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برای نیل به عزت ،اقتدار و پیرشفت ،مهمترین نیاز ِ
پیش روی
چکیده جوامع اسالمی ،اعتدالخواهی و اعتدالپذیری است .فراوانی
کانونها و مراکز تأثیرگذار فرهنگی ،که الیههایی از افراط و
تفریط به درون آنها راه یافته ،دستیابی به این مهم را دشوار کرده است؛ بنابراین
برای تحقق و گسرتش فرهنگ مشرتک؛ در معنای آرمانی آن ،تعامل میان این
کانونها و توافق آنها بر شاخصهای اعتدال ،در فضای عمومی جوامع اسالمی ،که
امروز با خطر انحطاط مواجهاند ،الزامی است .این رفتار ،سیرهی روشن انبیاء و
اولیای الهی است ،که در قرآن و حدیث ،به وضوح بیان شده است؛ بنابراین ،باید به
دقت فهمیده شود و الگو قرار گیرد .در این مقاله ،تالش شده است ،که پس از
معناشناسی اعتدال فرهنگی؛ الزامات ،راه دستیابی و برجستهترین راهربدهای
تربیتی آن ،از منظر قرآن و حدیث در ساحات گوناگون فردی ،اجتامعی ،سیاسی،
اقتصادی و تعامالت بین املللی؛ تحلیل ،تبیین و ارائه گردد.
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مقدمه

یکی از مهمترین آسیبهایی که امروز جوامع اسالمی با آن مواجهاند ،افراطگرایی و عدم اعتدال است ،که
در اثر انحطاط فرهنگی و دور شدن از فرهنگ اصیل اسالمی ،به وجود میآید و اگر چارهاندیشی نشود،
مسلامنان را متفرق و ضعیف میکند و آنان را ،در تعامل با خود و دیگران ،ناتوان میسازد .در تعالی و
انحطاط جوامع ،نقش فرهنگ ،اصلی و تعیین کننده است؛ در مقام تشبیه ،هامنند توری است ،که ماهیها،
بدون اینکه بدانند ،در درون آن حرکت میکنند و به سمت مورد نظر ،هدایت می شوند .فرهنگ ،اینگونه
ذهن و رفتار عمومی جامعه را ،شکل میدهد(خامنهای ،1390 ،ص .)98برایناساس ،تعالی و انحطاط فرهنگ،
ناخودآگاه در تعالی و انحطاط جامعه تأثیرگذار است؛ به عنوان منونه ،پیروزی انقالب اسالمی و تشکیل نظام
سیاسی جمهوری اسالمی ،در اثر اصالح و تعالی فرهنگ ،شکل گرفت و بر طبق تحلیل صاحبنظران ،اکنون
که برای بقاء و ارتقائش ،نیازمند اعتدال است ،دستیابی به آن نیز ،باید از مسیر فرهنگ و تحول فرهنگی صورت
بگیرد.
خداوند در قرآن ،به پیغمرب اکرم(ص) میفرماید« :ای پیغمرب به مردم بگو" :أُ ِم ْرتُ ِلَ ْع ِد َل بَ ْي َنكُم"(شوری)15 :؛
«أَ ْع ِد َل» از مادهی «عدل» به معنای اعتدال و دوری از افراط و تفریط است(طریحی ،1375 ،ج ،5ص421؛
ابنمنظور ،1414 ،ج ،11ص .)433برایناساس ،آیهی یاد شده ،بدین معنا است :ای مردم! من از طرف خداوند،
مأمورم در میان شام ،اعتدال بهوجود آورم و افراط و تفریط شام را ،به تعادل و توازن تبدیل کنم(طباطبایی،
 ،1417ج ،12ص330؛ ج ،18ص .)33پیغمرب اکرم(ص) ،که این مأموریت را دریافت کرده است ،برای انجام آن،
اب َو ِ
الح ْك َم ًَْه»(جمعه)2 :؛ آیات الهی
سه کار اساسی را ،انجام میدهد« :يَتْلُوا ْ َعلَي ْهم آيَاتِ ِه َويُ َزكِّي ِه ْم َويُ َعلِّ ُم ُه ُم الْ ِكتَ َ
را ،برای مردم تالوت میکند؛ آنان را ،تربیت میکند؛ سپس کتاب و حکمت میآموزد(مکارم ،1374 ،ج،24
ص)107؛ یعنی به اصالح و تحول فرهنگی ،دست می-زند .و این ،روش همهی انبیاء الهی است؛ «لَ َق ْد أَ ْر َسلْ َنا
ُر ُسلَ َنا بِالْ َب ِّي َن ِ
اس بِالْ ِق ْس ِط» (حدید)25 :؛ که با کارهای فرهنگی و
ات َوأَن َزلْ َنا َم َع ُه ُم الْ ِكتَ َ
اب َوالْ ِمي َزا َن لِ َيقُو َم ال َّن ُ
تربیتی ،به دست خود مردم ،اقامهی قسط منوده ،تعادل و توازن را ،به وجود میآورند و در بسرت فرهنگی،
توان ادارهی امور جامعه را ،در مردم ایجاد می-کنند(فضلالله ،1419 ،ج ،22ص .)47راه روشن همهی مؤمنان
و صالحان ،که میخواهند ،به نقطهی مطلوب در زندگی ،دستیازند ،نیز همین است« :ال َِّذين َإِن َّم َّك َّنا ُه ْم ىف
الصلَو ًَْه َوآتَ ُوا ْال َّزكَو ًَْه َ َوأَ َم ُروا ْبِالْ َم ْع ُر ِ
وف َونَ َه ْوا ْ َعنِ الْ ُمن َكرِ» (حج)41:؛ برپاداشنت مناز ،که تعمیق
ِْالَ ْر ِض أَقَا ُموا ْ َّ
رابطهی انسان با خداست؛ پرداخت زکات ،که خدمت به خلق خدا و ارتقای سطح زندگی و معیشت جامعه
است و امر به معروف و نهی از منکر ،که یک فعالیت مهم فرهنگی ،برای پذیرش فرهنگ و کنرتل اجتامعی
است(قرشی ،1377 ،ج ،7ص .)58این موارد ،اهم مصادیق فرهنگ و ارکان اصلی آن هستند ،که با عناوین
باورهای ژرف ،ارزشهای اصیل و هنجارهای شایسته ،در جامعه شناسی فرهنگی ،مطرح میشوند(ذوعلم،
 ،1392ص .)28این نگاه اسالم به مسئلهی فرهنگ و نقش آن در تحقق اعتدال ،باید توسط پژوهشگران
مسلامن ،بر اساس منابع اصلی اسالمی تحلیل و تبیین شود؛ تا در رشد و تعالی جامعه تأثیرگذار باشد .در این
حوزه ،با عناوین اعتدال ،شاخصهای اعتدال و نظایر آن ،پژوهشهایی ارائه شده است؛ اما با رویکرد فرهنگ،
کمرت مورد توجه واقع شده است؛ بنابراین ،مسئلهی مورد واکاوی در این مقاله ،اعتدال فرهنگی ،بررسی جایگاه
فرهنگ در تحقق اعتدال ،راه دستیابی به اعتدال فرهنگی و برجستهترین راهربدهای تربیتی در اعتدال
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فرهنگی است ،که در تحقق اعتدال ،نقش اصلی و تعیین کننده دارد.

معناشناسی

برای معناشناسیِ اعتدال فرهنگی و دستیابی به مفهوم دقیق آن ،الزم است ،مفهوم اعتدال و فرهنگ،
روشن شود ،که در ادامه به تفکیک ،بیان میگردند:

اعتدال

واژهی اعتدال ،از عدل گرفته شده و معنای اصلی آن ،میانهروی و رعایت ح ّد وسط ،میان افراط و تفریط
است(طریحی ،1375 ،ج ،5ص421؛ ابنمنظور ،1414 ،ج ،11ص .)433نقطهی مقابل آن ،ظلم است که به
معنای تجاوز از ح ّد(ابن منظور ،1414 ،ج ،12ص )373و خروج از جادهی اعتدال و تعدی از ح ّد وسط عدل
میباشد (طباطبایی ،1417 ،ج ،7ص .)200معانی دیگری نیز در تعریف اعتدال ،قابل طرح است که از کلامت
سوی ،سواء و کلامت همنشین آنها به دست
جانشین آن در قرآن ،نظیر قصد ،قوام ،قسط ،ق ّیم ،قیام ،سدیدّ ،
میآید و آن معنای نسبی اعتدال است ،که مطابق نظر معناشناسان ،به معنای اصلی افزوده می شود(ایزوتسو،
 ،1388ص)28؛ نظیر تعادل بخشی و توازنآفرینی(ابنمنظور ،1414 ،ج ،7ص ،)377هدف گرایی(هامن ،ج،11
ص501؛ طباطبایی ،1417 ،ج ،13ص ،)238محاسبه در کار و مالحظهی رشایط(ابن منظور ،1414 ،ج،12
ص ،)497واقع بینی ،آیندهنگری ،و دوراندیشی(مدرسی ،1419 ،ج ،10ص401؛ طباطبایی ،1417 ،ج ،19ص،)261
حقیابی عاملانه و عاقالنه(راغب ،1412 ،ص ،)249مراعات توان و مالحظهی محدودیت(طریحی ،1375 ،ج،4
ص ،)403تقسیم کار ،استفاده از توان همه ،بهکارگیری هرکس در جای مناسب ،همکاری و همدلی و
همافزایی(طباطبایی ،1417 ،ج ،20ص ،)255آرامش و وقار (طوسی ،بیتا ،ج ،7ص ،)504آراستهگویی و ادب در
گفتار(طربسی ،1372 ،ج ،7ص ،)280ترک مجالست با توهین کنندگان و ناسزاگویان ودروغپردازان (هامن ،ج،7
ص ،)283اجتناب از بیهودهگویی و بیهودهگویان(طباطبایی ،1417 ،ج ،15ص ،)244عقالنیت و اقناع
فکری(هامن) ،پرهیز از درشتگویی و پرخاشگری(راغب ،1412 ،ص ،)607تواضع و دوری از خود بزرگبینی
و رویگردانی از مردم(طریحی ،1375 ،ج ،3ص ،)365که در فرهنگهای لغت فارسی نیز ،به برخی از آنها؛
نظیر میانهروی ،تعادل ،تناسب ،تساوی ،راستی ،عدالت و برابری ،سکونت و آرامش ،همواری ،بردباری ،مالیمت
و عدم افراط و تفریط ،اشاره شده است(دهخدا ،1372 ،ج ،2ص .)2482برایناساس ،اعتدال ،ح ّد وسط میان
افراط و تفریط است ،که در آن ،انسان به نقطهی تعادل میرسد و شیوهای عقالنی -اخالقی -تربیتی ،اتّخاذ
میکند و در اثر آن ،آرام و خوشخو ،مؤدب و آراستهگو ،متواضع و حقپذیر ،همگرا و حقیقتخواه ،واقعبین
و اندازهنگه دار ،آیندهنگر و دوراندیش ،بردبار و رو بههدف می شود.

