مقایسه و تحلیل تعادل در تفسیر المیزان و فی ظالل القرآن

تعــادل ،توجــه منطقــی و خردگرایانــه و نــه عاطفــی و احساســیِ
چکیده رصف اســت کــه میتوانــد ســبب تبلــور حقگرایــی و آرامــش
در جامعــه شــود .گاه در جامعــهی اســامی ،خلــل و نقصــان
در تربیــت اجتامعــی دیــده میشــود کــه میتــوان ردپایــی از رعایــت نکــردن
اصــل تعــادل در رفتارهــای انســانی را مشــاهده کــرد .در ایــن پژوهــش ،مفاهیــم
و آموزههــای تربیتــی تعــادل در بعضــی از تفاســیر ،بهویــژه در تفســیر املیـزان و
فــی ظــال القــرآن بررســی شــده اســت کــه نــگاه اجتامعــی بیشــری دارنــد و وجه
اش ـراک و اف ـراق ایــن دو تفســیر ،در بیــان اصــل تعــادل ارائــه گردیــده اســت.
صاحــب فــی ظــال القــرآن ،تعــادل را بهطــور رصیــح ،بــا نــگاه بــه الیههــای
اجتامعــی رشح و بســط داده اســت و املیـزان بــا توجــه بــه ســیاق آیــات ،بــه بیــان
علمــی اصــل تعــادل پرداختــه اســت .هــدف ایــن پژوهــش ،مقایســه و تحلیــل
راهربدهــای رســیدن بــه اصــل تعــادل از نــگاه ایــن دو مفــر اســت .روش ایــن
پژوهــش ،تحلیلــی _ توصیفــی اســت .در ایــن پژوهــش ،افـراط و تفریط و نداشــن
تعــادل ،مهمتریــن آفــت اجتامعــی بهشــار آمــده اســت.
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دوفصلنامه علمی -پژوهشی
آموزه های تربیتی در قرآن و حدیث
دوره  :: 6شماره 1

 .1مقدمه و بیان مسئله

تعــادل ،توجــه منطقــی و خردگرایانــه و نــه عاطفــی و احساســی رصف اســت کــه میتوانــد ســبب تبلــور
حقگرایــی و آرامــش در جامعــه و مصــداق بــارز ق ـرار گرفــن در رصاط مســتقیم باشــد .نظــام اســامی،
نظامــی توازنــی و مبتنــی بــر تــوازن اجتامعــی ،اقتصــادی ،معیشــتی و قضایــی در میــان تودههــای مــردم
اســت و در ســورهی مبارکـهی بقــره آمــده اســتَ « :و کَذلــکَ َج َعلناکُــم أُ َّمـ ًة َو َسـطًا ( ...بقــره)۱۴۳ :؛ بیگــان
شــا را ملّــت میانهرویــی قـرار دادیــم ،حــق روح و حــق جســم را مراعــات میداریــد و آمیــزهای از حیــوان
و فرشــتهاید( »...ســیدقطــب ،۱۴۱۲ ،ج  ،۱ص  ۱۳۱ـ )۱۳۰
امــروزه ،جامع ـهی بــری بهویــژه جامعــه اســامی ،در بعضــی از مــوارد ،دچــار اف ـراط و تفریــط در
جنبههــای اعتقــادی ،فرهنگــی ،خانوادگــی ،اجتامعــی ،اقتصــادی و سیاســی شــده اســت ،بهطوریکــه بــا
چالشهــای جــدی در متــدن بــری مواجــه گشــته اســت؛ بــه ســخن دیگــر ،در حــوزهی اعتقــادی ،بــه تندروی
و افراطیگــری و یــا تفریــط دچــار شــده اســت .در حــوزهی فرهنگــی ،واژههایــی چــون احســان و ایثــار
رنگباخت ـ ه اســت .در مهــار غرایــز ،بــر از راهربدهــای صحیــح غفلــت کــرده اســت و لذتجویــی معنــای
خــود را از دســتداده اســت .در بعــد خانوادگــی ،تفریــط عاطفــی مشــاهده میشــود .در جنبـهی اجتامعــی،
بــر بــه نداشــن حساســیت در برابــر ناهنجاریهــای اجتامعــی مبتــا گشــته اســت .در امــور اقتصــادی،
تعــادل در تصمیمگیریهــا ،کمــر مشــاهده میشــود و اقتــار یــا ارساف منــود بیشــری دارد ،درحالیکــه
کریم ـهی «َ ...وکانَ بَی ـ َن ذالِــکَ قَوام ـاً» (فرقــان ،)67 :راهــرد متقــن قــرآن کریــم اســت .پژوهشــگر بــر آن
اســت از مفــر ان اجتامعــی قــرآن ،بـرای برونرفــت از ایــن چالشهــا و موانــع بهــره گیــرد .بــر اســاس ایــن،
دو مفــر بــزرگ اجتامعــی قــرآن ،ســید قطــب و عالمــه طباطبایــی را انتخــاب کــرده اســت؛ زی ـرا ایــن دو
مفــر در تفســیر خــود ،بــه آثــار و اخبــار منقــول تکیــه منیکننــد ،بلکــه بـرای رســیدن بــه مفاهیــم و معارف
آیــات ،عالمــه طباطبایــی بــر پای ـهی اندیش ـهورزی و اســتدالل روشــمند بــه کار خــود میپــردازد و ســید
قطــب ،جامعهشناســانه بــه آیــات قــرآن نظــر دارد و هــدف اصلــی آنــان ،بازگشــت بــه آموزههــای قــرآن و
آوردن آن بــه مــن زندگــی مــردم اســت و بینــش ایــن مفـران ،ارائـهی یــک نظــام دینــی اســت کــه حرکــت،
ســازندگی و مســئولیت در جامعــه القــا میکنــد؛ بنابرایــن ،بــا مقایســه و تحلیــل دیدگاههــای تفســیری
عالمــه طباطبایــی و ســید قطــب بــر اســاس یافتههایــی از قــرآن ،بــه مباحــث موردنیــاز جامعــه میپــردازد تــا
مشــکالت عــر حــارض دربــارهی نداشــن تعــادل را بشناســد و دیــن را بــه شــکل جدیــدی ،متناســب بــا زمان،
بـرای پاســخگویی بــه حــل مســائل و مشــکالت مطــرح کنــد و بــا ارائـهی راهحلهــای برگرفتــه از قــرآن کریــم
در تفســیر املیـزان و فــی ظــال القــرآن ،بعضــی از آیــات رشیــف قــرآن دربــارهی تعــادل را بــر زندگــی و نیــز
اوضــا ع و احــوال نیازهــای مــردم در عــر جدیــد تطبیــق دهــد و بــا احیــای نهضــت اصیــل اســامی ،شــکاف
ژرف میــان مســلامنان را پــر کنــد و بــا شناســاندن رســالت علمــی ،سیاســی ،اجتامعــی ،اقتصــادی ،فرهنگــی و
 ...قــرآن ،غیــرت دینــی و تربیــت نســل اســامی را متجلــی ســازد.
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 .2پیشینه و هدف پژوهش

محمــدی بخشــمند ( )۱۳۹۱در کتــاب تعــادل اجتامعــی پویــا کــه مجموعــه گفتارهایی دربــارهی فرهنگ
و جامعــه اســت ،اعتقــاد دارد کــه فرهنــگ میتوانــد عامــل اصلــی در شــکلگیری تعــادل اجتامعــی پویــا
باشــد .اگــر فرهنــگ اعتــدال ،چــه بهصــورت فــردی و اعتقــادی و چــه در عرصههــای سیاســی ،اقتصــادی بــا
ابعــاد نظــری آن در جامعــه جــا نیفتــد ،جامعــه بــه ســوی افراطوتفریــط مـیرود.
موســو یزاده ( )۱۳۸۴در کتــاب اســام و اعتــدال یــا حــد وســط میــان اف ـراط و تفریــط ،بــه بررســی
ریشــهای افــراط و تفریــط و کاربــرد آنهــا در کتــاب و ســنت پرداختــه اســت و بینشهــای افراطــی و
تفریطــی را معرفــی کــرده اســت .غلــو در دیــن ،افـراط وتفریــط خــوارج و مرجئــه ،وهابیــت ،افـراط و تفریط
دربــارهی قــرآن و اف ـراط در تأویــل ازجملــه مباحــث ایــن کتــاب اســت.
ویــن دایــر )۱۳۹۳( 1نویســنده و ســخرنان انگیزشــی آمریکایــی ،در کتــاب قــدرت تعــادل میکوشــد
توضیــح دهــد کــه چگونــه میتــوان بــا رعایــت  ۹اصــل ،تعــادل را در رفتارهــا و نگــرش فــردی ایجــاد کــرد و
بــه بهــر شــدن زندگــی کمــک منــود.
3
برایــان تریســی 2باهمــکاری کریســتینا تریــس ( ،)۱۳۹۵در کتــاب نقطــه تعــادل خــود را پیــدا کنیــد ،در
زمینـهی موفقیــت و دربــارهی اعتــدال داشــن و هدفمنــد بــودن در زندگــی ایــده میدهــد.
بهشــتیپور ( )۱۳۹۰در کتــاب تعــادل در خانــواده ،بــا بیــان مســئلهی خودشناســی و روشهایــی بـرای
ایجــاد تعــادل فــردی در زندگــی ،بــه مســئلهی ارتباطــات و اهمیــت آن در زندگــی و فنــون ایجــاد ارتبــاط
موفــق پرداختــه اســت.
حکیمپــور ( )۱۳۹۳در «كتــاب اعتــدال در قــرآن» تــاش دارد تــا بــا بیــان مفهومشناســی اعتــدال ،بــه
ذکــر تاریــخ پیدایــش ایــن واژه و تبییــن آن بپــردازد .وی در ایــن كتــاب ،اعتــدال را بــر پایـهی نظریهی ارســطو،
پایـهی اخــاق ،عواطــف و اعــال برمیشــارد و فضیلــت اخالقــی را میانـهروی و پرهیــز از دو رذیلــت افـراط
و تفریــط میدانــد.
ســید قطــب ( )۱۳۶۳در کتــاب معــامل فــی الطّریــق میگویــد کــه دیــن نیامــده اســت تــا در معابــد
گوشهنشــین شــود ،بلکــه آمــده اســت تــا زندگــی را بــه وضــع شایســتهای اداره کنــد؛ آمــده اســت تــا اجتــاع
مرتقــی ،کامــل و مطابــق بــا اســلوبی بســازد کــه خــود در بــاب زندگــی دارد.
همچنیــن وی ( )۱۳۳۸در کتــاب عدالــت اجتامعــی در اســام ،اســام را دینــی منیشناســد کــه تنهــا میــان
خالــق و مخلــوق باشــد ،بلکــه معتقــد اســت اســام یــک ایدئولــوژی جهانــی جامعاالطرافــی اســت کــه در
هــر عــر و زمانــی ،ب ـرای زندگــی برشیــت ،الزم و رضوری اســت و بــه خواســتههای مــادی و معنــوی آن
جــواب مثبــت میدهــد.
دربــارهی تعــادل کتابهــا و مقــاالت ارزنــدهای نوشتهشــده اســت؛ ا ّمــا دربــارهی بایســتههای تعــادل
1- Wayne Dyer
2- Brian Tracy
3- Brian Tracy
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در دو تفســیر املی ـزان و فــی ظــال بــا رویکــرد تطبیقــی و مقایس ـهای ،مــورد خاصــی مشــاهده منیگــردد.
در ایــن تحقیــق ،بایدهــای تعــادل بــا نــگاه ویــژهی عالمــه طباطبایــی و ســید قطــب ،بـرای رســیدن بــه یــک
تربیــت اجتامعــی متعالــی ،موضــوع پژوهــش قرارگرفتــه اســت.
هــدف ایــن پژوهــش آن اســت کــه همـهی ارزشهــای انســانی هامهنــگ باهــم شــناختهشــود و رشــد
کنــد و بــا شــناخت بایســتههای تعــادل در جــادهی متعــادل اســام ،بــا نــگاه اجتامعــی عالمــه طباطبایــی و
ســید قطــب ،از افـراط در یــک حــق خــودداری شــود کــه منجــر بــه بیشــر انحرافهــای جامعــه میگــردد
و نیــز از رشــد رسطانــی بعضــی از ارزشهــا جلوگیــری گــردد کــه ســبب محــو ارزشهــای دیگــر میشــود و
بــه ارزشهــا بهصــورت مجموعـهی بههمپیوســته و مرتبــط باهــم بنگــرد تــا یــک انســان بــر محــور تعــادل
و جامعیــت در جامعــه معرفــی شــود.

