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Abstract 

Moderation is one of the most important moral issues in the holy religion of Islam, which has been considered by 

many philosophers and thinkers, including Martyr Motahhari. Not only does Islam have special recommendations 

for moderation in the field of practice, but it also considers the happiness of society and the formation of a utopia to 

be dependent on moderation and avoidance of extremism. The purpose of this article is to explain the theory of 

moderation from the perspective of Martyr Motahhari and to try to examine and investigate the factors and obstacles 

of moderation with a descriptive and analytical method. And answer the question, what are the most important 

effects and obstacles of moderation from the perspective of Martyr Motahhari? The research findings show that 

from the perspective of Martyr Motahhari, the effects of moderation are: perfection, happiness, coordination in the 

growth of values and scientific and material progress, and the obstacles to moderation include stagnation, ignorance, 

whims and desires and the destruction of society. The result is that moderation will bring happiness to the individual 

and to the wider community. 
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 بررسی اعتدال و آثار و موانع آن از دیدگاه شهید مطهری

 *علی احمدوور

 چکیده

تریو مباحث اختمی در دیو مقدس استم اسهت و همهواره مهورد  اعتدال یکی از مهم
وجه بنیاری از فیلنوفان و اندیشهمندان از جملهه شههید م ههری بهوده اسهت. اسهتم ت
کند بلکهه سهعادت جامعهه و تشهکیل مدینهۀ  هایی می ها را به اعتدال توصیه تنها اننان نه

فا له را در گرو اعتدال و دوری از افراط و تفری  می داند. ههدف ایهو مقالهه تبیهیو 
تحلیلهی  -هری است. سهعی شهده بها روز توصهیفینظریۀ اعتدال از دیدگاه شهید م 

تهریو آ هار و  دربار: عوامل و موانف اعتدال بررسی و کنکاز شود تا معلوم شهود  مهم
دههد کهه از  های تحقیق نشهان می موانف اعتدال از دیدگاه شهید م هری کدامند  یافته

رشهد  دیدگاه شهید م هری آ هار اعتهدال عبارتنهد از: کمهال  سهعادت  همهاهنگی در
تهوان بهه جمهود  جهالهت   ها و ویشرفت علمی و مهادی  و از موانهف اعتهدال می ارزز

نتیجه اینکه رعایهت اعتهدال باعهث سهعادت  .هوی و هوس و نابودی جامعه اشاره کرد
 تر جامعه خواهد شد. فرد و در س   وسیف
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 مقدمه

ههای دینهی در  تریو مباحثی که به سبب همهاهنگی و سهازگاری بها آموزه یکی از مهم

میان اندیشمندان استمی رواج ویدا کرد  نظریۀ اعتدال و حهد وسه  بهود. حهد وسه  

های صههحی  رسههیدن بههه فضههیلت و سههعادت را  براسههاس  منزلههۀ یههک ماعههده  شههیوه به

و دیهدگاه  بهرای کنهد. ربهق ایه کارگیری درست موای نفس  به آدمیهان توصهیه می به

  کنب فضایل اختمی باید اعتدال بر موای نفس حاکم شهود و همهۀ عوارهف و امیهال

باشند. در غیر ایهو صهورت  افهراط و تفهری  بهه رفتارههای فهردی راه  اننان تابف عقل

 کند. یابد و در نهایت  به جامعه سرایت می می

روری کهه از زمهان  مبحث اعتدال یا حد وس   ویشینه و مهدمتی رهوالنی دارد؛ بهه

خلقت آدم  همۀ انبیا  حکما  اندیشمندان اختق و عارفان بر تأ یر اعتدال در زنهدگی 

ای ایههو نظریههه را انعکههاس عقیههد: یونانیههان  اند. عههده فههردی و اجتمههاعی تأکیههد داشههته

شهوند   دانند مبنی بر اینکه عوارف و شههوات بهه خهودی خهود عیهب شهمرده نمی می

ند که اگر به افراط و تفری  بگرایند  عیب و رذیلت خواهند شد بلکه مواد خامی هنت

کار بههرده شهوند  جههزو فضهایل محنههوب خواهنهد شههد  و اگهر بههه انهدازه و امتصههاد بهه

 (.  114  د1393؛ سیدمریشی  67  د1335)دورانت  

          افترههون ایههو نظریههه را تبیههیو کههرد و بعههد از او  ارسهه و آن را تکمیههل کههرد و

                       دانهههد:  د. افترهههون شهههرط تحقهههق فضهههایل اختمهههی را در دو چیهههز میگنهههترز دا

«. رعایت اعتهدال آن دو مهوه در عمهل»و « تابعیت موای شهوی و غضبی از مو: عقلی»

                   در صورت رعایت ایو دو مقولهه  از اعتهدال مهو: شههویه  صهفت عفهت و از اعتهدال

شود و با تربیت مو: عامله  فضیلت حکمهت بهه  عت حاصل میمو: غضبیه  صفت شجا

 آید.  دست می

               در صهورت رسهیدن ایهو سهه مهوه بهه حهدل فضهیلت خهود  از اننهجام و همهاهنگی 

گهردد )اتهرک و خوشهدل   در نفس ایجهاد می« عدالت»ها  فضیلت چهارمی به نام  آن

 (.132  د1393
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نهفۀ یونهان بها اعتهدال در اخهتق اسهتمی دربهار: ننهبت حهد وسه  اخهتق در فل

رود  همهان چیهزی  توان گفت آنچه از نظر اخهتق یونهانی  فضهیلت بهه شهمار مهی می

نینههت کههه در اسههتم ارزز و فضههیلت ملمههداد شههده اسههت؛ چههون در نظریههۀ اخههتق 

