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 چکیده 

قت رای آن وب ،د که ضمن بررسی این مهم از زوایای گوناگونطلب، میگی و پردامنه بودن تعلیم و تربیتپیچید

چگونگی کاربرد اصول تربیت با توجه به دیدگاه اندیشمندان اسالمی در آثار  ها،زاویهیکی از این شود.  صرفزیادی 

 درخصوصمطهری، از اندیشمندان معاصر اسالمی،  مرتضی استاد شهید آثار با بررسی اعران پارسی گوی است.ش

خواهد  ممکن را اسالمی تربیت اهداف به رسیدن، هاآن رعایت کهردیف نمود توان میرا  قواعدی و اصول، تربیت

 رد شده است.پرداخته از چند منظر به آن  است که در این مقاله  الداعتاصول، این  تریناساسییکی از؛ ساخت

 قشنو بعد از آن  های گوناگون مورد بررسی قرار گرفتهدیدگاه از اعتدالتربیت و  مفهوم و معنامقاله،  نخست بخش

یک  اصل به عنوانچگونگی کاربرد این  پایانیبخش در ، سپس گردیده بیان حدیث و نقرآ در این اصل تربیتی

 شده است.گذاشته مقایسه به ذکر و  ،در آثار شاعران و نویسندگان بزرگ ادب فارسیبرتر صفت 

توا ای و تحلیل محکتابخانه، اطالعات آنروش گردآوری  و انجام گرفتهتوصیفی  ـ کیفیبا روش  ،تحقیقاین 

 موضوع با مرتبط تحقیقات و هاپژوهش و مقاالت مجالت، ها،نامه پایان ها،کتاب شاملهم  تحقیق منابع .باشدمی

  اند.بوده
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 وپارسی گشاعران تربیت اسالمی ، اصول ، اعتدال ، مطهری،  کلمات کلیدی:

 
 مقدمه.1

و از  اشدبدنیا می به آن یعرضه و دینی تربیت الگوی به اسالمی، دستیابی ایران تربیتی یدغدغه ترینمهم چون امروزه،    

 ار اخالقی و آموزشی نتوانسته مسایل تا به حال ،غرب از اجتماعی و فرهنگی مسایل اقتباس که دهدمی نشان تجربه طرفی

ی همی و همچنین بررسی پیشینه و نحوبررسی اصول تربیتی مورد نظر اندیشمندان اساللذا  ،نماید حل غربی غیر درکشورهای

یان و مربتواند که می رسدبه نظر مییکی از ضروریات اساسی  ،نویسندگان و شاعران پارسی گوآثار در  کاربرد این اصول

 دهد.یاری بیشتر زش دیدن ورا در آموزش دادن و آم ی تعلیم و تربیتمتربیان عرصه

 دارای هک مکتب یک» وزندگی بشر است  هایجنبه تریناساسی و ترینیکی از مهم تربیت و تعلیم بدیهی است که

 سیاسی سیستم و اقتصادی سیستم و حقوقی سیستم اصطالح به و دارد ایجانبه همه مقررات وبوده  مشخص هایهدف

 فیلسوفان نسل جدید الزم استاز این رو  (16ص :1374 مطهری،)« باشد. نداشته آموزشی خاص سیستم یک تواندنمی دارد،

تا برای کنند،  روز به مدرن، اسالمی جوامع نیازهای مطابق با را سنتی هایارزش که کنند پیروی نظامی از ،اسالمی

یسندگان ها در آثار نواسالمی و بررسی آنبیتی مورد نظر به عبارت دیگر بر شمردن اصول تر د؛باشتر یادگیرندگان قابل درک

و شاعران و به روز نمودن این اصول بر متربیان، ضمن سهولت پذیرش از طرف یادگیرندگان باعث سرعت و بهبودی در 

 و تدوین کتب مربوط به این مهم خواهد بود. ر در تهیهو همچنین کمکی وافها آموزش آن

ها و نماد متوجه هاذهن غالبا   ،آمدمی میان به اسالمی تربیت از سخن اخیر وقتی یچند دههدر ایم که متوجه بوده

قدر چباید باشند و یا  پایبند هستند یا جماعت نماز در حضور به میزان چهآن ها مثال   که گردیدمی متربیان رفتار در نمودها

 نند.کچگونه عمل می ...و امانتداری والدین، به احترام راستگویی،باشند و یا در عایت پوشش اسالمی و حجاب مقید میبه ر

 و معارف زیا تحریفی ا استو غرب بوده  مسیحیت در دین به نگرش از برخاسته ین گونه نگاه به تربیت دینی یاایقینا  

 است. کرده رسوخ ما جامعه عمومی تذهنیّ در گذشته، هایقرن طول در که باشدمی دین اسالم از رانهمتحیّ وناقص  فرهنگ

 هایعرصه در دین نقشی کننده انکاربه نوعی دینی با شخصی شمردن دین و مسایل آن برابر و  تربیت به نگاه گونه این

و تربیتی کاهش داده، آن را  آموزشی نظام در را دین نقش. همین موارد است که رودبه شمار می انسانی حیات گوناگون

  نماید.میو ...  و مراسمات فراغت اوقات هایبرنامه دینی، تعلیمات درسی هایکتاب محدود به
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 واست  یافته کرامت موجودی انساندهد که نشان می کریم، قرآن منظر ازعلی الخصوص های دینی ما مسلمانان موزهآ

  تکاملی باید سیر ،این انسانپس  است یافته تحقق ها،قالب و هاگیریاندازه بهترین در او «خلق»

 اوج به رسیدن که خود خلقت غایتبه  زده رقم الهی هدایت از استفاده با وهای شگرف درونی استفاده از توانمندی بارا  خود

 .برسد است، اللهی خلیفة

 اجتماعی و سیاسی اقتصادی، دستورات و احکام اسالم، در اگر و تواند باشدنمیقابل انکار دین  تربیتی کارکرداز این رو 

 ی،دین تربیتها و اهداف مبانی، اصول ، روش استنباط و استخراج پس است «انسان تربیت»بر ناظر و مقدمه همه دارد، وجود

 .است هنتیجیب تالشی ، تربیتی نظام ارزیابی و نقد و دینی تربیت از سخن ،هاآن به توجه بدون و ممکن، کامال  است امری

باشد، در تعارض میر دینی غرب ــــی غیهابا نگرشدر اساس ترین شاخص تربیت دینی و اسالمی که برترین و اصلی

 هس ،«بودن خدا عبد» و «شدن خداگونه» ، «شدن خدا جانشین و خلیفه» تعبیر سهاست.  « خداگونگی» به انسان رسیدن

 . است شده یاد آن از سنت و قرآن در که است واحدی حقیقت از متفاوت بیان

 المیاس تربیت کالن شاخص از است دیگری بیان «شود متعال خداوند مرضی و محبوب انسان» که ایمرحله به رسیدن

 .سازدمی محقّق رااو  نفس کمال اوجرسانده،  واقعی و حقیقی اطمینان و آرامش به را انسان وجود است که مرحله این و

