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The purpose of the present study was to investigate the relationship
between justice and moderation in the political ethics of the Alawi
conduct and it was done by descriptive-analytical method. The
research hypothesis was that based on the political thought of Islam
and the Alawi manner and considering the credits theory of Allameh
Tabatabaei, since the proprietor human nature may become cruel and
extremist, human beings may thus validate justice and moderation in
order to secure others’ rights, in such a way that the interactiveevolutionary relationships exist between them. The results show that,
according to Allameh Tabatabaei's employment theory, if the benefit
of society is one-sided and one considers only self-interest, it will lead
to self-centeredness, exploitation and despotism in the political arena.
Therefore, for everyone to attain their rights, social justice is validated
and a form of reconciliation is formed between the human beings in
order to regulate relations in the process of justice and equity, and the
measure of reason helps him to recognize justice from the oppression,
and the moderation from immoderation.
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علوی بود و با روش توصیفی -تحلیلی انجام شد .فرضیه پژوهش ایه بهود هه برپایهه
اندیشه سیاسی اسالم و سیر ی علوی و با لحاظ ردن نظریه ی اعتباریات عالمه طباطبایی،
از آنجا ه ممک است خوی استخدامگر انسان سر از ظلم و افهرا

هاری درآورد ،له،ا،

انسان برای تامی حقوق دیگران ،عدالت و اعتدال را در جامعه اعتبار رد  ،به گونهای ه
میان آن دو رابطهای تعاملی-تکاملی حا م میباشد .نتایج نشان داد ،با توجهه بهه نظریههی
استخدام عالمه طباطبایی ،اگر بهر گیری از جامعه یکسویه باشد و فرد تنها سهود خهود را
در نظر گیرد ،در عرصه ی سیاسی سر از خودمحوری ،استثمار و استبداد درمهیآورد .له،ا،
برای آن ه هر س به حقوق خود برسد ،عهدالت اجتمهاعی را اعتبهار مهی نهد و نهوعی
مصالحه میان نوع بشر شکل میگیرد تا روابط در فرایند عدالتمحور و اعتدالی تنظیم شود
و سنجه ی عقل به او یاری و مالک میدهد تا عدل از ظلهم ،و اعتهدال از بهیاعتهدالی را
بازشناسد.
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عدالت سیاسی.
درآمد

پیوستگی عدالت و اعتدال در اخالق سیاسی اسالمی...

اندیشهی عدالت در عین اینکه یک میراث کهنِ بشری است ،در عصر نو پیوسته در حال
به روزشدن توسط اندیشمندان دینی و غیردینی است .کثرت تفاسیر مهدرن و پسهامدرن از
این مفهوم ،نشان گر ژرفای فطری و عقیدتی ای است که این مفهوم با خود حمل میکند.
در کنار همهی تفاسیر و برداشتهای جدید از عدالت ،تاکیدات مکرر اسالم و منابع دینهی
تا بهحدی است که عدالت را غایت بعثت انبیا دانسته (حدید )22 ،و تکتک عوامل اجتماعی
را در همجهت شدن با عدالت امر کهرده و آن را واتتهرین ارزا اجتمهاعی معرفهی کهرده
است .ازدیگرسو در جامعهی اسالمی با رهایی از جهالت و شمشیرهای ستم ،کرامت انسان
و آموزههای اخالقی از اهمیتی دوچندان برخوردار شده و در کنار عهدالت  -کهه جهوهر و
مبنای اخالق است  -اعتدال نیز طرح و ارا ه گردیده است تا با همگامی و همراهی عدالت
و اعتدال ،سیاست و جامعه بهسوی اخالق حرکت کند.
اما این که حقیقت اعتدال چیست و چه نسبتی با عدالت دارد و پیوند آن دو در اخهالق
سیاسی چگونه است ،مسالهای است که بایهد بررسهی شهود .ازدیگرسهو همههی مکاته،،
حکومتها ،گروه ها و افراد ادعا دارند کهه رفتهاری عادتنهه و اعتهدالی دارنهد ،حتهی اگهر
تندروانهترین و ظالمانهترین رفتارها را نسبت به شههروندان و اطرافیهان خهود نیهز داشهته
باشند .ازاین جاست که بایستگی مالک و مناطی برای ارزیابی ادعاهها مطهرح مهیشهود و
بهنظر میرسد که سنجهی عقالنیت در این مسیر راهگشا باشد.
در این مقاله سعی میشود رابطهی عدالت و اعتدال در اخهالق سیاسهی بها تاکیهد بهر
سیره ی علوی بررسی شود .در فرضیه بر این امر تاکید شده است که برپایههی اندیشههی
سیاسی اسالم و سیره ی علوی و با لحاظ نظریهی اعتباریات مرحوم عالمه طباطبهایی ،از
آنجا که ممکن است خوی استخدامگر انسان حالت یکطرفه پیدا کند و سهر از اسهتثمار،
ظلم و افراطکاری درآورد ،انسان برای تامین حقوق دیگهران ،عهدالت و اعتهدال را اعتبهار
کرده است؛ بهگونهایکه میان آن دو رابطهای تعاملی -تکاملی حاکم میباشهد و هرکهدام
دیگری را جهت رسیدن به هدف  -که همهان سهعادت جامعههی بشهری اسهت  -یهاری
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میدهند .حاکمیت عدالت در جامعه ی اسالمی از اعتدال فهردی آغهاز شهده و سهه بهه
سیاست ریزا میکند .سنجهای که میزان التزام افهراد بهه آن دو را مشهخی مهیکنهد،
عقالنیت است .وجود این رابطه ،زمینههی رشهد و پویهایی جامعههی اسهالمی در اخهالق
سیاسی را فراهم میکند.
 .1بیان مفاهیم
 .1.1عدالت سیاسی

سال بیست و دوم /شماره هشتادوپنجم  /بهار 8931

عدالت را به «نهادن هرچیز در جای خود» (رضی7049 ،ق ،ص )097 .معنا کهرده و
علی
آن را محکمترین بنیان جامعه معرفی نمهوده اسهت (آمهدی7074 ،ق ،ج ،7ص .)973 .عالمهه
طباطبایى بر اینباور است که عدل ،میانهروی و دوری از افراط و تفهریط در کارهاسهت و
این معنا از باب تفسیر لفظ به لوازم معناست .زیرا حقیقت عدل ،برپایی برابری و توازن در
امور است؛ این که به هرک آن سهمی که سزاوار آن است ،داده شود .پ افراد هرکهدام
به تساوی در همان جایگاهی قرار گیرند که مستحق آنند (طباطبا ی ،7987 ،ج ،72ص.)997 .
عدالت سیاسی 7یکی از شاخههای عدالت اجتماعی بهشمار میآید .سیاست به قهدرت،
چگونگی توزیع آن و نسبت آن با مردم و حاکمان میپهردازد .بها حرهور عهدالت سیاسهی
میتوان از وجود توازن ،اعطای حقوق سیاسی ،رعایت قانون و توزیع مطلوب قدرت میهان
شهروندان سخن به میان آورد .در این نوشته ،منظور از عدالت سیاسی ،ارزشی است که بها
فراگیرشدن آن ،امور جامعه در پیوند با قدرت ،به تناس ،در جهای خهود قهرار مهیگیهرد و
حقوق شهروندان به شایستگی ادا میشود .با عدالت سیاسی بستر "انتخاب شهروندان" و
"محدودیت قدرت" فراهم شده و مسیر جامعه برای رسیدن به "حق" گشوده میشود.
 .1.1اعتدال

اعتدال در لغت ،به دو روز از سال در بهار و پهاییز گفتهه مهیشهود کهه شه ،و روز در آن
مساویند (طریحی ،7972 ،ج ،2ص .)097 .لذا اعتدال ،میانههی دو حالهت مهیباشهد؛ خهواه در
"کمّ" باشد یها "کیه " (ابهنمنظهور7074 ،ق ،ج ،77ص .)099 .در اصهل و لغهت عهدل نیهز
میانهروی و دوری از افراط و تفریط وجود دارد ،بهگونهایکه در آن زیادی و کاستی نباشد
و بهمناسبت این اصل ،در میانهروی ،برابری ،قسط و راستی بهکار میرود (مصطفوی،7938 ،
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1. Political Justice.