هها بهر اخهتق  مدار یونانی  به دلیل ساختار دنیوی  تعهداد فضهایل و مفههوم آن فضیلت

 بق نینت. اختق برای یونانیان امری دنیوی بود که تنهها روابه  شهوص و استمی من

ای بهه دیهو  کرد؛ در نتیجه  هیع یک از ایهو فضهایل اصهلی  اشهاره جامعه را معیو می

  1387هها تنظهیم راب هۀ فهرد بها جامعهه اسهت )اسهتمی   ندارند و کهارکرد اصهلی آن

 (.18و  15صص

حث افترون و ارسه و  نظریهۀ اعتهدال را در حکمای استمی  بر ا ر آشنایی با مبا

               متهون اختمههی و دینههی گنجاندنههد و بههه بررسهی و تبیههیو ایههو دیههدگاه و ت بیههق آن بهها 

آیات و روایاتی که به اعتدال اشاره دارند  ورداختند. فارابی اولهیو اندیشهمند اسهتمی 

و در کتهابی بهه نهام ارسه و ورداخهت « اخهتق نیکومهاخوس»بود که به شهرح کتهاب 

                    ؛ 18  د1979بهههه تبیهههیو اعتهههدال همهههت گماشهههت )ارسههه و  « فصهههول منتزعهههه»

 (.  36  د1971فارابی  

منهکویه  االختق  ابو بعد از فارابی  اندیشمندانی چون یحیی بو عدی در تههذیب

عاد  شهی  األعهراق  ابوالحنهو عهامری در النهعاده و االسه االختق و ت هیر در تهذیب

اشههراق در مصههنفات  ابههو سههینا در کتههاب شههفاء  محمههد غزالههی در کتههاب احیههاء 

الههدیو  خواجههه نصههیرالدیو روسههی در اخههتق ناصههری  متمهههدی نرامههی در  علوم

النعاده  متصهدرا در شهرح اصهول کهافی و  النعادات  متاحمد نرامی در معراج جامف

انهد  دگاه خهود دربهار: اعتهدال ورداختهعتمه رباربایی در تفنهیر المیهزان بهه بیهان دیه

 (.129  د1393)اترک و خوشدل  

اعتدال از دیدگاه عتمه رباربایی  اسهتعمال درسهت مهوا از نظهر کملهی و کیفهی و 

(. اعتههدال مههوه 376: د1  ج1365جلههوگیری از افههراط و تفههری  اسههت )رباربههایی  

مود»و تفری  آن  « َشَره»و افراط آن  « عفلت»شهویله   نام دارد. اعتدال مهوه غضهبیله  «خِ 
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ر»  افراط آن را «شجاعت»را  بو»و تفری  آن را « تهول گویند. اعتدال مهو: عاملهه  می« جِ 

ربهزه»  افراط آن  «حکمت»یا فکریله   اسهت. از « بهتدت و کهودنی»و تفهری  آن  « جِ 

                 بهه وجههود« عهدالت»ای بهه نهام  ترکیهب سهه مهو: عفهت و شهجاعت و حکمههت  ملکهه

اسههت )همههان  « وههذیری انظههتم یهها ظلم»و تفههری  آن  « ظلههم»آیهد کههه افههراط آن   می

کند که اگر آدمی به اعتدال همهۀ مهوا همهت بهورزد  تهأ یر  (. عتمه تأکید می377د

تریو اجتمهاع شهکل خواههد  بنزایی در جامعهه خواههد گذاشهت و در نهایهت  عهالی

 (.384گرفت )همان: د

هها در  تهریو بحث بحث اعتدال ورداخته و آن را یکهی از مهمشهید م هری نیز به م

                       دانههد  امهها وی در ایههو بههاره نظههر خاصههی دارد. او  سههعادت فههردی و اجتمههاعی می

اند و اننان بها ویهروی از راه و روز  تأسیس کردهمعتقد است راه اعتدال را ائمه 

(. بنهابرایو شههید 85: د21  ج1379ری  شهود )م هه آنان  از افراط و تفری  دور می

                       م هههری معتقههد اسههت بههرای رعایههت اعتههدال  مههوای اننههان بایههد تههابف تههدبیر عقههل 

تهوان در امهور فهردی و اجتمهاعی بهه اعتهدال  سلیم و وحی باشند. در ایو صورت  می

                       دسههت یافههت؛ بههه ایههو شههکل کههه اگههر هههرکس اخههتق فههردی را رعایههت کنههد  بههه

                    سهههم خههود در اجتمههاع ا رگههذار خواهههد بههود و همههیو باعههث تشههکیل مدینههۀ فا ههله

 .خواهد شد

                        بهها توجههه بههه م الههب بههاال  اعتههدال در دیههو اسههتم از اهمیههت خاصههی برخههوردار

رور  ههای دیهو و عقهل بهه وزهاست و از نظر شهید م هری نیز اننهان بایهد بهه تمهام آم

بها توجهه بهه  .ها عمل کند تها در نهایهت بهه کمهال برسهد هماهن  وایبند باشد و به آن

ِ عهد  اینکه اعتدال در زمینه های موتلف کاربرد دارد  در ایو مقاله سعی شده بها تبیهیو ب

                          اختمهههی اعتهههدال و آ هههار و موانهههف آن از دیهههدگاه شههههید م ههههری  اهمیهههت ایهههو 

رو  ایهو وهژوهم بهه دنبهال واسه  دادن بهه ایهو  فضیلت اختمی آشکارتر شود. از ایو

                 سههؤال اساسههی اسههت: اعتههدال چینههت و آ ههار و موانههف آن از دیههدگاه شهههید م هههری

