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طرح مسئله

با در نظر گرفتن این اصل بنیادین که هر نظام سیاسی مردم گرا تالش می نماید تا با «معنابخشی» و
«جهت دهی» به مبانی معرفتی خود ،مناسببببات دولت و ملت را بر هایه «رضبببایت نسببببی» آن جامعه
توسببعه و تیکیب بخشببد ،الگوی اعتدال می تواند به عنوان گ ینه ای «معنابخش» و «جهت ده» در
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نظام های دینی مورد توجه قرار گیرد .در این راسببتا ،مفاهیب «اعتدال» و «افراط» به عنوان مفاهیمی
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تاثیرگذار در نسبت و تقارن با «همگرایی»« ،واگرایی» و «واهمگرایی» در مناسبات دولت ها و ملت ها
و همچنین نیروهای اجتماعی با یکدیگر و در کارآمدی و ناکارآمدی نظام های سببیاسببی قابل طر و
آزمون است.
نوشببتار هیش رو ،با طر «هرسببش ها و هاسببی های» ذیل ،فرایند تیقیق را در منظومه ای منسببجب و
روشمند به بیث خواهد گذاشت.
مفهوم سازی دوگانه اعتدال در اندیشه امام علی

چگونه صورتبندی خواهد شد؟

آیا الگوی اعتدال از بازدارندگی الزم برای مهار افراط گری در عرصه نظام سیاسی برخوردار است؟
در اندیشببه امام علی

صببورتبندی اعتدال به مبابه «روش» و «بینش» با تمرک بر توازن بخشببی و

هماهنگ سازی ،در قالب سه عنصر عقالنیت ،دیانت و اخالق ،در مسیر راه توحید و تکامل انسان،
با تأکید بر بازدارندگی از افراط گرایی خوانش هذیر است.
روش :نظریه تشکیک

نظریه ت شکیک درباره قواعد و مراتب حاکب بر وجود بیث می کند .مال صدرا در ا سفار به تنا سب ،از
حقیقت وجود و ذومراتب بودن آن سخن گفته است .تفکیک هر مرتبه از این مراتب را ن د عقل موجه
بر شبببمرده اما آنها را در «اتمیت»« ،اولویت»« ،اشبببدیت» و «اکبریت» ،در یک مقام و من لت نمی
داند(.مالصدرا ،1384 ،ج )35 :2بر این اساس ،همچنانکه وجود انسان برخوردار از مراتب(جسمانی،
نفسببانی و عقالنی) اسببت .قرآن هب باطنی دارد که هریک را مراتب و درجات و منازل و مقاماتی چند
است(.مالصدرا ،1384 ،ج)56 :5
در تشکیک ،سه مفهوم مورد توجه قرار گرفته است :وحدت (مابه االشتراک) ،کبرت (مابه االمتیاز)،
و رجوع کبرت به وحدت .بدین بیان ما میتوانیب کبرت را به واسبببوه وحدت تعرین کنیب ،و وحدت را
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به واسوه کبرت( .مالصدرا ،1384 ،ج)120 :2
با در نظر گرفتن آنچه بیان شد باید در نظر داشت «تشکیک خاص تشکیک واقعی است .یک حقیقت
که دارای مراتب شببدید ،ضببعین ،متوس ب که مابه االشببتراک و مابه االمتیاز آن مراتب از یک سببنی
باشد( ».منتظری ،1394 ،ج)383 :1
مالصدرا با استشهاد به آیات قرآن ،و بیان قوای چندگانه انسانها ،بهترین کارها را میانه آنها بر شمرده،

حساب آورده است( .مالصدرا ،1384 ،ج)85-88 :7
کاربسببت روش شببناسببانه تشببکیک با در نظر گرفتن خصببوصببیاتی چون؛ ذومراتب بودن هدیدهها با
دامنهای از کمال و نقص و نه کمال و نفی ،برخورداری آنها از کبرت در عین وحدت ،تدرجی بودن
آنها ،میتواند با مفهوم اعتدال به عنوان گ ینهای «بیش از دو» و «مبتنی بر جمع هذیری» سببنخیت و
موضبببوعیت هیدا نماید .در نتیجه ،نظریه تشبببکیک با قبول امکان دسبببتیابی مشبببارکت جویانه بر هایه
بنیانهای معرفتیاش ،در عرصه سیاسی از این ظرفیت برخوردار است بجای رفتارهای افراط گرایانه
و یکسویه ،بستر الزم برای «درک متقابل»« ،گفتگوی متکاثر» و «هم یستی همدالنه» در جامعه را با
وجود نیروهای اجتماعی فراهب کند و امکان وفاقگرایی را به وجود آورد.

مفهوم سازی دوگانه اعتدال در اندیشه امام علی (ع)

و دو طرف آن یعنی ،افراط و تفری را مذموم و نکوهیده ،دانسببته اسببت .نکته حا اهمیت آن که وی
ُ َّ َّ
َ َّ َ ْ ُ َّ
آیه ُّم َی َّمد َّر ُسول الله َوالذی َن َم َع ُه أ شد ُاء َعلی الکفار ُر َح َم ُاء َبی َن ُه ْب را از م صادیق میانه روی و اعتدال به

آنچه از مفهوم اعتدال در دو سببباحت «روش» و «بینش» ،صبببورتبندی خواهد شبببد ،مبتنی بر این
رویکرد اسببت که با تکیه بر روش شببناسببی نظریه تشببکیک می توان ،مفهوم سببازی اعتدال را به نیو
قابل قبول ،روشمند و نظامند نمود.
 .1اعتدال به مثابه روش:
 .1-1بررسی مفهوم اعتدال:

 .1-1-1مفهوم اعتدال در لغتنامه انگلیسی:
اعتدال ( ،)moderationدر لغتنامه کالین این چنین به کار برده شده است .1 :دولت یا نمونهای از
متو س بودن ،مالیمت؛ و تعادل  .2عمل تعدیل  ...اگر شما رفتار ا شخا صی را اعتدال آمی بدانید به
معنای آن اسبببت که شبببما رفتار وی را تایید کردهاید ،زیرا آنها عقالنی و نه افراطی عمل میکنند.
()www.collinsdictionary.com
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شببباگن در بخش اول کتاب «قاعده اعتدال» ،از منظر هارهای از لغتنویسبببان و فرهنگنامهها واژه
اعتدال را به معنای اندازهگیری و حکومت کردن و به عنوان حکمران و معلب توصبببین نموده اسبببت.
«جان رایدر در  moderatio 1606را به میانهروی ،دولت معتدل ،سببنجش هذیر ،متناسببب ،و گرایش
خوب تعرین کرده اسبببت  ...در سبببال  1656توماس بلوند  moderatorرا به حاکب یا قانونگذار با
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بصبببیرت که اح اب را از افراطگرایی جلوگیری مینماید ،تعرین نموده اسبببتshagan,2011:10-( .
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 )11رابرت کودری در تعرین خود از مفهوم اعتدال به معنای «نظب و تناسب» و نه ل ومن «حدوس »
اشاره نموده است)ibid , p : 10( .
 .2-1-1مفهوم اعتدال در قرآن :
در قرآن کلمه «اعتدال» مورد ا ستفاده قرار نگرفته و به جای آن در شش مورد ( سوره ما ده ،آیه /66
سوره توبه ،آیه  /42سوره نیل ،آیه  /9سوره لقمان ،آیه  19 ،32و سوره فاطر ،آیه  ) 32کلمه «قصد»،
و هنج مورد کلمه «وس ب » (سببوره بقره ،آیه  143و  /238سببوره ما ده ،آیه  /89سببوره القلب ،آیه /28
سبببوره عادیات ،آیه  )5تالوت شبببده اسبببت که اهل لغت و مفسبببرین این واژهها را به اعتدال ترجمه
نمودهاند .راغب در مفردات ،کلمه «قصببد» را به اسببتقامت راه معنا و دو وضببعیت برای آن ذکر نموده
است:
 -1زمانی که بین دو طرف [مذموم] افراط و تفری قرار میگیرد مبل جود که حد وس اسراف و بخل
ْ
ْ
است و شجاعت که حد وس تهور و جبن استَ « .و اقصد فی َمشیک در رفتارت میانهروی اختیار کن.
سوره لقمان ،آیه »19
َ
 -2زمانی که بین امر میمود و مذموم واقع شببود .مبل وقوع بین عدل و جور و قریب و بعید« .فمنهب
ْ
َْ
ظالب ل َنفسه و منهب ُمقتصد .سوره فاطر ،آیه  » 32بعضی از آنها به نفس خود ظلب کردند و برخی دیگر
راه عدل در هیش گرفتند( .الراغب االصبببفهانی ،بی تا )523 :مرحوم طباطبایی در تفسبببیرالمی ان
َ
میگوید« :کلمه قصبببد در هرچی ی به معنای حد اعتدال در آن اسبببت ».وی در ذیل آیه « َو کذلک
ُ ُ ً
َجعلناک ْب أمة َو َسوا .سوره بقره ،آیه  »143کلمه وس را به معنای چی ی که میانه دو طرف قرار گرفته
باشد که نه ج و آن طرف و نه ج و این طرف باشد ،می داند.
 .3-1-1مفهوم اعتدال در نهج البالغه:
در نهج البالغه واژه اعتدال در چند مورد به کار برده شبببده که مراد از آن رشبببد و کمال ،اسبببتواری،
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یکسان بودن ،راه راست و جاده حق ،و تناسب داشتن اراده شده است.
ُ
َ َ
 « َحت ِإذا ق َال ا ْ ِت َدال ُم خطبم 83(نهج البالغم)98 :1386 ،
َ
ُ
َ
 « َف َح َن ْوا ب ُطول الطا َ ة ا ْ تدال ظ ُهور ْهم خطبم  91از فراوان باد
ِ ِ
ِ
ِ ِ
قامتشان خمیده شد » (نهج البالغم)114 :1386 ،
َ
ٌ
و جاده حق» (نهج
 « َوا ْ َت َدل َم ِائل خطبم  152بازگش بم راه راو جاده
البالغم )199 :1386 ،از واژه ا تدل بم نوان بازگش بم راه را
آنگاه کم جوان در حد کمال ر ید »

عالوه بر موارد فوق ،عبارات دیگری در باره معنای اعتدال وجود دارد که میتوان با استناد به آن موارد
چنین اسببتنباط نمود که مفهوم اعتدال ن د امام ،به معنای «توازن بخشببی» آمده اسببت :خداوند هر
یک از موجودات و انسببانها را به اندازه و متناسببب با سببرشببتش اسببتوار آفریده که نه از حد و مرزش

مفهوم سازی دوگانه اعتدال در اندیشه امام علی (ع)

حق یاد نموده کم در ایم ظهور ا الل و قرآن آشکار گردید
َ َْ
َ ََ
 «ف َما أشد ا ْ ِت َدال اْل ْح َوال خطبم  192چقدر حاال م ها با هم یکسانِ
» (نهج البالغم )280 :1386،
و هماهنگ ا
َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ َْ
ْ
 «وا تدل مع ِالم العدل خطبم  216نشانمهای دال ا تدالپذیر وِ
ا توارند » (نهج البالغم)315 :1386 ،

تجاوز کند و نه در رسببیدن به مرحله رشببد کوتاهی کند .بر همین اسبباس ،روزی انسببانها را عادالنه
تقسببیب کرد که گاهی کب و زمانی زیاد .خوبه ( 91نهج البالغه )113-119 :1386 ،در این خوبه از
ََ
واژه « َعدل» ،در خو به  165در مورد آفرینش طاووس از واژه «ت عد یل» برای ت ناسببببب ،توازن و
اندازهگیری مورد اسبببتفاده قرار گرفته اسبببت .و در فرازی از نامه  53هب آنجا که مردم را از قشبببرهای
گوناگون بر میشبببمرد که به یکدیگر نیازمندند .و اصبببال هر یک ج با دیگری امکان ندارد« .توازن
بخشی» قابل استدراک است( .نهج البالغه)407 :1386 ،
نتیجه آن که ،در کالم ا مام علی

برحسبببب آنچه بیان شبببد ،واژه اعتدال به معنای میانه روی

ا ستعمال ن شده ا ست .بلکه کلمه اعتدال به معنای تنا سب ،تقارن و کمال به کار برده شده ا ست که
این توازن گاه با «حد وس و میانههذیری» و گاه با «کب و زیاد و میانهناهذیری» مفهوم هذیر خواهد شد.
با در نظرگرفتن این کارب ست ،مفهوم اعتدال گ سترهای فراختر و عامتر هیدا خواهد نمود زیرا تنا سب و
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کمال با توجه به شبببرای و ظرفیت هدیده ها ،مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت .در سبببخنان ایشبببان
کلمههایی چون؛ «طریق الوسببوی»« ،قصببدالسبببیل»« ،النم الوسبب »« ،اإلقتصبباد» ،و«النمرقة
الوسوی» به معنای «اعتدال» اراده و بر آن تأکید شده است .و چون وجه غالب در اعتدال میانه بودن
است ،مفهوم اعتدال منصرف به حد وس شده است که این میانهروی در عرصه اجتماعی و سیاسی
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با مؤلفههایی چون انعوافهذیری ،ان صاف دا شتن ،خ شونت هرهی ی ،هرهی از زیادهروی ،کبکاری ،و
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 ...مصداق هیدا خواهد نمود.
 .2-1فهم اعتدال در نسبت با نظریه تشکیک:

در چارچوب درون باشی دینی ،اعتدال در نسبت با تشکیک می تواند باورمندان به دین الهی و توحید
را در جامعه با «حقیقت مدرج» و هذیرش ذومراتب بودن آنان (مبتنی بر اتمیت ،اشبببدیت ،اکبریت)
مورد توجه و تأیید قرار دهد و از داللتهای یک سبببویه که مانع هذیرش دیگری ،تفاسبببیر گوناگون،
درجهب ندی افراد و گروه های مختلن جام عه در برابر تکبر نیرو های سببب یاسبببی و فکری میگردد،
جلوگیری به عمل آورد .مبال مفهوم توحید به عنوان هسته سخت و مرک ی در ادیان الهی میتواند به
عنوان عنصببری وحدت بخش ،در طیفی از عام تا اخص با برخورداری از سببلسببله مراتب کبرت بخش
خود و برح سب شرای یعنی اکبریت و اقلیت جامعه مورد تف سیر و توجه قرار داد .همچنان که قرآن از
این ظرفیت در برابر اهل کتاب بهره برده اسببت و آنان را به تجمیع در برابر اطاعت از خدا و اجتناب از
طاغوت دعوت کرده است:
«بگو« :ای اهل کتاب بیایید بم وی خن کم میان ما و شما یکسان ا

