را بدون قید و شرط رد 
مي کنند و موشکافانه بیان مي کنند که اعتدال، در برخي جاها 

مي تواند پسندیده باشد و در برخي موارد، بر خالف آن.
عضو هیئت علمي موسسه آموزشي و پژوهشي امام خمیني)ره( 
با تأکید بر این که اعتدال همه جا مطلوب نیست، تصریح کرد: 
مثال قرآن مي گوید با کفار و مشرکین مجاهدت و پیکار کن و بر 
آنها سخت بگیر، یا از ابزار جنگي کمک بگیرید و تا آنجا که توان 
 دارید، آماده باشید و حد و اندازه معیني را براي آن بیان نکرده است.

وي تصریح کرد: نمي توان با دشمن دین با اعتدال برخورد کرد، 
چراکه او براي نابودي دین و نظام اسالمي کمر بسته است.

با  کشور  و  انقالب  مواجهه  گاهي  داشت:  اظهار  وي 
نظام هایي است که دشمن اسالم و نظام اسالمي نیستند که 
مي توان با آن ها با اعتدال برخورد کرد، اما با آن ها که کمر 
کرد. برخورد  اعتدال  با  نمي توان  بسته اند،  نظام  نابودي   به 

این استاد اخالق حوزه گفت: چگونه مي توان در برخورد با 
اسرائیل اعتدال داشت، حال آن که آرزوي آن ها نابودي همه 
مسلمانان و نابودي نظام اسالمي است و مسلمانان را به هر 
شیوه و جنایتي شهید کرده و مورد آزار و اذیت قرار مي دهند؟
وي با بیان اینکه آنچه مسلم است این است که این مفهوم از 
مفاهیم چندپهلو است و تا مصداق آن روشن نشود نمي توان 
آن را مثبت یا منفي ارزیابي کرد، تصریح کرد: هرچند مي توان 
اعتدال را في المجموع مثبت ارزیابي کرد، همان گونه که عفو 
و گذشت در مجموع خوب است، هرچند به صورت مطلق 
چنین نیست و برخي موارد گذشت و رفق و مدارا معنا ندارد، 
لذا باید کاربردهاي آن در مصادیق مختلف روشن شود و در 
هر کدام با مورد خودش بررسي شود. بنابراین نمي توان گفت 

اعتدال همه جا خوب و یا همه جا بد است.
تقریبا  اینکه  به  اشاره  با  فقیهي  والمسلمین  حجت االسالم 

همگان نظر ارسطو را پذیرفته اند، خاطرنشان کرد: آیت اهلل 
مصباح نه بنا و نه مبناي این نظریه را قبول ندارند و آن را 

به صورت مطلق نمي پذیرند.
در  اعتدال  جایگاه  در خصوص  پرسشي  به  پاسخ  در  وي 
عنوان  مصباح  آیت اهلل  سخن  به  استناد  با  روایات  و  قرآن 
داشت: در قرآن عدل و ظلم مقابل هم قرار ندارند، چون 
ظلم در قران به صورت مطلق به کار رفته و ظلم شخصي و 
اجتماعي را شامل مي شود ولي کاربرد قرآني عدل، عدالت 
 اجتماعي است، ولي از کاربرد اعتدال در قرآن سراغ ندارم.
امام  موسسه  علمي  هیئت  گزینش  و  جذب  مسئول 
فارغ التحصیالن موسسه در  خمیني)ره( در خصوص نقش 

جامعه خاطرنشان کرد: جاي تحقیق دارد کسي 
بررسي کند که آمار دقیق فارغ التحصیالن چقدر 
تعداد  موسسه،  فارغ  التحصیالن  از  فراتر  است. 
شاگردان عالمه که به صورت رسمي از ایشان 
موجود  آمار  از  باالتر  خیلي  کرده اند  استفاده 

است.
وي این اقدامات را از باب شکر نعمت دانست 
کساني  افزود:  تحقیقي  اهمیت چنین  درباره  و 
به  موسسه  در  عالمه  اخالص  با  نفس  که 

آن ها برخورده، خدمات به سزایي در مسئولیت هاي علمي، 
فرهنگي، سیاسي و اجتماعي دارند.

حجت االسالم والمسلمین فقیهي ادامه داد: اگر به دهه قبل 
پا نبود مگر این که از  بیندازیم شاید هیچ مرکزي سر  نگاه 
عالمه  شاگردان  و  مي کرد  استفاده  موسسه  فارغ التحصیالن 
در جامعه المصطفي و دفتر تبلیغات نقش اساسي دارند. اگر 
این ها نبودند برخي مراکز حوزوي به تعطیلي کشیده مي شد.
وي با اشاره به این که اکثر نیروهاي نهاد رهبري در دانشگاه 
را این افراد تشکیل مي دهند، تأکید کرد: اگر شاگردان عالمه 
عزیزان  این  بزند.  حرفي  دانشگاه ها  در  نبود  کسي  نبودند 
نسبي  از جامعیت  داشته و  آشنایي  زبان  انساني و  با علوم 

برخوردارند.
اجرایي  عرصه هاي  در  فارغ التحصیالن  حضور  وي 
شهرستان ها را نیز پررنگ ارزیابي کرد و ادامه داد: شعبه هاي 
ایشان  شاگردان  که  است  فعال  استان هایی  در  نیز  موسسه 

تدریس مي کنند.
امام  پژوهشي  و  آموزشي  موسسه  علمي  هیئت  عضو 
خمیني)ره( اثرگذاري فارغ التحصیالن در مسئولیت ها را بسیار 
مثبت ارزیابي کرد و عنوان داشت: عالوه بر جامعیتي که در 
عالمه  نفس  اخالص  و  معنویت  دارد،  وجود  عزیزان  این 

مصباح نیز بر تأثیرگذاري و مفید بودن آن ها، افزوده است.
وي از دوره هاي آموزشي اجرا شده با عنوان طرح والیت 
در بین دانشجویان، پزشکان و معلمان یاد کرد و آن را از 
برکات فارغ التحصیالن موسسه دانست و گفت: کساني که 
موفق  مسئولیتي  هر  در  گذرانده اند،  را  والیت  طرح  دوره 
عمل کردند و این چیزي است که خود عالمه چند بار به 

آن اشاره کرده اند.
وي با بیان این که بسیاري از ارگان ها از موسسه بهره مي برند، 
اندیشه هاي  با  خوبي  میانه  که  کساني  حتي  کرد:  تصریح 
آیت اهلل مصباح ندارند، در هر امر علمي و فرهنگي، به سراغ 
دیگري  جاي  مي دانند  چون  مي آیند،  خمیني  امام  موسسه 

چنین توانمندي وجود ندارد.
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