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Reasearch Article 

 Purpose: The purpose of the current research was to 

determine and present some educational requirements 

based on the concept of moderation in Quranic teachings, 

depending on the health of the individual and society. 

Materials and Methods: Descriptive-analytical method 

using library resources with a phishing tool. 

Findings: It shows that moderation is one of the 

fundamental concepts in Quranic teachings and although 

this word itself is not used in the Holy Quran, it is 

expressed in other concepts and by using these concepts 

it is possible to present some Educational requirements 

have been met. 

Conclusion: The results show that according to the 

concept of moderation in Quranic teachings, educational 

requirements can be presented in the fields of ontology, 

epistemology, anthropology and values. 
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 و همکاران  نیارئیس مهدی سید  110

 گرو در قرآنی های آموزه در اعتدال مفهوم واکاوی

 استلزامات ارائه منظور به  جامعه و فرد سالمت

 تربیتی

 1نیارئیس مهدی سید
 اسالمی، ادآز دانشگاه تربیت، و تعلیم فلسفه رشته، دکتری دانشجوی

 .ایران اصفهان، ،(خوراسگان)اصفهان واحد
 

 *2سعادتمند زهره
 اصفهان واحد اسالمی، آزاد دانشگاه تربیتی، علوم گروه، دانشیار

 (.مسئول نویسنده) ایران اصفهان، ،(خوراسگان)
 

 3رحمانی جهانبخش
 واحد اسالمی، آزاد دانشگاه تربیتی، علوم گروه، استادیار
 .ایران اصفهان، ،(خوراسگان)اصفهان

 
 چکیده

 تربیتی استلزامات برخی یارائه و تعیین حاضر پژوهش هدف: هدف
 و فرد سالمت گرو در قرآنی هایآموزه در اعتدال مفهوم اساس بر

 .بود جامعه
 ایابخانهکت منابع از استفاده با تحلیلی-توصیفی روش :هاروش و مواد

 .برداریفیش ابزار با
 هایآموزه در بنیادین مفاهیم از اعتدال که است آن بیانگر :هایافته
 تاس نرفته کار به کریم قرآن در واژه این خود گرچه و بوده قرآنی
 توانمی مفاهیم این از استفاده با و شده ابراز دیگر مفاهیم در لیکن

 .گردید نائل تربیتی استلزامات برخی یارائه به
 رد اعتدال مفهوم به توجه با که دهدمی نشان نتایج :گیرینتیجه
 هایساحت در را تربیتی استلزامات توانمی قرآنی هایآموزه
 .ردک ارائه شناسیارزش و شناسیانسان شناسی،شناخت شناسی،هستی

 
 قرآن تربیتی، استلزامات قرآنی، هایآموزه اعتدال، :کلیدواژگان

 .تربیت و تعلیم کریم،
 

 12/05/1401تاریخ دریافت: 
 21/07/1401 تاریخ پذیرش:

 :نویسنده مسئولsaadatmand.zohre@gmail.com 

 مقدمه
 یجنبه تریناساسی و ترینمهم بشر زندگی در تربیت و تعلیم

 انحراف باعث در آن، انحراف گونه هر که ایگونهبه است زندگی

ها و نظریات گوناگونی پیرامون شود. دیدگاهمی زندگی امور همه در
جمله، دیدگاه استاد مطهری اند که از آنتعریف تربیت مطرح شده

 ی درونی و به فعلیتبالقوهپرورش استعدادهای »است که تربیت را 
(. تربیت آدمی، نیازمند مربی و 1داند )می« درآوردن آنها

ای بهتر از آفریدگار انسان و جهان دهنده است و چه مربیتربیت
. شناسدکه همه نیازهای آدمی در ابعاد گوناگون را بهتر از خود او می

 اسمانی و هایهای کامل برای انسان از طریق کتابفلذا دستورالعمل
به انسان منتقل گردیده و راه هدایت او « قرآن»ی آنها در راس همه

به سوی بهترین روش زیستن و نایل شدن به سعادت در دنیا و آخرت 
های تربیتی قرآن، دعوت به وی رسیده است. از جمله مهمترین آموزه

 انسان به اعتدال در ابعاد مختلف است.
تفریط در رفتار و سلوک و ملکات  انسان در میان دو قطب افراط و

نفسانی است و در صورتی به الگوی صحیح روحی و رفتاری دست 
یابد که اعتدال پیشه کند. از آن جا که انسان همواره در معرض می

خطر افراط یا تفریط است، شاخص اعتدال در تربیت اسالمی، 
 ی یاهای پیشین یا به افراط در آخرت گرایاهمیت فراوان دارد. امت

(. لیکن امت 2شدند )به تفریط در توجه به مواهب طبیعی گرفتار می
معرفی شده است که در توجه « امت وسط»خاتم پیامبران به عنوان 

ها و های مختلف زندگی خود و در التزام به شاخصبه ابعاد و جنبه
های تربیت اسالمی، جانب اعتدال را رعایت کرده و از افراط مالک

 اسالم، خطیرِ تربیتی راهبردهای از یکی .ماندامان میو تفریط در 

شؤون  و ابعاد یهمه به آن، اساس بر که است، اعتدال راهبرد
 ها،اندازه و حدود آن، مبنای بر و شودمی توجه انسان، زندگی

 زیرا، شود؛تضییع نمی حقی، هیچگونه بنابراین گردد؛می مراعات

 حقِ گاهی، و آیدمی وجود به تزاحم، تکالیف، به عمل در گاهی

 به باید شرایط، این گیرد. درمی شدن قرار تباه معرض در تکلیفی

نرود.  میان از تکالیف، از هیچکدام حق که شود، رفتار ایگونه
 و افراط میان فاصل حدّ که دارد، نام اعتدال دقت، و این مالحظه

 (.3است ) آدمی توازن و تعادل ینقطه و تفریط
د. باشاعتدال و رعایت حد وسط، خصوصیت تربیتی قرآن کریم می

ترین و استوارترین راه های قرآنی، راه و رسم اعتدال کوتاهدر آموزه
تربیت است، راهی که کتاب خدا و آیین پیامبر اکرم )ص( بر آن بنا 

اَلیمینُ وَ الشِمالُ »شده است. امام علی )ع( دراین باره فرموده است: 
هٌ و الطَّریقُ الوُسطی هیَ الجادَّهُ علیها باقی الکتابِ و آثارُ النُبوهِ وَ مُضِلَّ

(. 16)نهج البالغه، خطبه « مِنُها مَنفَذُ السُُّنَّهَ و اِلَیها مصیرُ العاقبهِ
انحراف به راست و چپ گمراهی است و راه مستقیم و میانه، جاده 

کند و ه میوسیع حق است. کتاب خدا و آیین رسول همین را توصی
کند. سالمت فرد و جامعه در سنُّت پیامبر نیز به همین راه اشاره می

گرو تربیتی متعادل است، زیرا هر گونه انحراف از اعتدال و افراط 
و تفریط در صفات و اعمال و رفتار، انحراف از حق است. پیشوای 

 )شرح« القَصدمَنْ اَرادَ الَسالمَهَ فَعَلیهِ بِ»موحدّان علی )ع( فرموده است: 
(. پس هر که خواهان سالمت است، باید 266، ص 5غررالحکم، ج 

ای است که هرگونه روی پیشه کند. آفرینش انسان به گونهمیانه
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 111 ... گرو در قرآنی های آموزه در اعتدال مفهوم واکاوی  

 1401 پاییز، 3، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

رساند و از نظر تربیتی بیرون شدن از مرزهای اعتدال او را آسیب می
فَکُلُّ »سازد. به بیان امیرالمؤمنان )ع( دچار توقف یا گستاخی می

هر کمبود آن را زیان است « صِیر به مُضِرٌّ وَ کُلُّ اِفراطٍ لَهُ مُفْسَدَهٌتَقْ
و هر زیادی آن را تباهی است. بنابراین باید در همه وجوه فردی و 
اجتماعی راه اعتدال را سامان داد تا بتوان مردمان را به سوی اخالق 
 و رفتاری نیک و درست، سیر داد. فلذا، واکاوی مفهوم اعتدال و