؛

کم جز خداوند یگانم را نپر تیم و چیزی را همتای او قرار ندهیم؛ و بعض از
ما ،بعض دیگر را -غیر از خدای یگانم -بم خدای نپذیرد آل مران » 64

البته مفهوم توحید میتواند در میدوده اسالم به صورت خاص و یا در اندیشه شیعه به صورت اخص
بدون نفی دیگری مورد توجه و سبببنجش قرار گیرد و به عنوان مشبببخصبببه یک گروه و جریان قلمداد
شبببود .همچنان که قرآن نه تنها کبرت اندیشبببی و تفاوتها را مورد انکار قرار نمیدهد بلکه آنها را در
سلسله مراتب نظام اندیشگی اجتناب ناهذیر بر شمرده است« .اگر هروردگارت میخواست ،همه مردم
را یک ّامت (بدون هیچ گونه اختالف) قرار میداد؛ ولی آنها همواره مختلفند .سوره هود ،آیه »118
«ای مردل ما شما را از ی مرد و زن آفریدیم و شما را تیرهها و قبی مها قرار دادیم

16

تا یکدیگر را بشنا ید ،گرام ترین شما نزد خداوند با تقواترین شما
خداوند دانا و آگاه ا

؛

وره حجرا  ،آیم »13

بدیهی ا ست این معیار ن سبی خواهد بود و در هر جامعه با توجه به گرایشهای عقیدتی آن سویههای
خود را انتخاب خواهد نمود .امام خمینی در شر دعای سیر به این نکته در خ صوص عالب ظاهر و
باطن اشبباره نموده که این عوالب ذومراتب و دارای شببدت و ضببعن و برای افراد نسبببی اسببت« .غیب
هستی نی هر مرتبه نسبت به مرتبه هایینتر خود غیب و آن مرتبه شهادت است .هر مرتبه هایین ظاهر
مرتبه برتر .مبال عالب ُملک و حس که هایینترین مراتب است ظاهر است ولی عالب مبال نسبت به آن
باطن و غیب است و همین عالب مبال نسبت به عالب عقل شهادت و عالب عقل غیب میباشد( ».امام
خمینی)165 :1388 ،
با در نظر گرفتن آنچه به عنوان روش بیث یعنی نظریه ت شکیک از آن سخن رفت میتوان کالم امام
علی

که ایمان را به درجات و اقسام چندگانه توصین نموده ،و جهاد در راه خدا را به عنوان رفتاری

که موجب میشببود تا بر ایمان دینداران اف وده شببود تفسببیر نمود .زیرا ایمان در انسببان نوری ایجاد
میکند که هر چه ایمان رشد کند آن نی اف ایش خواهد یافت.

مفهوم سازی دوگانه اعتدال در اندیشه امام علی (ع)

(باطن) و شهادت (ظاهر) نسبی میباشد هب برای افراد و سالکان و هب در هستی ...در مراتب طولی

«از ایمان پر یده شد و فرمود :ایمان بر شناخ با ق  ،اقرار با زبان ،و مل
با ا ضاء و جوارح ا

حکم ( »227نهج البالغم)482 :1386 ،

«مبارزه بر ایمان و تس یم ما م افزود خطبم ( » 56نهج البالغم)74 :1386 ،
«ایمان نقطمای نوران در ق

پدید آورد کم هرچم ایمان رشد کند آن نیز فزون

یابد » (نهج البالغم)491 :1386 ،

بر همین اساس ،امام صادق

به یکی از هیروان خود فرمود:

ای بدالعزیز ،بم را ت کم ایمان ده درجم ا

 ،بم مانند نردبان کم م بایس

پ م پ م از آن باال رف  ،پس کس کم دارای دو درجم از ایمان ا
دارای یك درجم ا

بم آن کم

 ،نباید بگوید تو را ایمان نیس و همین طور (دوم بم

وم ) تا بم دهم بر د و آن را کم در درجة پایینتر از تو ا

نباید اقط از

ایمانش پنداری (اگر چنین باشد) آن کم در درجة باالتر از تو ا

م بایس

17

17

تو را اقط پندارد ب کم پایینتر از خود را کم دیدی با مهربان بم درجة خود
بر ان و آنچم را کم تواناییش را ندارد بر او بار مکن کم کمرش خواهد شکس و
بم حق ،کس کم دل مؤمن را بشکند بر او الزل ا

کم جبرانش کند و

بهبودش بخشد (ابن بابویم ،1403 ،ج)447 :2
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این که ایمان در مجموعهای از درجات قرار دارد بیانگر آن اسبببت که در خصبببوص ایمان ورزی ،هر
فردی از مؤمنین ،درجهای از ایمان برخوردار اسبببت که میتواند در نسببببت با دیگری کمال یا نقص
قلمداد شببود اما این نقص ایمان به مفهوم نفی ایمان قلمداد نشببده اسببت .با این چارچوب میتوان به
این سبببخن امام سبببجاد

هی برد که انسبببان ها و حتی مقربین درگاه حق هب در فهب معارف و

باورهذیری شبببان ،در یک مرتبه قرار نخواهند گرفت و بین آنها تفاوت وجود دارد تا جایی که معرفت
سلمان ،کفر ابوذر قلمداد شده است:
«اگر ابوذر از آنچم در ق

مان ا

آگاه م شد او را م کش

» (الصفار،

 ،1426ج)71 :1

آنچه از موالب فوق ،متناسببب با نظریه تشببکیک قابل اسببتنباط و مفهوم سببازی اسببت و میتواند در
اعتدال ورزی مورد استفاده قرار گیرد عبارت است از این که:
 1مفهول ایمان ،تابع درجا و ماهی مراتب دارد

18

 2مفهول ایمان قاب ی فزون یافتگ و کاهندگ دارد
 3مفهول ایمان ،مفهوم نسب ا
 4در دایره ایمان ورزی ،تمرکز بر بقا و نقص و نم فنا و نف ا
 5هرکس باید متنا

با ظرفی وجودیاش نجیده شود

 6از پیش داوریهای جوالنم در قبال کمال و نقص آدمیان باید اجتناب
ورزید
 7در برابر افرادی کم در دینورزی خود با خطا و ضعفهای مواجماند خویشتن
دار باشید
 .3-1بازدارندگی اعتدال در نفی افراطگرایی:

اسالم مبنای خود را در اندیشه و عمل بر هایه اعتدال قرار داده است:

18

« دو

داشتن ترین چیزها در نزد تو ،در حق میانمترین باشد نامم ( »53نهج

البالغم)405 :1386 ،

بیتردید ،سیاستگذاری و سیاستورزی بر مدار اعتدال و اجتناب از افراطگرایی به دلیل آثار مخرب و
آسیب هذیرش به می انی حا اهمیت و دغدغه آفرین است که حتی هیامبر

نسبت به افراطگرایی

در باره دین هشدار داده و آن را با هالکت جامعه برابر دانسته است:

شدند » (نهج الفصاحم ،ب تا ،ح )69 :995

همچنان که امام خواب به مردم ،آنان را از افراطگرایی نسبت به من لت خود ،باز میدارد:
«دو تن بم خاطر من بم هالک ر یدند :دو