شها
 .3پرس 

پژوهش حارض در پی پاسخ دادن به پرسشهای زیر است:

 .3-1پرسش کلی

 .1تحلیل تعادل در تفسیر املیزان و فی ظالل القرآن چگونه است؟

 .3-2پرسشهای جزئی

 .1دیدگاه تفسیری سید قطب دربارهی اصل تعادل چیست؟
 .2دیدگاه تفسیری عالمه طباطبایی دربارهی اصل تعادل چیست؟
 .3وجه اشرتاک نگاه این دو مفرس دربارهی اصل تعادل چیست؟
 .4تفاوت راهربد تفسیری این دو مفرس در تبیین اصل تعادل چیست؟

 .4روش پژوهش

روش ایــن پژوهــش توصیفی_تحلیلــی اســت کــه بــه توصیــف و بررســی اصــل تعــادل در دو تفســیر
وزیــن فیظــال و املیـزان پرداختــه اســت .پژوهشــگر در روش توصیفی_تحلیلــی ،نــگاه دو مفــر را تحلیــل
کــرده و بــه ارزشگــذاری مفهــوم تعــادل و مطلــوب بــودن یــا مؤثــر بــودن تعــادل مبــادرت ورزیــده اســت و
اقدامــات ســازندهای را کــه دو مفــر ب ـرای رســیدن بــه هــدف متعالــی الزم دانســتهاند ،بررســی و تحلیــل
منــوده اســت؛ همچنیــن قوانیــن کلــی و قابلگســرش ایــن اصــل را در الیههــای اجتامعــی ارائــه کــرده اســت.
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 .5مفاهیم
 .5-1تعادل

ریشـهی تعــادل از َعــدل اســت و عــدل یعنــی تقســیط بهگونـهای مســاوی و برابــر (راغــب اصفهانــی،
 ،۱۳۸۷ص .)۵۰۲
1
بــه عقیــدهی ژ.وودارت  ،هنگامیکــه انســان بتوانــد میــان کشــشهای متضــاد خــود ،توافــق یــا
دســتکم سازشــی برقــرار کنــد ،فــرد کامــاً متعادلــی اســت (ژان اســتوتزل ژان ،۱۳۳۹ ،ص .)۱۷۴
« َو َسـطاً» ویژگـی پسـندیدهای اسـت که میان افـراط و تفریط قـرار دارد (بیضـاوی ،۱۴۱۸ ،ج  ،۱ص .)۱۱۰
حضرت علـی(ع) چـپ و راسـت را گمراهـی و راه میانـه را همان جـادهی مسـتقیم الهـی معرفـی میکنـد
(نهجالبالغـه ،خطبـه  ،۱۶ص .)۶۱
 .5-2تفسیر

برخــی نیــز گفتهانــد :تفســیر ،روشــن کــردن و کشــف منــودن م ـراد و مقصــود از لفــظ مشــکل اســت
(ابنمنظــور ،۱۴۱۴ ،ج  ،۵ص  .)۱۴۱۴شــناخت جامــع و منســجم مفاهیــم و پیامهــای قرآن ،در گرو تفســیر آن
اســت .تفســیر ،دیدگاههــای قــرآن دربــارهی مســائل و موضوعــات گوناگــون مــورد نیــاز بــر در عرصههــای
مختلــف را تبییــن میکنــد (زرقانــی ،بیتــا ،ص .)384

 .5-3روشها و گرایشهای تفسیری

برخــی از علــا در روش تفســیری خــود ،از روش نقلــی بهــره بردهانــد (معرفــت  ،1379ج  ،2ص )17؛ امــا
در تفســیر اجتهــادی ،مفــر بـرای رســیدن بــه مفاهیــم و معــارف آیــات ،بر پایـهی اندیشـهورزی و اســتدالل
روشــمند بــه کار خــود میپــردازد (معرفــت  ،1379ج  ،2ص .)224
گرایش اجتامعی در تفسـیر قرآن کریم ،در اصطالح ،گرایشـی اسـت که بر اسـاس یافتههایی از قرآن ،به
مباحـث موردنیـاز جامعـه میپـردازد تـا مشـکالت اجتامعـی عرص خـود را حل کند یـا دین را به شـکل تازهای
متناسـب بـا زمـان مطرح منایـد (علویمهـر ،۱۳۸۱ ،ص  .)۳۴۳بینش مفرسان اجتامعی ،ارائـهی یک نظام دینی
اسـت که حرکت ،سـازندگی و مسـئولیت را در جامعه القاء کند (ایازی ،1381 ،ج  ،34ص .)74-76