 انسان ربیتت در ثابت نسبتا  و کلی معیارهای از «تربیتی اصول»با توجه به نظر متخصصان علوم تربیتی که معتقدند 

 ینیدعلوم حققان م؛ دنکنمی معیّن تربیتی هایفعالیت اجرای در را مربّی مشی خط و شودمی انتزاع مبانی از که باشندمی

 هانبررسی تمام آاند که بر شمرده، های ثابت در تربیت انسان هستندکه از معیاررا اسالم اصول متعددی دربرای تربیت ، هم

ن در آثار کاربرد آ یو نحوهبه نام اعتدال این اصول  به بررسی یکی از هدر این مقال نیست لذاپذیر امکانیقینا   گفتاردر این 

های اهاز دیدگ تعریف مفید و مختصر تربیت و اعتدال و بررسى بر عالوهتا  هدیگرد تالش وپرداخته شده گو شاعران فارسی

 ی ازکبه عنوان ی وترین اصول تعلیم و تربیت اسالمی صل اعتدال به عنوان یکی از اساسیبه بررسی و تحلیل ا ،گوناگون

 ممتاز در آثار شاعران و نویسندگان بزرگ و مشهور پرداخته شود.های ویژگی

 مستقلیعنی بررسی  ،و مضمون با این عنوان در این خصوصکار تحقیقی خاصی که  انجام شده نشان دادمطالعات 

های متفاوتی در مورد هر چند کار ؛، صورت نگرفته استپارسی گوآثار شعرای  در اعتدال به عنوان یک اصل تربیتیاصل 

 هده نمود.مشاتوان را میو نظرات اندیشمندان اسالمی  و حدیث در قرآناصل تعریف اعتدال و بررسی این 

 

 

 

 
 

 

3 



 
 

 
 

 
 

حلیل و تآوری اطالعات الزم گرد ،تحلیل محتواروش روش کتابخانه و  بوده که بهتوصیفی  ـکیفی  ،این تحقیقروش 

سی و برر ، نظیر عالمه طباطبایی و استاد مطهری و ....اندیشمندان برتر معاصر از نظر ابتدا این اصلاز این رو گردیده است 

 4یعالمان دین»ان آنها اغلب نویسندگ ،های ادبی که در گذشتهطرح و مقایسه کاربرد آن در کتاب سپس به شده، استخراج 

 پرداخته شده است. ،اندهم بوده« 

 عریفتامکان به دست آوردن  که انداز تربیت ارایه داده را تعاریف متفاوتی تربیتى علوم متخصصان و شناسانجامعه

ظر از ن تربیت کهتوان نتیجه گرفت می ،تحلیل محتوای اغلب آن تعاریف از با وجود این، وجود نداردتقریبا  ها ناز آ واحدى

 انساختم بر به تدریج و اىحرفه مهندس یکبه مانند و  مرّبىی یک است که به وسیله انسانى مدیریت و هنر ها،عموم آن

 .پذیردمی صورت، شده طراحى قبل از ینقشه مطابق با ،فرد روانى و روحى

 

 و اعتدال اتیمولوژی تربیت.2

 . تعریف تربیت1،2

ند معتقد انآن ؛اندـردهبرشم ریشه سه «تربیت» یدانان برای واژهشناسان و لغتنازبکه  دادهنشان  های دقیقبررسی

 :(23صق، 1415 الخطیب، شحات) :تواند باشدمیناز موارد ذیل خارج واژه تربیت ی ریشه 

 ( مهموز فعل) یربؤ ربأ، الف. 

 ( ناقص فعل) یربی ربی،ب. 

 ( مضاعف فعل) یربُّ رَبّ،ج. 

 رگرفتهب این کلمه اگر ،در معنی رشد کردن و قد برافراشتن خواهد بود باشد، «یربو ربا،» ی فعل مهموزریشه از اگر تربیت

 مضاعف شهری از تربیت است و اگر رویانیدنو  برآوردن برکشیدن، پروراندن، افزودن، معنایش باشد، «یربی ربی،»فعل ناقص  از

 هبدرآوردن و  تفریط و افراط از رساندن، کمال و تعالی به کردن، رهبری و سرپرستی پروردن،در معنی باشد  «یربُّ ،ربّ»

  باشد.می بردن اعتدال

ی که با اصل مورد بررس اندکرده تعریف « یربُّ ،ربّ» ریشه به توجه با را تربیت ،این سه معنای مذکور از دانانغلب لغتا

 چیز ره پیوسته و گام به گام کردن دگرگون تربیت،» :نویسدمی اصفهانی راغب :به عنوان مثال. نیز تناسب دارد این مقاله

 رساندن کمال به» را تربیت بیضاوی،یا  و( 184،ص1361 اصفهانی، راغب.« )برسد سزد را آن که انجامی به که گاهآن تا است

  .(10،ص1ج ق،1408 بیضاوی،. )است دانسته «چیز هر اندک اندک ساختن ارزنده و
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 و کانار از شونده، تربیت یابیکمال و مربی داریهدف مربی، عنصر سه تربیت، لغوی مفهوم و معنا در با این توجیهات،

 باشد. قصادتواند نمی آن بر تربیت مفهوم مثلث، این اضالع از یک هر نبود با که ایگونه به روند،می شمار به اصلی عناصر

 

 

 

 اعتدال. 2،2

 و کیفیت جهت از و مقدار و کمیت جهت از است حال دو بین در میانه و وسط حد رعایت معنای به لغت، در اعتدال

 و برابری دالیل، بودن برابر هم وزنی، مقدار، در توازن معنای به نیز و ( 433ص ،11 ج ق،1414 منظور، ابن چگونگی )

 .است شجاعت ترس، و رتهوّ وسط حد ( مثال  593 ص ،1 ج الروس، ) فرهنگ. است آمده کیف و کم در یکسانی

 اعتدال مفهوم اصطالحی. 3،2

 با انطباق معنای به اعتدال واژه ،کارهاست در و تفریط افراط از گریز و میانه راه با مالزمت اعتدال مفهومی معنای

 انصاف و حق و اعتدال مسیر از خروج و تفریط یا افراط همان انحرافی، مسیرهای پیمودن بنابراین ،هاستبایسته و هاشایسته

 .است قسط و

 و وزسطاقت و دشوار کاری ،مستقیم صراط روی بر حرکت ،تردقیق تعبیری به و رفتار در اعتدال حفظ و مراعاتیقینا  

 .دهدن دست از را خود تعادل تفریط و افراط اعتباری هایجاذبه برابر در بتواند تا است هستی برون و درون از آگاهی نیازمند

 قرار هاگیشایست و هاقابلیت به توجه بدون تا نیست بستهچشم  و کور تساوی ،اعتدال در نظر مورد انصاف و تساوی و برابری

 خوانیم که: اشتر می مالک به امیر حضرتی در نامه ست کهاز این رو. گیرد

 هل أَل  اًبدریتَ وَ حساناإل یف  حسان  اإل هل أَل  داًیزه تَ کَذل  یف  انَّفَ واء  س  ةلَنز مَب  کَندَع  سیءُالمُ وَ سنُح  المُ نَّونَکُالیَوَ»

