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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
 :تتبع ونگـارش 
  » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيـن الـديــن

  و انـغـژيک افـيــــديـــر مطـالعات سـتراتــم
  جرمنی -مسؤل مرکز کلتوری دحـــــق الره

  

   دوستی و دشمنی اعتدال در

  

ريط  انتخاب روی به معنای  اعتدال و ميانه راط و تف د راه وسط و عدم تمايل به اف رآن. را ميګوين شان  ق يم ال ،  عظ

  .  نموده استامت اسالم را امت ميانه معرفی

ن دال در دي دس اعت يعی  مق رو وس الم، قلم ر دارد  اس شمندان . را در ب اء ودان ي علم ور اول دال در ام ه اعت ز جمل

   : نموده اند   خالصه وفورمولبندیبه عرصه ھای مختلفی به شرح ذيل را  شخصی 

 ،اعتدال در دنياطلبی ، اعتدال در خوردن و آشاميدن، اعتدال در راه رفتن،  اعتدال در سخن گفتن،اعتدال در عبادت

   . دوستی ودشمنی  واعتدال دراعتدال در ارضای غريزه جنسی ،و غضبقھراعتدال در 

ا در مورد اعتدال  در  دوستی ودشمنی ه ب ط دوستانه وبرادران اد  رواب  بايد ګفت که دين مقدس اسالم در ايج

وده است  جانبداری سيس اين روابط  دفاع وأاز  تبلکه کيد نموده ــأ ت نه تنھا افراد مسلمان  م نم ن دوستی   و ھ اي

دال میی ھای ارزنده و گرانبھا  را سرمايه در  شمارد، ولی با افراط در رفاقت و دوستی مخالف است و خواھان اعت

  .باشد روابط دوستانه می

دوست، روزی دشمن  با دوست خود در حد اعتدال دوستی کن؛ زيرا ممکن است آن: در روايت اسالمی آمده است  

  .است ھمان دشمن، روزی دوست تو گردتو گردد و در دشمنی خود نيز معتدل باش؛ زيرا ممکن 

ه اسرار  افراط می خود بعضی از افراد در دوستی  ه ھم ه طوری ک دګی کنند، ب ی مسائل زن   شخصی وخويش، حت

ان  می  ه که در بسياری از اوقات حوادثی  بگذارند؛ در حالي  در ميان می خود دوست  با نيز  را خويشخصوصی مي

ا کسی دشمن می برخی از افراد کس ــرعب .شود خواھد  تو من  که  ھمين شخص روزی دشد ــيآ شوند،  ، وقتی ب

  .بندند  و راه بازگشت را برخود می)به ضم پ(  که ھمه پل ھاکنند افراط می خويش چنان در دشمنی 

ی دشمن «:ميګويد سعدی  ه وقت ه  ّھر آن سری که داری، با دوست در ميان منه، چه دانی ک دی ک ردد، و ھر گزن گ

  ».توانی به دشمن مرسان که وقتی دوست شود
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ه  ادمګر نبايد  اشتباه کرد ک ا دوست ، اعتم شهب ه  يکی از ري رين پاي ه شمار می دارت اعی ب ات اجتم رود و  ھای حي

وار اسالم اسالم و قرآن  دين مقدس مورد تأييد امبر بزرګ ه  عظيم الشان وسنت پي د ب يش از ح اد ب ا اعتم  است، ام

شرع مقدس در . شرعی ناسازگار است  در مسائل خطير و سرنوشت ساز، با موازين عقلی وديگران، به خصوص

   .اين موارد، رعايت جانب احتياط و اعتدال را توصيه نموده است

  پايان
 

  

    دوستی و دشمنی اعتدال در: نام مقاله 

  » سعيد افغانی-سعيدی«  امين الدين :  تتبع ونگارش 

  تيژيکی افغان ومرکز مطالعات سترار ـديـم

   جرمنی-مسؤل مرکز فرھنگی دحق الره  

  
 

  
 
 


