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 چکیده 

، در راستای نهادینه نمایند که بعثت پیامبر)ص(کید میتأ السالم بر این نکتهقرآن و روایات معصومین علیهم
دهد که توجه به و مطالعۀ زندگی ایشان، نشان می)ع( باشد. بررسی سخنان امام علیکردن مکارم اخالقی می

روی، بارزترین پایبندی به اخالق مبتنی بر میانه دیگرعبارتبهفضایل اخالقی و دوری جستن از افراط و تفریط و 
در زمینۀ اعتدال مورد بررسی )ع( مؤمنانداهیانۀ امیرهای . بدین منظور فرمایشاست بودهآن حضرت  ویژگی

تحقیق در این پژوهش، تحلیل  روش .است گردیدهروی استخراج اخالق مبتنی بر میانه فلسفۀ وقرارگرفته 
عادل جهان، قوانین موزون دهد آفرینش متهای پژوهش نشان میتحلیلی است. یافته –اسنادی به روش توصیفی 

و متین خداوند متعال، اعتدال در آفرینش انسان، دوست داشتن اعتدال از جانب خداوند، ناپایداری دنیا و جاودانگی 
اخالق از جمله بنیادها و فلسفۀ  تغییرپذیریالسالم و و معصومین علیهمپیامبر)ص(  آخرت، سیره و سنت معتدالنۀ

در فلسفۀ اخالق مبتنی بر  السالمعلیهاست. مورد توجه قرار دادن بیانات امام علی روی اخالق مبتنی بر میانه
ها و شدن اخالق در جامعه کمک نموده و بر آسیبتواند ضمن غنای علمی این رشته، بر نهادینهروی، میمیانه

 ائق آید.، فاست آمدهها در اثر افراط و تفریط به وجود های جّدی که در مسیر زندگی انسانچالش
 

 .روی، اعتدال و امام علی)ع(بر میانه ورزی، فلسفۀ اخالق مبتنیعقل :هاکلیدواژه
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 مقدمه .1
که ما »؛ نمودهاستعادل قرار داده و در قرآن بدان تصریح خداوند متعال آفرینش انسان را معتدالنه و مت

همان کسی که تو را آفرید و اندامت را درست و »نیز « 1نظم و اعتدال آفریدیم نیکوترینانسان را در 
و  البته این اعتدال و توازن اختصاص به زمان خلقت ندارد« 2معتدل ساخته و متوازن و متناسب قرارداد

« 3باش رومیانهدر راه رفتنت » کهی و حرکت تکاملی آدمی را هم شامل گردد، چنانبایست مسیر زندگمی
در جهان اسالم بلکه در عالم بشریت از چنان )ع( سئله اشاره دارد. شخصیت امام علیبه همین م
ها تواند برای تمامی جوامع و همۀ زماناست که کاوش در ابعاد مختلف آن میای برخورداردرخشندگی

عنوان بارزترین روی، بهی کامل از یک انسان متعادل را ترسیم نماید. اگر اخالق مبتنی بر میانهالگوی
تا  است گردیدهرو در این مقاله تالش . از ایناست نشده، اغراق شود گرفتهدر نظر )ع( ویژگی امیرالمؤمنین

ن حضرت استخراج شده و روی از سخناضمن بیان ضرورت و اهمیت مسئله، فلسفۀ اخالق مبتنی بر میانه
تحلیلی  –روش تحقیق در این پژوهش، تحلیل اسنادی و به روش توصیفی به پیشگاه صاحبان فنّ ارائه گردد. 

 است.

 مسئلهبیان  .1-1

علیه و آله و سلّم، از جایگاه ارزشمندی  اهللصلیپس از قرآن و فرمایشات پیامبر )ع( سخنان امام علی
اخالق عالی عبارت است از اخالق »و  باشداسالم دین اعتدال و تعادل می جا کهبرخوردار است. از آن

، این مهم مورد اهتمام )ع(مؤمنانسخنان امیر جایجایدر  لذا( 23/242: 1331مطهری، «)متعادل، موزون
ه و سیره و سنّت ما رشد و ایستادن در را رویشیوه و راه ما میانه» فرمایند:که میچنان. است قرارگرفته
کُندروی و تندروی را برای انسان  السالمعلیهامیر مؤمنان  (.2/1131: تابی، االسالمیشیخ«)حق است

اگر مالی به  و شودزدگی انسان[ اگر به گشایشی برسد، دچار غفلت] و» دانند:زیانبار و فساد آفرین می
صبری رسوایش کند، رسد، بیاگر مصیبت ناگواری به آن  و کشاندنیازی آن را به سرکشی دست آورد، بی

کُندروی برای آن  هرگونهاگر زیادی سیر شود، سیری آن را زیان رساند، پس  و درآوردناتوانی آن را از پای 
های ها و فناوریکه دانشرغم اینعلی (.103حکمت/«)آفرین استتُندروی برای آن فساد هرگونهو  زیانبار
ی جدّی را در مسیر هاها و شکاف، چالشهاوتفریطافراطد، لیکن انای را درنوردیدههای تازهافق نوین،

های انسانی و سقوط ارزش»اند. ها، گمشدۀ جوامع امروزی شدهآورده و ارزش وجود بهزندگی آدمیان 
به تاریخ طبیعی حیوانی از موقعی است که اخالق را از قاموس زندگی بشری حذف  هاانسان واردکردن

نامتعادل و غیرمعتدالنۀ بشر،  زندگی (.210-11/241: 1311جعفری، «)ا از کار انداختندنمودند و وجدان ر
جمله بسترهایی از. است نگرفتهگیری اعتدال، مورد توجه و اهتمام قرار های شکلدهد که زمینهنشان می

یلی ایفا نماید، بدتعادل به زندگی مردم نقش بی بازگرداندنتواند در باال بردن سطح اخالق جامعه و که می

                                                           
 4(/11. تین )1

 2(/32. انفطار )2
 11(/31) لقمان. 3
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به همان میزان که اخالق اهمیت »باشد. تر از آن، فلسفۀ اخالق میآموزش قواعد و احکام اخالقی و مهم
خواهد که در حد توان دارد، فلسفۀ اخالق نیز اهمیت دارد. عصر ما، عصر چون و چراست. انسان امروز می

تواند، چرائی اعمال و رفتار جا که میتعقل تا آن خویش، فلسفۀ رفتار خود را بداند و با منطق و استدالل و
رو بیان فواید عمومی اخالقیات و توجیه قواعد (. از این10: 1322غرویان، «)اخالقی خود را درک نماید

اخالق هنجاری مبتنی بر فلسفۀ اخالق و در »گرفت. چون اخالقی، کانون توجه فیلسوفان اخالق قرار می
بایستی بدانند (. متولّیان تعلیم و تربیت می21: 1312احسانی، «)د نیازمند آن استتبیین و توجیه مبانی خو

که در این سفر، سیر  سالک»توان در این مسیر گام نهاد: علمی، نمی توشۀرهکه اخالق، علم است و بدون 
ی و عملی سیر علمی نیازمند است؛ او باید موانع نظر ایتوشهرهکند، به را طلب می« مکانت برتر»سوی به

زدایی و مراحل این سیر آشنا شود و چون مجموعه های مانعبشناسد و با راه خوبیبهو سلوک الی اهلل را 
ها را علم اخالق به عهده دارد و علم اخالق نیز، خود دارای مبادی خاصی است، پیش از هر این شناخت
 هایکاوشموسوم شده « فلسفه اخالق»به  که اکنون آشنا شود. این مبادی« مبادی اخالق»چیز، باید با 

(. باید اذعان 11: 1331جوادی آملی، «)نگردای است که از بیرون به این علم میعلمی اخالق شناسانه
نمود که فلسفۀ اخالق در میان دانشمندان مسلمان از جایگاه قابل قبولی برخوردار نبوده و در ضمنِ 