ی استلزامات تربیتی های قرآنی به منظور ارائهروی در آموزهمیانه
های صورت گرفته، مشاهده مهم و ضروری است. لیکن با بررسی

های گردید که تاکنون پژوهشی پیرامون مفهوم اعتدال در آموزه
به انجام نرسیده ولی  ی استلزامات تربیتیقرآنی در جهت ارائه

نقش مفهوم اعتدال قرآنی در »ای با عنوان در در مقاله پژوهشگران
ی ( در مقاله4، اشرفی و محمدی )«های تربیتیسبک تفکر و شاخصه

، مروتی، در «اعتدال و معیار آن از منظر قرآن با تاکید بر المیزان»
راهبردهای تربیتی اعتدال فرهنگی در قرآن و »پژوهشی با عنوان 

شناسی از دیدگاه قرآن انسان»ی بخش و علوی در مقاله، فرح«حدیث
نقش »ی ( نیز در مقاله5، شکریان )«و انجیل و استلزامات تربیتی آن

  هایی چون جعفرینامه؛ و پایان«البالغهتربیتی اعتدال در قرآن و نهج
بررسی فلسفه کرامت ذاتی انسان و استلزامات تربیتی »با عنوان 

ی دکترا ، رساله«جه به ایات قرآن و روایاتمربوط به آن با تو
، اراضی با عنوان «اعتدال فرهنگی در قرآن و حدیث»غالمی با عنوان 

 بررسی»، جعفری با عنوان «گرایی در قرآن و سنتاعتدال و اعتدال»
، میرمحمودی «تاثیر روش اعتدال بر تربیت دینی در قرآن و حدیث

اعتدال در تربیت اسالمی از بررسی جایگاه و نقش اصلی »با عنوان 
هدایت در قرآن و »، انصاری با عنوان «منظر قرآن و روایات

های اعتدال در قرآن: حوزه»و نیز کتاب « استلزامات تربیتی آن
ی هایی را به منظور ارائهپور تالشتالیف حکیم« اجتماعی و اقتصادی

 اند.ادهداستلزامات تربیتی از مفاهیم و ابعاد گوناگون قرآنی صورت 
با توجه به موارد یادشده، ضرورت و اهمیت پرداختن به مفهوم 

های قرآنی و استخراج استلزامات تربیتی از آنها، به اعتدال در آموزه
ی شود و بنابراین پژوهش حاضر به دنبال ارائهروشنی مشاهده می

 های قرآن کریماستلزامات تربیتی بر اساس مفهوم اعتدال در آموزه
 شد.بامی
 

 هامواد و روش
های کیفی قرار دارد که از لحاظ ی پژوهشپژوهش حاضر در زمره

 سازماندهی استفاده در مورد کاربردی بوده و روش-هدف، بنیادی

 این در استفاده مورد است. روش تحلیلی – توصیفی آن، انجام و

 به صورت آنها تحلیل و و تجزیه اطالعات گردآوری برای پژوهش

 هایکتابخانه و اینترنتی هایپایگاه در جستجو و ایکتابخانه

متن قرآن کریم  از گیریبهره با که این صورت باشد. بهمی دیجیتالی
 تحقیقات و هاپژوهش و همچنین مجالت، تفسیری، هایو کتاب

 روایات و آیات از بحث، موضوع مورد خصوص در شده انجام

 از با استفاده است شده تالش پژوهش این در است. شده استفاده

 بحث پرداخته مورد مطالب دقیق توصیف و تبیین به علمی اصول

 .شود
 

 هایافته
 مفهوم اعتدال در قرآن

روی تعریف شده و به معنای میانه« عدل»ی ی اعتدال از ریشهواژه
ی اعتدال(. همچنین این واژه به معنای است )فرهنگ عمید، ذیل واژه

یت و چه در کیفیت بوده و هر آنچه را که حد وسط چه در کم
 (.6متناسب باشد، گویند اعتدال یافت )

که  است فضیلت اخالقی نظریات انواع از یکی اعتدال ینظریه
بودند.  باستان یونان در آن اصلی پردازاننظریه ارسطو و افالطون

 و فیلسوفان نزد اسالم، دین متون با سازگاری دلیل به این نظریه
 اغلب که نحوی به یافته زیادی رواج اسالمی اخالقعلمای 

 غزالی، رازی، فخر سینا،ابن فارابی، چون اندیشمندان اسالمی

 استقبال نظریه این از مالصدرا و توسی خواجه نصیر مسکویه،

 است زرین وسط حد یقاعده اعتدال اصلی نظریه اند. هستهکرده

 شده تعریف رویمیانه و اعتدال به فضیلت اخالقی آن اساس بر که

 افراط رذیلت دو بین وجودی لحاظ به فضایل اخالقی همه و است

 .شوندمی نظر گرفته در تفریط و
های در قرآن کریم وارد نشده است لیکن واژه« اعتدال»ی واژه

فراوانی از طریق استعاره و ترادف در برخی کاربردهای قرآن، در 
عدل، حنیف، قصد، اقتصاد، استقامت اند؛ همچون مفهوم اعتدال آمده

و واژگانی چون افراط و تفریط، اسراف، جور و ظلم و غلو، مفاهیمی 
 متضاد با اعتدال هستند.

 
 عدل و قسط:  -
 (. 90)نحل، ...«  إِنَُّ اللَُّهَ یأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَ»
 (.152)انعام، « وَأَوْفُوا الْکَیلَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِ»
الَُّذِی خَلَقَکَ فَسَوَُّاکَ . یا أَیهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَُّکَ بِرَبُِّکَ الْکَرِیمِ »

 (. 7-6؛ )انفطار، «فَعَدَلَکَ
ای از توان اذعان داشت که عدل و اعتدال در پارهبنابراین می

ی عدل، دوری از کاربردهای قرآنی، مترادف یکدیگر بوده و الزمه
 باشد.افراط و تفریط می

 حنیف:  -
؛ آل 135مورد آن )بقره،  8بار در قرآن آمده که در  12این واژه 
( 123و  120؛ نحل، 161و  79؛ انعام، 135؛ نساء، 95و  67عمران، 

آیین حضرت ابراهیم )ع( را بدین نام خوانده و به پیامبر گرامی 
دهد که از آیین وی که دین توحید و اعتدال اسالم )ص( فرمان می

 43و  30(. همچنین در آیاتی همچون آیات 4پیروی فرماید )است، 
 خوانده است. « حنیف»ی روم، دین اسالم را سوره

؛ «... اعَلَیهَ النَُّاسَ فَطَرَ الَُّتِی اللَُّهِ فِطْرَتَفَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدُِّینِ حَنِیفًا  »
(. به باور عالمه طباطبایی، خداوند بدین سبب اسالم را 30)روم، 

ی امور به لزوم اعتدال و خوانده است که در همه« حنیف» دین
 دهد.پرهیز از افراط و تفریط فرمان می

 قصد و اقتصاد:  -
اژه توان در ودر قرآن کریم، بیشترین کاربرد در مفهوم اعتدال را می

وَإِذَا غَشِیهُمْ مَوْجٌ کَالظُُّلَلِ دَعَوُا اللَُّهَ »یافت؛ از جمله: « قصد و اقتصاد»
(، 32)لقمان، « لِصِینَ لَهُ الدُِّینَ فَلَمَُّا نَجَُّاهُمْ إِلَى الْبَرُِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌمُخْ
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 و همکاران  نیارئیس مهدی سید  112

Journal of Quran and Medicine Volume 7 Issue 3, Autumn 2022 

فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ  »( و 9)نحل، « وَعَلَى اللَُّهِ قَصْدُ السَُّبِیلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ»
 (.32)فاطر، « وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ

 قوام و استقامت:  -
اهْدِنَا الصِّراطَ »یز در برخی کاربردهای قرآنی همچون: این دو واژه ن

وَالَُّذِینَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ یسْرِفُوا وَلَمْ یقْتُرُوا وَکَانَ  ( »6)فاتحه، « الْمُسْتَقیمَ
؛ نساء، 22( و نیز در آیاتی چون ملک، 67)فرقان، « اقَوَامً لِکَبَینَ ذَ

معنایی نزدیک به اعتدال ، 20و  2و فتح،  126؛ انعام، 175و  68
 دارند. 