 .6آموزههای تعادل در تفسیر
 .6-1تعادل اقتصادی

خداونــد در قــرآن مــی فرمایــدَ « :و ِ
الســبیلِ َو ال تُ َبـ ِّذر تَبذیـ ًرا»
ءات َذالقُربــی َح َّقــهُ َو املِســکی َن َو ابـ َن َّ
(ارساء .)27 :صاحــب مجمعالبیــان فرمــوده اســت :تبذیــر بــه معنــای پاشــیدن بــا ارساف اســت و درواقــع،
1- J.Wodart
مقایسه و تحلیل تعادل در تفسیر المیزان و فی ظالل القرآن
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از بذرافشــانی گرفتهشــده اســت؛ امــا تفاوتــی کــه بــا آن دارد ،ایــن اســت کــه افشــاندن در آنجــا ،بهمنظــور
اســتفاده اســت (طباطبایــی ،1374 ،ج  ،13ص  .)111مـراد فراوانــی و کمــی خــرج و انفــاق نیســت ،بلکه مور ِد
خــرج و انفــاق اســت (ســید قطــب ،1412 ،ج  ،4ص َ « .)2222و ال تُ َبـ ِّذر تَبذیـ ًرا»؛ یعنــی مالــت را درجایــی کــه
حــق آن نیســت ،خــرج منیکنــی (شــیبانی ،1413 ،ج  ،3ص  .)288تبذیــر عطــا کــردن بــه نامســتحق اســت یــا
عطــا کــردن بــه مســتحق اســت؛ امــا عطــا کردنــی کــه بیشــر از حقــش باشــد؛ بنابرایــن ،دادنِ بــدون تبذیــر،
هــان اقتصــاد اســت (گنابــادی ،1408 ،ج  ،2ص  .)439امــام صــادق(ع) فرمودنــد :تقــوای خدا را داشــته باشــید
و ارساف و بخــل نورزیــد و میــان آن دو ،در حــال اعتــدال باشــید (بحرانــی ،۱۴۱۶ ،ج  ،۳ص .)۵۲۳
ابنعبــاس و مجاهــد و گنابــادی ،واژهی تبذیــر را مــرف کــردن در راه ناحــق معنــی میکننــد و
همچــون ســید قطــب ،تبذیــر را ارساف و زیــادهروی در خــرج منیداننــد ،بلکــه مــور ِد آن را مدنظــر دارنــد کــه
در جــای ناحقــی رصف شــود ،هرچنــد ســید قطــب در تت ّمـهی بحــث ،بــه ریختوپــاش نکــردن هــم توجــه
میکنــد؛ ا ّمــا عالمــه و بحرانــی بهطــور رصیــح ،واژهی تبذیــر را هــان ارساف بــه معنــای افســاد و زیــادهروی
در نظــر گرفتهانــد کــه مصداقهــای گوناگونــی دارد و یکــی از مصداقهــای آن ،دربــارهی امــوال اســت.
َبسطها ک َُّل ال َب ِ
سط َف َتق ُعدَ َملو ًما َمحسو ًرا» (ارساء.)29 :
« َو التَج َعل َیدَک َمغلولَ ًة اِلی ُع ُن ِقک َو ال ت ُ
ُغـ ّـل زنجیــری اســت کــه بــا آن ،اعضــا را میبندنــد و در میــان آن ق ـرار میدهنــد و بــه فــرد بخیــل
« َمغلـ ُ
ـول ال َیــد» گفتــه میشــود (راغــب اصفهانــی ،۱۳۸۷ ،ص  .)۵۶۰دســت بــر گــردن بســن ،کنایــه از خــرج
نکــردن و خســیس بــودن و خــودداری از بخشــیدن ،درســت مقابــل بســط یــد اســت کــه کنایــه از بــذل و
بخشــش اســت و اینکــه هــر چــه بــه دســتش آیــد ،از دســت خــود فروبریــزد ،بهطوریکــه هیچچیــز بـرای
خــود باقــی منیگــذارد؛ ماننــد کســی کــه کامـاً دســت خــود را در مقابــل بــاران گشــوده و حتــی قطــرهای
از آن ،در دســت وی باقــی منیمانــد و ایــن تعبیــر ،بلیغتریــن و رســاترین تعبیــر دربــارهی نهــی از اف ـراط
َبســطها  »...اســت
و تفریــط در انفــاق اســت و جمل ـهی « َف َتق ُعــدَ َملوم ـاً َمحســوراً» ،فــرع جمل ـهی « َو ال ت ُ
و واژهی «محســو ًرا» از مــادهی حــر و بــه معنــای انقطــاع و یــا عریــان شــدن اســت .برخــی گفتهانــد کــه
َبســطها ک َُّل ال َبســط»
جمل ـهی « َف َتق ُعــدَ َملوم ـاً َمحســوراً» بــر هــر دو جمل ـهی « َو التَج َعــل یَــدَک ...و َوال ت ُ
َبســطها ک َُّل ال َبســط» و معنایــش ایــن اســت کــه اگــر از
متفــرع اســت ،نهتنهــا بــه جمل ـهی پایانــی « َوال ت ُ
خــرج کــردن خــودداری کنــی و بخــل بــورزی ،رسانجــام مالمــت و رسزنــش میشــوی و در گوشـهای خواهــی
نشســت و اگــر زیــادهروی کنــی ،حــرت میخــوری و غمگیــن و پشــیامن خواهــی شــد .عالمــه بــه ایــن
َبســطها »...در مقــام نهــی از تبذیــر و ارساف باشــد و حتــی
نظــر اشــکال گرفتهانــد؛ زیـرا آشــکار نیســت « َوال ت ُ
آشــکار نیســت دادن همـهی امــوال در راه خــدا ،ارساف باشــد ،هرچنــد کــه بــا همیــن آیــه از آن نهــی شــده
باشــد؛ زیـرا پیشــر هــم گفتیــم کــه در مفهــوم «تبذیــر»« ،افســاد» نهفتــه اســت و ارساف در راه خــدا ،افســاد
نیســت و معنــی نــدارد کــه چنیــن عملــی کــه نــه خــودش فاســد میشــود و نــه چیــزی را فاســد میکنــد،
حــرت و انــدوه در پــی داشــته باشــد (طباطبایــی ،1374 ،ج  ،13ص .)114
ســید قطــب تــوازن و تعــادل را قانــون بزرگــی در برنامــهی اســامی میدانــد و میفرمایــد :غلــو و
زیــادهروی ،همچــون کوتاهــی ورزیــدن و تنگچشــمی ،بــه تــوازن و تعــادل زیــان میرســاند .تعبیــر قرآنــی
در اینجــا ،شــیوهی تصویرگــری اســت .محســور بــه معنــی «حســیر» اســت .حســیر در لغــت ،بــه چهارپایــی
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گفتــه میشــود کــه نتوانــد راه بــرود و حرکــت کنــد و بــه ســبب ضعــف و عجــز بایســتد .تنگچشــمی و
ارساف ،انســان را درمانــده و ناتــوان میکنــد و از حرکــت بازمـیدارد .انســان در هــر دو حالــت بخــل و ارساف
رسزنــش میشــود؛ بنابرایــن ،میان ـهروی بهرتیــن کارهــا اســت (ســید قطــب ،1412 ،ج  ،4ص .)2222
ابیــاری « َوال تَج َعــل» را امــر بــه اقتصــادی میدانــد کــه آن بیــن ارساف و تقتیــر اســت (ابیــاری،1405 ،
ج  ،10ص  )224و آلوســی اقتصــاد را حـ ّد فاصــل میــان افـراط و تفریــط میدانــد کــه آن بخشــش ممــدوح
اســت و بهرتیــن کارهــا ،حــد وســط آن اســت (آلوســی ،۱۴۱۵ ،ج  ،۸ص  .)۶۳حکــا در کتــب اخــاق ذکــر
کردهانــد کــه بـرای هــر خُلقــی ،دو ســوی افـراط و تفریــط وجــود دارد کــه هــر دو ناپســند اســت؛ پــس بُخــل
اف ـراط در امســاک و تبذیــر اف ـراط در انفــاق اســت و خُلــق فاضــل ،آن عــدل و وســط اســت (فخــر رازی،
 ،۱۴۲۰ج  ،۲۰ص  .)۳۲۹ایــن آیــه کنایــه اســت از بخــل بــر ســبیل مبالغــت (رازی ،۱۴۰۸ ،ج  ،۱۲ص .)۲۱۵
در ایــن آی ـهی رشیف ـه ،بــه مســئلهی میان ـهروی در امــور مالــی و انفاقــات اشــاره میکنــد و مقتصــد
بــودن انســان را مدنظــر دارد ،البتــه آنچــه در عــوام از مقتصــد بــودن دریافــت میشــود ،بــار معنایــی
آنچنــان مثبتــی نــدارد و بیشــر نشــانگر بخــل و خساســت اســت؛ ولــی بنــا بــر آنچــه در تفاســیر گفتــه شــد،
در اقتصــاد معنــای میان ـهروی نهــاده شــده اســت .در آی ـهی رشیفــه ،بــه کنایــه اشــاره دارد کــه انســان در
موضوعــات اقتصــادی و در روابــط اجتامعــی ،بایــد تعــادل را رعایــت کنــد و میانـهرو باشــد .عالمــه طباطبایی
و ســید قطــب نیــز ،در ذیــل ایــن آی ـهی رشیفــه ،بــه تــوازن و تعــادل اشــاره میکننــد و ســید قطــب آن را
قانــون بزرگــی در برنامـهی اســام میدانــد .تنهــا عالمــه طباطبایــی بــه نظــر کســانی همچــون ســید قطب که
«فَتَق ُعـ َد َملوم ـاً َمحســو ًرا» را آثــار بخــل و زیــادهروی هــر دو لحــاظ کردهانــد ،ای ـراد وارد منــوده و فرمــوده
اســت :هــر ارسافــی افســاد نــدارد و در ایــن آی ـهی رشیفــه آشــکار نیســت کــه ارساف و زیــادهروی افســاد
داشــته باشــد ،تنهــا در تبذیــر ،افســاد نهفتــه شــده اســت.
حسـ ُن َح ّتــی َیبلُـ َغ أَشُ ــدَّ ُه َو أَ ُفــوا الکَیـ َـل َواملیـزانَ بِال ِقسـ ِ
« َوال تَقربــوا مـ َ
ـط...
ـی أَ َ
ـال ال َیتیـ ِـم إِ ّل بِالَّتــی ِهـ َ
(انعــام)۱۵۲ :؛ پیامنــه و تـرازو را بــه متــام و کــال و دادگرانــه مراعــات داریــد .نــه کــم و نــه زیــاد بدهیــد و
نــه کــم و نــه زیــاد دریافــت کنیــد» (ســید قطــب ،۱۴۱۲ ،ج  ،۳ص  .)۱۲۳۳ایفــا بــه قســط عبــارت اســت از
عمــل کــردن بــه عدالــت بــدون اجحــاف (طباطبایــی ،۱۳۷۴ ،ج  ،۷ص  .)۵۱۸ســید قطــب بــه رعایــت تعــادل
در دادن مــال یتیــم ،بــا توجــه بــه آیـهی رشیفــه رصاحتـاً اشــاره میکنــد؛ امــا عالمــه در رعایــت عدالــت ،قیــد
بــدون اجحــاف را لحــاظ میفرمایــد کــه حاکــی از تفریــط اســت.
 .6-2تعادل در احسان

خداونــد میفرمایــدَ « :و َو َّصی َنــا اإلِنســانَ بِوالِدَیـ ِه َح َملَتــهُ اُ ُّمــهُ َوهنـاً َعلــی َوهــنٍ َو ِفصالُــهُ فــی عا َمیــنِ
لــم فَــا
َــی املَصیــر* َو آنجاهَــداکَ َعلــی اَن تُــ ِ
َیــس لَــکَ بِــ ِه ِع ٌ
رکَ بــی مــا ل َ
اَنِ اشــکُرلی َو لِوالِدَیــکَ اِل َّ
ت ُِطع ُهــا( »...لقــان« .)۱۴-۱۵ :ا َنِ اش ـ ُکرلی» ،تفســیر « َو َّصینــا» اســت و معنایــش ایــن اســت کــه هامنــا
وصیــت مــا ،امــر بــه شــکر پــدر و مــادر بــود ،همچنــان کــه بــه شــکر خــدا نیــز امــر کردیــم و آیـهی بعــد
متذکــر شــدیم کــه اگــر پــدر و مــادر بــه تــو ارصار کردنــد کــه چیــزی را کــه علــم بــدان نــداری یــا حقیقــت آن
را منیشناســی ،رشیــک مــن بگیــری ،اطاعتشــان مکــن و بـرای مــن رشیکــی مگیــر .بــر انســان واجــب اســت
مقایسه و تحلیل تعادل در تفسیر المیزان و فی ظالل القرآن
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کــه در امــور دنیــوی ،نــه در احــکام رشعــی کــه راه خداســت ،بــا پــدر و مــادر خــود ،بهطــور پســندیده و
متعــارف مصاحبــت کنــد؛ نــه بهطــور ناشایســت .حــال آن دو را رعایــت منایــد ،بــا رفــق و نرمــی رفتــار کنــد
و جفــا و خشــونت در حقشــان روا نــدارد ،مشــقاتی کــه از ناحیــه آنــان میبینــد ،تحمــل کنــد؛ چــون دنیــا
بیــش از چنــد روزی گــذرا نیســت و محرومیتهایــی کــه از ناحی ـهی آن دو میبینیــد ،قابلتحمــل اســت،
بــه خــاف دیــن کــه نبایــد بــه خاطــر پــدر و مــادر از آن چشــم پوشــید؛ چــون راه ســعادت ابــدی اســت
(طباطبایــی ،1374 ،ج  ،16ص  32۴ـ .)۳۲۳
توصیـهی مــا بــه انســان ایــن اســت کــه ســپاسگزار مــن و پــدر و مــادرت بــاش .آنــگاه پایـهی نخســتین
را بنیانگــذاری میکنــد و آن پیونــد عقیــده اســت کــه بــر پیونــد حســب و نســب و گوشــت و خــون مقــدم
اســت ،هرچنــد هــم ایــن پیونــد گرایــش و نیــرو دارد؛ امــا پــس از پیونــد پیشــین قـرار دارد؛ ولــی درعینحــال،
بــا ایشــان در دنیــا بــه طــرز شایســته و بــه گونـهی بایســتهای رفتــار کــن و راه کســانی را در پیــش گیــر کــه
ب ـ ه جانــب مــن رو کردهانــد (ســید قطــب ،۱۴۱۲ ،ج  ،۵ص  .)۲۷۸۸امــام رضــا(ع) فرمودنــد :نیکــی بــه پــدر
و مــادر واجــب اســت ،حتــی اگــر مــرک باشــند؛ امــا اطاعتــی از پــدر و مــادر و غیــر آن دو وجــود نــدارد،
هنگامیکــه در آن معصیــت خداونــد باشــد (قمــی مشــهدی ،۱۳۶۸ ،ج  ،۱۰ص .)۲۴۸
«یــا أَیّ َهــا الَّذی ـ َن ءا َمنــوا ال ت َّت ِخــذوا ءابا َءکُــم َو إِخوانَکُــم أَولِیــاء( »...توبــه .)۲۴ :علّــت نهــی از دوســتی
پــدران و بــرادران کافــر ،مداخلــهی آنــان در امــور مؤمنیــن و تحریــک ایشــان بهوســیلهی آنــان اســت
(طباطبایــی ،۱۳۷۴ ،ج  ،۹ص  .)۲۷۴اگــر کفــر را بــر ایــان ترجیــح دهنــد ،بیدینــی از دیـنداری در نزدشــان
عزیزتــر و گرامیتــر باشــد (ســید قطــب ،۱۴۱۲ ،ج  ،۳ص .)۱۶۱۶
در احســان بــه نزدیــکان کافــر ،بایــد تعدیلــی حاصــل شــود کــه بــا توجــه بــه دیــدگاه عالمــه ،عوامــل
تحریــک مؤمنیــن بــه کفــر حاصــل نشــود و بــا توجــه بــه نظــر ســید قطــب ،ترجیــح کفــر بــر ایــان متصــور
نگــردد.
تعادل در تواضع
َرض َم َر ًحــا َ ﴾﴿ ...و ِ
ـاس َو التَ ِش ِفــی اال ِ
اقصد فی َمشـیِکَ »...
در قــرآن آمــده اســتَ « :و الت َُص ِّعــر َخــدَّکَ لِل ّنـ ِ
«ص َعــر» :گردنکجــی یــا چهــره یــا گونهکــژی ،نوعــی بیــاری اســت کــه گریبانگیــر شـران
(لقــانَ .)18-19 :
میشــود .شــیوهی قرآنــی ایــن تعبیــر را برمیگزینــد تــا مردمــان را از حرکــت مشــابه بیــاری صعــر ،گریـزان
و بیــزار گردانــد .آن حرکــت هــم حرکــت تکــر و کــجروی و رویگردانــی از مردمــان بــا برتریجویــی و
خودبزرگبینــی اســت .ایــن حرکــت زشــت و ناپســندی اســت کــه یــزدان آن را دشــمن مـیدارد و مردمــان آن
را زشــت میشــارند .چنیــن حرکتــی ،بیانگــر احســاس و شــعور نابســامان و بیــار اســت ،احســاس و شــعوری
کــه در راه رفــن مغرورانــه و رسمســتانه خودمنایــی میکنــد (ســید قطــب  ،1412ج  ،5ص  .)2790اگــر کــر
را فیــا خواندهانــد؛ بدینجهــت اســت کــه آدم متکــر ،خــود را بــزرگ و بافضیلــت تصــور میکنــد و بــه
همیــن علــت ،بســیار فخــر میفروشــد و در آی ـهی رشیف ـهی  ،19واژهی «قصــد» در هــر چیــز ،بــه معنــای
حــد اعتــدال در آن اســت و معنــای آیــه ایــن اســت کــه در راهرفتنــت ،میانـهروی را پیــش گیــر (طباطبایــی،
 ،1374ج  ،16ص  .)327شــیطان دو راه بــه آدمــیدارد کــه از هرکــدام برســد ،ب ـرای او بــس اســت :یکــی
اف ـراط و زیــادهروی در هــر کار و دیگــری تفریــط و هــدر کــردن و چیــزی را ب ـ ه انــدازهی خــود نرســاندن
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ق(ع) نقــل شــده اســت کــه رسعــت مشــی ،بهــاء
(عاملــی ،136۰،ج  ،7ص  .)125در خصــال ،از امــام صــاد 
مؤمــن را میبــرد (ثقفــی تهرانــی ،1398 ،ج  ،4ص َ « .)277و ِ
اقصــد» بــه معنــی قصــد کــردن و هــدف داشــن
گ کــردن ،نازیــدن و فخرفروشــی نــدارد،
نیــز هســت؛ زیـرا راه رفــن بــا قصــد و اراده بهســوی هدفــی ،لنگلنـ 
بلکــه ســهل و آســان راه رفــن ،بهســوی هــدف انجــام میگیــرد و روان و آزاد از هــر قیدوبنــدی صــورت
میپذیــرد (ســید قطــب ،1412 ،ج  ،5ص  .)3790میانـهرو بــاش و بهآرامــی و وقــار راه بــرو (طربســی،۱۳۷۲ ،
ج  ،۸ص  .)۵۰۰قصــد در مشــی ،هــان اعتــدال در راه رفــن ،خواســتههای زندگــی دنیــوی و مدیریــت زندگــی
اســت (صادقــی تهرانــی ،۱۳۶۵ ،ج  ،۲۳ص  .)۲۳۳در ایــن آی ـهی رشیفــه ،بــه دو صفــت رعایــت اعتــدال در
عمــل و کالم امــر شــده اســت؛ امــا ایــن تأکیــد بــر اعتــدال در راه رفــن و مطلــق صــوت ،از بــاب مثــال در
حقیقــت اســت و حقیقــت ایــن اســت کــه انســانی کــه ایــن از نصایــح چهارگانــه پیــروی میکنــد ،موفــق،
خوشــبخت ،پیــروز در دنیــا و محبــوب میــان مــردم خواهــد بــود و در پیــش خداونــد ،عزیــز خواهــد شــد
(مــکارم شــیرازی ،۱۴۲۱ ،ج  ،۱۳ص .)۴۸
پــس اعتــدال در حــرکات نیــز ،اصــل و اســاس معــارشت و تربیــت اجتامعــی اســت کــه زندگــی یــک
انســان هدفمنــد را ترســیم میکنــد کــه بــا نــگاه بــه ا ُفــق نهایــی ،خــود را در مســیر ثابــت و متــوازن نگــه
م ـیدارد.
 .6-3تعادل در وظایف والدین

