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 مقدمه
های فارسی به معنای پرورانیدن، پروردن و تربیت در فرهنگ
از رب در اصل به معنای  در لغت این واژه(. 1) آموختن آمده است

ا تپرورش است؛ یعنی ایجاد حالتی پس از حالت دیگر در یک چیز 
 وب خود دست یابد و شکوفایی حاصل شودلآن چیز به نهایت مط

(2-3.) 

 تربیت از لحاظ مفهومی در اصطالح منطقی تعریف واحدی ندارد.
شناسی، اندیشمندان هر کدام بر اساس دیدگاه خود در باب هستی

شناسی و به طور کلی فلسفه تربیتی خویش شناسی ، معرفتسانان
اند. شهید مطهری تربیت را پرورش تعریفی از تربیت ارائه داده

 (.4ها دانسته است )استعدادهای درونی بالقوه و به فعلیت رساندن آن
شده بر پیامبر اسالم های وحیقرآن به عنوان کتابی که شامل آموزه

کتابی اخالقی تربیتی است. در برآیند کلی از  ی اولاست در وهله
ترین ویژگی در رفتارهای انسانی، برای تحقق زیست مهم این کتاب،

ای که گونهبخشی به زندگی است. بهاخالقی، اعتدال یا توازن
ای از گرایی در قرآن، یک گفتمان به معنای مجموعهاعتدال
توجه  باید شده است.بندی شده و پیوندیافته تعریف های فصلنشانه

د باشها میای از دادهداشت که مفهوم گفتمان شامل مجموعه گسترده
شوند بندی میکه حول محور اصلی، تحت عنوان دال مرکزی صورت

(5.) 

 و حد معنای به لغت در و شده گرفته «عدل» ریشه از اعتدال واژه
 نامش از که گونههمان روی،میانه .(6)است  رویمیانه و وسط

 لتمای عدم و وسط و میانه راه گزینش و پیمودن معنای به پیداست،
 .است تفریط و افراط سوی دو به

نظریه اعتدال یکی از انواع نظریات اخالقی فضیلت است که 
پردازان اصلی آن در یونان باستان بودند. این افالطون و ارسطو نظریه

 فیلسوفان و علمای نظریه به دلیل سازگاری با متون دین اسالم، نزد
اخالق اسالمی رواج زیادی یافته به نحوی که اغلب اندیشمندان 

سینا، فخر رازی، غزالی، مسکویه، خواجه اسالمی چون فارابی، ابن
 اند. هسته اصلینصیر طوسی و مالصدرا از این نظریه استقبال کرده

ی حد وسط زرین است که بر اساس آن فضیلت قاعده نظریه اعتدال
و همه فضایل  شده استروی تعریف قی به اعتدال و میانهاخال

اخالقی به لحاظ وجودی بین دو رذیلت افراط و تفریط در نظر 
 شوند.می گرفته

ناپذیر البته اعتدال و حد وسط ارسطویی، همیشه یک امر انعطاف
 هک آنجا از است ملتفت نکته این به خود (. ارسطو7) عددی نیست

کارگیری این قاعده برای به هستند، کمّی مفهوم دو تفریط و افراط
 می،ک غیر و کیفی امور برای وی روامور غیر کمی روا نیست؛ از این

 هب اعتدال آن در که کندمی بیان دیگری شکل به را اعتدال قاعده
 هب یا موقعیت و شرایط متناسب با عملِ و توازن و تناسب معنای
است. چنانچه در کتاب تربیتی  درست شیوه به عمل دیگر، تعبیر

روی، هماهنگی و توازن به اخالق نیکوماخوس اهداف تربیتی میانه
شناسی یک نظام تربیتی مورد تأکید ارسطو قرار عنوان هسته ارزش

 (.8گرفته است )

 «وسط»همچون  کلماتی با آن مفهوم اما نیامده، قرآن در اعتدال کلمه
 «قوام»(: 22: قصص) «سواء» ،(1۹: لقمان) «قصد» ،(143: بقره)
 .(۹بیان شده است ) قرآن در( 67: عمرانآل) «حنیف» و (67: فرقان)
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ترین بخش معارف اسالمیِ ترین و عمدهتربیت اسالمی یکی از مهم
بعثت،  نهایی توان گفت فلسفهبعثت پیامبران است. تا آنجا که می

هدف عمدتاً از انسان است. این  تربیت و بالقوه انسانِ نمودن بالفعل
زمینه مساعد برای شکوفا کردن  ایجاد و موانع طریق رفع

شود. هدف کلی در نظام تربیت استعدادهای نهفته انسان انجام می
 (.10) اسالمی، کمال انسانی است

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برای فلسفه تعلیم و تربیت در 
و سیاسی شش ساحت در نظر گرفته شده است. ساحت اجتماعی 

یکی از این شش ساحت است که بسیار نیازمند به الگوی اعتدال 
ی معاشرت اجتماعی و است زیرا این ساحت مربوط به حوزه

 (.11باشد )تعامالت سیاسی می

اجتماعی و سیاسی به دنبال مقاله حاضر با عنایت به همین ساحت 
حور ال مهای قرآنی با نگاه اعتدواکاوی استلزامات تربیتی در آموزه

 است.
 