 وکارنیک رغبت کار این که زیرا باشند برابر تو نظر در بدکردار و نیکوکار مبادا ( و16 کالم البالغه،)نهج ...ةساءَإلا  یف  ة  ساءَإلا 

 .«خواندمی بدی به را بدکردار و نمایدمی کم نیکی بر را
 

 اسالم در اعتدال جایگاه. 4،2

 :است نامیده( وسط تامّ) را اسالمی امت مجید، قرآن. است رویمیانه و اعتدال اسالم مقدس دین بارز هایویژگی از یکی

 (. دادیم قرار وسط امتی را شما ( ) ما143) بقره:   اًطَسَوَ ةمَّاُ  ملناکُعَجَ کَذل کَ وَ

 ،مجلسی)           (قالحَ یف  هاطُوسَأَ کَ یلَا  مور األُ بُّحَأَ نکُلیَ وَ هاطُوسَأَ مور  االُ ارُیخ : )فرمایدمی( ص) اکرم رسول

 هایکار در هاآن ترینمعتدل تو، نزد در امور ترینداشتنی دوست باید و هاستآن ترینمعتدل ،اکاره بهترین)( 153ص ،24ج

 (.باشد حق
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 ص ،22 ج )همان، صدُ القَ هُ تُرَیس  نُ ؤم  المُ: فرماید می و داندمی زندگی در اعتدال را مؤمن صفات از یکی( ع)علی امام

 (.است رویمیانه مؤمن، شیوه(  ) 441

 ینراق مهدی محمد مال ،اسین بوعلی سبزواری، هادی مال طوسی، نصیرالدین خواجه مانند دانشمندان و حکما از بسیاری

 گنجد.ها در این مقال نمی، که ذکر آنانددانسته امور در تعادل را انسانی اخالق اساس دیگر، دانشمندان و

 استاد مطهری نظر ازتربیتی  اعتدال. 5،2

 ربهم به مانند سایر امور،  تربیتی فعل و حرکت هرکه دین مبین اسالم به دنبال این است که  می دهدتحقیقات نشان 

 مردمانی کهباشد ایگونه بههم  دینی آداب و مقررات و قوانین مجموعه لذا نرود بیرون وسط حد از وبوده  استوار اعتدال

 وَ»: فرمایدمی فرزندش به لقمان خوانیم کهبه عنوان مثال در قرآن کریم می .شوند تربیت تفریط و افراط بدون و متعادل

 .باش رو میانه رفتارت در (  19 آیه ، لقمان )سوره «مَشْی کَ ف ی اقْص دْ

سی تربیتی دین اسالم معرفی اند و آن را به عنوان یکی از اصول اساتوجه داشتههم به این صفت بارز  مطهری استاد

 و افراط از هم برویم، اندکرده باز ما برای دیگران هایراه مقابل در اطهار ائمه که را راهی آن ما اگر » گویند:می ،نموده

 (113 ص ،1 ج زمان، مقتضیات و ) اسالم «.دیگر بعضی جمود و تفریط از هم و مانیممی مصون بعضی هایتندروی

 شهید تاداس نگاه . ازاستایشان  اسالمی تفکر بودن وار نظام، ی شهید مطهری با دیگر اندیشمندانیکی از امتیازات اصل

 یک هب که این نه شود؛ گرفته نظر در کامل ایمجموعه صورت به باید و است ناپذیر تجزیه کل یک اسالم مطهری، مرتضی

 سالمیا الگوی و کند مشخص را مرزها تا است کوشیده مطهری شهیداز این رو . کنیم غفلت دیگر ابعاد از و بپردازیم آن بعد

 .دهد ارائه مقتضیات، و شرایط رعایت با پیوسته، هم به و وار نظام مجموعه یک صورت به را کاملی

 چنین هاتفریط و افراط بخش در ،اول جلد زمان نیازهای و اسالم کتاب در باره این در مطهری مرتضی شهید استاد

 نام به را اسالم امت کریم قرآن خود. است روی میانه و اعتدال اسالم مقدس دین بزرگ هایخاصیت از یکی»: فرمایندمی

 قتا حقی و واقعا   که جمعیتی و قوم و امت. است ایالعاده فوق و عجیب بسیار تعبیر تعبیر، این و است نامیده« وسط امت»

. برکنارند هااین همه از روی، راست و روی چپ از تندروی، و کندروی از تفریط، و افراط از باشند، کریم قرآن پرورده دست

 .( 134ص  اول جلد  زمان های نیاز و )اسالم «. کندمی ایجاب را روی میانه و اعتدال همیشه قرآن تربیت

 متقین: »فرمایدمی چنین نیز پانزدهم داستان درهم  راستان داستان کتاب اول جلد در مطهری مرتضی شهید استاد

 سوره" «.گیرندمی پیش را میانه و اعتدال راه کندروی، نه و کنندمی تندروی نه بخشش و انفاق مقام در که هستند کسانی

 .( 56، ص اول  جلد راستان ) داستان"67 آیه فرقان

 صد در اسالمی هاینهضت کتاب در اعتدال خط پیداکردن هایدشواری پیرامون مطهری مرتضی شهید استاد

 از یخال کاری هر در اعتدال به گرایش و تفریط و افراط از پرهیز»: گویدمی چنین نهضت آفات بخش در اخیر ساله

 آن از خروج موجب توجهیبی اندک که است باریک خط یک اعتدال راه همیشه گویی. نیست دشواری
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 اعتدال رعایت که است نکته همین به اشاره است ترباریک "مو" از "صراط" که شده وارد دینی آثار در که این. است

 .(168عدل الهی، ص ) «. است دشوار و سخت کاری هر در

 هایانسان به ،ی امروزیهای انسانی علی الخصوص در جامعهجامعه درشناسان بر این باورند که روانشناسان و جامعه

 عتدلم تربیت به ایجامعه چنین به دهی شکل برای و تفریط نه و باشند افراط اهل نه که هاییانسان ؛داریم نیاز معتدل

 و بود بیماری یک دچار ما جامعه که بود وقتی یک. زندمی حرف جانبه همه قرآن»است که  اساس این بر. هستیم نیازمند

 خواندن دعا زیاد و رفتن مسجد زیاد مسلمانی، مالک! هاییعبادت چه هم آن دانستندمی عبادت در فقط را اسالم این که آن

 وجهت که ایعده. شودمی پیدا ما میان در دیگری بیماری یک عالمت کم کم ولی. بود بیماری درآمده یک صورت به این .بود

. ستا بیماری هم این. بگیرند ندیده را اسالم معنوی هایجنبه خواهندمی کم کم اند،کرده پیدا اسالم اجتماعی هایجنبه به

 ام گذشته جامعه که حد همان در است منحرفی جامعه یک باز کند، فراموش را جنبه آن و بیفتد دنده این به ما جامعه اگر

 .(344صهمان ، ) «بود معتدل جامعه کرد درست پیغمبر که ایجامعه ؛بوده منحرف

 

