ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻋﺘﺪال و ﻣﯿﺎﻧﻪروی در
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ از دﯾﺪﮔﺎه اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع(
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﻪ

)ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ آﺳﯿﺐﻫﺎ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ(
ﻣﺤﻤﺪﺟﻮاد ﻓﻼح∗

ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ1393/9/24 :
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺄﯾﯿﺪ1393/10/25 :

ﭼﮑﯿﺪه

 yﺳﺎل دوم
 yﺷﻤﺎره ﺷﺸﻢ
 yﭘﺎﯾﯿﺰ 93
ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻋﺘﺪال و
ﻣﯿﺎﻧﻪروی در
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ از
دﯾﺪﮔﺎه اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع(
) 69ﺗﺎ (88

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯿﺎﻧﻪروی در ﺳﯿﺮه اﻫﻞﺑﯿﺖ)ع( را ﺑﺮای اراﺋﻪ ﻣﻌﯿﺎر و اﻟﮕﻮی ﻣﻨﺎﺳﺐ در
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ .ﺿﺮورت اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در اراﺋﻪ ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺮای
ﻧﯿﻔﺘﺎدن در دام اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ و آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ
دارای ﻣﺒﺎﻧﯽ ،اﺻﻮل و ﻧﻤﻮدﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﯿﺎﻧﻪروی« ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ،اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ اراﺋﻪ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ داﻣﻨﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﻣﯿﺎﻧﻪروی ،ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪروی در ﺳﺨﻦ و ﺳﯿﺮه ﻣﻌﺼﻮم )ﺷﺎﻣﻞ :ﺣﻖ ﻣﺤﻮری ،ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
و ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺣﺎل ،ﺷﻤﻮل و ﻓﺮاﮔﯿﺮی ،ﻣﻼﺋﻤﺖ ﺑﺎ ﻓﻄﺮت و ﻧﻔﻮس اﻧﺴﺎﻧﯽ و ﻋﺎﻣﻞ اﺧﻼق( را
ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮده و ﺳﭙﺲ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﯿﻨﯽ )ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﯿﺎﻧﻪروی در ﻧﻈﺎم ﺑﺎورﻫﺎ ،اﻋﺘﺪال در
اﻣﻮر ﻓﺮدی ،ﻣﯿﺎﻧﻪروی در ﻣﻌﯿﺸﺖ دﯾﻦ )آﺧﺮت( و دﻧﯿﺎ و ﻣﯿﺎﻧﻪروی اﻗﺘﺼﺎدی( ،ﻣﯿﺎﻧﻪروی در
ﮐﺴﺐ ،ﻣﯿﺎﻧﻪروی در ﺧﺮج ،ﻣﯿﺎﻧﻪ روی در اﻧﻔﺎق ،ﻣﯿﺎﻧﻪ روی در ﻇﺎﻫﺮ و ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ را ﻣﻮرد
ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
واژهﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی:

ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،اﺧﻼق ،ﻣﯿﺎﻧﻪروی ،اﻋﺘﺪال ،ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺎﻣﺎن.

∗ اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﮔﺮوه اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ javabekhoob@yahoo.com
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اﮔﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ را دارای ﻣﺒﺎﻧﯽ ،اﺻﻮل و ﻧﻤﻮدﻫﺎی ﺑﯿﺮوﻧﯽ و ﻋﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه
ﻣﺼﺎدﯾﻖ آن اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺳﺒﮏ و روش زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ
ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ .ﺷﯿﻮه و ﺳﺒﮑﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻮع ﺗﻌﺎﻣﻞ و
رﻓﺘﺎری ﮐﻪ ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاد در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد دارﻧﺪ و ﯾﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ و ﺗﻮﺟﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ
ﻋﺒﺎدت و ﺑﻨﺪﮔﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﻫﻤﮕﯽ در ﮔﺮو ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و ارﺗﺒﺎط ﻣﺤﮑﻢ ﻣﺒﺎﻧﯽ ،اﺻﻮل و
ﻣﺼﺪاقﻫﺎی ﻋﯿﻨﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺮﺳﯿﺪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟ ﭼﻪ
ﻋﻮاﻣﻠﯽ در زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و ﻧﻮع زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ؟ اﮔﺮ آن را ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﺗﺠﻮﯾﺰی و ﺗﻮﺻﯿﻪای در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻃﺮﺣﯽ اﯾﺪه آل ﺑﺮای ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رﻓﺘﺎر
اﻧﺴﺎنﻫﺎ در زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن اراﺋﻪ دﻫﯿﻢ.
ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺟﺰو اﺻﻮل ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد و داﻣﻨﻪ آن را
از ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺑﺎورﻫﺎ ﺗﺎ اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر ﻓﺮدی ـ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ داﻧﺴﺖ ،ﻣﺴﺌﻠﻪ »ﻣﯿﺎﻧﻪروی« اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ ﯾﺎ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺧﻼﻗﯽ ،زﻣﯿﻨﻪ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﮐﻤﺎﻻت
اﺧﻼﻗﯽ ﯾﺎ ﺑﺮوز آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن)ع( از
آن ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﻮده و در ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی آن را ﯾﺎدآور ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺮدم را از زﯾﺎدهروی
ﯾﺎ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰ داده و زﻣﯿﻨﻪ اﺷﺘﺒﺎه در ﻓﻬﻢ را ﺧﻨﺜﯽ و از اﯾﺠﺎد آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ
ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﭼﻨﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی وﯾﮋهاش در زﻧﺪﮔﯽ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎ و ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﻮده ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺤﺮافﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺎدرﺳﺖ از آن و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﻬﻢ اﺷﺘﺒﺎه از ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺧﻼﻗﯽ را در ﺑﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ روح ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن)ع( ﺑﺮﺧﻮردار از ﭼﻨﯿﻦ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﺑﻮده ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ)ع( ﺳﯿﺮه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﻗﺼﺪ و ﻣﯿﺎﻧﻪروی ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮده اﺳﺖ» :ﺳﯿﺮﺗﻪ اﻟﻘﺼﺪ«.
)ﺳﯿﺪرﺿﯽ ،ﮐﻠﻤﺎت ﻗﺼﺎر( اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻗﺮآن ﺑﺎ واژﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن :وﺳﻂ ،ﻗﺼﺪ و
ﻋﺪل ﺑﯿﺎن ﺷﺪه و ﻓﻘﻂ ﻧﻈﺮی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﺗﻤﺎم ﺗﺎر و ﭘﻮد زﻧﺪﮔﯽ اﻋﻢ از ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻋﺘﻘﺎدی،
اﺧﻼﻗﯽ و رﻓﺘﺎری در ﻫﻤﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎ ،ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ داده اﺳﺖ.
آﻧﭽﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ در ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﺻﻠﯽ رﻫﻨﻤﻮن ﺷﻮد ،ﮐﺸﻒ ﻣﻌﻨﺎی درﺳﺖ
آن در ﺳﯿﺮه و ﺳﺨﻦ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن)ع( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ و اﺳﻮهﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎﻣﺎن
ﻣﻌﺼﻮم)ع( ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪروی در اﺟﺰای زﻧﺪﮔﯽ ﻓﮑﺮی ،ﻋﺒﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ در اﺧﻼق ﻓﺮدی ،اﺧﻼق ﻋﺒﺎدی ،اﻗﺘﺼﺎد و ﻧﻮع رﻓﺘﺎرﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪه ،از ﻧﮕﺎه ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن)ع( ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪه و در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و

ﺳﯿﺎﺳﯽ آﻧﺎن ﻧﻤﻮدﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ و ﻋﯿﻨﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪروی و ﺑﯿﺎن ﻣﺼﺪاﻗﻬﺎی
آن در زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻣﻮزهﻫﺎی رواﯾﯽ ،اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﺳﺎﻣﺎن داده اﺳﺖ.

ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ
در ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺳﺨﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻔﺘﻪ و ﻣﺤﻘﻘﺎن ،ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺘﻌﺪدی از آن اراﺋﻪ
دادهاﻧﺪ) .ر.ک :ﮐﺎوﯾﺎﻧﯽ /34 :1391 ،ﻣﻬﺪویﮐﻨﯽ /51 :1390 ،ﺷﺮﯾﻔﯽ (20 :1392 ،ﺑﻪ اﺟﻤﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ در
ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮی ﺳﺒﮏ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻋﺎم ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻟﻐﺖ و ﻋﺮف ﻋﺎم اﺳﺖ ،اﯾﻦ واژه
ﺷﺎﻣﻞ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻠﻘﯽ ﻋﺎﻣﯽ از ﺳﺒﮏ ،ﺑﺎ دو ﻧﮕﺎه روﺑﻪروﺳﺖ:
ﯾﮑﯽ اﯾﻨﮑﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺎ از ﻃﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﭼﯿﺴﺖ .ﻣﺎ در ﻣﻘﺎم ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻫﺴﺖﻫﺎ و
اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺒﮏ راﯾﺞ ﭼﻪ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ دارد ،ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ از آن ﻏﻔﻠﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ .در واﻗﻊ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋه ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﻮزهﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺳﯿﺮه ﻋﻤﻠﯽ و رﻓﺘﺎری ﻣﻌﺼﻮم)ع( ،ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮی اﺳﺘﺎﻧﺪارد و در اﻣﺎن از ﺧﻄﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی درﺳﺖ از ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﻪ
اﻟﺒﺘﻪ روش ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ آن و ﻧﯿﺰ روش آﻣﻮزش آن،
ﻣﻄﻠﺒﯽ اﺳﺎﺳﯽﺗﺮ اﺳﺖ.
ﺑﯽاﻏﺮاق ،ﺳﺎدهاﻧﮕﺎراﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن ﮔﺰارﺷﯽ از ﺳﺒﮏ و ﺷﯿﻮه اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( در
زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﺘﻮان ﮐﺎری ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﮐﺮد .در ﯾﮏ روﯾﮑﺮد ﻋﺎم ﺑﺎﯾﺪ اﺟﺰای ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﯾﺠﺎد ﺳﺒﮏ ،ﭼﻪ
ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮدی و ﭼﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ و روشﻫﺎ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮد و ﺑﺮای آن اﯾﺪه
داد .ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﻗﺴﺎم ﺧﻮد ،اﺻﻮل ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ روﯾﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و
روش و اﺟﺰای ﺑﺴﯿﺎر دﯾﮕﺮ ،در ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ دﺧﯿﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ راﺑﻄﻪ
ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ آﻧﻬﺎ ،ﻣﺤﺼﻮﻟﯽ را ﺑﻪ ﻧﺎم ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺮه و
ﺳﺨﻦ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن)ع( درﯾﺎﻓﺖ و از آن ﺑﻬﺮه واﻓﺮ ﺑﺮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻫﻤﻪ ﺗﻼشﻫﺎ و
ﻣﺠﺎﻫﺪهﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،اﮔﺮ در ﺑﺴﺘﺮی ﻋﻤﻠﯽ ،زﻣﯿﻨﻪ اﯾﺠﺎد
ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن اﻟﮕﻮﯾﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﮑﻨﺪ ،ﮐﺎری ﺑﯿﻬﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎ
و ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ در ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و اﯾﺠﺎد آن در ﻓﺮآﯾﻨﺪ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی در ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،اﻣﺮی ﻣﻬﻢ اﺳﺖ و ﻫﯿﭻ ﺳﺒﮑﯽ از زﻧﺪﮔﯽ را
ﻧﻤﯽﺗﻮان از آن ﻓﺎرغ ﯾﺎﻓﺖ .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ،ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع و روش
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﺎﻧﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﻣﺴﺎﺋﻞ
ﻓﺮدی ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد ،ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ روﺷﻦ ﺳﺎزد ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺗﺎﺑﻊ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ
اﺳﺖ ،ﭼﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮاﺗﯽ در آن ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ و ﯾﺎ ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در آن اﯾﺠﺎد ﮐﺮد و در
ﻣﺠﻤﻮع ،زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن از آﻏﺎز ﺗﺎ اﻧﺠﺎم ،ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﻪ

 yﺳﺎل دوم
 yﺷﻤﺎره ﺷﺸﻢ
 yﭘﺎﯾﯿﺰ 93
ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻋﺘﺪال و
ﻣﯿﺎﻧﻪروی در
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ از
دﯾﺪﮔﺎه اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع(
) 69ﺗﺎ (88
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ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
ﻋﻠﻤﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ

ﻣﯽﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد .اﮔﺮ ﻋﻠﻢ روانﺷﻨﺎﺳﯽ ،درﺑﺎره ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺗﺠﻮﯾﺰ و ﺗﻮﺻﯿﻪای ﻫﻢ
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﮑﺘﺐ روانﺷﻨﺎﺳﯽ از ﻣﺒﺎﻧﯽ
ﺧﺎﺻﯽ ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،آن را در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و
ﻣﺘﻐﯿّﺮات را ﺑﺎﯾﺪ در ﻓﺮد ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ و ﻣﻨﺶ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ دﺳﺖ آﯾﺪ؛
ﭼﯿﺰی ﺷﺒﯿﻪ آﻧﭽﻪ در اﺧﻼق ،ﻣﻠﮑﺎت ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ .در اﯾﻨﺠﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻮﺿﻌﯽ ،ﻣﻮﺳﻤﯽ ،ﻓﺮدی و
اﺗﻔﺎﻗﯽ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺶ ﻓﺮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
)ﻣﺼﺒﺎح ﯾﺰدی(farhangeslam.com :1392 ،