 چارچوب نظری در فهم اعتدال: نظریه تشکیک-1

 هک است این ارسطو اعتدال قاعده از درست تحلیل چنانچه ذکر شد
 تناسب» به چه در حوزه عواطف و چه در حوزه اَعمال را «اعتدال»
زان می لحاظ به مناسب، حد این است ممکن. کنیم تفسیر ،«توازن و

 مطابق وسط اما در موقعیت دیگر، مطابقِ موقعیت، یک در و اندازه
 نیتواز تفسیر شارحان، سوی از تفسیر این. باشد فزونی یا کمی

 (.12است ) شدهخوانده

از قاعده اعتدال ارسطو، ما را از وجهی به سوی « تفسیر توازنی»
کند. به ویژه آنکه فهم رهنمون می« نظریه تشکیک مالصدرا»

تواند نظریه حکیم شیعی میگفتمان اعتدال قرآنی از جانب 
رهگشاتر باشد. تشکیک در لغت به معنای تردید است و زمانی که 

مشکّک در  .(2رود )دار و شک برانگیز شود به کار میچیزی شبه
ای است که صدق آن بر افرادش متفاوت است اصطالح فلسفی کلی

یعنی نسبت به برخی شدید و نسبت به برخی ضعیف است. در چنین 
آید که این کلی مشترک لفظی است یا این شک به وجود می حالتی

 (.13معنوی؟ )
های سهروردی مالصدرا نظریه تشکیک خاصی را بر پایه آموزه

یاز و االمتاستوار نمود و وجوه تمایز اشیاء را با تمرکز بر اتحاد مابه
االشتراک دانست. تمثیل رایجی که بعدها مورد اشاره مالصدرا مابه

گرفت آن بود که نور یک شمع و نور خورشید هر دو در  نیز قرار
اند و از سویی تمایز آن دو نیز به نوریّت با یکدیگر مشترک

(. حال مالصدرا بر مبنای استدالل 14ی همان نور است )واسطه
ه داند. در چنین توصیفی نتمثیلی، کل واقعیت هستی را مانند نور می

مت است و نه مرتبه قوی آن، مرتبه ضعیف آن، نورِ آمیخته به ظل
چیزی غیر از نور است. پس واقعیت هستی در عین حال که گوناگون 

 (.15) آید  یکی استو مختلف به نظر می
چیزی غیر از وجود، -با توجه به مشی اصالت وجودی مالصدرا

هر یک از مراتب تشکیک وجود دارای شدت و  -تحقق ندارد
تباط با یکدیگر بوده و مراتب اند که این مراتب وجودی در ارضعف

پایین از شدت کمتر و مراتب باال از شدت وجودی بیشتری 
شدت و ضعف شامل  ( امتیاز و اختالف عالوه بر16) برخوردارند

تقدم و تأخر، زیادت و نقصان، اقلیت و اکثریت، اوّلیت و آخریّت 

شود که همگی در اصطالح فلسفی اختالف تشکیکی نامیده می
 وحدت حفظ عین در واحدی حقیقت تشکیک، (. در17) شوندمی

حقیقت  همان به نیز آن چراکه کثرت پذیردمی کثرت خود،
که  ایگونهبه حقیقت، ذات از خارج امری به نه است واحد

بر مبنای چنین نگرشی ( 18شود ) دارخدشه حقیقت آن وحدت
اند و تفاوت عالی و دانی در شدت و همه مراتب وجودی یگانه

ضعف یا نقص و کمال آن است یعنی وجه اشتراک و امتیاز آن همان 
حقیقت اوست. در چنین خوانشی شدت و ضعف مقوّم مرتبه 

تواند مقوّم اصل وجود باشد و نه ضعف وجودی است اما نه شدت می
تواند تأثیری در صدق مفهوم وجود بر موجود ضعیف داشته باشد. می

ت که این مراتب از آن اصل اصل حقیقت وجود دارای مراتبی اس
اند. مالصدرا در بیان دیدگاه خود به آیاتی از قرآن واحد ظهور یافته

 جویدتمسک می (84)اسراء: «شاکِلَتِهِ قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلی»از جمله 
(1۹.) 

 و بخشیتوازن الگوی اعتدال، شناسانه معنا مایهچنانچه ذکر شد بن
-میانه با هم سازوارگی این است. سازی در یک الگوی جامعتقارن

 شود؛می همسو و نشینبه فراخور هم ناپذیریمیانه با هم و پذیری
 ودنب تقریبی. است «تدقیق نه» و «تقریب» از سخن اعتدال در زیرا

که این نحوه  است هاآن «بودن ذومراتب» و «مدرّج» بیانگر هاپدیده
 رابطه و زده پیوند «تشکیک نظریه» خوانش از اعتدال آن را با

کند. بر این اساس ما در این مقاله بیشتر می برقرار هاآن بین معناداری
از نظریه تشکیک مالصدرا در تفسیر و تبیین نگرش اعتدال قرآنی 

 بهره خواهیم برد.
 تواندمی تشکیک با نسبت در اعتدال دینی، باشی درون چارچوب در

 با گستره جامعه و عرصه سیاست در را الهی دین به باورمندان
 تأیید و توجه مورد آنان بودن ذومراتب پذیرش و مدرج حقیقت

 از درک و پذیرش مانع که سویه یک هایداللت از و دهد قرار
دیگری و عامل تحمیل عقیده است جلوگیری به عمل آورد. چنین 
نگرشی و تعمیم نظریه تشکیک به عرصه اجتماع و سیاست به 

ها و لزوم حفظ و ارتقاء خوبی با پذیرش تنوع و تکثر اندیشه
کرامت انسانی سازگار بوده و زمینه تحقق موارد فوق به عنوان 

 کنند.استلزامات تربیت اعتدال قرآنی را فراهم می
 چون اتیصیخصو گرفتن نظر در با تشکیک شناسانهروش کاربست