فرهنگ

فرهنگ در لغت به معنای ادب ،تعلیم و تربیت و تحصیل شایستگیهای اخالقی است(آشوری،1380 ،
ص )17و در اصطالح ،با دو رویکرد ،قابل تعریف است :یکی رویکرد واقعگرایانه است و دیگر رویکرد آرمان
گرایانه (ذوعلم ،1392 ،ص .)24در رویکرد واقع گرایانه ،که رویکرد غالب در مردم شناسی و جامعه شناسی
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است ،منظور از فرهنگ ،فرهنگ عینی و موجود جامعه و آن واقعیتی است ،که در زندگی مردم جاری
است(جانسون ،1378 ،ص .)203مطابق این نگاه ،جامع و مانعترین تعریف ارائه شده از فرهنگ ،تعریف
تایلر 1؛ دانشمند انگلیسی است ،که میگوید :فرهنگ ،مجموعهی مرتبط و در هم پیچیدهای است ،که شامل
معارف ،معتقدات ،اخالق ،هرنها ،صنایع ،فنون ،قوانین ،سنتها و باالخره ،متام عادتها ،رفتارها و ضابطههایی
است ،که فرد به عنوان عضو جامعه ،از جامعه فرا میگیرد و بدان متعهد میشود(روح االمینی ،1385 ،ص.)17
بر اساس این رویکرد ،منی توان از افراط و تفریط فرهنگها و فرهنگ معتدل سخن گفت؛ زیرا ،همهی
فرهنگها محرتم ،قابل قبول و شایستهی انتقال هستند .رویکرد دوم ،رویکرد آرمانگرایانه است ،که نگاهی
اخالقی -تربیتی ،به فرهنگ است .مطابق این رویکرد ،فرهنگ ،آن چه باید باشد و مطلوب جامعه است،
تعریف میشود و نه آن چه واقع شده و موجود است(ذوعلم ،1392 ،ص .)24آرنولد ،2که نگاه آرمانی به
فرهنگ دارد ،در این زمینه میگوید :فرهنگ ،به معنای جستجوی کامل ،از طریق فراگرفنت بهرتین اندیشیدهها
و گفتهها و جاری کردن جریانی از اندیشهی تازه و آزاد بر مجموعهی عقاید و عاداتی است ،که مردم
رسسختانه از آن پیروی میکنند(جانسون ،1378 ،ص .)40و این ،رویکردی مرتقی و راهگشا به فرهنگ است و
حل و فصل فرهنگی معادالت بین املللی میباشد ،که مورد توجه و قابل بررسی
ناظر به تعامالت فرهنگی و ّ
در تفکر اصیل اسالمی است .مطابق این رویکرد ،میتوان فرهنگها را ،با واژگان افراط و تفریط ،توصیف کرد
و از اصالح و تعالی فرهنگ ،اعتدال فرهنگی و فرهنگ مشرتک ،سخن گفت.

اعتدال فرهنگی

اعتدال فرهنگی ،در حقیقت ،ورود اعتدال به فرهنگ و ذهنیت جامعه و گسرتش آن در هامن بسرت است،
که الزمهی تحقق آن ،انجام دو اقدام اساسی است :اقدام اول ،بررسی وضعیت فرهنگی جامعه و شناسایی
افراطها و تفریطها در ساحات مهم زندگی؛ نظیر عرصههای فردی ،اجتامعی ،اقتصادی ،سیاسی و بین املللی
مطلوب فرهنگیِ یکسان و مشرتک در زندگی اجتامعی انسانها ،با هدایت قرآن و
و تبیین شاخصها و عنارص
ِ
َ
فرهنگ معیار اسالمی است« .إِ َّن َهذَا الْ ُق ْرآا َن يَ ِ
هدى لِلَّتى ِ ِه َى أقْ َوم» (ارساء)9 :؛ قرآن ،بیتردید ،به معتدلترین
فرهنگ راهنامیی میکند(طباطبایی ،1417 ،ج ،13ص .)47اقدام دوم ،تعامل میان کانونهای تأثیرگذار فرهنگی
توگوهای علمی مستمر با آنها ،برای نزدیک شدن به فهم مشرتک است.
و گشودن باب تأمل و تحقیق و گف 
سختترین مانعی که در این راستا وجود دارد ،تکرث و فراوانی کانونهای تأثیرگذار فرهنگی است(ذوعلم،
 ،1392ص)25؛ که عنارصی از افراطگرایی و تفریطورزی به درون آنها راه یافته است و در رسیدن به فهم
مشرتک ،گرهی ایجاد میکند ،که با رسانگشت تدبی ِر اعتدال فرهنگی و به برکت همافزایی افکار و مشارکت
عقول ،در فضای اخالقی -تربیتی اعتدال فرهنگی ،گشوده خواهد شد.

1. Tyler
2. Arnold
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راهربدهای تربیتی اعتدال فرهنگی

مهمترین برنامهریزی راهربدی ،برای تعالی فرهنگ اصیل اسالمی ،تبیین اعتدال فرهنگی و تحقق فرهنگ
مشرتک ،در بسرت اعتدال فرهنگی است ،که برای رسیدن به آن ،باید آموزشهای اسالمی ناظر به آن را ،به دقت
فهمید و با ظرافت ،به رفتار تبدیل کرد ،که این کار با راهربداندیشیِ فرهنگی و تبیین راهربدهای تربیتی اعتدال
فرهنگی ،قابل دستیابی است .منظور از راهربدهای تربیتی در این روش عقالنی -قرآنی ،ارائهی طرحی جامع،
همهجانبه ،ناظر به رشایط عینی ،معطوف به هدف و قابل اجراست ،که با تحلیل نقاط ضعف و قوت و با
مالحظهی تهدیدها و فرصتها ،شکل گرفته است و جهت حرکت و راه رسیدن به اهداف مورد نظر برنامهریزی
راهربدی را ،تعیین میکند .در ادامهی بحث ،به مهمترین آنها اشاره میشود:

 .1راهربد اعتدال

یکی از راهربدهای تربیتی خطی ِر اسالم ،راهربد اعتدال است ،که بر اساس آن ،به همهی ابعاد و شؤون
زندگی انسان ،توجه میشود و بر مبنای آن ،حدود و اندازهها ،مراعات میگردد؛ بنابراین هیچگونه حقی ،تضییع
منیشود؛ زیرا ،گاهی در عمل به تکالیف ،تزاحم ،بهوجود میآید و گاهی ،حقِ تکلیفی در معرض تباه شدن
قرار میگیرد .در این رشایط ،باید به گونهای رفتار شود ،که حق هیچکدام از تکالیف ،از میان نرود .این
مالحظه و دقت ،اعتدال نام دارد ،که ح ّد فاصل میان افراط و تفریط و نقطهی تعادل و توازن آدمی است.
اعتدال دارای جنبههای مختلف فردی ،اجتامعی و نظایر آن است ،که الزم است ،در تبیین راهربد اعتدال ،رشح
داده شوند:

 1-1عبادت و بندگی

از مهمترین عرصههای نیازمند اعتدال از منظر اسالم ،ساحت عبادت و معنویت است ،که الزم است در
آن ،رشایط عینی ،مالحظه شود و ظرفیت و توانایی عامل ،مدنظر قرار بگیرد .این ،یک معیار رصیح و روشن،
در آموزه های دینی است و در آیات متعددی از قرآن کریم ،به آن توجه شده است« :لَ يُك ِلَّ ُف اللَّ ُه نَف ًْساإِ َّل ُو ْس َع َها»
ىل امل ُْ ِ
ىل
(بقره)286 :؛ خداوند ،به هر انسانی ،تنها به اندازهی توانش تکلیف کرده است؛ « َع َ
وسعِ قَ َد ُر ُه َو َع َ
الْ ُم ْقرتِقَ َد ُره» (بقره)236 :؛ توانگر به اندازهی توانش و کمتوان نیز ،به میزان تواناییش؛ « َو َما َج َع َل َعلَيْك ُم ْ ِىف
الدِّينِ ِم ْن َح َر ٍج» (حج)78 :؛ خداوند ،در دین برای انسان حرج و تنگنا ،قرار نداده است .امیرمؤمنان(ع) به
فرزندش میفرمایدَ « :و اقْتَ ِص ْد يَا بُ َن َّي ِف ِع َبا َدتِ َك َو َعلَ ْي َك ِفي َها ب ِْالَ ْم ِر ال َّدائِمِ ال َِّذي ت ُِطي ُقه» (مفید ،1413 ،ص)222؛
فرزندم! در عبادت ،معتدل باش و عبادتی مداوم و متناسب با توانت ،انتخاب کن .امام صادق (ع) می فرماید:
اك ت َْص َن ُع فَ ِإ َّن
من در جوانی ،در انجام عبادت بسیار کوشا بودم؛ تا اینکه ،روزی پدرم فرمود« :يَا بُ َن َّي ُدو َن َما أَ َر َ
ض َع ْن ُه بِالْيَ ِسريِ» (کلینی ،1407 ،ج ،2ص)87؛ فرزندم! عبادتت را ،بیش از اندازه می بینم.
اللَّ َه إِذَا أَ َح َّب َعبْدا ً َر ِ َ
هرگاه ،خداوند ،بنده اش را دوست بدارد ،با عبادت اندک نیز ،از او راضی می شود.
(ص)
انسان ،نباید با بیتوجهی به این قاعده ،از عبادت بیزاز شود و از هدف بازماند .رسول اکرم می-فرماید:
ت لَ أَ ْرضاً قَطَ َع َو َل ظَ ْهرا ً أَبْقَى» (رضی ،1422 ،ص)244؛ عبادت
«لَ ت ُ َبغ ِّْض إِ َل نَف ِْس َك ِع َبا َد ًَْه اللَّ ِه فَ ِإ َّن الْ ُم ْن َب ََّ
منبت است ،که با سختگیری بر
خداوند را ،مبغوض خویش نگردان؛ زیرا عابد غیرمعتدل ،همچون راکب ّ
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مرکبش ،می خواهد ،مسافت طوالنی را ،در زمان کوتاهی طی کند .او ،بیتردید ،به هدفش نخواهد رسید و
مرکبش را ،از دست خواهد داد(بن منظور ،1416 ،ج ،2ص .) 8این راهربد ،در مکتب تربیتی اسالم ،در ارتباط
«صلُّوا ِب ِه ْم َص َل ًَْه
با دیگران نیز ،مطرح شده است .امیراملؤمنین(ع) ،در نامهاش به امرای بالد ،فرموده استَ :
أَضْ َع ِف ِه ْم» (نهج البالغه نامه)52؛ مناز جامعت را ،به اندازهی توانِ ضعیفترین مردم ،اقامه کنیدَ « ،و لَ تَكُونُوا
فَتَّانِني»؛ و مواظب باشید ،با بیتوجهی به آن ،فتنه به وجود نیاورید و انسجام و تعادل منازگزاران را ،بههم
نریزید .این توجه و دقت ،نسبت به رعایت این نکته ،نشان از جایگاه واال و نقش جدی این راهربد ،در تربیت
انسان و نیل او به کامل و تعالی دارد.