 .1.1اخالق سیاسی

اخالق سیاسی ،گرایشی بینارشتهای است که از رفتارهها ،مهنشهها و بایهدها و نبایهدهای
اخالقی در عرصهی سیاسی بحث کرده و به اینکه چگونه نف انسانی به آنهها آراسهته
گردد میپردازد .درواقع رویکرد اخالقی به حوزهی قدرت ،بهه تنظهیم بایهدها و نبایهدهای
روابط متقابل شهروندان با یک دیگر ،با دولهت و کهارگزاران نظهام سیاسهی مهیپهردازد و
تعامالت حاکمیتی و روابط سیاسی-اجتماعی را بهسوی گسترا فریلتههای اخالقهی و
براندازی رذا ل نفسانی و کمال و سعادت راهبری میکند.

پیوستگی عدالت و اعتدال در اخالق سیاسی اسالمی...

ج ،8ص.)29 .
غال ،کسانی که از عدالت بحث کردهاند ،بر این امر تاکید داشتهاند که با عدالت ،فرد و
جامعه بهنوعی از اعتدال و میانهروی در گفتار و کردار دست مییابد .در لغت نیز بهر وجهه
"اعتدال" تاکید شده است (همان) .فارابی که از نخسهتین فیلسهوفان مسهلمان اسهت ،بهه
تفصیل در اینباره سخن رانده است؛ او بر اینباور اسهت کهه ههر وقهت افعهال انسهانی از
اعتدال خارج شود و تجاوز نماید ،از آنها خلق نیکو و زیبا بهدست نمیآید؛ زوال آنهها از
حالت اعتدال یا بهسب ،زیادتی است در آنچه که باید ادا شود ،یا بهسب ،نقصان در آنچه
که شایسته است تحقق یابد (فارابی ،7977 ،ص.)28 .
در ادبیات دینی برای معادل این مفهوم ،واژههای "قصد"" ،اقتصاد" و "وسط" بهکار
میرود .در قرآن کریم از مسلمانان تعبیر به "امت وسط" شده اسهت« :وَ كَذلِكَ جَعَلْناكُمْ
أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاس؛ و بدینگونه شما را امتى میانه قهرار دادیهم تها بهر
مردم گواه باشید» (بقهره .)709 ،و در وص برخی از اهل کتاب میفرمایهد« :و مِ نْهُمْ أُمَّ ة
مُقْتَصِدَة» (ما ده.)33 ،
اعتدال ،همانگونه که لفظ آن دتلت دارد ،وص و ارزشی است که رفتارهای انسان را
از زیادهروی و کمینهروی و تجاوز به حقوق دیگران دور میکند.

 .1پیشینه

پیرامون رابطه ی میان عدالت اجتماعی و اعتدال تحقیقهات متفهاوتی انجهام شهده اسهت.
جمشیدیمهر ،مسعودی و کهنسال ( )7989با تحلیل ماهیت عدالت در عرصهی اخالق بر
اینباورند که عدالت دارای ماهیتی سیال بوده و ایشان میان عهدالت اجتمهاعی و اعتهدال،
نوعی تمایز و تفکیک قا لند (ص .)747 .هادوینیا ( )7989در بررسهی عهدالت اجتمهاعی-
اقتصادی در دیدگاه نهجالبالغه ،مفهوم تناس ،و توازن را بهمعنای عدالت نزدیکتر دانسته
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و معتقد است برداشتهایی که از نهجالبالغه دربارهی عدل الهی و اعتدال انسانی میتوان
ارا ه داد ،حکایت از این دارند که برداشت مفهوم توازن و تناس ،بهرای عهدالت اجتمهاعی
تاییدپذیر است (ص .)78 .از نتایج این تحقیق آن است که پیامهای نههجالبالغهه دربهارهی
اعتدال انسانی میتواند مؤید مناسبی برای این نظریه باشد کهه آمهوزهی عهدالت در نههج
البالغه القاکننده ی مفهوم توازن و تناس ،است .اترک و خوشدل ( )7999ضمن اشاره بهه
سیر تاریخی نظریهی اعتدال ،به اشکاتتی همچون عدم انسجام درونی ،ابههام در مفههوم
حد وسط ،مشکل تعیین حد وسط ،نقی در حل تعارضات اخالقهی و عهدم شهمول معیهار
اعتدال اشاره کرده است .یوسفی راد ( )7999با مقایسهی نظریهی فالسفهی اسهالمی در
دو حوزه ی اعتدال در جهان هستی و اعتدال در ساحت تشریع ،به این نتیجه رسیده اسهت
که فالسفه ی اسالمی ،اعتدال در زندگی مدنی را سب ،تعادلبخشهی و کمهال موجهودات
میدانند .اترک ( )7999نیز به بررسی سیر تطور تاریخی نظریهی اعتدال از یونان تا خواجه
نصیر پرداخته و ابداعات مسلمانان به این نظریه را ذکر کرده اسهت (ص .)797 .بههارنژاد و
شم الدینی مطلق ( )7999نیز عقیده دارند که عدالت در اجتماع بهمعنای توزیهع خیهرات
مشترک بر اساس شایستگی افراد بوده و عدالت در اخالق بهمعنای رعایت اعتهدال و حهدّ
وسط می داند و قا ل است که عدالت دارای مطلوبیّت غیری است و عدالت شرط تزم و نه
کافی برای رسیدن به سعادت فرد و جامعه است (ص .)97 .محمدبیگی و انارینژاد ()7989
در بررسی خود تحتعنوان «سیمای عدل و اعتدال در گسترهی آیات الهی» بیان میدارند
که مسلمانان به توزیع نعمتهای الهی در زمین و عدم افراط و تفریط در بهرهمندی از این
نعمتها سفارا شدهاند و این همان اعتدال است (ص .)74 .بنابراین ایشان عدل و اعتدال
را به یک معنا دانسته و بیان میدارند که نظام اقتصادی فرد و جامعه جز در سایهی رعایت
عدالت و میانهروی سامان نمییابد .احمدی ( )7992نیز معتقد است از دیهدگاه امهام علهى
علیهالسالم برقرارى عهدالت اجتمهاعى ،برتهرین عمهل بهوده و رهبهر عهادل را بهتهرین و
شایستهترین بندگان خداوند دانسته است (ص .)92 .بههنظهر امیرمؤمنهان برقهرارى عهدالت
اجتماعى باعث رضایتمندى مردم از حکومت و جلوگیرى از شوراهاى مردمى شده و در
نتیجه ،ثبات و امنیت کشور را ترمین خواهد کرد .على علیههالسهالم هواههاى نفسهانى و
حاکم و کارگزاران ناشایست را مهمترین موانع برقرارى عدالت اجتماعى برشهمرده اسهت.
علمی ( )7992عقیده دارد که عدالت اجتماعی شامل چند عنصر است که مهمترین آنهها
عبارتند از کرامت انسان و اهمیت جامعه ،برابری و توزیع عادتنهی ثروت ،مقابله با ظلم و

حفاظت از ضعی در برابر قوی ،تامین امنیت اجتماعی و رعایت حقوق اجتمهاعی انسهان،
در گفتار و کردار ایشان بهوده اسهت و بهه
که همهی این عناصر مورد تاکید امام علی
نظر او اعتدال و عدالت دو اصل راهنمای زندگی انسان هستند (ص .)27 .در تحقیقات فوق
 به استثنای یوسفیراد ( -)7999به تبیین هستیشناسانه از خاستگاه دو مفهوم عهدالت واعتدال و همچنین تببین معرفتشناسانهی این دو مفهوم پرداخته نشده است.
نوآوری نوشته ی حاضر آن است که تالا کهرده بها اسهتفاده از نظریههی "ادراکهات
اعتباری بالمعنیاتخی" عالمه طباطبایی ،نگرا و تبیینی جدیدی از این دو مفهوم ارا ه
کرده و روابط تعاملی -تکاملی آنها را در اخالق سیاسی پیگیری نماید .بهنظر میرسد از
این منظر میتوان به برداشتی تعری شده و محدد از اعتدال ناظر به عدالت دست یافت.
 .1چهارچوب نظری
پیوستگی عدالت و اعتدال در اخالق سیاسی اسالمی...