 و کمال» از ایدامنه با هاپدیده بودن مدرّج بودن حقیقت، ذومراتب
 عین در کثرت از هاآن برخورداری ،«نفی و کمال نه» و «نقص

روی و گریز اعتدال در معنای توازن، میانه مفهوم با تواندمی وحدت،
 در .نماید پیدا موضوعیت و از افراط و تفریط و قطبیت، سنخیت

 بر ویانهجمشارکت دستیابی امکان قبول با تشکیک نظریه نتیجه،
 ینا تربیت اجتماعی و سیاسی از عرصه در اش،معرفتی هایبنیان پایه

یه، یکسو و گرایانهافراط رفتارهای به جای است برخوردار ظرفیت
با محوریت نگرش عقالنی به جای تحمیل عقیده با پذیرش تنوع و 

ینگونه تکیه کند و ا زیادتکثر اندیشه بر درک متقابل و گفتگوی 
 در جهت حفظ و ارتقاء کرامت انسانی بکوشد.

ها و استلزامات تربیت اعتدال قرآنی در ساحت در ادامه شاخصه
 اند.فتهاجتماعی و سیاسی مورد واکاوی قرار گر

 
 عقالنیت محوری -2
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 1401 پاییز، 3، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

ای از قوای نفس شناسی، عقل را به مرتبهحکما در معنای معرفت
انسانی که با ادراک کلیات، تمایز انسان از سایر حیوانات است 

ترین سرمایه درونی اصلیتوان عقل را می(. 20) اندتعریف کرده
به  انسان دانست. اساساً پاسخ به اینکه چه کاری اعتدالی است؟

گردد که بدون در نظر گرفتن آن همه میتشخیص صحیح عقل بر
گر و تفریط کار افراد خود را اعتدالی دانسته، جاهل و افراط

آورد عقل است. در معناشناسی لغوی خوانند. پس اعتدال نیز رهنمی
تن، داشعقل از عقال گرفته شده است و در اصل به معنای بستن، نگه

ا انسان به معنای خود نگهداری و حبس نفس امساک و در ارتباط ب
 (.21) است

 انسان یعنی اعتدال، عدم جهل، شأن و است اعتدال عقل، شأن اصوالً
( ع) علی امام متعادل، غیر جاهل انسان و است متعادل انسانی عاقل

 اال الجاهل الترى: »فرمایدمی بیان را شأن همین جاهل انسان درباره
 ندکمی افراط یا که این مگر بینی،نمی را جاهل ؛«مفرطأ أو مفرطة

امام علی در باب اهمیت  (70 حکمت البالغه،نهج) تفریط یا و
ال یستعان علی الدهر اال »اند: نظیر عقالنیت در زندگی فرمودهبی

 توان فائق آمد مگر با کمک عقلبر مسائل روزگار نمی«: بالعقل
کنار معیارهای اسالمی بر با این نگاه در سند تحول در . (22-23)

درک »خردورزی و عقالنیت محوری تأکید زیادی شده است: 
روبرویی  مناسب موقعیت اجتماعی و سیاسی خود و جامعه، نیازمند

خردمندانه با تحوالت اجتماعی و سیاسی بر اساس نظام معیار 
 (.11) «اسالمی است

 مانند اگرچه در قرآن واژه عقل به کار نرفته است ولی مشتقاتی
ات عقل در آی تعقلون و یعقلون حدود پنجاه مرتبه استفاده شده است.

-های قرآنی هم به عنوان منبع معرفت و هم روش معرفتو آموزه

کند. از طرفی در نگرش فلسفی هر موضوعی شناسی ایفای نقش می
با مباحث عقلی عجین شده است. از مباحث خاص فلسفه صدرایی 

زنه بین امو»توان به اصل بعدی میدر مخالفت با نگرش تک 
کتاب  در که مالصدرا مـعتقد اسـتاشاره کرد. « و معقول محسوس

بین  و تعادل توان موازنهالهی مـوازین کـل علوم موجود است و می
 (.24) کردآن اخذ  از محسوس و معقول را

اساساً نوع رویکرد مواجهه تفکر فلسفی با متن قرآنی از نوع عقل 
و  مـنطق دلیلسراسر،  منطق قـرآنری است. در این رویکرد محو

خواهد تا بر اثبات عقاید می صاحبان از جا است و همه عقالنیت
« قُلْ هاتُوا بُرْهانَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ صادِقینَ» خود برهان آورند: عقیده
از قـرآن  همچنین در آیات بسیاری (.111الحکیم، بقره:  )قرآن

تعلیم و تـعلم  و همواره شده استو تفکر دعوت به تعقل مجید، 
. چنانچه قرآن، تبیین آیات الهی را است قرار گرفتهستایش مـورد 

( و سهم 242و  73الحکیم، بقره: قرآن ) داندبه منظور تعقل مردم می
 ماردشها مییافتن به واقعِ آیات الهی و استفاده از آن متفکران را راه

 (.۹( )164الحکیم، بقره:  قرآن)
با توجه به اینکه تربیت اساساً یک فرایند تعاملی و دوجانبه است. 
استدالل به هر میزان که بتواند متربّی را به جنبش واداشته و باعث 

اثرگذارتر  شود تربیت از حالت انفعالی و یک جانبه دور شود و
(. البته به این نکته نیز باید توجه داشت که حتی استدالل 25)شودمی

انبیا برای ایمان آوردن مردم باید با مقبولیت اختیاری خودشان 
وا إِنَّما یَتَذَکَّرُ أُولُ»همراه باشد زیرا شأن نبی، تذکار است 