کننده به اعتدال معرفی همچنین خداوند، قرآن کریم را هدایت
همانا این قرآن )خلق ؛ «أقَوَم هِىَ للِتَّى یهَدِى القْرْآنَ هَذَا إنُِّ»کند: می

 (.9)اسراء،  کندرا( به استوارترین طریقه هدایت می
 راه»باشد. مستقیم به معنای راه مستقیم، راه اعتدال و پایداری می

باشد؛ بلکه مستقیم و که در میان مردم متداول است نمی« راست
قوام و پایداری »استقامت در فرهنگ قرآن و زبان عربی به معنای 

را گویند. بنا به مفهوم این دعای قرآنی، « توام با اعتدال و تعادل
گرایی و صراط مستقیم محکم و استوار میان اعتدال ای بسیاررابطه

« اعتدال و میانه روی»وجود دارد. زیرا در مفهوم صراط مستقیم 
تضمین شده و دین اسالم را که همان صراط مستقیم است به دین 

 (. 7کند )توصیف می« اعتدال وحد وسط»
نْعَمْتَ صِرَاطَ الَّذِینَ أَ»فرماید: خداوند در معرفی صراط مستقیم می

(. بخش اول آیه 7)فاتحه، « عَلَیْهِمْ غَیْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَیْهِمْ وَلَا الضَّالُِّینَ
یر غ»ناظر به کسانی است که معتدل و میانه رو هستند و بخش دوم 

اشاره به اهل افراط و تندروی است، چرا که حق « المغضوب علیهم 
وال »د و بخش پایانی اناند اما بر آن استقامت نورزیدهرا شناخته

ناظر به اهل تفریط و تقصیر است، چرا که نه حق را « الضالین
اند؛ بنابر این صراط مستقیم همان اند و نه اهل استقامت بودهشناخته

 راه اعتدال و میانه گرایی است.
 عفو:  -

وَیسْأَلُونَکَ »ای از کاربردهای قرآنی، از جمله: این واژه نیز در پاره
خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ »( و نیز 219)بقره، « فِقُونَ قُلِ الْعَفْوَمَاذَا ینْ

روی ( به معنی حد وسط و میانه199)اعراف، « وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِینَ
ا آنکه ب»ذیل این آیه نوشته است: « تفسیر نور»آمده است. قرائتی در 

: حدّ وسط و میانه، ، چندین معنا بیان شده است«عفو»ى براى کلمه
قبول عذر خطاکار و بخشودن او، آسان گرفتن کارها، ولى ظاهراً در 

 «.این آیه، معناى اوّل مراد است
 وسط:  -

در قرآن کریم، این واژه در تعریف امت اسالم و با مفهوم اعتدال 
فضیلتی از « وسطیت»شود که آمده است. از بیان قرآن دریافت می

های اخالقی قرآنی و صفتی بزرگوار و ز منشفضایل اسالم و مَنشی ا
فرماید: اساسی است که خداوند آن را برای مؤمنان برگزیده و می

 )بقره،« ... النَُّاسِ عَلَى شُهَدَاءَ لِتَکُونُوا وَسَطًا أُمَُّةً جَعَلْنَاکُمْ لِکَوَکَذَ»
امت تربیت شده با تعالیم قرآن و سنت (. این بدان معناست که 143

باشد به طور مسلم امتی اسالم که منطبق با قرآن کریم می پیامبر
امت اسالم  کریمقرآن  و معتدل و بدون افراط و تفریط خواهد بود
 است. را با صفت اعتدال و میانه رو معرفی کرده

 صاحبان سرگذشت بیان به( 33-17 آیات) قلم یسوره خداوند در
 سوخته باغ به تبدیل مساکین به انفاق از بخل اثر بر که سرسبزی باغ
رد خ و عقل از نظر که فردی عنوان به باغ صاحبان از یکی از، شد

 را آنان باغ سوخته یاعتدال داشت، یاد کرده که پس از مشاهده
(. 28)قلم، « قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَکُمْ لَوْلَا تُسَبُِّحُونَ»: کرد سرزنش

به معنى کسى است که در سرحد اعتدال از نظر عقل و خرد  «اوسط»
اند، و دانش باشد، بعضى آن را حد وسط در سن و سال معنى کرده

رسد، چرا که ارتباطى میان سن ولى این معنى بسیار بعید به نظر مى
و گفتن چنین سخن پرمحتوایى نیست، ارتباط میان عقل و خرد و 

 چنین سخنانى است.
 ال در قرآن کریممصادیق اعتد

 اعتدال در عقیده -
روی و پرهیز از غلو، خرافات، در مورد عقیده، بر میانهقرآن کریم 

 قُلْ یَا أهْلَ الْکِتابِ»دارد:  اعتقاد به امور غیرمستند و غیرعقلی تاکید
لُ ضَلُّواْ مِن قَبْالَتَغْلُواْ فِی دِینِکُمْ غَیْرَ الْحَقِّ وَ الَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَاء قَوْم قَدْ 

أَضَلُّواْ کَثیراً وَ ضَلُّواْ عَن سَوَاء السَّبِیلِ؛ بگو ای اهل کتاب در دین وَ
های گروهی که پیش گویی نکنید و از پی هوسخود به ناحق گزافه

از این گمراه گشتند و بسیاری ]از مردم[ را گمراه کردند و ]خود[ 
در جایی دیگر  .(77ده، )مائ «را از راه راست منحرف شدند نروید

؛ هر «وَ مَن یَتَبَدَّلِ الْکُفْرَ بِاإلیمانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبیلِ»... آمده است: 
کس کفر را با ایمان عوض کند، مسلماً از راه درست گمراه شده 

. خداوند همچنین در جایی کسانی را مذمت (108)بقره،  است
ذَبینَ بَیْنَ ذلکَ ال إلی هؤُالءِ وَ مُذَبْ»کند که ثبات روحی ندارند: می

دو دل و مردّد باشند، ؛ «مَنْ یَضْلِلِ اهللُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبیالً ال إلی هؤُالءِ وَ
جانب آن سوی )روند و نه به می (مؤمنان یکدل)سوی این نه به 
. و هر که را خدا گمراه کند پس هرگز برای او راه هدایتی (کافران

 . (143)نساء،  نخواهی یافت
در سوره کهف نیز از قول اصحاب کهف نقل کرده که عقیده خالف 

 قَامُوا إِذْ قُلُوبِهِمْوَرَبَطْنَا عَلَى »اند: توحید را خارج از اعتدال دانسته
 إِذًا قُلْنَا لَقَدْ هًاهِ إِلَدُونِ مِنْ نَدْعُوَ لَنْ وَالْأَرْضِ السَُّمَاوَاتِ رَبُُّ رَبُُّنَا فَقَالُوا
 گاهو دلهای )پاک( آنها را سخت استوار و دلیر ساختیم آن؛ «اشَطَطً

که آنها قیام کرده و گفتند: خدای ما پروردگار آسمانها و زمین است 
خوانیم، که و ما هرگز جز خدای یکتا هیچ کس را به خدایی نمی

 (.14)کهف،  ایماگر بخوانیم سخت راه خطا و ظلم پیموده
فرماید. به مسئله اعتدال در معرفت نیز اشاره میهمچنین خداوند 

و  (108)بقره،  داندکفر را سبب خروج از راه اعتدال می کریمقرآن 
تثلیث برخی از مسیحیان را موجب خروج از حد اعتدال معرفی 

(. از نظر قرآن کسی که از دایره حق خارج 77و  72کند )مائده، می
قت از حالت عدالت و توازن و گرفتار باطل و ضاللت شود، در حقی

قُلْ یا أَهْلَ الْکِتَابِ لَا تَغْلُوا فِی : »فکری و منطقی بیرون رفته است
دِینِکُمْ غَیرَ الْحَقُِّ وَلَا تَتَُّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُُّوا کَثِیرًا 

