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Abstract
Statement of the problem in this study is that, in one hand, with regard to religious and
divine principles of Islamic political philosophy and the dual nature of human as being
material-spiritual, animal-human, and evil-divine, and on the other hand, his status as the
representative of God on earth, what sort of system can flourish his perfect capabilities and
talents in terms of theoretical and practical aspects to assist him achieve his goals and
desires. The results of the research conducted by the method of conceptual analysis and
philosophical reason revealed that the acknowledged goals and desires in Islamic political
philosophy can be achieved only through a political system relying on civil moderation.
Thus Islamic political philosophy is neither unrealistic nor idealistic, but it is realistic and
based on rationality and how to establish order and stability by understanding the essence
of virtue and evil as well as the management of how to set up virtues and prevent evil acts
(injustice, the infringement of human rights, …). Furthermore, the rationality of political
philosophy is more inclined to prevention and preparation, rather than recognition of the
essence and prescription for goals.
Keywords: Islamic Political Philosophy, Civil Moderation, Human, Human Goals and
desires, Political System
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تاریخ دریافت1311/07/01 :؛ تاریخ پذیرش1311/01/01 :

چکیده
مساله اصلی پژوهش این بود که با توجه به مبانی دینی و الهی فلسفه سیاسی اسالمی و با اعتقاد به سرشت دوگانه مادی -معنوی،
حیوانی -انسانی و شیطانی -الهی انسان از یکسو و اعتقاد به جایگاه خلیفه الهی انسان از سوی دیگر ،چه نوع نظم و نظامی میتواند
ظرفیت ها و استعدادهای کمالی انسان در ابعاد نظری و عملی را شکوفا نموده و دستیابی به آمال و آرزوها را امکانپذیر سازد .نتایج
پژوهش که با روش تحلیل مفاهیم و استدالل فلسفی انجام شد ،نشان داد که دستیابی به آمال و آرزوهای شناخته شده در فلسفه سیاسی
اسالمی ضرورتا از طریق نظم و نظام سیاسی مبتنی بر اعتدال مدنی امکانپذیر میباشد .در این صورت فلسفه سیاسی اسالمی نه غیر
واقعگرا و آرمانی ،بلکه واقع گرا بوده و حقیقت آن مبتنی بر خردورزی از چگونگی ایجاد و استقرار نظم و ثباتی است که از طریق شناخت
حقیقت فضائل و رذائل و تدبیر در نحوۀ استقرار فضائل و دوری و پیشگیری از رذائل(بیعدالتی ،تجاوز به حقوق دیگران و )...میباشد.
همچنین خردورزی فلسفه سیاسی قبل از آن که از سنخ ماهیت شناسانه و تدبیر و تجویز آرمانها باشد ،از نوع تدبیر در پیشگیری و
بسترسازی است.
واژههای کلیدی :فلسفه سیاسی اسالمی ،اعتدال مدنی ،انسان ،آمال و آرزوهای انسان ،نظام سیاسی.
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 .1مقدمه
فلسفههای سیاسی بر مبنای مبانی انسانشناسانه خود همواره با بیان ماهیت ،سرشت انسان،
هستی و حیات آن به ترسیم و ارائه نظمی از زندگی مدنی برمیآیند که در آن با عبور از کاستیها،
انحرافات ،نارساییها و ناسازواریها ،آمال و آرزوهای شناخته شدۀ انسان از قبیل آسایش ،آرامش،
حق ،عدالت ،محبت ،خوشبختی ،امنیت ،سعادت ،حاکم و حکمروایی مطلوب تأمین میگردد.
در فلسفه سیاسی اسالمی نیز با توجه به مبانی دینی و الهی خود و با اعتقاد به سرشت دوگانه
مادی -معنوی ،حیوانی -انسانی و شیطانی -الهی ،ضمن بحث از ریشهها و مبادی انحرافات،
بیعدالتیها و بیقانونیها ،آمال و آرزوهای مذکور را آمال و آرزوهای حقیقی و مطابق با حقیقت
و فطرت انسان دانسته و آنها را ضروری تعالی انسان میداند و معتقد است میتوان در درون یک
نظم و نظام سیاسی و در قالب یک دولت مطلوب به آنها دست یافت.
در فلسفه سیاسی اسالمی اعتقاد بر آن است که انسان از استعدادهای کمالی نظری و عملی
برخوردار است؛ اما فعلیت و ش کوفایی چنین استعدادهایی در طراحی نظم و نظام سیاسی است که
در آن ابتدا زمینههای ظهور و بروز استعدادها فراهم گردد .بنابراین ،پرسش اصلی آن است که در
چه وضعیتی میتوان ظرفیتهای کمالی انسان در ابعاد نظری و عملی را شکوفا ساخت؟ ادعا آن
است که اعتدال مدنی شرایط و وضعیتی است که با تحقق آن استعدادهای کمالی و وجودی انسان
ظهور و بروز یافته و مطلوبهای فلسفه سیاسی محقق میگردند.
این ادعا با بررسی سه موضوع انسان و ماهیت و ساحات وجودی آن ،فلسفه سیاسی اسالمی و
نظم مطلوب و ضرورت اعتدال مدنی اثبات میگردد.