قسمت عمدهای از ادبیات موجود در علوم انسانی را گزارههای عقهل عملهی و اعتبهاری -
بهمعنای خاص  -تشکیل میدههد؛ ایهن بخهش از اعتباریهات را بهرای اولهینبهار عالمهه
طباطبایی مطرح کردند .ایشان در خالل آثار مختل خهود تفهاوت مههم ایهن ادراکهات و
تفاوت نحوهی پژوهش در این گزارهها با سایر علوم را طرح کرده و برای نخستینبهار بهه
مسالهی تعیین رابطه ی ادراکات عقالنی با اصهل "انطبهاق بها احتیاجهات موجهود زنهده"
پرداخته است (مطهری ،7984 ،ج ،3ص .)983 .چیستیِ این سنخ گزارهها از ابتدای تاریخ علم،
عقل بشر را به خود مشغول داشته و در آثار دانشمندان یونان باستان و فالسفهی اسالمی
و غربی مباحثی فراوانی در اینباره مطرح شده است.
عدالت نوعی خاصی از ادراکاتِ عقل عملی و البتهه از "اعتباریهات ثابتهه" اسهت ،امها
حقیقت آ ن است که هر یک از مفاهیم اعتباریه را که در نظر بگیریم خواهیم دید بهر روی
حقیقتی استوار است .یعنی یک مصداق واقعی و نف اتمری دارد و نسبت به آن مصداق،
حقیقت است و عارضشدن آن مفهوم برای ذهن از راه همان مصهداق واقعهی اسهت .مها
برای وصول به منظور و مقصودهای عملی خهود ،در ظهرف تهوهم خهود چیهز دیگهری را
مصداق آن مفهوم فرض کرده ایم و آن مصداق جز در ظرف توهم ما ،مصداق آن مفههوم
نیست؛ در حقیقت این عمل خاص ذهنی  -که ما نامش را "اعتبار" گذاشتهایم  -یک نوع
بسط و گسترشی است که ذهن روی عوامل احساسی و دواعی حیاتی در مفهومات حقیقی
میدهد .خود این اقدام ،یک نوع فعالیت و تصرفی است که ذهن بر روی عناصهر ادراکهی
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مینماید؛ این تصرف تحت تاثیر تمایالت درونی و احتیاجات زنهدگانی (بههطهور ارادی یها
غیرارادی) واقع میشود و با تغییر آنها تغییر میکند .بنابراین ،مفاهیم اعتباری از مفهاهیم
حقیقی اخذ و اقتباس شده است .ادراکات عقهل عملهی بهرخالف ادراکهات حقیقهی ،تهابع
احتیاجات موجود زنده اسهت و عوامهل مخصهوصِ محهیطِ زنهدگانی وی بهر آنهها تهاثیر
میگذارد .این گزاره ها قابل تطوّر و نشو و نما هستند و یک سیر تکاملی را در طول حیات
زندگانی اجتماعی بشر میپیمایند (مطهری ،7984 ،ج ،3ص.)972 .
در این دیدگاه انسان بهواسطهی بهکارانهداختن قهوای فعّالههی خهود ،یهک سلسهلهی
مفاهیم و افکار اعتباری تهیه میکند و «عمل نامبرده این است که با عوامل احساسی ،حد
چیزی را به چیز دیگری میدهد ،بهمنظور ترتی ،آثاری که ارتباط با عوامل احساسی خود
دارند» (همان ،ص .)029 .طبق این بیان بهمنظور پژوهش در امور اعتباری  -از جمله عدالت
و اعتدال  -در هر گزارهی اعتباری ،ابتدا باید منشا آن واقعیت را پیدا کرد؛ یعنی دو واقعیت
حقیقی را جست وجو کرد و نهایتاً نسبت اتحادی که عقل عملی میان آنها اعتبهار نمهوده
است را مورد بررسی قرار داد.
یک دسته از گزارههای مرتبط با عقل عملی ،گزارههای راجع به اصل عدالت اجتماعی
هستند که از "اعتباریات پیش از اجتماع" بهشمار میآیند .انسان موجهودی مهدنیبهالطبع
است و نخستین بار با اعتبارنمودن "اصل استخدام" بهه زنهدگی اجتمهاعی روی مهیآورد.
عالمه طباطبایی در این باره به سه اعتبار ،که هر سه از اعتباریات پیش از اجتماع هسهتند،
اشاره میکند و مینویسد :ما میگوییم انسان با هدایت طبیعت و تکوین ،پیوسهته از همهه
سود خود را میخواهد (اعتبار استخدام) و برای سود خود ،سود همه را مهیخواههد (اعتبهار
اجتماع) و برای سود همه ،عدل اجتماعی را میخواهد (اعتبار حسن عدالت و قبح ظلهم) و
در نتیجه ،فطرت انسانی حکمی که با الهام طبیعت و تکوین مینمایهد ،قرهاوت عمهومی
است و هیچگونه کینهی خصوصی با طبقهی متراقیه ندارد و دشمنی خاصهی بها طبقههی
پا ین نمیکند؛ بلکه حکم طبیعت و تکوین را در اختالف طبقاتی قرا ح و استعدادات تسلیم
داشته و روی سه اصل نامبرده میخواهد هرکسی در جای خودا بنشیند (مطههری،7977 ،
ج ،3صی.)093-097 .
از اینکه هرکسی در جای خود قرار گیرد ،به اصل استحقاق میرسیم .اعتبهارِ عهدالت،
شامل تمامی عرصههای اجتماعی مانند عرصههای سیاسی ،اقتصهادی و فرهنگهی اسهت.
ایشان در جای دیگر نیز استخدام و رسیدن افراد به مقدار استحقاق آنان را مطرح کهرده و

با این تحلیل واقعگرایانه از انسان معتقد است:
او دارای طبع استخدامگر غیر است ،برای رسیدن به منفعت و سود خویش؛ تاجاییکهه
بتواند امور طبیعی ،گیاهان و حیوانات را در راه مقاصد حیاتی خود بهکار میگیرد .پ او به
استخدام دیگران جریتر است ،اما در این راه دیگران را نیز در میلها و مقاصد و نیروهها،
همانند خویش مییابد .پ او ناچار به مسالمت میشود و به دیگران نیهز حقهوقی ماننهد
حقوقی که برای خود میبیند ،در نظر میگیرد .این برخورد میان منافع به آنجا میانجامد
که افراد با یک دیگر در کار تعاونی مشارکت کنند و دسهتاورد کارهها بهرای همههی افهراد
تقسیم شود و به هرک به همان مقدار که مستحق آن است ،داده شود( .طباطبهایی،7987 ،
ج ،73ص)792 .
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بهبیاندیگر از آن جاکه انسان دیگهران را ههم هماننهد خهود مهییابهد ،از او همهان را
میخواهند که او از دیگران میخواهد؛ لذا باهم مصالحه میکنند و راضی میشود تا آنهان
نیز از این رابطه منفعت برند؛ همان مقدار که او سود میبرد .از اینجا است که پیمیبهرد
باید اجتما ع مدنی و تعاونی تشکیل دهد تا با استقرار آن ،هر صاح ،حقهی بهه حهق خهود
برسد و مناسبتها و روابط متعادل شهود کهه همهان عهدالت اجتمهاعی اسهت (همهان ،ج،2
ص.)777 .
حال اگر این استخدام و بهرهگیری از حالت اعتدال خارج شد و به استثمار و اسهتخدام
یکجانبه انجامید ،دیگر از دایرهی عدالت خارج شده است و به افراط مهیانجامهد؛ و اگهر
مصالحه ی جامعه و روابط متقابل صاحبان قدرت و شهروندان بهگونهای تنظهیم شهد کهه
حقوق افراد بهعنوان جوهرهی عدالت تامین شد ،روابط عادتنه بهدست آمده است .بهنظهر
میرسد که این نظریه توان آن را دارد تا عدالت و اعتدال را بهعنهوان دو مفههوم کلیهدی
اخالق سیاسی ،تحلیل کند و روابط تعاملی و تکاملی آنها را توضیح دهد.
 .4اعتدال نفسانی ،هستهی مرکزی عدالت