لِأُولِی  هُدیً وَ ذِکْری» (1۹، رعد: الحکیمقرآن )«الْأَلْبابِ
( و از طرفی ایمان اجباری اگر 54، غافر: الحکیمقرآن )«الْأَلْبابِ

 امکان پذیر هم باشد به هیچ وجه مطلوب نبوده و به نوعی نقض
 (.۹غرض است )

سَبیلِ رَبِّکَ  ادْعُ إِلی»سوره نحل  125عالمه طباطبایی در تفسیر آیه 
قرآن «)هِیَ أَحْسَنُ وَ جادِلْهُمْ بِالَّتی هِالْحَسَنَ هِوَ الْمَوْعِظَ هِبِالْحِکْمَ

را « جدل»و « موعظه»، «حکمت»سه طریقه  (،125الحکیم، نحل: 
، «برهان»که خدا برای دعوت بیان کرده با سه طریق منطقی یعنی 

داند. البته آیه شریفه درباره جایگاه و منطبق می« جدل»و « خطابه»
کاربرد این سه طریق ساکت است و تشخیص موارد را به عهده خود 

هم تفاده برحسب فتوان گفت نوع اسکننده گذاشته است. میدعوت
یی هاو استعدادِ پذیرفتنِ حق است. بعضی از افراد خاص که دارای دل

نورانی هستند و با استعدادترند و با علم و یقین الفت دارند و زود 
شوند دعوتشان باید از راه حکمت یعنی مجذوب حقایق عقلی می

با  شان بیشتربستگیاما بعضی از عوام که دل؛ برهان صورت گیرد
پذیرند اما دشمن با حق رسوم و عادات است اگرچه برهان را نمی

نیز نیستند اینگونه اشخاص را باید با موعظه حسنه دعوت به دین 
بازند باید از راه مجادله نمود. اما در مورد کسانی که معاند و لج

 (.26) وارد شد
چنین شیوه تربیتی عقل محوری کامالً با جبر و تحمیل عقیده در 

الجمع است. از سوی دیگر ل است و به اصطالح منطقی مانعهتقاب
بستر مناسبی برای پذیرش تنوع و تکثر اندیشه خصوصاً در ابعاد 

آورد. در ادامه به بررسی و تحلیل دو اجتماعی فراهم می-سیاسی
م عد»محوری که شامل شاخصه و استلزام تربیتی مبتنی بر عقل

 م: پردازیاست می« ر اندیشهپذیرش تنوع و تکث»و « تحمیل عقیده
 
 عدم تحمیل عقیده 2-1

تعلیم و تربیت امری معطوف به حوزه انسانی است و هدف اصلی 
نیست که قابل  چیزی انسان ساختن و هاستانسان آن ساختن

است. چنانچه  موانع کار برداشتن باشد بلکه عمده او به تحمیل
که  استعدادهایی استتر ذکر شد تربیت فرآیند شکوفا کردن پیش

همه  متعال (. خدای27) به صورت نهان در نهاد انسان وجود دارد
 اما است؛ داده قرار هاانسان نهاد در را شدن الهی استعدادهای

 وجود تکامل این راه سر موانع فردی و اجتماعی نیز و هاغفلت

 تا نماید را رفع موانع این که است این تربیت و تعلیم هنر دارد.

بر این  کند. با خودشناسی در مسیر شکوفایی حرکت بتواند انسان
 اخالق چون کار نیست؛ در در تربیت اصیل قرآنی تحمیلی مبنا

 و در انداخت جا تحمیل توان بانمی  را های الهیارزش و انسانی

« بشارت»کرد. شأن تربیتی ارسال رسل در قرآن  نهادینه کسی وجود
)قرآن  «وَ ما نُرْسِلُ الْمُرْسَلینَ إِالَّ مُبَشِّرینَ وَ مُنْذِرینَ»است: « انذار»و 

 (.۹( )56کهف:  و 48الحکیم، انعام: 
آزادانه و آگاهانه مبانی نظری تحول بنیادین نیز از پذیرش در سند 

دین اسالم برای تشکیل و پیشرفت جامعه صالح نام برده شده است 
ها در سطح ملی بر مدارا و تحمل عقاید مخالف و خرده فرهنگو 

« عبدت»بر « استدالل»سند و جهانی تأکید کرده است. چرا که در این 
 (.11)اولویت دارد 
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اگویی حتی نسبت به مدار اسالمی، توهین و ناسزدر تعامالت اعتدال
دشمنان، محکوم و ممنوع است، قرآن حتی به مؤمنان اجازه نداد 

پرستان را سَبّ کنند تا چه برسد به اینکه حرمت جان های بتبت
پرست بودن از بین ببرند )قرآن ها را صرفاً  چون بتو مال آن

 (. ۹( )108الحکیم، انعام: 
گفتمان هستند که اشاره قراری و از جاشدگی از مفاهیم نظریه بی

ها و حوادثی دارد که هژمونی و تسلط گفتمان حاکم را به بحران
ها عمدتاً حاصل نگاه نفی و حذف کثرت قراریکشد. بیبه چالش می

در جامعه است. پیامد اجتماعی و سیاسی این نگاه رشد خصومت و 
 خواهی یکسان و جویی(. برتری28ظهور غیریت در جامعه است )

 و هااندیشه تفاوت از اسالم، و است محکوم دین، منطق در ر،افکا
 ا،ر آن و کندمی طرفداری و استقبال صراحت به گوناگون، نظرات

که آن هم مشکّک و  – حقیقت به دستیابی برای مؤثر راهی
آورد. این بیان به معنای نسبی بودن می حساب به -ذومراتب است

حقیقت نزد آراء مختلف حقیقت نیست بلکه بدان معناست که 
 پراکنده شده است.