 .2انسان و ماهیت و ساحات وجودی متکامل آن
وجه توجه فالسفه اسالمی در حکمت و فلسفۀ خود اعم از حکمت نظری و عملی به انسان و
سرنوشت آن اعتقادی است که آنان متأثر از مبانی اعتقادی خود از انسان دارند .آنان در مطالعه
خود از انسان در دو سطح و الیه از آن بحث و مطالعه و خردورزی میکنند .یکی بحث از سرشت
و ماهیت او و بحث از منزلت و جایگاه وجودی و شایسته و بایسته او در عالم هستی تحت عنوان
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«انسان خلیفه اهلل» و دیگری رسیدن به چنین جایگاه و منزلت میباشد و با وجود دو سطح بحث و
خردورزی بر این اعتقادند که با استقرار نظم سیاسی مطلوب و شایسته امکان شکوفایی استعدادها
و نیل به جایگاه خلیفه اللهی ممکن میباشد .از اینرو در این گفتار از دو بحث سرشت و ماهیت
دوگانه انسان و حقیقت متعالی و جایگاه وجودی خلیفه اللهی انسان سخن به میان میآید.
 .1-2انسان و سرشت و ماهیت آن

اعتقاد فالسفه اسالمی بر آن است که انسان به مالحظه ماهیت و سرشت دوگانه خود مستعد
هرگونه تربیت و پرورش خوب و بد است .در اندیشه فالسفه اسالمی نفس انسان به گونهای است
که انسان با شناخت روح خود ،عالم روحانی و جاودانگی آن را میفهمد و با شناخت جسد خود،
عالم جسمانی و فناپذیری آن را درمییابد و کسی که آن را بشناسد ،به راستی که همه موجودات
را شناخته است و تا زمانی که تربیت و آگاهی الزم از ظرفیتهای خود نیافته به مسیری میرود که
او را از هدف متعالی خود دور میکند و در این صورت ظرفیتهای حیوانی او رشد کرده و به
رفتارهای منفعتطلبانه و استخدام دیگران برمیآید .او در تعامل با دیگران به جای بروز رفتار
عادالنه و محبتآمیز ،بهرهکشی و ظلم و افراط در خصلتها و ظرفیتهای حیوانی و شیطانی را
پیشه می کند .در این صورت به جای آن که او در یک زندگی مدنی انسان متعادل و مدنی باشد ،تا
با همنوعان خود به رعایت حقوق یکدیگر برآید ،به تعبیر خواجه نصیرالدین طوسی دیگران را به
«استعباد» (طوسی :1818 ،ص )821میکشاند.
بنابراین ،میتوان گزاره تصدیقی از انسان ارائه داد که به طور یکسان همه فالسفه اسالمی بدان
قائلند و آن عبارت است از:
« انسان موجودی ترکیبی از دو ساحت نفس و بدن است که اگر ابعاد انسانیاش پرورش یابد،
انسان متعادل شده و در تعامل با دیگران برآمده و انسانی مدنی و در ادامه متعالی میگردد ،اما اگر
ابعاد حیوانی و شیطانی رشد یابد ،در تعامل با دیگران به بیقانونی و ظلم و تجاوز رو میآورد.
از میان فالسفه اسالمی ،فالسفه مشاء اساسىترین مباحث خود از نفسشناسى را به بیان
ویژگىهاى قواى ادراکى و تحریکى اختصاص دادهاند .آنان براى نفس سه قوه ادراکى و شهویه و
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غضبیه قائل اند .قوه ادراکى یا همان قوه ناطقه شامل دو عقل نظرى و عملى است .عقل نظرى مبدأ
تأثیر از مبادى عالیه است که شامل عقول و عقل فعال و در نهایت خداوند متعال به عنوان خالق
همه عوالم و مراتب هستى و همه مبادى تأثیرگذار بر انسان و عالم ارضى و عالم دنیوى میباشد.
این قوه از نفس ،از طریق مبادى عالى مذکور صورتهاى علمیه معارف عالى را که از اعتدال
برخوردارند و سبب کماالت نفس هستند ،مىپذیرد .عقل عملى ،قوه دیگر نفس ناطقه است که با
دریافت معارف و آراء و نظریات جزئى عامل تحریک بدن در صدور افعال و اعمال خاص خود
مى شود .آنان علت وجودی نفس انسانی را کسب کماالت عالیه میدانند که با تعلقش به بدن و
تدبیر آن در آنچه به استکمال نظری و عملی آن میانجامد ،آن را آلتی برای اکتساب چنین کماالتی
میدانند (ابن سینا1428 ،ق :ج ،9ص ،)994اما در فلسفه متعالیه مالصدرا با اعتقاد به دو قوه نظری
و عملی برای انسان و اعتقاد به ترکیبی از صورت معنوی امری و ماده حسی خَلقی معتقد است
(صدرالدین شیرازی :1813 ،ج ،1ص )98غایت قوه نظری این است که نفس عالَمی عقلی مشابه
عالَم عینی شود .اما عقل عملی که مباشرت عمل خیر است (همان :ص )94کمال آن نظام دادن به
معاش و نجات معاد میباشد (همان :ص .)91-94البته در نفسشناسی حکمت اشراق به نمایندگی
شیخ اشراق و حکمت متعالیه به نمایندگی مالصدرا با توجه به سیر و سلوک نفسانی توجه اساسی
بر اتصال نفس انسانی به عوالم نوری است تا از این طریق نفس به کماالت و سعادات خود
نائل آید.
نزد فالسفه اسالمی چه به شیوۀ فالسفه مشاء و چه به شیوۀ فالسفه اشراق و متعالیه اگر از دو
عقل نظری و عملی به تمام و کمال استفاده شود و بر دیگر قواى جسمانى حکومت کند ،باعث
ادراک یا دریافت معقوالت به قدر توان و طاقت و تصرف در امور جهت انجام دادن افعال جمیل
و زیبا و دورى از افعال زشت و قبیح مىشود و این مادامى است که انسان به سوى کسب فضایل
نفسانى برود در این صورت طرق مذکور کاملکننده انسان هستند ،اما اگر ظرفیت عقالنی انسان
شکوفا نگردد و به جای آن قوای حیوانی انسان یعنی قوه شهوت و غضب شکوفا شود ،بدون آنکه
از طریق عقل و شرع تعدیل شوند ،آنگاه حیات جمعی انسان به کشمکش و تنازع و ظلم و تجاوز
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مبدل میگردد.
همه فالسفه اسالمی قائل به ترکیب انسان از دو جوهر نفس و بدن بوده و به بیان دیگر ترکیبی
از حیوانیت و ناطقیت و فطرت هستند و از میان آن دو قوه ،حیوانیت انسان را به انحطاط
میکشاند (شیرازی :1818 ،ج ،9ص  .) 99اما ناطقیت و استعدادهای کمالی فطری سازنده شاکله
حقیقت ماندگار و جاودان انسان است و از اینرو سعادت قصوا که سعادتی ابدی است با نفس
انسان مسانخ می شود و کسانی از آدمیان که به نقطه اوج کمال انسانی میرسند ،بهرهمند از سعادت
ابدی میگردند ،هرچند جهان مادی به جهت کاستیهای خود نمیتواند ظرف تحقق آن باشد.
 .2-2حقیقت متعالی انسان :کمال انسان و ظرفیتهای کمالی آن