ای صورت رشتهاندیشوران مسلمان نیز به»اند: نده بدان پرداختهصورت پراکفلسفه، کالم، علم اصول و به
 علمی جامعۀ نیازپاسخ به  ،تحقیق این هدف(. لذا 22: 1312احسانی، «)مستقل به فلسفۀ اخالق نپرداختند

 ؛باشدمی)ع( مؤمنان روی با استفاده از بیانات گهربار امیرفلسفۀ اخالق مبتنی بر میانه طریق بیان از
امام روی در سخنان سؤال اساسی در این پژوهش این است که: فلسفۀ اخالق مبتنی بر میانه اینبنابر
 چیست؟)ع( علی

 پژوهش پیشینة .1-2

؛ اما است شده، با رویکردهای متفاوت انجام )ع(های مختلفی بر روی سخنان امیرمؤمنانپژوهش تاکنون
در ذیل به  بنابراین ؛است نگرفتهتقلی صورت روی، پژوهش مسدر زمینۀ فلسفۀ اخالق مبتنی بر میانه

 شود: اکتفا می« فلسفه اخالق»آوردن چند نمونه پیرامون 
. مؤلف در این (1331)اهلل جوادی آملی، انتشارات مرکز نشر اسراء ، عبد«مبادی اخالق در قرآن». کتاب 1

و شناسایی موانع نظری و عملی ای علمی دانسته توشهکتاب، سالک طریق اخالق و اعتدال را، نیازمند ره
داند. ایشان با ضروری می را است شدهبه فلسفۀ اخالق موسوم  که اخالقاهلل و نیز مبادی سیر سلوک الی
بودن گرایش به اخالق، زیبایی و هماهنگی در آفرینش انسان و جهان، تغییرپذیری  فطری استناد به قرآن؛

 اند.وان مبادی علم اخالق یا همان فلسفۀ اخالق مطرح نمودهعناخالق و نیز جاودانه بودن اخالق را به
. مؤلف در این اثر، ضمن بررسی (1334)، مرتضی مطهری، انتشارات صدرا «فلسفه اخالق». کتاب 2

ها، خدا را مبنای فضایل اخالقی دانسته و دیدگاه برخی از فالسفۀ غربی در بابِ فلسفۀ اخالق و نقد آن
تواند تمام استعدادهای وجود انسان را هماهنگ با یکدیگر و بدون داند که میمیاسالم را مکتب جامعی 
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 نمودهمعرفی  نفسعزتکرامت و  را اسالمیبیاورد. ایشان، محور در اخالق به حرکت در وتفریطافراط
 .است

 .(1322) ، محسن غرویان، انتشارات مؤسسۀ فرهنگی یمین«فلسفه اخالق از دیدگاه اسالم». کتاب 3
ها، قواعد و آن و نقد آن مؤلف در این کتاب، ضمن بیان آراء فالسفۀ غربی در زمینۀ اخالق و فلسفۀ

دسته قائلین به اطالق در اخالق، یک داند. وی معتقد است کههای اساسی اخالق را، فطری میبنیان
ی افراد گوناگون، مختلف و برا هامکانو  هازماناصول و قواعد زیربنائی و اساسی را مطلق دانسته که در 

 و عادات اخالقی در جوامع مختلف، متفاوت باشد. ورسومآدابشوند، گرچه نمی
. (1311)خسرو پناه، انتشارات دفتر نشر معارف  عبدالحسین، «کالم جدید با رویکرد اسالمی». کتاب 4

دفاع فلسفی از  که است پرداختهایشان در بخش ارتباط دین و اخالق در این کتاب، به این مسأله 
جمله محورهای اساسی اخالق است که توجه فیلسوفان اخالقی را به خود جلب ، ازگفتارهای اخالقی بشر

. وی لذت بردن، سود بردن، وجدانی بودن و سازگاری داشتن با کمال آدمی یا بُعد ملکوتی است نموده
، است گردیدهر فالسفۀ اخالق مطرح که در آثا های باید و نباید اخالقیهایی از مالکانسان را نمونه

شناختی قرآن و روایات در استخراج مباحث مربوط شناختی و انسانداند. وی ظرفیت موضوعات هستیمی
 دهد.به اخالق توصیفی را، مورد توجه قرار می

. (1312) ، زهرا احسانی، انتشارات جهاد دانشگاهی استان مرکزی«تأمالت فلسفی در اخالق». کتاب 1
شناختی و فرا اخالقیِ اخالق در شناختی، انسانپیرامون اخالق در قرآن به مبانی جهان بحثی درلف مؤ

هدف نیست، آغاز و انجام هستی خداوند است، همۀ موجودات . نظام آفرینش بینمودهاستقرآن اشاره 
ندی هستی مشناختی و غایتسوی یک غایت در حرکت هستند، ازجمله مبانی جهانهماهنگ بوده و به

شدن گسترۀ حیات انسان به هایی نظیرِ فطرت، آگاهی، اختیار و قدرتِ انتخاب و کشیدهانسان، ویژگی
پذیری احکام اخالقی نیز از گرایی، تعقل، تجربه، وحی و توجیهشناختی و واقعجمله مبانی انسانآخرت از

 .اندگرفتهجمله مبانی فرااخالقیِ اخالق، مورد توجه قرار 
، فصلنامه (1312) محمد موالیی« البالغه)ع( در نهجهای اقتصادی امام علیبا اندیشه شناییآ. »1

البالغه، در این پژوهش اصول اقتصادی امام علی)ع( در سطح کالن در شش سطح پژوهشنامه نهج
 ون اجتماعی، سیاسی و اقتصادیاول یعنی رعایت عدالت در کلیه شؤ شود. پژوهشگر در اصلارزیابی می

 .است پرداختهبه تبیین معانی عدالت، مزایا و راهکارهای اجرای عدالت در جامعه از دیدگاه امام علی)ع( 
سید علیرضا صفوی و سعید بهشتی و سید کاظم « )ع(های رشد آدمی بر مبنای سخنان امام علیبنیان. »2

می، در این پژوهش، ، فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسال(1311)اکرمی و معصومه صمدی 
ها با فضایل و رذائل و انطباق آن )ع(مؤمناندر سخنان امیر« غیّ»و « رشد» هایضمن تحلیل مفهوم واژه

ها . این مختصهاست شدهپرداختهروی اخالقی، به بیان مختصات انسان متخلّق به اخالق مبتنی بر میانه
ورزی و با چشم پیشگی، عقلگزینی، اقتصادگرایی، همسرمحوری، راهنماپذیری، وحدتشامل؛ توحید

 باشند.عبرت به دنیا نگریستن، می
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رود به فلسفۀ بایسته می کهچنانآنهای صورت گرفته، نتیجۀ بررسی حاکی از آن است که پژوهش    
و رو کاری نو اند؛ لذا، مقالۀ پیشتوجه الزم را مبذول نداشته)ع( روی در سخنان علیاخالق مبتنی بر میانه

 .بود خواهدپراهمیت در این زمینه 

 و اهمیت پژوهش ضرورت .1-3

ای برخوردار بوده و تعلیم و تربیت رسمی بدان اهتمام دارد. لیکن آموزش اخالق در جهان از جایگاه ویژه
های ای مغفول و مهجور در برنامهعنوان حوزهدر نظام آموزشی و پرورشی رسمی ایران تربیت اخالقی به

که برند. چنانباشد. مراکز دانشگاهی نیز از فقر نسبی پژوهشی در این زمینه رنج میرس میدرسی مدا
تربیتی دانشگاه شناسی و علومنامۀ دانشکده روانبررسی عناوین چهارهزار و پانصد و پانزده پایان

عات دهد، حدود دویست عنوان به حوزۀ مطالمی نشان( .شه 1314-14) تهرانطباطبایی)ره( عالمه
 اخالقی اختصاص دارد.