 برای مهم راهبردی مختلف، نظرات از استقبال و آراء تضارب
 و برقراری اعتدال در عرصه متنوع اجتماع است؛ حقیقت به رسیدن

ما أَنْتَ عَلَیْهِمْ وَ : »فرمایدمی پیامبر به خداوند، رو، این از
تو بر آنان چیره نیستى تا به اجبار، به  (45الحکیم، ق: قرآن )«بِجَبَّارٍ

در عوض آیات زیادی راهبرد تربیتی انبیاء در  .ایمان وادارشان کنى
ها دانسته است: بودن آن« نذیر»و « مبشر»هدایت جامعه را بر محور 

 ،الحکیمقرآن ) «یا أَیُّهَا النَّبِیُّ إِنَّا أَرْسَلْناکَ شاهِداً وَ مُبَشِّراً وَ نَذیراً»
رُساُلً »(؛ 7، رعد: الحکیمقرآن )«إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ»(؛ 45احزاب: 

إِنْ هُوَ إِالَّ نَذیرٌ »(؛ 165، نساء: الحکیمقرآن )«مُبَشِّرینَ وَ مُنْذِرینَ
 (.۹( )184، اعراف: الحکیمقرآن )«مُبینٌ

قرآنی حتی بر خواسته حق و صحیح، جبر و تحکم روا در منطق 
این برای آن است که حتی در صورت تحقق چنین امری این  نیست.

رویکرد در راستای اهداف تربیتی اصیل و متوازن اسالمی نیست. بر 
خطاب  53در نامه مشهور ( ع) علی این مبنا است که این سخنان امام

 امام منصوب من نگو، هرگز !مالک ای شود:به مالک قابل فهم می
 ویران را انسان قلب روحیه، این. است واجب من از اطاعت و هستم

 نامطلوب تغییر دستخوش را، حاکمیت و مخدوش را، دین یچهره و
کنند: امام در همین نامه در باب اخالق رهبری بیان می .گرداندمی

ای برادر دینی تو و دسته دیگر همانند تو در اند: دستهمردم دو دسته»
اعتدالی آشکار  مشی یک این، (53 نامه البالغه،نهج) «آفرینش هستند

ع( است. در وجه این قاطعیت و تندی در کالم ) امام علی سیره در
اساساً جنس ایمان با محبت و دوستی سازگار و  توان گفتامام می

 الجمع است.با تحمیل و جبر مانعه
 
 پذیرش تنوع و تکثر اندیشه 2-2

از راهبردها و  منطقی و عقالیی، اصول بر مبتنی تکثرپذیری
 در آید،به شمار می اعتدال جامع قرآنی در تربیتیاستلزامات مهم 

 رد اختالف، اصلی عامل جویی،برتری و تحکم مقابل انحصارطلبی،
لزوم  های کالن اجتماعی است.ها به ویژه در عرصهانسان میان

لَّذینَ ا»پیروی از سخن حق، امکان شنیدن صداهای گوناگون است: 
 (.18، زمر: الحکیمقرآن )« یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ

 هبلک دهدنمی قرار انکار مورد را هاتفاوت و هاکثرت تنها نه قرآن
 هشمرد بر ناپذیراجتناب اندیشگی نظام مراتب سلسله در را هاآن

 وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ یا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثی»است: 
 خواست،می پروردگارت ( اگر13الحکیم، حجرات: قرآن )«قَبائِلَ
 ولی داد،می قرار( اختالف گونههیچ بدون) امت یک را مردم همه

(. پس وجود تکثر و 118 هود: مختلفند)قرآن الحکیم، همواره هاآن
در این آیه، قرآن به تعبیر  تنوع اجتماعی یک خواست الهی است.

 منطقی از یک استدالل قیاسی رفع تالی استفاده کرده است. 
یافته و به اعتدال رسیده، تربیت های قرآنی انسانبر اساس آموزه

گیرد، قیم مآبانه و متکبرانه هنگامی که در مناصب قدرت قرار می
 یال تَقُولُوا لِمَنْ أَلْق وَ»کند: رقبایش را، با نگاه طرد و نفی نظاره نمی

( چنین ۹4الحکیم، نساء: )قرآن   «مُؤْمِناً إِلَیْکُمُ السَّالمَ لَسْتَ
های رویکردی برخاسته از نگاه تشکیکی و طیفی به افراد و گروه

جامعه است که باعث پذیرش تکثر آراء مختلف در یک چارچوب 
 شود.منطقی می

 و گوناگون هایباسلیقه ملت، رسد که اجتماعچنین به نظر می
ه شود کمعتدل زمانی حاصل میمتفاوت با یک تربیت  هاینگرش
 زدن تشکیک حقیقت و فهم تکثر به انحصارطلبی، اذعان از پرهیز

 هسته عنوان به توحید مفهوم همگان صورت پذیرد. به عنوان مثال
 عنصری عنوان به تواندمی الهی ادیان در اصلی و دال مرکزی

 سلسله از برخورداری با خاص تا عام از ایگستره در بخش،وحدت
 لیتاق و اکثریت یعنی شرایط برحسب و خود بخش کثرت مراتب

 همچنان. گیرد قرار توجه و تفسیر مورد جامعه بدون نفی دیگری
 نانآ و است برده بهره کتاب اهل برابر در ظرفیت این از قرآن که
 دعوت طاغوت از اجتناب و خدا از اطاعت برابر در تجمیع به را