فالسفه اسالمی بر این عقیده اند که انسان عالوه بر داشتن سرشت و ماهیت خاص از یک
جایگاه ویژه در هستی برخوردار است و آن شأن و منزلت خلیفه اللهی بر زمین میباشد ،هرچند
در رهیافتهای مشاء ،اشراق و متعالیۀ فلسفه اسالمی در کیفیت و روش رسیدن به چنین شأن و
جایگاهی تفاوتهایی وجود دارد که به آنها اشاره میشود.
در نظریه نفسشناسى فالسفه اسالمی ،کمال انسان به ظهور و فعلیت یافتن استعدادها و قوای
نفس انسانی انسان است و حاصل آن ،سعادت حقیقی میباشد و آن با ادراک حقایق و معقوالت و
اعتدال قوا و تربیت و تهذیب قوای نفس به شکل تدریجی است تا به معرفت ربوبیت حق تعالى و
نفى ما سوى اهلل و مشاهده وحدت (دوانی :1898 ،ص )19برسد .آنچه قادر میسازد انسان به
چنین حقیقتی و جایگاه دست یابد ،فعلیت بخشیدن به بُعد انسانی و الهی سرشت انسان است.
در این سیر انسان از خدانگری که فالسفه مشاء آن را طی میکنند و شناخت او در ابعاد
مختلف آغاز و تا خداگرایی که فالسفه اشراق و متعالیه آن را طرح میکنند و تا یکی شدن پیش
می رود و این بدان معناست که در فلسفه اسالمی سیر صعودی انسان انتها ندارد .او آغازش رهایی
از قید و زنجیرها در قالبهای مختلف بوده و ادامهاش تا رسیدن به امامت جامعه از یکسو و
یکتاپرستی و یگانگی را از سوی دیگر طی میکند (همان :ص19-14؛ دوانی :1861 ،ص 91و .)46
وجود چنین ظرفیتی موجب می شود تنها او بار امانت الهی را به دوش بکشد و دیگر موجودات
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عاجز باشند (دوانی :1861 ،ص.)914-911