 کدام است 
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 سؤاالت پژوهش

تاد م ههری هدف وژوهم حا ر بررسی مفهوم اعتدال  آ ار و موانف آن در اندیشۀ اس

 :های تحقیق عبارتند از تریو ورسم است؛ بنابرایو  مهم

 اعتدال و معیار آن از دیدگاه شهید م هری چینت  -

 آ ار اعتدال از دیدگاه شهید م هری چینت  -

 موانف اعتدال در اندیشۀ استاد م هری کدامند  -

 

 پیشینۀ پژوهش

ِ عهد های متعددی دربار: اعتدال انجام شده است  ام وژوهم ا بیشهتر ایهو تحقیقهات از ب

( در وایههان نامههۀ 1393انههد؛ سوسههو عبههداللهی ) مههرآن و سههنت بههه ایههو مهههم ورداخته

بیشهتر بهه « ها و آ ار آن در مهرآن و حهدیث اعتدال  مؤلفه»کارشناسی خود با مو وع 

های اعتدال در امور فهردی  اجتمهاعی و امتصهادی از دیهدگاه آیهات و روایهات   مؤلفه

 .ستورداخته ا

بررسی و نقد نظریهۀ اعتهدال از »( در وایان نامۀ خود با عنوان 1390مهیو حدادیان )

های متمهههدی نرامههی تکیههه دارد؛ نرامههی  بههر دیههدگاه« دیههدگاه عتمههه مهههدی نرامههی

کنههد و در تبیههیو  حدوسه  و اعتههدال را معیههار و میههزان فضههیلت هههر عمههل معرفههی می

کهه اگهر از آن بگهذرد و بهه افهراط یها  گوید هر فضیلتی حد معینهی دارد حدوس  می

 .شود تفری  برسد به رذیلت تبدیل می

اعتههدال در نظههر اسههتاد م هههری و »ای بهها عنههوان  ( در مقالههه1396بهنههام و فامیههان )

اعتهدال را یکهی از اصهول « های تربیتهی عنوان یکهی از شاخصهه گو بهه شاعران وارسی

 د.ان تربیتی دیو استم از نظر شهید م هری داننته

شهده در حهوزه  های ویشیو معلوم شد کهه بیشهتر تحقیقهات انجام با بررسی وژوهم

های دینی یا اندیشمندان دیگر بوده و تاکنون وژوهم منتقلی دربهار: اعتهدال و  آموزه

آ ار و موانف آن از دیدگاه شهید م هری صورت نگرفته اسهت. بنهابرایو  وجهه تمهایز 
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رور جامف به تبییو دیدگاه شههید م ههری دربهار:  ایو تحقیق ایو است که منتقًت و به

 .اعتدال و آ ار و موانف آن ورداخته است

 

 مالحظات نظری .1

 . تعریف مفاهیم1-1

 .  اعتدال در لغت1-1-1

                    روی اسههت  گرفتههه شههده و عههدل  در لغههت  بههه معنههی میانههه« عههدل»واه: اعتههدال از 
(. همچنههیو  301  د1371شههود. )مرشههی   میو مفهههوم منههاوات نیههز از آن فهمیههده 

(. ابهو 53: د8  ج1360روی و راست و استوار شهدن )مصه فوی   اعتدال یعنی میانه
                     گویههد: اعتههدال مصههدر بههاب افتعههال  از ریشههۀ عههدل   منظههور در لنههان العههرب می

ق  1412ر  به معنی حد وس  و رعایت تناسب در امور کملی و کیفی است )ابو منظو
               وزنههی   انههد: تعههادل  یعنههی تههوازن در مقههدار  هم (. بعضههی هههم گفته433: د11ج

                 برابههر بههودن  دالیههل  تناسههب ادلههه و برابههرى و یکنههانی در کههمل و کیههف )جههر 
 (.593: د1  ج1372

               های ونههندید:  اسههتعاره اسههت بههراى خصههلت« وسهه »نوینههد: واه:  آلوسههی می
                     های نکوهیهههده مهههرار دارنهههد؛ ماننهههد جهههود هههها در میانهههۀ خصهههلت بشهههر؛ زیهههرا آن

ر و بهی بهاکی»است یا شجاعت کهه میانهۀ « بول»و « اسراف»که میانۀ  جهبو و »و « تههول
اسههت « کنههدذهنی و کههودنی»و « جربههزه»اسههت و یهها حکمههت کههه میانههۀ « تههرس
 (.403: د1ق  ج1420)آلوسی 

(  67)فرمهان: « مهوام»مۀ اعتدال در مرآن نیامده  اما مفهوم آن با کلمهاتی چهون کل

عمهران:  )آل« حنیهف»(؛ 22)مصص: « سواء»(  19)لقمان: « مصد»(  143)بقره: « وس »

  1«مصههد»( در مههرآن وجههود دارد. در روایههات نیههز ایههو مفهههوم بهها الفههاظی ماننههد 67

                                                
 .(353د  ق1366 ی )آمد« القصد و سنته الرشد یرتهمو سؤالم» . 1

 .(جا )همان« االمتصاد ینمی القلیل» .2



 

 

 

ی 
رس

بی
 نث

و و
ترا

اع
ا

یت
طه

ر م
شه 

اه 
رگ

 اد
 ا،

نن
د 

را 
و م

ر 
 

71 

             ۀ ایههو کلمههات بههه و ههعیت میانههه و حههد وسهه کار رفتههه اسههت. همهه بههه 1«وسهه »و 

 .داللت دارند

 