، در دین خود به ناحق گو: ای اهل کتاب؛ ب«وَضَلُُّوا عَنْ سَوَاءِ السَُّبِیلِ
های آن گروه که خود پیش از این گمراه غلو نکنید و از پی خواهش

د نروی ،دور افتادند اعتدالشدند و بسیاری را گمراه کردند و از راه 
 .(77)مائده، 

 اعتدال در گفتار -
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 113 ... گرو در قرآنی های آموزه در اعتدال مفهوم واکاوی  

 1401 پاییز، 3، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

اعتدال در سخن گفتن و تنظیم صدا از جمله نکات مورد تاکید در 
مورد، این مهم را گوشزد فرموده است.  3باشد که در قرآن کریم می

در قرآن کریم است که سفارش لقمان به پسرش نخست، آخرین 
وَ اغْضُضْ مِنْ » باشد:میمراعات میانه روی در سخن گفتن با مردم 

مورد (. 19)لقمان،  از صدای خود بکاه )هرگز فریاد مزن(؛ «صَوْتِکَ
یا » :یامبر)ص( استدوم و سوم نیز در مورد چگونه سخن گفتن با پ

أَیهَا الَُّذِینَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَکُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَُّبِی وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ 
 «بِالْقَوْلِ کَجَهْرِ بَعْضِکُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُکُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ

 ئِکَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَُّهِ أُولَإِنَُّ الَُّذِینَ یغُضُُّونَ أَ»و ( 2)حجرات، 
إِنَُّ الَُّذِینَ  .هُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِیمٌلَ لِلتَُّقْوَى قُلُوبَهُمْ اللَُّهُ امْتَحَنَ الَُّذِینَ

 .(4-3)حجرات، « ینَادُونَکَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَکْثَرُهُمْ لَا یعْقِلُونَ
 اعتدال در بیم و امید -

ای به سوی کمال تبارک و تعالی آدمیان را در چنین زمینهخدای 
دهد، چنان که در کتاب الهی کنار آیات عذاب الیم آیات سیر می

تشویق و امید قرار دارد. و شأن فرستاده گرامی اش بشارت و انذار 
وَ مَا (. »119)بقره، « انُّا اَرْسَلناکَ بِالحَقِ بَشیرِاً و نذیراً»است: 

نبیَّ عِبادی اِنُّی اَنَا الغَفُور (. »56)فرقان، « اِلُّا مبشَراً و نذیراًاَرْسَلناکَ 
 (.49-50)حجر، « الرَّحیمُ و انَّ عَذابی هوَ العَذابُ االَلیم

 ریزیاعتدال در برنامه -
خداوند ...« هُوَ الَّذِی جَعَلَ لَکُمُ اللَّیلَ لِتَسْکُنُوا فِیهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا »

ا براى شما آفرید تا در آن آرامش یابید، و روز را است که شب ر
(. یعنی 67داراى دید )روشن( قرار داد )برای کار و تکاپو( ... )یونس، 

ای معتدل و میانه قرار داده و خداوند برای زندگی انسان نیز برنامه
نظمی و افراط و تفریط چه در کار و چه در او را از هرگونه بی
 د.دهاستراحت، پرهیز می

 اعتدال در خواب -
ولی درباره  کردهعبادت در شب را بسیار ستایش گرچه خداوند 

 که الزم نیست، تمام فرمودهنماز شب به پیامبر و مسلمانان توصیه 
یا ایها المزمل قم اللیل » :شب بیدار بوده و نماز شب بجا آورده شود

ای که ازهاندبلکه به(. 3-1)مزمل،  «اال قلیال نصفه او انقص منه قلیال
ان ربک یعلم انک تقوم ادنی »توانایی دارید، خدا را عبادت کنید: 

من ثلثی الیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین معک و اهلل یقدر الیل 
و النهار علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرء و اما تیسر من القران 
علم ان سیکون منکم مرضی و ءاخرون یضربون فی االرض یبتغون 

« …فضل اهلل و ءاخرون یقتلون فی سبیل اهلل فاقرء و اما تیسرمنه من
  (20)مزمل، 

 اعتدال در خوردن و آشامیدن -
در قرآن کریم بر رعایت اعتدال در مصارف مادی خوردن و آشامیدن 

(. 3)اعراف، « وَ کُلوا و َ اشْرَبُوا وَ ال تُسْرِفُوا»تصریح شده است: 
تواند به معنى تجاوز از حد اعتدال است و این جمله مى «اسراف»

اشاره به عدم اسراف در خوردن و یا عدم اسراف در بخشش بوده 
ند که هر هست بازودلاى از اشخاص به قدرى دستزیرا پاره ؛باشد

 مانند.دهند و خود و فرزندانشان معطل مىچه دارند به این و آن مى
 هن کند،مى توصیه گوشت از استفاده رد را اعتدال همچنین اسالم،

د و نه مانن کرده، تحریم بکلى را غذایى منبع این گیاهخواران مانند
مردم عصر جاهلیت و گروهى از به اصطالح متمدنان زمان ما اجازه 

ها( استفاده از هر نوع گوشتى )حتى سوسمار و خرچنگ و انواع کرم
از امور  :این است کهسفارش خداوند به مومنان ؛ بلکه دهدرا مى

یأیها الُّذین ءامنوا »روی نکنید پاکیزه استفاده کنید ولی زیاده
 «التحرُّموا طیبت ما أحلُّ اللُّه لکم والتعتدوا إنُّ اللُّه الیحبّ المعتدین

 .(87)مائده، 
 اعتدال در راه رفتن -

خداوند در قرآن کریم ضمن سفارش به راه رفتن بدون غرور و 
وَلَا تَمْشِ فِی الْأَرْضِ »و  (18، )لقمان« ی الْأَرْضِ مَرَحًاوَلَا تَمْشِ فِ»تکبر

 (، به37)اسراء، « اطُولً الْجِبَالَ تَبْلُغَ وَلَنْ الْأَرْضَ تَخْرِقَ لَنْ إِنَُّکَمَرَحًا 
وَاقْصِدْ فِی »است:  فرموده سفارشرفتن  راه در رویاعتدال و میانه

 . (19)لقمان،  «... مَشْیکَ
سوره فرقان در مقام ستایش از بندگان خاص  75- 63و در آیات 

 کرده اشاره آنان اوصاف از صفت دوازده به الرحمان( عباد) خداوند
 ،عبادت) اجتماعی و فردی صفات تمامی بین که از این جالب است
 آنان رفتن راه از آنان( لعب، و لهو مجالس از اجتناب انفاق، دعا،

رْضِ الْأَ عَلَى یمْشُونَ الَُّذِینَ نِوَعِبَادُ الرَُّحْمَ »فرموده:  و شده شروع
کسانی هستند که با آرامش و بی  خداوند خاص ؛ بندگان«هَوْنًا...

 .(63، فرقان) روندتکبر بر روی زمین راه می
 اعتدال در شادی  -

است.  از نظر قرآن کریم سرور و شادی به طور مطلق مذمت نشده
 لِکَقُلْ بِفَضْلِ اللَُّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَ »است: آمده ای از قرآن یهآ در

که فرح و سرور  دریافت توانمیاز این آیه . (58)یونس، « افَلْیفْرَحُو
در برابر کار نیکى که انسان توفیق انجام آن را یافته )اگر به صورت 

 یزنمعتدل باشد، و مایه غرور و خودپسندى نگردد( نکوهیده نیست. 
، روم) «وَیوْمَئِذٍ یفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ»آمده است: قرآن از  گردر جایی دی

 یو غلبه مومنان پیروزی هنگام به شود کهمی معلوم از این آیه .(4
 است، هایی که توفیقی حاصل شدهکلی در مناسبت طور به و حق

 و ناروا چه باشد. فلذا آنمیسرور و اظهار شادی امری پسندیده 
 ویر واز گرایی بیهوده و غفلت روی از و ناحق به شادی است ناپسند
 است. تکبر

 اجتماعی امور قلمرو در اعتدال  -
های مختلف با امر به های خود را در زمینهقرآن کریم دستورالعمل

 رد تقوا یا نهی از تندروی و افراط تعدیل کرده است. به طور مثال
 خانوادگی و اجتماعی امور به آن از مهمی بخش که مائده سوره