 .3ضرورت و هدف فلسفه سیاسی اسالمی
فالسفه اسالمی با مالحظه نگاه انسان شناسانه خود از ضرورت طراحی و استقرار نظم و نظامی
از تعامالت مدنی مطلوب سخن می گویند که در آن امکان ظهور و بروز استعدادهای کمالی انسان
فراهم میگردد .چنین نظمی حاصل خِردورزیهای آنان از سیاست و پدیدهها و زندگی مدنی
است که در چارچوب فلسفه اسالمی و عقالنیت تولید شده از فرهنگ ایرانی  -اسالمی و
اعتقادات دینی صورت گرفته و در متون فیلسوفان اسالمی از فارابی تا مالصدرا ظهور یافته و به
یادگار مانده است .آنان این خردورزی را از اصل حیات انسان و ضرورت مدنی بودن آن آغاز
میکنند و معتقدند با شکل گیری زندگی مدنی و بروز و ظهور نیازهای فردی و جمعی افراد جامعه
با همکاری یکدیگر هر یک نیاز خود و دیگران را برآورده میسازند و مادامی که دولت مطلوب و
فاضلهای بر این نوع روابط حاکم شود ،از تجمع آنها هم تخصصها و صناعات مختلف شکل
میگیرد و هم پیدایش علوم و صناعات و تخصصهای پدیده آمده در مسیر و جهت تکمیل
مصالح و نیازهای واقعی افراد جامعه هدایت میشود و مانع از آن میشود که افراد یا گروهها یا
طبقات یکدیگر را به سلطه و استعباد (طوسی :1818 ،ص )821درآوردند« :پس تکمیل مصلحت و
حکمت همراه با رشد علوم و صناعات ،زمانی است که افکار و عقاید با هم ارتباط یابند» (رازی،
بیتا :ص  .) 99فالسفه اسالمی معتقدند زندگی مطلوب انسان فراهم نمیشود ،مگر در پرتو
همکاری و تعاون افراد انسانی با یکدیگر و اگر این همکاری صورت نگیرد ،نتیجهاش هالکت و
ناب ودی انسان را درپی دارد .نزد آنان زندگی مطلوب مورد نظر در درون نظام سیاسی مطلوبی به نام
مدینه فاضله مقدور می باشد .نظامی که در آن هدف و غایت آن سعادت است و حکمروایی و
مدیریت حاکمان آن بر مبنای حکمت و شریعت میباشد.
از این رو دستگاههای فلسفی با بینش همه جانبۀ خود از هستی و انسان به ارائه تصوری جامع
از زندگی سیاسی تحت عنوان «مدینه فاضله» که همان دولت مطلوب آنان است ،برمیآیند و
تصویری نمادین از یک کلیت نظامیافته ارائه میدهند (اسپریگنز :1831 ،ص )94و تصویر نمادین
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نظامیافتۀ فالسفه اسالمی تحت عنوان «مدینه فاضله» (فارابی1661 ،م :ص 61؛ صدرالدین شیرازی،
 :1899ج ،9ص ) 192است که آن نوعی از نظام سیاسى است که در آن هدف و غرض جامعه و به
تبع آن ماهیت و غایت سیاست ،رشد و پیشرفت معنوى و فکرى و فرهنگى جامعه و افراد آن
میباشند .از اینرو همه فالسفه اسالمی در ارائه ایده و نظریه خود از نظم مطلوب دستگاه فلسفی
خود این هدف و مقصود را دنبال میکنند و با مبانی فلسفی خود این ایده را به اثبات میرسانند.

 .4چیستی و ضرورت اعتدال مدنی
فیلسوفان اسالمی در فلسفه سیاسی خود به منظور پیوند خردورزیهای خود از حوزۀ نظر به
حوزۀ عمل و به زندگی سیاسی -اجتماعی و پیوند حکمت به حکومت نیازمند مبدّل از حکمت به
حکومت و نیازمند فرآیندی مدیریتی مناسب برای عبور از وضع موجود نابسامان و نارسا و
آمیخته با انواع کاستیها و انحرافات و مشکالت به وضع مطلوب به دور از وضعیت مذکور
میباشد .چنین نیازمندیای آنان را وامیدارد به ارائه وضعیتی برآیند که آن ،واسط میان
خردورزیهای نظری آنان از هستی و انسان و میان خردورزیهای آنان از حوزۀ عمل و زندگی
سیاسی و طرح دولت و نظام سیاسی مطلوب و دستیابی به مطلوبها و ارزشها میباشد و آن
وضعیت به تعبیر نویسنده «اعتدال مدنی» میباشد و حصول و استقرار آن امکان دستیابی و نیل به
وضعیت مطلوب را فراهم میسازد.
 .1-4تعریف و چیستی اعتدال و اعتدال مدنی