ـدات یُ ِ
ـم ال ّرضا َع َة
خداونــد در قــرآن میفرمایــدَ « :والوالِـ ُ
رضعـ َن اَوال َد ُهـ َّن َحولَیــنِ کا ِملَیــنِ لِ َمــن اَرا َد اَن یُ ِتـ ّ
َو َعلَــی املَولــو ِد لَــهُ رِز ُق ُه ـ ّن َو ِکس ـ َوتُ ُه ّن بِاملَعـ ِ
ـس ّال ُوس ـ َعها ال تُضــا ُّر والِــدَ ٌة ِب َولَ ِدهــا وال
ـروف ال تُکَلِّـ ُ
ـف نَفـ ٌ
َمولــو ٌد لَــه ِب َولَـ ِده َو َعلَــی الــوار ِِث ِمثـ ُـل ذلِــکَ َفـاِن اَرادا ِفصــاالً َعــن تَـر ٍ
ـاح َعلَیهِام
اض ِمن ُهــا َو تَشــا ُو ٍر َفــا ُجنـ َ
ـاح َعلَیکُــم اِذا َس ـلَّم ُتم مــا ءاتَی ُتــم بِامل َ ِ
عروف(»...بقــره.)۲۳۳ :
َو اِن اَ َردتُــم اَن تَسـ َـر ِضعوا اَوال َدکُــم َفــا ُجنـ َ
ســی د قطــب در ذیــل ایــن آیــه ،بــه یــک قانــون اشــاره میکنــد کــه خانــواده بایــد متضمــن پیامنــی دربــارهی
پیونــدی باشــد کــه میــان همــر و شــوهر پــس از طــاق گســیخته منیشــود .ایــن پیونــد ،فرزنــد دلبنــدی
اســت کــه هــر دو در آن ســهیم و بــه هــردوی ایشــان مربــوط اســت؛ چــه هــرگاه زندگــی پــدر و مــادر بــا
یکدیگــر دشــوار و ناممکــن شــود ،نــوزادان نورســته و جوجــگان بیبــال و پــر را چــه گنــاه؟! بهناچــار بایــد
پنــاه و رسپناهــی داشــته باشــند و تضمینهــای دقیــق باشــد کــه شــامل هم ـهی حــاالت و دربرگیرنــدهی
همـهی جوانــب گــردد (ســیدقطــب ،۱۴۱۲ ،ج  ،1ص .)۲۵۴-۲۵۵
در این آیهی رشیفه ،به چند نکته برای رعایت اعتدال اشارهشده است:
الــف .مــاد ِر مطلقــه در برابــر فرزنــد شــیرخوارش وظیفـهای دارد؛ وظیفـهای کــه خــدا بــر او واجــب کرده
اســت و منیگــذارد کــه مــادر بــه ســبب فطــرت و عاطفـهاش کــه چهبســا اختــاف زناشــویی آن را جریحـهدار
و تبــاه کنــد ،فرزنــدش را رهــا ســازد و زیــان آن متوجــه کودک شــود.
ب .پــدر نیــز از ایــن امــر مســتثنا نیســت و خداونــد متعــال بــر گــردن او حقــی نهــاده اســت؛ یعنــی
خــوراک و پوشــاک او را بهخوبــی و نیکــی تأمیــن کنــد؛ زیـرا هــردوی ایشــان رشیــک رنــج و زحمــت هســتند
و در برابــر کــودک شــیرخوار مســئولاند.
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ج .شایســته نیســت کــه هیچیــک از والدیــن ،کــودک را وســیلهی زیــان دیگــری قـرار دهنــد و نبایــد پــدر
و مــادر به ســبب فرزندشــان زیــان ببیننــد (طباطبایــی ،۱۳۷۴ ،ج  ،۲ص .)۳۶۲
«مضــا ِّر» از بــاب مفاعلــه اســت و ایــن بــاب اگرچــه اغلــب بیــن اثنیــن اســت؛ امــا در ایــن مقــام
اســتعامل نشــده و بــه معنــی ارضار اســت و م ـراد ایــن باشــد کــه مــادر حــق نــدارد بــه فرزنــد خــود رضر
برســاند بهواســطهی امتنــاع از ارضــاع ،درصورتیکــه پــدر اجــرت بــر آن دهــد و همچنیــن پــدر حــق نــدارد
بــه ولــد خــود رضر زنــد بهواســطهی منــع از ارضــاع یــا نــدادن اجــرت بــر ارضــاع و امثــال اینهــا و مصادیــق
ارضار پــدر و مــادر بــر اوالد بســیار زیــاد اســت کــه در فقــه متع ّرضنــد...؛ و ممکــن اســت رضر رســانیدن بــه
مــادر ،منــع او از حقالحضانــه باشــد؛ یعنــی بــا اینکــه او رغبــت دارد طفــل را شــیر دهــد و نــگاه دارد ،از او
بســتانند و بــه دایــه دهنــد؛ و رضر رســانیدن بــه پــدر ،ایــن باشــد کــه مــادر بــا اینکــه فرزنــد بــا او خــو گرفته،
او را پیــش پــدر انــدازد و گویــد بـرای او دایــه بگیــرد (طیّــب ،۱۳۷۸ ،ج  ،۲ص .)۴۷۳
ســید قطــب ایــن نکتــه را یــادآوری میکنــد کــه والدیــن بایــد بداننــد بــه فــرض جدایــی از هــم ،در برابــر
ایــن موجــود نورســته وظیفـهای دارنــد کــه بایــد نســبت بــه آن قــدم بردارنــد و کوچکتریــن تردیــد و خللــی
در ایــن مســیر بــه خــود راه ندهنــد؛ و عالمــه بــه بیــان مصداقهــا میپــردازد.
ـب إِلــی أبینــا ِم ّنا(»...یوســف .)۸ :آنچــه در ایــن ف ـراز از آی ـهی رشیفــه
َیوسـ ُ
ـف َو أَخــو ُه أَ َحـ ُّ
«إِذ قالــوا ل ُ
دریافــت میشــود ،افـراط در محبــت بــه یوســف و مبالغـهی نابهجــا در ایــن امــر بــوده اســت (طباطبایــی،
 ،۱۳۷۴ج  ،۱۱ص  .)۱۲۱داســتان محبــت بیشــر پــدر در حــق یوســف ،در پیــش چشــم بــرادران ،بــزرگ
و بزرگتــر میشــود (ســید قطــب ،۱۴۱۲ ،ج  ،۴ص  .)۱۹۷۳هــر دو مفــر بــر محبــت افراطــی حــرت
یعقــوب(ع) اذعــان دارنــد.
 .6-4تعادل در دعوت