 . اعتدال در اصطالح1-1-2

گویهد: ههر رفتهار  عمهل و فکهر معتهدل آن چیهزی  متصدرا دربار: مفهوم اعتدال می

دور اسهت  است که حد وس  بیو ا داد یا  دیو است و از حالت افراط و تفری  بهه

 (.  125: د4/2  ج 1388)صدرالدیو شیرازی  

خواجه نصیرالدیو روسی به اعتهدال در حکمهت عملهی و حکمهت نظهری اشهاره 

کرده است؛ در حکمت نظری  مراد از اعتدال مولومات هنتی همان تعادل و اننهجام 

( و در حکمهت 306  د 1373اشیا در کنار یکدیگر  تهوازن و نظهم اسهت )روسهی  

برمهرار « حکمهت منزلهی»و « مدنیحکمت »  «علم النفس»عملی  اعتدال در سه مقولۀ 

می شود که منظور از آن هم حاکمیت عقل بر سهایر مهوای اننهان اسهت و ههم تهدبیر 

عقل برای امور جامعه  منزل و نظام سیاسی. اعتهدال بهر وایهۀ ایهو دو شهرط اوالً  مهانف 

 شود و  انیاً  افراد  خهانواده و جامعهه را بهه تکامهل و در نهایهت  بهه افراط و تفری  می

 (.254رساند )همان  د سعادت می

اسهت  بهرختف « روز»و در عیو حال یک « فرایند»ای معتقدند اعتدال یک  عده

« دموکراسهی»ارزز اسهت  امها « آزادى»رور کهه  است؛ همان« ارزز»َعدل که یک 

بنیان نینت؛ چه  از یهک  روز تحقق آن است. باید توجه داشت که اعتدال روشی بی

در وامف  اعتدال مراعات الزامهات و «. ع دل»ارد و از سوی دیگر به نظر د« َعدل»سو به 

« َعهدل»و « حهق»بایهد بهر « تناسهب»بها همهان « ع هدل»التزامات َعدل و ع دل است؛ زیرا 

رور  گهاه بهه در مقام نبهوت )و نهه در مقهام ا بهات( و اجهرا  هیع« َعدل»مبتنی باشد  اما 

بی اسهت. وهس  اعتهدال بهه مها کمهک م لق مابل اجرا نینهت و اجهراى آن امهرى ننه

                                                
 .(441د :22  جق1403ی  )مجلن« الوس  ةو نحو ام». 1
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)تناسهب( « ع هدل»را مبتنهی بهر « َعهدل»تهوان  کند تا تشویص دهیم با چه روشی می می

مثابهۀ یهک روز در برابهر مها رخ  به« اعتهدال»بیشتر بهه اجهرا گذاشهت. اینجاسهت کهه 

یههک ارزز اسههت. از ایههو روسههت کههه اعتههدال  نفههوذ و « َعههدل»نمایههد؛ چنانکههه  می

منهد نینهت؛  هها بهره ها ندارد و از مقام داورى دربار: ارزز «ارزز» مدخلیتی در خود

اند. امها اعتهدال  ها )که اعتدال نیز یک روز است( ننبی ها م لقند و روز زیرا ارزز

در مقام عمل و اجرا داللت و دخالهت دارد و ایهو مو هف ههم مو هف ننهبیات اسهت 

حدل وس  تبیهیو شهده اسهت؛ (. در روایات هم اعتدال و 49و  48  صص1394)امانی  

یهقِ  »فرمایهد:  البتغه می نهو 16در خ بۀ امام علی ر  هَمالِ  َمَضهلَّةم  َو ال َّ الْیَم هیوِ  َو الشِّ

ةِ ؛ چهپ و راسهت گمراههی اسهت و راه میانهه  جهاده منهتقیم الههی  ْسَ ی ه َی الَْجادَّ الْوِ 

یهات بهه ایهو (. تعادل و اعتدال در بعضهی از روا61  د1380  )امام علی « است

معناست که اننان از سویی  به کارهای خیر اشهتغال و اهتمهام داشهته باشهد و از سهوی 

 (.14  د1380دیگر  از امور شر دوری کند )فرجی  

 

 های پژوهش یافته -2

 . اعتدال و معیار آن از دیدگاه استاد مطهری2-1

روى و شهههید م هههری دور بههودن از افههراط و تفههری  و ورهیههز از کنههدروى و تنههد

(. او در ادامه 61: د21   ج1379نامد )م هرى   روى را اعتدال می روى و راست چپ

گوید: حد وس  یعنی اینکه آدمی عقل خود را ویشوا و راهبر مرار داده  در کارهها  می

شتابزده عمل نکند و همۀ افعال را با تدبیر عقل انجام دههد. در نهایهت  اننهان بها عقهل 

 (.84انی خود را رام و مهار کند )همان  دتواند تمایتت نفن می

  شهید م هری با اعتقهاد بهه اینکهه ورهیهز از افهراط و تفهری  و گهرایم بهه اعتهدال

یک خه  باریهک اسهت کهه انهدک   گوید: همیشه راه اعتدال هایی دارد  می دشوارى

« صهراط»شود. اینکه در آ ار دینهی وارد شهده کهه  توجهی موجب خروج از آن می بی

در ههر کهارى   تر است اشاره به همیو نکتهه اسهت کهه رعایهت اعتهدال باریک« وم»از 
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(. برای هر یک از موای اننان که از رهرف خداونهد 87: د24 دشوار است )همان  ج

متعال به او ع ا شده  اهداف و غایاتی تعییو شده است که اگهر آدمهی آن اههداف را 

یابهد و از افهراط و تفهری  کنهاره  مومف تشویص دهد  به تعادل در آن موا دسهت می به

(. بنابرایو  با شناسایی و تشویص غایت غرایهز و 451-452: د21 گیرد )همان  ج می

موای اننانی و ایمان به اینکه همۀ آن موا را خالقی حکیم در وجود آدمی نهاده اسهت 

های خاد خود را دارنهد تها در جهای صهحی  خهود اسهتفاده  و هر کدام دستورالعمل

توان حد وس  استفاده از موا را تشویص داد و دچار افراط یها تفهری  نشهد  می شوند 

 (.451-452)همان  د

اند   از نظر شهید م ههری عقهل و وحهی و راههی کهه ائمهه وهیم وهای مها گذاشهته

رور هماهنه   ها به معیارهای حقیقی اعتدال هنتند؛ بنابرایو  اننان باید به تمام ارزز