مْ کَلِمَةٍ سَواءٍ بَیْنَنا وَ بَیْنَکُ قُلْ یا أَهْلَ الْکِتابِ تَعالَوْا إِلی»: است کرده
مذکور  (. مفسرین، آیه64 عمران:الحکیم، آل)قرآن  «أَالَّ نَعْبُدَ إِالَّ اللَّهَ

اوند به عنوان روش اند که خدرا، تبیین یک روش اعتدالی دانسته
تعامل با اهل کتاب، برای دعوت به راه اعتدال، به پیغمبر اکرم که 

نامیده است « کلمه سواء»نماد اعتدال است، سفارش کرده و آن را 
که ناظر بر فرهنگ معتدل و مشترک الهی بوده و باور و عمل به 

 (.2۹، ۹آن، برای همه نافع و سودمند است )
 که است آن بیانگر دارد قرار درجات از ایمجموعه در ایمان اینکه

 ایمان از ایاز مرتبه مؤمنین، از فردی هر ورزی،ایمان خصوص در
 (10الحکیم، حجرات: )قرآن  «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ»است  برخوردار

ا عنایت اما ب شود تلقی نقص یا کمال دیگری با نسبت در تواندمی که
 قلمداد ایمان نفی مفهوم به ایمان نقص این به نظریه تشکیک

 و ناف نه» است« نقص و بقا» بر زیرا تمرکز در این رویکرد شود؛نمی
ط بر نقای اسلوب و روش گفت و شنود در اسالم لبه طور ک«. نفی

به کارگیری زبان و احساس مشترک مشترک تکیه دارد و این نحوه 
ز تر ادر جریان تربیت سبب نزدیکی افکار و ایجاد تفاهم و مهم

 شود.همه حفظ و ارتقاء کرامت انسانی می
 
 حفظ و ارتقاء کرامت انسانی:-3

کرامت در لغت به معنای بزرگوار شدن و شرافت و حرمت داشتن 
را به صورت شناسانی مانند قریشی واژه کرامت (. لغت30) است

(. این بیان تقابل، حاکی از 31) اندسلبی در مقابل واژه لئامت آورده
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 1401 پاییز، 3، شماره 6دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

ه بنابراین واژ نمود بارز مفهوم علوّ و شرافت در معنای کرامت است؛
کرامت چنان گستره معنایی دارد که اگر قرینه خاصی نداشته باشد 

شود. مدنظر داشتن کرامت شامل بسیاری از حسنات و خیرات می
انی از استلزامات مهم تربیت اعتدالی است. چنانچه بیان شد انس

ت تفسیر شده اس« توازن و تشکیک»اعتدال در این مقاله با رویکرد 
 که از دست نرفتن کرامت در امر تربیت الزمه آن است.

مرتبه در قرآن به کار رفته است.  47واژه کرامت و مشتقات آن 
ن موصوف به این صفت انسان در کنار خداوند، فرشتگان و قرآ

تعالی فرمود و لقد حق »به تعبیر مولوی ( 32) عظیم واقع شده است
بسیاری از  (33«)کرمنا بنی آدم نگفت کرمنا السماء و االرض

مفسران به نعمت عقل به عنوان بعد چرایی و معنای بارز این کرامت 
 ها، ناشی از وجود عقل استاند زیرا همه توانمندیاشاره کرده

(2۹،34.) 
برخی اندیشمندان محور تعلیم و تربیت دین الهی و اساس  باور به

وقتی ( 36-35) تعلیمات آسمانی بر کرامت انسان نهاده شده است
و همه امور تربیتی صورتی از کرامت  تربیت بر اساس کرامت باشد

زند. تالی انسانی بیابد میل به کرامت در آدمی از درون جوانه می
ه بیند که باست که انسان کریم خود را برتر از آن میاین مقدم این 

که پستی آور است روی آورد یا تن به شهواتی  هاها و حرامزشتی
دهد که نزد او خوار است و با ارتکاب گناه و نافرمانی خدا، 

ترین است و کرامت موهبت اوست کنار پروردگاری را که کریم
در مبانی نظری تحول (. 37) گذاشته و کرامت خود را زیر پا گذارد

باید در فرآیند تربیت، کرامت ذاتی همه افراد »بنیادین نیز آمده: 
راین بناب مرتبط با این جریان حفظ و زمینه ارتقای آن فراهم گردد؛

های تربیتی چنان سامان یابند که نه تنها الزم است همه فعالیت
م است زکرامت ذاتی همه افراد مرتبط با تربیت حفظ شود بلکه ال

همه افراد با احساس ارزشمندی و عزت نفس، زمینه پاسداشت 
 (.11« )کرامت خود و دیگران را فراهم آورند

مالصدرا به عنوان حکیمی شیعی که در ابعاد نظری و عملی نگاهی 
جامع به هستی، خدا و انسان دارد در باب نسبت میان نظر و عمل 

در ه است به نحوی که ای بدیع ارائه دادو فکر و اراده، نظریه
ی او با نوعی وحدت میان واقعیت و شهود از یکسو و عقل و فلسفه

در مقام ای که مالصدرا گونهشویم بهوحی از سوی دیگر مواجه می
تبیین نظریات فلسفی خود نظامی جدید و جامع بنیان نهاده است که 
در پرتو آن، عقالنیت، معنویت و کرامت انسانی تفسیر واحد و 