 خط از تجاوز و گریافراطی از متعددی موارد در یافته اختصاص
وَلَا یجْرِمَنَُّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَنْ صَدُُّوکُمْ » :از جمله است. کرده نهی اعتدال

 حکم چندین بیان از (. پس2)مائده،  «عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا...
فرموده است:  دوبارهاجتماعی  اقتصادی وبوط به امور عبادی و مر
 «...لِلتَُّقْوَى أَقْرَبُ هُوَ اعْدِلُوا تَعْدِلُوا أَلَُّا... وَلَا یجْرِمَنَُّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى »
  .(8، مائده)
 جهاد حکم در اعتدال -

بینیم در کنار امر به جهاد نهی از کنیم میبه آیات جهاد که نگاه می
وَقَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَُّهِ الَُّذِینَ یقَاتِلُونَکُمْ وَلَا » :داردروی وجود زیاده

 ،در کنار امر به جهاد .(190)بقره، « الْمُعْتَدِینَ یحِبُُّ لَا اللَُّهَ إِنَُّتَعْتَدُوا 
وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَُّلْمِ » :تشویق به صلح و آشتی با دشمن نیزشده است

شرایط  یوجوب جهاد نیز مالحظه ( در61)انفال،  «فَاجْنَحْ لَهَا
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 و همکاران  نیارئیس مهدی سید  114
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شده است و از ضعیفان و بیماران و به طور کلی معذورین،  مکلفان
 ...« وَلَیسَ عَلَى الضُُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى : »جهاد واجب نشده است

 عَلَى وَلَا حَرَجٌ الْأَعْرَجِ عَلَى وَلَا حَرَجٌلَیسَ عَلَى الْأَعْمَى (. »91)توبه، 
 .(17فتح، ؛ 61نور، ؛ )...« حَرَجٌ رِیضِالْمَ
 اعتدال در احکام کیفری -

 ریکیف احکام قرآن کریم ضمن تاکید بر داشتن قاطعیت در اجرای
 طور به. است کرده تلطیف و همراه، اخالقی سفارشات با راها آن

 مِنْ فَمَنْ عُفِی لَهُ»...  :فرموده است قصاص بالفاصله ازتشریع پس مثال
 نْمِ تَخْفِیفٌ ذَلِکَأَخِیهِ شَیءٌ فَاتُِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَیهِ بِإِحْسَانٍ 

 .(178، بقره) ؛«أَلِیمٌ عَذَابٌ فَلَهُ ذَلِکَ بَعْدَ اعْتَدَى فَمَنِ وَرَحْمَةٌ رَبُِّکُمْ
برای ولی دم حق قصاص تشریع شده ولی خروج از حد اعتدال روا 

وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِیهِ سُلْطَانًا فَلَا » :شمرده نشده است
وَکَتَبْنَا عَلَیهِمْ »موده است: همچنین فر .(33)اسراء، « یسْرِفْ فِی الْقَتْلِ

وَالْعَینَ بِالْعَینِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ فِیهَا أَنَُّ النَُّفْسَ بِالنَُّفْسِ 
مائده، )؛ «کَفَُّارَةٌ لَهُ... فَهُوَ بِهِ تَصَدَُّقَ فَمَنْوَالسُِّنَُّ بِالسُِّنُِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ 

با وجود تشرع حق قصاص برای ولی مقتول و شخص آسیب . (45
ترغیب به گذشت  «کَفَُّارَةٌ لَهُ فَهُوَ بِهِ تَصَدَُّقَ فَمَنْ» یدیده، با جمله

 شمار به او گناهان کفاره کرده، هرکس عفو کند، گذشت وی
 .رودمی
 مسلمانان غیر با برخورد در اعتدال -
 مسلمان غیر مسلمان با در خصوص برخورد قرآن دستورالعمل 

 با انهصمیم و تنگاتنگ رابطه قرآن نظر از .است متعادل و بینابین
یا أَیهَا الَُّذِینَ آمَنُوا لَا تَتَُّخِذُوا الْکَافِرِینَ » نیست: جایز کیشهم غیر

یا أَیهَا الَُّذِینَ آمَنُوا لَا » و نیز: (144 نساء،)« أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ...
 همین 57 یآیه و در( 51، مائده)« أَوْلِیاءَتَتَُّخِذُوا الْیهُودَ وَالنَُّصَارَى 

 همچنین در کرده و نهی کافران و کتاب اهل با دوستی از سوره
ودشمنان  خدا دشمنان با دوستی مومنان را از «ممتحنه» یسوره

لَا ینْهَاکُمُ اللَُّهُ »ولی در همین سوره فرموده: ؛ کرده است منعمسلمانان 
عَنِ الَُّذِینَ لَمْ یقَاتِلُوکُمْ فِی الدُِّینِ وَلَمْ یخْرِجُوکُمْ مِنْ دِیارِکُمْ أَنْ تَبَرُُّوهُمْ 

خدا شما را از آنان که با ؛ «الْمُقْسِطِینَ یحِبُُّ اللَُّهَ إِنَُّوَتُقْسِطُوا إِلَیهِمْ 
تان بیرون ننمودند شما در دین قتال و دشمنی نکرده و شما را از دیار

کند که با آنان نیکی کنید و به عدالت و انصاف رفتار نمایید، نهی نمی
 .(8، ممتحنه) داردکه خدا مردم با عدل و داد را بسیار دوست می

 قلوب تالیف برای و اسالم به مسلمان غیر جذب منظور به حتی
؛ «وَالْمُؤَلَُّفَةِ قُلُوبُهُمْ ... إِنَُّمَا الصَُّدَقَاتُ: »نها زکات دادآ به توانمی

کسانی که باید تألیف قلوب ... و  صدقات منحصرا مختص است به
توبه، ) (آنها کرد )یعنی برای متمایل کردن بیگانگان به دین اسالم

60). 
 خانوادگی امور در اعتدال -

است در  جانبه گرایی در قوانین تشریعی قرآن به طور همهاعتدال
 هدر آیاز یک جانبه گرایی بر حذر داشته است  امور خانوادگی نیز

 اشکالی شوهر، ناسازگاری صورت در کرده اشاره ی نساءسوره 128
میان خودشان صلح و  حقوقش، از بخشی گذشت با زن که ندارد

لْحُ وَالصُُّ»سازش را بهتر از جدایی دانسته است  سازش بر قرار کنند و
 حسان و تقواپیشگی شده است.پایان آیه نیز تشویق به ا و در «خَیرٌ

های پر معنا و عاطفی که در موضوعات اجتماعی به ویژه از واژه
 «معروف» .است «معروف»ی مسایل خانوادگی به کار رفته واژه

. نه به جانب تفریط متعارف، نه به جانب افراط و یعنی شناخته شده،
در موضوعات زیر درکنارالزامات بیان شده راجع به حقوق 

 را گرم احساسات و عاطفی را بحث فضای شده یاد ، واژهخانوادگی
 بقره،) وصیت امر ، در(178 بقره،)قصاص  یدرباره کند:می پراکنده

، 236 ،233 ،228لقه )بقره، مط زنان حقوق رعایت مورد در ،(180
 زنان با رفتار یدرباره( 233 بقره) شیرده زنان نفقه مورد در (،241

 کارمزد عنوان به یتیم استفاده ولی مورد در ،(234، بقره) مرده شوهر
 خود همسران با شوهران معاشرت یدرباره ،(6، نساء) یتیم اموال از
 همه و... (25، نساء) مهریه پرداخت ازدواج و مورد در ،(19 ،نساء)

 حس وکنترل تعدیل بر قاطعی دلیل تواندمی شد گفته چه آن
 رمنظو به و کرده غلیان احساسات کردن مهار و انتقام و جوییکینه
 باشد. گریافراطی و تعدی از جلوگیری و تعادل ایجاد

 انفاق در اعتدال -
ترین صفات و ی پسندیدهی انفاق که از جملهقرآن کریم درباره

داند و راه روی را جایز نمیرفتارها و عبادات است، اسراف و زیاده
از صفات بندگان خویش برشمرده میانه و اعتدال را پسندیده و آن را 