 2-1اقتصاد و معیشت

یکی دیگر از ساحات نیازمند اعتدال در آموزههای اسالمی ،عرصهی بهرهبرداری از طیبات الهی است .در
این بخش از آموزهها ،توجه و دقت ،عقالنیت ،اخالق ،اندازهنگه داشنت و مالحظهی ظرفیتها ،توصیه شده
است .خداوند میفرماید« :كلُوا ْ ِمن طَ ِّي َب ِ
ات َما َر َزقْ َناكُ ْم َولَ تَطْ َغ ْوا ْ ِفي ِه» (طه)81 :؛ از طیبات الهی بهره بگیرید و
از طغیان ،پرهیز کنید .طغیان ،به معنای تجاوز از ح ّد(راغب ،1412 ،ص )520 ،و تعدی به حدود الهی
است(فیض ،1415 ،ج ،3ص ،)314که نقطه مقابل اعتدال و در اینجا به معنای رفاهزدگی ،ارساف در بخشش،
بخل و منعِ ِ
کمک به مستحق است(هامن) .محبوب و مطلوب الهی ،اندازه نگهداشنت و رفتار اعتدالی است؛
ِ
رس ِف َني(اعراف)31 :؛ بخورید و بیاشامید؛ ولی ارساف نکنید؛ زیرا خداوند،
«كُلُوا ْ َو ا َْ
رسفُوا ْ إِنَّه َُلي ُح ُّب الْ ُم ِْ
رشبُوا ْ َو َلت ُ ِْ
ارسافکنندگان را دوست ندارد.
َ
ِ
ِ
َ
َ
سفُوا ْ و َلَ ْم يَ ْقرتُُوا َوْ
ْ
خداوند ،در توصیف « ِعبَا ُدال َّر ْح َمن» (فرقان ،)63 :میفرمایدَ « :و الَّذي َن إذ اأن َفقُوا ل ْم يُ ْ ِ
كَا َن بَ ْني َذَالِ َك قَ َوا ًما» (هامن)67 :؛ بندگان متعادل خداوند ،کسانی هستند ،که در بخشش ،معتدلند؛ بنابراین،
بیش از توان خویش ،عملی را بر خود ،تحمیل منیکنند و از امساک نیز ،پرهیز می-منایند(طوسی ،بیتا ،ج،7
ص)508؛ زیرا معتقدند ،نیازمندان جامعه ،بر آنها ،حقی دارند و آنان نیز موظفند ،متناسب با توان و ظرفیتشان،
وم» (معارج 24 :و
ِّلسائلِ َوالْ َم ْح ُر ِ
نسبت به پرداخت حق ایشان ،اقدام کنند؛ « َوال َِّذي َن ِىف أَ ْم َوال ِه ْم َح ٌّق َّم ْعلُو ٌم .ل َّ
( .)25مکارم ،1374 ،ج ،25ص .)31البته ،آنان ،باید هوشیار باشند و از خود و خانواده خویش نیز ،غفلت
نکنند؛ « َو لَ ت َْج َعل ْيَ َد َك َم ْغلُولَ ًْه إِ َىل ُع ُن ِق َك َو َلتَبْ ُسطْ َها َّ
كل الْبَ ْس ِط فَتَ ْق ُع َد َملُو ًما م َّْح ُسو ًرا» (ارساء)29 :؛ نه اهل
امساک و بیتوجهی به مردم باش و نه آنچنان گشادهدست و بخشنده ،که هرچه در کف داری ،ببخشایی؛ که
مورد مالمت خویش و دیگران ،قرار گیری و آنگونه تهی-دست گردی ،که قادر به ادامهی زندگی و معارشت با
مردم نباشی(فضلالله ،1419 ،ج ،16ص.)94
(ع)
شفُ ُه َم َو أَفْضَ لُ ُه َم»؛ البته که
از امام علی پرسیدند ،عدل بهرت است یا جود؟ امام پاسخ دادند« :فَالْ َع ْد ُل أَ ْ َ
عدل بهرت است؛ «الْ َع ْد ُل يَضَ ُع ْالُ ُمو َر َم َو ِاض َع َها َو الْ ُجو ُد يُ ْخ ِر ُج َها ِم ْن ِج َه ِت َها» (نهج البالغه حکمت )437؛ زیرا،
عدل ،هر چیزی را ،در جای خود قرار میدهد؛ درحالیکه ،جود و ایثار ،امور زندگی را ،از مدار عمومیاش خارج
َاص»؛ عدل ،یک مسیر منظم ،تعریف شده ،عمومی و عادی
میسازدَ « .و الْ َع ْد ُل َسائِ ٌس َعا ٌّم َو الْ ُجو ُد َعار ٌِض خ ٌّ
در زندگی است؛ درحالیکه ،جود ،یک عمل عارضی ،غیر عمومی و استثناست و نه ضابطه و قاعده؛ بنابراین،
در آموزههای دینی ،به جود و ایثار در زندگی ،به عنوان یک راهربد ،توصیه نشده است.
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 3-1گفتار و منطق

یکی دیگر از ساحات محتاج به اعتدال ،به حوزهی گفتار اختصاص دارد« .يَأَي َُّها ال َِّذي َن آ َم ُنوا ْ اتَّقُوا ْ اللَّ َه َوقُولُوا ْ
قَ ْو ًل َس ِدي ًدا» (احزاب)70:؛ «قول سدید» ،که در این آیه از مؤمنان خواسته شده است ،با رعایت حدود الهی ،از
آن ،بهره گیرند ،رعایت اعتدال در گفتار و بیان سخن درست و معتدل است(ابن منظور ،1416 ،ج ،3ص)210
و آن ،سخنی سنجیده ،در زمان مناسب ،بر خاسته از تفکر و تعقل ،با مطالعه و نگاه به حال و آینده (مدرسی،
 ،1419ج ،10ص )401و معطوف به هدف درست است(آلوسی ،1415 ،ج ،11ص .)270نکتهی مهم در اعتدال
«غض» ،به آن اشاره شده استَ « :واق ِْص ْد ِىف َمشْ ي َِك َواغْضُ ْض ِمن
گفتاری ،آیهی ذیل است ،که با لفظ «قصد» و ّ
َص ْوتِ َك» (لقامن)19 :؛ در زندگیات ،هدف مشخصی داشته باش و متناسب با توان خویش و با بهرهگیری از
عقل و بصیرت ،به سوی آن هدف معقول ،حرکت کن و با آرامش ،وقار و زبان نرم و مالیم ،افکارت را بیان و
از تند خویی و پرخاشگری پرهیز کن؛ زیرا با درشتگویی و فریاد زدن ،منیتوان فکر ضعیف را ،به کسی تحمیل
کرد؛ «إِ َّن َن َك َر ْالَ ْص َو ِ
ات ل ََص ْوتُ ال َْح ِمريِ»؛ ق ّوت اندیشه ،به محتوای غنیِ آن ،وابسته است ،نه به رسانهی قوی.
صدای بلند ،پوشش فکر کوتاهی است ،که در رویارویی اندیشهها و در میدان زورآزمایی افکار ،عاجز و ناتوان
است(مدرسی ،1419 ،ج ،10ص .)155این نکته در قرآن با الفاظ دیگری؛ نظیر « َهون» و «ل ّین» نیز ،مورد توجه
واقع شده است .خداوند ،در سوره فرقان در توصیف «عباد الرحامن» ،یکی از مهمترین خصیصههای آنان را،
ىل ْالَ ْر ِض
اعتدال در گفتار و سداد در کالم و مخاطبهی سلیم ،برشمرده است؛ « ِع َبا ُد ال َّر ْح َمنِ ال َِّذي َن َ ْيشُ و َن َع َ
َه ْونًا َوإِذَا خَاطَبَ ُه ُم الْ َج ِهلُو َن قَالُوا ْ َس َل ًما» (فرقان« .)63:مشی هون» و «خطاب سالم»؛ پرهیز از درشتگویی و
خشونت و دوری از فحاشی و ناسزاگویی است(ابن منظور ،1416 ،ج ،10ص118؛ طربسی ،1372 ،ج ،7ص.)280
تکب و برتری جویی و استکبارند و نه ذلت
بر این اساس ،عبادالرحامن ،مردمی متعادل هستند ،که نه اهل ّ
میپذیرند .قومی آرام ،متواضع ،مالیم و اهل مدارا هستند(طباطبایی ،1417 ،ج ،15ص.)240
این اخالق ستوده ،از مظاهر رحمت الهی بوده و خداوند ،آن را در قرآن ،به پیامربش بشارت داده است:
ُنت فَظًّا َغلِي َظ الْ َقل ِْب الَنفَضُّ وا ْ ِم ْن َح ْولِك» (آلعمران)159 :؛ این نشانهی
نت لَ ُه ْم َلَ ْو ك َ
«فَب َِم َر ْح َم ًٍْه ِّم َن اللَّ ِه لِ َ
رحمت الهی است ،که با مردم نرمخو هستید .اگر درشتخوی و سنگدل بودی ،بیشک ،از اطرافت پراکنده
میشدند .عدم رعایت اعتدال در گفتار ،مردم را از اطراف انسان پراکنده م ی کند و او را از نصیحت و خیر
خواهی آنان ،محروم میسازد؛ «لَ تَتَ َح َّفظُوا ِم ِّني بِ َا يُتَ َح َّف ُظ ِب ِه ِع ْن َد أَ ْه ِل الْبَا ِد َر ًْه» (نهج البالغه:خ216ش)22؛ ای
مردم! چیزی را از من ،پنهان نکنید؛ آنگونه که از «اهل بادره» ،پنهان میسازید .اهل بادره ،حاکامن تندخو و
بداخالقی هستند ،که مردم به دلیل این منش ، ،حقایق را از آنان ،پنهان میکنند و حرضت ،در این عبارت ،خود
را از آنان ،من ّزه میداند.
رعایت اعتدال ،حتی در گفتگو با دشمنان مستکرب ،توصی ه شده است .خداوند در قرآن ،خطاب به موسی
ىش» (طه 43 :و )44؛ با
و هارون (ع) میفرماید« :ا ْذ َهبَا إِ َىل ِف ْر َع ْو َن إِنَّ ُه طَغَى .فَق َ
ُول لَه ُقَ ْو ًل لَّيِّ ًنا لَّ َعلَّ ُه يَتَ َذكَّ ُرأَ ْو ي َْخ َ
گفتار مالیم ،که توصیفی از اعتدال و هممعنا با آن است ،با فرعون رسکش ،مذاکره کنید؛ زیرا ممکن است ،در
دل آن دشمن مستکرب ،اثرگذار باشد؛ یا او را متعادل سازد(طباطبایی ،1417 ،ج ،14ص .)154امیراملؤمنین
میفرمایدِ :
يض الْ ِقتَا ِل» (آمدی،
«ال ْس ِت ْص َل ُح لِ ْلَ ْع َدا ِء ِب ُح ْسنِ الْ َمقَا ِل َو َج ِميلِ ْالَفْ َعا ِل أَ ْه َو ُن ِم ْن ُم َلقَاتِ ِه ْم بِ َ ِض ِ 
 ،1410ص)334؛ گفتار مساملتآمیز و حکیامنه و رفتار شایسته وهوشمندانه و عزتمدار با دشمن ،از درشتگویی
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و تشنجآفرینی بهرت و سودمندتر است.