 کاربرد اعتدال در آثار شاعران پارسی گو. 3

 و دینی کارکردهای ،زبان فارسی در ادبی مهم آثار ی پیدایشانگیزه ترینمهمشاید  که توان اذعان نمودمیبه جرات 

 هدافا نخست مرتبه در یا را اصالحی و تربیتی هایانگیزه فارسی زبان همتایبی . شاهکارهایباشد آن اجتماعی و تربیتی

 .اندنشان داده خویش هنر اصلی هایبه عنوان جهت را هاانگیزه این هنری، هایآفرینش از پس فورا  یا و اندقرار داده خویش

 باشد.زبان فارسی می با ارزش آثار این ریزیپی اساس تازه، هایجهان به دعوت و جماعات و افراد فکری رهبری، از این رو

در ذیل ضمن برشمردن  های گوناگون به کار گرفته شده است کهبه صورت ،ایران ی اعتدال در آثار مهم ادب فارسیواژه

 د شد.هنیز اشاره خوا اننمود و منظور شاعر ها در مورد بعضی از شعرا بهتعدای از آن

ین است ا ، نشان دهندهدندار یتری که نیاز به کنکاش بیشتر و دقیقهای دیگر تربیتی و اخالقوجود این صفت و صفت

 دورا در آثار خ ولبه نوعی دیگر این اص ،سی از عقلتأضمن تاثیر پذیری از کتاب و سنت و با  ،که پیشینان ما ایرانیان

 اند.نمایانده

 اجتماعی و حکومتی هایزمینه ظرافت، و تیزبینی باسی که وسعدی و فرد ؛ایرانی یعنیو مشهور عالو بر دو شاعر توانمند 

 ،«هنام قابوس» چون هاییکتاب سایر الیالب در توانمی اندگرفته نظر در را هاانسان فکری و روحی راهبردهایو تربیتی و 

 مواردی ،دیگران و نصیر خواجه اشراق، شیخ سینا،ابن  آثار چون فلسفی و اخالقی کتبو یا  «نامه مرزبان» ،«دمنه و کلیله»

 را مشاهده کرد. دستاز این 
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 هاییانانس و زد اجتماعی اصالحات به دست تواننمی ،تربیتی اندیشه بدون که ندبودبزرگان ادبی ما دریافته گویی 

 در این مورد تحمل کند.را شود رنج سی ساله حاضر می ،از این روست که فردوسی شایدو  داد پرورش فرهیخته و شایسته

. است زیاد بسیار فارسی شعر سال و اندی هزار طول در فارسی ادب بزرگانو موارد تربیت فردی و جمعی  نصایح حجم

 نچنا نهها آن .اجتماعی ابعاد در هم و فردی بعد در هم است بشری نیازهای تریناصیل بر مبتنی اندریخته هاآن که طرحی

 را دل کهاند ظاهر شده چرب و پروابی و گسیخته لجام چنان نه و دنبخشکان را زندگی که اندعمل کرده زاهدانه و خشک

  اند.دهوجود آور به و ... فضیلت و فضل داد، و مهربانی ادراک، و عشق خرد، و احساس بینو به قولی اعتدالی،  تعادلی ،دنبمیران

ی ابتدا دو نمونه از کاربرد واژهبدون احصای کلی آثار و به صورت تصادفی با استفاده از نرم افزار درج و گنجور، در ذیل 

مذکور پرداخته شده  بیتدر  واژه ذکر گردیده و سپس به بررسی معنا و مفهوم آنانتخاب و یک از شاعران  اعتدال در آثار هر

 ها نشان داده شده است.کاربرد و بسامد آنی نموداری نحوه  بندی و دربعد از آن، این مفاهیم دسته و

عتدال واژه ا« گویدمی بسیار شیخ پیش که صوفی آن بر صوفیان تشنیع»در دفتر دوم مثنوی معنوی در مورد  مولوی. 1،3

 برد:به کار میحد وسط  تعادل ودر معنی را 

یخ یر آن ســــوی آورد رو شــــ ق  ف

 

 گیر اوســـاط هســـت که حالی هر ز که 

بر در  َ خ ُاَ موراالُ یرُخ ــــاط  هــاوس

 

ــع  ــاف ــد ن ــدال ز آم ــت ــا اع ــه  اخــالط

ــــد فزون خلطی یکی گر   عرض از ش

 

ــن در  ــردم ت ــد م ــدی ــد پ ــرض آی  م

ین بر  یش قر فزا خو  صـــفــت در م

 

ین آرد فراق کــان  ق قبــت در ی  عــا

به کار گرفته  و حد ثابت تعادلآن را در معنی « فطرت اصل در متفاوتست خلق عقول»در مورد  همچنین در دفتر سوم 

 است:

ــر ــالف ب ــول خ ــل ق ــزال اه ــت  اع

 

ــــل از عقول کــه  ــد اص  اعتــدال دارن

ــه  جرب یم و ت ل ع یش ت  کنــد کم و ب

 

ــا   کــنــد اعــلــم یــکــی از را یــکــی ت

 :به کار برده است نیاز مورد و اندازه کافیاعتدال را در معنی ، شیرین و خسروی در منظومه نظامی. 2،3 

ـــخن هل را س ـــ  دادن نظم باشـــد س

 

ظم بر لیــک ببــایــد   ایســــتــادن ن

ـــخن  ـــیــار س ــدکی داری بس  کن ان

 

 کن یکی را صـــد مکن صـــد را یکی 

عتــدال از آب چو  فزون ا  گــام نهــد ا

 

ـــیرابی ز  ــه س ـــرانجــام آرد غرق ب  س

ـــخن  ــا گوی کم س ــد کــار بر ت  گیرن

 

ـــیــار در کــه  ـــیــار بــد بس  گیرنــد بس
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به  آن را در معنی موزون و همانگ« خویش گذشتگان از بعضی کردن یاد»در  مجنون و لیلی ی همچنین در منظومه

 برد:کار می

ین در ــه چ یر همــه ن فنــد حر ــا  ب

 

هی حلــه گــه  یر گ فنــد حصــــ ــا  ب

عتــدال از چــه هر در  ــــت ا ــاریس  ی

 

نجــامش  ــه آن ا ــــت ب ــــازگــاریس  س

 : به کار گرفته است از غزلیات خود واژه ی اعتدال را در معنی راست و هماهنگپنجم  غزل در علیه الرحمه  سعدی. 3،3 

ــه گر و  فرو آویز برقعی تویی که جوان چنین  را برجــا پــای پیرِ برود دل ن

برد  تو قامت که اعتدال گلی درخت آن تو  یمــت ب ــاال ســــرو ق لنــد ب  را ب

فت گویی تو چه هر به دگر  خال  نکنم م

 

 را ما شـــودنمی میســـر عیش تو بی که 

 کند:خود همین معنی را تکرار می 16ی ی شمارهدر  قصیدهاو  

ــد مــاه  مــحــمــد جــمــال از فــرومــان

 

ـــرو  ــــد س  محمــد اعتــدال بــه نبــاش

لک قدر  مال را ف  نیســـت منزلتی و ک

 

ــظــر در  ــا قــدر ن  مــحــمــد کــمــال ب

ـــی هر دیـدار وعـده   قیـامـت بـه کس

 