ﺷﺒﯿﻪ اﯾﻦ ،ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ
ﭼﻮن ﭘﯿﺶﻓﺮض اﯾﻦ ﻋﻠﻮم ،اﺻﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ را در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻧﻈﺮ
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﭼﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد؟ ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ در آن ﻣﺆﺛﺮ
اﺳﺖ؟ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ در ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه ،ﭼﮕﻮﻧﻪ و ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﻪ
وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ و ﭼﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮی ﻣﯽﺗﻮان در آن اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﺗﺎ ﺳﺒﮏ رﻓﺘﺎر و زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪای
را ﻋﻮض ﮐﺮد؟ اﯾﻦ دو روﯾﮑﺮد ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺰدﯾﮏ اﺳﺖ؛ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ روﯾﮑﺮد اول
ﺑﺮ ﻓﺮد و روﯾﮑﺮد دوم ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد .ﺑﻪﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻫﺮ دو روﯾﮑﺮد در ﻋﻠﻢِ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺴﺨﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻠﻮم ﮐﺎرﺑﺮدی ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺎز و ﻫﺪﻓﯽ ﮐﻪ
دارﻧﺪ ،از آن ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﺴﺨﻪای ﺑﺮای ﻓﺮد ﯾﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﻨﻨﺪ .در
ﻋﻠﻮم ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺰ در ﻋﺮﺻﻪ داﺧﻠﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ دوﻟﺖ اﺳﺖ و در
ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﻧﯿﺰ رواﺑﻂ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ از ﮐﺸﻮرﻫﺎ،
ﺧﻮی اﺳﺘﻌﻤﺎرﮔﺮی ،ﻧﻮﻋﯽ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی ﺗﻨﻬﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﻋﻠﻢ
ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﻻزم اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی واﻗﻌﯽ را ﻧﺸﻨﺎﺳﯿﻢ ،ﺑﺤﺚﻫﺎی ﺗﺠﻮﯾﺰی
و ﺗﻮﺻﯿﻪای و دﺳﺘﻮری ﻣﺒﻨﺎ ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ) .ﻫﻤﺎن(
ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﮔﺎه در دام اﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﭼﻨﺎن ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻣﯽآﯾﯿﻢ ﮐﻪ از ﻫﺪف
ﻋﻠﻢ و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺑﺮوز ﮐﻤﺎﻻت اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﻏﺎﻓﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و دﻏﺪﻏﻪﻣﻨﺪی
ﮐﻪ در اﺳﻼم اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه دارد ،ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ و ﺑﯿﺎن آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ،
ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﯾﮏ ﻫﻤﺎﯾﺶ اﯾﺪهآل ،ﻓﺎرغ از ﻫﻤﻪ ﺗﻼﺷﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ وﺿﻌﯿﺖ
ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از آن ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺸﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر و
ﺗﺮازوی اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮ رﻓﺘﺎر و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﺟﻮد ،ﻧﻮک ﭘﯿﮑﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻼش ﻋﻠﻤﯽ و
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﺒﺎﯾﺪ آن را از ﯾﺎد ﺑﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ،دﻏﺪﻏﻪ ﻣﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺖ .ﺻﻔﺖ اﺳﻼﻣﯽ ،ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﺒﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﻣﺒﺎﻧﯽ ،اﺻﻮل و ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼم اﺳﺖ،
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ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﺒﮑﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺮای ﻧﻮع ﻋﻠﻢورزی و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻧﯿﺰ اﻟﮕﻮ و ﺳﺒﮏ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﺑﺎری ،ﺳﺒﮏ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺑﻮﻣﯽاش را ﺑﺎﯾﺪ ﺷﯿﻮه ،روش ،ﺣﺎﻟﺖ و ﻗﺎﻟﺒﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﻇﻬﻮر
و ﺑﺮوز اﻓﮑﺎر ،ﻋﻘﺎﯾﺪ ،ﻧﯿﺖ و اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی اﻓﺮاد در ﺻﺤﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ رﻗﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
از ﺳﺒﮏ ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ روﯾﮑﺮد دﯾﻨﯽاش ،دارای روﺣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی دﯾﻨﯽ
و اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد و درﺑﺮدارﻧﺪه ﻗﺎﻟﺐ و ﺟﺴﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ روح
ـ ﺑﻪ ﺷﺮط آﻧﮑﻪ در ﺳﻼﻣﺖ و ﺻﺤﺖ ﺑﺎﺷﺪ ـ ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺑﺮوز ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺗﻦ و ﺟﺴﻢ و ﻗﺎﻟﺐ
آن را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ،ﭼﻨﺎنﮐﻪ اﯾﻦ روح ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ و ﺣﺎﻟﺖﻫﺎی
ﻇﺮﯾﻔﺶ ،ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ،ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﺎﻣﻮزون ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺎﻗﺺ درک و ﻓﻬﻢ ﺷﻮد ،ﺟﺴﻤﯽ ﻋﻠﯿﻞ و ﻧﺎﺗﻮان
دارد ﮐﻪ ﺛﻤﺮهاش ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﻟﺘﻘﺎﻃﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ ﺳﺒﮑﯽ ﮐﻪ ﺗﺸﻨﮕﺎن و ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎنِ آن را
ﺑﻪ ﺳﺮاب ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﺎﻧﺪ.
در ﯾﮏ ﻣﺜﺎل ﺳﺎده ،ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ را ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم اﺟﺰاﯾﺶ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ
ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﺎﻻت ﻓﮑﺮی و روﺣﯽ و ﺳﻼﻣﺖ روان و ﻧﻮع اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎ و ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽاش ،ﻋﻤﻠﮑﺮد
و رﻓﺘﺎری را از ﺧﻮد ﺑﺮوز ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد
ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد و از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﻪ

 yﺳﺎل دوم
 yﺷﻤﺎره ﺷﺸﻢ
 yﭘﺎﯾﯿﺰ 93
ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻋﺘﺪال و
ﻣﯿﺎﻧﻪروی در
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ از
دﯾﺪﮔﺎه اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع(
) 69ﺗﺎ (88

داﻣﻨﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪروی

در ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر و اﺟﺰای ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪای ،اﺻﻮل ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎه وﯾﮋه دارد و از
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﻮد ﻋﻤﻠﯽ و ﻋﯿﻨﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ» ،اﺻﻞ ﻣﯿﺎﻧﻪروی« اﺳﺖ .در
ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎی اﺟﻤﺎﻟﯽ و ﻓﺎرغ از ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺘﻌﺪد ،ﻣﯿﺎﻧﻪروی اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻠﮑﻪ
دروﻧﯽِ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ و ﺑﯿﻨﺶ ﺻﺤﯿﺢ ،در آدﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﺑﺨﺸﯽ از آن ،روح
ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﮑﺎر و اﻓﻌﺎل و رﻓﺘﺎر اﻧﺴﺎن در ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﺮ
اﺳﺎس ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ ،اﻧﺴﺎن را از آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ دو روی ﺳﮑﻪ اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂاﻧﺪ ،در
اﻣﺎن ﻣﯽدارد .ﻟﻐﺖداﻧﺎﻧﯽ ﭼﻮن دﻫﺨﺪا ،ﻣﯿﺎﻧﻪروی را ﺣﺎﻟﺖ ﻣﯿﺎﻧﻪرو ،اﻋﺘﺪال ،ﻗﺼﺪ ،اﻗﺘﺼﺎد و
دوری از اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﻣﯽداﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﯿﺪ ،ﻣﯿﺎﻧﻪروی ،ﺣﺎﺻﻞ ﻣﺼﺪر و ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺪ وﺳﻂ ﮐﺎری را در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ و ﺧﻮدداری از اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻋﺘﺪال و ﻣﯿﺎﻧﻪروی ﺗﺮﺟﻤﻪ واژه »وَﺳَﻂْ« در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ اﺳﺖ» :اوﺳﻂ اﻟﺸﯽء وﺳﻄﻪ«؛
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﻣﻨﺘﺨﺐ ﻫﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ دارای دو ﻃﺮف ﻣﺘﺴﺎوی و ﯾﮏ اﻧﺪازه ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ» :ﻓﻼنٌ ﻣﻦ أوﺳﻂ ﻗﻮﻣﻪ؛ ﻓﻼﻧﯽ در ﻣﯿﺎن ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪاﻧﺶ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪهﺗﺮﯾﻦ اﺳﺖ« .ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﯽای وﺟﻮﻫﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﯽارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ اﺻﻄﻼﺣﯽ آن ﻧﯿﺴﺖ و در ﺑﺤﺚ ﻣﺎ ﯾﻌﻨﯽ
ﺳﺒﮏزدﮔﯽ ،ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه اﺳﺖ .در واﻗﻊ ،اﺳﺘﻮاری و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ،ﺗﻨﺎﺳﺐ ،ﺗﻮازن و اﻓﺮاط و
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ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
ﻋﻠﻤﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ

ﺗﻔﺮﯾﻂ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ،ﺳﻼﻣﺖ و ﻓﺴﺎد ﻧﺪاﺷﺘﻦ از ﻟﻮازم ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﺎی ﻟﻐﻮﯾﻮن ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻧﯽ
وارد ﺷﺪه در ﻣﺘﻮن دﯾﻨﯽ ،ﺑﯽارﺗﺒﺎط ﻧﯿﺴﺖ .واژﮔﺎﻧﯽ ﭼﻮن »اﻋﺘﺪال« »وﺳﻂ« و »ﺳﻮاء« و
»ﺣﻨﯿﻒ« ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮد در ﻣﻔﻬﻮم و اﺻﻄﻼح را
ﻣﯽﺗﻮان در واژه »ﻗﺼﺪ« و »اﻗﺘﺼﺎد« ﯾﺎﻓﺖ؛ از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ در رواﯾﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺮوی
از ﻗﺮآن ،از واژه »ﻗﺼﺪ« ﺑﺮای ﺑﯿﺎن اﺻﻄﻼح اﻋﺘﺪال و ﻣﯿﺎﻧﻪروی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﯿﺎن و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ،ﻣﻨﻈﻮر از اﻋﺘﺪال و ﻣﯿﺎﻧﻪروی در اﺻﻄﻼح،
ﺛﺒﺎت و ﭘﺎﯾﺪاری ﺑﺮ ﻓﻀﯿﻠﺖ و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ در ﺳﻠﻮک و رﻓﺘﺎر ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﻘﻞ و ﺷﺮع و
ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪن آﻧﻬﺎ )اﻣﯿﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺴﺎن( از اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﺑﻪ ﺣﺪ وﺳﻂ و اﻋﺘﺪال اﺳﺖ؛ ﺑﻪ دﯾﮕﺮ
ﺳﺨﻦ ،ﻫﺮﮔﺎه دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﻣﺮی از ﻧﻈﺮ ﺷﺮع و ﻋﻘﻞ ،ﻧﯿﮑﻮ و ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،آن اﻣﺮ ﺣﺎﺻﻞ
ﺷﻮد و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﺒﻮدش ﻧﯿﮑﻮ و اﺣﺴﻦ اﺳﺖ ،آن اﻣﺮ ﺑﺮوز ﻧﮑﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽﺗﻮان وﺟﻮد ﯾﮏ
ﻧﻮع راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻄﻘﯽ را ﻣﯿﺎن اﻋﺘﺪال و اﺻﻼح ادﻋﺎ ﮐﺮد؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺎر ﻣﻌﺘﺪﻟﯽ ،ﺻﺎﻟﺢ
و درﺳﺖ اﺳﺖ و ﻫﺮ ﮐﺎر ﻏﯿﺮﻣﻌﺘﺪﻟﯽ ،ﻓﺎﺳﺪ اﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ اﺻﻼح دارد) .ﻫﻤﺎن(61 :
ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪروی درﺳﺨﻦ و ﺳﯿﺮه ﻣﻌﺼﻮم
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ﻣﻌﻨﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪروی ﻣﺜﻞ ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از واژﮔﺎن ،ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺳﻬﻞ و ﻣﻤﺘﻨﻊ دارد .آﻧﭽﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ را ﺑﻪ وﯾﮋه در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺣﻘﯿﻘﯽ و واﻗﻌﯽ
آن و ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ آﻣﻮزهﻫﺎی اﻟﻬﯽ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ،
ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪروی را در
آﻣﻮزهﻫﺎی ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن)ع( روﺷﻦ ﺳﺎزد و ﺑﻪ ﻓﻬﻢ ﻣﻌﻨﺎی دﻗﯿﻖ آن ﻣﺪد ﮐﻨﺪ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﭙﺮﺳﯿﻢ آﯾﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺻﻠﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ،ﯾﮏ راﻫﺒﺮد اﺳﺖ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﯾﺎ روﺷﯽ ﺧﺎص در
وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼً وﯾﮋه ،ﯾﺎ اﯾﺠﺎد وﺿﻌﯿﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از
زﻧﺪﮔﯽ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎﻓﺘﻪای ﺟﺪا ﺑﺎﻓﺘﻪ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر دﯾﮕﺮ وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ
ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ روﺣﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ ﺑﯿﻨﺶ ﻧﻈﺮی ﺗﺼﻮر ﮐﺮد.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﻣﯿﺎﻧﻪروی در دﺳﺘﮕﺎه اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع( ﻣﻌﻨﺎی وﯾﮋه دارد؛ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺟﺎﻧﺐ
اﻓﺮاط و ﻧﻪ ﺗﻔﺮﯾﻂ و ﻧﻪ ﻣﺼﻠﺤﺖﺳﻨﺠﯽ و ﯾﺎ ﺑﯽاﻧﻀﺒﺎﻃﯽ را درﺑﺮ دارد .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ
اﯾﺸﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﻣﯿﺎﻧﻪروی ﭼﯿﺰی ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺣﻖ و اﻣﺮی ﻋﯿﻨﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ اﻣﺮی ذﻫﻨﯽ و ﺑﺎﻃﻞ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ از ﻣﯿﺎﻧﻪروی ﮐﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺟﺰﺋﯽ و روﺷﻦ از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن)ع(
اراﺋﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﺮﮐﺲ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎی آن را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺧﻮد ﻣﺼﺎدره ﮐﻨﺪ؛ زﯾﺮا اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻤﺎن
ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻣﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺳﺎﻣﺎن داده »و ﺟﻌﻠﻨﺎﮐﻢ أﻣﮥ وﺳﻄﺎ« و
ﺑﻨﺪﮔﺎﻧﺶ را ﺑﻪ آن اﻣﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭘﺎرهای از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﺪل را ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ اﺻﻠﯽ
ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻨﯿﻢ ـ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﯾﻢ ـ در ﺗﮑﻮﯾﻦ و