 اند.ماهنگی یافتهه
های عقالیی به آموزه-تفکر فلسفی از نوع صدرایی، نگرشی منطقی

بر اساس آنکه در این نگرش ارتباط انسان با خدا از سنخ  دینی دارد.
به وجود مستقل است در اینجا یک « وجود رابط»ارتباط یک 

گونه که ما وجود ربطی آید یعنی همانکرامت و حق ربط پدید می
حق رابط هم داریم این حق ناشی از ارتباطی است که با داریم، 

« هاسلسله کرامت»خداوند وجود دارد و این ارتباط برای او یک 
تواند کس دیگری نمیآورد که هیچو حقوق خاصی به وجود می

ها را از او بگیرد به همین دلیل است که کرامت، ذاتی انسان آن
 (.38) شودمی

آیات قرآنی در وصف انسان در وهله اول با البته در نگاه جامع به 
برخی آیات انسان را قویاٌ ستایش  شویم:نوعی دوگانگی مواجه می

دار الهی( و برخی جانشین خدا، مسجود فرشتگان، امانت) اندکرده
 طاقت،طغیانگر، حریص، نادان، کم) دیگر انسان را شدیداً نکوهش

رین از چارپایان و بدتتر بخیل، شتابگر، مجادله گر، ستمگر، پست
بایست کرامت را به دو جنبنده روی زمین(. برای رفع این مسئله می

ست که ا« ذاتی»نوع ذاتی و اکتسابی تقسیم کرد: یک قسم کرامت، 
از خلقت خاص انسان نشئت گرفته و حالتی بالقوه دارد و در هنگام 
 آفرینش، خداوند در ذات انسان به ودیعه نهاده است. قسم دیگر

است که مبتنی بر افعال انسان است و حاصل « اکتسابی»کرامت، 
تالش و مجاهدت انسان در نشئه دنیوی است و با کسب تقوا و 

 شود.اعمال صالح حاصل می
به عبارتی در قرآن وصف کرامت انسان گاه مبتنی بر ذات و گاه 

ها به یکسان فارغ همه انسان مبتنی بر افعال است. در جنبه نخست
قرآن ) «آدَمَ وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی» ر گونه تبعیضی از آن برخوردارند:از ه

اطالق واژه بنی آدم در تکریم الهی،  ( چنانچه70الحکیم، اسرا: 
اما  (3۹، ۹) کندها ثابت میانسان شمول کرامت را برای همه

کرامت در جنبه دوم دائمی نیست و سلب شدنی است. البته باید به 
توجه داشت که ذاتی بودن کرامت به معنای فلسفی و از این نکته 

باب ایساغوجی نیست که جزء الینفک و جدانشدنی وجودی انسان 
باشد بلکه به معنای فطری بودن است که در تعبیر قرآنی با اضافه 

روح انسان به ( 2۹قرآن الحکیم، حجر: «)مِن روحی»تشریفی 
 (.۹خداوند منسوب شده است )

ذاتی، برتری آدمی به لحاظ وجودی و شرافت او از  مراد از کرامت
حیث تکوینی در نظام آفرینش است. مفاد کرامت ذاتی آن است که 

تر و آثار وجودی انسان در هستی دارای مرتبه و بهره وجودی کامل
ی باشد. این امری اعطایها میبیشتر و شدیدی نسبت به سایر هستنده
رو از این او داده شده است.است و همراه با آفرینش انسان به 

ی خواهطلبی، فضیلتهای بسیاری مانند علم جویی، حقیقتگرایش
ها وجود منزله حقایق مشترک در میان همه انسانگرایی بهو کمال

ر حکیم مبنی بقرآن آیات با استناد به شناسیِ اسالمی دارد. در انسان
( ص) پیامبر دمیده شدن روح الهی در آفرینش بشر و احادیث نبوی

 اهلل براو به عنوان خلیفه خدا آدم را بر صورت خویش آفریدکه 
 (.40) داردقیومیت  ر نوعیدیگ اتمخلوق

کریم گردد و تانسان به نوع آفرینش او باز می پس نگاه ویژه قرآن به
ها و استعدادهای منحصر به فرد آفرینش انسان بر مبنای این ویژگی

ی است و نکوهش از انسان در برخی از انسان در میان مخلوقات اله
 (.41) ها استآیات به جهت استفاده نادرست او از این نعمت

رفان و وحى و ع فلسفه همبستگی حاصل که تفکر صدرایى، از آنجا
. شده اسـتویژه توجه  به جایگاه انسان در نظام آفرینشاست. 

ای که در نگرش صدرایی چون انسان، خلیفه خدا در طبیعت گونههب
)قرآن «هًإِنِّی جاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلیفَ هِإِذْ قالَ رَبُّکَ لِلْماَلئِکَوَ » است

طول صفات جمال کانونی بودن و محوریت او در  (30الحکیم، بقره: 
و جالل الهی مورد توجه قرار گرفته و همه ابعاد وی از جمله شئون 

 شود.اجتماعی و سیاسی او در این الگوی متوازن و معتدل مطرح می
ی الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِ وَ لَقَدْ کَرَّمْنا بَنی»آیه ظاهر 

)قرآن «کَثیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضیالً رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّیِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلی
 در معنای-نسانبیانگر کرامت ذاتی ا( به روشنی 70الحکیم، اسراء: 

نظر از آنکه پیرو صرف نفسهفی انسان ست یعنی ایـنکها -ذکر شده
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عالمه  نباشد، از این کرامت الهی برخوردار است. یا باشد دین خاصی
آدم در این آیه جنس و طباطبایی تصریح کرده است که مراد از بنی