 

 . بحث2
]پیامبر » فرمایند:میروی معرفی نموده، را مظهر میانه سلم وآله وعلیهاهلل، پیامبر صلی)ع(حضرت علی

آله[ با راستی و درستی به راه خود رفت و پرچم حق را در میان ما به یادگار گذاشت هر کس وعلیهاهللصلی
که از آن عقب ماند هالک گردد و هر کس همراهش باشد  کسآنو  از آن پیشی گیرد از دین خارج

را از چپ و  گمراهی[ سلم وعلیه و آله  اهللصلیکه ]پیامبر آن»فرمایند: (. نیز می100/هخطب«)درستگار شو
پیامبر را نیز از سالکان کوی اعتدال معرفی  بیتاهل، )ع((. امیرمؤمنان213خطبه/)«راست تار و مار کرد

بروید، قدم جای  دارندبرمیکه گام  سوآنپیامبرتان بنگرید، از  بیتاهلمردم! به »اند: ه و فرمودهنمود
، اگر گردانندبازنمیو به پستی و هالکت  برندها شما را هرگز از راه هدایت بیرون نمیقدمشان بگذارید، آن

از آنان  و شویدمینگیرید که گمراه  ها پیشیاگر قیام کردند قیام کنید، از آن و کنیدسکوت کردند سکوت 
های مختلف روزگار و در فرمایند که خدا در دورانمی)ع( (. علی12خطبه/«)گردیدعقب نمانید که نابود می

راه میانه در  که راآن » دوران جدایی از رسالت و تا آمدن پیامبری پس از پیامبر دیگر، بندگانی داشت که:
و روش آن را که به جانب چپ یا راست کشانده  دادندتگاری بشارت میبه رس و ستودندمیپیش گرفت 

 (.222خطبه/«)دادنداز نابودی هشدار می و شمردندمیشد، زشت می
و مختصاتی ها روی، ویژگیانسان متخلّق به اخالق مبتنی به میانه برای ،)ع(مؤمناندر سخنان امیر    

گزینی، گرایی، همسرمحوری، راهنماپذیری، وحدتتوحید»به توان ها میجملۀ آنکه از است گردیدهبیان 
نمود.  اشاره( 11: 1311صفوی و همکاران، «)ورزی و با چشم عبرت به دنیا نگریستنپیشگی، عقلاقتصاد

 اِخباریهای توصیفی یا عنوان گزارهبه»که اعتدال ، مبتنی بر فلسفه یا بنیادهای نظری این مختصات
در سخنان  رویمیانهبتنی بر ، فلسفۀ اخالق مدیگرعبارتبه. هستند( 142: 1311 بهشتی،«)باشند[می]

باشند که پس از تحلیل آن فرمایشات هایی توصیفی و اخباری پیرامون اعتدال می، جمله)ع(مؤمنانامیر
ای نباید از نقش تربیتی این بنیادها غفلت نمود چرا که پرسشگری خصیصه بنابراین ؛گردنداستخراج می
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ها و ها از آن برخوردار بوده و با به کار انداختن این توانمندی و با آگاهی یافتن از چرائیاست که انسان
حساب به خداوند حکیم است؛ نه بی»دارند. میها، با اعتماد و اطمینان در تربیت نفس خود گام برچگونگی

عیب و نقص نجا که او هستی کامل و بیکند و از آدلیل از چیزی نهی میدهد و نه بیچیزی فرمان می
گردد، بلکه همگی برای تربیت نفوس های این احکام به ذات پاکش برنمیاست، فلسفه

فلسفۀ اخالق السالم، (. پس از تحلیل سخنان امام علیه13/121: 1310مکارم شیرازی، «)هاستانسان
 باشند:که بدین شرح می است یدهگردهفت گزارۀ توصیفی استخراج  در قالبِ رویمبتنی بر میانه

 .است متعادلجهان  آفرینش .1
 . قوانین خداوند سبحان، متین و متعادل است.2
 انسان موزون و متعادل است. آفرینش .3
 متعال اعتدال را دوست دارد. خداوند .4
 السالم معتدالنه است.علیه و آله و سلم و معصومین علیه اهللصلیو سنت پیامبر  سیره .1
 ناپایدار و آخرت جاویدان است. دنیا .1
 است. تغییرپذیر اخالق .2

 پردازیم.ها میاکنون به تحلیل این گزاره    

 آفرینش جهان متعادل است .2-1

خداوند متعال مجموعۀ هستی را هماهنگ و متعادل آفریده و زمامداری و هدایت تمامی موجودات را نیز 
 )ع(مؤمنانای دارند. امیرکیمانه و عالمانههمۀ موجودات نظم حدار است و طبق قوانین دقیق علمی عهده

 دادبا لطف و مهربانی نظمشان  و کردگیری دقیقی استوار چه را آفرید با اندازهآن» فرمایند:در این باره می
(. 11خطبه/«)آوردبه خوبی تدبیر کرد. هر پدیده را برای همان جهت که آفریده شد به حرکت در و

به راه انداختن آنها در مسیر تعیین شده است « تدبیر»گیری خلقت موجودات است و مقام اندازه« تقدیر»»
فراهم ساختن اسباب حرکت در این مسیر برای رسیدن به مقصد نهایی است و تمام این « توجیه»و 

در  که در همۀ جهان هستی هیچ موجودی نهایگونهمراحل طبق حساب دقیق و برنامۀ منظّمی است، به
مکارم شیرازی و همکاران، «)برنامه نیستسوی هدف، بیآغاز آفرینش و نه در مسیر حرکت خود به

دانند: ها را به اندازه و به نیکوترین صورت میآفرینش تمامی اشیاء و پدیده )ع(مام علیا (.4/13: 1331
اش را تعیین آفرید و اندازه آنچهرید هایی ابدی نیافرید، بلکه آفخداوند[ اشیاء را از موادّی ازلی یا نمونه»]

شهری، ترجمۀ ریمحمدی)«ترین شکل نگاشتکرد و صورتی داد به آنچه داد و آن صورت را به نیکو
و با هماهنگ کردن اشیاء »(. 133خطبه/«)ای قرار دادهبرای هر چیزی اندازه(. »3/401: 1331شیخی، 

شنی را با تاریکی، آشکار را با نهان، خشکی را با تری، که همانندی ندارد. خدایی که رو شودمی دانسته
بین موجودات  و کردعناصر متضاد را با هم ترکیب و هماهنگ  و دادگرمی را با سردی، ضدّ هم قرار 

بین آنها که با هم نزدیک بودند فاصله  و کردضدّهم، وحدت ایجاد کرد آنها را که با هم دور بودند نزدیک 
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های حکیمانه در خلق نظام احسن، در و خواسته های تدبیر استوارخدا با نشانه» (.131خطبه/«)انداخت
 (.132خطبه/«)است کرده جلوهها، آشکارا برابر غفلت

ای حدّ و و برای هر پدیده» (.113خطبه/«)ای حد و مرزی قرار دادبه هنگام آفرینش، برای هر پدیده»    
های هر پس کجی» (.113خطبه/«)ت زیبا، صورتگری کردآنها را به نیکوترین صور و فرمودمرزی تعیین 

با قدرت خداوندی بین اشیاء متضاد هماهنگی ایجاد  و ساختمرزهای هر یک را روشن  و راستچیزی را 
عدل اساس قِوام عالَم : »اندنمودهعدل را اساسِ قوامِ جهان معرفی )ع( (. امیرمؤمنان11خطبه/«)کرد

. استقامت و است( 2/1120: 1323سیاح، «)راست و مستقیم» معنیه ( قِوام در لغت ب12خطبه/«)است
عدل به معنای تناسب و توازن، از شؤون حکیم بودن و علیم » .بود خواهدهماهنگی عالَم بر پایۀ عدالت 