افراط کننده و دشمن دشنال

دهنده حکم ( »117نهج البالغم)465 :1386 ،

در نتیجه ،هنگامی که اموری چون «دین» و «من لت امام» که جایگاه رفیع و منیع آنان مورد تردید
نیسببت ،باید از غلوگویی دور نگه داشببته شببوند ،میتوان حدس زد که در باقی امور به طریق اولی باید
جانب اعتدال و اجتناب از افراط را سرلوحه خود قرار داد تا از هالکت جامعه و فروها شی آن جلوگیری
به عمل آید .هرسشی که در این سوح قابل طر است آن خواهد بود که مرز اعتدال و افراط چگونه از
یکدیگر باز شناخته خواهند شد؟
در هاسببی به این سببؤال باید این نکته را که در خالل مباحث صببورتبندی شببد به خاطر سببکرد که در
الگوی اعتدال بن مایه معنا شنا سانه آن ،توازن بخ شی و تقارن سازی ا ست که این سازوارگی هب با
«میانه هذیری» و هب با «میانه ناهذیری» هب نشبببین و همسبببو خواهد شبببد .زیرا در اعتدال سبببخن از
«تقریب» و نه «تدقیق» است .تقریبی بودن هدیدهها بیانگر مدرج و ذومراتب بودن آنها است که نظریه
تشببکیک را با اعتدال هیوند خواهد زد و رابوه معناداری بین آنها برقرار مینماید .در نتیجه ترسببیب مرز
دقیق و قابل اندازهگیری بین افراط و میانه که از شببمولیت هذیری هب برخوردار باشببند ،دشببوار خواهد
بود .چرا که ممکن است برای شخص «الن» انجام پ ،میانهروی و برای شخص «ب» افراطگرایی
به ح ساب آید .بدیهی ا ست سنجش هذیری میانهروی افراد برح سب «ظرفیت وجودی»« ،امکانات»،
«موقعیت مکانی و زمانی» ،و « نیاز افراد» ،ارزیابی خواهد شببد .و در نظام سببیاسببی مبتنی بر وضببع

19

مفهوم سازی دوگانه اعتدال در اندیشه امام علی (ع)

« از افراط در کار دین بپرهیزید کم پیشینیان شما از افراط در کار دین هالک

19

قوانین منصبببفانه میان مردم و نیروهای اجتماعی با دولت ،و همچنین رعایت «ضبببواب قانونی» به
شمار آید.
بر همین اسبباس ،کاهلسببتون در توضببیح و تفسببیر حد وس ب ارسببوو بر این عقیده اسببت که «ارسببوو
زمانیکه از حد وسب سبخن میگوید به حد وسبوی نظر ندارد که باید از لیا عددی میاسببه شبود.
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زیرا میگوید «ن سبت به ما» .ما نمیتوانیب به و سیله قواعد ریا ضی انعوافناهذیر معین کنیب که افراط

20

چی ست ،حد و س چی ست و تفری چی ست .در بع ضی موارد ممکن ا ست خوا کردن در طرف افراط
مرجح باشد تا خوا کردن در طرف تفری و حال آن که در دیگر موارد ممکن عکس این درست باشد».
(کاهلستون ،1380 ،ج)384 :1

آنچه در الگوی اعتدال به مبابه روش ،می تواند چارچوب و نقشبببه راهی برای رفتار امام در اختیار ما
قرار دهد آن است که ایشان ،در زندگی فردی ،اجتماعی و سیاسی خود ،فردی خویشتندار ،خشونت
هرهی  ،انعوافهذیر ،صادق و مردم دو ست بودند که این خ صو صیات میتواند مبنایی برای به ت صویر
کشبباندن میانهروی به شببمار آید .بخشببی از توصببیههای ایشببان در مواجهه با هرهی از افراطگرایی در
عرصههای گوناگون در نهج البالغه چنین بازتاب یافته است:
«اگر انجال نوافل بم واجبا ضرر بزند آن ناف مها موج تقرب نیس

حکم

( »39نهج البالغم)450 :1386 ،
«هرکس دشمن را از حد بگذراند ،گناه کرده ا
کند ،تم کرده ا

و هر کس در آن کوتاه

حکم ( »298نهج البالغم)501 :1386 ،

« تایش بیش از حد ا تحقاق تم ق و کمتر از حد ا تحقاق یا حسد یا ضعف
ا

حکم ( »347نهج البالغم)509 :1386 ،

20

بدیهی است هذیرش این نتایج میتواند در عرصه اجتماع و سیاست ،موجب هم ی ستی مسالمت آمی ،
فروکاهش افراطیگری ،اجتناب از نگاه صببفر و یک به هدیدهها و تفاهب متقابل بین قدرت و نیروهای
اجتماعی گردد.
 .2اعتدال به مثابه بینش

واکاوی و ترسیب شود .نقوه ع یمت در این بخش ،هاسی به این هرسشها خواهد بود که آیا میتوان از
مفهوم اعتدال در اندیشبببه امام علی

سبببخن به میان آورد؟ آیا در چارچوب معرفتی امام علی

میتوان مفهوم اعتدال را در قالب سبببه شببباخص و عنصبببر بنیادین ،یعنی «عقالنیت»« ،دیانت» و
«اخالق» ،صورتبندی نمود؟ درصورت هذیرش ،این صورتبندی به چه نیو خواهد بود و هدف از آن
چیست؟
آنچه قابل ادعا و آزمون اسبببت بر هایه این ایده اسبببتوار اسبببت که اعتدال به مبابه بینش به عنوان راه
توحید ،و مبنای عقالنیت آدمی در کالم امام یاد ،و در اندیشه وی صورتبندی و تولید خواهد شد.
 .1-2صورتبندی اعتدال در اندیشه امام علی

:

بدیهی اسببت برای آنکه هدف گذاری اعتدال به مبابه «بینش» در نگاه امام ،بارگذاری و صببورتبندی
شببود ،ابتدا باید «دغدغهها و مسببألههای» بنیادین وی شببناسببایی ،تا معیار و می انی برای سببنجش و
ارزیابی حاصل شود.
با تورق و تأمل در نهج البالغه میتوان اینگونه ا ستنباط نمود که سه ساحت و یا سه عن صر بنیادین
برای امام علی

به عنوان کلیترین و میوریترین مسببا ل اسبباسببی در جهان آفرینش و انسببان

مور بوده که امور دیگر به این ساحتها ارجاع داده خواهد شد .این سه ضلع یا سه ا صل که ما به
عنوان «اع تدال به م با به بینش» از آن یاد میکنیب در ب یا نات و کل مات ه یامبر گرامی
علی

و ا مام

قابل شناسایی و استناد است .در روایتی از هیامبر در این خصوص نقل است که در آن به سه

عنصر دین ،عقل ،و اخالق اشاره و برای انسان ضروری بر شمرده شده است:
ُ
ُ ُ
ُ
َ ُ َ
رء ِد ُین ُم و ُم ّروتم َ ق م و َح َس ُبم خ قم
ک َرل الم ِ

21

کرام انسان دینش و مروتش

مفهوم سازی دوگانه اعتدال در اندیشه امام علی (ع)

در این بخش تالش خواهد شد تا چگونگی صورتبندی اعتدال به مبابه بینش در نگاه امام علی

21

(نهج الفصاحم ،ب تا ،ح )148 :2124

ق ش و شرف وی اخالقش ا

نقل است که جبر یل بر آدم وارد شد و گفت:

در اصول کافی بخش عقل و جهل هب از امام علی

از بین سببه چی یکی را مخیری انتخاب کنی و دوتای دیگر را رها کنی .آدم به جبر یل گفت :آن سببه
کدام اسببببت؟ جبر یل گ فت :ع قل ،حیا و دین .آدم ع قل را انتخاب نمود .جبر یل به آن دو گ فت
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بازگردید .و آن دو گفتند ما مأموریب که تا عقل است با او باشیب( .کلینی،1428 ،ج)5 :1
نکته قابل توجه آن ا ست که عنا صر سه گانه نباید با نگاه تقلیل گرایانه مورد تیلیل قرار گیرد و چنین
تعبیر شود که اعتدال چی ی نیست ج عقالنیت و یا دیانت و یا اخالق .همچنان که رشد و کمال یک
گیاه منوط به فراهب شدن عواملی چون ،خاک ،آب ،نور و میی است و فقدان هر یک از این عناصر
می تواند مانع بروز طبیعی رشببد گیاه شببود ،در الگوی اعتدال هب وجود عناصببر سببه گانه برای هویت
بخشی و رشد و کمال آن ضروری است .بنابراین حذف هر یک از این عناصر به هر دلیل مفهوم سازی
اعتدال را با چالش مواجه خواهد نمود .البته شبببدت و ضبببعن و میدانداری آنها در چارچوب نظریه
تشکیک میتواند برحسب شرای و جایگاه زمانی و مکانی تغییرهذیر باشد.
با این توضیح ،آنچه از فیوای سخنان امام در باره عناصر سه گانه قابل استنباط است نشان میدهد
که وی این عنا صر را برخوردار از هویت و ا ستقالل ن سبی به شمار آورده اما این ا ستقالل ،ا ستقالل
در م سیر و روش بوده ا ست و نه ل وما در مق صد و هدف .به دلیل آن که اعتقاد وی آن ا ست که عقل

22

فارغ از هوای نفس در نهایت به معرفت خدا دسببت هیدا خواهد نمود و اسبباسببا آن عقلی که میروم از
این شناخت گردد ناگ یر با موانعی مواجه شده ا ست که امکان شناخت درست را از وی سلب نموده
است.
«آرزوهای دور و دراز قل را غافل و یاد خدا را بم فراموش م

پارد خطبم

( »86نهج البالغم)103 :1386 ،
« خواهشهای نفس ق ش را دریده ا

خطبم ( »109نهج البالغم،

)145 :1386

از این رو ،عقل ،دین و اخالق سه ج ء و رکن وجود شناسانه ،قوامبخش و تفکیکناهذیر اندیشه امام
علی

به شببمار میروند که هر یک از این اج اء ،در سبباحت خود و در نسبببت و هیوند با اج اء خود،

22

هب «تعرین» و هب «تعدیل» خواهند شد.
دیدگاه امام علی

در نهج البالغه در خ صوص عنا صر سهگانه در یک زنجیره معرفتی و معنایی در

هیوند با اعتدال به عنوان «راه و رسب هیامبر»« ،مسیر رستگاری» و « تضمین سعادت انسان» معرفی
شده است که هر یک از این عناصر ،به بخشی از نیازها و دغدغههای انسان هاسی خواهد گفت و در
جای خود برای هدفگذاری انسان بسوی «راه توحید» و «تکامل انسان» ضروری به شمار رفته است.
عنا صر حا ضر و دغدغه آفرین بوده ا ست .براین ا ساس ،آنچه در خ صوص عنا صر سه گانه اعتدال
حا اهمیت اسببت نوع کیفیت ورود به آن ،غنی سببازی مفاهیب ،و ارتباط و یا عدم ارتباط میان آنها
است .کما این که موهری در باره نیاز به هرستش انسان میگوید:
« پیامبران پر تش را نیاوردند و ابتکار نکردند ب کم نوع پر تش را بم بشر
آموختند » (مطهری)21 :1390 ،

 .1-1-2عنصر دیانت:
در بیانات امام عن صر دیانت مبتنی بر معنویت گرایی ا ست که به عنوان دال مرک ی برای معنابخ شی
به سببلسببلهای از مفاهیب به کار رفته اسببت و هر کدام از این مفاهیب در ایجاد و تداوم عنصببر معنویت

مفهوم سازی دوگانه اعتدال در اندیشه امام علی (ع)

باید خاطر نشان نمود که امام مبدع و کاشن این عناصر سهگانه نبوده ،زیرا در اندیشه بشر همواره این

حا اهمیت شمرده شده است:
«همانا خدای بحان و بزرگ ،یاد خود را روشن بخش دلها قرار داد ،تا گوش
پس از ناشنوای بشنود ،و چشم پس از کم نوری بنگرد ،و انسان پس از دشمن
رال گردد خطبم ( »222نهج البالغم)323 :1386 ،

امام در بیث از شبببناخت خدا به این نکته تأکید نموده که مفهوم «معنویت» از این قابلیت و توانایی
برخوردار است که به عنوان عنصری مج ا و مشروع مورد توجه قرار گیرد:
«دیدهها هرگز او را آشکار نم بینند ،اما دلها با ایمان در
خطبم ( »179نهج البالغم)242 :1386 ،

این درک معنایی به طور مستقیب به وجود عالب غیب اشاره مینماید:
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او را در م یابند
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«بم خدا ایمان داریم ،ایمان کس کم غی ها را بم چشم خود دیده ا

خطبم

( »114نهج البالغم)155 :1386 ،

بنابراین« ،ایمان» به عنوان کانونیترین عنصبببری که میتواند موجود متعالی را قابل شبببناخت نماید
دانسته شده است:
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«همانا بهترین چیزی کم انسانها م توانند با آن بم خدای بحان نزدی
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شوند ،ایمان بم خدا و ایمان بم پیامبر

ا

خطبم ( »110نهج البالغم،

)149 :1386

البته این شناخت به عنوان شرط الزم و نه کافی خواهد بود زیرا در نظام معنایی امام ،عنصر معنویت و
ایمان ورزی با تکیه بر «عمل نیکو» فهبهذیر خواهد شد و تصدیق بدون عمل ،نمیتواند معنویتگرایی
مورد نظر امام را فراهب آورد:
«ایمان روشنترین راهها و نوران ترین چراغها