عموم مشرکین و کافران حتی  کرامت اینتا آنجا که عموم بشر است 
 (.25) شودشامل مینیز و فاسقان را 

های این کرامت بر یک سلسله مفاهیم و ارزش چنانچه ذکر شد
 داشتنبه ویژه اختیار، ، ، یعنی آزادی، ارادهو فطری بنیادین دینی
بنیان شده است.  که نمود آن قوه تعقل آدمی است الهی هوجهه و نفخ

پیامد مهم این کرامت در نگاه اعتدالی به ویژه در حوزه اجتماع  البته
زیرا ؛ گری دانستت و تحمیلو سیاست را باید در نفی خشون

هنگامی که بپذیریم انسان گوهری کریم و ارزشمند است خواه 
ناخواه بر این باور خواهیم بود که نه تنها امنیت، عدالت، آزادی و 

ای تفسیر و تنظیم گونهها باید به... حق اوهستند بلکه این ارزش
 (.42) شوند که با کرامت وی سازگار باشند

با توجه به اینکه خداوند انسان را گرامی داشته و برای او ارزش و 
احترام قائل شده است. مربی نیز باید با متربّی با بزرگداشت و احترام 

ای گونهرفتار کند و شخصیت و عزت او را همواره مدنظر گیرد به
ی چنین زمینهشود و هم« حفظ»کرامت انسانی « ذاتی»که بعد 

در کرامت از لوازم فراهم آید. « اکتسابی»رامت بعد ک« ارتقاء»
 ریبرخورداو زا سیاسی، ممنوعیت رفتار ذلتاجتماعی و مناسبات 

ات ضمن داشتن تفکر اجتماعی و سیاسـیه از یک زندگی شرافتمندان
متنوع و متکثر است رواج این بینش و منش اعتدالی و متوازن، جامعه 

 کند.یافته تبدیل میای تکاملرا به جامعه
 

 نتیجه گیری
ها و عملکردهای تربیتی در صورتی راهبر به سوی ها، برنامهسیاست

 هباشد. اساساً تربیت خردمندان« اعتدال»اهداف تربیتی است که تابع 
تربیتی است که مبتنی بر حفظ اعتدال در همه امور و پرهیز از 
افراط در همه شئون باشد. ضرورت رعایت اعتدال در حوزه کالن 

از  . ها قابل احساس استبیشتر از سایر حوزهاجتماعی و سیاسی 
رو در این مقاله به واکاوی استلزامات تربیتی با نگاه اعتدال قرآنی این

شود که با بررسی آیات قرآن مشخص میدر این حیطه پرداختیم. 
ل اصراهبرد اعتدال یکی از راهبردهای تربیتی خطیر در اسالم است 

ترین اصلی است که بر مهماعتدال به عنوان کانون گفتمان قرآنی 
 کند.ها را به هم متصل میهای قرآنی سایه انداخته و آنسایر دال

پرسش اصلی مقاله واکاوی استلزامات تربیتی اعتدال قرآنی در 
با به کاربستن بود. در جستار پیش رو  اجتماعی و سیاسی ساحت

بررسی آیات قرآنی ضمن  چارچوب نظری تشکیک مالصدرا
ان را به عنو« نیکرامت انسا»بر و تکیه« عقالنیت محوری»مرتبط، 

دو الزمه مهم اعتدال قرآنی در عرصه اجتماعی و سیاسی مورد 
تنوع و تکثر »و عنایت به « عدم تحمیل عقیده»واکاوی قرار دادیم. 

در جامعه را نیز به عنوان دو جلوه مهم عقالنیت محوری « اندیشه
 کمال از ایدامنه با هاپدیده بودن ذومراتبمورد بررسی قرار دادیم. 

 عین در کثرت از هاآن برخورداری نفی، و کمال نه و نقص و
روی و مفهوم در معنای توازن، میانه به روشنی با تواندمی وحدت،

کند.  پیدا موضوعیت و گریز از افراط و تفریط و قطبیت، سنخیت
که که میان دو امر، وقتی بپذیریم در عمده مسائل اجتماعی هنگامی

 کامل با قبول اینکه میان این دو یکیحتی  کنداختالف بروز می

 مندند،بهره حقیقت یک از دو باز هم هر ناقص، دیگری و است

 امر با مقایسه در کامل امر فقط هاست؛االشتراک آنمابه که

نبود اعتدال در ساحت  دارد. حقیقت همان از بیشتری بهره ناقص،
وجود اجتماعی و سیاسی باعث دو قطبی شدن جامعه خواهد شد. 

های برابر را به وجود کند و فرصتاعتدال جامعه را طیفی می
آورد. نگرش تربیتی اعتدالی در ساحت اجتماعی و سیاسی ایجاب می
کند بستر و شرایط رشد طیف متوسط جامعه فراهم شود، در غیر می

های باال و پایین، عامل گیری هر یک از قطباین صورت ، قدرت
ی خواهد بود. رعایت الزامات اعتدال با نگاه برهم زدن توازن اجتماع

های بیماریشود، تشکیکی در عرصه سیاست و اجتماع باعث می
بدون نیاز به جراحی و تحول انقالبی به تعادل و  اجتماعی سیاسی

 سالمت برسد.             
 

 یتشکر و قدردان
بدینوسیله از معاونت آموزشی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی 

و تمامی کسانی که در طول اجرای این  (خوراسگاناصفهان ) واحد
 پژوهش ما را یاری کردند، صمیمانه سپاسگزاری می شود. 
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