وَ الذَّینَ اِذا اَنْفَقُوا لَمْ یَسْرفوا و لَمْ یَقتَرِوا وَ کانَ بَینَ ذَلک »است: 
؛ و آنان که چون انفاق کنند نه فزون روند و نه سخت گیرند «قَواما

 (.67)فرقان،  و میان این دو راه استواری است
در انفاق و کمک به از آنجا که رعایت اعتدال در همه چیز حتى 

اسراء پس از امر به انفاق  یسوره 26 یدیگران، شرط است، در آیه
وَلَا تُبَذُِّرْ »: فرمایدمیبه خویشاوندان، بینوایان، و در راه ماندگان 

: است فرموده همچنینهرگز اسراف و ریخت و پاش نکن و  ؛«تَبْذِیرًا
 عُدَفَتَقْ الْبَسْطِ کُلَُّ تَبْسُطْهَا وَلَا عُنُقِکَوَلَا تَجْعَلْ یدَکَ مَغْلُولَةً إِلَى »

(؛ یعنی نه خساست به خرج دهید و نه 29)اسراء،  «امَحْسُورً مَلُومًا
  مالحظه ببخشید که خود به زحمت بیفتید.چنان بی

 امورامری همه در روی میانه قرآن نظر از که شد روشن بدینجا تا 
 و میانه راه از خروج که شده یادآور قرآن است مطلوب و پسندیده

 نشیطا است. شیطانی کاری اعتدال خط از عبور و تفریط و افراط
إِنَّما : »دهدگرایی فرمان میها و خروج از اعتداله بدیب که است

 (. 169)بقره، « یأْمُرُکُمْ بِالسُّوءِ وَ الْفَحْشاء
به معنى هر کارى است که از حد اعتدال  «شَحَفَ» یاز ماده «فحشاء»

به خود بگیرد، بنابر این شامل تمامى  «فاحش»خارج گردد و صورت 
فظ بینیم این لگردد، اما اینکه مىمنکرات و قبائح واضح و آشکار مى

امروز در مورد اعمال منافى عفت یا در مورد گناهانى که حد شرعى 
استعمال لفظ کلى در بعضى از در واقع از قبیل  ،روددارد به کار مى

 مصادیق آن است.
 ثمرات اعتدال از منظر قرآن کریم

از منظر قرآن، اعتدال دارای ثمرات مهم و فراوانی است. یکی از این 
 یدر آیه به عنوان مثال،باشد. ثمرات دوری از هرگونه انحراف می

تعادل منساء، برترین آیین را پیروی از دین ابراهیم)ع( که انسانی  125
کند و نیز بهترین الگو را حضرت ابراهیم)ع( اعالم بود، معرفی می

دارد؛ چون او برای خود برگزیده است و چون ابراهیم از باطل می
 رسد.رویگردان است، به مقام خلیل اللهی می
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 115 ... گرو در قرآنی های آموزه در اعتدال مفهوم واکاوی  

 1401 پاییز، 3، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

باره دوم نیز پرهیز از شرک است. قرآن کریم در این یثمره
تر بود گفت: آیا به شما ه عاقلها که از همیکی از آن»فرماید: می

در « اوسط»تعبیر به  ( 28)قلم ،«گویید؟نگفتم چرا تسبیح خدا نمی
آیه به معنی کسی است که در سرحد اعتدال از نظر عقل و خرد و 

از این جهت است که ریشه « لوال تسبّحون»دانش باشد. تعبیر به 
 .خدا استاهلل و تسبیح و تنزیه همه اعمال نیک، ایمان و معرفت

سوم نیز اعطای حکمت و دانش است. در آیات قرآنی اشاره  یثمره
به این مطلب شده است که خداوند به حضرت موسی)ع( بعد از 
رسیدن ایشان به رشد و اعتدال، به او حکمت و دانش عنایت فرمود. 

چون به رشد رسید و کامل شد، حکمت »خوانیم: در قرآن کریم می
گونه نیکوکاران را جزا و اینو دانش به او دادیم 

 .(14)قصص،«دهیممی
 مفهوم تربیت

ی تربیت ذکر شده است. به باور ها، دو ریشه برای واژهدر لغتنامه
ی رَبَوَ و به معنای زیادت ی تربیت، باب تفعیل از ریشهبرخی، واژه

( از این 9فارس )( و نیز ابن6منظور )(. ابن8باشد )و فزونی می
شمرده شده است عبارت « ربو»برخی از معانی که برای اند. دسته

(. این دسته، بیشتر 10است از افزایش یافتن، باال آمدن، رشد یافتن و... )
ت ی تربیی جسمانی تربیت اشاره دارند. گروه دیگر، واژهبر جنبه

)رب، یرب( دانسته که به معنای پروردن، « ربب»ی را از ریشه
اندن به فرجام، ارزشمند ساختن، نیکو سرپرستی، رهبری کردن، رس

ساختن، به تعالی و کمال رساندن، به اعتدال بردن، از افراط و افریط 
باشد. الشرتونی  و راغب دور ساختن، استوار و متین کردن، می

 اند.اصفهانی از این دسته
فلذا تربیت یا به عبارت دیگر، تعلیم و تربیت عبارت است از جریان 

عدادهای انسان در ابعاد جسمانی، عقالنی، اجتماعی، شکوفاسازی است
عاطفی، اخالقی، دینی و رفع نیازهای جامعه در ابعاد نظامی، سیاسی، 

 اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ...
 تربیت در قرآن

جای آن، قرآن کریم، خود کتاب هدایت و تربیت است و در جای
 لَُّهُ مَنِ اتَُّبَعَ رِضْوانَهُ سُبُلَیَهْدی بِهِ ال»به امور تربیتی اشاره شده است: 

صِراطٍ  السَُّالمِ وَ یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُُّلُماتِ إِلَى النُُّورِ بِإِذْنِه وَ یَهْدیهِمْ إِلى
 (.15)مائده، « مُسْتَقیمٍ

هایی را در قرآن کریم ها، راهخداوند برای تعلیم و تربیت انسان
پیامبرانی است که خود،  جمله، فرستادنمعرفی کرده است که از آن

لَقَدْ مَنَُّ اللَُّهُ »اند. ها بودهپرچمدار و آموزگار تعلیم و تربیت انسان
عَلىَ الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولًا مُِّنْ أَنفُسِهِمْ یَتْلُواْ عَلَیهْمْ ءَایَاتِهِ وَ 

 (.164مران، )آل ع« یُزَکُِّیهِمْ وَ یُعَلُِّمهم الْکِتابَ وَ الْحِکْمَهَ
، ها پیش گرفته استهایی که قرآن کریم برای تربیت انساناز روش

« هاسوه حسن»باشد که رد قالب مفاهیمی چون الگوسازی تربیتی می
و دستورهایی مبنی بر اطاعت و تبعیت، لزوم الگو گرفتن در زندگی 

 را متذکر شده است.
 الگوهای اعتدال در قرآن کریم

 )ص(پیامبر گرامی اسالم  -
قرآن کریم حضرت محمد )ص( را به عنوان بهترین الگو برای 

رَسُولِ اللَُّهِ أُسْوَهٌ  لَقَدْ کانَ لَکُمْ فی»ها معرفی کرده است: انسان

به تحقیق برای شما، در پیامبر گرامی اسالم الگوی نیکویی ؛ «حَسَنَهٌ
 (.21)احزاب،  وجود دارد

مشروط به ایمان به  الگوگیری از آن حضرتباید توجه داشت که 
ایمان به آخرت و زیاد به یاد خدا بودن شده است. وقتی پیامبر ، خدا

توان در نه می ،)ص( شاخص و معیار مسلمانی در تمامی ابعاد باشد
چنان چه قرآن مجید پیشی گرفتن بر آن  ؛کارها از او سبقت جست

قَدُِّمُوا بَینَ یدَی یا أَیهَا الَُّذِینَ آمَنُوا لَا تُ»حضرت را نهی کرده است: 
( و نه روا 1)حجرات،  «عَلِیمٌ سَمِیعٌ اللَُّهَ إِنَُّ اللَُّهَ وَاتَُّقُوااللَُّهِ وَرَسُولِهِ 

چرا که تمامی اوامر و نواهی  ؛است که از او و سنت وی باز ماند
وَمَا آتَاکُمُ الرَُّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا »آن حضرت به تایید الهی رسیده است: 

  (7)حشر،  «عَنْهُ فَانْتَهُوانَهَاکُمْ 
بی جهت نیست که در آیات متعددی اطاعت از خداوند و اطاعت 

... أَطِیعُوا اللَُّهَ »: فرموده است و آمده هم کنار از پیامبر)ص( در
؛ 33 محمد، ؛54 نور، ؛92ده، ئ؛ ما59)نساء، « وَأَطِیعُوا الرَُّسُولَ...

