
 

 

 
 
 

 9911 پاییز، 25سال چهاردهم، شماره 
 925تا  582 صفحه

 دو گفتمان ایرانشهری و انقالب اسالمی در «میانه گزینی»مقایسۀ فضیلت 

 (فردوسی و شهید مطهری )مطالعۀ موردی:

 اتالهی ق،حقودانشکده  ،یاسیگروه علوم س ،یاسسی علومرشته  یدکتر یدانشـجو  / سعید روشن ضمیر

 Saeed38380@gmail.com ایران تهران، ،یدانشگاه آزاد اسالم قات،یواحد علوم و تحق ،یاسیو علوم س

دانشگاه آزاد  ،یواحد تهران مرکز ،یاسسی علوم دانشکده ،یاسیگرو علوم س اریاستاد  /علی اکبر امینی

 Amini. uni@yahoo.com( مسئول سندهی،)نو رانیتهران، ا ،یاسالم

 چکیده 
چگونگی زیست آدمی در جهان و ه جارها و نابه جارهای رفتاری او، از 

های همیشگی بشر بوده است. از همین رو، قدیم االیام، یکی از دغدغه
و فالسفه یونانی و اسالمی با تقسیم قوۀ ش امتی آدمی به دو متفکران 

مباحث مربوط به رفتار انسانی را ذیل مقولۀ عقل  بُعد نظری و عملی،
اند. در همین راستا، مقاله با طرح این پرسش عملی طرح و دنبال کرده

اصلی که مفهوم میانه گزی ی به ع وان یک فضیلت عقل عملی، چه جایگاه 
هایی دارد آن را در اندیشۀ فردوسی )نمای دۀ گفتمان ایرانشهری( و مولفه

مطهری )نمای دۀ گفتمان انقالب اسالمی( همس جی و  و اندیشۀ استاد
مقایسه کرده است. فرضیۀ مقاله بر آن بوده که این دو متفکر با توجه به 
آبشخورهای فکری مشترک که همانا عقل و استدالل عقلی است به رغم 

های پارادایمی معهذا مباحث مشترکی را در حوزۀ زیست و کردار تفاوت
ند. پژوهش به این نتیجه گیری رسیده است که این دو اانسانی ارائه کرده

های مرد فلسفی و دستورات اندیشم د تمدن ایرانی با تکیه بر پشتوانه
 دی ی الگوی رفتاری مشابهی را در این بخش از عقل عملی توصیه 

های ایرانی و اسالمی سخ ی بین گفتمان اند، لذا القای تعارض مطلقکرده
بایستی وثاقت آن در هر مورد پژوهیده شود. روش ایدئولوژیک بوده که 

 ای و رویکرد مقاله تفسیری بوده است. ها کتابخانهجمع آوری داده
: عقل عملی، امالق، فردوسی، میانه گزی ی، اعتدال، مطهری، کلیدواژه

 .ایرانشهری، انقالب اسالمی
 08/08/2355تاریخ تأیید   26/06/2355تاریخ دریافت 

 لمیع  فصلناهم-مقاهل ژپوهشی 
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 مقدمه

( بوده است که knowledge« )شناخت»های بشری ترین دغدغهدیرباز یکی از اصلیاز 
اند. این شناخت عموماً  در دو حوزۀ کلی گفتهمی (Epistemeباستان به آن اپیستمه )در یونان 

 را انسان اندیشه و (. علم2932381متمرکز شده بود3 عقل نظری و عقل عملی )حائری یزدی، 
 یعلمهای طغیان کنترل عملی، عقل را انسان انگیزه و عمل و نمایدمی رهبری نظری عقل
 و شهوتهای لغزش کردن رام ولی است، نظری عقل با گمان، و قیاس خیال، وهم، مانند

 لمع و اندیشه سنخ از که انسان ادراکی امور همه بنابراین،. است عملی عقل کار غضب،
 از هک انسان تحریکی امور و الهی احکام اجرای ولی است، نظری عقل رهبری تحت است،

 کامالً عملی عقل و نظری عقل وظایف مرز. است عملی عقل رهبری تحت است، عمل سنخ
 گفته هدیدگا این در. هستند نفس نظر زیر و انسان نفس شئون از دو هر ولی است، متفاوت

 تحقیق در ولی است، مجریه قوّه بسان عملی عقل و مقنّنه قوّه چونان نظری عقل3 »شودمی
 تواف نظری عقل گیرد؛می فرمان نظری عقل از عملی عقل چون است، نظری عقل اصلی، امام
)جوادی آملی،  «است کدام باطل و حق و زیبا و زشت الهی، حرام و حالل که دهدمی

6032359) 
 رسد.یم ریشۀ این تقسیم بندی عقل به دو بعد نظری و عملی به کتاب متافیزیک ارسطو

این است  حق»ارسطو در انتهای فصل اول کتاب دوم به این تقسیم بندی مبادرت کرده است3
که فلسفه شناخت حقیقت نامیده شود. زیرا هدف نهایی معرفت نظری حقیقت است در حالی 

 خواهند ماهیتمی که غایت معرفت عملی عمل و اثربخشی است و وقتی هم که مردان عمل
ای معین ظرشان آن چیزی است که با مقصود معین ایشان در لحظهشیئی را بشناسند موضوع ن

(. بعد از باروری تفکر فلسفی در جهان اسالم 9132385)ارسطو، « ارتباط دارد نه علت آن شی
این تقسیم بندی مورد پذیرش حکمای مشایی و بعداً تقریباً عموم فالسفه مسلمان قرار گرفت. 

حکمت اسالمی، بعد از تقسیم بندی ابن سینا از معرفت  از همین رو، عموماً در تمام تاریخ
انسانی، غالب متفکران بحث خودشان را با همین تفکیک عقل به دو سطح نظری و عملی 

اند. ابن سینا خود در دانشنامۀ عالئی که تالشی برای فارسی نویسی در حوزۀ آغاز کرده
» نویسد3می بیان معقوالت را دارد،اندیشۀ عقلی بود، و اثبات این که زبان فارسی توانایی 

 اندر ؛ملىع اندریافت یکى و نظرى، اندریافت یکى3 است گونه  دو اندریافت ]شناخت/عقل[
رای ]ب عملى؛ یافت اندر و. است یکى  خداى که دانى که چنان نظرى؛ ]برای مثال[ یافت

 به کردار، تنیس آمیزش را اندریافت یکى که زیرا کردن، نباید ستم که دانى که نمونه[ چنان
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 جزوى و. مگفتی که چنان بود، کلى عملى اندریافت و. کردارست  سبب اندریافت دیگر و
. در همین راستا، شیخ شهاب (20232383)ابن سینا،« زدن نباید را مرد این 3گوئى که چنان بود

 دو را نسانىا نفس که  دانستن بباید»نویسد3 می الدین سهروردی در یکی از تصانیف خودش
 و ،ملىع یا است نظرى یا دریابنده قوّت و ،کارکننده در یکى و دریابنده یکى3 است قوّت

 شتز ستم که بداند  چنانکه عملى و است محدث عالم که بداند که  چنانست مثال نظرى
 گرا  عملى و ،بحت علم بر است مقصور نظرى که آنست قوّت دو  این میان فرق و. است