ـی
در قــرآن آمــده اســت« :أُد ُع إِلــی َســبیلِ َربِّــکَ بِال ِحک َم ـ ِة َواملَو ِعظَ ـ ِة ال َح َس ـ َن ِة َو جا ِدل ُهـ ْ
ـم بِالَّ ِتــی ِهـ َ
حسـ ُن َ *...و إِن عاقَب ُتــم فَعا ِق ُبــوا بِ ِثــلِ َمــا عو ِقب ُتــم ِبـ ِه( »...نحــل .)۱۲۵-۱۲۶ :قــرآن مجیــد اصــول و ارکان
أَ َ
دعــوت را همچــون پایههایــی اســتوار و پایــدار میســازد و وســایل دعــوت و راههــای آن را مشــخص
میگردانــد  ...دعــوت بایــد بــا حکمــت باشــد .دعوتکننــد ه بایــد بــه اوضــاعو احــوال مخاطبــان و بــه
رشایــط و ظــروف آنــان بنگــرد و دقــت داشــته باشــد کــه هــر بــار ،بایــد چــه انــدازه مطالــب و مقاصــد را برای
ایشــان روشــن و بیــان کنــد تــا بــر دوش ایشــان ســنگینی نکنــد و پیــش از آمادگــی مردمــان ب ـرای پذیــرش
تکالیــف و وظائــف ،بــر ایشــان دشــواری بــه بــار نیــاورد . ...دعوتکننــده بایــد بــا انــدرز زیبــا و دلربایــی ،بــه
ســخن درآیــد کــه آهســته و آرام ،بــه ژرفــای دلهــا بــرود و بــر دلهــا نشــیند ...تهدیــد و توبیــخ بیجــا و
بیمــورد و بــدون علــت ،روا نــدارد و خطاهــا و اشــتباههایی را گوشــزد نکنــد کــه رس بــه رســوایی میکشــد،
خطاهایــی کــه چهبســا از روی نادانــی و چهبســا از روی ُحســن نیّــت صــورت میگیــرد .دعوتکننــده بایــد
مجادلــه و مباحثــه را بــه شــیوهای هــر چهبهــر و بــا دالیلــی بــس قویتــر و رســاتر انجــام دهــد و چیــزی را
بــر طــرف مقابــل تحمیــل نســازد و او را خــوار نــدارد و زشــت نشــارد تــا طــرف مقابــل ،بــه دعوتکننــده
اطمینــان پیــدا کنــد و بدانــد کــه هــدف او از مجادلــه ،چیــره شــدن و غالــب آمــدن نیســت ،بلکــه هدفــش
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قانــع کــردن و بــه حــق رســاندن اســت .قــرآن مجیــد بـرای اینکــه شــورش و جهــش دعوتکننــده را کنــرل و
آرام کنــد ،اشــاره میمنایــد بــه اینکــه خــدا از هرکســی آگاهتــر و داناتــر بــه حــال فــردی اســت کــه از راه خــدا
منحــرف و گمـراه شــده و یــا راهیــاب گردیــده و بــه راه خــدا افتــاده اســت .مــادام کــه کار دعــوت در دایرهی
زبــان و در حــوزهی مباحثــه و مجادلــه بــا دلیــل و برهــان باشــد ،ایــن برنامـهی دعــوت و قانــون آن اســت؛
ا ّمــا هنگامیکــه بــه تعــدی و تجــاوز بــه حریــم پیــروان دعــوت شــد ،موقعیــت تغییــر میکنــد .تع ـ ّدی و
ک امــر مــادی اســت بــا امــر مــادیِ همســان و همگــون خــود دفــع میشــود؛ بـرای اینکــه شــوکت و
تجــاوز یـ 
عــزت ،کرامــت و بزرگــواریِ حــق بــر جــای مبانــد و غلبــه و چیرگــیِ باطــل دفــع و درهمشکســته شــود ،بدیــن
رشط کــه پاســخ بــه تعــدی و تجــاوز از حــدود خــود درنگــذرد (ســید قطــب ،۱۴۱۲ ،ج  ،۴ص .)۲۲۰۲-۲۲۰۳
عالمه طباطبایی در این آیهی رشیفه ،سه راه را برای دعوت برشمرده که حکمت ،موعظه و مجادله است
و مراد از حکمت را حجتی دانستهاند که حق را نتیجه دهد و هیچ شک و وهن و ابهامی در آن مناند؛ اما
در موعظه ،نفس شنونده نرم و قلبش به رقت آورده میشود و در جدال ،تنها منرصف کردن دشمن از مورد
نزاع است که این امر ،بدون روشنگری است و خداوند متعال راه دعوت را از طریق هر موعظه و جدالی قرار
نداده ،بلکه موعظهی حسن و جدال احسن را برگزیده است .اعتبار صحیح هم این معنا را تأیید میکند برای
اینکه راه خدای تعالی ،اعتقاد حق و عمل حق است و آشکار است که دعوت ب ه حق بهوسیلهی موعظه ،مثالً
از کسی که خودش بهحق عمل منیکند و به آنچه موعظه میکند ،متعظ منیشود ،هرچند به زبان ،دعوت
بهحق است؛ اما در عمل ،دعوت به خالف حق است؛ همچنین دعوت به حق ،بهوسیلهی مجادله با مسلامت
کاذب خصم ،هرچند اظهار حق است؛ ولیکن چنین مجادلهای ،احیای باطل نیز هست و یا میتوانی باالتر از
این بگویی و آن این است که چنین مجادلهای ،احیای حق است با کشنت حقی دیگر ،مگر اینکه منظور از چنین
مجادلهای ،رصف مناقصه باشد؛ نه احیای حق .جدال بیشرت از موعظه ،به ُحسن نیاز دارد و به همین علت،
خداوند موعظه را به ُحسن مقید کرده؛ اما جدال را به احسن مقید منوده است .در آیهی رشیفه ،از این جهت
ساکت است که کجا حکمت ،کجا موعظه و کجا جدال احسن را باید به کار برد و این بدان سبب است که
تشخیص موارد این سه ،به عهد ه ی خود دعوتکننده است؛ هرکدام ُحسنِ اثر بیشرتی داشت ،آن را باید به کار
بندد و ممکن است که در موردی ،هر سه طریق به کار گرفته شود و در مورد دیگر ،دو طریق و در موردی،
یک طریق تا ببینی حال و وضع مورد چه اقتضایی داشته باشد ...و اگر خواستید کفار را به خاطر اینکه شامرا
عقاب کردهاند ،عقاب کنید ،انصاف را رعایت کنید و آنگونه که آنان شام را عقاب کردهاند ،عقابشان کنید؛ نه
بیشرت (طباطبایی ،۱۳۷۴ ،ج  ،۱۲ص « .)۵۳۸- ۵۳۹اُد ُع اِلی َسبیلِ َر ِّبکَ بِال ِحک َم ِة »...طربی مینویسد :یعنی مردم
را به اسالم دعوت کن ،هامنطور که به تو وحی میشود (عاملی ،1360 ،ج  ،۵ص  .)۳۹۱با این توضیحات عالمه
میتوان دریافت که برای یک دعوت کارساز ،به تعادل روحی و رفتاری نیاز است.
ســید قطــب بهطــور رصیــح و آشــکار ،دعــوت را بــر پایههــای اصلــی و بنیــادی اســتوار کــرده کــه نیازمند
وســایل و راههایــی اســت .راه دعــوت ،راه خدایــی اســت و دعوتکننــده ،تنهــا در حــال انجاموظیفــه اســت
و هیچگونــه برتــری بــر کســانی نــدارد کــه بهوســیله او راهیــاب میشــوند .از ســوی دیگــر ،حکمتهــای
دعــوت را بــر پایـهی تعــادل اســتوار میکنــد و همچنیــن اشــاره دارد کــه خداونــد بـرای بــه تعــادل رســاندن
دعوتکننــده ،بــه ســبب شــورش و غلیانــی کــه دارد ،علــم و دانایــی خداونــد بــر حــال مــردم را مطــرح
مقایسه و تحلیل تعادل در تفسیر المیزان و فی ظالل القرآن
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میکنــد و چــون میدانــد کــه شــاید طــرف مقابــل رشوع بــه تعــدی و تجــاوز منایــد ،ب ـرای پابرجــا مانــدن
شــوکت و عــزت حــق ،راهــکار ارائــه میدهــد؛ امــا در ایــن راه ،بــاز از ُمثلــه کــردن و رســواگری بــر حــذر
مـیدارد؛ زیـرا دیــن اســام ،دیــن دادگــری و میانـهروی و آییــن صلــح و مســاملت اســت.
 .6-5تعادل در بهرهگیری از لذتها