  (12تغابن، 
 رد نظر هر از که از دید اسالم، امتى افزون بر پیامبر گرامی )ص( 

 ،تفریط نه و افراط حد در نه تندرو، نه و کندرو نه باشد، اعتدال حد
 است. نمونه و الگو
 حضرت ابراهیم )ع( -

مسلمانان مامور به تبعیت از دین و نیز  پیامبر )ص( ،در قرآن مجید
پس باید از آیین ؛ «حَنِیفًافَاتَُّبِعُوا مِلَُّةَ إِبْرَاهِیمَ » :اندابراهیم )ع( شده

وَمَنْ »در جای دیگری فرموده:  و (95)آل عمران،  ابراهیم پیروی کنید
أَحْسَنُ دِینًا مِمَُّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَُّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَُّبَعَ مِلَُّةَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفًا 

مَُّ أَوْحَینَا إِلَیکَ أَنِ ثُ» و نیز (125)نسا، « خَلِیلً إِبْرَاهِیمَ اللَُّهُ وَاتَُّخَذَ
 (.123)نحل، « اتَُّبِعْ مِلَُّةَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفًا

در این آیات، بصراحت دستور داده شده است که از حضرت ابراهیم 
 و دین او )حنیف( پیروی شود.

 الرحمان عباد -
هایی معتدل و به دور عباد الرحمان به عنوان انسان در زمینه اعتدال،

وَالَُّذِینَ إِذَا »اند و در شان آنان فرموده: و تفریط معرفی شدهاز افراط 
ه چون وکسانی ک؛ «اقَوَامً لِکَأَنْفَقُوا لَمْ یسْرِفُوا وَلَمْ یقْتُرُوا وَکَانَ بَینَ ذَ

ورزند بلکه میان این کنند و خست نمیکنند اسراف نمیهزینه می
دان معناست که این . این ب(67 ،فرقان) گیرنددو، راه اعتدال را می

روی بوده و به عنوان الگو به گروه، دارای ویژگی اعتدال و میانه
 اند.مومنان معرفی شده

 مردان خدا -
 :از کسانی به نام ربییون )= مردان الهی( نام برده است قران کریمدر 

 دعای ( که146؛ )آل عمران، «وَکَأَینْ مِنْ نَبِی قَاتَلَ مَعَهُ رِبُِّیونَ کَثِیرٌ»
رَبَُّنَا اغْفِرْ لَنَا » :است چنین خداوند درگاه به واالمقامهای انسان این

 رد ما رویروردگارا گناهان ما و زیاده؛ پ« ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِی أَمْرِنَا
 .(147)آل عمران،  ببخش ما بر را کارمان

در سوره بقره از کسانی تمجید شده که از خداوند هم حسنه همچنین 
وَمِنْهُمْ » نعمت دنیوی را خواهانند و هم حسنه و نعمت آخرتی را:و 

گر و بعضی دی؛ «مَنْ یقُولُ رَبَُّنَا آتِنَا فِی الدُُّنْیا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً
مند گردان گویند: خدایا ما را از نعمتهای دنیا و آخرت هر دو بهره

 .(201)بقره، 
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 و همکاران  نیارئیس مهدی سید  116
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 بیت )ع( اهل -
 اسالم امت میان در گروهی معتدل از خبر رآن کریمای از قآیه در 

 الِمٌظَ فَمِنْهُمْثُمَُّ أَوْرَثْنَا الْکِتَابَ الَُّذِینَ اصْطَفَینَا مِنْ عِبَادِنَا » است داده
 فَضْلُالْ هُوَ ذَلِکَ اللَُّهِ بِإِذْنِ بِالْخَیرَاتِ سَابِقٌ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ لِنَفْسِهِ
شود که اعتدال امت اسالم از این آیه استفاده می. (32، فاطر) «الْکَبِیرُ

ها به سبب وجود افرادی است که و شاهد بودن آن بر سایر امت
نقش شاخص و معیار را در جهت نشان دادن راه مستقیم و معتدل، 

در روایات وارده از معصومین  بدون انحراف به چپ و راست دارند.
 .بیت پیامبر )ع( دانسته شده است)ع( مقصود از آیه، اهل 

 
 گیرینتیجه

هایی هستند در خصوص استلزامات تربیتی در واقع دستورالعمل
ها و مبانی تربیتی و نقش آموزگار و شاگرد که اهداف تربیت، روش

گیرند تا فرایند تربیت هر یک در جای خود مورد توجه قرار می
 (.11کمال انسان صورت گیرد )تحقق یابد و 

 شناسیاستلزامات تربیتی هستی
قیدی  هر شناسی به بحث ازمطلق وجود یعنی عاری ازهستی

خالف علوم که به بررسی ظواهر هستی  که بر به این معنا پردازد.می
 بررسی را خصایص کلی وجود شناسی فلسفی،هستی. توجه دارند

 برای مثال،. هستی عرضه کند یهای جامع دربارنظریه تا کند؛می
ام نظ ای تصادفی است یاجهان پدیده پی آن است که آیا فلسفه در

گونه است از چه نوع قوانین این اگر و علیت برآن حاکم است؛
 راگ ای دارد؟جهان آفریننده آیا هستی هدفی دارد؟ آیا کند؟پیروی می

 اب او چه صفاتی دارد هستی چگونه وجودی است؟ آفریدگار بلی،
 هستی چه موقعیتی دارد؟ انسان در چگونه است؟ آفریدگان خود

  چیست؟ ماهیت وجودی او
های قرآن کریم در خصوص جهان در بحث تربیت، باید آموزه

هستی، آفریدگار آن، سیر تکاملی و سرانجام این جهان، مورد توجه 
ی، شناسها و ابهامات شاگردان در خصوص هستیقرار گرفته و پرسش

 های قرآنی پاسخ داده شود. ا آموزهب
قرآن کریم حاوی آیات بسیار زیادی در معرفی جهان و مبدأ و معاد 

ت شناسی، آن اسباشد که از استلزامات تربیتی در بعد هستیآن می
 هایی مشخص، تدریس شوند.که این موارد در قالب درس

 شناسیاستلزامات تربیتی شناخت
امکان  یدرباره« ی معرفتنظریه»دیگر شناسی با به تعبیری شناخت

کند و تالش آن بحث می« شناخت»شناخت جهان و ماهیت خود 
بر این است که روشن سازد آیا آدمی توانایی شناسایی حقایق را دارد 
یا نه. همچنین در پی تعریف و شناساندن ماهیت شناخت، منابع و 

 باشد.ابزار آن، و ارتباط میان شناخت و شخص شناسنده می
ای از مسایل و ابهامات روبرو انسان همواره در طول تاریخ با پاره
 یحل مناسب برای آنها، دغدغهبوده است که این مسایل و یافتن راه

فکری وی بوده و برای یافتن پاسخ درست، تالش و کوشش بسیار 
ه شناسی علمی است کای کرده است. بنابراین، شناختزیاد و گسترده

های انسان و ارزشیابی انواع و تعیین نالک صحت شناختی درباره
 (.12کند )و خطای آنها بحث می

شناخت را ابزار و منابعی است که عبارتند از کتاب )قرآن(، حواس، 
های الهی )در طبیعت و در وجود انسان(، عقل، قلب )دل(، نشانه

 (.11خواب )رویای صادقه(، تجربه و تاریخ و... )
شناسی به منزلت آموزگار و جایگاه یتی شناختاستلزامات ترب
های برطرف های آموزش و محتوای آموزشی و روششاگرد و روش