اعتدال و رعایت حد وسط در امور ،میراثی از فلسفهی اخالق یونانی است که بها ابهداعاتی
که تمدن اسالمی در آن بهوجود آورد ،آن را وارد ادبیات دینی کرد و قرا تهی وحیهانی نیهز
بدان اضافه نمود .ارسطو ( )7982باور دارد که راه رسیدن به سعادت ،قانون طالیی اعتدال
و حد وسط است (ص .)98 .او عدالت را شامل همهی فرایل میداند و به معنایی خهاص،
آن را فریلت کامل میشمرد؛ چون عدالتورزیدن مستلزم بهکاربردن همهی فرایل است.
عدالت از اینجهت فریلت کامل اسهت کهه آدمهی آن را نههتنهها در خویشهتن ،بلکهه در
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ارتباطش با دیگران نیز میتواند تحقق بخشد (ارسطو ،7978،ص.)28 .
افالطون سرآغاز و سرچشمه ی دادگری را در افراد و سرشت آنان جستوجو میکهرد؛
لذا در نگاه او اصل عدالت از فرد آغاز میشد .او مینویسد:
مرد عادل چنان کسی است که اجازه ندهد جز ی از اجزای روحش به کار جز ی دیگر دسهت
یازد ،یا همهی اجزا در کارهای یکدیگر مداخله کنند؛ بلکه هماره در این اندیشه باشهد کهه
هر جزء کاری را که بهراستی وظیفهی آن است به انجام رساند .بدینترتی ،بر خود مسهلط
باشد و در درون خود نظم کامل برقرار کند و با خود ،دوست و سهازگار گهردد( .افالطهون- ،
 ،7972ص)278 .
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اعتدال ،هماهنگی و نظم درونی آنگاه که شکل گیهرد ،عهدالت فهردی حاصهل آمهده
است .معیار اعتدال در کنش و رفتار ،توسط اندیشمندانی چون :کندی ،فهارابی ،ابهنسهینا،
ابن مسکویه ،خواجه نصیر ،غزالی ،مالصدرا و  ...مورد واکاوی قرار گرفته و اخالقِ معتهدل،
به عنوان معیاری در راستای اخالق دینی معرفی شده است (اترک ،7999 ،ص)792 .؛ چهبسها
این انگاره از حاتت بدن و جسمِ موجود زنده وارد ساحت اخالقیات شده باشد .در یک معنا
شیخالر ی اعتدال را موج ،افاضه ی نف روحانی به بدن دانسته و معتقد است تا پهیش
از اعتدالِ مزاجی ،نف ناطقه حیات حقیقی ندارد (اکبریان ،7982 ،ص.)7 .
پ از تقرر نف روحانی ،بدن برای بقا و بالندگی و درمان امراض نیز نیازمند اعتدال
قوا است؛ چنانکه مفهوم اعتدال مزاج در اصطالح پزشکی ،کیفیت بدن و یا اندامی اسهت
که در آن ،عناصرِ درهمآمیخته از لحاظ چندی و چونی با سهم عادتنههای شهرکت کهرده
باشند که مزاج نیازمند آن است (ابنسهینا ،7983،ج ،7ص .)77 .شهیخالهر ی بهرای اعتهدال،
اصناف مختلفی ذکر کرده و در درمان بیماریها نیز از آن استفاده میکند و نکتهی جال،
توجه این است که مفهوم اعتدال تشهابه نزدیکهی بها حالهت ههمایسهتایی و همو سهتازی
( - )homeostasisبهمعنی ثبات در فیزیولوژی و علم پزشکی مدرن  -دارد.
در روایات اسالمی نیز یکی از فریلتهای بنیادین برای فرد ،اعتدال معرفی شده است
که ریشهی آن در اعتدال قوای نف معرفی میشود (مجلسی ،7992،ج ،72ص .)87 .عهدل و
اعتدال بههم گره می خورند و هرگاه که انسان در نیروهای جان خویش به اعتدال رسهد و
حق هرکدام از قوا را به شایستگی ادا کند ،به عدالت در قوای خود رسیده است.
در میان اندیشوران مسلمان نیز عدالت در هستهی مرکهزی دیگهر فرها ل و در کنهار
اعتدال نشسته است و ازآنجاکه عدالت در نقطهی مرکزی اعتدال است ،برتهرینِ فرها ل

میباشد و بهتنهایی دارای شرف برتر و مرتبهی عالی اسهت (ابهنمسهکویه ،7998 ،ص.)244 .
عدالت حالتی برای نف است که با آن ،خشم و شهوت مدیریت میشهوند و آن دو را بهر
مقترای حکمت حرکت میدهد و آن ها را در رهابودن یا سختگیری براسهاس حکمهت،
ضابطه میبخشد (غزالی7043،ق ،ج ،8ص .)99 .در اخالق ناصری آمده است:
چون سه جن

فریلت (حکمت ،عفت و شجاعت) حاصل شوند و بها یهکدیگهر متمهازج و

متسالم شوند ،از ترکی ،هر سه ،حالتی متشابه حادث گردد که کمال و تمام آن فرهایل بهه
آن بود و آن را فریلت عدالت خوانند( .طوسی ،7979 ،ص)72 .

عالمه طباطبایی به این نکته اشاره میکند که جمعشدن فرایل در یک فهرد او را بهه
ملکهی چهارمی به نام عدالت میرساند؛ وی مینویسد:
حد اعتدال در قوهی شهوت ،عفت نامیده میشود؛ به اینکه آن قوه از حیث کمهی و کیفهی
به نحو شایسته استفاده شود .حد اعتدال در قوهی غر ،،شجاعت است و سهوی افهراط آن،
"جربزه" نام دارد که دست اندازی فکر به ههر سهویی و افهراط در فکهر اسهت و تفهریط آن
"بالهت" و کودنی است که ازکارانداختن قوهی فکر است .آنگاه که این ملکهها در کسهی
جمع شد ،ملکهی چهارمی تولید میشود که آن را "عدالت" گوینهد و آن دادن ههر صهاح،
حقی را حق خودا و قراردادن هرچیز در جای خود است؛ و دو جان ،آن یا افراط است کهه
"ظلم" نام دارد و یا تفریط که "انظالم" و ظلمپذیری اسهت .و از ههر اصهلی ،شهاخههها و
فروعی برمی آید؛ مانند :بخشندگی ،قناعت ،شکر ،شکیبایی ،شههامت ،جهرات ،حیها ،غیهرت،
نصیحت ،کرامت ،تواضع و دیگر فروع که در کت ،اخالقی آمده است .کهار علهم اخهالق آن
است که حد کمینه و بیشینهی هرکدام از این موارد را بیان میکند( .طباطبهایی ،7987،ج،7
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بی باکی و تفریط آن ،ترس است .حد اعتدال در قوهی فکر ،حکمت نهام دارد کهه افهراط آن

ص)974 .