ﺗﺸﺮﯾﻊ ﻣﯽﺗﻮان روح ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﺮﺧﻮردار از ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی داﻧﺴﺖ .ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی آﯾﺎت
اﻟﻬﯽ ﺑﻪ ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ،ﻣﺸﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ و ﻋﺎدل ﺑﻮدن در ﻫﻤﻪ اﻣﻮر ،ﺑﺮﺧﯽ از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی آن
اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن)ع( وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در ﭘﺮﺗﻮ ﭼﻨﯿﻦ
ﺷﺎﺧﺼﻪﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﯿﻨﯽ و ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎص ارﺗﺒﺎﻃﯽ اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﺼﺪاق ﺑﺎرز ﻣﻔﻬﻮم ﻣﯿﺎﻧﻪروی ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺮوزه در ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺧﻼﻗﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه اﺧﻼق ﮐﺎرﺑﺮدی،
ﺳﺨﻦ از وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت و ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ روﺑﻪروی ﺧﻮد و
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن ،اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ و دﯾﮕﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﮕﯿﺮد .در اﯾﻦ ﺻﻮرت،
ﻫﺮﮐﺲ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ دﻗﯿﻖﺗﺮ و ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ ،ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎ ،اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ،
او از ﻟﺤﺎظ اﺧﻼﻗﯽ رﺷﺪﯾﺎﻓﺘﻪﺗﺮ از دﯾﮕﺮان اﺳﺖ و آﺳﯿﺐﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی را ﻧﯿﺰ ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﻣﯽﮔﺮدد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮل ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ
در وﺿﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ،اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ درﺳﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و از ﺳﻮﯾﯽ او را از آﺳﯿﺐﻫﺎی
اﺧﻼﻗﯽ در ﺻﺤﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ دراﻣﺎن ﺑﺪارد ،ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ،در اﯾﻦ
ﺟﻬﺖ ﮐﺎرﮔﺸﺎﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روح ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آﻣﻮزهﻫﺎی ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن)ع( و ﺳﯿﺮه
ﻋﻤﻠﯽ آﻧﺎن در زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﻣﯿﺎﻧﻪروی ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از:

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﻪ

 yﺳﺎل دوم
 yﺷﻤﺎره ﺷﺸﻢ
 yﭘﺎﯾﯿﺰ 93
ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻋﺘﺪال و
ﻣﯿﺎﻧﻪروی در
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ از
دﯾﺪﮔﺎه اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع(
) 69ﺗﺎ (88

 .1ﺣﻖﻣﺤﻮری

ﻣﯿﺎﻧﻪروی را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮش ،دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن از ﺣﻖ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ
ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ در ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺣﻖ ،ﺟﺎﻧﺐ وﺳﻂ و ﻣﯿﺎﻧﻪ را ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﻧﮕﺎه دﯾﻨﯽ اﺻﺮار دارد ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﯾﻦ و ﺑﻪ وﯾﮋه اﺳﻼم ،آﯾﯿﻨﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪرو اﺳﺖ و ﻣﯿﺎﻧﻪروی،
ﺟﻨﺒﻪ و اﺻﻠﯽ از اﺻﻮل ﺣﻖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺮﺋﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺟﺎی اﺻﻞ ﻣﯿﺎﻧﻪروی ،اﺻﻞ
ﺣﻖﻣﺤﻮری و ﺣﻖﻣﺪاری را ﮔﺬاﺷﺖ؛ ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻋﺪل را ﮐﻪ اﻋﺘﺪال از آن ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎی »اﻋﻄﺎء ﮐﻞ ذی ﺣﻖ ﺣﻘﻪ« و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﯾﻀﻊ اﻷﻣﻮر ﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ« ﻣﯽداﻧﻨﺪ؛ از اﯾﻦ رو
ﺑﺮای اﺻﻞ ﻣﯿﺎﻧﻪروی ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻟﻐﻮی و اﺻﻄﻼﺣﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎﯾﯽ را ﺑﯿﺎن
ﮐﺮد .واژه »ﮐﻞ« و »اﻣﻮر« در اﯾﻦ دو رواﯾﺖ ،ﺣﮑﺎﯾﺖ از ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮدن و ﺟﺎری و ﺳﺎری
ﺑﻮدن ﺣﻖ در آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯿﺎﻧﻪروی را ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺴﺎوی ﺑﺎ ﺣﻖﻣﺤﻮری داﻧﺴﺖ؛ ﭼﺮاﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪ
ﺑﻮدن ،ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ آﻧﮑﻪ از ﺧﻮد ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻧﺸﺌﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ آن ﻧﯿﺰ اﻣﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ و
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،ﻫﻢ در ﻋﺎﻟﻢ ﺗﮑﻮﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه و ﻫﻢ در ﻋﺎﻟﻢ ﺗﺸﺮﯾﻊ از اﻧﺴﺎن
ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﻖﻣﺤﻮری و ﻣﯿﺎﻧﻪروﯾﯽ ،ﺟﺰ ﺧﯿﺮ
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ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
ﻋﻠﻤﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ

ﺑﺮﺗﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﺳﻼم ،ﺑﺪان وﺻﻒ ﺷﺪه و »اﻣﺖ وﺳﻂ« ﺗﻌﺒﯿﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺑﯿﺎن ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻣﯽﭘﺮدازد.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺪﯾﺮی ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎزده ﮐﺎری اداره ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺘﺒﻮﻋﺶ را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ
در ﻣﻘﺎم ﺗﺸﺨﯿﺺ ،از ﺗﻮان و ﻧﯿﺮوی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺑﺒﺮد .ﺣﺎل ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ
ﺳﺒﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺎدرﺳﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد ﻧﯿﻤﯽ از ﮐﺎرﮐﻨﺎﻧﺶ را از آﻗﺎﯾﺎن و ﻧﯿﻤﯽ دﯾﮕﺮ را از
ﺧﺎﻧﻢﻫﺎ اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﺣﮑﻢ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺪﯾﺮی ﻣﯿﺎﻧﻪرو ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت،
ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ و ﺣﻖﻣﺤﻮری ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ
ﮐﻪ رﯾﺸﻪ در درک ﻧﺎدرﺳﺖ از ﻣﯿﺎﻧﻪروی اﺳﺖ ،ﻣﯽدﻫﺪ .ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز ﻣﺎ در ﻫﻤﻪ ﺳﺎﺣﺖﻫﺎ
ﺑﺎﯾﺪ اﺑﺘﺪا ﺣﻖ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ،آنﮔﺎه ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ،اﻗﺪام و ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ ،اﻗﺪاﻣﺎت ﺳﻠﯿﻘﻪای و دﺳﺖ ﮐﺸﯿﺪن از ﺣﻖ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪروی ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
 .2ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ و ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺣﺎل

ﯾﮑﯽ از ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺟﺰو ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪروی ﺑﺮﺷﻤﺮد ،ﻣﺆﻟﻔﻪ
»ﺑﻪﻫﻨﮕﺎﻣﯽ« و ﻣﺮاﻋﺎت ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺣﺎل اﺳﺖ .در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪای ،اﻋﻤﺎل و رﻓﺘﺎر و ﺣﺘﯽ اﻓﮑﺎر
اﻧﺴﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس رﻋﺎﯾﺖ و در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺣﺎل ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻣﯿﺎﻧﻪروی اﻗﺘﻀﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن در ارﺗﺒﺎط ﻋﺒﺎدیاش ﺑﺎ ﺧﺪا ،ﺑﻪ ﺣﺎل و ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﻮد و ﺧﺪاﯾﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻧﻬﯽ از ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺴﺘﺤﺒﯽ ،زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دل اﻧﺴﺎن اِدﺑﺎر دارد و ﻧﯿﺰ رﻫﺎ ﻧﮑﺮدن ﺧﺎﻧﻮاده و
ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻋﺒﻮدﯾﺖ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎرزی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﯿﺮه و ﺳﺨﻦ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن)ع( آﻣﺪه
اﺳﺖ .اﻣﺮوزه ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺘﻀﺎی ﺣﺎﻟﯽ ،ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﺎﻣﺎن داد و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎﺋﺎت و ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد ،ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺖ.
در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺎ ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪای روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﯿﻢ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ
از ﻓﺮﯾﻀﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻏﺎﻓﻞ اﺳﺖ و از آن دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺴﺐ
ﺷﺮاﯾﻂ ،اﻗﺪام ﺑﻪ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﺮوف و ﻧﻬﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،در ﺣﺎل ﺗﻔﺮﯾﻂ و اﻓﺮاط اﺳﺖ؛ ﮔﺎه
ﺑﺎ ﺗﻤﺴﮏ ﺑﻪ اﻋﺘﺪال و ﻣﯿﺎﻧﻪروی ،دﺳﺖ از ﻓﺮﯾﻀﻪ اﻟﻬﯽ ﺑﺮﻣﯽدارد و ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺣﺎل را ﮐﻪ ﺑﺮای
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺬﮐﺮ زﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﮐﻠﯽ رﻫﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﻣﯿﺎﻧﻪروی از آن دﺳﺖ ﻣﯽﮐﺸﺪ و
ﮔﺎه ﭼﻮن ﻣﻘﺘﻀﺎی ﺣﺎل را ﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻪ و ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ اﻗﺪام ﻋﻤﻠﯽ در ﻓﻼن وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻧﯿﺴﺖ ،اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ.
 .3ﺷﻤﻮل و ﻓﺮاﮔﯿﺮی
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اﯾﻦ اﺻﻞ ﭼﻨﺎن زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن را درﻧﻮردﯾﺪه ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺷﺄﻧﯽ از ﺷﺌﻮن زﻧﺪﮔﯽ از آن ﺗﻬﯽ
ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻫﻢ ﺑﺎورﻫﺎی اﻧﺴﺎن را در ﺑﺮ دارد و ﻫﻢ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ و ﺣﺐّ و ﺑﻐﺾ او و
اﻣﯿﺎﻟﺶ را ﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﻫﻢ در رﻓﺘﺎر و اﻋﻤﺎل او رﺧﻨﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺟﺎﻟﺐ آن اﺳﺖ -

ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻣﯿﺎﻧﻪرو ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﯾﮏ ﺑﻌﺪ ،ﺗﻬﯽ و در ﺑﻌﺪ دﯾﮕﺮ ،ﺧﻮد را ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻔﺖ
ﺷﺎﯾﺴﺘﻪای ﻣﺘﺼﻒ ﺑﺪاﻧﺪ .اﻃﻼﻗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از رواﯾﺎت در ﻣﻮرد اﻋﺘﺪال و ﻣﯿﺎﻧﻪروی و در
ﺳﻔﺎرشﻫﺎی ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن)ع( آﻣﺪه ،ﺑﯿﺎنﮐﻨﻨﺪه ﭼﻨﯿﻦ ﺷﻤﻮل و ﻓﺮاﮔﯿﺮی اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ
در ﯾﮏ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی دﯾﮕﺮ ،ﭼﻨﯿﻦ اﺻﻠﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺧﻼﻗﯽ ،ﻋﺒﺎدی در
واﻗﻊ ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﺳﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ دﯾﻨﯽ و ﻣﺆﻣﻨﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﯿﺘﯽ
اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ،اﻋﺘﺪاﻟﯽ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ و اﻓﺮاﻃﯽ ﯾﺎ ﺗﻔﺮﯾﻄﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ،اﻓﺮاﻃﯽ ﯾﺎ
ﺗﻔﺮﯾﻄﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﯿﺎﻧﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی ﻣﺸﯽ و
روﺷﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪ دارﻧﺪ ،وﻟﯽ در زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﻏﻠﺘﯿﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﭼﻨﯿﻦ ﺟﺎﻣﻌﯿﺘﯽ راه را ﺑﺮ آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎدش ﻣﯽﺑﻨﺪد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ارزﯾﺎﺑﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻼم ﻣﻌﺼﻮم)ع( ﻧﺒﺎﯾﺪ ﭘﺎرهای از ﮐﻼم آﻧﺎن را در ﺑﺮﺧﯽ
اﺑﻌﺎد ،ﭘﺮرﻧﮓ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻧﺸﺎن داد و از ﺑﺮﺧﯽ اﺑﻌﺎد دﯾﮕﺮ ،ﻏﺎﻓﻞ ﺑﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻓﺘﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ داﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﻌﺪی از اﺑﻌﺎد و ﯾﺎ وﺟﻬﯽ از وﺟﻮﻫﯽ ﮐﻪ
ﻣﻌﺼﻮم ﺑﯿﺎن ﮐﺮده ،ﺑﯿﺮاﻫﻪ ﻣﯽروﻧﺪ و زﻣﯿﻨﻪ آﺳﯿﺐ و اﻧﺤﺮاف و ﺗﻦ دادن ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ
ﺑﯽاﺧﻼﻗﯽﻫﺎ را در ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺑﺮای اﯾﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻃﻞ و
ﺗﺤﻮﯾﻞﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽآورﻧﺪ؛ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻋﺎﻟﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯿﻞ ﺑﻪ ﭼﭗ ﯾﺎ راﺳﺖ و ﯾﺎ
ﺗﻨﺪروی و اﻓﺮاط در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ آزادی ﺑﯿﺎن و ﯾﺎ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ﺑﺎ اﻓﺮاد ،ﻫﻤﮕﯽ
زﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ اﻓﺮاﻃﯽ و ﺗﻔﺮﯾﻄﯽ در ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ و ﯾﮏ ﻃﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ رﻓﺘﻦ در
ﻃﺮﻓﯿﻦ دﻋﻮاﺳﺖ .در اﻣﻮر دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ اﻣﻮر ﻓﺮدی و ﻋﺒﺎدی ،اﺧﻼق و رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﮑﺘﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ اﻧﺴﺎن ﻣﯿﺎﻧﻪرو ،ﺗﻨﻬﺎ در ﯾﮏ ﺑﻌﺪ و ﺳﺎﺣﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ داﻋﯿﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪروی
داﺷﺘﻪ و در ﺑﻌﺪ و ﺳﺎﺣﺘﯽ دﯾﮕﺮ اﻓﺮاﻃﯽ ﯾﺎ ﺗﻔﺮﯾﻄﯽ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﻪ اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ،اﺻﻠﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ و
ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﺳﺖ.

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﻪ

 yﺳﺎل دوم
 yﺷﻤﺎره ﺷﺸﻢ
 yﭘﺎﯾﯿﺰ 93
ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻋﺘﺪال و
ﻣﯿﺎﻧﻪروی در
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ از
دﯾﺪﮔﺎه اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع(
) 69ﺗﺎ (88

 .4ﻧﺮمﺧﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻓﻄﺮت و ﻧﻔﻮس اﻧﺴﺎﻧﯽ

ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ اﺻﻮﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ زﻧﺪﮔﯽ دﯾﻨﯽ اﻧﺴﺎن ،ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ،
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻓﻄﺮت و اﻣﻮر ﻓﻄﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و ﺳﺒﺐ و دﻟﯿﻞ ﺑﺴﯿﺎری از اﻣﻮر اﻋﺘﻘﺎدی،
اﺧﻼﻗﯽ و ﮔﺮاﯾﺸﯽ در اﻧﺴﺎن اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺧﺪاﺑﺎوری و ﻓﻄﺮی ﺑﻮدن آن ﻫﻤﻮاره
ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺪاﺑﺎوران ﺑﻮده و در ﮔﺴﺘﺮه آﻣﻮزهﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن)ع(
ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻣﻮر اﺧﻼﻗﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻮن ﺑﺎ ﻧﻔﻮس ﺳﺎﻟﻢ اﻧﺴﺎﻧﯿﺖ و ﻓﻄﺮت ﭘﺎک
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ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
ﻋﻠﻤﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ

آدﻣﯿﺎن ﺳﺎزﮔﺎری دارد ،ﻫﻤﻮاره اﻣﺮی ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ ،اﻣﺎ رﯾﺸﻪ و ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه و رﻧﮓ و ﺑﻮی
ﭼﻨﯿﻦ اﺻﻠﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در اﻋﺘﺪال و ﻣﯿﺎﻧﻪروی داﻧﺴﺖ و ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ ﻓﻄﺮت اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ،ﻗﻀﺎوت و داوری ﻧﺎﺷﺎﯾﺴﺘﻪای در ﻣﻮرد اﻣﺮی از اﻣﻮر در ﻫﺮ ﯾﮏ از اﺑﻌﺎد
زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان در اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﻪروی اﺳﺖ ،ﺗﺄﻣﻞ ﮐﺮد و
ﻫﺮﮔﺎه ﻓﻄﺮت ﺳﻠﯿﻢ اﻧﺴﺎن در ﻣﻮرد اﻣﺮی ﻗﻀﺎوت ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ داﺷﺖ ،آن را ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ اﻋﺘﺪال
داﻧﺴﺖ.
ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻓﻄﺮت ﭘﺎک اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻤﺎن ﻗﺪر ﮐﻪ ﺟﺒﺮ را ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺗﺎﺑﺪ ،از ﺗﻔﻮﯾﺾ و ﯾﻠﻪ و
رﻫﺎ ﺑﻮدن اﻧﺴﺎن ﻃﻔﺮه ﻣﯽرود و زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﻌﺼﻮم ﯾﻌﻨﯽ »ﻻ ﺟﺒﺮ وﻻﺗﻔﻮﯾﺾ ﺑﻞ
أﻣﺮ ﺑﯿﻦ اﻷﻣﺮﯾﻦ« روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ آراﻣﺶ ﻣﯽرﺳﺪ و ﺑﻪ آن ﺧﻮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺷﺒﻬﺎﺗﺶ
ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ درﺑﺎره اﻣﻮر اﻋﺘﻘﺎدی ﻣﺼﺪاق دارد و اﻟﺒﺘﻪ در رﻓﺘﺎرﻫﺎ و اﺧﻼق
ﻓﺮدی ،ﻋﺒﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ؛ ﻫﯿﭻ ﻓﻄﺮت ﺳﻠﯿﻤﯽ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ اﻧﺴﺎن ،ﻣﻌﺎش
دﻧﯿﺎﯾﯽاش را رﻫﺎ ﮐﻨﺪ و در ﭘﯽ اﻣﻮر آﺧﺮﺗﯽ ،ژﻧﺪهﭘﻮﺷﯽ و ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﻣﻮر ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان
را ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ .در اﺻﻞ ،اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﭘﯿﺸﻪای ﮐﻪ اﺧﺘﯿﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺷﺄﻧﯽ ﻣﻬﻢ از ﺷﺌﻮن
وﺟﻮدیاش را ﮐﻪ ﻓﻄﺮت ﺑﻪ آن ﮔﻮاﻫﯽ دارد و آن را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،از ﯾﺎد ﻣﯽﺑﺮد و ﺑﯿﺮاﻫﻪ
ﻣﯽرود .ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎری ـ ﯾﻌﻨﯽ ﻓﻄﺮی ﺑﻮدن ـ در ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﺤﺚ
ﻣﯿﺎﻧﻪروی درﺑﺎره آﻧﻬﺎ ﺻﺪق ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ دارد .از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ ،ﻫﺮﺟﺎ ﮐﻪ اﻓﺮاط ﯾﺎ ﺗﻔﺮﯾﻄﯽ
ﺻﻮرت ﮔﯿﺮد ،ﻓﻄﺮت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﺣﺘﯽ دور اﻓﺘﺎده و دﻓﻦ ﺷﺪه زﻧﮓ ﺧﻄﺮ و ﻫﺸﺪار را
ﻣﯽزﻧﺪ ،ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ آدﻣﯽ ﺑﺪان ﮔﻮش ﺳﭙﺮد و آﻫﻨﮓ و ﻣﺴﯿﺮ و ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽاش را
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ.
 .5ﻋﺎﻣﻞ اﺧﻼق

ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاردی ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺼﻪای ﺑﺮای ﻣﯿﺎﻧﻪروی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪه ،ﻫﻤﺴﻮﯾﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻋﺪ
و اﺻﻮل ﻋﺎم و ﺟﻬﺎنﺷﻤﻮل اﺧﻼﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻟﻮازم ﻓﻄﺮی ﺑﻮدن اﯾﻦ اﺻﻞ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
آﻣﻮزهﻫﺎی اﻟﻬﯽ ﻫﯿﭻﮔﺎه از ﭼﻨﯿﻦ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪی ﻓﺎرغ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ؛ ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺎﻋﺪه
»ﻫﺮﭼﻪ ﺑﺮای ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺴﻨﺪﯾﺪ ،ﺑﺮای دﯾﮕﺮان ﻫﻢ ﺑﭙﺴﻨﺪﯾﺪ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ« ﮐﻪ آن را ﻗﺎﻋﺪه زرﯾﻦ
اﺧﻼق ﻧﺎﻣﯿﺪهاﻧﺪ و در آﻣﻮزهﻫﺎی اﺳﻼم و رواﯾﺎت ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن)ع( آﻣﺪه اﺳﺖ و ﯾﺎ اﺻﻮل ﻋﺎم و
ﺟﻬﺎﻧﺸﻤﻮل دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه و در آﻣﻮزهﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ آﻣﺪه اﺳﺖ ،ﻣﺜﻞ
»ﻻﺗﺒﺨﺴﻮا اﻟﻨﺎس أﺷﯿﺎﺋﻬﻢ« ﮐﻪ ﮐﻢﻓﺮوﺷﯽ در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد را در ﺣﻖ ﻫﻤﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﺮدود
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻗﻮاﻋﺪ و اﺻﻮل اﺧﻼﻗﯽ و ﻓﺮاوان دﯾﮕﺮی ،واﻣﺪار اﺻﻞ ﻣﯿﺎﻧﻪروی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
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از ﺳﻮﯾﯽ اﺻﻞ ﻣﯿﺎﻧﻪروی ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺺ از دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد ،وﺿﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ را ﻧﯿﮑﻮ
ﻣﯽداﻧﺪ و از اﻓﺮاط وﺗﻔﺮﯾﻂ ﺳﺮ ﺑﺎز ﻣﯽزﻧﺪ ،ﮐﻢﻓﺮوﺷﯽ را ﮐﻪ روﯾﮑﺮدی ﺗﻔﺮﯾﻄﯽ در ﺣﻖ
دﯾﮕﺮان اﺳﺖ ﯾﺎ اﻋﺠﺎب و »ﺑﺰرگﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ ،دﯾﺪن« را ﮐﻪ روﯾﮑﺮدی ﺗﻔﺮﯾﻄﯽ
اﺳﺖ ،ﺑﺮﻧﻤﯽﺗﺎﺑﺪ و اﯾﻦ اﻣﻮر ،ﻣﺘﺄﺛﺮ و ﻣﻌﻠﻮل ﭼﻨﯿﻦ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ اﺧﻼﻗﯽاﻧﺪ و ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ
ﺗﻌﺎﻣﻞ دو ﺳﻮﯾﻪ ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻌﻨﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ،ﻣﻬﻢ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻧﺴﺎن ،ﻋﺪاﻟﺖ را در ﺣﻖ ﻧﻔﺲ ﺧﻮﯾﺶ و دﯾﮕﺮان ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﺪ و ﻟﺬا ﻧﻪ در ﺣﻖ ﺧﻮﯾﺶ ﻇﻠﻢ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و ﻧﻪ در ﺣﻖ دﯾﮕﺮان .از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان راﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن اﺧﻼق و
ﻣﯿﺎﻧﻪروی ﺑﺮﻗﺮار ﮐﺮد.
اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای در ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮد و اﺟﺘﻤﺎع دارد؛ اﻣﺮی ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﺑﻪآن ﮔﺮه ﺧﻮرده اﺳﺖ .در ﺑﯿﺎن ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﯿﺎﻧﻪروی ،ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺻﻞ و
آﺳﯿﺐﻫﺎ و دﻏﺪﻏﻪﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ،راﺑﻄﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺧﻼق را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺸﺎن
ﻣﯽدﻫﺪ .ﻃﺮﻓﯿﻨﯽ ﺑﻮدن ،ﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ ﻋﻘﻞ و ﺷﺮع و ﻣﺮاﻋﺎت ﭘﺮوای اﻟﻬﯽ ﻧﯿﺰ از ﻣﻮاردی اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪروی دﺧﯿﻞ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام ﻧﯿﺰ ﺟﺎی ﺗﻮﺟﻪ و
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺼﺪاﻗﯽ دارد.

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﻪ

 yﺳﺎل دوم
 yﺷﻤﺎره ﺷﺸﻢ
 yﭘﺎﯾﯿﺰ 93
ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻋﺘﺪال و
ﻣﯿﺎﻧﻪروی در
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ از
دﯾﺪﮔﺎه اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع(
) 69ﺗﺎ (88

ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﯿﻨﯽ

آنﮔﺎه ﮐﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ را در ﺗﻤﺎم ﺷﺌﻮن زﻧﺪﮔﯽ دﺧﯿﻞ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را
ﭘﺎﺳﺦ ﮔﻮﯾﯿﻢ ﮐﻪ رد ﭘﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪروی را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان در ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ رﺻﺪ ﮐﺮد و در واﻗﻊ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﺼﺪاﻗﯽ ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﺣﺎﮐﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪرواﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﭼﻨﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﺑﻨﺎﺑﺮ
ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻋﯿﻨﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ؛ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻫﺮ ﮐﺪام از ﻣﺼﺪاقﻫﺎی ﺟﺰﺋﯽ
ﭼﻪ در ﻣﻘﺎم ﺑﺎور ،ﭼﻪ ﻋﻤﻞ و رﻓﺘﺎر و ﭼﻪ در ﺑﻌﺪ ﻓﺮدی و ﯾﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی
ﭘﯿﺶﮔﻔﺘﻪ ،زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن رﻗﻢ ﻣﯽﺧﻮرد .ﺑﺮرﺳﯽ ﺟﺰﺋﯽ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺼﺪاقﻫﺎ را ﭘﯽ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ.
 .1ﻣﯿﺎﻧﻪروی در ﻧﻈﺎم ﺑﺎورﻫﺎ

ﺑﺎورﻫﺎ و ﻧﻈﺎم ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن ،ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه و ﻣﻬﻤﯽ از زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺒﺪأ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮔﺮدد؛ از اﯾﻦ رو ﻫﻤﻮاره در ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ،اﻧﺴﺎن و ﺟﻮاﻣﻊ دارای اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ و ارزش ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ دارد .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس
ﻣﯿﺎﻧﻪروی را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺗﻨﻬﺎ در رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ رﺻﺪ ﮐﺮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻈﺎم ﺑﺎورﻫﺎ و
اﻋﺘﻘﺎدات ﻫﺮ ﻓﺮد و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﯿﺰ درﺑﺮ دارد؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،در وﺳﻂ و اﻋﺘﺪاﻟﯽ ﺑﻮدن ،ﻓﻘﻂ
در اﻧﺘﺨﺎب رﻓﺘﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ و وﺿﻌﯿﺖ ﺧﺎص ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻧﻈﺎم ﺑﺎورﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را
ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ رﮐﻦ اﻋﺘﻘﺎدی ﮐﻪ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﺳﺖ ،از ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی ﺗﻬﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ از ﻣﺒﺎﻧﯽ
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ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
ﻋﻠﻤﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ

ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان ﭼﻨﯿﻦ اﻣﺮی را در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ آن ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﺮد و ﻧﻮع
ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﻪ از ﺻﻔﺎت اﻟﻬﯽ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺴﺒﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﭼﻨﯿﻦ
روﯾﮑﺮدی اﺳﺖ .ﭼﻨﯿﻦ اﺻﻠﯽ اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺎﻋﻠﯽ ﻗﻬﺮی ﮐﻪ دﺳﺖ و
ﭘﺎی اراده اﻧﺴﺎن را ﺑﺴﺘﻪ ،ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﮑﻨﯿﻢ و از ﺳﻮﯾﯽ اﻧﺴﺎن را ﻣﻮﺟﻮدی ﻣﺨﺘﺎر و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻧﺪاﻧﯿﻢ.
آنﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﮔﺬﺷﺖ ،آﻣﻮزه »ﻻﺟﺒﺮ وﻻ ﺗﻔﻮﯾﺾ ﺑﻞ أﻣﺮ ﺑﯿﻦ اﻷﻣﺮﯾﻦ«ﮐﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن)ع(
آن را ﺗﺮوﯾﺞ ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺳﺎﻣﺎندﻫﻨﺪه ﻧﻈﺎم اﻋﺘﻘﺎدی ﻣﺎ در راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺎن و ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻣﻮرد اﻓﻌﺎل و
اﻋﻤﺎل اوﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ اﻓﺮاط ﯾﺎ ﺗﻔﺮﯾﻂ و ﻓﺮواﻓﺘﺎدن در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو اﻋﺘﻘﺎد اﺳﺖ و ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻣﺤﺎل ﺑﻮدن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺟﺰﺋﯽ و ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ ﺣﻖ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪای از اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂِ ﯾﺎد
ﺷﺪه اﺳﺖ .از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎر ﮐﺮدن ﺑﺮﺧﯽ ﺻﻔﺎت ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﺑﺸﺮی ﺑﻪ ﺧﺪا )ﺗﺸﺒﯿﻪ( و از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ،ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮدن ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻧﺤﺎی ﺻﻔﺎت ﺣﻖ ﺗﻌﺎﻟﯽ اﻋﻢ از ﺻﻔﺎت ذات و ﻓﻌﻞ )ﺗﻌﻄﯿﻞ(
ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻣﯿﺎﻧﻪروی ﻧﺪاﺷﺘﻦ در اﯾﻦ ﺑﺎب اﺳﺖ .در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﯾﻪ »ﻟﯿﺲ ﮐﻤﺜﻠﻪ ﺷﯽء وﻫﻮ
اﻟﺴﻤﯿﻊ اﻟﺒﺼﯿﺮ« و ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر راهﮔﺸﺎی ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن)ع( از اﯾﻦ آﯾﻪ ،روﯾﮑﺮدی اﻋﺘﺪاﻟﯽ و
ﻣﯿﺎﻧﻪرواﻧﻪ در ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را در ﻣﺮز ﺑﺎورﻫﺎﯾﺶ ،اﺧﻼﻗﯽ و از آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻓﮑﺮی و
اﺧﻼﻗﯽ در ﺑﺎور ﺑﻪ ﺧﺪا ،ﺑﻪ دور ﻣﯽدارد.
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪروی در ﺑﺎورﻫﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺞﻓﻬﻤﯽ و ﺑﺪﮔﻤﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺟﻤﻮد و ﻧﯿﺰ ﻻاﺑﺎﻟﯽﮔﺮی ﻓﮑﺮی
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮوز رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
اﺳﺖ ،از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻮردی ﻣﺪﻧﻈﺮ اﻫﻞ
ﻋﻠﻢ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻮن ﺗﻤﺮﮐﺰ و ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺎ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ و دﻏﺪﻏﻪﻫﺎ و
آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ را ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ رﺻﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﻧﻈﺎم ﺑﺎورﻫﺎ را ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﺨﺶ
ﻋﻤﺪهای از ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ و زﯾﺮﺑﻨﺎ و ﻣﺒﻨﺎی آن اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﺑﺤﺜﯽ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ واﮔﺬار ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺎ
روﯾﮑﺮد آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﯽﭘﺮدازﯾﻢ.
 .2اﻋﺘﺪال در اﻣﻮر ﻓﺮدی
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ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان آﻣﻮزهﻫﺎی اﺳﻼم را ﺳﺮﺳﻠﺴﻠﻪ راهﮐﺎرﻫﺎ و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎﯾﯽ داﻧﺴﺖ ﮐﻪ در آن،
اﻧﺴﺎن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻣﺴﺌﻮل ﻣﯽداﻧﺪ و ﺑﺮای او در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮد اﻟﺰام اﺧﻼﻗﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ روﯾﮑﺮدی ،ﻧﻔﺲ ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ و اﻧﺴﺎن ﺣﻖ ﮐﺸﺘﻦ ،ﺧﻮاری و ﺑﻪ ﺿﻌﻒ
ﮐﺸﯿﺪن آن را ﻧﺪارد .ﺿﻤﻦ آﻧﮑﻪ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻨﺎن دﺳﺖ و ﭘﺎی ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎز
ﮔﺬارد ﺗﺎ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ و ﻫﺮﺟﺎ و ﺑﺎ ﻫﺮﭼﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ،ارﺗﺰاق ﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻧﺴﺎن ،ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻧﻔﺴﺶ ﺗﻮﺟﻪ دارد و ﻫﻢ او را رﻫﺎ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺧﻮد آﺳﯿﺐ ﺑﺰﻧﺪ .ﻣﺤﻮریﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی
دﯾﻦ ،ﻣﯿﺎﻧﻪروی اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﻣﺮاﻗﺒﻪ اﻓﺮاد در ﻣﻮرد ﺣﻘﻮق ﻧﻔﺲ وادار ﻣﯽﺳﺎزد .اﮔﺮ
ﻋﺒﺎدت را ﻣﺼﺪاﻗﯽ از اﻣﻮر ﻓﺮدی اﻧﺴﺎن و در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﻢ ،در ﺻﻮرت

ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺻﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ـ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﯿﺎﻧﻪروی ـ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ در ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ روﺑﻪرو
ﻫﺴﺘﯿﻢ.
اﺻﻞ ﻣﯿﺎﻧﻪروی اﻗﺘﻀﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،اﻧﺴﺎن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﻪ و ﺣﻖ اﺳﺖ ،در اﻣﻮر ﻋﺒﺎدی ﻋﻤﻞ
ﻧﻤﺎﯾﺪ؛ از اﯾﻦرو در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﺒﺎدت در ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺧﻼﻗﯽ اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ
دﯾﮕﺮان را در ﺑﺮ دارد ،اﻣﺮ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪروی و ﻋﻤﻞ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺮﺧﯽ از
اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺗﻼش واﻓﺮ و ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن روزی و ﻣﻌﯿﺸﺖ ،ﭼﻨﺎن ﻏﺮق ﮐﺎر و اﻣﻮر دﻧﯿﻮی
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻋﺒﺎدت و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻖ ﻋﻈﯿﻢ اﻟﻬﯽ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻋﺒﺎدت و ادای ﺣﻖ ﺑﻨﺪﮔﯽ ،دﺳﺖ از ﺗﻼش دﻧﯿﻮی و ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ
ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺑﺮﻣﯽدارﻧﺪ .ﺳﺨﻦ ﻗﺮآن و ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن)ع( و ﺳﯿﺮه ﻋﻤﻠﯽ آﻧﻬﺎ ،ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺐ اﻓﺮاط
و ﺗﻔﺮﯾﻂ را ﺑﺮ ﻧﻤﯽﺗﺎﺑﺪ و ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪروی ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ﮐﺪام ﻓﺪای دﯾﮕﺮی ﻧﺸﻮد و از
ﺣﻖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪروی در اﺧﻼق ﻓﺮدی ،ﺿﻤﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺧﻮد ،ﺑﺴﺘﺮ رﻓﺘﺎر ﻣﻄﻠﻮب
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ .ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺻﻠﯽ ،اﻧﺴﺎن را ﮔﺎه ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ ،ﻣﻐﺮور ،ﻣﺘﮑﺒﺮ ،ﺣﺴﻮد و
ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺴﯿﺎری از رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻧﮕﺮش
ﻧﺎﻣﻮزون ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻗﺪری ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ،ﺧﻮد و ﻓﮑﺮ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ
اﻓﺮاﻃﯽ ﺻﺎﺋﺐ ﻣﯽداﻧﺪ و زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮوز ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎ ﻣﯽﮔﺮدد .از ﻃﺮﻓﯽ ذﻟﺖ ﻧﻔﺲ و
ﺧﻮدﮐﻢﺑﯿﻨﯽ ﻫﻢ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﻣﯿﺎﻧﻪروی اﺧﻼﻗﯽ در ارﺗﺒﺎط ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﺧﻮد اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در
اﯾﻦ ﻣﻮارد ،اﻧﺴﺎن ﺑﺮای ﺧﻮد ارزﺷﯽ ﻗﺎﺋﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﺎم ﺗﺸﺨﯿﺺ ،ﭼﻨﯿﻦ ذﻟﺘﯽ را ﺑﺎ
ﺗﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﯽداﻧﺪ.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ اﻋﺘﺪاﻟﯽ در اﺧﻼق ﻓﺮدی را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺰﺋﯽﺗﺮ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ
در ﺣﺮﮐﺎت و ﺳﮑﻨﺎت آدﻣﯽ ﻣﺜﻞ راه رﻓﺘﻦ ،ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ،ﺑﺬل و ﺑﺨﺸﺶ ﮐﺮدن ،ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ،
ﺧﻮردن و آﺷﺎﻣﯿﺪن ،ﺧﺸﻢ و ﻏﻀﺐ ،ارﺿﺎی ﻏﺮﯾﺰه ﺟﻨﺴﯽ ،اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و ﺑﺴﯿﺎری دﯾﮕﺮ از
ﻣﻮارد ،اﻫﻞﺑﯿﺖ)ع( ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ اﺧﻼﻗﯽ ،ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺳﻔﺎرش ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻧﮑﺘﻪ
دﯾﮕﺮ ،ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ ﻣﯿﺎن ﺻﻔﺖ ﻣﯿﺎﻧﻪروی و ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎ ﺑﺪان
اﺷﺎره ﺷﺪ.