ها مبادرت ورزد تا بهه کمهال برسهد. اگهر اعتهدال دربهار:  نعمل کند و به شکوفایی آ

شده در وجود اننان رعایت شود  آ ار آن در اجتماع هم بروز ویدا خواههد  موای تعبیه

 .کرد. در بوم آ ار و موانف به ایو مو وع اشاره شده است

 

 آثار اعتدال در اندیشۀ شهید مطهری -2-2

روی مهورد  معنوی تعادل داشته باشد و میانهاگر آدمی در همه جوانب زندگی مادی و 

شهود کهه  ای می توصیه دیو مقدس استم را عمل کند  موجب آ ار و برکات عدیهده

 :شود به موارد زیر اشاره کرد ها می از جمله آن

 

 . اعتدال منشأ رسیدن به کماالت2-2-1

عنهوی و شهید م هری ایجاد تعادل میان مهوای اننهان را الزمهۀ رسهیدن بهه کمهاالت م

گویهد: اننهان بهالقوه کمهاالتی دارد  امها ومتهی بهه آن کمهاالت  دانهد و می روحی می

باشند؛ یعنی اننان از نظر جهازات روحهی درسهت   رسد که همۀ موا در حد اعتدال می

مثل اننان از نظر جهازات بدنی اسهت. در جههازات بهدنی ههیع عضهو زائهدی وجهود 
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اى  هها حهد و انهدازه ه چشم  ولهی ههر یهک از ایوندارد  نه دست زائد است و نه وا و ن

دارد که از مبل از ررف خداوند تعییو شده است؛ مثًت ایو دسهت بایهد وجهود داشهته 

ای کهه هنهت باشهد  تعهادل را بهه ههم  باشد  اما اگر ایو دست بوواهد دو برابر اندازه

از ههم تعهادل تر باشد ب زند  کما اینکه اگر بوواهد از ایو اندازه که هنت کوچک می

بهه شههوت   -رور اننان به همۀ مهواى روحهی خهود نیهاز دارد  زند. همیو را به هم می

           همچنهان کهه یهک سلنهله نیازههاى دیگهر روحهی و -غضب و بهه همهۀ مهواى دیگهر 

                  معنوى دارد که همهه بایهد باشهند. عهدالتی کهه از جنبهۀ اختمهی م هرح اسهت  همهیو

وازن روحی اسهت و اینکهه همهۀ مهوا بایهد در حهد اعتهدال باشهند )م ههرى  تعادل و ت

 (.545: د8   ج1379

شهید م هری کمال نظری و عملی را به نقهل از مهدما تبیهیو کهرده و معتقهد اسهت 

تدبیر نفس و تعدیل موای اننان در سی ر: عقل  مقدمهۀ کمهال اسهت. بنهابرایو  بهرای 

مال نظرى؛ چون فتسفه ماهیت و جوهر اننهان . ک1نفس اننان دو کمال وجود دارد: 

دانند  بهرختف عرفها کهه  دانند و اننان کامل و کمال االننان را در علم می را علم می

دانند و معتقدند اننان کامل اننانی است که به حقیقهت  کمال نهایی اننان را علم نمی

ل  مدما دربار: عقل عملی می  . کمال عملی؛2برسد.  ر بدن اسهت و بهرای گفتند نفس مدب

  «چگونهه تهدبیر کهردن»آنکه بدن را بهتر تدبیر کند  یک سلنهله احکهام دارد و ایهو 

 اى است براى چگونه کامل شدن.  مقدمه

گرداندند؛ چون نفس از یک نظر به بهدن نیهاز  مدما منئلۀ عدالت را به آزادى برمی

بهراى اینکهه از بهدن هاى نظرى خهود برسهد  ولهی  تواند بدون آن به کمال دارد و نمی

میهان مهوا برمهرار   )ایو وسیله و ایو مرکب( حداکثر استفاده را ببرد بایهد نهوعی تعهادل

  کنهد  مهو: عاملهه اسهت. اگهر بهیو مهوا تعهادل را برمرار می  اى که ایو تعادل کند و موه

برمرار باشد  نفس مقهور بدن نینت  بلکهه بهدن مقههور نفهس اسهت. مهدما عهدالت را 

اى از نفههس در برابههر بههدن  اى از بههدن در  برابهر نفههس و هیئههت ماهریهه اریههههیئهت انقه

 (.713: د13 داننتند )همان  ج می
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 . اعتدال عامل پیشرفت علمی و مادی2-2-2

دانهد و معتقهد اسهت  روی را توصیۀ دیو مقدس استم می شهید م هری اعتدال و میانه

ههای دینهی باعهث  تفهری  در آموزهافهراط و  ترغیب و تهییو استم به اعتدال و نبودن 

ویشههرفت مههادی و معنههوی منههلمانان شههد. او در ایههو زمینههه بههه سههوو عبدالحنههیو 

گویهد: آنچهه ایهو مایهه  کنهد و مهی اشهاره می  «کارنامهۀ اسهتم»کوب در کتهاب  زریو

ر ساخت  در حقیقهت  همهان  ترمیات علمی و ویشرفت های مادى را براى منلمیو مینل

شهویق منهلمیو بهه علهم و تهرویو نشهاط حیهاتی  روح معا هدت و استم بود که بها ت

تنام  را جانشیو تعصبات دنیاى باستانی کرد و در مقابل رهبانیت کلینا کهه تهرک و 

توسعه و تکامل صنعت و علهم « راه وس »کرد  با توصیه منلمیو به  انزوا را توصیه می

  د  ایو روح تنهاهل و اعتهدالاننانی را تنهیل کرد. در دنیایی که استم به آن وارد ش

 (.140: د14 در حال زوال بود )همان  ج

 