داند که برای بودن خداوند است. خداوند علیم و حکیم به مقتضای علم شامل و حکمت عامّ خود می
ز هر چیزی چه اندازه الزم و ضروری است و همان اندازه در آن قرار ساختمان هر چیزی، ا

پایۀ جهان هستی بر عدالت نهاده شده، عدالت به مفهوم »(. همچنین 11: 1330مطهری، «)دهدمی
ها و جامعش یعنی قرار گرفتن هر چیزی در جای خود، زمین و آسمان و کرات منظومۀ شمسی و منظومه

ها و ای در مسیر خود حرکت دارند. الکترونهمه بر طبق قوانین حساب شده ها در جهان بزرگکهکشان
مکارم «)انداند و هر کدام در جای خویش قرار گرفتهها و اجزای اتم و مدارات آن، همه حساب شدهپروتون

 (.1/130: 1331شیرازی، 
 فرماید:های قرآنی نیز دارند، میشهالبته ری که متعالبا اشاره به اتقان در خِلقتِ خداوند )ع( مؤمنانامیر    

آن دو را در  و دادها قرار ماه را، با نوری کمرنگ برای تاریکی شب و روزبخش آفتاب را نشانۀ روشنی»
گیری کرد تا در درجات تعیین شده حرکت آن دو را دقیق اندازه و درآوردمسیر حرکت خویش به حرکت 

 و هاسالبا رفت و آمد آنها شمارۀ  و شود تشخیصقابل و باشدحرکت کنند که بین شب و روز تفاوت 
 (.11خطبه/«)گیری زمان ممکن باشداندازه

قراری، آن را نظم در حرکت و بی و سازدمشغولش  کهآنپا نگهداشت بدون زمین را آفرید و آن را بر»    
زمین نیز اشاره  به چگونگی برقراری اعتدال در حرکت)ع( مؤمنان(. امیر131)خطبه/ «و اعتدال بخشید

 (.111خطبه/«)های بلند نظم دادهای عظیم و قلّۀ کوهحرکت زمین را با صخره» فرمایند:نموده و می
؟ که چگونه آفرینش آن را استحکام بخشید؟ و ترکیب اندام آن نگرندنمیآیا به مخلوقات کوچک خدا »    
ناسب خلق کرد؟ به مورچه و کوچکی استخوان و پوست مت و آوردگوش و چشم برای آن پدید  و برقراررا 

همۀ موجودات سنگین و سبک، بزرگ و کوچک، نیرومند و ضعیف، در (. »131خطبه/...«)جثّۀ آن بنگرید 
(. انسان با پیشرفت علوم، به دقّت و تدبیر خداوند در نظام 131خطبه/«)اصول حیات و هستی یکسانند

گیری تشخیص این حقیقت که اندازه» شدشف خواهد آفرینش پی برده و در آینده رموز فراوانی از آن ک
اشیاء در نهایت دقّت و تدبیر متجلّی در آنها در غایت لطافت است، با پیشرفت علوم گوناگون در دو قلمرو 

(. اکنون مشخص 11/13: 1311جعفری، «)است بودهانسان و جهان همواره رو به گسترش و افزایش 
 راشما »اند: نموده تأکیدسفارش به تقوی، به نظم در امور زندگی نیز  چرا پس از)ع( گردد که امام علیمی
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رسد، به ترس از خدا و نظم در امور کسانی را که این وصیّت به آنها می و راتمام فرزندان و خاندانم  و
البالغه بین این توصیه و نظم در مجموعۀ آفرینش ارتباط (. شارحان نهج42نامه/«)کنمزندگی سفارش می

. اگر در است کرده مقرّربقای عالم هستی در سایۀ نظمی است که خدا برای آن »اند: عناداری را یافتهم
 اساس برهای مختلف بدن انسان شد و اگر دستگاهاز هم متالشی می زودیبهکرات و افالک نظمی نبود 

ای که . هر جامعهددبنفرومیو چشم از دنیا  شودمیبیمار  زودیبهنظم خاص خود حرکت نکنند انسان 
نظمی را پیش گیرد هرگز به جایی گردد و هر انسانی راه بیفاقد نظم الزم شود منقرض می

 (.10/214: 1331مکارم شیرازی و همکاران، «)رسدنمی

 خداوند سبحان متین و متعادل است . قوانین2-2

 پرداخته، به این موضوع )ع(مؤمنانم امیردر مباحث مربوط به هماهنگی در آفرینش جهان در سخنان اما
در نظام آفرینش، هر موجودی در مکان یا مکانت »که هر موجود در مکان خاص خودش قرار دارد  شد

: 1312جوادی آملی، «)خاص خود قرار دارد و مجموعه این نظام، هماهنگ و منسجم و دارای تناسب است
گردد که انسجام نظام تشریع و دستورات اره میاش)ع( ها و بیاناتی از علی(. در این بخش، به گزاره23/111

های نظام تکوین آسمان و زمین هماهنگ و نظام تشریعی در تمام کتاب» داشت خواهدخداوندی را در بر 
آسمانی و در آغاز و انجام قرآن حکیم منسجم است و فطرت انسان از منظر تکوین با ساختار جهان 

جوادی آملی، «)وی از منظر تشریع با احکام دینی منسجم است اریمدقانونست و نظام اعتباری و آواهم
دلیل هماهنگی با فطرت انسان، از تعادل برخوردار توجه داشت که نظام تشریع به باید (.21/210: 1311

افراط و تفریط بر  هرگونهساده و متوسط و از  خواهد، کامالًعقایدی را که اسالم از مردم می»باشد: می
اشد. این عقاید فوق طاقت بشری نیستند هر کس دارای تعقل معتدل باشد، برای پذیرش آنها به بکنار می

همین جهت است که از آغاز تاریخ معرفت و عقیده تاکنون، این عقاید را ه . بگشت نخواهدمشکلی دچار 
وجیه و با اشکال مختلف و خصوصیات محیطی در همۀ اقوام و ملل که عوامل جبری، اندیشۀ آنان را ت

ها همان فطرت اولی و پاک کنیم عامل بروز این عقاید در درون انسانمنحرف نساخته است، مشاهده می
(. فطرت آدمی 4/143: 1313جعفری، «)است آوردهاست که خداوند بدون تفاوت در نهاد آدمیان به وجود 

کوفایی همین فطرت نازل باشد و دین مورد رضایت خداوند نیز برای شمحکوم هیچ سرزمین و زمانی نمی
شمول بودن اسالم، آن است که برای شکوفایی راز جهان»باشد: که از هماهنگی برخوردار می است شده

و چون فطرت انسانی محکوم هیچ سرزمین و در رهن هیچ تاریخ و سیر  است شدهفطرت انسانی نازل 
بدان راه نیست پس زیربنای ثابت تربیتی و  های جغرافیایی رازمانی نبوده و تأثیرات نژادی و قومی و پدیده

اصل استوار تعلیم و ارشاد است و چون معلم انسان و پرورندۀ بشریت، خداوندی است که نه جهل را به 
اش مجالی؛ حریم علم نامحدود او راهی است و نه سهو و نسیان را به حرم امن حضور و شهود دائمی

ناپذیر در هدایت همۀ جوامع انسانی مورد قبول ثابت و بنیانی زوالعنوان اصلی بنابراین، دین مرضیّ او به
 (.32-31: 1334جوادی آملی، «)بود خواهد



 201           7931 ابستانت، ومدالبالغه، سال ششم، شماره بیست و پژوهشنامه نهج

 

 

ها است: روح دستورات و احکام خداوند را، عادالنه دانسته و این حاکی از هماهنگی آن)ع( امیرمؤمنان    
نیز قرآن را که قانون . (13/211: 1310همکاران،  و مکارم شیرازی«)عدالت روح و حیات احکام است»