زیگمونــد فرویــد ،1روانشــناس و روانــکاو مشــهور اتریشــی و اتبــاع وی مدعــی هســتند کــه اخــاق کهن
را در امــور جنســی بایــد واژگــون کــرد و اخــاق جدیــدی را جایگزیــن آن منــود  .بــه عقیــده فرویــد و اتباع وی
اخــاق جنســی کهــن براســاس محدودیــت و ممنوعیــت اســت و آنچــه ناراحتــی بــررس بــر آمــده اســت،از
ممنوعیــت هــا و محرومیــت هــا و وحشــت هــای ناشــی از ایــن ممنوعیــت هــا کــه در ضمیــر باطــن بــر
جایگزیــن گشــته آمــده اســت (مطهــری ،۱۳۹۱ ،ص)۲۲
رهبانیــت در مقابــل دیــدگاه فرویــد ق ـرار دارد .ازجملــه بدعتهــای ناپســند مســیحیان در زمین ـهی
رهبانیــت« ،تحریــم ازدواج» ب ـرای مــردان و زنــان تارکدنیــا بــود و تــرک ازدواج ،از اصــول رهبانیــت اســت
(مــکارم شــیرازی ،۱۳۹۰ ،ص  .)۶۴۲-۶۴۵تفکــر رهبانــی ،زن را مظهــر دنیادوســتی و دنیاگرایــی میشناســد
(مط ّهــری ،۱۳۷۲ ،ص  .)۱۵در میــان ادیــان غیرآســانی ،در آییــن بــودا ،بیــش از همــه ،بــر تفکــر رهبانــی
تأکیــد شــده اســت (بهجتپــور و دیگـران ،۱۳۸۹ ،ص  .)۲۴۳از نــگاه بــودا ،تــرک مطلــق شــهوت و ارزشهــای
شــهوانی در میــان توصیههــای دهگانـهی بــودا ،چهارمیــن توصیــه بــوده اســت (نــاس ،۱۳۷۵ ،ص  .)۱۹۵بــودا
میگویــد :فرزنــدان ،ثــروت و خویشــاوندی را فرامــوش کنیــد (هیــوم ،۱۳۶۹ ،ص .)۱۰۶
« َو ِمــن ءایاتِـ ِه اَن َخلَـ َـق لَکُــم ِمــن اَنف ُِسـکُم اَزوا ًجــا لِ َتسـکُنوا اِلَیهــا( »...روم .)۲۱ :هریــک از مــرد و زن،
دســتگاه تناســلی دارنــد کــه بــا دســتگاه تناســلی دیگــری کامــل میشــود و از مجمــوع آن ،دو توالــد و تناســل
صــورت میگیــرد؛ پــس هریــک از آن دو ،فینفســه ناقــص و محتــاج بــهطــرف دیگــر اســت و از مجمــوع
آن دو ،واحــد تــام و متامــی درســت میشــود و چــون بــدان رســید ،آرام میشــود؛ زیـرا هــر ناقصــی ،مشــتاق
کــال اســت و هــر نیازمنــدی ،مایــل بــه زوال حاجــت و فقــر خویــش اســت و ایــن حالــت ،هــان شــهوتی
اســت کــه در هریــک از ایــن دو بــه ودیعــت نهــاده شــده اســت (طباطبایــی ،۱۳۷۴ ،ج  ،۱۶ص  .)۲۴۹یکــی
از نشــانههای (دال بــر قــدرت و عظمــت) خــدا ایــن اســت کــه از جنــس خودتــان همرسانــی ب ـرای شــا
آفریــد تــا در کنــار آنــان (در پرتــو جاذبــه و کشــش قلبــی) بیارامیــد و در میــان شــا و ایشــان مهــر و محبــت
انداخــت (و هریــک را شــیفته و دلباختـهی دیگــری ســاخت تــا بــا آرامــش و آســایش ،مایـهی شــکوفایی و
پــرورش شــخصیت همدیگــر شــوید و پیونــد زندگــی انســانها و تعــادل جســانی و روحانــی آنــان برقـرار و
محفــوظ باشــد)( ...ســید قطــب ،۱۴۱۲ ،ج  ،۵ص  .)۲۷۶۳مــرد ،بهتنهایــی ناقــص اســت و بــا زن کــه مکمــل
اوســت ،یــک واحــد کامــل میشــوند کــه نســل بــه وجــود آورنــد؛ پــس مــرد در صورتــی احســاس آرامــش و
ســکون پیــدا خواهــد کــرد کــه زن در کنــار او باشــد (قرشــی ،۱۳۷۷ ،ج  ،۸ص .)۱۹۲
پــس در اینجــا ســه نظریــه دربــارهی غریــزهی جنســی مطــرح شــد :فرویــد رسکــوب غرایــز جنســی را
1- Sigmund Freud
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منشــأ بســیاری از نابســامانیهای اجتامعــی و فرهنگــی تلقــی کــرده اســت و دیــن را عامــل رسکــوب غرایــز
جنســی میدانــد و عفــت توصیهشــده در دیــن اســام را برهمزننــدهی نظــم اجتامعــی برمیشــارد و بــه
آزادی مطلــق اعتقــاد دارد کــه ایــن هــان افـراط در زمینـهی غریــزهی جنســی اســت .در نقطـهی مقابــل،
رهبانیــت اســت کــه تفریــط را بــه نهایــت خــود رســاندهاند .در دایرهاملعــارف قــرن بیســتم میخوانیــم:
«برخــی از رهبانهــا تــا آن انــدازه توجــه بــه جنــس زن را عمــل شــیطانی میدانســتند کــه حــارض نبودنــد
حیــوان مــادهای را بــه خانــه بربنــد! مبــادا روح شــیطانی آن بــه روحانیــت آنــان صدمــه بزنــد»؛ امــا بااینحــال
تاریــخ ،فجایــع بســیاری را از دیرهــا بــه خاطــر دارد (مــکارم شــیرازی ،۱۳۹۰ ،ص )۶۴۵؛ و نظــر ســوم ایــن
اســت کــه خداونــد آفریننــدهی موجــودات اســت و میدانــد کــه دو جنــس مخالــف ،چگونــه اعصــاب و
احساساتشــان بــه یکدیگــر مشــغول میشــود و ایــن عواطــف بــه گونههــای متفــاوت در میــان مــرد و زن
خودمنایــی میکنــد تــا گامهایشــان را بهســوی یکدیگــر بردارنــد؛ پــس از نــوع خودشــان همرسانــی آفریــد
تــا آرامــش روح و روانشــان را در برگیــرد .عالمــه طباطبایــی در ذیــل ایــن آیــه ،کــال انســان را در ازدواج
میدانــد؛ امــا بــه موضــوع تعــادل و دوری از افـراط و تفریــط اشــارهای نکــرد ه اســت .ســید قطــب ،دقیقـاً
حفــظ تعــادل جســانی و روحانــی انســانها را در سایهســار ازدواج و تعدیــل غریــزهی جنســی عنــوان
منودهانــد تــا بتــوان از دام نظریــات غربــی و همچنیــن رهبانیــت بهظاهــر اســامی ،رهــا شــد و بــه خاســتگاه
فطــری انســان توجــه کــرد و خــارج از افراطهــا و تفریطهــا ،آرامــش روح و روان ،جســم و جــان برشیــت
را تضمیــن منــود.
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ِ
َ
ـب َو الفضَّ ـة والخَیلِ
« ُزیِّـ َن لِل ّنـ ِ
ـب الشَّ ـ َهوات مـ َن ال ِّنسـاء َو ال َبنیـ َن َو القَناطیـ ِر املُقَنطـ َرة مـ َن الذ َهـ ِ
ـاس ُحـ ُّ
ـام َو ال َحـ ِ
ـرث( »...آلعمـران .)۱۴ :قــرآن چنیــن لذائــذی را نخســت عرضــه مـیدارد ،ســپس
امل ُ َسـ َّو َم ِة َو األنعـ ِ
ارزش حقیقــی آنهــا را بیــان میکنــد تــا در جــای مقــرر خــود مباننــد و از آن تجــاوز نکننــد و فراتــر نرونــد
(ســید قطــب ،۱۴۱۲ ،ج  ،۱ص  .)۳۷۳امــوال و لذائــذ ایــن دنیــا ،وســایل و مقدم ـهی نیــل بــه چیــزی اســت
کــه نــزد خداســت و خــود ،مســتقالً هــدف نیســتند (طباطبایــی ،۱۳۷۴ ،ج  ،۳ص  .)۱۴۸عالمــه بــه هــدف
آفرینــش در زینتهــا میپــردازد؛ امــا ســید قطــب بــه چگونگــی بهرهگیــری از لذتهــا و نداشــن اف ـراط
پرداختــه اســت.
ِ
ٍ
رسفــوا» (اعـراف .)۳۱ :در ایــن جملــه ،دو امــر
رشبــوا َو ال تُ ِ
«ُ ...خــذوا زی َن َتکُــم عنــدَ ک ُِّل َمســجِ د َو کُلــوا َوا َ
اباحــی و یــک نهــی تحریمــی اســت (هــان ،ج  ،۸ص  .)۹۸در تحریــم چیــزی کــه بــر شــا ح ـرام نبــوده،
ارساف نکنیــد (ســید قطــب ،۱۴۱۲ ،ج  ،۳ص  .)۱۲۸۲عالمــه نهــی از ارساف در بهرهگیــری از زینتهــا را یــک
حـرام برشــمرده اســت و ســید قطــب بــه نهــی از افـراط در دســتورات ترشیعــی خداونــد اشــاره میکنــد.
« ُقــل َمــن َحـ َّر َم زی َنـ َة اللـ ِه الَّتــی أَخـ َر َج لِ ِعبــا ِد ِه َوالطَّ ِّیبـ ِ
ـات ِمـ َن الـ ِّرزقِ ( »...اعـراف .)۳۲ :تعــدی از ســنت
(بهرهگیــری از زینتهــا و طیبــات) انســان را بــه چیــز دیگــری تبدیــل میکنــد و بهصــورت موجــودی
درمــیآورد کــه نــه عــامل بــرای مثــل او آفریــد ه شــده اســت و نــه امثــال او بــرای عــامل خلــقشــدهاند
(طباطبایــی ،۱۳۷۴ ،ج  ،۸ص  .)۱۰۱رونــد قرآنــی ،بــه دعــوت اســتفاده از زینــت بســنده منیکنــد ،بلکــه بــر
مردمــان ناپســند میشــارد کــه زینــت و خوراکیهــای پاکیــزهای کــه بهــرهی ایشــان فرمــوده اســت ،بــر
خــود تحریــم کننــد (ســید قطــب ،۱۴۱۲ ،ج .)۱۲۸۲ ،۳
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در ایــن آی ـهی رشیفــه ،عالمــه نداشــن تعــادل را خــروج از هــدف آفرینــش قلمــداد میکنــد و ســید
قطــب بــر ایــن اشــاره دارد کــه خداونــد ،تنهــا بــه بهرهگیــری از لذتهــا ترغیــب منیکنــد ،بلکــه تفریــط در
اســتفاده از لذتهــا را حــرام میدانــد.
 .6-6تعادل در شهادت
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(مائــده)8 :؛ « ...کونــوا َق ّوامیـ َن بِال ِقسـ ِ
ـط شُ ـ َهدا َء لِلّـ ِه َو لَــو َعلَــی اَنف ُِسـکُم اَ ِو الوالِدَیــنِ َو االَق َربیـ َن اِن َیکُــن
َغ ِن ًّیــا اَو فَقیـ ًرا فَاللــهُ اَولــی ِب ِهــا َفــا تَ َّت ِب ُعــوا ال َهــوی اَن تَع ِدلــوا َو اِن تَلـ ُووا اَو تُعرِضــوا( »...نســاء.)135 :
ســورهی نســاء ،در مقــام نهــی از انح ـراف در راه حــق و اج ـرای عدالــت دربــارهی شــهادت اســت و
میفرمایــد کــه هــوای نفــس ،شــا را بــه انح ـراف نکشــاند؛ مث ـاً بــه نفــع کســی بــه خاطــر اینکــه قــوم و
خویــش شــا اســت ،برخــاف حــق شــهادت ندهیــد؛ امــا آیـهی یادشــدهی ســورهی مائــده ،در مقــام بهناحــق
شــهادت دادن علیــه کســی اســت کــه کین ـهای در وجــود شــاهد نســبت بــه مشــهود علیــه وجــود دارد تــا
بدینوســیله ،داغدلــی از او گرفتــه باشــد (طباطبایــی ،1374 ،ج  ،5ص  .)385برنام ـهی ربانــی ،انســان را در
برابــر احساســات فطــری یــا اجتامعــی مجهــز میســازد ...چهبســا هنگامیکــه انســان بایــد بــه زیــان گواهــی
حــق بدهــد؛ یــا بــه خاطــر ضعفــی کــه دارد ،برابــر ُعــرف اجتامعــی و یــا ُعــرف جوامــع جاهلــی گواهــی
نادرســتی بــر ضــد او ادا کنــد؛ یــا وقتــی پیــش بیایــد کــه کســی کــه بایــد بــه نفــع یــا بــه زیــان او گواهــی
بدهــد ،ثرومتنــد اســت و اوضــاع اجتامعــی مقتضــی ســازش بــا او اســت . ...هنگامیکــه انســان در دنیــای
عمــل و جهــان واقــع بــا آنهــا روبــرو میشــود ،هریــک از آنهــا را در جــای خــود ســنگین ،دشــوار ،ســخت
و طاقتفرســا مییابــد .برنام ـهی آســانی در اینجــا نیــز ،انســان را ب ـرای نــرد بــا چنیــن مــواردی مجهــز و
آمــاده میســازد ،هامنگونــه کــه او را بــه رسای نــرد بــا حــب ذات ،دوســتی والدیــن ،حــب خویشــاوندان و
نزدیــکان ،در چنیــن مواقعــی آمــاده و مجهــز ســاخته بــود (ســید قطــب ،۱۴۱۲ ،ج  ،۲ص .)776
عالمــه طباطبایــی بــه انســانها هشــدار میدهــد کــه بــه خاطــر انتقــام و یــا کینــهی شــخصی ،از
وظیفــهی اصلــی و الهــی خــود تخطــی نکننــد .ســید قطــب اینگونــه شــهادت بــه حــق دادن در برابــر
کســانی را کــه تجاوزگــ ِر مــا بودهانــد ،اوج بزرگــواری و خویشــنداری میدانــد.
 .6-7تعادل در اوامر الهی