 است کردنى  معلوم آن که  بدانند که   آید الزم علمى عمل آن از دارد عملى سوى روى چه
  سوى عملىب کند اشارت  چون که است قوّتى کارکننده قوّت اما و. است  گذاشتنى بجاى  یا

 است  دریابنده او آن که بهر از نه خوانند «عملى عقل» را قوّت این و شود، منبعث عمل آن
 طلب بهر  از یا حیوان در محرّکه قوّت  چنانکه و. دریابنده از  محرّکست او آنکه بهر از بل

 رىکا بهر از یا انسانست در که محرّکه قوّت همچنین چیزى، از گریختن یا چیزیست
 قلى،ع انسان در و است  الهامى حیوان در  قوّت آن و.  نیکوست نه کارى بهر از  یا نیکوست

 (. 11132399)سهروردی،« است موجود انسان در قوّت دو هر و
 ،الهى علم به نظرى هایی نیز هستند. فلسفۀاین دو شاخۀ معرفت دارای زیرمجموعه 

 امیدهن اسفل علم و وسط علم اعالء علم ترتیب3 به که شود؛مى تقسیم طبیعى و ریاضى
 اولى. دنم سیاست و منزل تدبیر اخالق،3 شودمى تقسیم بخش سه به نیز دوم قسمت. شودمى

 آنکه با تاس مملکت امور تدبیر سومى و خانواده امور تدبیر دومى انسان، شخصى امور تدبیر
(. پس انسان دارای 90332366است )صلیبا،  شده جدا فلسفه از دیگرى از بعد یکى علوم

تواند در رابطه با خود باشد )اخالق(؛ می شناخت است و بخشی از آن عملی است و عملی
 در رابطه با خانواده باشد )تدبیر منزل(؛ و در رابطۀ با جامعه باشد )سیاست(. 

بنابراین، یکی از مقبوالت تاریخ تفکر اسالمی بحث درباب عقل عملی بوده است و یکی 
 هشود که مکاتب و متفکرین مختلف چمی از شقوق آن اخالق. حال این پرسش مطرح

 یدگومی صدرا اند.  برای نمونه، مالتصوری از مراتب این عقل عملی در حوزۀ اخالق داشته
 حکمت در که. )است ظاهر تهذیب اول دارد3 مرحله چهار استکمال حسب بر عملى عقل

 دوم است شریعت آداب به کردن عمل ظاهر تهذیب مقدمات( اندگفته اخالق تهذیب عملى
 سوم و شیطانى خواطر و بد ملکات و اخالق از است قلب کردن پاک و است باطن تهذیب
 ودخ ذات از است نفس فناى چهارم و ایمانیه حقّه معارف و علمى صور به قلب کردن روشن
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 و ستا اللَّه الى سیر نهایت که خداوند به توجه کردن منحصر و خداوند غیر از نظر بریدن و
 . (33532395است )سجادی،  بسیار منازل و مراحل هم باز منازل این از بعد

ای تطبیقی ما بین عقل عملی در دو گفتمان ایرانشهری در همین راستا، این پژوهش مقایسه
و انقالب اسالمی را با موردپژوهی اندیشۀ فردوسی و اندیشۀ شهید مطهری در کانون توجه 

با گفتمانهای خودش قرار داده است. یکی از تهدیدات انقالب اسالمی القای تعارض آن 
وبند تا کایرانی است. دائماً ناآگاهان و مغرضان بر طبل تنش و درگیری این دو گفتمان می

از این نمد، کالهی از منافع حاصل کنند. اما بر محققان است که این تعارض ادعایی را در 
 مقوالت مختلف بسنجند و تصویری راستین از هر دو پدیده به دست دهند. 

 های فکری دو متفکر و همسنجیرسش اصلی مقاله درباب شناسایی مولفهاز همین رو، پ
آنها درباب مقولۀ میانه گزینی و یا اعتدال است. دو متفکر با قریب یک هزاره فاصلۀ زمانی 
اما با تأمل بر یک دغدغۀ همیشگی3 چگونگی زیست انسانی. از آنجایی که دایرۀ عقل عملی 

شۀ در اندی« میانه گزینی»( این تحقیق بر مفهوم case studyبسیار گسترده است، مورد پژوهی )
فردوسی )از گفتمان ایرانشهری یا ایران گرایی( و مقایسه و ردگیری و ردیابی همین مفهوم 
در اندیشۀ شهید مطهری )از گفتمان اسالمی( متمرکز شده است. فرضیۀ پژوهش بر آن بوده 

 ای فکری مختلفی قرار داد، ولی وقتی کهتوان متفکران را در مکتبهمی است که اگرچه
(ی همچون اعتدال در Universalخواهیم نگاه اندیشمندان به مفاهیم عام و جهانشمول )می

وه تشابه های فکری آنان وجتوان با واکاوی و کشف بُنمایهمی رفتار و کِردار را بررسی کنیم،
های مشترک تکیه بر آنها ریشه های بعضاً تصنعی مکاتب بازیافت و بارا فراسوی مرزبندی

 ها را کشف کرد. اندیشه
ات ای تفسیری بر آن خواهیم بود تا با ترسیم مختصبه همین منظور در این تحقیق با شیوه

هانشمول بشری عقل ج –مبانی فکری دو متفکر که بنا بر فرض ما ریشه در یک منبع مشترک 
دارند، اوالً به درک بهتری از جریانهای فکری درون تمدنی دست پیدا کنیم و در ثانی با  –

تواند با یم های تحمیلی چقدر گاهیبرجسته کردن نقاط همپوشان نشان دهیم که طبقه بندی
اقعی های غیروخواهند با مرزبندیمی های تحمیلی کهواقعیت متفاوت باشد. طبقه بندی

که بعضاً ما به  –مانند تقابل اسالم و ایران  –بین گفتمانهایی ایجاد کنند  ستیزی مصنوعی ما
ازایی در جهان عینی ندارد و تنها دستاوردشان دمیدن در تنور نزاعهای سیاسی است و ایجاد 

 تنش و تفرقه در جامعه است.  
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 گزینی: تعریف و تبار مفهوممیانه

برای نظریۀ حد وسط ارسطو در فلسفۀ اخالق  را معادلی« میانه گزینی»توان می از جهاتی
در نظر گرفت. از نظر ارسطو، فضیلت اخالقی عبارت بود از یک حد وسط یا میانه گزینی 

ای ملکه فضیلت» گوید3می (؛ ارسطو219932389در طیفی از افراط و تفریط )گمپرتس، 
 ست،ا سازگار قلیع موازین با و درست ما برای که کندمی انتخاب را وسطی حدّ که است

و، )ارسط« کندمی معین آنها به باتوجه را وسط حدّ عملی حکمت دارای مرد که موازینی با
بدین سان روشن کردیم که فصیلت اخالقی حد وسط »نویسد3 می (؛ لذا ارسطو6632389

است و به چه معنی حد وسط است؛ و گفتیم که فضیلت حد وسط میان دو رذیلت است که 
 (. 9132389)ارسطو، « یکی افراط است و دیگری تفریط

که حد وسط در اخالق امری ریاضیاتی نیست که همیشه  دهدمی البته ارسطو توضیح
 در »لتی مکانیکی آن را توضیح داد و توصیه کرد و بلکه بسیار تابع شرایط است3بتوان به حا