نهر  و عدالتقرآن[ سرچشمۀ : »]است نمودهرود را سرچشمۀ عدالت معرفی شمار میجاودانۀ خداوند به
: است شدهعنوان دینِ خداوند اختیار قانونی متین است به که اسالم(. 113خطبه/«)جاری عدل است

کجی نیابد... پس اسالم را بزرگ بشمارید، از همانا این اسالم... قوانینش کهنگی نپذیرد... راه راست آن »
از  )ع((. لذا علی113خطبه/«)و در جایگاه شایستۀ خویش قرار دهید نمایید اداآن پیروی کنید، حق آن را 

خداوند  وگرنه بپیماییدآن را  پس( راه حق) سفیدبر شما باد به راه » آن به راه سفید و روشن یاد نموده:
 پیامبر .( و آن را متعادل نامیده است2/310: تابی، االسالمیشیخ«)سازدمی شما را به غیرتان تبدیل

این آیین حساب شده و متین است. در این مسیر با مدارا حرکت کنید »علیه و آله و سلّم فرمودند:  اهللصلی
قصد رسیده و شوید که نه به مای میو بندگان خدا را به عبادت زیاد مجبور نکنید که همانند سوار وامانده

طور عقاید و احکام دین مقدّس همان(. »13/110: 1310مکارم شیرازی، «)است گذاردهنه حیوان را سالم 
نماید، بر مبنای اعتدال طور که آیات قرآنی بیان میو همان کنیمکه در منابع آنها مشاهده می

تفریط؛ و تبیین آن بر عهده اصل دین بر نهج عدل است نه افراط و » (.22-12/21: 1311جعفری، «)است
( نیز باید توجه داشت که کلیه دستورات 24/43: 1310جوادی آملی، «)آیات و روایات مناسب با آن است

عنوان وجوب و استحباب یا حرمت و دستورهای دینی، خواه به»دینی با نظام آفرینش هماهنگ هستند 
قت خود انسان و هم ساختار آفرینش زمان، اند؛ یعنی هم ساختار خلکراهت، با نظام آفرینش هماهنگ

تا تدبیر تشریعی  است شدهزمین، موجودهای جامد، نامی، حیوان، موجود سپهری و مانند آن لحاظ 
اسالم » جهتبدین(. 312/ 21: 1311جوادی آملی، «)تر باشدبخشتدبیر تکوینی بوده و ثمر آوایهم

دهد، ها را تحت برنامه قرار میمۀ اعمال انسانه کهایندر عین  یعنی ؛شریعتی است سهل و آسان
شود. دقّت در احکام اسالم چه در عبادات و اش چنان است که مایۀ تنفّر و رمیدن مردم نمیبرنامه

مکارم شیرازی و «)ها، همه در پرتو این اصل تنظیم شدهها و چه در مجازاتمعامالت و روابط انسان
 (.4/423: 1331همکاران، 

بر تو باد به راه واضح مستقیم زیرا که آن » اند:دین را راه واضح و مستقیم معرفی نموده)ع( انامیرمؤمن    
السالم (. معصومین علیه2/310تا: ، بیاالسالمیشیخ«)داردمیاز سرزنش تو را باز و بخشیدهبر تو کرامت 

اند: دستورات، مبارزه نموده انحراف در قلمرو عقاید، اخالق و هرگونهبه جهت نگهبانی از تعادل دین، با 
گذشت و فداکاری  هرگونهبودند که بدون اندک تمایلی شخصی و با  السالمعلیهمتنها ائمۀ معصومین »

های عهده گرفته تا نفسهنگهبانی تعادل دین را چه در قلمرو عقاید و چه در قلمرو احکام و وظایف، ب
( زیرا اعتدال در 2/230: 1312جعفری، «)کردندرزه میگر مبای ویرانهاآخرین با انحراف و شیوع بدعت

وجود هاز ب است عبارتهدف اصلی دین الهی » تواند اعتدال حقیقی را در انسان شکل دهد:دین، می
آوردن اعتدال حقیقی در همۀ ابعاد موجودیت انسانی، چه ابعاد جسمانی و چه ابعاد روحانی و معنوی او در 

آوردن اعتدال حقیقی  وجود به، بدیهی است دینی که هدفش بنابراین ؛توجیه مسیر زندگی قابل تفسیر و
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جعفری، «)معتدل دست به فعالیت زندتواند با طرق غیربرای یک زندگی قابل تفسیر و توجیه است، نمی
البالغه، مبنای دستورات خداوند متعال را حیات معقول (. برخی از شارحان نهج21/241-210: 1311

با نظر به اینکه مبنای اصلی احکام و »دانند: ها را از افراط و تفریط مبرّا میبه همین دلیل، آندانسته و 
افراط و تفریطی که آسیب به حیات معقول برساند، دور  هرگونهاست، از « حیات معقول»تکالیف اسالمی 

و هر چه که به  تأیید ات مزبور است مورد دستور وای که به سود حیباشد. هر موضوع و پدیدهو مبرا می
 (.4/111: 1313جعفری، «)ضرر آن حیات است ممنوع قلمداد گشته است

 انسان موزون و متعادل است آفرینش .2-3

آفرینش آدمی گرچه در اختیار خودش نیست لیکن در زیباترین شکل ممکن صورت گرفته است که 
 فرمایند:علیه و آله و سلم می اهللصلیامبر . چنانکه پیتواند زمینۀ کسب فضایل اخالقی را فراهم نمایدمی
شهری، ریمحمدی «)اخالقت را نیز زیبا گردان پس، است آفریدهتو کسی هستی که خداوند زیبایت »

به اعتدال، مزاج انسان است؛ چه مزاج انسان، نفس ناطقه را قبول  هامزاجترین قریب»(. 3/423: 1331
تر باشد، شخص، دارای استعداد بیشتری تر و قریباعتدال نزدیکنموده. از این رو، هر چه مزاجش به 

در  ها، ایحایی وگردد. بدین سبب، افاضه در بعضی مزاجعلمیه و عملیه میبرای قبول ملکات فاضلۀ 
فرمایند: می)ع( . امام علیاست( 1/22 :1330 ،آملی زادهحسن«)تعلیمیبعضی الهامی و در بعض دیگر، 

های سخت و نرم، شور شیرین گِرد های گوناگون زمین، از قسمتاز قسمتسپس خداوند بزرگ، خاکی »
 (.1)خطبه/«آورد
باشد: ، بدین شرح میاست گردیده اشارهدر خلقت آدمی  اعتدال بهکه در آن )ع( بیاناتی از امیرمؤمنان    

 آمده است:)ع( (. در شرح این سخن از امیرمؤمنان113خطبه/«)قامتراستای انسان! ای آفریدۀ »
)مکارم  «به معنای تنظیم و نظام بخشیدن و رعایت تناسب اجزای شیء است« تسویه»از ماده « سوی»

 مرحلهبهمرحله(. تناسب اجزای بدن انسان از همان دوران جنینی، 1/334: 1331شیرازی و همکاران، 
نسان است. نطفۀ ترین دوران خلقت اآمیزترین و اسرارانگیزدوران جنینی یک از شگفت»گیرد: شکل می

های مضاعف قرار دارد، مراحل تکامل خود که در محیطی کامالً بسته و ظلمانی و زیر پردهانسان درحالی
نهد. آفرینش کامالً موزون و منظم و حساب کند و هر روز در مرحله جدیدی گام میپی طی میدررا پی

سبب زیبایی آنست( )ن خلق برای نفس است حس» فرمایند:می)ع( همان(. امیرمؤمنان) کندمی شده را طی
در  )ع(مؤمنان(. امیر1/414: تابی، االسالمیشیخ«)و نیکویی خلقت برای بدن و سبب زیبایی آن خواهد بود