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﻪ

 yﺳﺎل دوم
 yﺷﻤﺎره ﺷﺸﻢ
 yﭘﺎﯾﯿﺰ 93
ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻋﺘﺪال و
ﻣﯿﺎﻧﻪروی در
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ از
دﯾﺪﮔﺎه اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع(
) 69ﺗﺎ (88

 .3ﻣﯿﺎﻧﻪروی در ﻣﻌﯿﺸﺖ دﯾﻦ )آﺧﺮت( و دﻧﯿﺎ

ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ ،ﻣﯿﺎﻧﻪروی و اﻋﺘﺪال ﻫﻤﻮاره ﻣﯿﺎن دو اﻣﺮ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﮔﺎه
اﯾﻦ دو اﻣﺮ ،اﻋﺘﻘﺎدی اﺳﺖ و ﮔﺎه اﺧﻼﻗﯽ ،و ﮔﺎه ﻣﯿﺎن دو ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺜﻞ ﺣﺐ و ﺑﻐﺾ ﯾﺎ ﻋﺸﻖ
و ﻧﻔﺮت اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان درﺑﺎره آن ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ ،دﻧﯿﺎﻃﻠﺒﯽ و
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ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
ﻋﻠﻤﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ

آﺧﺮتﻃﻠﺒﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺴﺎن را دﭼﺎر اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﮐﻨﺪ .در ﺣﺪ وﺳﻂ و ﻣﺸﯽ
ﻣﯿﺎﻧﻪرواﻧﻪای ﮐﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن)ع( در ارﺗﺒﺎط ﻣﺎ ﺑﺎ دﯾﻦ و دﻧﯿﺎﯾﻤﺎن ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ
ﮐﻪ ﻋﺸﻖ و ﻋﻼﻗﻪ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻣﺎدی و ﻟﺬتﻫﺎی ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ را ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ و زﯾﺎﻧﺒﺎر ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ ،زﻫﺪ
و ﭘﺎرﺳﺎﯾﯽ ﺗﻔﺮﯾﻄﯽ را ﻧﯿﺰ  -ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از ﺗﻤﺎم اﻣﻮر دﻧﯿﺎ و ﻟﻮازم زﻧﺪﮔﯽ ،ﮐﺎر و
ﮐﻮﺷﺶ دﺳﺖ ﺑﮑﺸﺪ و ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده و اﻓﺮادی را ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺧﻮراک ،ﭘﻮﺷﺎک ،ﻣﺴﮑﻦ و
درﻣﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دﯾﮕﺮان ﺳﺎزد -ﻧﮑﻮﻫﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را رﻫﺒﺎﻧﯿﺖ و از
ﻋﺎدتﻫﺎی ﺟﺎﻫﻠﯿﺖ ﻣﯽداﻧﺪ .آﯾﻪ »وَرَﻫْﺒَﺎﻧِﯿﮥً اﺑْﺘَﺪَﻋُﻮﻫَﺎ ﻣَﺎ ﮐَﺘَﺒْﻨَﺎﻫَﺎ ﻋَﻠَﯿﻬِﻢْ؛ رﻫﺒﺎﻧﯿﺖ )و ﺗﺮک
دﻧﯿﺎ( را از ﭘﯿﺶ ﺧﻮد ﭘﺪﯾﺪ آوردﻧﺪ ﻣﺎ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ آن را ﻧﻨﻮﺷﺘﻪ ﺑﻮدﯾﻢ« )ﺣﺪﯾﺪ ،آﯾﻪ  (27و اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم» :ﻻ رﻫﺒﺎﻧﯿﻪ ﻓﯽ اﻹﺳﻼم؛ رﻫﺒﺎﻧﯿﺖ در اﺳﻼم وﺟﻮد ﻧﺪارد« ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ
ﻣﻮارد اﺳﺖ) .ﻣﺎوردی (229 :1409 ،اﺋﻤﻪ ﻫﺪی)ع( ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂﻫﺎﯾﯽ ﻫﺸﺪار داده و
ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ» :ﮐﺴﯽ ﮐﻪ دﻧﯿﺎﯾﺶ را ﺑﺮای دﯾﻨﺶ و دﯾﻨﺶ را ﺑﺮای دﻧﯿﺎﯾﺶ ﺗﺮک ﮐﻨﺪ ،از ﻣﺎ
ﻧﯿﺴﺖ«) .ﺣﺮاﻧﯽ ،18 :1404 ،ح (409
 .4ﻣﯿﺎﻧﻪروی اﻗﺘﺼﺎدی

اﻗﺘﺼﺎد ،ﺧﻮد ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺼﺪ و ﻣﯿﺎﻧﻪ را در ﺑﺮدارد و رﻓﺘﺎری ﻣﯿﺎﻧﻪرواﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ
از زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﻌﯿﺸﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﺟﻬﺖ ﻣﯽدﻫﺪ؛ زﯾﺮا
ﻧﻮع ﺗﻌﺎﻣﻞ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ درآﻣﺪﻫﺎ و داﺷﺘﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدیاش ،ﭼﻪ در ﻣﻘﺎم ﻓﻘﺮ و ﭼﻪ داراﯾﯽ ،اﻫﻤﯿﺖ
ﺑﺴﯿﺎر دارد .اﻧﺴﺎن در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪای و اﻣﺮی ،ﺑﻪ ﻣﺮاﻋﺎت اﻋﺘﺪال و ﻣﯿﺎﻧﻪروی ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯿﺎﻧﻪروﯾﯽ زﻣﯿﻨﻪ ﻋﻔﺎف و ﻗﻨﺎﻋﺖ را در زﻣﺎن ﺗﻨﮕﺪﺳﺘﯽ و ﻓﻘﺮ ،و زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺬﺷﺖ و اﯾﺜﺎر
را در زﻣﺎن ﺑﯽﻧﯿﺎزی اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺮﺧﯽ اﺳﺮافﮐﺎریﻫﺎی
ﻓﺮدی ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺬل و ﺑﺨﺸﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺪﻫﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ را
ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦداری وادارد .درﺳﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﺮدن و ﭘﺮﻫﯿﺰ از اﺳﺮاف ﻧﯿﺰ ﻣﺼﺪاق ﭼﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎری
اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺒﮏ و روﺷﯽ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺪ ﺗﻮان و ﻧﯿﺮوی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﮔﺮدش ﭼﺮخ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪد رﺳﺎﻧﺪ و اﻓﺰون ﺑﺮ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ،در روﻧﻖ و
ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻮد.
در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪروی در اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ دﻫﺪ ،ﺑﺎ
ﻣﺸﮑﻼت و آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره
ﺑﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ ﺗﺄﮐﯿﺪ ،ﭼﻮن ﺑﺎ ﻧﮕﺮش ﺗﻮﺣﯿﺪی و آﺧﺮتﮔﺮاﯾﺎﻧﻪ ﻫﻤﺮاه
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ﻧﯿﺴﺖ ،ﯾﺎ ﯾﮏ ﺳﺮه ﺑﺨﻞ ﻣﯽورزد و ﯾﺎ ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺮاف و ﺗﺒﺬﯾﺮ ﺳﺮﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد .در
اﺧﻼق ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﺟﻬﺎن ﻏﺮب اﺳﺖ ،اﻗﺘﺼﺎد ،ﻣﻌﺎدل زﻫﺪ دﻧﯿﺎﯾﯽ
اﺳﺖ؛ )رﯾﻤﻮن (614 :1387 ،زﯾﺮا اﻧﺪوﺧﺘﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﮐﻪ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع زﻫﺪ اﺳﺖ ،ﭘﯿﺸﻪ ﺧﻮد ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ .ﭼﻨﯿﻦ زﻫﺪ ﻧﮑﻮﻫﯿﺪهای در اﺧﻼق اﺳﻼﻣﯽ »زﻫﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻧﯿﺎ ﻟﻠﺪﻧﯿﺎ« ﻧﺎم دارد؛ )ﺳﻌﺎدت
ﭘﺮور (83 :1 ،1374 ،ﯾﻌﻨﯽ زﻫﺪ و اﻣﺴﺎک در دﻧﯿﺎ ورزﯾﺪن ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺧﻮد دﻧﯿﺎ؛ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﻋﻈﻢ)ص( دﻟﯿﻞ ﺑﻌﺜﺖ ﺧﻮد را اﻧﻔﺎق ﻣﺎل ﻣﻄﺮح ﮐﺮده ،ﻧﻪ ﺟﻤﻊ ﻣﺎل؛ )ﻃﺒﺮﺳﯽ(183 :1385 ،
ﭼﯿﺰی ﮐﻪ اﺧﻼق ﮐﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﭘﺮوﺗﺴﺘﺎﻧﯽ ﻫﻤﺖ ﺧﻮد ﮐﺮد و اﮐﻨﻮن ﮐﻪ ﻏﺮب ﺑﻪ
ﻓﺮاواﻧﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ ،آن رﯾﺎﺿﺖﮔﺮی و زﻫﺪ را ﮐﻨﺎر ﻧﻬﺎده و در ﻣﺼﺮف و ﺗﺠﻤﻞ ﻏﻮﻃﻪور
ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﻧﻈﺮ اﺳﻼم ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻨﯿﻦ زﻫﺪ ﻧﮑﻮﻫﯿﺪهای ،ﺻﻔﺖ ﻏﯿﺮ اﺧﻼﻗﯽ »ﺑﺨﻞ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ،
واﺟﺪان ﭼﻨﯿﻦ ﺻﻔﺘﯽ)ﺑﺨﯿﻞ( را در آﺳﻤﺎن و زﻣﯿﻦ ﻣﺒﻐﻮض ﺧﺪا ﻣﯽداﻧﺪ) .ﮐﻠﯿﻨﯽ (39 :4 ،1407 ،در
واﻗﻊ آﻣﻮزهﻫﺎی ﻧﺒﻮی ﺑﺎ ﻧﻔﯽ ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮاط و ﭼﻨﺎن ﺗﻔﺮﯾﻂ ،ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪروی در ﻓﻘﺮ و ﺑﯽﻧﯿﺎزی
ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن را ﯾﮑﯽ از ﻧﺠﺎتدﻫﻨﺪهﻫﺎی ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ ]ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ و آﺧﺮت
ﻓﺮد را از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ و ﮔﻨﺎﻫﺎن و ﻋﺬاب اﻟﻬﯽ ﻣﯽرﻫﺎﻧﻨﺪ[ ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ) .ﻫﻤﺎن (53 :4 ،ﺟﺎﻣﻌﯿﺖ
ﭼﻨﯿﻦ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ در ﻣﺒﺎﺣﺚ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ،اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎد و
ﻣﯿﺎﻧﻪروی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در زﻣﺎن داراﯾﯽ و ﻏﻨﺎ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻓﻘﺮ و ﻧﺪاری ﻧﯿﺰ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ
ﻫﻢ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﻨﺪ و ﻫﻢ از ﻧﯿﺎز اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد ﻏﺎﻓﻞ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮض ﮐﺮدن و ﺗﻼش ﺑﺮای
ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﺎش ﺧﻮد و ﻋﺎﺋﻠﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ و ﺳﯿﺮه ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن)ع( اﺳﺖ ،در راﺳﺘﺎی ﭼﻨﯿﻦ راﻫﺒﺮد
اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺮار دارد.
ﻣﺆﯾﺪ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻄﻠﺒﯽ ،ﺳﺨﻦ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﺎد ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﻪروی در
ﻓﻘـﺮ و ﺛﺮوت و ﻧﯿﮑﯽ ﮐﺮدن ﭼﻪ ﮐﻢ و ﭼﻪ زﯾﺎد؛ زﯾﺮا ﺧـﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ ﯾﮏ
ﻧﺼﻔﻪ ﺧﺮﻣﺎ را ﭼﻨﺎن ﺑﺰرگ ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﮐـﻮه اﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ«) .ﻣﺠﻠﺴﯽ (346 :78 ،1403 ،ﺑﺮ اﯾﻦ
اﺳﺎس در ﮐﻨﺎر اﯾﺠﺎد وﺳﻌﺖ روزی ،ﺑﻪ اﻧﻔﺎق و ﺑﺨﺸﺶ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺿﻤﻦ
آﻧﮑﻪ از اﺳﺮاف و ﺗﺒﺬﯾﺮ ﻧﻬﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .رﺳﻮل ﮔﺮاﻣﯽ ﺧﺪا در رواﯾﺘﯽ ﺑﻪ زﺑﯿﺮ ﻓﺮﻣﻮد» :ای
زﺑﯿﺮ ،روزیِ ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻧﻔﻘﺎت )ﻣﺨﺎرج( آﻧﺎن اﺳﺖ و ﻫﺮﮐﺲ زﯾﺎد ﺧﺮج ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ او
زﯾﺎد ﻣﯽرﺳﺪ و ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻢ ﺧﺮج ﮐﻨﺪ ،ﮐﻢ ﻣﯽرﺳﺪ«) .اﺑﻦاﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ (114 :16 ،1404 ،ﺣﻀﺮت در
رواﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺆﻣﻦ ﺑﻪ ادب اﻟﻬﯽ اﺧﺬ ﻣﯽﮐﻨﺪ :اﮔﺮ او وﺳﻌﺖ در روزی ﺑﺪﻫﺪ،
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ﻣﺆﻣﻦ ﻫﻢ وﺳﻌﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ]ﺑﺪون اﺳﺮاف[ و اﮔﺮ او روزی را ﻣﺤﺪود ﮐﻨﺪ ،ﻣﺆﻣﻦ ﻫﻢ ﻣﺨﺎرج را
ﻣﺤﺪود ﻣﯽﮐﻨﺪ ]اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺨﻞ ورزد و ﺧﻮف ﻧﺎداری وﺟﻮد او را ﺑﮕﯿﺮد و ﻫﻤﻮاره در ﻓﮑﺮ
ﭘﺲاﻧﺪاز ﺑﺎﺷﺪ[«) .ﮐﻠﯿﻨﯽ (12 :4 ،1407 ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم)ص( ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ» :ﻫﺮ ﮐﺲ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻓﻘﺮ ﺑﺰﻧﺪ ]ﺑﺎ وﺟﻮد داراﯾﯽ اﻇﻬﺎر ﻓﻘﺮ ﮐﻨﺪ[ ﺧﺪا ﻧﯿﺰ او را ﻓﻘﯿﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ«) .ﻣﺠﻠﺴﯽ:73 ،1403 ،
 (316اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺎﻧﻪروی در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ را ﻣﺎﯾﻪ ﺑﻘﺎ و دوام زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در ﻣﺼﺮف ،ﺑﻪ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن ﺳﺨﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺧﺴّﺖ ﻣﯽورزﻧﺪ و ﻫﻢ
آﻧﺎن را ﮐﻪ اﺳﺮاف و زﯾﺎدهروی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،از ﺟﺎده ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﯿﺮون ﻣﯽداﻧﺪ .در رواﯾﺘﯽ آﻣﺪه
اﺳﺖ:
از وی درﺑﺎره ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺨﺎرج ﺧﺎﻧﻮاده ﺟﻮﯾﺎ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ او ﻓﺮﻣﻮد:
)ﻣﺨﺎرج ﺧﺎﻧﻮاده( ﺣﺪ وﺳﻂ اﺳﺖ؛ ﻣﯿﺎن دو روش ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻢ :ﻓﺪاﯾﺖ ﺷﻮم ،ﺑﻪ
ﺧﺪا ﺳﻮﮔﻨﺪ ﻧﻤﯽداﻧﻢ اﯾﻦ دو روش ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻓﺮﻣﻮد :رﺣﻤﺖ اﻟﻬﯽ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺑﺎد ،آﯾﺎ
ﻧﻤﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺰرگ اﺳﺮاف )زﯾﺎدهروی( و اﻗﺘﺎر )ﺳﺨﺖﮔﯿﺮی( را
ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ دارد و در ﻗﺮآن ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ» :و ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن اﻧﻔﺎق ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻪ
وﻟﺨﺮﺟﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ ﺗﻨﮓ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ]روش[ ﺣﺪ وﺳﻂ را
ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ«) .ﺣﮑﯿﻤﯽ(205 :4 ،1385 ،
رواﯾﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ اوﻗﺎت ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﯾﺎ ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻣﺆﯾﺪ اﯾﻦ اﺻﻞ اﺳﺖ و ﺳﺒﮏ
زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ در ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯿﺎﻧﻪروی و ادای ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ و زﯾﺴﺘﻦ در ﻫﻤﻪ اﺑﻌﺎد
ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ .در ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ از ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن)ع( ﻧﻪ ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ واﻧﻬﺎده ﺷﺪه و ﻧﻪ
ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی آﺧﺮﺗﯽ؛ ﻧﻪ ﻓﺮاغ و اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷﺪه و ﻧﻪ اﺷﺘﻐﺎل و ﺗﻼش .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ
رواﯾﺎت ،ﻣﯿﺎﻧﻪروی در ﻣﻌﯿﺸﺖ ،ﺳﻪ ﺣﻮزه اﺳﺎﺳﯽ دارد )ر.ک :ﻫﻤﺪاﻧﯽ» ،ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﯿﺎﻧﻪروی در
ﻣﻌﯿﺸﺖ«.(http://www.pajoohe.com ،
 .1ﻣﯿﺎﻧﻪروی در ﮐﺴﺐ :ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﺻﻨﻌﺘﯽ ،ﮐﺎرﮔﺮان روزاﻧﻪ ﭼﻬﺎرده ﺗﺎ ﺷﺎﻧﺰده ﺳﺎﻋﺖ
ﮐﺎر ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،اﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻫﻤﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻫﻔﺘﻪای ﭼﻬﻞ ﺳﺎﻋﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ روزی ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ و
دو روز ﺗﻌﻄﯿﻠﯽ در ﻫﻔﺘﻪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ؛ )ﻣﻘﺪﻣﯽﭘﻮر (221 :1390 ،زﯾﺮا روانﺷﻨﺎﺳﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﺪادن ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺷﯿﻔﺖ
ﮐﺎری ،ﻣﺎﻧﻊ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ و ﻋﺼﺒﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ،اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﻫﺪﻓﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ و ﻧﯿﺰ ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ اﻧﺴﺎن و رﺳﯿﺪﮔﯽ
ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺨﺼﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ را در ﺑﺮدارد) .ﺗﻮﺳﻠﯽ (167 :1387 ،رﺳﻮل
اﮐﺮم)ص( ـ ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻼﺷﮕﺮ در راه ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﺎﻧﻮادهاش را ﭼﻮﻧﺎن ﻣﺠﺎﻫﺪ راه ﺧﺪا