 . اعتدال راه وصول به سعادت2-2-3

گویهد:  شهید م هری دربار: راه رسیدن به سعادت به سوو ارسه و اشهاره کهرده و می

ای هنتند برای وصول به سعادت که هدف نهایی است. ارسه و  فضایل اختمی وسیله

داند و معتقهد اسهت اگهر آدمهی بهه رهرف  یو افراط و تفری  میفضایل را حد وس  ب

افراط یا تفری  گرایم ویهدا کنهد  در وامهف مرتکهب رذایهل خواههد شهد. وی مهوای 

غضبیه  شهویه و عامله را نام برده کهه بهرای ههر کهدام حالهت افهراط و تفهری  و حهد 

مود و افرارم َشَره می د و عفهت ههم باشه وس ی وجود دارد. مو: شهویه  تفری م خِ 

بو حالت تفری  و تهور حالت افهراط اسهت و  حد وس  آن است یا در مو: غضبیه  جِ 

 حد وس م هم شجاعت است. 

ربزه حالهت افهراط  بتههت حالهت تفهری  و حکمهت حهد  دربار: مو: عامله هم جِ 

وس  است. ارسه و معتقهد اسهت بهرای بهه دسهت آوردن فضهیلت  عهتوه بهر علهم و 

اسهاس فضههایل هههم الزم اسهت؛ یعنههی بایهد آن مههدر بههرای آگهاهی  تربیههت نفهس بههر 
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های اختمی و رعایت اعتدال در نفس تمهریو و ممارسهت صهورت بگیهرد تها  فضیلت

ملکههۀ نفههس گههردد. در ایههو صههورت  نفههس از افههراط و تفههری  ورهیههز خواهههد کههرد 

 (.46 -47: د22   ج1379)م هرى  

ی از حقیقهت داننهته کهه البته شهید م هری دیدگاه اختمی ارسه و را فقه  جزیه

تریو اشکاالت دیهدگاه ارسه و آن اسهت کهه اوالً   بیانگر تمام حقیقت نینت. بزرگ

ارس و وظیفۀ علم اختق را به تعییو راه وسه  بهرای رسهیدن بهه سهعادت کهه مقصهد 

کنهد  راه  نهایی است  منحصر داننته است؛  انیاً  اختمی که ارس و بهر آن تأکیهد می

دههد  در حهالی کهه  دههد امها بهه وی ههدف نمی ه آدمی نشان میوصول به هدف را ب

تریو وظیفۀ یک مکتب اختمی  مشوص کردن هدف اننانی است؛  الثاً  اخهتق  مهم

ارس ویی تا حدودی از مداست فاصله گرفته اسهت؛ چهون ارسه و سهعادت را ههدف 

هتهریو راه نهایی تلقی کرده و معتقد است اننان در وی سعادتمندی خود است و باید ب

رسههیدن بههه سههعادت بههه آدمههی نشههان داده شههود. بنههابرایو  ارسهه و بههه خودخههواهی و 

خودمحههوری تأکیههد کههرده اسههت  در حههالی کههه اصههل مداسههت اخههتق بهها دوری از 

 (.47شود )همان  د خودخواهی و خودبرتربینی حاصل می

 

  . رسیدن به اخالق متعادل و جامعۀ متعادل )تشکیل مدینۀ فاضله(2-2-4

گهذارد و بهالعکس  اخهتق  هید م هری معتقد است اختق فردی در جامعهه ا هر میش

اجتماع در شوص ا رگذار است. اگر ایو دو حالت اعتدال داشته باشند و بهه افهراط و 

شهود.  گیرد و سعادت فرد و جامعه محقهق می تفری  میل نکنند  مدینۀ فا له شکل می

                           خههتق اعتههدالی و مههوزون اسههت وتریو اخههتق  ا گویههد: عههالی شهههید م هههری می

ای اعتدال حهاکم نباشهد  ایهو ربیعتهاً در اخهتق فهردی ههم تأ یرگهذار  اگر در جامعه

                 خواهههد بههود و اخههتق اشههواد مههوزون و معتههدل نوواهههد بههود. ایههو عههدم تههوازن و 

و ههر دو مشهر زیهان خواهنهد دیهد تعادل بر ربقۀ خاصه و عامه تأ یرگذار خواهد بهود 

 (.742: د23   ج1379)م هرى  
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ِ کْم؛ بها یهک »فرمایهد:  در ایو زمینه میویامبر گرامی استم  اْسهتَووا تَْنهتَو  مِ لِ هوب

(؛ یعنهی اگهر 210  د1382)ویامبر اکرم د  « دیگر برابر شوید تا دلهایتان برابر شود

در بهیو افهراد جامعهه اعتهدال حهاکم  ها به هم نزدیک شود باید بوواهیم در جامعه دل

های مهردم شهکاف و فاصهله خواههد افتهاد  ها از بیو برود وگرنه بیو دل باشد و تبعیی

  1379که ا ر آن در سه   کهتن و اجتمهاع خهودز را نشهان خواههد داد )م ههرى  

اجتمهاعی را   تعادل تهریو و مهؤ رتریو عوامهل عهدم (. شهید م هری مهم743: د23 ج

رده است: اول اینکه نظام فکری و اعتقادی به هم خهورده و چیزههایی کهه چنیو برشم

ا هر تلقهی شهود؛ و دوم   در سعادت اننان تأ یرگذارند مثل تقوا  علم  عقل و عمهل بی

 (.738سوءظو به خالق هنتی )همان  د

 