له  ـــری لی مد وصــــال شــــب اس  مح

سروده آن را در معنی عدل و  «هروی خطیب محمد عمید سرهنگ مدح در»خود که  70ی ه شمار قصیده در سنایی. 4،3 

 :به کار برده است عدالت

ــاد  چنانک اینک اعتدال ز پاکی گاه سعیت ز شد ـــکر نگــذارد آب و غبــار نپــذیرد ب  ش

ـــاد  ـــم عقل تو از ای باش ش ـــام را محتش  احتش

 

 مفتخر را محترم چرخ تو از ای زی دیر 

    

، از آن معنی تقویت کردن را اراده نموده سروده «سعید منصور نصر ابو خواجه مدح در»که  78 یشماره قصیده یا در

 است:

 خــاک ز او طبع تقویــت و اعتــدال از

 

  تیز نوک یک ز بزاد گل برگ صــــد 

 گیرد:به کار میاعتدال را در معنی راست و درست خود  96 یشماره غزل در بافقی وحشی. 5،3 خار

ــت ــت خزانی هوای اعتدال و به راس  اس

 

ـــاقی  ـــت ارغوانی می وقت که بیا س  اس

 نهان شــد خورشــید ســاغر ابر زیر در 

 

ــیدن قدح روز  ــت نهانی عیش و کش  اس

ـــاقی  یا س ـــک بو می جام و ب یار مش  ب

 

ـــبح باد که دم این  ـــانی عنبر به ص  فش

  

 است
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 آن را در معنی معتدل و هماهنگ به کار برده است: 35 یشماره قصیده یا در  

قه آن تو عدل دور به  زنجیر رســـد را فر

 

ند دم که  ـــروان عدل زنجیر ز زن  نوش

هد ز  تدال کســـب گر تو عدل ع ند اع  کن

 

ـــول  عه فص کان چار باغ چار در ارب  ار

ــه  ــد قرار یــک ب ـــن لطــافــت بمــان  گلش

 

ند طریق یک به  ما تان طراوات ب ـــ  بس

کند؛ هر چند و روز و رسیدن بهار را اراده می از آن معنی نجومی برابر شدن شب 75 شماره قصیده در هم قبادیانی ناصرخسرو. 6.3 

 نیم نگاهی هم به راستی و درستی در این مضمون دارد:

کی هر مــایــه ی ــــل و ن ئی اص کو تی ن  راســــ

 است 

ـــتی  جا راس یدا نیکوی باشــــد که هر ند پ  ک

ــم ایــن روزگــار  شب و روز گردد راست اعتدالی نقطه به چون  ــا را فــرتــوت عــال ــرن  کــنــد ب

 

 
ــابینــا کــه را گــل و نرگس ــد ن ـــون  دی جور از ش

 

ین پرور عــدل  گر د ــا ن می چون ت ینــا ه   ب

 خود آن را مترادف با عدل به کار گرفته است: 78 یشمارهی  قصیده در او همچنین کند

ـــروان که خیر اصـــل اســـت عدل  نوش

 

ــدر  ـــمــا عــدل بــه جهــان ان ــــد مس  ش

ــــر چــو اعــتــدال کــز بــنــگــر   بــر زد س

 

ــا  ــــد هویــدا چیز چنــد چــه خور ب  ش

 برد:می ن را به زیبایی در معنی نجومی به کارآ دوم مطلعدر  101 شمارهقصیده  درهم  شروانی خاقانی. 7،3 

ین بر زد پرّش و پــای ز عکســـی م  گردون ز ز

 

ـــد آن ز  هار ش ـــد زین رنگین، ب ـــحاب ش  اغیر س

عنی  ـــیــد قرص کــه ی   حمــل در حوت از خورش

 شد

ــدال کــرد  ــت ــر اع ــیــت وی ب ــــرفب ــرر الش ــق  م

ند یک  مان چون چ ـــلی فت ماهی س  اکنون و گر

 

ـــی چون  بانی از موس ـــ  مســـخر بره گشـــتش ش

 آن را در معنی حد وسط و متعادل ورد استفاده قرار داده است: 125 ی شماره یدر قصیده او همچنین 

ها رمح آن ز  حسرت خورده جمشید آگین کوثر جام آن ـــر اژد حاک س  مالش برده ضـــ

ــا آب کــه یــا رب   خجلــت ز نفســـرد چون دری

 

ینــد چون  ین ب طف ا یرون عوا لش ز ب عتــدا  ا

ــا  تی جودش شـــرم ز دری خ ی گر بق   چو ب ی  ز

               

 عقالش زمین آنک است میخ چهار اما 

 

 

 

 

  

معنی معتدل را سروده از اعتدال  «طاهر ابوالفتح والدین ناصرالملة صاحب مدح در» که  94 شماره قصیده در ابیوردی انوری. 8،3

 ال نداشته باشد از بین خواهد رفت:و اگر اعتدآن است  نشانه رفته و معتقد است بقای هر چیز به اعتدالِ

ــه رو ــر ک ــل ت ــام ــو از ک ــرد ت ــزاد م  ن

 

ــادر  ــر م  شـــــرور و ســـــرور در ده

ــردی الف  ــد م ــک حســــود زن ــی  و ل

 

ــام  ــی ن ــگ ــود بســـــی زن ــور ب ــاف  ک

ــدل  ــت ــع ــاه م ــادی ج ــی از ب ــک پ  آن

 

ــه  ــا ب ــق ــدال ب ــت ــور شـــــد اع ــذک  م
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 گیرد:را بر اعتدال در نظر می معنی عدالت باشدمی «محمد الدینجالل مدح در»که  113 یشماره قصیده درایشان همچنین      

کر نوای اال لیــب نزَد شــــ کر عنــد  ذ

 

تدال از  لک شــــاخســــار بر تو دور اع  م

ـــوی بر   مفســــدت قالب تو باس چارس

 

یده دســـت  ید باز بر ـــ یار از کش لک ع  م

ـــیر بر   کنــد کمین تــب فلــک مرغزار ش

 

 ملــک مرغزار در تو عهــد بــه بگــذرد گر 

    

 

 

 

 

  

 :راده کرده استارا  از اعتدال مفهوم مرتب و هماهنگ بودن فلک تسبیح در« جم جام» در اوحدی. 9.3 

ــار ــــر چ ــنص ــــت ز ع ــردش  زاده گ

 

ــره  ــی ــر و روشـــــن و ت ــاده و ن  م

ــت  ــن ــرق از ت ــام و خ ــی ــت ــری ال  ب

 

ــــت  ـــهوت از نفس ــــام ش  عری خص

ــــتــه  ــبــنــی گش ــجــم دوام م ــو ان  ت

 

 تـــو پـــنـــجـــم مـــزاج اعـــتـــدال 

خود، اعتدال را در معنی هماهنگی و دوری از افراط و تفریط جام جام کتاب در  ظلم و ظلمه باب در ایشانهمچنین  

 طرح کرده است:

هی ــــا ــادش ــــت نگــاه پ تنس  داشـــ

 