بنابراین با رسیدن همهی قوای نفسانی به اعتدال و دوری از افراط و تفهریط ،ملکههی
عدالت حاصل شده که جامع و شامل همههی فرهایل و بهزر واریههای دیگهر اسهت و
به نحوی که عدالت با دیگر مکارم اخالقی مهالزم اسهت .حهال اگهر ایهن صهفت په از
آراستگی جان به سه قوهی حکمت ،عفت و شجاعت باشد" ،معلول" تحلیل مهیگهردد و
اگر عدالت ،خود موج ،تعادل در سه قوهی دیگهر گهردد" ،علهت" خواههد بهود .په بها
حاکمیت روح اعتدال در هر یک از قوا ،عدالت که دادن حق هر صاح ،حقهی اسهت ،بهه
دست می آید .عدالت اخالقی زمانی محقق میشود که حق ههر یهک از قهوای نفه بهه
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اعتدال و میزان استحقاق و استعدادا داده شود؛ آنسانکه در عرصهی سیاسهی ،حقهوق
اعرای جامعه به اعتدال ،استحقاق و استعداد تامین شود.
 .5حاکمیت اعتدال در اخالق سیاسی

یکی از اهداف دانش اخالق آن است که دستورها و آموزههای آن در جامعه فراگیر شود و
اعتدال و میانهروی در جامعه حرور یابد .وجهی از این معنا در مفهوم اخهالق نیهز وجهود
دارد؛ همانطورکه ملکهی اعتدال به دوری از افراط و تفریط معنا شد.
اعتدال امری فرادینی و همیشگی بوده است .افالطون ( - )7972در کتاب "قهوانین"
 مینویسد:هرجاکه گامی از دایره ی اعتهدال فراتهر بگهذاریم و بهه موجهودی کوچهک قهدرتی بهیش از
ظرفیت اا به او ببخشیم ،مثال کشتی کوچک را با بادبانی بزر مجهز سازیم؛ یا بهه بهدنی
بیش از اندازهی ظرفیت غذا برسانیم؛ یا به روحی ،قدرتی باتتر از آنچه شایسهتهی اوسهت،
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بدهیم؛ نظم و تعادل آشفته میشود .آن بدن از فراوانی غهذا بیمهار مهیگهردد و ایهن روح از
کثرت غرور به ستمگری میگراید( .ص)93 .

در معارف دینی ،هماره بر حرور اعتدال در امهور تاکیهد شهده اسهت .در قهرآن کهریم
خداوند امت اسالم را امت میانه معرفی میکند و میفرمایهد« :وَ كَ ذلِكَ جَعَلْن اكُمْ أُمَّ ةً
وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاس؛ و اینچنین شما را امتی میانه ساختیم تها بهر مردمهان
گواه باشید» (بقره.)709 ،
بهبیان برخی از اندیشوران اخالق ،قرآن کریم به اوصاف سهگانههی اخالقهی مهؤمنین
چنین اشاره کرده است:
ا نَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ یرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِ ََمْوَالِهِمْ وَأَنُُِِ هِمْ فِ
سَبِیلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ؛ در حقیقت ،مؤمنان کسانىاند که به خدا و پیامبر او گرویده
و [دیگر] شکّ نیاورده و با مال و جانشان در راه خدا جهاد کردهاند؛ اینانند که راست کردارند.
(حجرات )72
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"ایمان به خدا و رسولش" آنگاهکه همراه با یقین و بدون شک باشد ،ثمهرهی عقهل
است که نهایت حکمت است" .مجاهدت با مال" ،سخاوتمندی است که بهه اعتهدال در
قوهی شهوت برمیگردد و "مجاهدهی با نف " ،شجاعت اسهت کهه مربهوط بهه نیهروی
غر ،است ،بهشرط بهکارگیری عقل و حد اعتهدال (کاشهانی7029،ق ،ص .)37 .اندیشهوران
اخالق و حکمای مسلمان ،اعتدال نف در این سه را عدالت میگویند.

از پیامبر اسالم نقل شده است که فرمودند« :ایها الناس علیكم بالقصد» (متقی هندی-،
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7979م ،ج، 9ص )28 .و سه بار این جمله را تکرار کردند که نشان از اهمیت بهاتی آن دارد.
نقل شده است که فرمودنهد« :عَلَیكَ بِالْقَصْ دِ فِ الْ َُمُورِ؛ بهر تهو بهاد کهه
از علی
میانهروی در امور پیشهسازی»؛ سه توضیح میدهند« :فَمَنْ عَدَلَ عَنِ الْقَصْدِ جَارَ وَ مَنْ
أَخَذَ بِهِ عَدَلَ؛ آنک که از اعتدال رویگردان شد ،ستم کرد و کسی که آن را پیشهی کار
خود کرد ،عدل ورزید» (واسطی ،7973،ص .)992 .آن حررت همچنهین در منشهور جهاودان
همراهی اخالق و سیاست و روابط اخالقی حاکم با شهروندان  -عهدنامهی مالک اشتر -
عالوه بر پافشاری بر بسیاری از امور اخالقی بر این امر نیز پافشاری دارنهد کهه« :ولْ یَكُنْ
أَحَبُّ الَُْمُورِ إِلَیْكَ أَوْسَطَهَا فِ الْحَ ِّ وَ أَعَمَّهَ ا فِ الْعَ دْلِ وَ أَجْمَعَهَ ا لِلرَّعِیَّ ةِ؛ بایهد
پسندیدهترین کارها نزد تو میانهترین آنها در حق و فراگیرترین در عدالت و گستردهترین
آنها در جل ،خشنودی مردم باشد» (رضی7049 ،ق ،ص.)29 .
عالمه طباطبایی ( )7987ذیل آیهی «وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِیعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ ال دیینَ
حُنَُاء» (بینه )2 ،دربارهی واژهی "حنفاء" بیان میکند که اصل آن "حنه " و بههمعنهای
میل و دوری از دو سوی افراط و تفریط و رسیدن به حقیقت اعتدال اسهت .خداونهد دیهن
اسالم را حنی نامیده است ،زیراکه او در همهی امور به لزوم اعتدال و دوری از زیادهروی
و کمینهروی دستور میدهد (ج ،24ص.)999 .
در عرصهی سیاسی این امر اهمیتی دو برابر دارد .برای نمونه ،اگر فهردی در نمهاز یها
روزه افراط کند ،نهایت آن که آسیبی جسمی یا روحی به یک نفر یا بهطور غیرمستقیم بهه
خانوادهی او وارد خواهد شد؛ اما خروج از این مسیر در حوزهی سیاسی و اجتماعی ،جامعهه
را دچار انشقاق ،دوگانگی و رویکردهای افراطی و تفریطی میکند .فرد قدرتمند هرقدر که
از میانهروی دور شود ،از اخالق دور شده است.
اعتدال ،همهی نیروهای اجتماعی را در همگرایی و همراهی قرار میدهد؛ چنین نیست
که در یک بخش مانند اقتصاد و معیشت ،تعادل باشد ،امها در بخهشههای دیگهر حرهور
نداشته باشد؛ بلکه جامعهی قدرتمند جامعهای است که در همگرایی میان فرا ل اخالقهی
در همه ی قوا به اعتدال رسیده و اگر در یک بعد اعتدال داشته باشد ،عدالت در آن جامعهه
تحقق نیافته است.
 .6اصالت عدالت در اخالق سیاسی

بنابر چنینباوری است که پیروزی به قیمت ستم بر دیگران و یا حاکمکهردن سهتمکهاران92 ،
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ارزشی ندارد و خروج از مسیر عدالت ،تحلیهل مهیگهردد .هرگهز ههدف وسهیله را توجیهه
در برابر پیشنهاد برخهی از اطرافیهان بهرای
نمیکند ،هرچند هدفی مقدس باشد .علی
موافقت با حاکمیت معاویه در شام میفرماید:
آیا به من امر میکنید تا با ستمکردن در حق کسانى که بر آنان وتیت دارم ،پیهروزى
بجویم؟! بهخدا سوگند! تا ش ،و روز مىآید و مهىرود ،و سهتاره بههدنبهال سهتاره حرکهت
مىکند ،دست به چنین کارى نمىزنم( .رضی7049 ،ق ،ص)23 .
با حرور عدالت اخالقی در جان حکمهران ،رعایهت حقهوق شههروندان عملیهاتیتهر و
ساده تر خواههد بهود.از منظهر اخهالق سیاسهی اسهالمی ،ظلهم ،مهادر همههی بهدیهها و
بدبختیهاست ،علی فرمود« :الظُّلمُ األمُ الرَّااللِ» (آمدی7074،ق ،ص.)07 .
ظلم ،اعم از فردی و اجتماعی است و غالبا بههنگهامیکهه بهه عرصههی سیاسهی وارد
میشود ،استبداد نیز بههمراه آن میآید .زمانی که در جامعهای استبداد حاکم شود ،همهی
رذالتها و پستی های اخالقی دیگر نیز بهدنبهال آن مهی آینهد و جامعهه از اعتهدال خهارج
میشود .در این گونه جوامع ،اولین گمشده اخالق است .عدالت  -بنیاد فرهیلتهها  -کهه
نباشد ،فرد ،جامعه و سیاست ،ساختار و کارگزار ،همه دچار فساد میشوند و ناشایسهتگی و
ناپسندگی اخالقی در جامعه حکمران میگردد.
 .7اعتدال بهمثابه اعتباری عقالئی