 ،با ایمان بم ا مال صالح

م توان راه برد ،و با ا مال نیکو بم ایمان م توان د تر

پیدا کرد خطبم

( »156نهج البالغم)207 :1386 ،

عمل نیکو هب وابسته به «هرهی کاری» دانسته شده است:
« کس کم جامم تقوا بر ق بش بپوشاند ،کارهای نیکوی او آشکار شود خطبم
( »132نهج البالغم)177 :1386 ،
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دیانت از چند خصببوصببیت عمده برخوردار اسببت :باور به وجود متعالی و مقدس ،باور به عالب غیب،
ت سلیب هذیری در برابر امر متعالی .فقدان هر یک از این خ صو صیات می تواند این مفهوم را دچار خأل
معنایی نماید .این خصوصیات در مقولهای با عنوان معنویت اندیشی مفهوم هذیر خواهد شد.
این دیانت مبتنی بر معنویت ،اعتقاد هایه خود را با معیار ایمان به خدا ،غیب و جاودانگی مورد ارزیابی
قرار می دهد .این ایمان امری متدرج اسببت که به تناسببب رابوه انسببان با جهان هسببتی ،کب یا زیاد
نظر قرآن ،معنویت هایه تکامل اسببت( .موهری )180 :1380 ،میتوان درک نمود که چگونه معنویت
و ایمان عنصر بنیادین دیانت به شمار میرود« .ایمان اولین درجه کشن از عالب غیب است  ...ایمان
مرکبی اسببت که راکبش را به مقامهای متعالی میبرد  ...ایمان همراهی قلب بر آنچه عقل آن را بعید
میشبببمارد  ...ایمان ،ایمان نیسبببت مگر این که در آن شبببرط اسبببت که قلب آن چی را بدون دلیل
میهذیرد .بلکه ت صدیق میض ا ست( ».جیلی )270 :1418 ،البته این ایمان برای همه افراد در یک
سوح ظاهر نخواهد شد و نتایج یکسان به بار نخواهد آورد و تابع درجات است.
با در نظر گرفتن این هیش فرض ،میتوان مفهوم معنویت را که منجر به شبببکوفایی و بینایی انسبببان
نسبببت به جهان هسببتی و در راه توحید میشببود مشبباهده کرد .البته شببرط فهب معنویت ،مبتنی بر
هذیرش مفاهیب کلیدی و بنیادینی است که با تمسک بدان میتوان معنویت را به عنوان یکی از عناصر
اسببباسبببی در شبببکلگیری الگوی اعتدال موثر و مهب قلمداد نمود .در واقع ،معنویت ،بخودی خود
بیرنگ و فاقد جهت است و برای جهتدار نمودن آن الزم است مفاهیمی به آن اف وده شود تا آن را
از حالت بی شبببکل خارج و غنی نماید .آنچه از مواضبببع امام میتوان اسبببتخراج نمود آن اسبببت که
مفاهیمی چون باورمندی به وجود متعالی و عالب غیب ،ایمان ورزی ،در هیش گرفتن تقوای الهی ،و
عمل صببالح عنصببر و دایره معنویت را مفهوم هذیر و معنادار خواهد نمود .بدیهی اسببت این زنجیره از
مفاهیب به عنوان عاملی بازدارنده در جهت تمای بین معنویت گرایی دینی از معنویت گرایی غیردینی
است.
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مفهوم سازی دوگانه اعتدال در اندیشه امام علی (ع)

خواهد شد .از اینرو« ،از آنجا که مهبترین رکن انسانیت معنویات است( ».طباطبایی ،بی تا )72 :و از

25

 .2-1-2عنصر عقالنیت:
باید به این نکته توجه نمود که عقل در ادبیات روایی

در خصوص عنصر عقل در اندیشه امام علی

اسالمی ذو ابعاد و چند وجهی است .از اینرو ،هنگامی که از عقالنیت در آموزههای امام از آن سخن
به میان میآید ،باید به تفاوت و طینبندی این عنصر توجه نمود .در نتیجه ،منظور از عقل:
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 گاه به من له معرفت عقالنی :به عنوان معیار و سبببتون وجود آدمی و برانگی اننده فهب یاد شبببدهاست:
«امال

 :مالک در هر چیز قل ا

« قل برانگیزاننده فهم ا

» (حکیم  ،1384 ،ج)80 :1

» و « هر کس تعقل کند خواهد فهمید » (آمدی،

ب تا ،ح  447و )53 :446
« قل چاره از هر کاری ا

» (همان ،ب تا،ح )51 :360

«هر دانش کم قل آن را تایید نکند گمراه ا

» (همان ،ح )53 :442

 گاه به من له معرفت ایمانی:« قل فر تاده خدا

» (همان ،ح )50 :296

«ثمره قل پیروی از حق ا

»( همان ،ح)81 :413

 -گاه به من له معرفت اخالقی:
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« قل تو را کفای

کند کم راه گمراه را از ر تگاری نشان

دهد حکم

( »421نهج البالغم)523 :1386 ،
« اقل کس ا

از پروردگارش با هوای نفس خود مخالف

کم در اطا

نماید » (آمدی ،ب تا ،ح )54 :451

 گاه به من له معرفت عرفی:« قل پند گرفتن از تجارب ا

نامم ( » 31نهج البالغم)381 :1386 ،

مورد تأکید و کاربرد بوده اسببت .بنابراین ،سببیاق و قرینه کاربرد این مفاهیب در تیلیل و تبیین مباحث
باید مورد لیا قرار گیرد.
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آنچه به اختصار باید در اینجا بیان شود آن است که مفهوم عقل هب در بعد فرادینی و هب در بعد دینی
مورد توجه و کاربرد بوده اسببببت .همچنانکه در هارهای از روایات کاربرد مفهوم عقل ناظر بر عقل
فرادینی اسببت که اشبباره به تعمق و تدبر مینماید و تفکر و آگاهی بخشببی را به عنوان مبنا و معیار آن
مورد توجه قرار داده است.
امام علی

:

گف من قل را برگزیدل جبرئیل بم آن دو گف از قل دور شوید آنها گفتند
ما مأموریم کم هرجا قل باشد با آن باشیم » (ک ین  ،1428 ،ج)5 :1

در این روایت ،عقل ،ق سیب دین و حیا به کار برده شده ا ست .و بیانگر آن ا ست که به عقل نظری که
مدرک امور است و توانایی قضاوت ،تج یه و تیلیل و استدالل دارد ،اشاره نموده است.
موالعه و توجه به مضامین نهج البالغه ،به وضو خواننده را به این امر ارجاع خواهد داد که عقالنیت
به عنوان عنصببری هرکاربرد مورد توجه قرار گرفته اسببت .از این رو« ،نهج البالغه بیانگر نوع سببومی
(قرآن و احادیث هیامبر) از بیان است که حجب عظیمی از واژهها را در قالب مفاهیب عقالنی و انت اعی
به خدمت میگیرد ،به نیوی که میتوان گفت ا ستفاده وی از منبع غنی زبان عربی به صورتی ا ست

مفهوم سازی دوگانه اعتدال در اندیشه امام علی (ع)

«جبرئیل بم آدل گف از میان خرد ،حیا [اخالق] و دین یک را برگزین آدل

که هرگ هیش از وی سببابقه نداشببته اسببت  ...نهج البالغه حضببرت علی چهرهای را از وی به نمایش
میگذارد که فردی است که بینهایت با حکمت قرآن و هیامبر آشنا است( ».موراتا)545 :1378 ،
در عن صر عقالنیت ،آگاهی بخ شی ،با مفاهیب چندگانه چون؛ رو شنگری ،ا ستداللهذیری ،ق ضاوت
سبببنجی ،فرجام نگری و سبببودنگری هیوند برقرار میکند ،در اندیشبببه امام« ،بعبت انبیاء» و «زندگی
هیشینیان» به عنوان مفاهیمی آگاهی بخشی و عبرت آموز ،مورد توجه و تأکید قرار گرفته است:
« توانمندیهای پنهان شده قلها را آشکار ازند و نشانمهای قدر خدا را
معرف کنند خطبم ( »1نهج البالغم)25 :1386 ،
«اگر اق ید آیا در زندگان گذشتگان کم بر جای مانده و پدران شما آگاه و
بر آموزی نیس خطبم ( »99نهج البالغم)131 :1386 ،

فال سفه در تو ضیح آگاهی بر این نکته تأکید دارند که معیار آگاهی ،ح ضور ا ست .بدین بیان که اگر
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چی ی ن د چی ی حاضببر باشببد این حضببور مسبباوی با آگاهی اسببت( .موهری ،1389 ،ج)263 :8
بدیهی اسبببت عقالنیت این امکان را برای افراد به وجود خواهد آورد که در مواجهه با هدیده ها توان
تج یه و تیلیل امور و قضاوت واقع بینانه نسبت بدانها داشته باشند.
 .3-1-2عنصر اخالق:
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اخالق به عنوان یکی از عناصر مهب و سازنده در اندیشه امام علی