 4-1عقیده و موضعگیری

رعایت اعتدال در موضعگیریهای اعتقادی و دوری از غلو و مبالغه ،یکی دیگر از ساحات مهم تربیتی در
اب
اعتدال فرهنگی است ،که در قرآن و حدیث بر آن تأکید شده است .در قرآن آمده است« :ق ُْل يَا أَ ْه َل الْ ِكتَ ِ
َلت َ ْغلُوا ْ ِىف ِدي ِن ُك ْم» (مائده .)77 :در این آیه ،خداوند ،مردمان را از غلو ،که نقطهی مقابل اعتدال است ،نهی
کرده است(طوسی ،بیتا ،ج ،3ص .)607از امیر املؤمنین (ع) نقل شده است ،روزی ،رسول خدا بر گروهی از
صحابه وارد شدند .اصحاب گفتندَ « :م ْر َحباً ب َِس ِّي ِدنَا َو َم ْو َلنَا!»؛ خوش آمدید ای سید و موالی ما! «فَغ َِض َب َر ُس ُول
اللَّ ِه غَضَ باً شَ ِديدا ً»؛ رسول خدا ،از شنیدن خوشآمدگویی با چنین عباراتی ،به شدت عصبانی شدند .سپس
الس َدا َد ِم َن الْ َق ْو ِل َو َل ت َ ُغلُّوا ِف الْ َق ْو ِل فَتَ ْم ُرقُوا» (ابن اشعث ،بی
فرمودند« :قُولُوا َم ْر َحباً ِب َن ِبيِّ َنا َو َر ُسو ِل َربِّ َنا قُولُوا َّ
تا ،ص)184؛ بگوئید :خوش آمدید ای پیامرب ما و ای فرستادهی پروردگارما! سخن در مدار اعتدال بگویید و در
حرف زدن مبالغه نکنید؛ زیرا ،از دین معتدل الهی خارج میشوید .با وجود آنکه ،حرضت ،به حق س ّید و موالی
همه است؛ اما ،از اینکه اصحاب او را ،به جای فرستادهی خدا ،سید و موالی خود میخوانند ،بهشدت عصبانی
میشود و آن را ،بزرگنامیی و خروج از سداد و اعتدال ،مینامد .مشابه این سخن ،کالم خود حرضت در
نکوهش بزرگنامیی ،ستایشگری و لقبگذاری است ،که آن را ،از سخیفترین حاالت زمامداران نامیده و افراد
را از آن ،نهی کرده ،است و در مقابل ،به مشی اعتدالی و جلوههای آن؛ یعنی نصیحت و خیرخواهی ،نقد و
مشورتطلبی و نظایر آن توصیه منوده است(نهج البالغه ،خ ،216ش .)18این سلوک اعتدالیِ روشنِ اهل
بیت(ع) است ،که جملگی ،از غلو و عدم اعتدال ،بیزار وگریزاناند .امام صادق (ع) میفرماید« :لَ تُفَضِّ لُوا َع َل
َر ُسو ِل اللَّ ِه أَ َحدا ً فَ ِإ َّن اللَّ َه قَ ْد فَضَّ لَ ُه َو لَ ت ُ َف ِّرطُوا َو لَ ت َ ْغلُوا َو لَ تَقُولُوا ِفي َنا َما لَ نَق ُ
ُول َو أَ ِح ُّبونَا ُح ّباً ُم ْقتَ ِصدا ً»
(االصول ،1423 ،ص)344؛ ما را ،بر پیغمربخدا(ص) برتری ندهید ،که هیچکس ،برتر از او نیست و در حق ما ،از
افراط و تفریط ،پرهیز کنید و دربارهی ما ،چیزی را که خود در باره خویش نگفتهایم ،بر زبان نیاورید و ما را،
در مدار اعتدال دوست بدارید .این راهربد تربیتی بزرگی است ،که باید در عرصهی باور و موضعگیری اعتقادی
به آن توجه شود.

 5-1تعامالت سیاسی -اجتامعی

یکی دیگر از ساحات نیازمند اعتدال ،به حوزهی معارشت و تعامالت سیاسی -اجتامعی اختصاص دارد.
انسان معتدل ،بر اساس الگو و سبک رفتاری برخاسته از اصول و مبانی ،عمل میکند؛ به همین علت ،نه
نفرتانگیز است ،که همه از اطرافش بگریزند و نه حقیر و ذلتپذیر و بیارزش و غیر قابل اعتناست« .لَ ت َ ُك ْن
اس قُ ْربَ َك َو لَ تَ ُك ْن َوا ِهناً يُ َح ِّق ْر َك َم ْن َع َرفَك» (ابن شعبه ،1404 ،ص)304؛ درشت-گو و
فَظّاً َغلِيظاً يَ ْك َر ِه ال َّن ُ
سنگدل و بیرحم نباش ،که مردم ،از معارشت با تو ،گریزان و بیزار باشند .همچنین ،ضعیف و ناتوان نباش،
که تو را ،مورد متسخر و استهزاء قرار دهند.
انسان معتدل ،که در مصادر سیاسی حضور مییابد؛ نه در باتالق ستایشگری و چاپلوسی ،فرو میرود و نه
در جهنم حسادت و ظلم ،سقوط میکند؛ بنابراین ،بیش از استحقاق دوستانش ،از آنان تعریف منیکند و کار
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رقیبانش را نادیده منیگیرد و حقشان را ضایع منیکند؛ زیرا «الثَّ َنا ُء ِبأَك َ َْث ِم َن ِال ْس ِت ْحقَاقِ َمل ٌَق َو التَّق ِْص ُري َعنِ
ِال ْس ِت ْحقَاقِ َح َسد» (نهج البالغه ،حکمت)347؛ تعریف بیش از اندازه ،چاپلوسی و کوتاهی و قصور نیز ،حسادت
و دشمنی است .مشی او ،در دوستیها و دشمنیها ،بر مدار اعتدال و مطابق سبک اسالمی است؛ پس ،در
رصاط مستقیم سیر میکند .هنگامی که با کسی ،طرح دوستی میریزد ،به روز دشمنی نیز ،می-اندیشد.
همچنین زمانی که از کسی ،فاصله میگیرد ،به روز وصال با او نیز ،فکر میکند .کامالً مراقب ،مواظب،
محاسبهگر و معطوف به هدف و فلسفهی زیسنت است و این سفارش قرآن استَ « :و لَ ت َْستَوِى ال ْح ََس َن ًُْه َو َل
الس ِّيئَ ًُْه ا ْدفَ ْع بِالَّتىِ ِه َى أَ ْح َس ُن فَ ِإذَا ال َِّذى بَ ْي َنك َوبَ ْي َن ُه َع َدا َو ًٌْه كَأَنَّ ُه َوىل ٌّ َح ِمي ٌم» (فصلت)34 :؛ نیکی و بدی ،یکسان
َّ
نیستند؛ پس بدی را با خوبی جواب بده؛ زیرا ممکن است ،آن کسی که اکنون با او دشمنی داری ،روزی دوست
(ع)
ك
ِب َحبِيبَ َ
علی (ع) مرتب میفرمود« :أَ ْحب ْ
صمیمی تو شود .امام صادق از پدرانش نقل کرده است ،که امام ّ
َه ْوناً َع َس أَ ْن يَكُو َن بَ ِغيضَ َك يَ ْوماً َو أَبْ ِغ ْض بَ ِغيضَ َك َه ْوناً َع َس أَ ْن يَكُو َن َحبِيبَ َك يَ ْوماً» (ابن اشعث ،بیتا ،ص)233؛
دوستت را ،در حد اعتدال و بهاندازه ،دوست داشتهباش؛ شاید روزی ،دشمنت شود و دشمنت را نیز ،در مدار
اعتدال ،دشمن بدار؛ زیرا ،ممکن است روزی ،دوستت گردد.
متکبانه،
انسان تربیتیافته و به اعتدالرسیده ،هنگامی که در مناصب قدرت قرار میگیرد ،ق ّیم مآبانه و ّ
رقبایش را ،نظاره منیکند و زمانی که آنان ،به هر دلیلی ،به آیینش متامیل میشوند ،با تحلیلهای دنیا طلبانه
و تنگنظرانه ،دست رد بر سینهی آنها منینهد .این سیرهی پیامربان و صالحان و توصیهی روشن قرآن است:
الس َل َم ل َْس َت ُم ْؤ ِم ًنا تَبْتَغُو َن َع َر َض الْ َحيَو ًِْه ال ُّدنْيَا فَ ِعن َد اللَّ ِه َمغَانِ ُم كَ ِث َري ًٌْه» (نساء)94 :؛
« َو َلتَقُولُوا ْ لِ َم ْن أَلْقَى إِلَيْ ُك ُم َّ
به کسانی که دست آشتی ،به سوی شام دراز میکنند ،نگویید شام مؤمن نیستید .شام میخواهید ،با این کار،
به متاع زندگی دنیا دست یابید ،گنجینههای غنیمت الهی ،فراوان است و کسی جای دیگری را ،اشغال منیکند.
وانگهی سود نهایی ،پیش خدا و وابسته به حرکت در راه خداست(طربسی ،1372 ،ج ،3ص.)146
نکتهی مهم در این راهربد تربیتی ،آن است ،که در تعامالت اعتدالمدار اسالمی ،توهین و ناسزاگویی حتی
نسبت به دشمنان ،محکوم و ممنوع استَ « :و َلت َُس ُّبوا ْ ال َِّذي َن يَ ْد ُعو َن ِمن ُدونِ اللَّ ِه فَ َي ُس ُّبوا ْ اللَّ َه َع ْد َوا ِب َغ ْري ِ ِعلْمٍ
كَذَالِ َك َزيَّ َّنا لِك ِّ ُل ِّ أُ َّم ًْه ٍ َع َملَ ُه ْم» (انعام)108 :؛ به معبودهای مرشکان و مق ّدسات آنان ،دشنام مدهید که آنان ،از
رس دشمنی یا ناآگاهی ،به خداوند ،دشنام خواهند داد .در این آیه ،توهین به مقدسات دیگران ،نهی شده
است؛ بنابراین ،کسی حق ندارد ،به مق ّدسات دیگران ،توهین کند(طباطبایی ،1417 ،ج ،7ص .)315در جنگ
صفین ،سپاهیان حرضت ،به سپاه معاویه ،توهین میکردند و فحش و ناسزا میگفتند .حرضت ،از این کار،
ناراحت شدند و در خطبهای ،آنان را از این کار ،منع کردند و به آنان فرمودند :راه درست و مؤثر در این زمینه،
ذکر حال آنان و توصیف اعاملشان است .همچنین ،شام به جای توهین ،برای خود و آنان ،دعا کنید و بگویید:
خدایا! کمک کن ،خونهایامن به ناحق ،ریخته نشود .خدایا! میامنان ،صلح و آرامش برقرار کن .خدایا! راهت
را به آنان ،نشان بده؛ تا کسانیکه راه حق را ،گم کردهاند ،آن را بیابند و آنان که به دشمنی و زور گویی و
استکبا ر ورزی عالقهمند شدهاند ،از آن خوی ناپسند ،بازگردند(نهج البالغه ،خ.)206
این روش اخالقی ،بهرتین الگوی اعتدال و یکی از مهمترین راههای کسب تقوی الهی است ،که خداوند،
در قرآن آن را ،از مؤمنین مطالبه کرده است(طباطبایی ،1417 ،ج ،5ص)237؛ «يَأَي َُّها ال َِّذي َن آ َم ُنوا ْ كُونُوا ْ قَ َّوا ِم َني
ىل أَ َّلتَ ْع ِدلُوا ْ ا ْع ِدلُوا ْ ُه َوأَقْ َر ُب لِلتَّ ْق َوى َواتَّقُوا ْ اللَّ َه إِ َّن اللَّ َه َخ ِب ُري بِ َا
لِلَّ ِه ش ُهَ َدا َء بِالْ ِق ْس ِط َو َل يَ ْج ِر َم َّن ُك ْم شَ َنَا ُن قَ ْوم ٍ َع َ
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ت َ ْع َملُونَ» (مائده)8 :؛ ای کسانی که ایامن آوردهاید! به خاطر خدا ،قیام کنید و با عدالت و انصاف ،شهادت
دهید و مبادا دشمنی با گروهی از مردم ،شام را به بی عدالتی بکشاند .با عدل و داد ،رفتار کنید؛ که به تقوا
نزدیکتر است و از خدا پروا کنید؛ که خدا ،از آن چه میکنید ،آگاه است.