اکنون جای این سوال است که نسبت اعتدال (رعایت حد وسط در امور) و عدالت اجتماعی
چیست و آیا معیار عدالت و اعتدال در ساحت سیاسهت و اجتمهاع تطهابق کامهل داشهته و
هرگونه رفتار اعتدالی ،عدالت را نتیجه خواهد داد یا خیر؟ از یک منظر در فلسفهی اخالق،
معیارقراردادن اعتدال برای تشخیی افعال عادتنه ،دارای اشکاتت متعددی اسهت .مهثال
جامعنبودن ،مبهمبودن و ناکافیبودن از جملهی اشکاتتی است که بهر نظریههی اعتهدال
ارسطویی وارد شده است .ثمره این اشکاتت آن است که معیار اعتدال در برخی حوزهها با
عدالت تطابق داشته ،اما در برخی دیگر ،رفتارِ اعتدالی مصداق عدالت نبوده است؛ لذا معیار
کاملی برای عدالت بهشمار نمیرود.
با توجه به نظریهی "اعتباریات" روشن میشود که اعتدالِ نفسانی از مدرکات حقیقهی
است و نخستین بار با قرارگرفتن قوای نف در تعهادل و مشهاهدهی حالهت پایهدار نفه
(همو وستازی فیزیولوژیک) ،مفهوم اعتدال برای انسان قابل درک شده و سه مطلوبیت
پیدا کرده است .بنابراین ،منشا اعتبارِ مفهوم اعتدال ،حالت تعادل قوای نفسهانی و از درون

 .8پیوند تعاملی-تکاملی عدالت و اعتدال

با توجه به آن چه در بند قبل گذشت ،در اندیشهی حکمای مسلمان ،عهدالت و اعتهدال در
کنار هم معنادار میشوند و همدیگر را کامل میکنند .عدالت در اخالق فهردی بههمعنهای
اعتدال قوای نفسانی و اطاعت دو قوهی شهوی و غربی از قهوهی عاقلهه اسهت؛ و ظلهم،
نتیجهی غلبهی قوای غربی و شهوی و عدم اطاعت آنها از عقل است که سب ،خهروج
بشر از صراط مستقیم و حد اعتدال و تمایل به افراط و تفریط میشهود (خمینهی ،7992 ،ج،9
ص .)939 .اعتدال و عدالت در دانهش اخهالق ،دو اصهل درههمتنیهده و همهراه محسهوب
میشوند .آن دو از اصول قطعی اخالق سیاسی بهشمار میروند کهه همههی عرصههههای
فردی و جمعی را دربر میگیرند و بدون آنها اخالق سیاسی ناقی خواهد بود.
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انسان بوده است .ازطرفدیگر ،ورای هر مفهوم اعتبهاری ،دو مدهدرک حقیقهی بایهد وجهود
داشته باشد که انسانِ عقالیی با دادن حدّ یکی از آنها به دیگری ،مدرک اعتبهاری مهورد
نیاز خود را میسازد و با واسطهقراردادن آن ،نیازهای عملی خهود را بهرآورده مهیکنهد .در
حقیقت ،روا پژوهش در اعتباریات ،ابتدا شناخت دو طرفِ نسبتِ یک قریهی اعتباری و
سه اعطای حد یکی به دیگری است (مطهری ،7984 ،ج ،3ص .)972 .ههمچنهین بههدلیهل
اینکه در امور اعتباری خطا به معنای عهدم مطابقهت بها واقهع وجهود نهدارد ،بلکهه معیهار
خطابودن یک گزاره همانا لغویت و بیثمری آن گزاره در نظر عقالست (همهان ،ص،)972 .
لذا در سیر پژوهش ،یک گزارهی اعتباری تا جایی صادق و صحیح است که ثمرهای که از
ساختن آن گزاره توسط عقال مقصود بوده ،وجود داشته باشد.
بنابراین مدرک حقیقیِ ابتدایی انسان ،تعادل قوای نف است کهه انسهانِ عقالیهی بها
استعانت از عقل عملیِ خود ،حدّ آن را بر اجزا و نهادهای موجود در جامعهی انسانی تطبیق
میدهد و یک گزارهی اعتباری جدید در ساحت سیاسی -اجتماعی میسهازد؛ کهه همهان
معیار اعتدال است .بهبیاندیگر اعتدال در عرصهی اجتماعی زاییدهی یهک حالهت تعهادل
نفسانی است که انسان عقالیی با دیدن ثمهرات تعهادل نفسهانی در ذات خهود ،سهعی در
تسرّی آن به ساحت زندگی اجتماعی داشته و بهمنظور حصول این غرض ،یهک گهزارهی
اعتباری خلق نموده است .با این نگرا میتوان ازیکطرف توصیههای دینهی و اخالقهی
مکات ،مختل نسبت به اعتدال را تعلیل و تبیین نمود؛ و ازطرفدیگر دایرهی نفهوذ ایهن
معیار در عرصهی سیاسی را محدّد ساخت و اشکاتت مطرحشده بر اعتدال را پاسخ داد.
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بنابراین با توجه به منشا اعتبار هر گزارهی اخالقهیای ،حکمها و فالسهفهی اسهالمی
میتوانند جایگاه و عرصهی هر ارزا اخالقیای را کامالً تمیهز داده و دایهرهی عمومیهت
حدسنِ افعال و معیارهای اخالقِ سیاسی اجتماعی را تبیین نمایند .بدینسان پیوند تکاملی و
تعاملی دو معیار پیشگفته  -یعنی عدالت اجتماعی و اعتدال  -بسهته بهه وجهود انگیهزه و
داعی عقالیی اجتماعی ،شکل میگیرد و این دو یکدیگر را در راستای رشهد و توسهعهی
اجتماع یاری میکنند و نحوهی ریزا و مناط ریزا عدل از جان فرد حاکم به عرصههی
اجتماعی تبیین میشود .با این مالک ،عدالت هرگاه به عرصهی سیاست وارد شود ،جلوی
رفتارهای افراطی و تکبرآمیز حاکمان را میگیرد.
علی  ،خطاب به کارگزار خود بیان میکند:
لَا تَقُولَنَّ إِن مُؤَمَّر آمُرُ فََُطَاعُ ،فَإِنَّ اَلِكَ إِدْغَال فِ الْقَلْبِ وَ مَنْهَكَة لِلدیینِ وَ تَقَرُّبٌ مِن؛ و
هرگز مگویی که من فرمانروایم ،امر میکنم ،پ
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باید اطاعت شوم؛ زیراکه این امر ،فسهاد و

تباهی به قلبت وارد میکند ،دین را سست میسازد و دگرگونیهای قدرت را نزدیک میکند.
(رضی7049،ق ،ص)29 .