واژه اعتدال در لغت از ریشه عَدل و عِدل گرفته شده و به معنای یکسانی شب و روز در دو
روز از سال یعنی اول بهار و روز اول پاییز و به معنای راست قامتی و میانهروی و وسط یک شیء
یا اشیاء مختلف و استقرار اشیاء در جای خود (طریحی1411 ،ق ،ج :9ص  )1119میباشد.
خداوند در قرآن کریم میفرماید« :وجعلناکم امه وسطا» (بقره .)149 ،در این آیه اعتدال به معنای
میانهروی و وسط بکار رفته است ،چنانچه گفته میشود فطرت آدمی نیز بر مبنای قصد و میانهروی
تکوین یافته است (حکیمی :1834 ،ص.)169
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در این صورت هر فکر و عمل و رفتار معتدل آن چیزی است که متوسط میان دو ضد یا میان
اضداد است و از افراط و تفریط که انحرافند ،به دور است .خواجه نصیرالدین طوسی اضافه
میکند شیء معتدل نه تنها به دور از افراط و تفریط است ،بلکه از ردائت (پستی) هم به دور
میباشد ،یعنی چه بسا فکر و عمل و رفتاری از فردی یا اجتماعی رخ دهد که ضد حالت اعتدال
آنها نباشد ،اما در عین حال از کماالت آن فرد یا اجتماع هم محسوب نشده و از پستی و ردائت
آنها محسوب شود (طوسی :1818 ،ص .)193نظیر این که قوه علمی نفس ناطقه به کسب علومی
برآید که ثمره آن کمال نفس نباشد ،مثل اینکه فرد به دنبال کسب علم جدل یا سفسطه برآید و
قوای نفسانی خود را در آن دو در مقابل دیگران قرار دهد .چنین کیفیتی از حاالت نفس به افراط
قوه تمیز و قوه عاقله تعبیر میشود ،زیرا افراط آن به بکارگیری نفس ناطقه در زرنگی ،زیرکی و
حیلهگری بوده ،چه اینکه تفریط آن کودنی و کُند فهمی و تعطیلی قوه فکری است (همان) .از
همینرو در قرآن کریم اعتدال به عنوان میزان معرفی شده است« ،بدان که موازین موجود در قرآن
در اصل سه تا هستند :میزان تعادل ،میزان تالزم و میزان تعاند» (صدرالدین شیرازی:1894 ،
ص .)63
سهروردی اگرچه حکمت عملی خود را در چارچوب اعتدال مطرح نکرده ،اما در بحث
فضائل نفسانی همان طریقی را رفته که خواجه نصیر و دیگر فیلسوفان مشائی در گذشته پیش از
وی مطرح کردهاند .فالسفه مشاء فضائل نفسانی را بر مبنای اعتدال عفت ،شجاعت ،حکمت و
عدالت دانسته و افراط و تفریط قوای غضبی و شهوی را منشاء انواع رذائل میداند .وی نیز کمال
انسان را در وجود اعتدال بر قوای نفسانی میداند (سهروردی :1831 ،ج ،8ص 96-91؛ ج،4
ص  ،)196با این تفاوت که ایشان کالبد انسانی را در مقابل دیگر موجودات زمینی مثل حیوانات و
نباتات دارای کاملترین مزاج میداند و برای عناصر تشکیلدهنده آن باالترین کیفیت تعادلی قائل
میباشد .از اینرو معتقد است در میان موجودات غیرکامل و موجودات زمینی ،انسان بعد از تعادل
مستعدترین موجود برای کسب کماالت و کسب فیوضات الهی و تکمیل استعدادها است
(سهروردی :1832 ،ج ،9ص .)919

 11

سیاست متعالیه ،سال  ،8شماره  ،28بهار 99

مالصدرا عدالت نفسانی را عبارت از حرکت میان افراط و تفریطِ قوای شهویه و غضبیه و
وهمیه میداند (صدرالدین شیرازی :1891 ،ص  )119و جایگاه عدالت را جایگاه میانه و حد وسط
میداند .از نظر او خُلق عدالت یعنی نفس را در میان اخالق متضادۀ بدنیه متوسط سازد ،در
خواستن و نخواستن و غضب کردن و نکردن ،تا آنکه از بدن و قوای آن منفعل نگردد  ...اذعان
(فروتنی) او (نفس) آنها را موجب شقاوت و بُعد او است از باری تعالی (صدرالدین شیرازی،
 :1899ص .)411
اعتدال در قلمروی زندگی اجتماعی و سیاسی به معنای حاکمیت دادن عقلِ دوراندیش بر قوه
تدبیری حاکم بر جامعه و نظام سیاسی می باشد تا از این طریق مسیر و حرکت عمومی جامعه و
نظام سیاسی از تنافرها و تضادهای منافع شخصی و گروهی فاصله گرفته و به سوی آن چیزی
برود که منافع و مصالح عامه و عمومی مردم در دو ساحت مادی و معنوی آنها و بر مبنای
اقتضائات فطرت آدمی پیش رود و از هرگونه یکجانبهگرایی مادی و معنوی پرهیز شود و به
معنای حاکمیت دین و شریعت بر احکام زندگى و تعامالت اجتماعی و تنظیم رفتارهاى فردى و
اجتماعى است ،تا آنها بر طریق عدالت و حق تنظیم گردند.
بنابراین ،اعتدال مدنی به منظور دوری از افراط و تفریطها و پیامدهای آن و به منظور
جلوگیری از ظلم و ستمهای ناشی از انحرافات و افراط و تفریطها و  ،...وضعیت نظامیافته معقول
و مبتنی بر کارکردهای عقل عملی است که با اجرای عدالت و اعطای حقوق مدنی افراد حاصل
میشود ،یعنی عدالت (مدنی) مناسبات اجتماعی متعادل را برقرار میسازد (لکزایی:1861 ،
ص.)889
 .1-1-4اصول و مولفههای اعتدال مدنی