 . عوامل افراط و تفریط )موانع اعتدال(3

 ی بررسی خواهد شد.در ایو بوم  موانف اعتدال از دیدگاه شهید م هر

 

 . جمود و جهالت3-1

داند و در مقابهل  دو  شهید م هری  اعتدال و علم و عمل را عامل ویشرفت و ترمی می

کنهد و  را مایۀ سهقوط و انحهراف فهرد و جامعهه تلقهی می« جهالت»و « جمود»بیماری 

  لهاى بشر افراط و تفری  است. اننان اگهر در حهد اعتهدا از جمله خاصیت :گوید می

کند زمان را با نیروى علم و ابتکار و سعی و عمل جلو ببرد  خهود  باینتد  کوشم می

را با مظاهر ترمی و ویشرفت زمهان ت بیهق دههد و جلهو انحرافهات زمهان را بگیهرد و از 

 رور نینت. ها خود را برکنار دارد. اما متأسفانه همیشه ایو همرن  شدن با آن

بیمهاری خ رنهاک خوانهده کهه عوامهب و  شهید م هری  جهالهت و جمهود را دو

 نتایو بدی به دنبال دارند. او ایو ویامدها را چنیو برشمرده است:

یک. نتیجهۀ بیمهاری جمهود  سهکون و تومهف و عهدم توسهعه و ویشهرفت اسهت و 

 عامبت بیماری جهل  انحراف و سقوط است؛
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چیهز کنههه دو. آدمی که جمود دارد  از هر چیز تهازه و نهو نفهرت دارد و فقه  بها 

گیرد  ولی آدم جاهل هر چیهز نوودیهد را مقتضهای زمهان داننهته و نهام  انس و خو می

 گذارد؛ ترمی و تجدد موجه بر آن می

خوانهد  ولهی  سه. شوص جامد هر چیز تازه و نو را دارای انحراف و فنادانگیز می

 نهد؛ آدم جاهل  نام ویشرفت علم و آگاهی و تمدن بر آن می

                      گههذارد. از نظههر او  ته و ووسههته و وسههیله و هههدف فههرق نمههید( جامههد میههان هنهه

                 دیو مأمور حف  آ هار باسهتانی اسهت. از نظهر او مهرآن نهازل شهده اسهت بهراى اینکهه

                              جریههان زمههان را متومههف کنههد و او ههاع جهههان را بههه همههان حههالی کههه هنههت 

کند  اما جاهل  برعکس  چشم دوخته ببیند در دنیاى مغرب چه مهد تهازه و میوکوب 

                             چههه عههادت نههوى ویههدا شههده اسههت تهها فههوراً تقلیههد کنههد و نههام تجههدد و جبههر زمههان

 روى آن بگذارد؛

کنند ههر و هعی کهه در مهدیم بهوده اسهت جهزء  ه( جامد و جاهل متفقاً فر  می

گیهرد ایهو شهعائر را بایهد  نی است  با ایو تفاوت که جامد نتیجه مهیمنائل و شعائر دی

ورسهتی و عتمهه  گیرد اساساً دیو متزم است بها کهنه کرد و جاهل نتیجه می  نگهدارى

 (.110: د19   ج1379به سکون و  بات )م هرى  

 

 . ظلم و استثمار3-2

امعهه را بهه دنبهال دومیو سبب افراط و تفری   ظلم و ستم است کهه نهابودی فهرد و ج

گویهد: ههر اجتمهاعی مرکهب و متشهکل از افهراد  دارد. شهید م هری در ایو زمینه می

ای وایدار و از اننجام الزم برخوردار باشد  بایهد  گوناگون است و اگر بوواهیم جامعه

آن جامعه از اعتدال و حالت تعادل برخوردار باشد و اگر به افهراط و تفهری  گهرایم 

 رود. کند و از بیو می جامعه سقوط میویدا کند  آن 

شهید م هری معتقد است در جامعه باید عدالت بیو افراد حاکم باشد تا جامعهه بهه 

تعادل اجتماعی  روحی و مادی برسهد. اگهر در یهک جامعهه  کنهی همنهوع خهود را 
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استثمار کند یا به او ظلم کند  جامعهه از حالهت تعهادل خواههد افتهاد و عامبهت آن بهه 

 (.743-744: د15 ر و نابودی منجر خواهد شد )همان  جانفجا

 

 . سوسیالیسم3-3

دانهد.  ها می شهید م هری یکی دیگر از عوامهل افهراط و تفهری  را آراء سوسیالینهت
ها منکر عدالت و وجدان بشری در جامعه هنهتند و در وامهف  عهدالت و اعتهدال را  آن

ها  گراهها  مارکنینهت لت از نظر مادیگوید: عدا دانند. وی در ایو زمینه می تویلل می
و سوسیالینم چنهدان ارزشهی نهدارد تها جهایی کهه ررفهداران عهدالت را ههم تو ئهه 

ها  سوسیالینهمی را مبهول دارنهد کهه  کنند. از دیدگاه شههید م ههری مارکنینهت می
ریشه و مبدأ آن عدالت نباشد  بلکه ریشهه و مبهدأ آن جبهر زمهانی باشهد؛ یعنهی و هف 

(. 275: د21 )همههان  ج کنههد ت کههه جبههراً جوامههف را سوسیالینههتی میامتصههادی اسهه
کنند  عهدالت را آگاهانهه یها  گرایانه به اننان نگاه می ها چون با دید مادی بنابرایو  ایو

شوند و وجدان بشری را باور ندارند؛ بهه همهیو دلیهل ههم معتقدنهد  ناآگاهانه منکر می
نباید دنبال کهرد کهه تویلهی بهیم نینهت  اشتراکی را که منشأ و مبدأ آن عدالت است