 وسط حدّ یک و دارد، هم فی نفسه و هم برای ما؛ وجود تر کم و بیشتر پذیر تقسیم مقدار هر
 کی اما. دارد وجود طرف دو از فاصله یک به حسابی یا عینی وسط حدّ یک دوحد، هر بین
 فردی به فردی از بلکه نیست، یکی آدمیان همه در که دارد، وجود نیز ما به نسبت وسطی حدّ

 حدّ این. است وسط حد شش کم، ودو است زیاد 20 که جا آن مثالً دارد، تفاوت دیگر
 رایب اگر زیرا کرد؛ حساب چنین نباید را ما برای درست وسط حدّ ولی است، عددی وسط
 ادگیس به ورزش استاد است، کم مینه دو مقدار به و است زیاد مینه ده مقدار به غذا کسی

 یبرا هم هنوز است ممکن مقدار این چون کند،نمی اومعین برای را مینه شش مقدار به غذا
 دینب برای یک ورزشکار کم و برای یک تازه کار زیاد است. .باشد کم یا زیاد کس آن

 گزیندمی جوید ومی را پرهیزمی کند و حدّوسط تفریط و افراط از فن، هر استاد جهت
 هاآن که اربعه است (. عموماً مشهورترین این محاسن اخالقی همان فضایل6132389)ارسطو، 

 حکمت از3 اندعبارت گویند؛ کهمى( Cardinal Virtues) اخالق علماى اصطالح در را
(Prudence )عفّت |(Temperance )، شجاعت (Fortitude  )عدالت و (Justice .)هر این و 

 مردهش رذیلت آنها )یعنی افراط در هر طیف رفتاری( اطراف و اندفضیلت و وسط حدّ چهار
 شده است.می

بعد از نهضت ترجمه در جهان اسالم که متون فلسفی به زبان عربی ترجمه شد، متفکران 
اسالمی همین تعریف از فضیلت را برگرفتند چون از جهاتی با مبانی فکری اندیشۀ وحیای 

 دَکی تَجْعَلْ ال وَ» خوانیم3 می ز هماهنگ بود. برای مثال در سورۀ مبارکۀ اسرا چنیناسالم نی
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 گردنت به ار خود دست نه / و مَحْسُوراً مَلُوماً فَتَقْعُدَ الْبَسْطِ کلَّ تَبْسُطْها ال وَ عُنُقِک إِلى مَغْلُولَۀ
( و نماند تخود براى چیزى) که گذار باز کاملًا را آن نه و( نکنى انفاقى هیچ که) بدار بسته

(. در شأن نزول این آیه روایتی 15)اسرا، « نشینى( کنجى به) خورده حسرت و شده سرزنش
 ست3نیز استفاده شده ا« میانه گزینی»اند که در متون فارسی در تفسیر آن از مفهوم آورده

 مّىا انّ 3گفت و درآمد کودکى که یاران جمع در بود نشسته( ص) خداى رسول» 
 راهنپی هیچ رسول )ص( به نزدیک و خواهد(،می پیراهنى تو از من درعا )مادر تستکسیک

 کودک آى. باز دیگر وقتى آید، پدید آرى گفت را کودک بود، پوشیده آنچ مگر نبود
 القمیص کسیکتست امّى انّ له قل3 گفت بفرستاد را او بار دیگر مادر گفت، مادر با و بازگشت

 بر پیراهن شد خانه در( ص) رسول اى(،پوشیده که  خواهدمی پیراهن آن )بگو علیک الّذى
 مهه یاران و گفت نماز بانگ بالل درآمد نماز وقت بنشست، عریان و داد به وى و کشید
 ریانع را رسول و رفت ایشان از یکى تا شدند مشغول دل همه نیامد( ص) رسول چون منتظر،

 را او اوّل «عُنُقِک إِلى مَغْلُولَۀ یدَک تَجْعَلْ ال و3َ »آورد آیت و آمد جبرئیل حال آن در! دید
 آرى بند رب انفاق از دست یکبارگى که نه چنان گویدمی نفقه، از امساک و بخل از کرد نهى

 دست ىرو همه از که نه نیز چنان و بود بسته خویش گردن با خویش دست که کسى مانند
 (.91932392)میبدی، « تقتیر نه و اسراف نه گزین میانه راه که یعنى گسترده، و دارى گشاده

لذا متفکران اسالم در اینجا کامالً در موضع جمع عقل و شرع بودند چرا که هم شرع 
ی از . برای نمونه، در یککردمی مقدس و هم خرد فلسفی حد وسط و میانه گزینی را توصیه

 نیز یگرىد مطالب ابوحیان» نیم3کمی مجالس فلسفی سدۀ سوم هجری این گفتگو را مشاهده
 با مجلسى در که گویدمى جمله از است، کرده نقل گفتگو و بحث مجالس گونه این از

 گاه ره و گویند «شره» را آن کند افراط گاه هر شهوانى قوۀ3 »گفت عامرى بغداد، فالسفه
 بىغض قوه دو و.«  گویند عفت را آن باشد وسط حد در گاه هر و «خمود» را آن کند تفریط

 ارسطو ریهنظ عامرى که پیداست کرد؛ بیان اعتدال و تفریط و افراط حالت در نیز را عقلى و
(. و این همان معنایی است که در قرآن 9932399است )عامری،  گفتهمى فضیلت درباره را

 آنان واماا؛قَ ذلِکَ بَیْنَ کانَ وَ یَقْتُرُوا لَمْ وَ یُسْرِفُوا لَمْ أَنْفَقُوا إِذا الَّذینَ و3َ »ویژگی مومنین است
 این میان در بلکه گیری،سخت نه و کنند اسراف نه کنند انفاق هرگاه که هستند کسانی

 (69 فرقان،.« )ورزندمی دو،اعتدال
بنابراین، در تمدن اسالمی، مفهوم میانه گزینی به عنوان یک فضیلت اخالقی در ذیل عقل 
عملی مدنظر بوده است، و متفکران مسلمان با تکیه بر خرد فلسفی و متون وحیانی آن را 
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ه اند تا بتواند مبنایی برای تولید هنجارهای اجتماعی جامعه واقع گردد. جمع کردمی تئوریزه
 دهای بعاخالقی را در دورۀ اوج پختگی فکری متفکرین اسالمی در سدهاین چارچوب 

اند. ردهآومی «قاعده»اش را مجموعاً ذیل یک بینیم که تمام این مفاهیم و دستگاه فکریمی
برای نمونه، شیخ محمود شبستری در گلشن راز آن را به نظم و فشرده آورده و الهیجی در 

 اصول یانب در کلیه ای استقاعده این» ، تفصیل داده است3مفاتیح االعجاز که شرح آن است
 تعفّ و حکمت وى از عدالت/پس آمد نیک خُلقِ اصول که فرمود فلهذا آن شعب و اخالق

 از که سیطب است جوهرى گویندمى نیز ناطقه نفس که انسانى نفس شجاعت ]یعنی[ بدانکه
 ردمم بیشتر که محسوس بدن این در تصرّف و خویش بذات معقوالت ادراک بود او شأن
 کىی بود قوت دو را انسانى نفس پس است آالت و قوى بتوسّط گویندمى انسان را آن

 و تاس گشته مخصوص و متمیز حیوانات سایر از قوّت بدین و خوانندمى نطق که ادراک
 وّتق دو این از یکى هر و است مشارک حیوانات سایر با قوّت بدین و تحریک قوّت دوم