اصل پذیرش واقعیت انسان به عنوان انسان منفعتطلب و طمعورز و ...که بدون تدبیر و
مدیریت آن آسیبهایی را از قبیل ظلم و ستم و بیعدالتی به خود و محیط اطراف خود وارد
میسازد (ابن سینا :1898 ،ص .)68
اصل ضرورت بازدارندگی از بروز جرمها و آسیبها ،تحت عنوان قانون و عبور از وضعیت
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طبیعی انسان تا جامعه و نظام سیاسی یا مصون از بروز جرمها و آسیبهای اجتماعی و فردی شده
یا شاهد کاهش آنها باشد تا همه خود را ملزم به رعایت قانون کنند و جهت مدیریت امور مدنی
همگان به حل عقالنی تعارضات منافع تن دهند.
اصل عدالت مدنی که علت برای سازواری و نظام یافتن و سازه و ساختمان پدیده مدنی و
صناعت مدنی میشود و اجتماع مدنی را مقاوم میسازد (صدرا :1831 ،ص .)111
ضرورت علم مدنی مبتنی بر دریافتهای عقل عملی و تجارب بشری و ساماندهی مبتنی بر
آنها تا براساس اصول و قواعد آن عبور از وضعیت طبیعی به وضعیت مدنی و اقتضائات آن و در
ادامه به وضعیت تعالی انسان و اقتضائات ارتقاء وجودی انسان صورت پذیرد (دوانی ،بیتا:
ص 81؛ طوسی :1818 ،ص .)911
وضعیت حاصل از اعتدال مدنی ،وضعیت مطلوب اولیه پیشافاضلهای است که زمینهساز بروز و
ظهور ارزشها و فضائلی مثل عدالت ،محبت و نوعدوستی و خیرخواهی به یکدیگر و تبدیل آنها
به هنجار عمومی میباشد تا توسط دستگاه حاکمیتی استقرار یافته و در نتیجه و برآمد آنها آسایش
و آرامش و دیگر اهداف فلسفه سیاسی اسالمی همچون تعالی همه افراد و اجزاء و ارکان و
بخشهای دولت و نظام سیاسی باشد.
در این صورت اعتدال مدنی ساماندهی مطابق بر نگاه مجموعی ،انسجامبخشی به کثرتها و
رفع تضادها و برقراری تناسبها است .نوعی مدیریت عقالنی مبتنی بر مصالح و منافع یکدیگر و
مبتنی بر رعایت حقوق شخصی و مدنی است و باالخره اعتدال مدنی نوعی مدیریت عقالنی مبتنی
بر تامین نیازهای متناظر و متکثر مثل عدالت ،آزادی ،حق و تکلیف و ...میباشد.
آن چه محصول چنین اعتدالى در تربیت نفس و فعلیت بخشیدن کماالت آن و حاکمیت
سیاست مطلوب و خردمند انه و حکیمانه و مبتنى بر شریعت در تنظیم رفتارها و قواعد زندگى فرد
و جمعى است ،دستیابى انسان به کماالت نفسانى تا رسیدن به مقام «انسان کامل» و «خلیفه اهلل»
(سهروردی :1831 ،ج ،4ص 113؛ طوسی :1818 ،ص  )11بوده و این همان است که دغدغه
فیلسوف سیاسی در طراحی نظم سیاسی مطلوب میباشد و ضرورتاً از طریق اعتدال مدنی به آنها
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دست یافته میشود.
نزد فالسفه مشاء عدالت مدنی نیز نتیجه تهذیب عقل عملى در حوزۀ فردی و اجتماعی است
تا آنچه در حوزه حکمت عملى رخ مىدهد از طریق شریعت و تدبیر حکیمانه بر مقتضاى مصالح
و منافع همه افراد جامعه باشد (یوسفیراد1864 ،ب :ص )11و نتیجه آن ابتدا جلوگیرى از ظلم و
ستم به هم نوعان و انحراف جامعه از مسیر اعتدال شود و در ادامه با ایجاد اعتدال بر قوای نفس و
جامعه مسیر تحصیل کماالت نظری و عملی و تخلق به فضائل عالی فراهم گردد.
به عبارت دیگر ،پیدایش چنین فضیلتى در افراد مدنی مولّد هیأت و ملکهاى در نفس مىشود که به
واسطه آن ،هنگام تصرفاتش در ابعاد مختلف فرهنگى ،سیاسى ،اجتماعى و اقتصادى ،مرتبه و
جایگاه اشیاء و امور را رعایت کند و با رعایت حقوق هر فرد و شخصیتى و قرار دادن هر چیز در
جاى خود ،ظلمى به کسى یا گروه و جمعى و اجتماعى صورت نگیرد و در ادامه با همکاری با
هم نوعان استعدادهای کمالی به طور مستمر ظهور و بروز نماید و به کماالت دست یابد و در
ساختار و مدیریت نظام سیاسی با استقرار اشخاص حقیقی و حقوقی در جای خود و با تعیین
متعادل و متوازن جایگاههای اجزاء و بخشهای نظام سیاسی ،مولّد بهرهوری بهینه و اثربخش در
دولت و نظام سیاسی میشود (یوسفیراد :1832 ،ص .)191
نزد فالسفه اسالمی تحقق اعتدال در جامعه و نظام سیاسی به وجود قوانین شرعی (ابنسینا،
1424ق :ص )419و قوانین مقتضی مصلحت همه افراد جامعه و فراهم شدن اسباب و لوازم
دستیابی به تعادل نیازمند است تا با شکوفایی استعدادهای کمالی ،تعالی افراد مدنی و دولت و نظام
سیاسی فراهم گردد ،چنانچه خواجه نصیرالدین طوسی همین مقصود را در تعریف حکمت مدنی
اراده میکند:
«نظر بود در قوانین کلی که مقتضی مصلحت عموم بود از آن جهت که به تعادل متوجه باشد
به کمال حقیقی» (طوسی :1818 ،ص .)914

.