ــه دل و دیــده  ــــت راه ب تنس  داشــــ

ندرین  لک که تن، ا ـــت خاص مُ  تو اس

 

ـــاهی تو گر  ـــت خالص کنی، ش  تو اس

ــی  ــن شـــــاه ــدال ز ت ــت ــود اع  ب

 

ــه  ــب بِ ــل ــردن ط ــال ک ــم ــود ک  ب

ــه را او کردن   دوا عقــل و شــــرع ب

 

ـــنــدیــدن  ــــت آن چــه نپس  روا نیس

    

 راست قامتی را بر اعتدال مناسب دانسته است:معنی خود  614 یشماره غزل در کرمانی خواجوی. 10،3

ــا  طــلــبــدمــی مــاه کــه هــر رخــت ب

 

ــــت  ـــقی در نیس  تمــام هنوز عــاش

ــا ســـــرو  ــدال ب ــت ــت اع ــام ــو ق  ت

 

ــده  ــــی ــراش ــات ــــتن ــی ایس ــدام ب  ان

ــام   بــود نــنــگ کــه مــبــر خــواجــو ن

 

ــر  ــان از اگ ــاشـــــق ــد ع ــرآی ــام ب  ن

 کند:را تکرار می همین معنیخود  669 یشماره غزل در همچنین 

ــه گلی ـــتــان در تو رنــگ ب  بینمنمی بوس

 

تدال  ـــروی تو به اع  بینمنمی روان س

تاره  ـــ ـــرف برج ز که ایس ـــود ش  طالع ش

 

ـــمــان تو روی مهر چو   بینمنمی برآس

 داشـــت توانمنمی بر دل تو مســـت چشـــم ز 

 

ـــته هیچ که   بینمنمی ناتوان چنان خس
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 داند: فضیلت اعتدال را برابر عدل می اقسام بیان در «راز گلشن» در شبستری محمود . شیخ11،3

ــــداد ز دارد یکی چون عــدالــت  اض

 

فت همی  مد ه عداد ز اضــــداد این آ  ا

ـــری عدد هر زیر به  فت س  اســـت نه

 

های آن از  فت نیز دوزخ در  اســــت ه

ــــد ظلم کز چنــان  هیــا دوزخ ش  م

 

مد بهشــــت   جا را عدل همیشــــه آ

ــور عــدل، جــزای  ــد رحــمــت و ن  آم

 

لم، ســـزای  عن ظ لمــت و ل  آمــد ظ

هور  یی ظ کو ی عتــدال در ن ــــت ا  اس

 

 اســـت کمال اقصـــی را جســـم عدالت 

وسط آورده و به حدیث  اعتدال را در معنی حد ،بقراط خردنامه در و اسکندری خردنامه؛ «اورنگ هفت» درهم  جامی. 12،3 

 مشهور پیامبر )ص( هم نظر داشته است:

ــبــر ــرون را چــیــزهــا ن  !اعــتــدال ز ب

 

ــن  ــک ــارک م ــع ت ــب ــال را ط ــم ــای  !پ

بت گر  لت و اســـت زالل آ ـــکر، نق  ش

 

ــه  ــدازه ب ــه و نــوش ان ــدازه ب  !خــور ان

به و حریرســــت ار فراش   حور، همخوا

 

ــیــرون پــای مــنــه   خــیــر االمــور ز ب

نظورش بی قراری و حال نامناسب به کار می گیرد و م« بی»آن را با پیشوند منفی ساز نامه نامه؛ مغنی در ساقیاو  

 باشد که با این تعبیر منظور از اعتدال قرار و حال مناسب و خوب باید باشد:می

ــا ــا  ی ــرب ــط ــرده! م ــدل ایپ ــت ــع  م

 

ــــد جــان آرام کــه   دل، انس و بخش

ــا! بزن   فتــه ز ت لیآشــــ یم حــا ه  ر

 

ــق ز  ــــوی ــی تش ــیب  رهــیــم اعــتــدال

را  و متعادل بودناز اعتدال همان اصطالح نجومی برابری شب و روز خود  9 یشماره غزل در بهار الشعرایملک. 13،3 

 کند:منظور می

هار ـــم و نو ب یدار او رس پا  !حکیم ای اســـت نا

 

ـــن  ـــت، بهار جاویدان تو طبع گلش  !حکیم ای اس

هاری آن  تاب ز که اعتدالش ب ـــت حکمت آف  اس

 

ـــیم از  گانی نس نار مهر  !حکیم ای اســــت، برک

ا ناسب رتو م متعادلاز اعتدال  مدح امام هشتم )ع(معروفی در  ترکیب بند در، مرثیه سرای مشهور کاشانی محتشم. 14،3 

 منظور کرده است:

ـــهد فدای جان  آن به پنداری که پاکت مش

 

ـــت کرده  ـــه از هوا و آب اس  انتقال خلد روض

با یا فضــــایش هم  هت رَ  خرمی فرط ز نز

 

ـــحـت بر دال هوایش هم   اعتـدال عین ز ص

    

 

 

  

 

 

 

 

 

12 



 
 

 
 

 

 خود عدالت را برای اعتدال منظور کرده است:  114ی همچنین در غزل شماره

 نیســت حالل دلبی عاشــق خون هرچند

 

 نیســت خردســال آن به گرفت من خون در 

ـــنش  مان حس ـــتر نگهم یک ا  نداد بیش

 

ـــن در  تدال او کش آدمی حُس  نیســــت اع

ـــت بود بزم آن از من راندن وقت دی   مس

 

مروز  خش در کــا ثر ر عفــال ا ن ــــت ا  نیس

  

 خود اعتدال را مشبه به حقیقت دانسته است: 10 ی شماره یهیدقصدر  فرغانی سیف. 15.3

 اســت عدل قاضــی حکم دســت در که شــرع

 

ند  ـــ ـــت او مس قت مال پای هس  حقی

ـــردی و گرمی  هد نهی و امر س  پشــــت د

 

نمــایــد چو روی  عتــدال ب  حقیقــت ا

 داند:می متعادلتدال را همان عخود ا 52 ی شمارهی در قصیدهاو همچنین  

ـــتنــد اول روز ز ـــن هس  تــاریــک و روش

 

تاب گر تو موی و روی ز  یه گر و آف  ســـا

ـــود اعتدال به  ـــل هوای چون ش  ربیع فص

 

ـــقر بر لطف از بیفگنی اگر  ــــایــه س  س

فتــاب تو  لی آ بر چون تو لطف و جمــا  ا

 

ـــک ز ندارد دریغ او که  یه تر و خش ـــا  س

  

را  متعادل بودناز اعتدال،  «گوید شجاع شاه مدح و کرمان خطه وصف در» 33 یشماره در قصیده ی زاکانی عبید. 16،3

 نشانه رفته است: 

ــارک گــذشــــتــه یوان هــای ت لی ا  او عــا

 

 کـیـوان طــارم و بـرجـیـس مـنـظـر اوج ز 

تدال به  نان اع های چ یک او فصــــل   نزد

 