 6-1قتال و جنگاوری

ِ
فرهنگ تربیتی اسالم ،صحنه کارزار و جنگاوری است که در قرآن به
یکی دیگر از تجلیات اعتدالگرایی در
روشنی ،به آن توجه شده است؛ « َو قَاتِلُوا ْ ِىف َسبِيلِ اللَّ ِه ال َِّذي َن يُقَاتِلُونَ ُك ْم َو َلت َ ْعتَ ُدوا ْ إِ َّن اللَّ َه لَ يُ ِح ُّب الْ ُم ْعتَ ِدي َن»
(بقره)190:؛ در راه خدا ،با کسانی که با شام میجنگند ،بجنگید و تعدی و تجاوز نکنید؛ زیرا ،خداوند ،تجاوز
کنندگان را ،دوست ندارد .در این آیه ،از اعتداء ،که نقطه مقابل اعتدال است ،نهی شده است و معنای آن،
این است ،که کارزار ،تنها با کشتارکنندگان ،صورت میگیرد و آنان که از صحنه مبارزه ،دورند و در آن ،دخالتی
ندارند ،باید در امنیت کامل باشند(طربسی ،1372 ،ج ،2ص .)510تجاوز به دشمن ،در مدار تقوی و تنها متوجه
متجاوز است و آن نیز ،منحرصا ً به هامن اندازه ،صورت میگیرد(قرشی ،1377 ،ج ،1ص)356؛ «فَ َمن ِا ْعتَ َدى
 َعلَ ْي ُك ْم فَا ْعتَ ُدوا ْ َعلَ ْيه ِبِ ِثْلِ َما ا ْعتَ َدى َعلَ ْي ُك ْم َواتَّقُوا ْ اللَّ َه َوا ْعلَ ُموا ْ أَ َّن اللَّ َه َم َع الْ ُمتَّ ِق َني» (بقره)194 :؛ هر کس ،بر شام
تعدی کرد ،شام نیز ،فقط به هامن اندازه ،به او تعدی کنید و از خدا ،پروا کنید و بدانید که خدا با پرواپیشگان
است .سفارش موالی متقیان(ع) هنگام شهادت ،تبیینی روشن در عمل به این سیرهی اعتدالی قرآنی است« :أَلَ
ِضبَ ًٍْه» (نهج البالغه ،نامه)47؛ در ِ
قصاص
ضبَ ِت ِه َه ِذ ِه ف ْ ِ
ضبَ ًة ب َ ْ
َاضبُو ُه َ ْ
َل ت َ ْقتُلُ َّن ِب إِ َّل قَاتِ ِل انْظُ ُروا إِذَا أَنَا ِم ُّت ِم ْن َ ْ
من ،فقط قاتلم ،کشته میشود و بر او رضبهای وارد می-شود ،مثل هامن رضبهای که او بر من وارده کرده
است.

 7-1دیپلامسی و صلحطلبی

جلوهای مهم از اعتدالورزی در فرهنگ اسالمی ،دیدگاه اسالم در استقبال از صلحخواهی و رفتار مساملت-
آمیز است ،که در قرآن بیان شده و مورد توجه مفرسان قرار گرفته است(طباطبایی ،1417 ،ج ،9ص.)156
الس ِمي ُع الْ َعلِي ُم» (انفال)61 :؛
لسلْمِ فَا ْج َن ْح ل َهَا َوت َ َو َ
ىل اللَّ ِه إِنَّ ُه ُه َو َّ
خداوند ،در قرآن میفرمایدَ « :وإِن َج َن ُحوا ْ لِ َّ
كل ْ َع َ
هرگاه ،دشمن به صلح و رفتار مساملتآمیز ،گرایش پیدا کرد ،تو نیز ،با حفظ آمادگی و هوشیاری ،موافقت منا
و بر خداوند سمیع و علیم ،که شاهد و ناظر و مراقب توست ،توکل کن .ممکن است ،انگیزهی دشمن از طرح
صلح و مذاکره ،خدعه و نیرنگ باشد و به قول سعدی شیرازی« :دشمن چو از همه حیلتی فرو ماند ،سلسلهی
دوستی بجنباند»؛ یعنی هدفش ،در حقیقت ،این باشد ،که تو را غافلگیر کند .تو ،با هوشیاری و فطانت ،کارت
را ادامه بده و پیامنشکن نباش و به تعهداتت عمل کن و نگران نباش؛ زیرا ،خداوند ،ناظر بر اوضاع است و
تو را ،کفایت میکند؛ « َوإِن يُرِي ُدوا ْ أَن ي َْخ َد ُع َوك فَ ِإ َّن َح ْسبَ َك اللَّ ُه» (انفال .)63 :او ،خداوندی است ،که با این
کار ،تو را در افکار عمومی موجه جلوه میدهد و از نرصت خویش و مؤمنان بهرهمند میسازد؛ « ُه َو ال َِّذى أَيَّ َد َك
ص ِه و َبِالْ ُم ْؤ ِم ِن َني» (انفال )62 :وانگهی ،در میان طرفدارانت ،انسجام و وحدتی غیر قابل تصور ،ایجاد میکند،
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ني َ قُلُو ِب ِه ْم» (انفال .)63 :مؤید این رفتا ِر تربیتیِ اعتدالیِ قرآنیِ مبتنی بر هوشیاری ،فطانت ،حکمت ،عزت،
بَ ْ
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آرامشطلبی ،مصلحت خواهی ،تعقل ،توکل و اعتامد به عوامل معنوی ،کالم امیراملؤمنین (ع) در نهج البالغه
است ،که میفرمایدَ « :و َل ت َ ْدفَ َع َن ُصلْحاً َد َع َاك إِلَ ْي ِه َع ُد ُّو َك و لِلَّ ِه ِفي ِه ِرضً ی»؛ هر گاه ،دشمنت تو را ،به صلح،
الصلْ ِح َد َع ًْه لِ ُج ُنو ِد َك َو َرا َح ًْه
فراخواند و آن صلح ،با آموزه های الهی سازگار بود ،هرگز ،آن را ر ّد نکن؛ «فَ ِإ َّن ِف ُّ
ِم ْن ُه ُمو ِم َك َو أَ ْمناً لِب َِل ِد َك»؛ زیرا ،صلح ،باعث آسایش سپاه و آرامش حکومت و امنیت کشور میشودَ « ،و لَكنِِ
الْ َح َذ َر ك َُّل الْ َح َذ ِر ِم ْن َع ُد ِّو َك بَ ْع َد ُصل ِْح ِه فَ ِإ َّن الْ َع ُد َّو ُر َّ َبا قَا َر َب لِ َيتَ َغف ََّل فَ ُخ ْذ بِالْ َح ْز ِم َو ات َّ ِه ْم ِف َذلِ َك ُح ْس َن الظَّن»
(نهج البالغه ،نامه ،53ش)132؛ ولی ،آنچه نباید از آن غافل بود ،حفظ هوشیاری ،احتیاط و عدم اعتامد کامل
به دشمن است؛ زیرا ،ممکن است ،دشمن با استفاده از این فرصت ،به اقدامات غافلگیرانه ،دست بزند.
صحنهای دیگر از دیپلامسی و رفتار مساملتآمیز ،در سورهی آلعمران بعد از آیات احتجاج و مباهله ،بیان
ِ
اب تَ َعالَ ْوا ْ إِ َىل كَلِ َم ًٍْه
شده است که ناظر بر رفتار اعتدالی در
تعامالت بین املللیِ اسالمی است« :ق ُْل يَا أ ْه َل الْ ِكتَ ِ
َ
ِ
ِ
ِ
رش َِك ِبه شَ يًْا َو لَ يَتَّخ َذ بَ ْعضُ َنا بَ ْعضً ا أ ْربَابًا ِّمن ُدون ِاللَّه فَ ِإن ت َ َولَّ ْوا ْ فَقُولُوا ْ
َس َوا ٍء بَيْ َن َنا َوبَيْ َنك ُم ْ أَ َّلنَ ْعبُ َد إِ َّل اللَّ َه َو َلنُ ْ
اشْ َه ُدوا ْ ِبأَنَّا ُم ْسلِ ُمونَ» (آلعمران)64 :؛ بگو ای اهل کتاب! به سوی اعتقادی که نزد ما و شام یکی است ،گام
پیشنهید و آن اعتقاد ،این است ،که جز خدا را ،نپرستیم و برای او ،رشیکی قائل نشویم و بعضی از ما ،بعضی
دیگر را ،به جای خداوند ،به خدایی نگیریم .حال ،اگر روی بر تافتند ،بگوئید گواه باشید ،که ما ،رس تسلیم
فرود آوردهایم .مفرسین ،آیهی مذکور را ،تبیین یک روش اعتدالی دانستهاند؛ که خداوند به عنوان روش و گام
سوم تعامل با اهل کتاب ،برای دعوت به راه اعتدال ،به پیغمرب اکرم ،که مناد اعتدال است ،سفارش کرده و آن
را «كَلِ َم ًٍْه َس َوا ٍء» نامیده است ،که ناظر بر فرهنگ معتدل و مشرتک الهی میباشد و باور و عمل به آن ،برای
همه نافع و سودمند است(فخررازی ،1420 ،ج ،8ص .)251در گام اول ،انواع دالئل ،اهل کتاب را که نصاری
هستند ،قانع منیکند .بنابراین گام دوم؛ یعنی جریان مباهله ،شکل میگیرد؛ که آن نیز با معنویت ویژه و تأثیر
عمیق آن ،تنها آنان را ،به پرداخت جزیه ،وادار میکند .در اینجا ،گام سوم ،برداشته میشود و پیغمرب با نصاری
وارد مذاکره میشود .در این مذاکره ،با نصاری با عنوان «اهل کتاب» ،که از نیکوترین اسامی است ،برخورد
میشود و شیوه و روش گفتگو نیز« ،کلمه سواء» نامیده میشود؛ که مراد از آن ،اعتدال و انصاف است ،که در
آن ،به هیچ کدام از دو طرف مذاکره ،ظلم منیشود و توافقی که بر مبنای آن ،صورت میگیرد ،رصفاً ،بر رس
عبودیت مطلق الهی و نفی نظام ارباب و رعیتی است ،که رفتاری اعتدالی و مشرتک میان همه است و در
صورتی که اهل کتاب نیز ،از این توافق ،که نفع دو طرف در آن لحاظ شده است ،رس باز بزنند ،حقانیت اسالم،
برای همه روشن میشود(هامن) و این نکتهای آموزنده و قابل پیروی است.