در این صورت اعتدال مدنی با رویکرد عملی حاکمیت دادن قوه عاقله و عقل دوراندیش بر
تدبیر و تدبر در مدیریت سیاسی جامعه است .این دوراندیشی موجب تدبیر جامعه و نظام سیاسی
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بر پایه عقل و حکمت میشود (یوسفیراد :1869 ،ص .)91
 .2-4چرایی و ضرورت اعتدال

چرا فالسفه اسالمی در فلسفه سیاسی خود در دستیابی به آرمانها و آرزوهای انسانی و الهی
نیازمند اعتدال مدنی هستند .چرا باید به ضرورت عبور از وضعیت ناهنجار و نابسامان قبلی به
وضعیت مطلوب و جایگزینی وضعیتی مطلوب و به چگونگی این عبور بیندیشند و آن را ضروری
بدانند .در پاسخ فیلسوفان اسالمی به سه دلیل به ارائه چنین وضعیتی که ماهیت فرآیندی دارد،
برمیآیند .یکی از آن جهت که دستیابی به عدالت که از اوّلیترین اهداف فلسفه سیاسی اسالمی
است (یوسفیراد :1831 ،ص ،)198ممکن نمیباشد .مگر زمینهها و شرائط تحصیل عدالت فراهم
باشد و آن وجود اعتدال اولیه بر ساختارها و بر زیرساختهای مدنی است .دیگر از آن جهت که
اگر برنیایند در این صورت فلسفه سیاسی اسالمی آنان بدون ارائه راهکار و بدون ارائۀ مبدّلِ در
نیل به آرزوها و آرمانها بوده و صِرف یک طراحی ذهنی شده و نسبتی به حوزۀ عمل و زندگی
سیاسی در واقعیت خارجی خود پیدا نمیکند و باالخره آنکه سنخ قضایا و مقوالت حوزۀ نظر با
حوزۀ عمل متفاوت میباشد و نمی توان یکباره از وضع موجود که وضع آمیخته به انواع
نابسامانیها و نارساییها است ،به وضع مطلوب نائل شد ،مگر از طریق مبدّل تا امکان انتقال را
فراهم سازد و حاصل همه ادله فوق آن است که گفته شود هدف همه علوم عملی در حکمت
عملی نزد فالسفه مشاء ایجاد اعتدال و حفظ آن در افراد کامل میباشد (طوسی :1818 ،ص 911؛
دوانی :1861 ،ص  13و .)98
در این صورت اعتدال مدنی ضروری است تا فرد ،جامعه و دولت و نظام سیاسی به افراط و
تفریطها و پیامدهای آن مثل بیعدالتی ،ظلم ،ستم و تجاوز به حقوق دیگران رو نیاورند و از
یکسو دیگر دچار ذهنیتسازی و آرمانگرایی بدون دیدن واقعیت و دیدن ظرفیتها و
نابسامانیها نشود و ضروری است تا تعامالت بر رعایت عدالت و اعطای حقوق مدنی افراد قرار
گیرد و تا زمینههای بروز و ظهور ارزشها و فضائل مثل محبت و نوعدوستی و خیرخواهی به
یکدیگر و  ...فراهم شده (سهروردی :1831 ،ج ،8ص 96- 91؛ ج ،4ص  )196و توسط دستگاه
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حاکمیتی استقرار یافته و برآمد آنها آسایش و آرامش و دیگر اهداف فلسفه سیاسی اسالمی
همچون تعالی همه افراد و اجزاء و ارکان و بخشهای دولت و نظام سیاسی باشد .از اینرو اعتدال
مدنی اول قدم برای رسیدن به رشد و توسعه متعادل جسمی و روحی و فردی و اجتماعی و
دستیابی به آمال و آرزوها میباشد (یوسفیراد/1864 ،الف :ص.)138
در دستگاه فلسفی صدرا نیز اعتدال در همه رفتارها و افکار و اعمال مطلوب دانسته شده و
فلسفه ضرورت عدالت رسیدن به وضعیت معتدل رفتارها و افکار و اعمال و پرهیز از افراط و
تفریط آنها است .هر فکر و عمل و رفتار معتدل آن است که از اضداد خالی باشد (صدرالدین
شیرازی :1813 ،ج ،9ص )819و در باب صفات و ویژگیهای حاکم و رهبری نظام سیاسی
هرگونه کمال و مراتب آن را بر وجود اعتدال مزاج وی دانسته شده است (لکزایی:1861 ،
ص .)193
تعریف فیض کاشانی از عدالت هم بر اساس همان اصل محوری میانهروی است .او برای
تعریف عدالت ،نشانه معرفی میکند و میگوید :عدل یعنی میانهروی در هر چیزی ،از اخالق
گرفته تا رفتار و معاشرت با مردم بدون اینکه انسان به افراط و تفریط دچار شود (فیض کاشانی،
1429ق :ص  .)99این نوع تلقی از عدالت کامالً در راستای فراهمسازی وضعیتی است که مولد
بروز و ظهور افکار و اعمال و رفتارهای بدور از افراط و تفریط و در ادامه رعایت عدالت در آنچه
الزم است عدالت به رعایت تساوی باشد و یا رعایت عدالت در آنچه الزم است به رعایت تناسب
باشد .چنین اعتدالی سبب برای ثبات و تعادلبخشی دانسته میشود و وجود فضای تعادل و توازن
و ثبات بستری نو و جدید برای فعلیت یافتن استعدادهای بالقوه و حرکت و رشد آنها تا کامل
شدن آنها را فراهم میکند و در نتیجه چنین اعتدالی سبب برای کمال انسان مدنی میشود و این
همان است که هدف فلسفه سیاسی میباشد.
بنابراین ،طبق آنچه در بحث چیستی اعتدال گفته شد در فلسفه اسالمی «تعدیل» علت و سبب
کمال هر موجودی میباشد که در ابتدا کماالتش بالفعل نبوده ،اما در یک پروسه کمالی و رشد
یافتگی ،استعدادهای کمالیاش فعلیت مییابد .اگرچه سیاست تعدیل سببیت تام برای کماالت همه
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اشیاء ندارد و باید شرائط موجود و موانع مفقود باشند تا کمال یک شئ محقق شود.
از اینرو زندگی مدنی و نظم سیاسی که جزئی از عالم هستی میباشد ،ناگریز است رشد و
توسعه و تعالی خود را از طریق به اعتدال رساندن قوا و استعدادها و توانمندیهای خود دنبال کند
(واعظی ،1861 ،ص  ،)69و اِلّا سر از افراط و تفریط و ناسازگاری و انحراف درمیآورد و انسان را
به آن سویی میبرد که یا هدر دادن توانمندیها و استعدادها و در نتیجه هالکت و نابودی آن را
موجب میشود و یا عالوهبر آن از شکوفایی استعدادها و دستیابی به کماالت سعادتآور و باالخره
از سعادت حقیقی باز میماند و به ذهنگرایی و آرمانگرایی بیحاصل سردرمیآورد.