حررت خطاب به مالک مینویسد:
آن گاه که با قدرتی که داری ،گرفتار کبر ،عج ،و غرور شدی ،پ به قلمرو حکومت
پروردگار و قدرت او بنگر که برتر از توست .این امر ،سرکشهی تهو را فهرو مهینشهاند و از
تندروی تو را بازمیدارد و آنچهکه از عقلت از دست رفته ،به تو برمیگرداند( .همان)
در کالمی دیگر تاکید میکنند که قدرت ،طعمهی حاکم نیست«:وَ إِنَّ عَمَلَ كَ لَ ی َ
لَكَ بِطُعْمَةٍ وَ لَكِنَّهُ فِ عُنُقِكَ أَمَانَة» (همان ،ص .)2 .در ادامه تصریح میکننهد کهه حهاکم
نمی تواند هرگونه که خواست با مردم رفتار کند« :لَی َ لَكَ أَنْ تَُْتَاتَ فِ رَعِی ةٍ؛ تهو را
معتقدند :حهاکم
حقّى نیست که در امور رعیت به دلخواهت رفتار کنى» (همان) .علی
نباید چون حیوانی درندهخو باشد که خوردن آنان را غنیمت شمرد (همان ،ص.)29 .
این دو فریلت تاثیرگذار ،وقتی که به عرصهی اخالق سیاسی وارد میشوند ،بزنگاهی
دارند؛ و آن ،ریزا عدل از جان حاکم و کارگزار به جامعه و اعمال قدرت است که بر رفتار
او اعتدال را حاکم میکند .بهبیان دیگر ،در مکته ،اسهالم ایهن اصهل تنهها در دیگهران و
عرصه ی اجرای قدرت رصد نمی شود .چنین نیست کسی که خود آراسته به عدالت نباشد،
بتواند حقیقت عدالت را در جامعه عملی سازد .پ عدل در مفهوم اخالقهی و فهردی آن،
مهیفرمایهد:
زیربنای همهی عدالتهای سیاسی ،اجتماعی و اقتصهادی اسهت .علهی
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«کَی یعْدِلُ فِی غَیرِهِ منْ یظْلِمد نَفْسه؛ کسی که به خود ظلم میکند ،چگونه ممکن اسهت
در حق دیگران عدالت ورزد» (تمیمی اآلمدی ،7933 ،ح  .)3427در بیهان دیگهر مهیفرماینهد:
«منْ ظَلَم نَفْسهد کَانَ لِغَیرِهِ أَظْلَم؛ کسی که به خود ستم کند ،بهه دیگهران بهیشتهر سهتم
میکند» (همان ،ح .)8343
نراقی ( )7978معتقد است کسى که قوّه و صهفات خهود را اصهالح نکهرده باشهد و در
مملکت بدن خود عدالت را ظاهر ننموده باشد ،قابلیهت اصهالح دیگهران و اجهراى حکهم
عدالت در میان سایر مردمان را ندارد .نه قابلیت تدبیر منزل خود را دارد ،و نهه شایسهتگى
سیاست مردم را؛ نه تیق ریاست شهر است و نه سزاوار سرورى مملکت (ص.)87 .
امری که اخالق سیاسی اسهالم را بهه شهفافی از مکاته ،رقیه - ،لیبرالیسهم  -جهدا
میسازد ،آن است که پ از آراستگی جان و نف حاکم به عدل ،نوبت به جامعه میرسد
و چنین شخصی میتواند تدبیر امور خلهق و قهدرت کنهد و جامعهه را بههسهوی فراگیهری
فریلت های اخالقی راهبری نماید .در کالم امیرالمؤمنین آمده اسهت :خداونهد ،عهدالت را
برپادارندهی مردمان و مایهی دوری از حقکشیها و گناهان و وسیلهی آسانی و گشهایش
برای اسالم قرار داده است (آمدی7074 ،ق ،ج ،7ص .)723 .در کالمی دیگر از امام علهی
بر آراستگی حاکمان به تقوی و عدالت در جان تاکید میشود و ایهنکهه اگهر پرهیزکهاری
نبود ،از همهی عرب ،حیلهگرتر بودم« :لَوْ لَا التُّقَى لَكُنْتُ أَدْهَى الْعَرَب» (کلینی ،7982 ،ج،8
ص)20 .؛ اما با حرور تقوا و عدل ،حررت از این فری ،و حیله بهره نمیگیرد.
"اتّقاء" بهمعنى اختیارکردن تقوى و خودداری است و خوددارىکردن شامل هر رقم از
حفظکردن و نگهدارى خود است از افراط و تفریط و تجاوز از حقّ؛ و از این لحاظ است که
فرمود« :هُوَ أَقْرَبُ لِلتََّقْوَى» (ما ده .)8 ،یعنى برگشت عدل به موضوع تقوى است؛ زیرا اگر
کسى در امور خود رعایت عدل و میانهروى کرد ،قهرا از افراط و تجاوز به حقهوق خهود و
دیگران خوددارى خواهد کرد (مصطفوی ،7982 ،ج ،3ص.)983 .
ایشان در بیانی دیگر ،گویی خود را وص میکند که وص مردان خدا است:
قَدْ أَلْزَمَ نََُِْهُ الْعَدْلَ فَكَانَ أَوَّلُ عَدْلِهِ نَُْ الْهَوَى عَنْ نَُِِْهِ یصِفُ الْحََِّّ وَ یعْمَلُ بِه؛ خهود را
به عدالت پایبند کرده و نخستین عدل او دورکردن هوای نف

است؛ او ویژگیهای حهق را

بیان میکند و به آن عمل میکند (رضی7049 ،ق ،ص.)779 .

آن گاه که این آراستگی به عدالت در جان حاکم نشست و شایستگی اعمهال قهدرت را
یافت ،رفتار و گفتار او نیز عادتنه و بهدور از افراط و تفریط خواهد شد .با لحاظ گزارههای
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اعتباری میتوان به این نتیجه رسید که عملِ اعتبارکردن و یکهیدانسهتنِ اعتهدال قهوای
نف با اعتدالِ موجود در قوای یک جامعه ،تا جایی درست و به لحاظ عقل عملی شایسته
است که منشا اعتبارِ مطلوب و سنجیدهای میان این دو مدرک نظری وجود داشهته باشهد.
بنابراین درجاییکه اصالحات سیاسی در یک دورهی زمانی موج ،تعادل قوای موجهود در
جامعه شده و ثبات و آرامش را برای رسیدن به سایر اغهراض اجتمهاعی بشهر بهه ارمغهان
بیاورد ،رفتار اعتدالی مصداق فعلِ حسن بوده و از لحاظ اخالقی نیکو بهشمار میآید؛ اما در
موقعیتی که میانهروی موج ،ازبینرفتن ثبات سیاسی اجتماعی و توازن قوا در جامعه شود
و یا ضرری را در کوتاه مدت یا درازمدت متوجه نیروهای اجتمهاعی سهازد ،اعتبهارِ اعتهدال
کارایی ندارد و نمیتوان آن را معیاری برای حسن اخالقی دانست .اساساً در نگاهی که به
گزارههای اعتباری داریم ،تنها گزارههایی دارای ارزا ثابت هستند کهه تزمههی نوعیّهتِ
نوع بوده و یک نوع برای بقای نیاز به مالزمت آنها دارد (طباطبایی ،7979 ،ج ،2ص.)242 .
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 .9عقالنیت ،سنجهی عدالت و اعتدال

با شناخت مواضعی که اعتدال در آنها باید رعایهت شهود و تعیهین بهرد شهاخی اعتهدال
بهمثابه شاخصی برای عدالتورزی ،با استفاده از ابتنای گهزارهههای اعتبهاری ،وجهه سهوم
عدالتورزی و تشخیی کنشهای اخالقی ،شناخت دقیق موضع اعتدال و پیروی از آن در
موضع مناس ،است که با توان عقالنیت انجام میگیرد .بنهابراین در پشهتوانهی عهدالت و
اعتدال ،عقالنیت وجود دارد؛ یعنی با حاکمیت عقالنیت است که عدل و اعتدال به جامعهه
سرایت کرده و موضع اعتدالی جامعه برای نیل به عدالت تشخیی داده میشود.
هنگامی که از امیرالمؤمنین سوال میشهود« :صِفْ لَنَا الْعَاقِلَ!» ایشهان در پاسهخ
میفرمایند« :هُوَ الََّذِی یضَعُ الشََّ ءَ مَوَاضِعَهُ»؛ که این عبارت همان تعری عهدالتورزی
است .ایشان در بیانی دیگر ،جاهل را افراطگر و تفریطکار معرفی میکند« :الَیرَى اَلْجَاهِلُ
إِالَّ مُُْرِطاً أَوْ مَُُرطاً» (رضی7049 ،ق ،ص.)797 .
بهبیاندیگر شاید بتوان گفت میزان اینکه چهکاری عادتنه اسهت یها اعتهدالی اسهت،
بازگشت به تشخیی صحیح عقل است؛ و گرنه همهی افهراد خهود را اعتهدالی دانسهته و
هیچ ک خود را جاهل ،افراطی و تندرو نمیدانهد .بنهابراین ضهلع و وجهه سهوم رابطههی
تکاملی میان اعتدال و عدالت ،حرور عقالنیت در تطبیق مصادیق این دو ارزا اخالقهی
است .ازدیگرسو وقتی که همراهی عقل با شریعت پذیرفته شود ،بر رفتار فرد ،عدلورزی و
میانهروی حاکم میشود و فرد بسیاری از اعمال نادرست را انجام نمیدهد و در کنار فههم