 .2راهربد عملگرایی و خودسازی حاکمیت

حاکمیت ،که به کمک خداوند و حامیت مردم به دست آمده است ،اگر بخواهد اعتدال بیافریند و
استحکام یابد ،عوامل آن ،باید در فضای فرهنگی -معنوی ،فعالیتشان را ،با راهربد عملگرایی و نه سخنپراکنی،
آغاز کنند .رمز موفقیت آنان ،تنها در توجه و عمل به همین راهربد تربیتی -اسالمی است .امام صادق (ع) می
فرماید« :كُونُوا ُد َعا ًْه لِل َّن ِ 
الصلَ ًَْه َو الْخ ْ ََي فَ ِإ َّن َذلِ َك َدا ِعيَ ًٌْه» (کلینی،
اس ِبغ َْيِ أَل ِْس َن ِت ُك ْم لِ َ َي ْوا ِم ْن ُك ُم الْ َو َر َع َو ِال ْج ِت َها َد َو َّ
 ،1407ج ،2ص)78؛ مردم را ،غیرزبانی و تنها با عمل ،به راه خدا دعوت کنید؛ تا مردم ،ورع ،اجتهاد ،مناز و
کارهای خیر شام را ،با چشم خود مشاهده کنند و با این روش ،به سوی خوبیها و درستیها ،دعوت شوند.
راهبردهای تربیتی اعتدال فرهنگی در قرآن و حدیث
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الصالِ َح ِ
ات أَ َّن ل َُه ْم أَ ْج ًرا
خداوند میفرماید« :إِ َّن َهذَا الْ ُق ْرآن َي َه ِْدى لِلَّتىِ ِه َى أَقْ َوم ُو َيُ َب ُِّ
رش الْ ُم ْؤ ِم ِن َني ال َِّذي َن يَ ْع َملُو َن َّ
كَ ِب ًريا» (ارساء)9 :؛ این قرآن ،به معتدلترین آئین ،راهنامیی میکند و به مؤمنین ،آنان که اعامل صالح و شایسته
انجام میدهند ،بشارت پاداشی بزرگ ،میدهد .از همنشینی دعوت قرآن به اعتدال ،با ایامن و عمل صالح و
وعدهی قطعی رسیدن به پاداش عظیم ،که به صورت مطلق بیان شده است ،این نکته برداشت میشود ،که
پاداش ِ
تحقق اعتدال و دستیابی به آن ِ
بزرگ وعده داده شده در دنیا و آخرت ،به عمل و عملگرایی مؤمنانه
(ع)
و از روی اعتقاد مسلامنان ،وابسته است و این یک راهربد اساسی است .امام صادق میفرمایدَ « :ما َج َع َل
اللَّ ُه َع َّز َو َج َّل بَ ْس َط الل َِّسانِ َو ك ََّف الْ َي ِد َو لَ ِك ْن َج َعلَ ُه َم يُ ْب َسطَانِ َمعاً َو يُ َكفَّانِ َمعاً» (هامن ،ج ،5ص)55؛ خداوند
اجازه نداده است ،که زبان ،باز و دست ،بسته باشد؛ بلکه ،باید هردو ،باهم و همراه هم باشند .بنابراین ،اگر
انسان ،در عمل ،ف ّعال نباشد ،بهرت است ،که زبانش نیز خاموش و بسته باشد(مطهری ،1368 ،ص )83و این ،اوج
توجه اسالم به عمل و عملگرایی است.
نکتهی بسیار مهمی که حاکامن عملگرا ،برای تحقق اعتدال ،باید به صورت جدی ،به آن توجه کنند،
برنامهی تربیت و خودسازی برای خود و هیأت حاکمه در مرحلهی اول و برای دیگران در مرتبهی بعد است،
اس َعلَی ِدینِ ُملُوکِهِم» ،تابع
که آن نیز ،کامالً وابسته به مرحله اول است؛ زیرا مردم طبق مثل معروف«ا َل ّن ُ
حکامند و از آنان تأثیر میگیرند .امیراملؤمنین(ع)میفرمایدَ « :م ْن ن ََص َب نَف َْس ُه لِل َّن ِ
اس إِ َماماً فَلْ َي ْب َدأْ ِبتَ ْعلِيمِ نَف ِْس ِه
قَ ْب َل ت َ ْعلِيمِ غ ْ َِي ِه َو لْ َي ُك ْن تَأْ ِدي ُب ُه ب ِِس َريتِ ِه قَ ْب َل تَأْ ِدي ِب ِه ِبلِ َسانِه» (نهجالبالغه ،حکمت)73؛ هرکس ،به منصب امامت
و رهربی جامعه ،راه یابد ،پیش از تعلیم دیگران ،باید به تعلیم خویش مبادرت ورزد و اگر بخواهد جامعه را
تأدیب کند و به آنها ادب بیاموزد ،باید این کار را ،با سبک و سلوک عملی خویش ،انجام دهد.

 .3راهربد خدامحوری و مردمداری حکومت

خدامحوری ،راهربدی تربیتی و اصلی اساسی است و سایر اعتقادات ،همه ،فرع آن بهشامر میآیند .اخالق
پسندیده ،در آن فضا ،رشد میکند و اعامل صالحه نیز ،از آن اصل نشأت میگیرد (طباطبایی ،1417 ،ج،12
ص)52؛ بنابراین ،متولیان امور جامعه ،باید آن را درک کنند و در اوج توجه خویش ،قرار دهند؛ در غیراین-
صورت ،از دایره اعتدال ،خارج شده ،در دام هواپرستی ،گرفتار میشوند و صالحیت ادارهی امور جامعه را ،از
دست میدهند .خداوند میفرماید« :فَأَ ِق ْم َو ْج َه َك لِلدِّينِ َح ِنيفًا» (روم)30 :؛ همهی حواس و متام توجهت را،
شكِني» (روم)31 :؛
الصلَو َه َولَ تَكُونُوا ْ ِم َن الْ ُم ْ ِ
در کامل اعتدال ،متوجه دین گردان « ُم ِني ِب َني إِلَ ْي ِه َواتَّقُو ُه َوأَ ِقي ُموا ْ َّ
توبهکنان ،به درگاه او ،انابه کنید و از او ،پروا منایید و مناز را ،برپا دارید و از مرشکان نباشید .معنا و مراد این
دو آیه ،این است ،که برای اقامهی دین ،دو عامل ،مهم و قابل توجه است؛ عامل اول ،اعتدال و عامل دوم ،انابه
و ارتباط با خدا ،عمل به اوامر و نواهی الهی و مخالفت با مظاهر رشک و بتپرستی است(طباطبایی،1417 ،
ج ،16ص .)182همنشین شدن انابه و پرهیزکاری ،با اعتدال در این آیه ،به معنای نقش جدی خداپرستی و
ارتباط با خدا و خداپرستان ،در تحقق اعتدال و کارکرد کلیدی آنها ،در اقامهی دین معتدل الهی است.
ارتباط با خدا و خداپرستان ،در فضای رسشار از صفا و معنویت و اخالص ،در تحقق اعتدال اسالمی بسیار
اص ِْرب نَف َْس َك َم َع ال َِّذي َن يَ ْد ُعو َن َربَّ ُهم
مؤثر است .خداوند ،در قرآن خطاب به پیغمرباکرم (ص) ،چنین میفرمایدَ « :و ْ
ىشِّيُرِي ُدو َن َو ْج َه ُه َو لَ ت َ ْع ُد َع ْي َن َاك َعن ُْه ْم تُرِي ُد زِي َن ًَْه الْ َح َيو ًِْه ال ُّدنْ َيا َو َلت ُِط ْع َم ْن أَ ْغ َفلْ َنا قَلْ َب ُه َعن ِذكْ ِرنَا
بِالْ َغ َدو ًِْه َو الْ َع ِ
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َواتَّ َب َع َه َوئ ُه َو كاَ َن أَ ْم ُر ُه فُ ُرطًا» (کهف)28 :؛ با آنان كه خداى خويش را ،صبحگاهان و شامگاهان و در همه حال،
مىخوانند و تنها او و رضاى او را ،طلب مىكنند ،با صرب وشكيبايى ،همراهى كن و به خاطر متايل به زينتهاى
دنيا ،لحظهاى از آنان چشم مپوش و از آنان كه دل-هايشان ،از ياد ما غافل است و تابع هواى نفس خويش
هستند و در كارهايشان نیز ،گرفتار افراط و عدم تعادلند ،پیروی مکن .در این آیه دو گروه در مقابل هم قرار
گرفتهاند؛ گروه زیادی که خداپرستند و قلبی رسشار از عشق به خدا و پیغمرب دارند؛ اما ،مردمی ساده و بسیطند
و از مظاهر دنیا و رفاه مادی بهرهای نربدهاند و گروه دوم ،ثرومتندانی رفاهزده و اندک و دارای نفوذ اجتامعی
هستند و از مواهب دنیایی برخورداراند؛ اما ،از خدا و معنویت غافل شدهاند و به همین دلیل ،از جادهی
اعتدال ،منحرف گشته و اهل ارساف و افراط هستند .خداوند ،در این رشایط ،به پیغمرب و کارگزاران حکومت
اسالمی ،که چه بسا به خاطر پیرشفت و گسرتش اسالم ،به آن طبقهی متنفذ ،میلی داشته باشند و آنان نیز ،برای
کمرنگ کردن ارتباط حکومت با منت مردم ،نقشهای در ذهن ،پرورانده باشند ،دستور میدهد ،که ارتباط با
مردم خداپرست را ،که غرق در یاد خدا و معنویت هستند ،با هیچ چیزی معاوضه نکنند(طربسی ،1372 ،ج،6
ص )718و این ،تقریری بسیار زیبا ،از خدامحوری و مردم مداری در نظام اسالمی ،برای تحقق اعتدال قرآنی
است.
نکتهی برجسته قابل تذکر ،در تفکر اعتدالی مبتنی بر خدامحوری و مردممداری ،که تقریری بدیع از
مردممداری خدامحور میباشد ،توجه به نظر ،نظارت ،رضایت ،قضاوت وحقوق مردم است ،که حاکامن جامعه،
باید بدان عنایت ویژه داشته باشند و بر اساس آن ،رفتار کنند .درست است که در نظام اسالمی ،مدار و محور
حرکت ،حق و حقانیت است؛ اما برای رسیدن به آن مطلوب نهایی ،منیتوان از تواناییها و محدودیتها غفلت
کرد .تعمق و سختگیری و عدم توجه به تواناییها و محدودیتها(ابنمنظور ،1414 ،ج ،10ص ،)27از ارکان
کفر(نهج البالغه ،حکمت )31و مانع اعتدال است و انسان ژرف ِ
اندیش افراطگرا ،بیتردید ،از دین معتدل خدا
و پیغمرب ،خارج خواهد شد« :املُتَ َع ِّمق فی الدّینِ يَ ْخ ُر ُج ِم ْنه» (مفید ،1413 ،ص.)86
امیراملؤمنین (ع) در نامهاش به مالک اشرتمینویسدَ « :و لْ َي ُك ْن أَ َح َّب ْالُ ُمو ِر إِلَ ْي َك أَ ْو َسطُ َها ِ ف الْ َحقِ َو أَ َع ُّم َها ِف
الْ َع ْد ِل َو أَ ْج َم ُع َها لِر َِض ال َّر ِع َّي ًْه» (نهجالبالغه ،نامه ،53ش)20؛ این سه کار را ،محبوبترین کارهایت ،قرار بده؛
کاری که در توجه به حق ،معتدلترین و در عدالت و برابری اجتامعی ،فراگیرترین و در جلب رضایت عمومی،
جامعترین باشد .حرضت ،در این نامه ،مردم را ستون دین و ناظر بر حکومت و معیار صالح بودن حاکامن،
ني بِ َا يُ ْجرِي اللَّ ُه لَ ُه ْم َع َل أَل ُْسنِ ِع َبا ِده» (هامن ،ش)5؛ زبان بندگان
الصالِ ِح َ
توصیف کرده است؛ «إِنَّ َا يُ ْستَ َد ُل َع َ 
ل َّ
خدا ،بهرتین معیار برای قضاوت در بارهی صالحیت و شایستگی حاکامن و کارگزاران حکومت است .این ،اوج
توجه و اعتامد به مردم است و بر همین اساس ،حکام ،باید با همهی مردم ،چه دیندار و چه غیر آن ،رفتار کنند
و با لطف و محبت و خدمت به آنان ،مقدمات رضایتشان را ،به دست آورندَ « :و أَشْ ِع ْر قَلْ َب َ
ك ال َّر ْح َم ًَْه لِل َّر ِع َّي ًِْه َو
الْ َم َحبَّ ًَْه لَ ُه ْم َو اللُّط َْف ِب ِه ْم َو لَ تَكُونَ َّن َعلَيْ ِه ْم َسبُعاً ضَ ارِياً تَ ْغتَ ِن ُم أَكْلَ ُه ْم فَ ِإنَّ ُه ْم ِص ْنفَانِ إِ َّما أَ ٌخ ل ََك ِف الدِّينِ َو إِ َّما
ن َِظ ٌري ل ََك ِف الْ َخلْق» (هامن ،ش)8؛ با مردم ،مهربان باش و قلبت را ،از محبت و لطف به آنان ،لربیز گردان و با
آنان ،همچون جانور درندهای ،برخورد نکن ،که خونشان را ،مباح بدانی و خوردنشان را ،غنیمت شامری؛ زیرا،
مردم دو گروهند؛ گروهی که برادر دینیات هستند و گروهی که ،اگرچه دیندار نیستند ،بااینحال ،هامنند تو،
انسانند.
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 .4راهربد اندیشهورزی و خردگرایی