مورد توجه و تأکید فراوان قرار

گرفته است تا جایی که وی یکی از امتیازها و افتخارهای خود را معاشرت و فراگیری اخالق هسندیده
از دوران کودکی ن د هیامبر یاد میکند:
«خداوند بزرگترین فرشتم خود را مامور تربی پیامبر

کرد تا ش و روز ،او

را بم راههای بزرگواری و را ت و اخالق نیکو راهنمای کند ،و من همواره با
پیامبر بودل چونان فرزند کم همواره با مادر ا

 ،پیامبر

هر روز نشانم

تازهای از اخالق نیکو را برایم آشکار م فرمود ،و بم من فرمان م داد کم بم او
اقتداء نمایم خطبم ( »192نهج البالغم)285 :1386 ،

و خود وی هب همواره در زندگی فردی و سیا سی ،این عن صر را به عنوان عن صری بنیادین مورد توجه
قرار داده است:
«م کا اخالق را بم شما نشان دادل خطبم  ( » 87نهج البالغم:1386 ،
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اهمیت و ضبببرورت ارزش های اخالقی ن د وی آن چنان با اهمیت اسبببت که حتی قوع نظر از آثار
مذهبی و دینی اخالق ،بر این باور ا ست که اگر فر ضا نه به به شت امیدوار با شیب و نه از آتش جهنب
هرا سناک؛ نه به ثوابی معتقد با شیب و نه عقابی را باور دا شته با شیب ،باز شای سته ا ست که به دنبال
فضبببایل اخالقی برویب؛ زیرا اخالق هسبببندیده ،ما را در زندگی ،به راه رسبببتگاری و موفقیت هدایت
میکند( ».شریفی )56 :1389 ،بر همین مبنا ،به مالک اشتر توصیه مینماید که کارگ اران خود را با
در نظر گرفتن این معیار انتخاب نماید تا مردم هب در «امنیت» بیشبببتر قرار گیرند و هب «اعتماد»
بیشبببتری نسببببت به صببباحب منصببببان هیدا نمایند و از سبببوی دیگر ،کارگ اران حکومت هب دچار
خودهسندی و انیراف نگردند ،و عاملی بازدارنده برای جلوگیری از تجاوز و سواستفاده آنان از موقعیت
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حاصببل شببده فراهب آورد« :اخالق آنان گرامیتر ،و آبرویشببان میفو تر و طمعورزیشببان کمتر و
آیندهنگری آنان بیشتر است .نامه ( »53نهج البالغه)411 :1386 ،
فضببیلت اندیشبی میور این عنصببر اسببت که به مانند عناصببر دیگر با مفاهیمی چندگانه ،مبل عدالت
اندی شی ،فروتنی ،ح سن خلق ،خوی شتن داری ،نوع دو ستی ،و انعواف هذیری در یک زنجیره معنایی،
مفهوم هذیر خواهد شد که تقوای الهی به عنوان با ارزشترین ف ضیلت از آن یاد شده ا ست .البته باید
نخواهد بود .به عنوان نمونه ،مفهوم تقوا و عدالت هب در مفاهیب چندگانه ایمان و هب در مفاهیب
چندگانه اخالق قابلیت نشبببانهگذاری دارد «تقوا رأس ارزشهای اخالقی اسبببت .حکمت ( »410نهج
البالغه)521 :1386 ،
در مجموع ،میتوان با هذیرش این سببه عنصببر به عنوان عناصببر بنیادین در نگاه وجود شببناسببانه و
معرفت شبببناسبببانه امام ،در یک زنجیره معنایی با توجه به درون مایگی این عناصبببر که امام بر آن
مفاهیب ،به تصویر کشیدند ،الگوی اعتدال به مبابه بینش را تولید نمود که این الگو درصدد است تا با
ظرفیت وجودی خود در مسیر «توحید» و «تکامل انسان» قدم بردارد.
مفاهیب معنابخش عناصر سهگانه:

مفهوم سازی دوگانه اعتدال در اندیشه امام علی (ع)

به نکته اشباره نمود که بین عنصبر دین و اخالق ،تمای گذاری و مفهوم سبازی همواره دقیق و درسبت
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 .2-2اعتدال و راه توحید:

«هدای از آن ما

وره لیل ،آیم »12

«آنان را کم بم خدا ایمان آوردهاند

بم راه را

هدای کند وره نساء ،آیم

»175
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«اگر ا الل آوردند پس هدای یافتماند و اگر رویگردان شدهاند ،بر تو ابالغ

30

ا

وره آل مران ،آیم »20

«هدایت» و «ابالغ» دو مفهوم بارز قرآن ا ست و مهبترین م سأله آن شناخت خدا و قرار گرفتن در راه
توحید است .در آیات قرآن هدایت اختصاص به خدا دارد و ابالغ صفت بارز هیامبر به شمار آمده است.
از این رو ،رسالت هیامبر ارشاد و دعوت مردم به یکتاهرستی و عمل صالح است .چند نکته برجسته در
آیات فوق که مکرر از آن یاد شده عبارت است از این که:
 ) 1راه توحید ،راه را

ا

و هر کس در این مسیر قرار گیرد ،هدای یافتم

ا
 )2پیامبران مأمورند پیال خدا را بم مردل ابالغ نمایند تا حج بر آنان تمال شود
 )3در د و انبیاء و اولیای اله هیچ گونم اجبار و اکراه وجود ندارد و آنان
فقط وظیفم ابالغ را بم هده دارند

به تعبیر شهید موهری:
انسان باید راه خودش را آزادنم انتخاب کند

از این رو ،هدایت ان سان هدایت تکلیفی و ت شریعی ا ست نه هدایت تکوینی و غری ی( .برزگر:1381 ،
 )60برای شناخت خدا و در مسیر قرار گرفتن توحید چند اب ار به صورت هیوسته در اختیار انسان قرار
گرفته است :دین ،عقل و اخالق:
«دین مجمو م ای از قاید ،اخالق ،قوانین فقه و حقوق ا
خداوند برای هدای و ر تگاری بشر تعیین شده ا
مجعول اله ا

» (جوادی آم )19 :1391 ،

30

کم از ناحیم

 ،پس دین ،مصنوع و

در قرآن کریم ،قل بم اندازه نقل ،نجا دهنده و هدای گر ق مداد شده ا
(قماش )27 :1386 ،

با عنایت به موالب فوق ،می توان درک بهتری از این مسأله داشت که چگونه هدف الگوی اعتدال به
مبابه بینش ،راه توحید و تکامل انسبببان قلمداد خواهد شبببد .و امام همواره در مواقع مختلن تالش
نموده ،با خوی شتنداری و مهرورزی ،در سختترین موقعیتها و میدانها ،از هدفگذاری خود غافل

«خدایا خون ما و آنها را حفظ کن ،بین ما و آنان اصالح فرما و آنان را از گمراه
بم راه را

هدای کن خطبم ( »206نهج البالغم)305 :1386 ،

عمق اسبببترات یک هدایت انسبببانها ن د امام تا جایی اسبببت که حتی به خاطر آن جنگ را به تأخیر
میاندازد و در هاسی به معترضین میگوید:
«اگر تصور م کنید در جنگ با شامیان تردید دارل بم خدا وگند هر روزی کم
جنگ را بم تأخیر م اندازل برای آن ا

کم آرزو دارل دهای از آنها بم ما م حق

شوند و هدای گردند خطبم ( »55نهج البالغم)75 :1386 ،

مفهوم سازی دوگانه اعتدال در اندیشه امام علی (ع)