 خزان باد ز گل برگ او در ایمن اســـت که 

ــــد عجــب   گردانــد زنــده مرده اگر نبــاش

 

ـــیم  ند چون نس ندر ک  جوالن او فضــــای ا

    

وری از افراط و یکی از یاران، دو معنای نجومی و متعادل بودن و د موعظه در خود 278 یشماره مقطعات در انوری. 17.3

 دارد:تفریط را منظور می

مه ـــ ید چش ـــ ـــو خورش تدال از ش  اع

 

ــا  هی ت ــــب از بر مور از و قص  ســــ

 ســـپهر چون مســـپر شـــهوت به خاک 

 

ــا  ــه ت ــت ن فره زن ت یرد غ ــه گ  پور ن

ــو  ــگــیــرد گــریــبــانــت کــه ب  خــرد ب

 

 

ــــت کــه خود  فتس یبــان گر  عور گر
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 خود اعتدال را در معنی مناسب و متعادل و ... به کار برده است: 411 یشماره در مقطعاتاو همچنین 

 تــو خــاطــر بــهــار اعــتــدال ز

 

ــان  ــــت ــوس ــمــال ب ــه ک ــت ــف ــــک  بش

ــن  ــت دام ــم ــو ه ــرد ت  فســـــاد   گ

 

ــط از  ــی ــح ــک م ــل ــرو ف ــه ف ــت  رف

ــن  ــداری ز م ــی ــدر و قضـــــا ب  ق

 

چو روزهــا  م فتــه خود بخــت ه  خ

 :است؛ یعنی در معنی؛ ترک افراط و تفریطبه کار برده  اعتدال را این گونه یازدهم بخش نامه الهی در عطار. 18،3 

ـــر گر گفتش پس ـــم جــاه در ا ــاش  ب

 

ــــفــتــه چــرا  ــــم گــمــراه و آش ــاش  ب

 جـویـم جــاه اعـتــدالـی در مـن چـو 

 

 جــویــم راه ایــن اگــر مــنــعــم مــکــن 

ــر  ــدک اگ ــود ان ــاه در ب ــم ج ــل ــی  م

 

ــایــد جــاه،  غرور  لم چو نرب ی  ســــ

 معنی آرامش و باقراری را  ازاعتدال اراده کرده است: حکایت بزرجمهرو در در الهی نامه او یا  

ــام یــک گفــت حکیمش  خواهم حمّ

 

تی پس و زان  ع ــــا هم آرام س  خوا

لی چون تنم  عتــدا ــافــت ا  خواه یخ ی

 

ّه این نویس من بر یخ به  ـــ گاه قص  آن

چه که  ـــمِ گر ّا   کورســــت من چش  ام

 

ین  ــد یلــت ب یم ح گو ین ب ــا ا عمّ  م

  برد:به کار می آن را در معنی هماهنگی رامین و ویسدر  گرگانی اسعد فخرالدین. 19،3 

ــه عــالم این در ــان ن  فرمــان بود چون

 

ــــت اول کـه   کـان از گوهر پیـدا گش

یب به  چه ترت ند پس باز بد به آن  ما

 

یعــت  عتــدال طب یش از ا ــد مى پ  ران

ـــت همى مردم کزو مادت آن چه   خاس

 

ـــت ما خداى  ـــت بپیر را آن نخس  اس

ــی هــاى  ــــام کــرد را آن فــزون  اجس

 

گر را یکــایــک  نس د گر و ج ــام د  ن

)ص( سروده است از اعتدال معنی متناسب و متعادل  پیامبر نعت در خود که28 شماره یهقصید در ساوجی سلمان. 20.3 

 را اراده کرده است:

ــــب او مقــام ادنی  قــدس روح معراج ش

 

ــی  ــل ــب اع ــرات ــال درجــات م ــم ــت ک ــاف  ی

قش  ل لم بهــار خ طف عــا ــــت ل هیس ل  ا

 

ــافــت اعــتــدال عــالــمــیــان مــزاج زان رو   ی

ــبح چل  ــت و ص ــت محمد بنام خلد هش  اس

 

قد خود  فت دال و حا بدین میم و حا ع  یا

سروده ضمن توجه به معنی و اصطالح بهاری این  حسن شیخ امیر مدح در خود که 56 یشماره قصیدهدر او همچنین  

 :نظورش بوده استواژه متناسب و خوشایند و دلنشینی م

ـــتیــاق ز ـــربــت کوثر روض خوض اش  مش

 

 ســمک شــکل بر ماه هر ســما ماه شــود می 

ـــنــت بهــار نو اعتــدال ز   مهرگــان در گلش

 

ند می  ـــک از وگلبرگ ازهار از خیری دما  خس
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 :است را منظور داشته متناسب از اعتدال راست و «در سایه ی سرو»در غزل  رهی معیری. 21.3

یه به گل چو یاران ـــا ـــرو س ند آرمیده س  ا

 

ــا  ــوای و م ــت ه ــام ــا ق ــدال ب ــت ــو اع  ت

 نیســت پدید ضــعیفم وجود کس چشــم در 

 

یال چون که آ باز  یال از شــــدم خ  تو خ

نه خود کار در  ما  اســــت تر ناتوان ما ز ز

 

 تو؟ جدال باشــــد چه تو از تر ناتوان با 

 کند:را منظور می از این کلمه عدالت در جاوید نامه اقبال الهوری. 22،3 

ــام او ــوت او و ام ــرم او و صــــل  ح

 

ــداد او  ــاب او و م ــت ــم او و ک ــل  ق

ـــور گردد او غیــب خرده خرده   حض

 

ــه را او حــدود نی  کش ن ل غور را م  ث

ــودش از  ــار وج ــب ــت ــات اع ــن ــک ــم  م

 

ــدال  ــت ــار او اع ــی ــات ع ــن ــک ــم  م

ــــاحلش بی یم از گویم چــه من   س

 

ــــار غــرق  ــدر دهــور و اعص ــش ان  دل

 در نظر گرفته است: یاعتدالبی عدم ثبات را ازقراری و بیخود  167در غزل شماره  بیدل دهلوی. 23،3 

تان ـــ یک جنونم خمس ـــرم ل ها ازش ـــعیفی   ض

 

یاز  ـــم ن ـــتی چش تدالیبی امکرده مس  را اع

ـــت و خوب تمیز   داردمی باز معنی فیض از زش

 

ــــا  ـــربی تمــاش  را انفعــالیبی کنآیینــه مش

 خود از اعتدال دلنشینی و خوشایندی و متناسب بودن را دز نظر گرفته است: 608ی در غزل شماره او همچنین 

گان چو را ما طایر  نیســــت پرواز رخصــــت مژ

 

چه  یده بالش آغوش در آن یازه اید  اســــت خم

ــتی باده  ــافش ووهم دردش که  هس ــتیص ــتنیس  س

 

ـــحر گرچون  ـــت خمیازه ایدیده اعتدالش س  اس

ــــل کردیچــه بیــدل ای آخر  ــــال بزم حــاص  وص

 

 اســـت خمیازه ایدیده تا جمالش چشـــمت وقف 

    

         