پس از خدامحوری و مردممداری ،توجه به عقل و تفکر و باال بردن جایگاه عقال در جامعه ،مهمترین
راهربد در اعتدال فرهنگی است .خداوند در قرآن این مهم را با تأکید و با تعابیر متعدد ،بیان منوده است« :أَف ََل
ت َ ْع ِقلُون» (بقره)76:؛ «لَ َعلَّ ُك ْم تَ ْع ِقلُون» (بقره)242 :؛ «أَف ََل تَتَ َف َّك ُرون» (انعام)50 :؛ «لَ َعلَّ ُك ْم تَتَ َف َّك ُرون» (بقره:
)219؛ «أَف ََل يَتَ َدبَّ ُرو َن الْ ُق ْرآن» (محمد .)24 :خداوند ،بدترین موجودات را ،موجوداتی دانسته است ،که فاقد
الص ُّم الْ ُب ْك ُم ال َِّذي َن َل يَ ْع ِقلُون» (انفال)22 :؛ زیرا ،آنان
ش َال َّد َو ّ 
اب ِ ِعن َد اللَّ ِه ُّ
عقل و بی توجه به عقالنیتاند« :إِ َّن َ ّ
(ع)
عامل افراط و تفریط و باعث جمود و انحرافاند .امیر املؤمنین میفرماید« :لَ ت َ َرى الْ َجا ِه َل إِلَّ ُم ْفرِطاً أَ ْو
ُم َف ِّرطا» (نهج البالغه ،حکمت)70؛ انسان غیر عاقل را ،در دو حال ،مشاهده میکنی؛ یا او را ،در جانب افراط
میبینی و یا در سوی تفریط .او ،خارج از اعتدال و تعادل ،قرار دارد و به همین دلیل ،به تعبیر قرآن کریم،
ىل ال َِّذي َن لَ يَ ْع ِقلُون» (یونس .)100 :اینان ،باید
منشأ هر نوع آلودگی و نابسامانی است؛ « َوي َْج َع ُل ال ِّر ْج َس َع َ
اصالح و تربیت شوند و در صورت مقاومت ،باید با زمینه سازی حضور عقال و ارتقاء جایگاه عقل ،در جامعه،
منزوی شوند؛ تا به خود آیند.
«الْ َعا ِق ُل َم ْن َوضَ َع ْالَشْ َيا َء َم َو ِاض َع َها َو الْ َجا ِه ُل ِض ُّد َذلِك» (متیمی آمدی ،1410 ،ص)104؛ عقال ،عامل توازن
و تعادلند و به خاطر قرار دادن هر چیز در جای خود برای جامعه ،اعتدال را ،به ارمغان میآورند ،امری که
ُج ّهال ،از انجام آن عاجزند .این ،خاصیت عقل است ،که فضا را ،برای فهم و ادراک حقیقت ،آماده میکند و
انسان طالب حقیقت ،با استفاده از این فضای مهیا ،با تأمل و دوراندیشی و واقعبینی ،میتواند به کنه حقیقت
ِب
علی (ع) می-فرمایدَ « :و َم ْن أُ ْعج َ
و واقعیت حقیقی شیء ،راه پیدا کند(مازندرانی ،1382 ،ج ،12ص .)131امام ّ
اس ذَل» (کلینی ،1407 ،ج ،8ص)19؛ اگر عقلِ دوراندیشِ
ِب َرأْ ِي ِه ضَ َّل َو َمنِ ْاستَ ْغ َنى ِب َع ْقلِ ِه ز ََّل َو َم ْن تَك َّ ََب َع َل ال َّن ِ
واقع نگر ،به تعطیلی کشانده شود ،جامعه آلوده میشود؛ غلو و مداحی ،همه جا را فرا میگیرد؛ انحصارطلبی،
حاکم می شود؛ خودشیفتگی ،جامعه را ،به لبهی پرتگاه میبرد و تکرب و بینیازی از دیگران ،حکومت را ،ذلیل
میکند .مهمترین خاصیت عقالنیت ،تقویت روحیهی مشورتخواهی و احساس نیاز به افکار دیگران و دوری
از استبداد و خودپسندی است .امیر املؤمنین (ع) می فرماید« :الْ َعا ِق ُل َمنِ اتَّ َه َم َرأْيَ ُه َو لَ ْم يَ ِث ْق ِبك ُِّل َما ت ََس َّو َل لَ ُه
نَف ُْسه» (متیمی آمدی ،1410 ،ص)100؛ انسان عاقل ،کسی است ،که رأیش را متهم میکند و به گمراهکنندههای
نفسانی خویش ،بیاعتامد است؛ بنابراین حیات عقالنیش را ،در ارتباط با عقال و استفاده از دستاوردهای علمی
دیگران میداند .هرکس ،این ارتباط را با عقال برقرار نکند و به سخنان اندیشمندان گوش ندهد و رصفاً به
تراوشات ذهنی خویش ،بسنده کند؛ بیشک ،عقلش را ،ازدستخواهدداد؛ « َم ْن تَ َر َك ِال ْس ِت َم َع َع ْن َذوِي الْ ُعقُو ِل
َماتَ َع ْقلُه» (مجلسی ،1403 ،ج ،1ص.)161
نکتهی مهم درباره تعقل و جایگاه آن ،در اعتدالگرایی ،افزایش و ازدیاد توانایی قوه عقل ،در همنشینی
آن با دانش و تجربهگرایی و استفاده از دستاوردهای فکری دیگران است؛ «الْ َعق ُْل َغرِي َز ًٌْه تَزِي ُد بِالْ ِعلْمِ َو
التَّ َجار ِِب» (متیمی آمدی ،1410 ،ص)91؛ عقل ،غریزهای است ،که به وسیلهی علم و تجربه ،زیاد میشود .این
نکته ،در آیات و احادیث ،توصیه شده است؛ «خ ُِذ ال ِْح ْك َم ًَْه أَ َّن كَانَت » (نهج البالغه ،حکمت)79؛ حکمت را،
در هر کجا و نزد هرکس است ،دریافت کنید .این راه مطمنئ الهی و سیرت نکوی متفکران و اعتدال گرایان و
ش ِع َبا ِد .ال َِّذي َن يَ ْستَ ِم ُعو َن الْ َق ْو َل فَ َيتَّ ِب ُعو َن أَ ْح َس َن ُه
حقطلبان است و در قرآن ،به آن ،بشارت داده شده است؛ «فَ َب ِّ ْ
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أُ ْول ََئك ال َِّذي َن َه َدئ ُه ُم اللَّ ُه َوأُ ْول ََئك ُه ْم أُ ْولُوا ْ ْالَلْ َباب» (زمر 17 :و )18؛ به بندگانم ،بشارت بده؛ آنان ،که به سخنان
مختلف گوش میدهند و از بهرتین سخن ،پیروی میکنند .آنان ،هامن کسانند ،که خداوند هدایتشان کرده
است و آنان خردمنداناند .اگر ،ما بخواهیم ،اعتدال و معیارها و شاخصهای آن را ،محقق سازیم ،باید حضور
عقل و تفکر را ،در فضای عمومی جامعه پررنگ و ملموس کنیم و از همهی راهکارها ،برای رسیدن به آن
بهرهبرداری مناییم.

 .5راهربد مداحیستیزی و لقبگریزی

یکی دیگر از مهمترین راهربدهای تربیتی اسالم ،که از اعتدال بر میخیزد و در تحقق آن نیز ،مؤثر است،
تقبیح سنت ستایشگری و استقبال از انتقاد و نصیحتخواهی است؛ که فضا را ،به خوبی ،برای تفکر و
اندیشهورزی و آزادگی فکری ،فراهم میسازد و اعتدال را ،در جامعه نهادینه میکند .امیراملؤمنین(ع)،
ستایشخواهی و چاپلوسپروری حکام را ،از سخیفترین حاالت آنان ،ذکر کرده است و گامن آن ،از سوی مردم،
نسبت به خویش را ،بسیار ناپسند و مذموم دانسته و دامن خود را ،از آن رذیلت اخالقی ،برچیده است(نهج
البالغه ،خطبه ،216ش .)19س ّیداملرسلین(ص) ،از اینکه اصحاب او را ،سید و موالی خویش می-خواندند ،بر
میآشفت و از آنان می خواست ،که وی را ،رسول و فرستادهی خدا ،بخوانند و به هوش باشند ،که در باتالق
غلو و ستایشگری ،فرو نروند(ابن اشعث ،بیتا ،ص .)184ستایشگری و احرتام بیاندازه به شخصیتها و عدم
انتقاد از آنان ،نیاز به احرتام را ،در آنان بیش از حد ،باال میبرد و آنان را انتقادگریز و انحصارطلب ،تحملناپذیر
الص ْدقِ ث ُ َّم ُرضْ ُه ْم َع َل
و بداخالق میسازد .امیراملؤمنین (ع) به مالک اشرت فرموده استَ « :و ال َْص ْ
ق ِبأَ ْه ِل الْ َو َر ِع َو ِّ
أَلَّ يُطْ ُر َوك َو لَ يَبْ َج ُح َوك ِببَ ِاطلٍ لَ ْم تَ ْف َعلْ ُه فَ ِإ َّن ك ْ ََث َه ْ ِ
الطْ َرا ِء ت ُ ْح ِدثُ ال َّز ْه َو َو تُ ْد ِن ِم َن الْ ِع َّز ًْه» (نهج البالغه ،نامه،52
ش)33؛ اطرافیانت را ،از انسانهای پرهیزگار و صادق قرار ده و آنان را ،به گونهای تربیت کن ،که ستایشگر و
ثناگویت نشوند؛ زیرا ستایشگری و ثناگویی ،تو را مغرور ،خود پسند میکند و بهزعم خود ،مصون از خطا و
بینیاز از مشورت میشوی.
حرضت ،بهتأکید ،از مردم میخواهد ،که حرف حق را ،در هر حال ،به او یادآوری کنند و او را ،مصون از
ْس
ت ِف نَف ِ 
خطا و بی نیاز از مشورت و نصیحت نپندارند .او ،بیتردید معصوم است؛ اما می فرماید « :فَ ِإ ِّن ل َْس ُ
ِب َف ْوقِ أَ ْن أُخ ِْط َئ َو لَ آ َم ُن َذلِ َك ِم ْن ِف ْعلِ» (نهجالبالغه ،خ)216؛ من خویش را ،معصوم و مصون از اشتباه
منیدانم .این ،اوج روحیهی نصیحتخواهی و انتقادپذیری و مداحیگریزی و پرهیز از رفتارهای ملوکانه و
معارشتهای شاهانه است؛ که مردم را ،بهدرستی ،به حاکم نزدیک و به صورت واقعی ،با او مرتبط میسازد و
این ارتباطهای محبتآمیز ،ساده و از روی خلوص است ،که قلب آدمی را ،آباد و او را ،به خدا و خلق نزدیک
میکند؛ بر عکس ،رفتارهای ترشیفاتیِ زیانبار ،که قلب انسان را ،ویران و عزت جامعه را تخریب میکند« :فَ ِإ َّن
ش ال َْم ِش َم َع ال َّراكِ ِب َمف َْس َد ًٌْه لِل َّراكِ ِب َو َم َذلَّ ًٌْه لِل َْم ِش» (کلینی ،1407 ،ج ،6ص.)540
َم ْ َ