ـرت» (هــود .)۱۱۲ :اســتقامتی کــه خواستهشــده اســت؛ بــه
در قــرآن آمــده اســت« :فَاس ـ َت ِقم کَــا اُ ِمـ َ
معنــی اعتــدال و عبــور در راســتای راه بــدون انح ـراف بدیــن ســو و آنســو اســت و نهــی پــس از امــر بــه
اســتقامت ،نهــی از قصــور و کوتاهــی در کار و تقصیــر و تفریــط نیســت ،بلکــه نهــی از زیــادهروی و افـراط و
از حــد گذشــن و طغیــان و رسکشــی اســت( ...ســید قطــب ،1412 ،ج  ،4ص  .)1931بــا توجــه بــه معنــای قیام،
گاه ایــن واژ ه را بهطــور اســتعاره ،در متعادلتریــن احــوال هــر چیــز دیگــری اســتعامل کردهانــد.
عالمــه طباطبایــی ،نظــر آلوســی را مبنــی بــر اینکــه نهــی از اف ـراط و تفریــط ،هــر دو اســت ،صحیــح
ط و تفریــط
منیدانــد و میفرمایــد :اگــر امــر بــه اســتقامت ،امــر بــه مالزمــت اعتــدال و دوری از افــرا 
میبــود ،مناسـبتر آن بــود کــه بــه دنبــال ایــن امــر مهــم ،نهــی از افـراط و هــم نهــی از تفریــط را بیــاورد
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و حــالآنکــه بــه دنبــال جمل ـهی موردبحــث ،تنهــا از اف ـراط نهــی کــرده و فرمــوده اســتَ « :و ال تَط َغــوا»
(طباطبایــی ،1374 ،ج  ،11ص .)65
ســید قطــب هامننــد عالمــه ،نهــی پــس از امــر بــه اســتقامت را نهــی از زیــادهروی و افـراط میدانــد؛
زی ـرا در آی ـهی رشیفــه ،امــر بــه اســتقامت و بیــداری و پرهیــزکاری اســت .خداونــد ،خــود آگاه اســت کــه
شــاید مخاطبیــن پــس از ایــن امــر ،بـرای مطیــع شــدن ،از حــد و حــدود عبــور کننــد و بــه مرحلـهی رسکشــی
و طغیــان برســند و دیــن را از ســادگی و آســانی ،بـ ه ســختی و دشــواری مبــدل مناینــد و از ســویی ،خداونــد
دیــن خــود را هامنگونــه میخواهــد کــه نــازل کــرده اســت .ســید قطــب ب ـرای جلوگیــری از افراطیگــری،
راهکارهــای اساســی ارائــه میدهــد :بیــداری و هوشــیاری همیشــگی ،تدبــر و تفکــر دامئــی ،بازبینــی و
بازنگــری پیوســتهی مرزهــای راه و جلوگیــری از انفعــاالت بــری.
 .6-8تعادل در قصاص

سرف ِفی القَتـلِ اِنَّهُ
خداونـد در قـرآن میفرمایـدَ « :و َمـن ُق ِت َـل َمظلومـاً َفقَـد َج َعلنـا لِ َولِ ِّی ِه ُسـلطاناً فَال ُی ِ
کانَ َمنصـوراً» (ارسا« .)۳۳ :بـ ه حسـب رشع ،بـرای صاحـب خـون سـلطنت اسـت تـا اگـر خواسـت ،قاتـل را
قصـاص کنـد و اگـر خواسـت ،خونبهـا بگیـرد و میتوانـد عفـو کنـد؛ ولـی بایـد در کشتن ارساف نکنـد و غیر
قاتـل را نکشـد و یـا بیـش از یـک نفـر را به قتل نرسـاند و بدانـد که ما یـاریاش کردهایـم و بههیچوجه ،قاتل
از چنـگ او فـرار منیکنـد؛ پـس عجلـه بـه خرج ندهـد و به غیر قاتـل نپـردازد» (طباطبایـی ،۱۳۷۴ ،ج  ،۱۳ص
 .)۱۲۴ایـن عمـل ارساف در قتـل ،رسـم جاهلیـت بوده اسـت که پـدران ،بـرادران ،فرزندان و نزدیـکان بیگناه
را بـه قتـل برسـانند ،بـه گنـاه اینکـه از خانـوادهی قاتـل بودهانـد .همچنیـن ارساف بـا مثله کردن قاتـل صورت
میپذیـرد .بـرای ولـی مقتـول ،غلیـان و جوششـی وجـود دارد کـه او را مانند سـیالبی به راسـت و چـپ میبرد تا
آنجـا کـه راه راسـت را رهـا میکنـد و در رس راه خـود ،بـر هرچـه قرارگرفته ،میتـازد و پاک را از ناپاک منیشناسـد
(سـید قطـب ،۱۴۱۲ ،ج  ،۴ص  .)۲۲۲۴امـام حسـن(ع) نهـی خداونـد از ارساف را همان نهی از کشتن غیر قاتل و یا
نهـی از ُمثلـه کـردن قاتـل دانسـته اسـت (عروسـی حویـزی ،۱۴۱۵ ،ج  ،۳ص  .)۱۶إِبنِ ُج َریـر و إِبنِأَبیحات َم َعن
سرف ِفـی القَتـل» گفتهانـد :با هر وسـیلهای که قاتل اقـدام به قتل کرده اسـت ،با
ِقتـا ِده(ره) دربـارهی «فَلا یُ ِ
هامن قصاص شـود؛ مثالً آهن ،شمشـیر و یا سـنگ (سـیوطی ،۱۴۰۴ ،ج  ،۴ص  .)۱۸۱در رسـوم عرص جاهلیت
میخوانیـم ،هـرگاه فـرد رسشناسـی از قبیلـهای کشـته میشـد ،قبیلهی مقتول به کشتن قاتل قانـع نبود ،بلکه
الزم بـود رئیـس قبیلـهی قاتـل و یـا فـرد رسشـناس دیگـری را بـه قتـل برسـانند ،هرچنـد هیچگونـه رشکتی در
قتـل نکـرده اسـت (آلوسـی ،۱۴۱۵ ،ج  ،۸ص  .)۶۷در عصر مـا نیز گاهی جنایاتی رخ میدهـد که روی جانیان
عصر جاهلیـت را سـفید میکنـد و مـا شـاهد اینگونه صحنههـا بهویژه از سـوی ارسائیل غاصب هسـتیم که
هـرگاه یـک جنگجـوی فلسـطینی ،رسبازی از آنان را بکشـد ،بالفاصله مببهای خود را بـر رس زنان و کودکان
فلسـطینی فرومیریزنـد (مـکارم شـیرازی ،۱۳۷۴ ،ج  ،۱۲ص  .)۱۰۸از وصایـای امیرمؤمنـان علی(ع) اسـت :مبادا
پـس از شـهادت مـن ،در خـون مسـلامنان غوطـهور شـوید و بگوییـد امیرمؤمنـان کشـته شـد و به بهانـه آن،
خونهایـی بریزیـد .درسـت دقـت کنیـد هنگامیکـه مـن از ایـن رضبـهای که بر من زده اسـت ،شـهید شـوم،
تنهـا یـک رضبـهی کاری بـر او بزنیـد و بر کشـتنش ،بـدن او را ُمثله نکنیـد (نهجالبالغه ،نامـهی  ،۴۷ص .)۵۶۱
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عالمــه طباطبایــی درحالیکــه بــه ســلطنت صاحــب خــون اشــاره کــرده اســت؛ امــا فــورا ً بــه توضیــح
قیــد «فَــا یُـرِف» میپــردازد کــه منظــور ،جلوگیــری از قتــل بیــش از یــک نفــر یــا قتــل فــرد دیگــری غیــر
قاتــل اســت .ســیدقطــب عــاوه بــر مــواردی کــه عالمــه ذکــر میکنــد ،از مصادیــق ارساف در قتــل ،کشــن
خانــوادهی قاتــل و یــا ُمثلــه کــردن قاتــل را لحــاظ منــوده اســت .از ســوی دیگــر ،علــت ایــن ارساف و عبــور از
حــد و مــرز الهــی را غلیــان و جوشــش ولــی مقتــول دانســته کــه ســبب میشــود بهعنــوان ولــی و صاحــب
مقتــول ،از حــد تعــادل خــارج گــردد .ســلطان بــه معنــی چیرگــی و تســلط اســت و ایــن واژه ،بیشــر دربــارهی
صاحبــان قــدرت و نفــوذ بـهکار رفتــه اســت (راغــب اصفهانــی ،۱۳۸۷ ،ص  .)۳۷۷بــا توجــه بــه معنــای ســلطان
در آی ـهی رشیفــه ،موضــوع ســلطان ق ـرار دادن ولــی مقتــول ،قابلتأمــل اســت .خداونــد بــا دادن حکــم
ســلطنت بــه ولــی مقتــول ،از یــک ســو ،انســانها را از تفریــط بــر حــذر مـیدارد و از ســوی دیگــر ،بــا قیــد
«فَــا یُـرِف» و بــا منصوریــت الهــی ،انســانها را بــه حــدود و مرزهــای الهــی رهنمــون میکنــد تــا بتواننــد
در ســایهی الطــاف الهــی و دور از هرگونــه افـراط و تفریــط ،رصاط مســتقیم را بپیامینــد.

 .7نتیجهگیری

بهانــدازهای در قــرآن بــه اصــل تعــادل توجــه شــده کــه بــدون اغـراق میتــوان گفــت در هــر مبحثــی
کــه قــرآن بــه آن پرداختــه اســت ،زاویـهای از زوایــای تعــادل مشــاهده میشــود و تفاســیر قرآنــی بــا رویکــرد
اجتامعــی ،بــه ســبب چالشهایــی کــه بــر بــه علــت افـراط و تفریــط ،بــا آنهــا دسـتوپنجه نــرم میکنــد،
بــه اصــل تعــادل توجــه ویــژه داشــتهاند.
ســید قطــب بــه اســتخراج قوانیــن اجتامعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی بــا محــک تعــادل پرداختــه اســت
و صبغ ـهی اجتامعــی تفســیر ایشــان بیشــر اســت .ایشــان معتقــد اســت کــه تعــادل ،دربردارنــدهی همــه
ارزشهاســت؛ ا ّمــا عالمــه ،قوانیــن اجتامعــی ،فرهنگــی و اقتصــادی را بــر اســاس موضــوع تعــادل ،بــا
اســتداللهای عقالنــی و فلســفی تبییــن مــی مناینــد .و اســتداللهای عقالنــی را بــا توجــه بــه ســیاق آیــات،
بــه خواننــده ارائــه میکنــد.
عالمــه طباطبایــی و ســید قطــب ،هــر دو بــه نســبتی ،بــا نــگاه کاربــردی و اجتامعــی بــه تعــادل
پرداختهانــد و بــه ارائــهی مصادیــق تعــادل مبــادرت ورزیدهانــد .هــر دو ،تعــادل را در ابعــاد گوناگــون
بررســی کردهانــد و آفــت اجتامعــی را افـراط و تفریــط و دوری از تعــادل میداننــد و بســیاری از معضــات
را در رعایــت نکــردن تعــادل معرفــی منودهانــد .ایــن دو مفــر ،اســام را دیــن تعــادل معرفــی میکننــد؛
نــه آیــات مربــوط بــه قصــاص و جهــاد را نفــی میمناینــد و نــه آیــات مربــوط بــه عفــو و صلــح را .از نــگاه
آنــان ،نداشــن تعــادل ابعــاد گوناگونــی دارد و جنبههــای دنیــوی و اخــروی و فــردی و اجتامعــی را شــامل
میشــود و هــر دو ،متــام مشــکالت اعتقــادی ،اخالقــی و اجتامعــی را محصــول نگاههــای افراطــی و یــا
تفریطــی میداننــد.
نــگاه اختصاصــی ایــن دو مفــر را در بحــث تعــادل بدینصــورت میتــوان ترســیم کــرد :ســید قطــب بــا
اســتفاده از فرهنــگ اجتامعــی و در نظــر گرفــن نــگاه اجتامعــی قــرآن بــه تعــادل ،بــه تبییــن تعــادل پرداخته
اســت .ایــن مفــر الیههــای اجتــاع را بــا دقــت زیــر نظــر دارد؛ امــا عالمــه طباطبایــی بــا اســتفاده از ســیاق
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آیــات ،تعــادل را مــورد دقــت علمــی قـرار داده و ضمــن در نظــر گرفــن آیــات مشــابه ،بــه تبیین بایســتههای
تعــادل پرداخته اســت.
در یــک کالم موجــز میتــوان گفــت :اگــر کســی بخواهــد جامعهشناســانه بــه تعــادل نــگاه کنــد،
بایــد جرعهنــوش تفســیر رشیــف فیظــال شــود و هرکــس کــه بخواهــد بــا توجــه بــه ســیاق آیــات و
اســتداللهای عقالنــی و فلســفی بــه تعــادل بنگــرد ،بایــد از چشــمهی زالل تفســیر رشیــف املیـزان خــود را
ســیراب کنــد.