پردازد که در این بخش از پژوهش، ساختن موانع شناخت می
شناسی با توجه به مفهوم اعتدال در قرآن استلزامات تربیتی شناخت

 کریم مورد بحث است.
 شناسیاستلزامات تربیتی انسان

و  فلسفی هاینحله و مباحث از یکی همواره شناسیانسان و انسان
 آفرینش داستان چون مواردی پیرامون و است بوده تربیتی مکاتب

 اش،جسمی و روحی هایتوانمندی او، وجودی ابعاد وی، و هبوط

 مباحث عالم، موجودات دیگر با او تمایز وجه و وی قوه عقالنی

 در انسان جایگاه و آدم خلقت موضوعاست.  شده فراوانی مطرح

 آیات کریم، قرآن است. در برخوردار ایویژه اهمیت از اسالم نیز

 شرح و مخلوقات سایر میان در انسان واالی مرتبه بیان فراوانی به

 آیات است. این یافته اختصاص او انحصاری خصایص ها وتوانمندی

 را او که طوریبه  کرده ترسیم را رفیعی انسان جایگاه برای

 معرفی الهی اسماء یهمه به عالم و در زمین خداوند جانشین

 (.13نماید )می
 شناسی در ایناز آنجایی که موضوع تربیت، انسان است، فلذا انسان

 هر شناسیانسان هاینگرش حوزه دارای اهمیت بسیار زیاد است و

 شمار هب تربیتی فلسفه آن نهادپی ترینبنیادی تربیتی، یفلسفه

از قبیل:  تربیتی گوناگون مسائل تبیین و رو، تعریفرود؛ از اینمی
 در هاروش و عوامل اهداف، مراحل، اصول، امکان، حد، تعریف،

 نوع به معطوف و مسبوق وبیشکم تربیت، فلسفه و نظام هر

 (.14باشد )می انسان به تربیتی و نظام فلسفه آن رویکرد
(. این بدان 3؛ ما به او راه را نشان دادیم )انسان، «السَُّبِیلَإِنَُّا هَدَینَاهُ »

معناست که خداوند نخستین آموزگار انسان است و او خود، راه را 
 به آدمی نشان داده است. 

م و ی معلتوان دریافت کرد این که وظیفهای که از این آیه مینکته
ترک آن، به استاد، نشان دادن راه است و اختیار برگزیدن و یا 

 ی شاگرد است و معلم حق اجبار در تعلیم و تعلم را ندارد.عهده
 وَهُوَ الَُّذِی جَعَلَکُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَکُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ»

های ها را در درجات و رتبه(. خداوند آفرینش انسان165؛ )انعام، ...«
ها در داده است فلذا همه انسان گوناگون و در ابعاد مختلف قرار

یک رتبه و درجه از هوش و درک و استعداد برای آموختن نبوده 
آموزان مورد توجه های فردی دانشو در تعلیم و تربیت باید تفاوت

 قرار گیرد.
؛ و انسان ضعیف آفریده شده است )نساء، «وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِیفًا»

28.) 
هایش آفریده ها و ناتوانیهمراه با ضعفهمچنین خداوند انسان را 

است و باید در بحث تعلیم و تربیت این ضعف و ناتوانی توجه شود. 
این بدان معناست که در صورت بروز خطا و اشتباه از سوی شاگرد، 
هرگز نباید او را مورد شماتت شدید قرار داده و از آموزش طرد و 

 یا منع کرد. 
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 117 ... گرو در قرآنی های آموزه در اعتدال مفهوم واکاوی  

 1401 پاییز، 3، شماره 7دوره  پژوهشی قرآن و طب -علمیفصلنامه 

بر  شناسی در قرآن کریم، مبتنیعد انسانفلذا استلزامات تربیتی در ب
ویژگی ترکیبی انسان از جسم و روح و لزوم تربیت هر دو بعد 

 باشد.وجودی انسان می
 

 شناسیاستلزامات تربیتی ارزش
ای در زندگی انسان دارد و در واقع، کیفیت ها، جایگاه ویژهارزش

ای قیها و اصول اخالزندگی آدمی همواره تحت تاثیر نظام ارزش
 باشد.که بدان پایبند است، می

های یا ارزش هاماهیت آرمان از هاارزش یهفلسف شناسی یاارزش
خ شناسان در پی یافتن پاسارزش کند.زیبایی بحث می و خیر مطلق یا
آنها  آیا ها چیست؟ماهیت ارزش ند:هستهایی ازاین قبیل پرسش

آن  با هاپدیده امور و، که اشیاء ندهستتعدادی مفاهیم ذهنی 
 اهپدیده و امور و اشیاء خود در ذهن و مستقل از یا شود،ارزشیابی می

دارای  یا مرتبه یکسانی دارند شأن و، هاارزش آیا دارند؟ وجود
شناسی از مباحث زیبایی علم اخالق و منطق، ند؟هستسلسله مراتب 

 روند.به شمار میشناسی مهم ارزش
راستین را فراروی آدمی قرار داده است های قرآن کریم نظام ارزش

و تمسک به آن، انسان را به هدف اصلی آفرینش خواهد رساند. فلذا 
توان به قرآن و تعقل ها، مییابی به ارزشبه منظور رسیدن و دست

ها از منبع موثقی در آیات آن روی آورد. با شناخت و دریافت ارزش
گاه بر همه ابعاد وجودی ی آهمچون قرآن کریم که از سوی آفریننده

تواند به هویت خویش و هدف و آدمی فرستاده شده است، آدمی می
 ی زندگی سعادتمندانه دست یابد.برنامه

انسان از این جهت که روح خداوند در او دمیده شده است، دارای 
(. پس باید 72)ص،  «فَإِذَا سَوَُّیتُهُ وَنَفَخْتُ فِیهِ مِنْ رُوحِی»ارزش است: 

رو ها در هر سن و شرایطی، حفظ شود؛ از آنی انسانام همهاحتر
های که حامل روح خداوندی هستند. همچنین از مهمترین ارزش

است. خداوند به « کرامت»ها، تبیین شده در قرآن کریم برای انسان
و نه « بنی آدم را کرامت بخشیده است»صراحت فرموده است که 

وَفَضَُّلْنَاهُمْ عَلَى  ...کَرَُّمْنَا بَنِی آدَمَ  وَلَقَدْ»دیگر مخلوقات خویش را: 
(. و دیگر، جایگاه خالفت که 70؛ )اسراء، «تَفْضِیلً خَلَقْنَا مِمَُّنْ کَثِیرٍ

وَإِذْ قَالَ رَبُُّکَ لِلْمَلَائِکَةِ إِنُِّی »قرآن کریم برای انسان قائل شده است: 
خداوند انسان را به عنوان (. یعنی 30)بقره، « جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَةً

 جانشین خود بر روی زمین، قرار داده است. 
رو، انسان در نزد خداوند دارای ارزش وجودی است و این ازاین 

ارزش، باید در استلزامات تربیتی مورد توجه قرار گیرد. فلذا استاد 
باید در هنگام تدریس، کرامت شاگردان خویش را حفظ کرده، 

مورد توجه قرار داده و او را با احترام،  شخصیت و عزت وی را
مورد آموزش و تعلیم و تربیت قرار دهد. فلذا از لوازم حفظ 

زا و در تعلیم و تربیت، پرهیز از رفتارهای ذلت« کرامت»
 باشد.خوارکننده، بویژه تنبیهات بدنی و نیز سرکوفت و سرزنش می

قرآنی، باید در های نتیجه آنکه با توجه به مفهوم اعتدال در آموزه
گرایی مراعات شود، چه در بعد جانبهی تعلیم و تربیت همهحوزه

ی تدریس و نیز در ارتباط میان استاد منابع درسی و چه در بعد شیوه
شناسی مورد شناسی، انسانشناسی، ارزشو شاگرد، همه ابعاد هستی

های آموزش و پرورش لحاظ ریزیتوجه قرار گرفته و در برنامه
 د تا انسان هایی متعادل تربیت شوند .گرد
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