 جهتو اگر که زیرا عملى قوّت و نظرى بقوت ادراک قوت اما3 شوندمى قسم بدو منشعب
 باین را قوّت آن بود معقوالت باصناف احاطه و موجودات حقایق معرفت به ادراک قوت
 میزت و مصنوعات در بتصرف او توجه اگر و خوانند،مى نظرى عقل و نظرى قوت -اعتبار
 عملى عقل و عملى قوت روى این از را قوّت آن باشد اعمال و افعال مفاسد و مصالح میان
 نقسمم قسم بدو حکمت که است شعبه دو بدین ادراک قوت این انقسام جهت از و نامندمى
 قوت و شهوى بقوت ارادى تحریک قوّت امّا و. شد خواهد کرده ذکر چنانچه گرددمى

 و گویندمى شهوى قوّت را آن بود نفعى جذب بسوى منبعث تحریک اگر که زیرا غضبى،
 کرده ذکر هک اعتبار باین پس نامندمى غضبى قوّت را آن باشد ضررى دفع بسوى منبعث اگر
 که هرگاه و. غضبى قوّت و شهوى قوّت و عملى قوّت و نظرى قوّت3 باشد چهار قوّت شد

 دشای که چندان و باید چنانکه بود اعتدال وجه بر خویش موضوعات در یک هر تصرّف
 اصول که ضائلف پس شود حاصل فضیلتى اعتدال بسبب را هریکى هرآینه تفریط و افراطبى

 هذیبت از دوّم گویندمى حکمت را آن و نظرى قوّت تهذیب از یکى باشند چهار نیز اخالقند
 اندگفته عفّت را آن و شهوى قوّت تهذیب از سیوم نامندمى عدالت را آن و عملى قوّت

 آنست علمى قوّت کمال چون. خوانندمى شجاعت را آن و غضبى قوّت تهذیب از چهارم
 مذکوره ضائلف این تحصیل و باید که باشد وجهى بر دارد بعمل تعلق آنچه در او تصرفات که

 که دیگر فضیلت سه آن حصول بر بود موقوف عدالت جهت این از داردمى به عمل تعلق
 (.35332350)الهیجی، « است شجاعت و عفّت و حکمت
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 میانه گزینی در اندیشۀ فردوسی

 و خرد واژۀ کهطوریبه است؛ شاهنامه محوری و مهم مفاهیم از خردورزی و خرد
 به شاهنامه متعدد ابیات در. است شده تکرار سترگ اثر این در بار نهصد از بیش آن مشتقات

 شاهنامه در خرد اهمیت. شودمی اشاره انسان مینوی و دنیایی زندگی در خرد بارز نقش
 و ریدهآف نخستین خرد ابیات، این در است؛ خرد ستایش آن، دیباچۀ که است ایگونهبه

 است. در آدمی گیردست و راهنما جهان دو هر در که شودمی معرفی خداوند نعمت برترین
 که ودشمی معرفی ایزدی موهبتی و  آفریدگار دادۀ خرد بارها نیز شاهنامه دیگر هایبخش

 و  او دستورات از اطاعت خداوند، پرستش. گیردمی تعلق انسان به سزاواری مبنای بر
 روان پهلوان، تن کتاب در مسکوب شاهرخ. است خردمندی هاینشانه از نیز داریدین

 همۀ با دانش، و خرد این اما داند؛می کیهان کل را شاهنامه در خرد کاربرد خردمند
 ی،هست آفرینندۀ شناخت از و کند اعتراف تواندمی خدا وجود به  فقط خود کارکردهای

فردوسی، مانند هر نویسندۀ بزرگ دیگری،  (. بنابراین2356است )دلپذیر و همکاران،  ناتوان
دارای دو شأن شاعری و متفکری است که بخش فکری شخصیت او با مفاهیم و مقوالت 

از اندیشه و خرد پدیدار شده که هم  هاییخرد و عقل سر و کار دارد. یعنی در اشعار او مایه
تواند مورد توجه بشر واقع گردد. یکی از این می تراز و هم سنگ آثار متفکران و فالسفه

اه به ، گکندمی های اخالقی و رفتاری است که در داستانهایی که روایتها توصیهاندیشه
اه برای خواننده راهنمای رتواند می تصریح و مستقیماً، گاه به تلویح و اشاره، آمده است و

 درست زیستی باشد. 
عادات خیر  ای نفسانی که بایدهمان گونه که پیش تر گفته شد، فضیلت، به عنوان ملکه

را در انسان نهادینه کند، به نظر عموم متفکران یونانی و اسالمی، و همچنین بنا بر توصیۀ 
اطها و تفریطها در تمامی قرآنی به حضرت رسول )ص(، حد وسط و راهی میانه بین افر

ه میان»های رفتاری و عادات اخالقی است. از این حد وسط در اندیشۀ فردوسی به بزنگاه
بلکه  دکنمی یاد شده است که نه تنها به راحتی معنای مورد نظر را به ذهن متبادر« گزینی

 تعبیری بسیار رسا و خوش آهنگ است. 
پس و س کندمی ند را به خواننده توصیهفردوسی در بخش پادشاهی اردشیر چندین پ

 3کندمی را طرح« میانه گزینی»مفهوم 
 رایپاکیزه و خوانند جای             خردمند به بمانی گزینی میانه
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 نکتۀ اساسی اندیشۀ فردوسی در این است که در یک نظام منسجم فکری این پند را طرح
ود که از شمی رسد. در ابتدا متذکرمی مفهوم. بدین معنا که از یک مقدماتی به این کندمی

( و عقالنیت جهانشمول perennial philosophyخالِده ) منظر یک خرد جاودان یا حِکمَتِ
( باشد Common senseگوید که برای هر ذات پاکی که دارای عقل سلیم )می سخن

 که دانیب دیگر ه)فردوسی آشکارا در بیت چهارم بر این خرد جاودانی تاکید داشته است3 س
 یر/ همهاردش نامدار این گفتار به»کهن(، پذیرفتنی است3  دانا مرد بر سخن/ نگردد هرگز
قائل به وجود  که کندمی اش را طرح؛ سپس مبانی متافیزیک توحیدی«پیر و برنا دارید گوش

 گرم هست/ نباشد دادار که داند که هرآن کس»خداوند است و این که بنیاد اعتقادی اوست3 
آمده است « حاکم عادل»در معنای « دادار»که در همین بیت کلمۀ « پرست. یزدان و پاک

( که یعنی موجودی که افراط و تفریط ندارد. بدیهی است که بحث 21932381)بغدادی، 
درباب اصل توحیدی متعلق به بخش نخست قوۀ شناخت آدمی است که همانا فلسفۀ اولی یا 

پردازد و عموماً بعد از آن است که عقل می ات بالمعنی االخصمتافیزیک است که به الهی
 شود. پس فردوسی وارد حوزۀ خرد عملی شده و اصول اخالقی را بازمی عملی طرح

 نماید3می
 فزون باشد از بند و زندان شاه             چهارم چنان دان که بیم گناه

 روید کسان آبنگیرد به نز               گویبه پنجم سخن مردم زشت

 کجا برتر از دیده و جان و چیز                بگویم یکی تازه اندرز نیز

 بود آشکارای او چون نهان                 خنک آنک آباد دارد جهان

 خرد دارد و شرم و گفتار گرم                دگر آنک دارند آواز نرم

 ه بپراگند بر گزافبه بیهود           به پیش کسان سیم از بهر الف

 نبپسندد آن مرد یزدان شناس           ز مردم ندارد کسی زان سپاس

را در  که و آن کندمی را طرح« میانه گزینی»به دنبال این بحث فردوسی مفهومِ محوری 
 3دهدمی اش قرارکانون اندیشۀ عقل عملی