ﻣﯽداﻧﺴﺖ) ،اﺣﺴﺎﯾﯽ (199 :3 ،1405 ،ﺷﺪت ﺣﺮص در ﻃﻠﺐ دﻧﯿﺎ را ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺷﻘﺎوت
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ )ﮐﻠﯿﻨﯽ (290 :2 ،1407 ،و ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :در ﻃﻠﺐ روزی ،ﺑﻪ اﻋﺘﺪال و زﯾﺒﺎﯾﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﯿﺪ؛
زﯾﺮا رزق ﺷﻤﺎ در ﻫﺮ ﺣﺎل ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽرﺳﺪ«) .ﻫﻤﺎن (74 :ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ)ع( ﺑﻪ
ﻓﺮدی ﻓﺮﻣﻮد:
ای ﻓﻼن! ﻧﻪ ﭼﻮن ﺟﻨﮕﺎوری ﮐﻪ ﻃﺎﻟﺐ ﻏﻠﺒﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻗﻮا در راه روزی
ﺑﮑﻮش و ﻧﻪ ﮐﺴﺐ را رﻫﺎ ﮐﻦ ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺗﻮﮐﻞ؛ زﯾﺮا ﻃﻠﺐ رزق ﯾﮏ ﺳﻨﺖ اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ اﻋﺘﺪال در ﻃﻠﺐ ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﻧﻤﻮد ﺑﺮای ﻋﻔﺖ اﺳﺖ و ﻧﻪ آن ﺗﻼش
واﻓﺮ ،رزﻗﯽ را زﯾﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻪ اﯾﻦ ﻋﻔﺖ ،رزﻗﯽ را ﮐﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﭼﻮن رزق،
ﻣﻘﺪر ﺷﺪه و ﺣﺮصورزی ،ﻧﻮﻋﯽ ﻃﻠﺐ ﮔﻨﺎه اﺳﺖ) .دﯾﻠﻤﯽ(428 :1408 ،
ﺑﺮﺧﯽ از رواﯾﺎت در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل اﮐﺮم)ص( در
ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎره ﻓﺮﻣﻮد» :ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﮐﻨﺪ«
و ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ﺧﺪاﯾﺖ و ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﻬﻤﺎن و ﻧﻔﺲ ﺗﻮ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺣﻘﯽ دارﻧﺪ«.

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﻪ

 yﺳﺎل دوم
 yﺷﻤﺎره ﺷﺸﻢ
 yﭘﺎﯾﯿﺰ 93
ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻋﺘﺪال و
ﻣﯿﺎﻧﻪروی در
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ از
دﯾﺪﮔﺎه اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع(
) 69ﺗﺎ (88

)ورام(2 :1 ،1410 ،

 .2ﻣﯿﺎﻧﻪروی در ﺧﺮج :اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﺻﺤﺎب ﺧﻮد ﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ
اﻟﻬﯽ ،در ﻣﺨﺎرج زﻧﺪﮔﯽ ﻧﻪ ﺑﺨﻞ ﺑﻪ ﺧﺮج دﻫﯿﺪ و ﻧﻪ اﺳﺮاف ﮐﻨﯿﺪ«) .ﺻﺪوق(54 :1 ،1362 ،
 .3ﻣﯿﺎﻧﻪروی در اﻧﻔﺎق :اﻧﻔﺎق ،ﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﺨﺎرج در ﻏﯿﺮ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی واﺟﺐ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮاده
اﻋﻢ از ﻫﺪﯾﻪ و ﮐﺎدو ﺑﻪ دوﺳﺘﺎن و ارﺣﺎم و ﻧﯿﺰ ﻗﺮض دادن ﺑﻪ اﻓﺮاد و ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺮ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان،
ﻫﻤﮕﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﻮرد ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻋﺘﺪال در ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻗﺪرت ،ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ
اﺧﻼقﻣﺪاری ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
ﻧﮕﺎه ﮐﻦ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ از ﺗﻮ در ﻗﺪرت ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ اﺳﺖ و ﻧﮕﺎه ﻧﮑﻦ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺗﻮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺮای ﺗﻮ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪﺗﺮ اﺳﺖ و ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺰاوار اﻓﺰاﯾﺶ
ﻧﻌﻤﺖ ﻣﯽﺷﻮی .ﺑﺪان ﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﮐﻢ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﯾﻘﯿﻦ و ﺑﯿﻨﺶ ،در ﻧﺰد ﺧﺪا
ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻋﻤﻞ زﯾﺎد ﺑﺪون ﯾﻘﯿﻦ و ﺑﺎ ﮐﻮﺷﺶ .ﺑﺪان ورﻋﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮ از ﺗﺮک
ﮐﺎرﻫﺎی ﺣﺮام و ﺧﻮدداری از آزار ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻧﯿﺴﺖ و ﻫﯿﭻ زﻧﺪﮔﯽای ﮔﻮاراﺗﺮ از
اﺧﻼق ﺧﻮب ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻮدﻣﻨﺪﺗﺮ از ﻗﻨﺎﻋﺖ و ﻧﺎداﻧﯽای زﯾﺎندارﺗﺮ از
ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی ﻧﯿﺴﺖ) .ﻣﺠﻠﺴﯽ(296 :17 ،1404 ،
 .4ﻣﯿﺎﻧﻪروی در ﻇﺎﻫﺮ و ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ :ﯾﮑﯽ از اﺑﻌﺎد ﻣﻬﻢ در ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎن،
ﺷﯿﻮه ﻇﺎﻫﺮی زﻧﺪﮔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮع اﻣﮑﺎﻧﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﻣﺴﮑﻦ و ﻣﺮﮐﺐ ﺗﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻟﺒﺎس را ﻧﯿﺰ
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ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
ﻋﻠﻤﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ

در ﺑﺮ دارد .ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی دﯾﻦ ﺑﻪ ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻟﺒﺎس ﺷﻬﺮت و اﻧﮕﺸﺖﻧﻤﺎ ﺷﺪن ﯾﺎ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ
ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﺶ ﮐﻔﺎر و ﺣﺘﯽ ﺳﻔﺎرشﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻮ و ﻣﺤﺎﺳﻦ
ﺷﺪه ،ﮔﻮﯾﺎی اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﻓﺮاط و ﺗﻔﺮﯾﻂ ﻧﻬﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﯽﺷﮏ ﻧﮑﺎﺗﯽ ﮐﻪ
ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن)ع( ،ﻣﺆﻣﻨﺎن را ﺑﺪان ﯾﺎدآور ﺷﺪهاﻧﺪ ،اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺴﯿﺎر دارد .ﺣﻀﺮت ﺛﺎﻣﻦاﻟﺤﺠﺞ ،ﻣﺴﺘﻨﺪ
ﺑﻪ ﺳﯿﺮه اﺟﺪاد ﻃﺎﻫﺮﯾﻨﺶ ﺑﻪ ﭘﻮﺷﯿﺪن ﻟﺒﺎس زﯾﺒﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﻮد» :ﺑﭙﻮش ،و زﯾﺒﺎ
ﺑﭙﻮش؛ زﯾﺮا ﺟﺪم ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﻟﺤﺴﯿﻦ)ع( روﭘﻮش )ﻋﺒﺎی ﺧﺰ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ آن ﭘﺎﻧﺼﺪ درﻫﻢ ﺑﻮد،
ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ( ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ردای ﭘﻨﺠﺎه دﯾﻨﺎری داﺷﺖ ﮐﻪ زﻣﺴﺘﺎن را در آن ﻣﯽﮔﺬراﻧﯿﺪ و ﭼﻮن
زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﯽﺷﺪ ،آن را ﻣﯽﻓﺮوﺧﺖ و ﭘﻮﻟﺶ را ﺑﻪ ﺑﯿﻨﻮاﯾﺎن ﻣﯽداد«) .ﮐﻠﯿﻨﯽ(451 :6 ،1407 ،
ﭼﻨﯿﻦ ﺳﯿﺮهای از اﻣﺎﻣﺎن ،اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را در ذﻫﻦ ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﭘﻮﺷﺶ در
روش اﻣﯿﺮﻣﺆﻣﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺒﻮد و ﺣﺘﯽ ﺳﻔﺎرش وی ﺑﻪ زﻫﺪ ،ﺑﺎ آن ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﯿﺴﺖ .از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺮاﺳﺎس روﯾﮑﺮد زاﻫﺪﮔﺮاﻧﻪ ﺧﻮد ،ﺗﺮﺟﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ
ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﮐﻬﻨﻪ و ﻣﻨﺪرس ﺑﭙﻮﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻟﺒﺎس ﺧﻮد ﺣﺴﺎس ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ .ﺟﺎﻟﺐ آﻧﮑﻪ اﻣﺎم
رﺿﺎ)ع( در رواﯾﺘﯽ در ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻟﺒﺎسﻫﺎی ﻓﺎﺧﺮ و ﮔﺮانﺑﻬﺎ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ ،در
ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺟﺪاد و ﻧﯿﺎﮐﺎن ﺷﻤﺎ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ)ص( و اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﭼﻨﯿﻦ ﻟﺒﺎسﻫﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ؟
ﻓﺮﻣﻮد» :زﻣﺎن رﺳﻮل ﺧﺪا)ص( ﻓﻘﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮد و ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ آن زﻣﺎن ،ﻫﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺟﺪ ﻣﺎ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ ،وﻟﯽ زﻣﺎن ﻣﺎ رو ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﯿﺎﮐﺎن
ﺧﻮد ﺑﭙﻮﺷﯿﻢ ،در ﻧﻈﺮ دﯾﮕﺮان ﺧﻮار ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ و ﺑﻪ ﻣﺎ اﻫﺎﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ«) .ر.ک :ﺣﺮﻋﺎﻣﻠﯽ:1409 ،
ﮐﺘﺎب ﺻﻠﻮۀ اﺑﻮاب ﻣﻼﺑﺲ ،ﺑﺎب (8

در اﯾﻨﺠﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪروی ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﻧﺮﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ و ﻣﺮاﻋﺎت اﻗﺘﻀﺎی
ﺣﺎل و ﺗﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻼم اﻣﺎم ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻫﺮ ﺻﻮرت،
ﻧﮕﺎه اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻟﺒﺎس ﭘﻮﺷﯿﺪن را ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺟﺎﻣﻊ و اﻋﺘﺪالآﻣﯿﺰ داﻧﺴﺖ .آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮد ﺣﻀﺮت ﺑﻮد ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽزﯾﺴﺖ و در ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ دﯾﮕﺮان،
ﺷﺌﻮﻧﺎت ﻋﺮﻓﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را رﻋﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﺮد؛ از اﯾﻦرو در رواﯾﺎت دارﯾﻢ ﮐﻪ اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( آنﮔﺎه
ﮐﻪ در اﺟﺘﻤﺎع ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺷﺪ ،ﻟﺒﺎس ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ و ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽﭘﻮﺷﯿﺪ و از زﯾﺮ ﻟﺒﺎس و در
ﺧﻠﻮت ،ﻟﺒﺎس ﺧﺸﻦ و ارزانﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺗﻦ ﻣﯽﮐﺮد.

ﻧﺘﯿﺠﻪﮔﯿﺮی
ﻣﯿﺎﻧﻪروی و اﻋﺘﺪال را ﻧﻤﯽﺗﻮان در ﻗﺎﻟﺐ ﺷﻌﺎر و ﺗﻔﺴﯿﺮﻫﺎی ﯾﮏﺟﺎﻧﺒﻪ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﺮد؛ آﺳﯿﺒﯽ
ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ و ﺑﺮوز آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻓﺮاوان ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺴﯿﺎری
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ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﺷﻌﺎر اﻋﺘﺪال و ﻣﯿﺎﻧﻪروی ،ﺟﺎﻧﺐ اﻓﺮاط ﺑﺎ ﺗﻔﺮﯾﻂ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻣﺴﯿﺮ ﺣﻖ دور
ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ.
در ﺳﯿﺮه و ﺳﺨﻦ ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن)ع( ﺿﻤﻦ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی ﻗﻮامﺑﺨﺸﯽ ﭼﻮن ﺣﻖﻣﺤﻮری،
اﻗﺘﻀﺎی ﺣﺎل ،ﻣﻼﺋﻢ ﺑﺎ ﻧﻔﺲ ﺑﻮدن و ﺷﺮﯾﻌﺖﻣﺤﻮری ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺟﺰﺋﯽ و ﻣﺼﺪاﻗﯽ،
ﭼﻨﯿﻦ اﺻﻠﯽ را در رﻓﺘﺎر ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﺑﻌﺎد اﺧﻼﻗﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺣﺘﯽ ﻇﻮاﻫﺮ
زﻧﺪﮔﯽ در ﺳﯿﺮه ﻋﻤﻠﯽ و ﺗﻮﺻﯿﻪﻫﺎی ﻣﻌﺼﻮﻣﺎن)ع( رﺻﺪ ﮐﺮد .ﻣﻌﯿﺎر و اﻟﮕﻮﯾﯽ ﮐﻪ اﻣﺎﻣﺎن)ع(
ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺣﺠﺖ و ﻣﻌﯿﺎری اﺳﺖ ﺑﺮای دورﺷﺪن از اﻧﺤﺮافﻫﺎ و آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﮐﻪ
ﺑﯿﺎن ﺷﺪ.

ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺘﻌﺎﻟﯿﻪ

 yﺳﺎل دوم
 yﺷﻤﺎره ﺷﺸﻢ
 yﭘﺎﯾﯿﺰ 93
ﺟﺎﯾﮕﺎه اﻋﺘﺪال و
ﻣﯿﺎﻧﻪروی در
ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ از
دﯾﺪﮔﺎه اﻫﻞ ﺑﯿﺖ)ع(
) 69ﺗﺎ (88

ﻣﻨﺎﺑﻊ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1اﺑﻦاﺑﯽ اﻟﺤﺪﯾﺪ ،ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﯿﺪ ﺑﻦ ﻫﺒﻪ اﷲ )1404ق( ،ﺷﺮح ﻧﻬﺞاﻟﺒﻼﻏﮥ ،ﻗﻢ ،ﻣﮑﺘﺒﮥ آﯾﺖاﷲ اﻟﻤﺮﻋﺸﯽ
اﻟﻨﺠﻔﯽ.
 .2اﺣﺴﺎﯾﯽ ،اﺑﻦاﺑﯽ ﺟﻤﻬﻮر )1405ق( ،ﻋﻮاﻟﯽ اﻟﻠﺌﺎﻟﯽ اﻟﻌﺰﯾﺰﯾﮥ ،ﻗﻢ ،دار ﺳﯿﺪاﻟﺸﻬﺪاء ﻟﻠﻨﺸﺮ.
 .3ﻣﻘﺪﻣﯽﭘﻮر ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ) ،(1390رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر ،ﺗﻬﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻬﺮﺑﺎن ،ﭼﺎپ ﻧﻬﻢ.
 .4ﺗﻮﺳﻠﯽ ،ﻏﻼﻣﻌﺒﺎس ) ،(1387ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر و ﺷﻐﻞ ،ﺗﻬﺮان ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﻤﺖ.
 .5ﺣﺮاﻧﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﺷﻌﺒﻪ )1404ق( ،ﺗﺤﻒ اﻟﻌﻘﻮل ،ﻗﻢ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﻗﻢ.
 .6ﺣﺮﻋﺎﻣﻠﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ )1409ق( ،وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺸﯿﻌﮥ اﻟﯽ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻟﺸﺮﯾﻌﮥ ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﮥ
آل اﻟﺒﯿﺖ ﻹﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث.
 .7ﺣﮑﯿﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ) ،(1385اﻟﺤﯿﺎۀ ،ﻗﻢ ،دﻟﯿﻞ ﻣﺎ.
 .8دﯾﻠﻤﯽ ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ) 1408ق( ،أﻋﻼم اﻟﺪﯾﻦ ﻓﯽ ﺻﻔﺎت اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﮥ آلاﻟﺒﯿﺖ)ع(،
ﭼﺎپ اول.
 .9ﺻﺪوق ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ) ،(1362اﻟﺨﺼﺎل ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ،ﻗﻢ ،ﭼﺎپ اول.
 .10رﯾﻤﻮن ،آرون ) ،(1387ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺳﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪ در ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺑﺎﻗﺮ ﭘﺮﻫﺎم ،ﺗﻬﺮان،
ﺷﺮﮐﺖ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
 .11ﺳﻌﺎدتﭘﺮور ،ﻋﻠﯽ ) ،(1374ﺳﺮاﻻﺳﺮاء ﻓﯽ ﺷﺮح ﺣﺪﯾﺚ اﻟﻤﻌﺮاج ،ﻗﻢ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺗﺸﯿﻊ.
 .12ﺷﺮﯾﻔﯽ ،اﺣﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ) ،(1392ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮاﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان ،آﻓﺘﺎب ﺗﻮﺳﻌﻪ.
 .13ﻃﺒﺮﺳﯽ ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﻠﯽﺑﻦﺣﺴﻦ ) 1385ق( ،ﻣﺸﮑﺎۀ اﻷﻧﻮار ،ﻧﺠﻒ اﺷﺮف ،ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺣﯿﺪرﯾﻪ.
 .14ﻗﻤﯽ ،ﺷﯿﺦ ﻋﺒﺎس ) 1414ق( ،ﺳﻔﯿﻨﮥ اﻟﺒﺤﺎر ،ﻗﻢ ،اﺳﻮه.
 .15ﮐﺎوﯾﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ) ،(1391ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ اﺳﻼﻣﯽ و اﺑﺰار ﺳﻨﺠﺶ آن ،ﻗﻢ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺣﻮزه و
داﻧﺸﮕﺎه.
 .16ﮐﻠﯿﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ) 1407ق( ،اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ﺗﻬﺮان ،داراﻟﮑﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﯿﮥ ،ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم.
 .17ﻣﺠﻠﺴﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻗﺮ ) 1410ق( ،ﺑﺤﺎر اﻷﻧﻮار ،ﺑﯿﺮوت ،ﻣﺆﺳﺴﮥ اﻟﻄﺒﻊ و اﻟﻨﺸﺮ ،ﭼﺎپ اول.
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 .18ﻣﻬﺪویﮐﻨﯽ ،ﺳﻌﯿﺪ ) ،(1390دﯾﻦ وﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ،ﺗﻬﺮان ،داﻧﺸﮕﺎه اﻣﺎم ﺻﺎدق)ع(.
 .19ورام ،ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻦ ﻋﯿﺴﯽ ) 1410ق( ،ﺗﻨﺒﯿﻪ اﻟﺨﻮاﻃﺮ و ﻧﺰﻫﮥ اﻟﻨﻮاﻇﺮ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﻤﺠﻤﻮﻋﮥ ورام ،ﻗﻢ،
ﻣﮑﺘﺒﻪ ﻓﻘﯿﻪ.
 .20ﻫﻤﺪاﻧﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ» ،ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﯿﺎﻧﻪروی در ﻣﻌﯿﺸﺖ«.http://www.pajoohe.com ،
ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ
ﻋﻠﻤﯽ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ
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