اعتدال در اندام تو  و دادهپس به قدرتی پناه بر که تو را آفریده، روزی »فرمایند: می)ع( نامه به امام حسن
 (. 31نامه/«)است آورده

و هر عضوی از بدن را اجزاء متناسب و هماهنگ عطا فرموده تا در ترکیب ظاهری صورت و دوران »    
 (.33خطبه/«)عمر با هم سازگار باشند

 نیز( 3/442: 1331 شهری،محمدی ری«)ای...ای انسانی که در کمال اعتدال و تناسب آفریده شده»    
او را  و استامام)ع( به مطلق انسان  در این بخش از خطبه روی سخن» «ای مخلوق کامل و درست»
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آفرینش او در حدّ کمال و اعتدال و مورد رعایت و محافظت بودن او دلیل بر  کهاینکند به گوشزد می
 (.143-3/142: 1320 ی،ابن میثم بحران«)وجود آفریننده دانا و مهربان است

های بدن انسان ال در دستگاه، بیماری و مرگ را نتیجۀ به هم خوردن اعتدنظرانصاحبلذا برخی از     

ها و نظامات حاکم بر آن، به هم در ساختمان وجود انسان اگر اعتدال در هر یک از دستگاه»اند برشمرده

دنبال دارد. همین معنی در جهان نبات و حیوان و سایر موجودات زمینی و بخورد بیماری یا مرگ را به

ه استقرار حیات و زندگی در کرۀ زمین نتیجۀ مجموعۀ اند کآسمانی حاکم است. دانشمندان ثابت کرده

ها مختصری دگرگون ها و کیفیّتتغییر پیدا کند و کمیّت هرگاهای از نظامات حاکم بر آن است که پیچیده

(. 1/130: 1331شیرازی، مکارم«)شودای مرگبار مبدّل میافتد و به ویرانهشود از قابلیت حیات می

که با حالیگ بخواهد بر کسی نظر بیافکند، دراند که اگر مرحقیقت نیز اشاره نمودهبه این )ع( امیرمؤمنان

آه! زمین »آید که تعادل بدنشان را به هم بزند: ها در پیکرشان پدید میسالمتی انس داشتند، انواع بیماری
نعمت  در آغوش و کردندمیرا که با غذاهای لذیذ و رنگین زندگی  سیماییخوشچه اجساد عزیز و 

به هنگام  و کنندها را از دل برون خواستند با شادی غمبرد. آنان که میبه کام خویش فرو شدند پرورانده
در سایه  و خندیدندمینزنند، دنیا به آنها و آنها به دنیا  همها، صفای عیش خود را برمصیبت با سرگرمی

صیبت زا آنها را در هم کوبید و گذشت روزگار خبر بودند که روزگار با خارهای مزا، بیخوشگذرانی غفلت

غم و اندوهی که انتظارش را نداشتند آنان را  و دوختشان را گرفت، مرگ از نزدیک به آنها نظر توانایی
با سالمتی انس  کهدرحالیکردند در جانشان راه یافت، های پنهانی که خیال آن را نمیغصّه و فراگرفت

 و سردیدستور دادند گرمی را با  که اطبّاپیکرشان پدید آمد، هراسناک به  ها درداشتند انواع بیماری
 و نکردنتیجه بود، زیرا داروی سردی، گرمی را عالج سردی را با گرمی درمان کنند روی آوردند که بی

 ترکیبات و اخالط، مزاج را به اعتدال نیاورد، جز و ساختبرای گرمی به کار بردند، سردی را بیشتر  آنچه
ها خانواده از ادامه بیماری و سرگردانپرستاران  و خستهکننده که درمان آنجا تا دادبیماری را فزونی  کهآن

آوری که از او پنهان دربارۀ همان خبر حزن و درماندندکنندگان از پاسخ پرسش و شدندت و ناتوان سس
 (.221خطبه/«)داشتند در حضورش به گفتگو پرداختندمی

 متعال اعتدال را دوست دارد خداوند .2-4

روی چیزی است که خداوند میانه»فرماید: می)ع( . امام صادق دوست دارد تعالیباریاعتدال را حضرت 
او معتدالنه  غضب ولذا رحمت . (1/211: 1331شیرازی و همکاران، مکارم «)متعال آن را دوست دارد

همۀ وسعتی که رحمتش دارد، کیفرش بر دشمنان اوست خدایی که با »فرمایند: می)ع( مؤمناناست. امیر

خشم » نیز. (10خطبه/«)است فراگرفتهگیری که دارد، رحمتش همۀ دوستان را سخت است و با سخت

( 111خطبه/«)سازدرحمتش او را از عذاب غافل نمی و باشدنمیگرفتن او ]خداوند متعال[ مانع رحمت 
خدا در » همچنین( 211خطبه/«)بر آنها جاری استعدالت او بر تمام موجوداتی که فرمانش »چون 
، میان مخلوقات به عدل و داد رفتار دارد رواو برتر از آن است که بر بندگان ستم  های خود راستگووعده
و با کوتاهی کردن  برگرفتهعدالتش همه را در » و( 131خطبه/«)در اجرای احکام عادالنه فرمان داد و کرد
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روزی بندگان را » بنابراین ؛(11)خطبه/«است یافتهاز فضل و کرمش تداوم مخلوقات در ستایش او، ب
گیری و مقدّر ها را اندازهروزیِ انسان» و( 113)خطبه/«هر کدام را در جایگاه خویش قرار داد و تقسیم

اهد ای عادالنه تقسیم کرد تا هر کس را که بخوگونههبه تنگی و وسعت ب و زیادفرمود، گاهی کم و زمانی 

 (.11)خطبه/«با شکر و صبر، غنی و فقیر را مورد آزمایش قرار دهد و بیازمایدبا تنگی روزی یا وسعت آن 
را که  آنچهاالطالق است، به هر موجودی ذات مقدس حق که کمال مطلق و خیر مطلق و فیّاض علی»

دل الهی در نظام تکوین، نماید. عکند و امساک نمیبرای او ممکن است از وجود و کمال وجود، اعطا می
طبق این نظریه، یعنی هر موجودی، هر درجه از وجود و کمال وجود که استحقاق و امکان آن را دارد 

 (.13: 1330)مطهری، «کند. ظلم یعنی منع فیض و امساک جود از وجودی که استحقاق دارددریافت می
 داند:دهندۀ انسان با معبود خود میوندقی را دوست داشته و آن را پیمکارم اخال تعالیباریخداوند     

(. با عنایت به همین سخن، 1021: 1434)الموسوی، «خداوند سبحان مکارم اخالقی را دوست دارد»
 و مردمبا خدا و با » دهد قرارفرمایند که انصاف را سرلوحۀ کارهای خود به مالک اشتر می )ع(امیرمؤمنان

داری، انصاف را رعایت کن که اگر عیّت خود که آنان را دوستبا افرادی از ر و نزدیکبا خویشاوندان 
بندگانش دشمن او خواهد  جایبهدارد خدا  روا و کسی که به بندگان خدا ستم داشتی روا چنین نکنی ستم

تابی و و در بی و خدا در خودکامگی و ستمکاری»فرمایند: در قضیّۀ قتل عثمان می)ع( (. امام13)نامه/«بود
خودکامگی و تندروی را خداوند دوست  یعنی ؛(30خطبه/«)یافت خواهدوی، حکمی دارد که تحقّق تندر

د خارج کنندگان را از دایرۀ محبت خوها خارج از اعتدال هستند. خداوند متعال در قرآن، اسرافندارد و آن

نیز محبوب  کاراسرافچون اسراف مذموم است، »معتقدند که  مفسرین دهد.ساخته و به آنان هشدار می