 .6راهربد گذشت و خطاپذیری

روحیه عفو و گذشت حکومت در برابر مجرمان و خطاکاران ،یکی دیگر از راهربدهای تربیتی است ،که
فضا را برای اعتدال و شاخصهای آن ،مساعد میسازد و زمینه را ،برای آزادگی ،اخالق و عقالنیت و سایر
راهبردهای تربیتی اعتدال فرهنگی در قرآن و حدیث

33

ُنت فَظًّا َغلِي َظ الْ َقل ِْب الَ نفَضُّ وا ْ ِم ْن َح ْولِ َك
نت لَ ُه ْم َو لَ ْو ك َ
مؤلفههای اعتدال ،آماده میکند؛ «فَب َِم َر ْح َم ًْه ٍ ِّمن َاللَّ ِه لِ َ
ىل اللَّ ِه إِ َّن اللَّ َه ي ِ ُح ُّب الْ ُمتَ َوك ِلِّني» (آل عمران:
فَا ْع ُف َعن ُْه ْم َو ْاستَ ْغ ِف ْر لَ ُه ْم َوشَ ا ِو ْر ُه ْم ِىف ْالَ ْم ِر فَ ِإذَا َع َز ْم َت فَتَ َوك َّْل َع َ
)159؛ ای پیامرب! مالیمت و نرمخویی شام ،متأثر از رحمت الهی و عامل اتحاد و انسجام امت اسالم است .این
سیرت پسندیدهی عفو و گذشت و استغفار را ،برای مسلمین و اعتامد به آنان و مشورت با ایشان ،حفظ کن
و با همین روش ،رفتار منا و هیچ نگران نباش؛ زیرا ،خداوند این مشی را ،دوست میدارد و از حامیت شام،
دریغ منیورزد .از پیغمرب نقل شده است« :ا ْد َر ُؤوا الْ ُح ُدو َد َعنِ امل ُسلِمی َن ما استَطَعتُم فَاِن َو َجدت ُم لِل ُمسلِمِ
خط َئ ِفی ال َعف ِو خَی ٌر ِمن ا َن یُ ِ
َمخ َرجاً فَ َخلُّّوا َسبِیلَ ُه فَاِ ّن االِما َم أَن یُ ِ
خط َِئ فی ال ُع ُق َوب ًْه» (اب ن ابی جمهور،1405 ،
ج ،2ص)349؛ تا میتوانید ،نسبت به عفو مسلمین و عدم اجرای حدود درمورد آنان ،تالش کنید و در برخورد
با ایشان ،سعی کنید ،مبنای شام ،بر عفو و گذشت باشد و نه عقوبت؛ زیرا اشتباه در عقوبت ،جربانناپذیر و
ق أَ َح ٌد ِم ْن ُه ْم َذنْباً
غیر قابل بازگشت است و مرده را ،منی توان زنده کرد .امیراملؤمنین (ع) میفرماید« :فَ ِإذَا ْاستَ َح َ
الض ِب لِ َم ْن كَا َن لَ ُه َعقْل» (مجلسی ،1403 ،ج ،74ص)233؛ اگر
فَأَ ْح ِسنِ الْ َع ْد َل فَ ِإ َّن الْ َع ْد َل َم َع الْ َع ْف ِو أَشَ ُّد ِم َن َّ ْ
یکی از مسلامنان ،گناهی انجام داد و مستحق مجازات شد ،عادالنه ،جرمش را ،اثبات کن و مسؤولیت کار را،
متوجهش گردان؛ ولی او را عفو کن .این کار ،بر اساس تحلیل عقل ،از مجازات مؤثرتراست .این گفتار دقیق،
به خوبی نشان میدهد ،که اجرای عدالت ،منحرص به اجرای مجازات نیست؛ بلکه ،حکم به مجرمیت و اثبات
مسؤولیت کیفری نیز ،هامن اجرای عدالت است و این ،بی تردید ،از مظاهر رأفت اسالمی و از مصادیق زیبا
و نیک دفع بدی با خوبی است ،که در قرآن 1مطرح شده است و مخالفان حکومت را ،به دوستان او تبدیل
میکند.

 .7راهربد تکرثپذیری مبتنی بر اصول قطعی

تکرثپذیری مبتنی بر اصول قطعی و فرهنگ مشرتک ،راهربدی دیگر ،از راهربدهای تربیتی در اعتدال
فرهنگی است .انحصارطلبی ،تحکم و برتریجویی ،عامل اصلی اختالف ،در میان انسانهاست .خداوند در
قرآن ،در این زمینه ،میفرمایدَ « :و َماا ْختَل ََف ِفي ِه إِ َّل ال َِّذي َن أُوتُو ُه ِمن بَ ْع ِد َما َجا َءت ْ ُه ُم الْ َب ِّي َناتُ بَ ْغ َيا بَ ْي َن ُهم» (بقره:
)213؛ تنها ،کسانی در کتاب خدا اختالف پیدا کردند ،که به آنان ،کتاب داده شده و دالیل و نشانههای روشن
الهی نیز ،در اختیارشان قرار گرفته است .خداوند در این آیه ،علت اختالف در میان طرفداران دین را« ،بغی»
عنوان کرده است و آن حالتی است ،که در آن ،مسلامنان از با هم بودن و همفکری کردن ،رویگردان شده و
گرو ه گروه میشوند و هر گروهی ،فکر و عقیدهاش را ،از دیگری ،برتر میداند(طباطبایی ،1407 ،ج ،3ص.)374
بح ْبلِ
این در حالی است ،که آنان باید ،باهم و در کنارهم ،به فرهنگ معیار اسالمی عمل کنند؛« َو ا ْعتَ ِص ُموا ْ ِ َ
اللَّ ِه َج ِمي ًعا َو َلت َ َف َّرقُوا ْ» (آلعمران )103 :و مراقب باشند ،زیرا دوری آنان از هم ،به اختالف اعتقادی و تضعیف
فرهنگ مشرتک ،منجر میشود؛ «َو َل تَكُونُوا ْ كاَل َِّذي َن تَ َف َّرقُوا ْ َوا ْختَلَفُوا ْ ِمن بَ ْع ِد َما َجا َء ُه ُم الْبَيِّ َناتُ » (آل-عمران:
)105؛ مانند کسانی که با وجود اصول قطعی ،به دلیل تفرق صفوف ،اختالف اعتقادی پیدا کردند و در مقابل
هم قرار گرفتند ،نباشید (طباطبایی ،1407 ،ج ،ص) .اجتامع امت ،باسلیقههای گوناگون و افکار متفاوت ،بر
( .1فصلت)34 :
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اصول مسلم دینی و پرهیز از بغی و انحصار طلبی ،با اذعان به تکرث فهم و حقیقت نزد همگان ،در فضای
تعامل و گفتگوی مبتنی بر عقالنیت و اخالق و با مالحظهی ظرفیتها و واقعیتها ،مهمترین راهربد برای
دستیابی به اعتدال و تحقق آن است.
برتریجویی و یکسانخواهی افکار ،در منطق دین ،محکوم است و اسالم ،از تفاوت اندیشهها و نظرات
گوناگون ،به رصاحت طرفداری میکند و آن را ،راهی مؤثر برای دستیابی به حقیقت ،به حساب می-آورد؛ « َمنِ
«اضبُوا بَ ْع َض ال َّرأْ ِي ِب َب ْع ٍض يَتَ َولَّ ُد ِم ْن ُه
ْاستَ ْق َب َل ُو ُجو َه ْال َرا ِء َع َر َف َم َوا ِق َع الْ َخطَ ِإ» (نهجالبالغه ،حکمت)173؛ ْ ِ
اب» (متیمیآمدی ،1410 ،ص)158؛ تضارب آراء و استقبال از نظرات مختلف ،راهربدی مهم برای رسیدن
َّ
الص َو ُ
(ع)
به حقیقت و تحکیم آن است؛ ازاینرو ،امیراملؤمنین میفرماید« :ف ََل تَ ُكفُّوا َع ْن َمقَالَ ًٍْه ِب َح ٍّق أَ ْو َمشُ و َر ًٍْه ِب َع ْد ٍل»
(نهج البالغه ،خ)216؛ از گفنت سخن حق و دادن مشورت صحیح به من ،دریغ نکنید .من ،خویش را ،مصون
از خطا و بینیاز از مشورت منیدانم؛ یا به شاگردان ابنمسعود ،که حضور در جنگ صفین را مرشوط به تحقیق
ِالس َّن ًِْه َم ْن لَ ْم يَ ْر َض ِب َهذَا فَ ُه َو َجبّا ٌر»
میکنند ،چنین میفرمایدَ « :م ْر َحباً َو أَ ْه ًل َهذَا ُه َو الْ ِف ْق ُه ِف الدِّينِ َو الْ ِعلْ ُم ب ُّ
(ابن ابی الحدید ،1404 ،ج ،3ص)186؛ آفرین بر شام! فهم دقیق دین و علم به سنت نیز ،همین است و اگر
کسی ،این منطق را نپذیرد ،بیشک ،جبار است .زورگویی و جباریت نیز ،در منطق دین محکوم و ممنوع است
نت َعلَي ْهِم ب ِ َج َّبار» (ق .)45 :جبار،
و هرگز ،زیبندهی حاکم عادل نیست .خداوند ،به پیامرب میفرمایدَ « :و َماأَ َ
انسان متحکّم و زورگویی است ،که مردم را بر خواسته-ی خویش ،مجبور میکند؛ حتی ،اگر آن خواسته ،حق
ل َما تَ ْك َر ُهو َن»
و صحیح باشد(طباطبایی ،1417 ،ج ،18ص .)361امام علی (ع) میفرماید« :لَيْ َس ِل أَ ْن أَ ْح ِملَ ُك ْم َع َ 
(نهج البالغه ،خ)108؛ من ،هرگز چیزی را ،به زور ،به شام تحمیل منیکنمَ « .و لَ تَقُولَ َّن إِ ِّن ُم َؤ َّم ٌر آ ُم ُر فَأُطَا ُع فَ ِإ َّن
َذلِ َك إِ ْدغ ٌَال ِف الْ َقل ِْب َو َم ْن َه َك ًْه لِلدِّينِ َو ت َ َق ُّر ٌب ِم َن الْ ِغ َي» (نهج البالغه ،نامه ،53ش)12؛ ای مالک! هرگز نگو ،من
منصوب امام هستم و اطاعت از من ،واجب است .این روحیه ،قلب انسان را ،ویران و چهرهی دین را ،مخدوش
و حاکمیت را ،دستخوش تغییر نامطلوب میگرداند .این ،یک مشی اعتدالی در سیره معصومین (ع) بوده و
تکلیف آن ،در زمان غیبت نیز ،کامالً روشن است.

نتیجهگیری

از آنچه گفته شد به دست آمد ،تنها راه تحقق اعتدال ،اعتدال فرهنگی است ،که به معنای ورود شاخصهای
اعتدال در ساحات گوناگون ،به فرهنگ جامعه و نفوذ آن در ذهن و دل جامعه و گسرتش آن در فضای عمومی
است ،که از رهگذر گشودن باب گفتگو و تعامل میان کانونهای متکرث و تأثیرگذار فرهنگی ،در فضای عقالنیت
و اخالق ،عینیت مییابد و با قبول الزامات آن ،از سوی ف ّعاالن عرصهی فرهنگ و اجتامع و با توافق آنان بر
فرهنگ معتدل و معیار اسالمی باورپذیر و روان میگردد و در فضای عمومی ،جاری می-شود و اینگونه،
جامعه ،تربیت راهربدی و مبنایی یافته ،هامهنگ و همسو با الگوهای عملی متنوع در عرصههای گوناگون
حیات ،شکوفا و متعالی خواهد شد و این تحلیل روشن و بیابهام قرآن و حدیث ،در حوزهی فرهنگ و جایگاه
آن در مناسبات انسانی است.
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