عقل ،دستورهای خداوند نیز مانع رفتار ظالمانههی او مهیشهود؛ چههبسها بتهوان بها عقهل
سوداندیش و زیرک ،فریبی زد و سودهای سرشار برد ،اما عقل سلیم که نسبتی اسهتوار بها
شرع دارد ،از این کار باز میدارد.
در اینباره بیانی راهگشا دارند:
حررت علی
در زمانه ای زندگى مىکنیم که بسهیاری از مهردمش نیرنهگ و فریه ،را زیرکهى شهمرده و
بىخردانشان آن را بهترین چارهی خود مىدانند .خداوند آنها را بکشد؛ بهدرستى کهه مهرد
زیرک راه حیله را مىداند ،اما امر و نهی الهی مانع او مىشود و با وجود قدرت بر انجام آن،
چاره را رها میکند؛ اما کسى که در کار دین پروایی ندارد ،چون فرصتى به دست آورد ،آن را
بهکار مىبندد( .رضی7049 ،ق ،ص)07 .

پیوستگی عدالت و اعتدال در اخالق سیاسی اسالمی...

از همینمنظر است که پای حکمهت بهه اعتهدال بهاز مهیشهود و حقیقهت اعتهدال بها
بهرهگیری از خرد و بهرهوری حکمیانه ،اجرایی و عملیاتی میگردد .بهبیاندیگر «ثمهرهی
حکمت عملی در توانایی و اقتدار ،عقل عملی نسبت به تعدیل و کنتهرل قهوای غریهزی و
طبیعی است» (جوادی آملی ،7987 ،ص .)723 .وقتی انسانِ تعدیلشده ،اخالقمند و توانگهر بهه
قدرت عقلی وارد جامعهی سیاسی میشود ،امکهان دارد کهه حرکهت در جههت کمهال انسهانی،
تعدیلِ رفتارهای حاکمان و محدودیتِ قدرتمداران مورد توجه بیشتر قرار گیرد و نظمبخشهی،
میانهروی و اصالح نظام زندگی و قوانین اجتماعی  -که در حکمت عملهی سهامان مهییابهد -
برای بهبود زندگی دنیوی و سعادت اخروی معنادار گردد .با عقالنیت میتوان به مالکی اسهتوار
دست یافت تا جلوی بسیاری از انحرافها و تحلیلهای اشتباه در مصهداق عهدالت و اعتهدال را
گرفت و راهکارهایی مطمون در جهت اجرای عدالت و فراگیری اعتدال یافت.

عقالنیت

عدالت

اعتدال

عقالنیت ،عدالت و اعتدال
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نتیجهگیری
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عدالت در حیطهی اخالق بهمعنای رعایت میانهروی و رسیدن بهه حهد اعتهدال در قهوای
موجود در نف انسان است .دستیابی به اعتدال در حیطهی اخالق سیاسی مهورد تاکیهد
منابع دینی است .همان طهور کهه حصهول عهدالت در اخهالق و ریهزا آن بهه عرصههی
حاکمیّتی و سیاسی میتواند سهمی مهم از اعتدال سیاسی را بهدنبال آورد؛ آنسانکهه بها
عدالت فردی ،زمینه برای حرکت از پایین به بات فراهم میشود .یعنی آنگاه که تکتهک
افراد در جان خویش به عدالت رسیدند ،زمینهی مطلوب برای رسیدن به جامعهی مطلوب
نیز آماده میشود .از عوامل و خصیصههای این ارزا اخالقی ،دوری از افهراط و تفهریط،
حصول تسلّط و کنترل بر قوای طبیعی ،حسن خلق ،حصول همگرایی در قهوای اخالقهی،
بردباری در تصمیمسازی و تصمیم گیری و در نهایت وجود ارتباط قوی و دو سویه با سا ر
فرایل و زیباییهایی اخالقی است.
بنابراین معیار عدالت سیاسی در ابتدا ،رعایت حهد وسهط ،میانههروی و حفهظ نگهاهی
جامعنگر به اطراف هر پدیدهی سیاسی است .الزام رسیدن به چنین دستاوردی نیز مرهون
حصول ملکه ی اخالقی عدالت در مجریان سیاسی و یا همان عامالنِ اخالقهیِ عرصههی
سیاست است .صحت و درستی رفتار اعتدالی تا جایی است که به نظر عقهالی اجتمهاعی،
اعتبارکردنِ جامعه به مانند نف انسان که دارای قوای متعدد است ،دارای ثمرهی مترته،
بر آن باشد .بادرنظرگرفتن نظریهی اعتباریات عالمهه طباطبهایی ،توجهه بهه منشها اعتبهارِ
ارزاهای اخالقی چون اعتدال میتواند درک صحیحی به حاکم سیاسی یا هر کهنشگهر
اخالقی بدهد تا در چه موقعیتهایی میانهروی و حدّ وسط ،فعلی عادتنه را بههمهراه دارد؛
و بدین سان تعامل میان اعتدال و عدالت در عرصهی اخالق اجتماعی فراهم میآیهد .لهذا
ازسویی نوعی پیوند تکاملی میان عدالت و اعتدال بهوجود میآید که همدیگر را در رسیدن
به اهداف جامعهی اسالمی یاری میرسانند؛ و ازدیگر سو تال هم و تهالزم میهان آن دو بها
عقالنیت ،سه گانهای را گردهم میآورد که بستر پویایی و پایایی دولت و جامعهی اسالمی
را فراهم میکند.
با توجه به نظریهی استخدام عالمه طباطبایی ،اگر بهرهگیری از جامعه یکسویه باشد
و فرد تنها سود خود را در نظر گیرد ،در عرصه ی سیاسی سهر از خودمحهوری ،اسهتثمار و
استبداد درمیآورد .لذا ،برای آنکه هرک به حقوق خود برسد ،عدالت اجتماعی را اعتبهار
میکند و نوعی مصالحه میان نوع بشر شکل میگیرد تا روابط در فراینهد عهدالتمحهور و

اعتدالی تنظیم شود و سنجهی عقل به او یاری و مالک میدهد تا عدل از ظلم ،و اعتدال
از بیاعتدالی را بازشناسد.

پیوستگی عدالت و اعتدال در اخالق سیاسی اسالمی...
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 لیثی الواسطی ،ع.م .)6811( .عیون الحكم و المواعظ .تحقیق ح .الحسنی البیرجنهای .تههران:
دارالحدیث المطبعة.
 متقى شناى6313( .م .).كنزالعمال .بیروت :مؤسِة الرساله.
 مجسسى ،م.ب6831( .ق .).بحار االنوار .تهران :المكتبة االسالمیه.
 محمابیگی ،ش.؛ انارینواد ،ع .)6833( .سهیمای عها و اعتهاا در گسهترهی آیهات الههی.
مهناسی فرشنگی ،شماره  ،10-83ص.60-63.
 مصطفوی ،ح .)6819( .التحقیق فی کسمات القرآن .تهران :وزارت فرشنگ و ارشاد اسالمی.
 مطهری ،م .)6830( .مجموعه آثار؛ ا و فسسفه و روش رئالیسم .تههران :انتشهارات هارا،
جسا.1
 نراقى ،ا.م.م .)6813( .معراج الِعادة .قم :موسسه انتشارات شجرت.
 شادوینیا ،ع.ا .)6833( .عاالت اجتماعی–اقتصادی در دیاگاه نهجالبالغه .مطالعات تفسیری،
سا او  ،شماره  ،1ص.16-31.
 یوسفیراد ،م .)6838( .نظریه اعتاا در فسسفهی سیاسی اسالمی .حكمت اسالمی ،شماره ،8
ص.36.
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 مصطفوی ،ح .)6839( .تفسیر روشن .تهران :مرکز نشر آثار عالمه مصطفوی.
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