 (.23/410: 1312جوادی آملی، «)خدا نیست

معتدالنه  السالمعلیهمعلیه و آله و سلم و معصومین  اهللصلیو سنت پیامبر  سیره .2-5

 است
و راه میانه، جادّۀ مستقیم الهی است که قرآن و آثار  چپ و راست گمراهی»فرمایند: می )ع(مؤمنانامیر

علیه و آله و سلّم است و سرانجام، بازگشت  اهللصلیو گذرگاه سنّت پیامبر  کندآن را سفارش می وّت،بن
توان به نه میتنها از طریق جادۀ معتدل و میا»گویند: ( مفسران می11)خطبه/«باشدهمه بِدان سُو می
 امام (.1/110: 1331، )مکارم شیرازی«دعوت او آشنا گشت )ص( پی برد و به محتوایسنّت پیامبر اسالم

سفارش پیامبر  بنابراین اند.علیه و آله و سلم را معتدالنه معرفی نموده اهللصلیسیره و سنّت پیامبر )ع( علی
 و آشکارعلیه و آله و سلم[ حق را  اهللصلیپیامبر : »]است بوده اعتدالعلیه و آله و سلم نیز به  اهللصلی

 (.111)خطبه/«روی فرمان دادانهبه می و هدایتمردم را نصیحت فرمود، همه را به رستگاری 
سوگند به خدایی که جز او خدایی » دانستند:خودشان را نیز بر جادّۀ حق و اعتدال می )ع(امیرمؤمنان    

من از کسانی  همانا و» (.112)خطبه/«دشمنان من بر پرتگاه باطلند و روممینیست، من بر جادّه حق 

که (. تا جایی112خطبه/«)کنندا و رسولش را زنده میهای خدهستم که به دامن قرآن پناه برده سنّت

ها منطبق و هماهنگ با آفرینش اند تا آنعمل نموده ایگونهبههای اجتماعی و نظامی نیز ایشان در برنامه
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متعادل هستی باشد. چون خداوند متعال دوست دارد که انسان زندگی خود را بر مبنای نظم موجود در 

در »باشد. ذا باید بداند که نظام طبیعت و گردش شب و روز متناسب با زندگی او میعالَم، سامان دهد. ل

ها بلکه غالب حیوانات و نباتات، آید. طبعاً انسانروز به دنبال شب می و روزدنبال نظام طبیعت، شب به

تا در آن  گوید: ... او کسی است که شب را برای شما آفریدپردازند. قرآن کریم میشب به استراحت می

. آری شب برای استراحت و روز برای کار و تالش است. همه باید 1قرار داد بخشروشنیبیارامید و روز را 
شرایط  کهاینطبیعت آنهاست؛ مگر  برخالفبه عکس عمل کنند،  هاانساناز این قانون پیروی کنند. اگر 

بینید که ما شب را برای ت: ... نمیفرموده اس بارهدراینخاصّی مقتضی خالف آن باشد. باز هم قرآن 

؟. نیروهای رزمی نیز 2قرار دادیم بخشروشنیسکونت و آرامش ایشان و روز را ]برای کار و تالش ایشان[ 
از این قاعدۀ عمومی مستثنا نیستند. آنها هم شب باید استراحت کنند و روز در حرکت و تالش، باشند. اگر 

اساس » بنابراین ؛(1/311: 1331بهشتی، «)ت و نظام خلقت استطبیع برخالفغیر از این عمل کنند، 
با استناد به این )ع( مؤمنان(. امیر23/112: 1312جوادی آملی، «)آفرینش دنیا متناسب با زندگی آدمی است

دهند که اول شب را استراحت نموده و سحرگاهان به نظم موجود در طبیعت به نیروهای نظامی دستور می
تسلیم بود و  -که خدا مقرر داشته-در شرایط عادی، باید در برابر قانون طبیعت »ه دهند حرکت خود ادام

در این باره فرمود: ... سر شب از پیمودن مسیر خودداری کن، )ع( شب را به استراحت پرداخت. امام علی
باشد، نه برای که شب برای اقامت  است کردهو مقدر  داده قرارسکون و آرامش  وسیلۀ رازیرا خداوند، آن 

فرماید: ... اوست کسی که شبِ ]تاریک[ را برای شما پدید آورد تا کوچیدن و پیمودن راه. قرآن کریم می
[؛ یقیناً در این امور برای بپردازی]قرار داد تا در آن به کار و کوشش  نورافشانو روز را  در آن بیارامید

: 1331بهشتی، «)3است[ و قدرت و ربوبیّت خدااز توحید ] هاییگروهی که حقایق را بشنوند، نشانه
السالم را نیز معتدالنه معرفی نموده و مردم را به تبعیت از علیهم بیتاهلسیره و سنّت )ع( (. امام 1/311

آنها صراط مستقیم دینند و امّت وسط »گویند: البالغه میدر همین زمینه شارحان نهج اند.خواندهآن فرا

دانند و بازگو گونه افراط و تفریط میو عقاید و دستورهای اسالم را خالی از هرباشند که معارف می
کرد، را مطرح می« امر بین االمرین»لۀ نفی جبر و تفویض و اثبات أکه مس بیتاهلکنند... مکتب می

: 1331مکارم شیرازی و همکاران، «)ها را از آن افراط و تفریط خطرناک و کفرآلود بر حذر داشتمسلمان

1/301.) 

 تناپایدار و آخرت جاویدان اس دنیا .2-6

هم در زمینۀ به دست آوردن متاع دنیوی و هم در مصرف آن، پیمودن طریقِ اعتدال را )ع( مؤمنانامیر
بر همین  نمایندمی رهادنیا، اشنمایند فرمایشاتی از ایشان که بر جاودانگی آخرت و ناپایداری سفارش می

 گردد:ذا ابتدا سخنانی از ایشان در این ارتباط ارائه می. لاست شدهمبنا طرح 

                                                           
 12یونس/. 1

 31. نمل/2

 12یونس/. 3
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آوردی نیکو عمل کن، زیرا چه بسا  دست به آنچهدر مصرف  و باشآوردن دنیا آرام  دست بهپس در »    
اندازه برای دنیا که به تاراج رفتن اموال کشانده شد. پس هر تالشگری به روزی دلخواه نخواهد تالش بی

 (.31نامه/«)ای محروم نخواهد شدهو هر مداراکنند رسید

دست آوردن متاع که در پی به کسآن و بردمیکفایت از آن بردارد در آرامش به سر  قدربهکسی که »    

 (.111خطبه/«)رودبه زودی از دست می و کردهنابودی خود را فراهم  وسایلبیشتری از دنیا باشد 
 آنچهدر طرح و نقشه نیرومند باشد، بیش از  و شکوسختسیاست و خداوند برای بندۀ خود هر چند با»    

آنچه در  و باشدسیاست میان بنده، هر چند ناتوان و کم و دادکه در علم الهی وعده فرمود، قرار نخواهد 
 (.223حکمت/«)نخواهد گذاشت حائلیقرآن برای او رقم زده 

ت به دنیا در بیانات فانی بودن دنیا و جاودانه بودن آخرت، مبنای اتخاذ روش معتدالنه نسب    

شد که به این بنیاد  خواهد السالم، اشارهبه سخنانی از حضرت علیه اینجا. لذا باشدمیسالم )ع( امیرمؤمنان

تا: ، بیاالسالمیشیخ«)حد و میزان عقل جدا شدن از دنیا و پیوستن به آخرت است» :است پرداخته

2/110.) 
کند که پایدار آن را ترک می و استکه جاودانه روشنی چشم پرهیزکار در چیزی قرار دارد »    

 (.113خطبه/«)نیست
 (.203خطبه/«)دنیا سرای گذرا و آخرت خانه جاویدان است»    
 (.31نامه/«)که با آن سرای آخرت را اصالح کنی بود خواهدهمانا سهم تو از دنیا آن اندازه »    
 (.133خطبه/«)بیندن آخرت را میانسان آگاه، نگاهش از دنیا عبور کرده از پسِ آن سرای جاویدا»    
شده تا تا در راه صحیح قدم بردارند، راه نجات نشان داده شدند داده در این چند روزۀ دنیا مهلت»    