 رایپاکیزهخردمند خوانند و             میانه گزینی بمانی به جای

هم  و کندمی در این بیتِ بسیار مهم، فردوسی میانه گزینی را هم شرط پایداری اعالم
شرط خرد. شرط پایداری است بدین معنا که با عمل به میانه گزینی بقای اجتماعی و ثبات 

گوید با میانه گزینی بِمانی به جای، یعنی برجا و می گردد؛ چرا کهمی موقعیت شما تامین
د. خواننمی «خردمند»گوید که عامل به میانه گزینی را می ار باقی بمانی. و در ادامهپاید
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( در اندیشۀ Nousخردمند در اینجا و با توجه به عقبۀ فکری فردوسی در معنای صاحب نوس )
 دربرگیرندۀ که است( Nous) یونانی واژۀ دقیق معادل واژه این معنایی به لحاظ» یونانی است3

 از که است خداوندی اندیشۀ عقل و معنای خرد، به است؛ «سلیم عقل» و «ردخ» جنبۀ دو
ای به یاد ماندنی، مینوی خرد دارد. در قطعهمی سر پای نگاه و آفریندمی را عالم آن طریق

 نر،زی) «شناساندمی و کندمی خود را به عنوان اصل سازنده )جوهرۀ خالق( در خداوند معرفی
گزینی یکی از محورهای کانونی پایبندی به خرد است که موجب  پس میانه .(3182 2385

ثبات و بقا و خردمندی است. ریشه یابی این مفهوم در نظام فکری ایرانی پیشااسالمی و متونی 
 تواند راهگشای تحقیق باشد.می که شاهنامه از آنها تغذیه کرده

 توان در واژۀایرانشهری تفکر فردوسی، ببنابراین شاید تبار این اندیشه را، با توجه به منابع 
ل به عنوان تعاد»و جوهرۀ خرد جستجو کرد که  اعتدال و اندازه نگاهداشتن معنای به  پیمان

 و افراط با مساوی نیز پیمان از عدول. (19832385آمده است )زینر، « میان افراط و تفریط
 است؛ شده انپهلوی بی متون در گسترده طوربه مسئله این. است نابخشودنی گناهی و تفریط

 مدهآ خردمندی مزایای بیان ضمن پیروز، فرخ بهزاد به منسوب پهلوی اندرزهای از یکی در
 خرد نیز ششم دینکرد در. (2356است )دلپذیر و همکاران، ...پیداتر خرد به رویمیانه3 است

ایرانشناس . یردگمی بر در را زندگی گوناگون هایجنبه و دارد مستقیمی ارتباط گزینیمیانه با
 افراط میان تعادل رایب بیشتر و است یکی خرد با پیمان دینکرد در3 »نویسدمی شهیر بریتانیایی

رد سالح شوند. خمی محسوب آز جنبۀ دو تفریط و افراط کهدرحالی شود؛می تلقی تفریط و
سالح مینوی مینوی اهرمزد است در حالی که آز به معنی کژاندیشی و ارتداد )=بدعت( 

 ار انسان ششم دینکرد اندرزهای دیگر بیان به(. 3198 2385 زینر،) «]غیرمادی[ اهریمن است
 است )دلپذیر و رویمیانه آن اصل که کنندمی راهنمایی ایخردمندانه و نیک زندگی به

 (.2356همکاران، 
 هایهجنب در اعتدال رعایت و رویمیانه شاهنامه ای است که دربا چنین پشتوانۀ فکری

 دد3گرمی اخالقی و بنیاد خرد عملی و خردمندی قلمداد اصول از یکی زندگی، گوناگون
 گسترید آفرین را خویش گزید             تن میانه کو کسی ستوده

اهان ها به اعتدال و میانه گزینی از زبان شنکتۀ جالب دیگر این است که عموماً این توصیه
ترین وجوهات خردِ نخبگان جامعه. چنان که برای نمونه، اورمزد در است و بیانی از عالی 

 3کندمی بستر مرگ به پسرش که جانشینی او خواهد بود وصیت
 راه دو بر کند را خرد گاه                 میانجی خداوند باشد که کس آن هر
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 هنمونر را تو جان باد اندرون خــرد                   کار به سستی نه تیزی نه

از همین جهت است که به دلیل وجود مفهوم اَشه که اشاره به یکپارچگی نظم هستی 
دارد، یکی از نتایج حکمرانی نیک ناظر بر تعادل حتی در ابعاد کیهان شناختی آن است. برای 

 آمده همن دینکرد از ایقطعه در ضحاک، که و جمشید حکمرانی نتایج میان اینمونه، مقایسه
 ری،یپ ی،تشنگ گرسنگی، تنگدستی، از،ین دیجمش»  3سازدمی نکته را آشکاراست، این 

 هبازداشت جهان از را مردم با وید زشیآم و اعتدال از خارج گرمای و سرما ه،یمو ون،یش مرگ،
 ن،یخون زۀین دارندۀ خشمِ تشنگی، و گرسنگی آز، تنگدستی، از،ین جهان بر تو اما بود،

 تو ردی،ک رها را بدنَفَس ریِیپ و کاریپنهان خطر، ترس، ها،چراگاه کنندۀ نابود خشکسالی
 (. 30832385سن،  )کریستن ...«کردی شیستا قابل را وید

می توان گفت که مفهوم میانه گزینی به عنوان معادلی برای اعتدال و فضیلت حد وسط 
ر یک نظام شه دنه تنها در نظام فکری فردوسی طرح شده است بلکه با یک انسجام نظری ری

فکری مشخص دارد که غایت آن دستیابی انسان به ثبات و پایداری در زندگی است. حال 
به بررسی همین مفهوم و مضامین مطروحه در اندیشۀ استاد شهید مطهری خواهیم پرداخت تا 

 در نهایت، در نتیجه گیری، اندیشۀ این دو متفکر را نسبت به این مفهوم همسنجی کنیم.