نگردد .بر این اساس ،هنگامی که شنید یارانش به شامیان دشنام میدهند چنین گفت:

این کنش کالمی ا مام بر این هایه اسبببتوار اسبببت که در تمام امور و مراحل ،اولیت و اولویت با دعوت
انسبببانها به شبببناخت خدا و راه مسبببتقیب اسبببت که در درون آن نوعی خیرخواهی انسبببانی هب قابل
مشبباهده اسببت .دغدغه امام در هدایت انسببانها تا بدانجا گسببترده اسببت که حتی به کارگ اران خود
توصیه مینماید که کینه شان نسبت به دشمن موجب نگردد که هیش از دعوت به هدایت ،با آنان وارد
کارزار شوند:
«مبادا کینم آنان پیش از آن کم آنان را بم راه هدای فرا خوانید ،و درهای ذر
را بر آنان ببندید شما را بم جنگ وا دارد نامم ( »12نهج البالغم)351 :1386 ،
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الگوی اعتدال به مبابه بینش در اندیشه امام علی

32
نتیجه گیری:

 .1در سلسله اعصاب نهج البالغه مفهوم «اعتدال» ،هب به مبابه «هدف» و «مقصد» «چپ و راست
گمراهی ،و راه میانه ،جاده م ستقیب الهی ا ست که قرآن و آثار نبوت آن را تو صیه میکند .خوبه »16
(نهج البالغه )41 :1386 ،و هب به مبابه «وسیله» و «مسیر» «در رفتار (با مشرکین) نرمی و درشتی
را به هب آمی  ،رفتاری توأم با شدت و نرمش دا شته باش ،بین ن دیکی و دوری امت اج برقرار کن .نامه
( »19نهج البالغه )357 :1386 ،ترسیب شده است.
 .2معنایی که از مفهوم اعتدال در نهج البالغه ،با کمترین آسبببیب و بیشبببترین آورده ،قابل برداشبببت
ا ست عبارت ا ست از« :تنا سب و تقارن» که این توازن بخ شی گاه در «میانه شدن» و گاه در «میانه

32

ناشبببدن» ،خواهد بود .در اندیشبببه امام ،مفهوم اعتدال به مبابه روش و بینش ،طرحی فراگیر برای
هرهی از افراطگرایی در سوح نظر و عمل ا ست .و در بینش به معنای طرفیت با عنوان حق هرستی و
راه توحید از آن یاد می شود و در برابر شرک قرار خواهد گرفت.
 .3عناصر سه گانه عقالنیت ،دیانت و اخالق سه ساحت است که جهان هستی و رواب بین انسانها را
جهت دار میکند .این عنا صر از ا ستقالل برخوردارند و هر کدام م سا ل ،مو ضوعات و غایات خود را
این سه عنصر نه تنها در تضاد با یکدیگر قرا نخواهند گرفت بلکه همدیگر را در

اندیشه امام علی

جهت شناسایی نظام هستی و رواب میان انسانها هوشش خواهند داد .زیرا در صورت اجتماع ،امت اج
حاصبل خواهد شببد و موجب میشببود تضببادشببان به واسببوه حضببور دیگری تعدیل و تنظیب شببود .به
فرموده امام علی

:

«با آفرینش اشیاء متضاد ،ثاب م شود کم دارای ضدی نیس  ،و با هماهنگ
کردن اشیاء دانستم م شود کم همانندی ندارد خدای

کم روشن

را با

تاریک  ،آشکار را با نهان ،خشک را با تری ،گرم را با ردی ضد هم قرار داد
و ناصر متضاد را با هم ترکی

و هماهنگ کرد ،و بین موجودا ضد هم،

مفهوم سازی دوگانه اعتدال در اندیشه امام علی (ع)

دارند البته این اسببتقالل به صببورت مانعةالجمع از نوع قضببیه منفصببله شببرطی نیسببت .از این رو ،در

وحد ایجاد کرد خطبم ( »186نهج البالغم)259 :1386 ،

به عنوان نمونه ،عقل موجب میگردد تا رفتارهای دینی از ج میتهای آرمانگرایانه و غیر واقع بینانه،
از هندارهای خواهذیر و کج سببلیقگیها فاصببله گیرد .در نتیجه عقل ،انسببان را از انیواط نفسببانی،
جهل و ناتوانی باز میدارد .به همان می ان عنصبببردین موجب خواهد گشبببت عقل خود را از منفعت
طلبی ،زیاده خواهی ،خشک اندیشی ،سرگشتگی و اضوراب برهاند.
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اعتدال به مبابه «روش» و «بینش»
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منابع و مآخذ

بدال م ( ،)1391منزلت عقل در هندسه معرفت دینی ،چاپ ششم ،قم :ا راء

جوادی آم
خمین

یدروح ال م ( ،)1388شرح حدیث جنود عقل و جهل ،تهران :مو سم تنظیم و نشر

آثار امال خمین
صدرالمتألهین شیرازی( ،)1384اسفار ،ج ،7/5/2محمد خواجوی ،چاپ ول ،تهران :مول
ید محمدحسین(ب تا) ،معنویت تشیع ،قم :انتشارا تشیع

طباطبای

ههعید( ،)1386جایگاه عقل در استتتنباا احما  ،چاپ دول ،قم :پژوهشههگاه ول و

قماشهه

فرهنگ ا الم
کاپ سهههتون فردری

( ،)1380تاریخ فلستتفه ،1 ،هههیدجالل الدین مجتبوی ،چاپ چهارل،

تهران :روش و م و فرهنگ
مطهری مرتض ( ،)1380آینده انقالب اسالمی ایران ،تهران :صدرا

مفهوم سازی دوگانه اعتدال در اندیشه امام علی (ع)

حکیم محمدرضا ( ،)1384الحیاة ،ج  ،1احمد آرال ،چاپ ششم ،تهران :دلیل ما

مطهری مرتض ( ،)1389مجموعه آثار  ،ج ،8تهران :صدرا
مطهری مرتض ( ،)1390مقدمه ای بر جهان بینی اسالمی؛ انسان در قرآن ،تهران :صدرا
موراتا اچیکو( ،)1378سیمای ا سال  ،بدالرحیم گواه  ،چاپ نخ س  ،تهران :دفتر ن شر
فرهنگ ا الم
نهج البالغه( ،)1386ترجمم محمد دشت  ،قم :طرآگین
آ مدی بدالوا حد بن مح مد (ب

تا) ،تصتتنیغ غررالحمم و دررالملم ،محقق المصهههطف

الدرایت  ،قم :مکت اإل الل اال الم
جی

بدالکریم( ،)1418االنستتتان ال مامل فی معرفال االواور و االوا ل ،بیرو  :دارالک ت
الع میم

الراغ االصفهان (ب تا) ،المفردات فی غریب القرآن ،الجزء االول ،مکتبة نزار مصطف الباز
ال صفارمحمدبن الح سن( ،)1426ب صا ر الدرجات المبری ،ج،1تحقیق ال سید محمدال سید

35

35

حسین المع م ،انتشارا المکتبة الحیدریة
الک ین محمدبن یعقوب( ،)1428اصول کافی ،الجزء االول ،بیرو  :منشورا الفجر

نهج الف صاحه(،ب تا) ،کلمات ق صار پیامبر

 ،ابوالقا م پاینده ،برگرفتم از ای آی ال م

تبریزی
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برزگر ابراهیم( ،)1381مفهو غایت در اندیشتته ستتیاستتی غرب و استتال  ،پژوهش حقوق و
یا
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