 (.33خطبه/«)رضایت خدا را بجویند
کند فنا هر کس در آن زندگی می و استدر دنیاست نیز فریبندگی دارد، فانی و زودگذر  آنچه»    
 .(111خطبه/«)پذیردمی
ترسانم، زیرا منزلگاهی است برای کوچ کردن، نه منزلی برای همیشه پرستی میاشما را از دنی»    

 (.113خطبه/«)ماندن
 (.114خطبه/«)عبرت گرفتن است و هادگرگونیهمانا دنیا خانه نابود شدن، رنج بردن از »    
 (. 132خطبه/«)دنیا برای زندگی همیشگی شما آفریده نشده»    

 ذیر استپاخالق تغییر .2-7

ی که به انسان عنایت فرموده است و با وند متعال با وجود همۀ استعدادهایخدا»انسان فطرتاً خداجو بوده: 

جو در انسان خلق کرده همۀ امکاناتی که انسان در سوءاستفاده از آن استعدادها دارا است، فطرتی کمال

تجارب دقیق در زندگی اقوام و ملل مشاهدات و » باشد:طلب می( و کمال14/231: 1313جعفری، «)است

کند که فطرت اولیۀ انسانی پاک و مستعد کمال نامحدود ها این نتیجه را اثبات میدر همۀ دوران

شود او از دیگر ترین مختصّۀ آدمی را که باعث مینظران، ناب(. لذا صاحب12/111: 1312جعفری، «)است
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ترین اساسی»اند: بیان نموده« شدن و گردیدن»نصر و ع« پذیریتغییر»جودات متمایز گردد، ویژگی مو

ترین مختص آدمی است که ناب« باید بشود»کند، عنصر عنصری که انسان را از غیر انسان جدا می

در اخالقِ انسان در موارد « تغییرپذیری»به خصیصۀ )ع( مؤمنان(. امیر1/31: 1312عفری، ج«)است
 گردد:ائه میکه در ذیل ار اندنموده اشارهمتعدّدی 

مانند؛ دوستی خدا و  های نیکوی آنهاها و خصلتایشان در بیان منزلت علماء، به برخی از ویژگی    
باشد. لذا در این پذیری اخالق میکه خود دلیلی بر تغییر اندنموده اشارهنوشاندن جام محبّت به همدیگر 

 (.214خطبه/«)است فتهگرها شکل سرشت و اخالقشان با این ویژگی»فرمایند: زمینه می
حق و عدالت توجه نموده  پاسداشتآوری مالیات بر لزوم در دستورالعملی به مأموران جمع)ع( امام علی    

پذیری اخالق از منظر گردد که اصالحِ نفس و تغییراند. مشخّص میو رعایت آن را مایۀ رشد دانسته
عمل به : »است گردیدهاین دستور صادر  آنگاهو  شده، در نظر گرفتهشدهپذیرفته، امری بنیادی و )ع(امام

 (. 21نامه/«)شد خواهدی پاداش و نیز هدایت تو دستورات یاد شده مایۀ بزرگ
خشونت اخالقش به نرمی  و الغرکه جسمش  آنجاتا  عقلش را زنده کرد و نفس خویش را کُشت»    

 (.220خطبه/«)گرایید
 (.22نامه/«)های دل مخالفت کردهواستهمحمد بن ابی بکر[ سزاوار است که با خ] توبر »    
و  آورده رویپرستی بهره ماندند، به دنیارستگاری بیاز سعادت و  و کردندهمانا بسیاری از مردم تغییر »    

 (.23نامه/«)سخن گفتند نفس هوایاز روی 

است. در غیر این صورت سفارش تغییر کند که اخالق قابلشواهدی که ارائه گردید، داللت می    

 . باشد داشتهتوانست توجیهی نمی)ع( مؤمنانامیر
 ها تغییرپذیرند، چنین استدالل آورده است: نراقی در بیان اینکه بعض یا اکثر اخالق    

صورت کلّی نیست، چرا که چنین چیزی به« شهوت»و « غضب» منظور از تغییر از میان رفتنِ مثالً    

ری در طبع انسان آفریده شده و به های ضرومحال است چه غضب و شهوت برای یک سلسله فایده
اذیّتش نموده و سبب  آنچه. اگر غضبِ انسان به کلّی زایل گردد، انسان در برابر است شده نهادهودیعت 

زد. همچنین اگر  و همچنین از جهاد با کفّار سرباز خواهد بود خواهدهالکتش است، فاقد قوۀ دفاعیّه 
دهد و همچنین اگر د، هرگز زنده نمانده و ادامه حیات نمیاشتهای خوردن و خوراک از وجودش زائل شو

گردد. بر این اساس، مقصود از زایل شدن، تمایل جنسی، از وجودش زایل شود، نسلش منقطع و نابود می

وسط است.  که حدّ اعتدالبه« تفریط»و « افراط»است از  برگرداندنشانشدن و نابودی نیست، بلکه کنده

باکی از و تهوّر و بی طرفیکاست این است که واجدِ آن، از ترس و وحشت از از غضب مطلوب  آنچه

امّا غیرت و شجاعت، آن چیزی  متّصف به صفت شجاعت و غیرت باشد؛ بر کنار بوده و کامالًسوی دیگر 
 هرگاه و بیایدحصول و بروزش به لحاظِ شرعی و عقلی نیک و پسندیده باشد، پدید  هرگاهاست که 

 (.10-12: 1333نراقی، ) استاشد، پدیدار نگردد. حکم در صفت شهوت نیز به همین ترتیب عدمش نیک ب
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 گیرینتیجه. 3
اند. بررسی فرمایشات السالم بر تخلّق انسان به مکارم اخالقی تأکید نمودهقرآن و روایت معصومین علیهم

حضرت به اعتدال پایبند بوده و از افراط و دهد که آن و نیز مطالعۀ زندگی ایشان، نشان می)ع( امام علی

ها و کردن اخالق در جامعه و فائق آمدن بر چالش. یکی از بسترهای نهادینهاست گزیدهتفریط دوری 

تحلیل و تبیین سخنان باشد. های افراط و تفریط، آموزش احکام اخالقی و همچنین فلسفۀ آن میآسیب
روی را های انسان متخلّق به میانهها و مختصّهینکه ویژگیدر حوزۀ اعتدال، ضمن ا)ع( مؤمنانامیر

های نماید. در این پژوهش به گزارهمی روی را نیز روشنسازد، فلسفۀ اخالق مبتنی بر میانهمشخص می
است که  باشند، اشاره شده)ع( گر بنیادهای نظری اعتدال در سخنان امام علیکه بیان اخباری و توصیفی

 از:
 . است متعادلجهان  شآفرین .1
 . قوانین خداوند سبحان، متین و متعادل است.2
 انسان موزون و متعادل است.  آفرینش .3
 متعال اعتدال را دوست دارد. خداوند .4
 السالم معتدالنه است.علیه و آله و سلم و معصومین علیهم اهللصلیو سنت پیامبر  سیره .1
 .ناپایدار و آخرت جاویدان است دنیا .1
 تغییرپذیر است. اخالق .2
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 .ع() ابیطالبقم: امام علی بن . 13و  1 ،1، 4

 فصلنامه «.البالغههای اقتصادی امام علی)ع( در نهجآشنایی با اندیشه»(. 1312موالیی، محمد. ) -

 .110-13، 4اول، شمارۀ  سال البالغه.پژوهشنامه نهج

 .ترجمه کریم فیضی، قم: انتشارات قائم آل محمد )عج( .السعاداتجامع (.1333) نراقی، موال مهدی. -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