مقایسه و تحلیل تعادل در تفسیر المیزان و فی ظالل القرآن
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منابع

•الق ــرآن الکری ــم؛ ترجمــهی محمدمه ــدی فوالدون ــد؛ تهــران :س ــازمان پژوه ــش و برنامهری ــزی آموزشوپ ــرورش،
 ۱۳۷۸ش.
(ع)
•نهجالبالغه؛ حرضت امیراملؤمنین ؛ ترجمهی محمد دشتی؛ قم :نشتا ۱۳۹۲ ،ش.
•ـــــــــ؛ ــــــــــــــــــــــــ؛ ــــــــــــــــــــ؛ قم :مرشقین ۱۳۷۹ ،ش.
مؤسسة سجل العرب 1405 ،ق.
•ابیاری ،ابراهیم؛ املوسوعة القرآنیة؛ قاهرهّ :
التاث العربی ۱۴۱۴ ،ق.
•ابنمنظور ،محمدبنمکرم؛ لسانالعرب؛ بیروت :داراحیاء ّ
•آلوسی ،سید محمود؛ روحاملعانیفیتفسیراالقرآن الکریم؛ بیروت :نارش دارالکتبالعلم ّیه ۱۴۱۵ ،ق.
•الزرقانی ،محمدعبدالعظیم؛ مناهل العرفان فی علوم القران؛ قاهره :داراالحیاء الکتب العربیّه ،بیتا.
•ایازی ،سید محمدعلی؛ «اندیشههای اجتامعی در تفسیر املیزان»؛ بیّنات ،شامرهی  1381 ،34ش.
•تریس ــی ،بری ــان و تریس ــی ،کریس ــتینا؛ نقط ــه تع ــادل خ ــود را پی ــدا کنی ــد؛ ترجمــهی مه ــدی قراچ ــه داغ ــی؛
تهـــران :ذهنآویـــز ۱۳۹۵ ،ش.
•بحرانی ،هاشمبنسلیامنی؛ الربهان فی تفسیر القرآن؛ تهران :بنیاد بعثت 1416 ،ق.
•بهجتپ ــور ،عبدالکری ــم؛ رضاییاصفهان ــی ،محمدرض ــا؛ کالن ــری ،ابراهی ــم؛ نصی ــری ،عل ــی؛ تفس ــیر موضوع ــی
ق ــرآن کری ــم؛ چ ــاپ ش ــصت و هش ــتم ،ق ــم :مع ــارف ۱۳۸۹ ،ش.
•بهشتیپور ،محسن؛ تعادل در خانواده؛ تهران :وسپان ۱۳۹۰ ،ش.
التاثُ العربی ۱۴۱۸ ،ق.
•بیضاوی ،عبداللهبنعمر؛ انوار التّنزیل وارسارالتّأویل؛ بیروت :احیا ُء ُّ
•ثقفی تهرانی ،محمد؛ تفسیر روان جاوید؛ تهران :برهان 1398 ،ش.
•حکیمپور ،محمد؛ اعتدال در قرآن؛ تهران :نگاه معارص ۱۳۹۳ ،ش.
•رازی ابوالفت ــوح ،حس ــینبنعلی؛ روض الجن ــان وروح الجن ــان ف ــی تفس ــیر الق ــرآن؛ مش ــهد :بنی ــاد پژوهشه ــای
اســامی آســتان قــدس رضــوی ۱۴۰۸ ،ق.
•راغباصفهان ــی ،حس ــینبنمحمد؛ املف ــردات فــی غری ــب الق ــرآن؛ ترجمــهی حس ــین خداپرس ــت؛ ق ــم :نوی ــد
اس ــام ۱۳۷۸ ،ش.
• ـــــــــــــــــــــــــــ؛ معجم مفردات الفاظ القرآن؛ بیروت :دارالتّعارف 1412 ،ق.
•زبیدی ،محمد مرتضی؛ تاج العروس من جواهر القاموس؛ بیروت :دار مکتبـة الحیاة ۱۴۱۴ ،ق.
•ژان استوتزل ژان؛ روانشناس اجتامعی؛ ترجمهی دکرت علیمحمد کاردان؛ تهران :دانشگاه تهران ۱۳۳۹ ،ش.
•س ــیدبن قطبب ــن ابراهی ــم ش ــاذلی؛ عدال ــت اجتامع ــی در اس ــام؛ ترجم ـهی محمدعل ــی گرام ــی و س ــید ه ــادی
خرسوش ــاهی؛ ق ــم :بوس ــتان ق ــم ۱۳۳۸ ،ش.
الشوق ۱۴۱۲ ،ق.
•سیدبن قطببن ابراهیم شاذلی؛ فی ظالل القرآن؛ بیروت (قاهره) :دار ّ
•ــــــــــــــــــــــــــــ؛ معامل فی الطّریق؛ قم :دار ال ّنرش االسالمی ۱۳۶۳ ،ش.
•ســـیوطی ،عبدال ّرحمنبـــن ابیبکـــر؛ الـــ ّدر املنثـــور فـــی تفســـیر املأثـــور؛ قـــم :کتابخانـــه آیتاللـــه مرعشـــی
نجفـــی ۱۴۰۴ ،ق.
•ش ــیبانی ،محمدبنحس ــن؛ نهجالبی ــان ع ــن کش ــف معان ــی الق ــرآن؛ تهــران :بنی ــاد دایرةاملع ــارف اس ــامی1413 ،
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ق.
•صادقی تهرانی ،محمد؛ الفرقان فی تفسیرالقرآن بالقرآن؛ قم :فرهنگی اسالمی ۱۳۶۵ ،ش.
•طباطبای ــی ،س ــید محمدحس ــین؛ تفس ــیر املیــزان؛ ترجمــهی س ــید محمدباق ــر موس ــوی همدان ــی؛ ق ــم :اس ــامی
جامعــهی مدرس ــین ح ــوزه علمی ــه ق ــم ۱۳۷۴ ،ش.
•طربسی ،فضلبنحسن؛ مجمعالبیان فی تفسیر القرآن؛ تهران :نارصخرسو ۱۳۷۲ ،ش.
•ط ّیب ،سید عبدالحسین؛ اطیب البیان فی تفسیر القرآن؛ تهران :اسالم ۱۳۷۸ ،ش.
•عاملی ،ابراهیم؛ تفسیر عاملی؛ تهران :صدوق ۱۳۶۰ ،ش.
•عروسی حویزی عبدعلیبنجمعه؛ تفسیر نور الثّقلین؛ قم :اسامعیلیان ۱۴۱۵ ،ق.
•علویمهر ،حسین؛ روشها و گرایشهای تفسیری؛ قم :اسوه ۱۳۸۱ ،ش.
التاثُ العربی ۱۴۲۰ ،ق.
•فخر رازی ،محمدبنعمر؛ مفاتیح الغیب؛ بیروت :داراحیاء ُّ
•قم ــی مش ــهدی ،محمدبنمحمدرض ــا؛ تفس ــیر کن ــز ال ّدقائ ــق و بح ــر الغرائ ــب؛ تهــران :س ــازمان چ ــاپ و انتش ــار
وزارت ارش ــاد اس ــامی ۱۳۶۸ ،ش.
•قرشی ،سید علیاکرب؛ تفسیر احسن الحدیث؛ تهران :بنیاد بعثت ۱۳۷۷ ،ش.
مؤسســة االعلمــی املطبوعــات،
الســعاده فــی مقامــات العبــادة؛ بیــروتّ :
•گنابــادی ،ســلامن محمــد؛ تفســیر بیــان ّ
 1408ق.
•محم ــدی بخش ــمند ،توفی ــق؛ تع ــادل اجتامع ــی پوی ــا ،مجموع ــه گفتارهای ــی در م ــورد فرهن ــگ جامع ــه؛ ته ـران:
آرن ــا ۱۳۹۱ ،ش.
•مطهری ،مرتضی؛ اخالق جنسی در اسالم و جهان غرب؛ تهران :صدرا ۱۳۷۲ ،ش.
•ـــــــــــــــ؛ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ تهران :بینش مط ّهر۱۳۹۱ ،ش.
(ع)
•م ــکارم ش ــیرازی ،ن ــارص؛ االمث ــل ف ــی تفس ــیر کت ــاب الل ــه املن ــزل؛ ق ــم :مدرس ــه ام ــام علیاب ــن ابیطال ــب ،
 1421ق.
•مکارم شیرازی ،نارص؛ تفسیر منونه؛ تهران :دارالکتب االسالمیّة ۱۳۷۴ ،ش.
•ــــــــــــــــــــ؛ یکصد و هشتاد پرسش و پاسخ؛ تهران :دارالکتب االسالمیّة ۱۳۹۰ ،ش.
مؤسسة فرهنگی التّمهید 1379 ،ش.
•معرفت ،محمدهادی؛ تفسیر و مفرس ان؛ قمّ :
•موس ــو یزاده ،س ــید محم ــد؛ اس ــام و اعت ــدال ی ــا ح ــد وس ــط می ــان اف ـراط و تفری ــط؛ ی ــزد :دانش ــگاه ی ــزد۱۳۸۴ ،
ش.
•ناس ،جانبی؛ تاریخ جامع ادیان؛ ترجمهی علیاصغر حکمت؛ تهران :علمی وفرهنگی ۱۳۷۵ ،ش.
•وین دایر؛ قدرت تعادل؛ ترجمهی فریبا سبز چمنی؛ تهران :طاهریان ۱۳۹۳ ،ش.
•هیوم ،رابرت ،ا؛ ادیان زنده دنیا؛ ترجمهی عبدالرحیم گواهی؛ تهران :فرهنگ اسالمی ۱۳۶۹ ،ش.
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