 در اندیشۀ شهید مطهریاعتدال 

 توجه مورد که است اسالم مقدس دین در اخالقی هایبحث ترینمهم از یکی اعتدال
 در نهات نه اسالم دین. است بوده مطهری شهید جمله از اندیشمندان و فیلسوفان از بسیاری

 ز آن،باالتر ا بلکه دارد اعتدال به عمل و اجرا درباره انسان به ایویژه هایتوصیه عمل میدان
 و راطاف از دوری و اعتدال به عمل گرو در را فاضله مدینۀ تشکیل و جامعه شدن سعادتمند

 ایاستاد شهید مطهری در چنین سنتِ فکری .(6932355داند )احمدپور، می تحقق قابل تفریط
مباحث خودش درباب اعتدال و میانه گزینی را طرح کرده است. از نظر شهید مطهری بنیاد 

 اسالم بر اعتدال بنا شده است3
 قرآن خود. است روی میانه و اعتدال اسالم مقدس دین بزرگ هایخاصیت از یکی»

 فوق و بعجی بسیار تعبیر تعبیر، این و است نامیده «وسط امت» نام به را اسالم امت کریم
 از ند،باش کریم قرآن پروردۀ دست حقیقتاً و واقعاً که جمعیتی و قوم و امت. استای العاده
 .برکنار اَند اینها همۀ از روی، راست و روی چپ از تندروی، و کندروی از تفریط، و افراط
 (6132391)مطهری، « کندمی ایجاب را روی میانه و اعتدال همیشه قرآن تربیت
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در نظام فکری اندیشۀ استاد مطهری است که « میانه گزینی»مفهومی متناظر با « اعتدال»
عملی و دستورات اخالقی در مجموعه آثار ایشان طرح و بحث شده است.  ذیل مباحث عقل

 و اسالم کتاب برای نمونه، در. است امور تمام مطلوب مرز و وسط حد از نظر ایشان اعتدال
کم ی اند. ایشان در جلدبحث مبسوطی را آورده باره این در مطهری زمان، استاد مقتضیات

 ها، در ابتدا بنیادهای وحیانی این مفهوم عقالنی را طرح تفریط و افراط بخش در این کتاب،
. طرح بحثی وحیانی برای اثبات مفهومی فلسفی خود استوار بر قاعدۀ مالزمۀ عقل و کنندمی

 شرعال به حکم ما کل»گوید می شرع در اندیشۀ اسالمی و به ویژه شیعی است. این قاعده
عقل است مورد تایید شرع هم هست و بالعکس. ، یعنی هر آن چه مورد تایید «العقل به حکم

 عَلَی هَداءَشُ لِتَکُونُوا وَسَطاً أُمَّۀ جَعَلْناکُمْ کذلِآک وَ» آیۀ به از همین رو، استاد مطهری با استناد
فرمایند که روح و جوهرۀ راستین قرآن می (213بقره، ) «شَهِیداً عَلَیْکُمْ الرَّسُولُ یَکُونَ وَ النّاسِ

 . شهید مطهری بنابراین مبنای قرآنی و وحیانی با(6532361مطهری، )اعتدال است و اسالم 
 مسالۀ رد»3 نویسدمی جریانهای افراطی و تفریطی در ادامه تاریخی و فکری مبانی بررسی
 همیشه اسالم تاریخ در است، بوده غلط دو هر که مخالف جریان دو زمان، مقتضیات با انطباق
 ینی،د دستورهای در جا بی تصرفهای و دخل یعنی افراطی، جریان یک. است داشته وجود

 ریانج گذاشتیم، جهالت را آنها اسم ما که کوچک مالحظات یک و خیاالت یک واسطۀ به
 مطهری،)« است اسالم روح و منظور برخالف که است جایی بی جمود و توقف دیگر

6532361). 
داد که می زد و نشانمی تبعات عملی آن پیونددقیقاً مانند فردوسی که میانه گزینی را به 

توان به ثبات و پایداری رسید، مطهری بحث انسان کامل را به عنوان می با عمل به میانه روی
 تعادل در انسان آورد. از منظر استاد مطهری کمالمی یکی از نتایج دوری از افراط و تفریط

 چهی و کرده رشد او در انسانی ارزشهای همۀ که است انسانی آن کامل انسان. است توازن و
 دح به و کنند رشد یگدیگر با هماهنگ ارزشها، این همه عالوه به و نمانده رشد بی کدام
 امام به تعبیر او از قرآن که انسانی .کامل انسان شودمی انسان این گاه برسد؛آن اعال
 والگ توانیمی کهای رسیده حدی به اکنون تو (211بقره، )« إماماً لِلنّاسِ جاعِلُک إنّی»3کندمی

 شدن کامل رایب دیگر یهاانسانکاملی،  انسان تو دیگر تعبیر به و باشی پیشوا و امام باشی،
. یعنی برای نیل به عالی ترین حد انسانی (3332389مطهری،)دهند  تطبیق خود با را خود باید

ریط است نقطۀ مقابل افراط و تفداشت که بدیهی « تعادل و توازن»که انسان کامل است باید 
 است.
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اش متصل همان گونه که اندیشۀ فردوسی را در تبارشناسی به اصلی ترین منابع فکری
ی روش شناختی و هم برا-کردیم، در اینجا نیز سزاست تا هم برای وحدت معرفت شناختی

به این  هایضاح بحث کانونی ترین عقبۀ فکری مطهری در این بحث را برجسته کنیم. با توج
ای به امام علی و نهج البالغه داشتند، و حتی کتابی در این باب که استاد مطهری عالقۀ ویژه

توان گفت که یکی از اصلی ترین آبشخورهای فکری ایشان در بحث می اند،تدوین کرده
 اعتدال، کالم امام علی )ع( بوده است. 

ت ردوسی بیشتر جنبۀ اخالقی داشاستاد مطهری بحث اعتدال و تعادل را که در اندیشۀ ف
اره به سیره و با اش دهدمی و ناظر بر اولین زیر شاخۀ عقل عملی بود به عرصۀ تدبیر مدینه بسط

 ظحف را اجتماع تعادل تواندمی که اصلی آن(  ع)  علی نظر از»نویسد3می و کالم امام علی
 بدهد آرامش اجتماع روح به و سالمت اجتماع، پیکر به نگهدارد، راضی را همه و کند

 که یکس آن روح و ستمگر خود روح حتی نیست قادر تبعیض و جور و ظلم است، عدالت
 شدگان، مالپای و ستمدیدگان به رسد چه تا نگهدارد آرام و راضی شودمی ستمگری او نفع به

 بورع مشکلی بدون و بگنجاند خود در تواندمی را همه که عمومی است بزرگراهی عدالت
« رساندنمی مقصد به را ستمگر فرد حتی که است راهی کوره جور و ظلم اما دهد،

 وَ نُیمِیالْ»(. و این معنایی است که در کالم امیر به صراحت آمده است3 22332380)مطهری،
جاده انه، یراست و چپ گمراهى است، و راه م /.الْجَادَّۀ یقُ الْوُسْطَى هِیالشِّمَالُ مَضَلَّۀٌ وَ الطَّرِ

(. جالب اینجاست که در شاخۀ دم عقل عملی )تدبیر 26)نهج البلالغه/ خطبۀ « اصلى است
 میانه کس اقتصد/ هر من عال ما»منزل یا اقتصاد( نیز امام علی میانه روی را توصیه کرده اند3 

 آمده یادز به حضرت نامه و همچنین در ،«نگردد نیازمند( کند جویی صرفه) کند پیشه روی
 .باش رو میانه و بگذار روی زیاده ؛«مقتصدا االسراف دع و»3 است

آید محاسبۀ حد وسط است. همان که در نقل قول ارسطو می ای که پیشدر اینجا نکته
هم آمده بود که اگر بخواهیم حد وسط برای نمونه یک تا ده را بگیریم، آیا همیشه پنج 

 هتج بدین»ه صراحت گفته بود  خواهد بود؟ ارسطو، همان گونه که پیش تر نقل شد، ب
 سطو،ار)« گزیندمی و جویدمی را حدّوسط و کند پرهیزمی تفریط و افراط از فن، هر استاد

؛ یعنی باید متر و معیار و اهل فنی باشد که این حد وسط را نشان دهد. در اندیشۀ (6132389
نیست  میانگین دو طرف استاد مطهری و اندیشۀ علوی نیز اعتدال و میانه گزینی به معنای حد