 :ر برده استگونه در معنی راستی و درستی به کاخود اعتدال را این  164ی شماره در قصیده قاآنی. 24،3

ــــت قرن اویس رتبــت، از ـــتهر گش  مش

 

ـــفوت، و ز  ـــتهــار یــافــت یمن عقیق ص  اش

ـــت همه گلبوی و رنگ از  ـــتان نامیس  بوس

 

عتــدال و ز  ـــرو ا ــــت س میس یبــار گرا  جو

ــا  ــد مملکــت ت ــا بمــان  بمــان مملکــت ب

 

خل   کاربه طرب تخم بنشــــان نشــــاط ن

 کند:را اراده می خود از اعتدال معنی بهبودی و سالمت یافتن 219ی یدهدر قصاو همچنین  

ـــهودش از افزون عقــل  خبر نتوانــد داد ش

 

ــد دیــد وجودش از بیرون وهم   مجــال نتوان

ندد هیکلی بازو به او عدل ز گر   مریض ب

 

ــه بگرایــد طبع انحراف ز  ـــوی ب  اعتــدال س

گارد پیشــــانی به ور  تاب بختش نام ن  آف

 

ـــبــاهنگــام تــا  ـــر روز ش  زوال نپــذیرد حش
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 :کندرا  اراده می خود از اعتدال سالمتی و تناسب 207ی در غزل شماره عرفی شیرازی. 25.3

ـــکوه ند تاج ش ـــت ـــکس خت و ش ند مرگ ت  زد

 

ــاج و تخــت نهــان هم ز  بنــد می ت ل  ط

 را آنــان دل بــیــمــاری لــذت مــبــاد 

 

عتــدال کــه  هر ز ا بنــد می مزاج ب ل  ط

غان  ـــت آن جلوه ز ف هل که هس عا به دین ا  د

 

هر ز  یزد، طــاعــت ب بنــد می رواج ا ل  ط
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 نتیجه گیری و پیشنهاد

عانی این واژه آثار . سپس مدی از شاعران پارسی گوی بررسی شدی اعتدال در آثار تعدای کاربرد واژهدر این مقاله نحوه

باشد ولی ناظر بر معنی مورد نظر تربیتی میدهد بیشتر کاربرد به تنهایی نشان میها تبیین گردید. آن گونه که نمودارها آن

رد معنی مودر ی این است که تمامی شاعران این واژه را عانی به کار برده شده نشان دهندهمقایسه معنی مورد نظر با سایر م

هر چند  ؛ستقیما  در معنی مورد نظر پذیرفتان متواند و فقط یک سوم معانی را میینی اسالمی به کار نگرفتهنظر تربیت د

.. یاسی و تربیتی و جسمانی و .گیری اعتدال در امور مختلف زندگی اجتماعی، سعانی نیز تاکیدی بر تایید به کارسایر م

 باشد.می

اعران و گردد که سایر محققان این مهم را در آثار یک یک  شپیشنهاد میتر موضوع با وجود این برای بررسی دقیق

 .یسندگان و با در نظر گرفتن کلمات، عبارات و معانی مترادف، بررسی نمایندنو

 

 

 منابع و مآخذ

 اسالمیه علمیه انتشارات ای،قمشه الهی مهدی ترجمه کریم، قرآن -

 .فرهنگی و علمی انتشارات تهران، ،البالغه نهج ،1373،سیدجعفر شهیدی، -

 اسالم و تعلیم و تربیت، ج دوم، چ چهارم، تهران، انجمین اولیاء و مربیان ،  ،1376براهیم ،ا امینی -

 .دوم چاپ دانشگاهی، جهاد انتشارات اسالم، در تربیت روش های و اصول، 1368 احمد، احمدی، -

 .دوم، چاپ مدرسه، انتشارات اسالمی، تربیت به دوباره نگاهی، 1370 باقری، خسرو، -

 .نور پیام دانشگاه پرورش، و آموزش مبانی و اصول، 1369، علی پورظهیر،تقی -

 بنیاد بعثت ، تهران  ،انسان در افق دید قرآن بی تا، ،حمد تقیجعفری، م -

 اسالم و تعلیم و تربیت ، دفتر نشر فرهنگ اسالمی ، تهرانبی تا، ، محمد باقر ،حجتی -

 .اسالمی فرهنگ نشر دفتر اسالمی، تربیت و تعلیم مبانی پیرامون مباحثی ،اکبر علی سید حسینی، -

 .1345 ،زوار کتاب فروشی پرورش، و آموزش مبانی و اصول ،1362،مهدی محمد زند، خدیوی -

 .مرتضوی کتاب فروشی ،2 و 1 جلد حسینی، خسروی غالمرضا ترجمه قرآن، الفاظ مفردات، 1361 اصفهانی، راغب -

 .آوای نورتهران، ی تربیتی ها و فعالیت ه تربیت فلسف ،1375،زاهدی، مرتضی -

 .اول چاپ کبیر، امیر تربیت، و تعلیم فلسفه و اصول، 1364، علی شریعتمداری، -

 .دارالخریجی ریاض، االسالمیه، التربیه اصولق ، 1415 شحات؛ محمد خطیب، -

 .سیزدهم چاپ رضوی، قدس آستان آن، مراحل و تربیت و تعلیم، 1372 ،غالمحسین شکوهی، -

 

 

17 



 
 

 
 

 

 .اسالمی انتشارات اول، جلد حسینی، خسروی غالمرضا ترجمه المیزان، تفسیر ،1363،حسین محمد طباطبائی، -

  بعثت، انتشارات اسالمی، پرورش و آموزش ،1356ابوالفضل، عزّتی، -

 .انتشارات امیرکبیر ،تهران ،اسالمی تربیت نقش عادت در ،1378،علی اشرف جودت، تقی -

 چهارم، تهران، انتشارات امیری، زمینه تربیت، ، 1365، قائمی علی -

 .صدرا انتشارات ،تهران ،9 و 8 ،7 ج ،قرآن با آشنایی، 1378 ،مرتضی مطهری، -

  ،(مجلد یک در)  ج 2 ، اسالم مکتب ،زمان، قم مقتضیات و اسالم ،1380مرتضی، مطهری، -

  اسالم، مکتب قم، کامل، انسان، 1380، مرتضی مطهری، -

 .صدرا انتشارات ،تهران ،گفتار پانزده، 1380 ،مرتضی مطهری، -

 .صدرا انتشارات: تهران. اسالم در تربیت و تعلیم، 1374 ،مرتضی مطهری، -

 .صدرا انتشارات ،تهران ،(ع) علی دافعه و جاذبه، 1364 ،مرتضی مطهری، -

 .صدرا انتشارات ،تهران ،اندرزها و ها حکمت ،1373،مرتضی مطهری، -

 .مجمع جهانی اهل بیت)ع( ،قم، داستان راستان ،1378مرتضی، مطهری، -

 .صدرا انتشارات ،تهران ،گفتار ده، 1369 ،مرتضی مطهری، -

 صدرا انتشارات ،تهران ،البالغه نهج در سیری، 1353 ،مرتضی مطهری، -
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