 .5نتیجهگیری
مساله فالسفه اسالمی قبل از تحقق آرمانها و آمال و آرزوهای نهایی ایجاد اعتدال در
موجودات ارادی خاصه سیاسی -اجتماعی است .آنان با درک صحیح از اعتدال حقیقی که بر عالم
موجودات تکوینی حاکم است ،درصدد فهم چیستی اعتدال در عالم ارادی انسانی اعم از زندگی
فردی و جمعی انسان و کیفیت و سازوکار تحقق آن برآمده و تامالت زیادی از اسباب و آثار و
پیامدها و از چگونگی رسیدن به آن داشتهاند تا بتوانند آن را در زندگی فردی و جمعی و در نظام
سیاسی محقق سازند و در ادامه بر پایه توازن و تعادل حاصله به کمال حقیقی و نهایی که هدف و
غایت فلسفه سیاسی است ،برسند .از این رو اعتدال مدنی آنان یک وضعیت سامان اولیه بعد از
خروج از تعارضات منافع و برقراری تعامالت بر مبنای تناسبات و بر مبنای حقوق مدنی افراد
است و پایه و اساس و شرط تحققی نظم مطلوب آنان در رسیدن انسان به آمال و آرزوهای خود
میباشد.
دستاوردها:
ـ اعتدال مدنی در جامعه و نظام سیاسی از وقوع آسیبهای اجتماعی و جرائم فردی و
اجتماعی جلوگیری میکند.
ـ با اعتدال مدنی افراد و امور مدنی هم در جایگاههای خود قرار گرفته و هم استعدادهای
بالقوه خود را بروز داده و امکان بهرهوری بهینه و اثربخش فراهم میگردد و در نتیجه این امر
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حرکت و پویایی و تالش افراد در جامعه و بسیج امکانات و همافزایی آنها را در پی دارد.
با اعتدال مدنی هم حقوق خصوصی افراد مدنی(در چارچوب عدالت فردی) و هم حقوق
عمومی افراد(در چارچوب عدالت مدنی) اداء میشود.
ـ اعتدال هموزنسازی و میانهروی صِرف نیست ،بلکه حرکتی هدفمند و رو به جلو همراه با
رعایت وزن افتراقی همه مولفههای موثر در نظامی از اولویتبندیها و مبتنی بر حق در اداره
دولت و نظام سیاسی است ،یعنی نظامی از اولویتبندیها در نیل به اهداف و مطلوبها و آرمانها
است.
ـ اعتدال پایایی و پویایی متوازن است و حرکت و تغییر رو به جلو متعالی بعد از ثبات است.
ـ ضروری است قبل از اینکه در خردورزیها به آرمانها و دستیابی به آنها پرداخته شود ،به
مشکالت و مسائل عینی و واقعی بیرونی پرداخت تا فلسفه سیاسی اسالمی به آرمانگرایی و
ندیدن واقعیتها محکوم نگردد.
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