ای که خود از نهج البالغه پژوهان است بلکه معیاری برای کنش وجود دارد. آیت اهلل خامنه
 روز از انقالب دشمنان»و اثری سه جلدی در این زمینه دارد، این نکته را برجسته کرده است3 
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 ریانج فالن است، وتندر فالنی کردند؛ مطرح را رومیانه و تندرو ادبیّات تعبیر آمدند اوّل
 اربزرگو امام آنها نظر از هم تندروتر همه از روز، آن. است رومیانه جریان فالن است، تندرو

 یقشنگ حرف رومیانه. هستم حقیر یبنده این آنها نظر به تندروتر، همه از هم امروز بود؛
 و میانه دارطرف اسالم،. را اسالمی معارف بفهمیم نمیزند؛ حرف جوریاین اسالم امّا است

 در چیست؟ اسالم در «وسط» امّا. وَسَطًا اُمَّۀً کُمٰ  جَعَلن کَذلِکَ و3َ است «وسط» دارطرف
 الطَّریقُ وَ مَضَلَّۀٌ الشِّمالُ وَ اَلیَمین3ُ است منحرف مقابل در «وسط» نه، است؟ تندرو مقابل

 ینا از اگر. جادّه راه مستقیم، راه یعنی میانه راه. است البالغهنهج این الجادَّۀ؛ هِیَ ٰ  الوُسطی
« است میانه غیر این  –طرف  آن به چه و طرف این به چه –شدید  منحرف مستقیم راه

 (. 9/21/51ای، بیانات مورخۀ )خامنه
تمام این مفاهیم در متن اصلی این نظام اندیشی، یعنی قرآن و سپس نهج البالغه ریشه 

 لیع ای دیگر، امامآنها استوار کرده است. برای نمونه دارد، و استاد مطهری این بحث را بر
 و خواندمی شوند را جاهلمی کشانده تفریط و افراط سوی به اعتدال راه از که آنان )ع(
 روییادهز یا اینکه جز بینینمی را جاهل همیشه مُفرِّطاً؛ او مُفرِطا إِلّا الجاهِلَ تَرَی ال3 »فرمایدمی
. استاد مطهری در تفسیر قرآن برای تبیین (90 حکمت البالغه نهج.« )آوردمی کم یا و کندمی

مفهوم میانه روی و اعتدال در امور جنسی که یکی از غرایز اصلی انسانی است و اسالم 
برخالف مسیحیت به سرکوب آن اعتقادی نداشته بلکه ارضای مشروع آن را در نهاد مقدس 

 ره به همین حدیث رفتار غلط کلیسا در تاریخ اروپا را نقدداند، با اشامی ازدواج بالاشکال
 تا وپاار مُفرِّطاً دنیای او مُفرِطا إِلّا الجاهِلَ حکم به شود گفته است خوب اینجا در3» کندمی
 در طیافرا حد یک در بود کلیسا قانون آن بر حاکم قانون که اخیر قرن سه دو این از قبل

 گرفت.یم ایراد مسائل سلسله یک در اسالم به و کردمی کوشش جنسی روابط کردن محدود
 زن آنها نظر از بود. کار پلید یک شرعی زن با ولو مطلقا جنسی ارتباط کلیسا، قانون در اساسا

 و مقدس افراد ولهذا بود کثیفی عمل شرعی زن با ولو مقاربت عمل و بود پلید موجودی ذاتا
 در که بودند کسانی برسند روحانی عالی مقامات به داشتند شایستگی که افرادی منزه و پاک
 بانتخا افرادی میان از پاپ بودند. نکرده نزدیکی زنی با و نکرده لمس را زنی عمر همه
  جردت  نفس اصال و بودند، برده بسر مجرد را عمر تمام که است چنین هم اکنون و شدمی

 مرع تمام در که دهند انجام را مقدس عمل این دارند استعداد افرادی گفتندمی بود. مقدس
 کاردینال و شیشک بعدا که هستند همینها هستند. کم افراد این باشند. نداشته تماس زنی هیچ با

. باشند ردمج توانندنمی که مردم اکثر اما3 گفتندمی. رسندمی پاپ حد به بعضی و شوندمی



 511                                  11/پاییز 25سال چهاردهم/شماره                  

 پلیدتر هک شوندمی زنا عمل مرتکب اینها کنند زندگی مجرد بگوییم مردم اکثر به ما اگر
 اجازه را واجازد فاسد به افسد دفع  باب از بنابراین. دهندمی انجام جنسی عمل بیشتر و است،

 را عزب آدم زمین است گفته و داندمی پلید را عزوبت و تجرد برعکس، اسالم. دادندمی
 (.2832383)مطهری، « شماردمی مقدس را ازدواج و  کند بول آن بر که کندمی لعنت

اش، از پس همان گونه که مشاهده کردیم، استاد مطهری با تکیه بر منابع فکری وحیانی
های اعتدال و میانه روی طرح جمله قرآن و نهج البالغه، مفهوم میانه گزینی را با کلیدواژه

ات های مختلف حیهکرده است و در این راه فراتر از اندیشۀ فردوسی توانسته آن را در حوز
 فردی و جمعی انسان طرح و دنبال کند.

 گزینی فردوسی و اعتدال مطهریهمسنجی میانه

مشاهده کردیم که هر دو گفتمان ایرانشهری )با موردپژوهی اندیشۀ فردوسی( و انقالب 
اند و در اسالمی )با مورد پژوهشی تفکر شهید مطهری( التفاتی جدی به سعادت انسانی داشته

راستا، فضیلت میانه گزینی و یا اعتدال را به عنوان یکی از اصلی ترین فضایل عقل عملی  این
شود که متفکر متقدم )در اینجا فردوسی( اند. عموماً این گونه تصور میمورد توجه قرار داده

الزاماً باید بر متفکر متاخر )در اینجا شهید مطهری( تاثیر گذاشته باشد فلذا در تفسیر دومی 
ها سازی« تبارنامه»اید وجوهات تاثیرپذیری را برجسته کرد. اما به تعبیر کوئنتین اسکینر، این ب

(، گاهی مطلقاً هیچ اعتباری ندارد و قابل اثبات نیست. بلکه التفات به این 23832353)اسکینر،
(دانست 3932359)بوشه،« مسائل دیرپا»و « پرسشهای بی زمان»توان از جنس موضوع را می

 شود چرا که نیاز ذاتی و برناگذشتنیمی در ذیل عقل عام بشری برای هر متفکری طرح که
ای پرداخته و الجرم هزارهمی ای است. از همین رو، فردوسی بایستی به این موضوعهر جامعه

پس از او شهید مطهری نیز به همچنین. اما نوع صورتبندی مفهومی این فضیلت در اندیشۀ 
کامالً همجنس نیست و وجوه تشابه و تفاوتی قابل اعتنا دارد. از منظر وجه این دو بزرگ، 

اند و آن را در چارچوبهای نظام تشابه، هر دو یک مفهوم اصلی در خرد عملی را برگزیده
وان گفت تمی اند. از این منظرعقلی و استداللی عام بشری تعریف و تحلیل و تجویز کرده

 ش زیادی از مفهوم را در دستگاه فکری هر دو همپوشانیکه هستۀ مشترکی دارند که بخ
 ترین وجوه اختالف، تبارهای فکریو هیچ تعارضی در کار نیست. اما یکی از عمده کندمی

های ساسانی و نامهدو متفکر است. در حالی که فردوسی بحث خود را ناظر بر خدای
ۀ شاهنامه بر آن تصریح شده برد، چیزی که در مقدممی های ایران قدیم پیشنامهحکمت

المی ، متون دینی و وحیانی اسکندمی است، منابع فکری شهید مطهری که دائماً به آنها رجوع
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ع شود چرا که هر دو منابنمی است. تا بدین جا نیز باز اختالف چندان و قابل توجهی مشاهده
نظام استداللی خود  در نهایت )در این موضوع( –های ایرانی و متون اسالمی نامهحکمت –

 رسد که بحثمی اند. اما به نظررا ذیل چتر عام عقل بشری و سازۀ احتجاجی آن بنا کرده
فردوسی بیشتر معطوف به خرد سیاسی و تدبیر شهر و مُلک باشد و بحث استاد مطهری بیشتر 
 ناظر بر فضیلت فردی و اخالق در حوزۀ خصوصی. اگر دقت کنیم فردوسی در بیشتر موارد

های شاهی قرار داده است و یا در لحظات احتضار هایی از خطبهمیانه گزینی را یا در صحنه
شاه پیشین و دقایقی قبل از بر تخت نشینی شاه پسین. در این موارد، میانه گزینی به عنوان 
تدبیری از ادارۀ کشور طرح شده و خصلتی کامالً سیاسی/مدنی دارد. شاه باید میانه گزین 

ها در همۀ موارد پرهیز کند، چرا که چنین خصلتی سمّی است از افراطها و تفریطباشد و 
مهلک در سیرۀ ملوک. اما شهید مطهری بعد از ترسیم بنیادهای فکری خودش و تبیین آنها 
با متون دینی و وحیانی، با نیم نگاهی به مباحث انسان کامل و اخالق حوزۀ خصوصی و نوعی 

توان گفت صبغۀ اخالق فردی و فضایل حوزۀ می برد، لذامی نگاه عرفانی بحث را پیش
خصوصی در بحث شهید مطهری پر رنگ تر است. با این حال، و با توجه به بنیادهای 

لکه شود بنمی استداللی و عقلی مشترک هر دو متفکر درباب این بحث، تعارضی دیده
 اعتدال وجود دارد.   توافقی تقریباً جامع بین دو متفکر در موضوع میانه گزینی و

 نتیجه گیری

 رخوردارب واالیی جایگاه از نو و کهن اندیشمندان اندیشۀ در تاریخ طول در گزینی میانه
 وران اندیشه از تن دو اشتراک وجوه به که است آن بوده بر تالش مقاله این در. است بوده
 از کیی دو، این دیدگاه از اعتدال اینکه و شود پرداخته مطهری و فردوسی یعنی زمین ایران

لذا از همین رو با تبارشناسی مفهوم اعتدال  .است مرفّه و آرام امن، جامعۀ به وصول هایراه
به عنوان حد وسط اخالقی در اندیشۀ حکمای یونان و متفکران تمدن اسالمی نشان داده شد 

ان داد که شکه فضیلت همیشۀ یک حالت میانه در دو حد افراط و تفریط است. متن پژوهی ن
در اندیشۀ فردوسی طرح شده و در یک نظام فکری « میانه گزینی»این مفهوم با عبارت 

منسجم که مبانی متافیزیکی دارد، ارائه شده است. از نظر فردوسی انسان راستین باید دارای 
به هستی  و کندمی خرد باشد که این خرد در ابتدا به وجود خداوند آفرینشگر شناخت پیدا

او اقرار دارد )عقل نظری(؛ سپس در حیات روزمره بایستی برخی از فضایل اخالقی را رعایت 
و از برخی دیگر )به عنوان رذایل( پرهیز کند. نتایج این اقدام مبتنی بر خرد عملی ثبات و 

 پایداری و بقا و استواری زندگی است.
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واژگانی دیگر ولی با وحدت مضمون استاد مطهری نیز همین معنا را در قالب و کسوت 
. از نظر ایشان مبانی دینی و وحیانی اسالم ناظر بر حد وسط و پرهیز از افراط و کندمی طرح

الم ای از همان جهالتی است که استفریط است. در غلتیدن در دو حد افراطی و تفریطی گونه
اش چیزی جز میانه و جوهره(. لذا اسالم اساساً در روح 2388با آن ستیزیده است )ایزوتسو،

روی نیست و این این میانه روی و اعتدال همان راهی است که در نهایت سعادت و نیکبختی 
 شاناش، ن. استاد مطهری با طرح این بحث و تبارشناسیکندمی آدمی را در همۀ ابعاد فراهم

رست میانه که در همۀ ابعاد عقل عملی )اخالق، تدبیر منزل، سیاست مدن( راه د دهدمی
گزینی است. و با عمل به میانه گزینی است که سعادت و کمال انسان در هر سه حوزۀ حیات 

 گردد.می بشری )فرد، خانواده، مدینه( حاصل
توان گفت که شباهت و نزدیکی اندیشۀ فردوسی و استاد می حال در مقام جمع بندی

گشاید که پیش تر ذکرش می ای رامطهری در یک مفهوم پایه بر اهل تحقیق همان نکته
چرا که اندیشۀ خردگرای فردوسی که ریشه در حکمای « تبار عقالنی مشترک»گذشت3 

باستان دارد و اندیشۀ دیانتِ عقالنی شهید مطهری که ریشه در وحی دارد، هر دو ناظر بر 
ام توان گفت که مفاهیم عقالنی در تممی اندیشه و رفتاری هستند که جهانشمول است. پس

های فکری آن گاه که مبتنی بر ذات و عقل سلیم بشری باشند، یکسان اند، حال چه دستگاه
به زبان خرد ناسوتی باشد یا کالم الهوتی، فرقی نخواهد داشت. از سویی دیگر، این دست 

توانند یک وجه کاربردی بسیار حیاتی و کارآمد برای فضای سیاسی می تحقیقات و پژوهشها
ته باشند که همانا تنش زدایی از گفتمانهایی است که در نهایت بنیادهای و اجتماعی ما داش

اند. ایران و اسالم دو کالن روایتی هستند که در امتزاج با یکدیگر تمدنی ما را شکل داده
اند. تالش برای ترسیم تضاد بین این دو ماحصلی ندارد جز افزایش ایران اسالمی را برساخته

ما که یکی از جدی ترین تهدیدات علیه انقالب اسالمی است که  تنشهای فکری و اجتماعی
ا طرح توان بشود. در مقابل میمی گاه توسط ناآگاهان و گاه به واسطۀ مغرضان طرح و دنبال

پرسشهایی از این دست که آیا واقعاً میان بنیادهای فکری این دو گفتمان ایرانی و اسالمی 
ه با طرح پرسشهای موردی مانند موضوع همین تحقیق، تضادی وجود دارد یا نه؛ و در ادام

های فکری نزد متفکران ایرانگرا و اسالمگرا را زیر ذره بین تحقیق قرار داد و تالشهای مولفه
اند خنثی کرد و با تبیینها و مغرضان و ناآگاهان که خواهان برساختن تنشهای تصنعی

 تناقضی وجود ندارد.تفسیرهای دقیق نشان داد که گاهی اساساً تضاد و 
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