 (.276)همان  د
ها را کهه اعتهدال و عهدالت در  استاد م ههری  دیهدگاه کنهانی مثهل سوسیالینهت

گوید: هر اجتماعی از حالهت حهد وسه   داند و می کنند  مردود می جامعه را انکار می
اشهند و رعایهت و اعتدالی برخوردار است که اگر جامعه و افراد آن به ایو حد وایبند ب

کنند  به بقا و وایداری دست خواهند یافت  ولی اگر از حالت معتدل منحهرف شهدند 
(. سعدی 276)همان  د اند  و آن را رعایت نکردند  حکم موت جامعه را امضا کرده

 در ایو باره ایو گونه سروده است: 
 چههههههار ربهههههف موهههههالف سهههههرکم

 

  چنهههد روزى بههها ههههم شهههوند خهههوز
 

 شهههد غالهههبگهههر یکهههی زیهههو چههههار 
 

  جهههههان شهههههیریو برآیهههههد از مالهههههب
 

 (106  د1363)سعدی   
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بنابرایو  از منظر شهید م هری  زمان با رفتو به سوی عدالت و اعتدال تکامل ویهدا 

هها  کند. در زندگی بشر عوامل مؤ ر و زیادى باید وجود داشته باشد که یکی از آن می

معیو وجهود داشهته باشهند. اگهر علل امتصادى است. ایو عوامل هم باید به یک ننبت 

آن ننبت محفوظ باشد  جامعه سالم است و اگر نباشد  جامعه بیمهار اسهت )م ههرى  

 (.277: د 21   ج1379

 

 . هوی و هوس3-4

هاسهت  یکی دیگر از موانف اعتدال از دیدگاه استاد م هری  تمایتت نفنانی و شهوت

ههای  دهنهد. اگهر ههوا و هوس تهأ یر خهود مهرار می که عقل عملهی اننهان را نیهز تحت

شههوند؛  نفنهانی از حالههت اعتههدال خههارج شههوند  بهر عقههل و وجههدان آدمههی چیههره می

تواند  ها باشد  دیگر نمی روری که عقلی که باید چراغ راهنمای اننان در همۀ زمینه به

در ایو زمینهه (. امام صادق 715: د23 وظیفۀ اصلی خود را انجام دهد )همان  ج

؛ هوا و ههوس دشهمو عقهل اسهت  الَْهوى»فرماید:  می وُّ الَْعقْل    )امهام صهادق « َعدِ 

 ( و به گفتۀ سعدی:103ق  د1400
 حقیقههههت سههههرایی اسههههت آراسههههته

 

  ههههههوى و ههههههوس گهههههرد برخاسهههههته
 

 نبینههی کههه هههر جهها کههه برخاسههت گههرد

 

 نبینههههد نظههههر گرچههههه بیناسههههت مههههرد

 

 (289  د1371)سعدی   

 

 ها . نگاه تک بُعدی به ارزش3-5

ِ عدی به ارززشه کنهد و معتقهد اسهت در توجهه  ها انتقهاد می ید م هری از توجه تک ب

ای نباشد کهه بهه یهک ارزز بهیم  ها باید حالت اعتدال حف  شود و به گونه به ارزز

های دیگهر غافهل شهد کهه ایهو همهان افهراط اسهت و  از اندازه اهمیت داد و از ارزز

اننهان در صهورتی بهه کمهال  :یهدگو شدت نههی شهده اسهت. وی در ایهو زمینهه می به
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رور تهوازنی و تعهادلی اسهتفاده کنهد؛  رسد که از همۀ مهوا و اسهتعدادهای خهود بهه می

زمان و همراه یکدیگر به رشد و همهاهنگی الزم  روری که همۀ موا  و استعدادها هم به

رهور نباشهد کهه مها از برخهی از  برسند و رشدشان ههم در حهد اعلهی باشهد. یعنهی ایو

ها و موا استفاد: بهینه کنیم  اما بعضی دیگر را تع یهل کنهیم. حقیقهت و ریشهۀ استعداد

مصهداق و نمونهۀ اننهان کامهل گردد. امهام علهی  عدل به هماهنگی و توازن برمی

رور هماهنه  در او رشهد  و به  هاى اننانی  در حد اعلی است؛ براى اینکه همۀ ارزز

 (.112: د23   ج1379کرده است )م هرى  

ها را خهارج شهدن از جهاد: تعهادل  م هری افراط و تفری  در التزام به ارززشهید 

هها حالهت اعتهدال  گویهد: بایهد دربهار: ارزز دانهد و می استم و انحراف و اشهتباه می

رهور نباشهد کهه بهه ارزشهی مثهل عبهادت گهرایم  جانبه رعایت شود و ایو رور همه به

های  رور افراری به گرایم ود یا بهافراری ویدا شود و ارزز دیگر موردغفلت وامف ش

                          ههههای الههههی آن فرامهههوز شهههود کهههه  اجتمهههاعی اسهههتم توجهههه شهههود  امههها گرایم

شههود. بنههابرایو  شهههید م هههری  تههریو اشههتباه و انحههراف محنههوب می ایههو بزرگ

م گرایان خداگریز را خهارج از جهاد: معتهدل اسهت گریز و جامعه گرایان جامعه عبادت

 (.151داند )همان  د می

ای عمهل  گونهه هها و ابعهاد زنهدگی به بنا بر آنچه گفته شد  اننان باید در همۀ حوزه

ِ عهد و غافهل شهدن از  کند که از حالهت اعتهدال خهارج نشهود. اهمیهت دادن بهه یهک ب

شهود کهه در  های دیگر  افتادن در وررۀ سهقوط و افهراط و تفهری  محنهوب می جنبه

 .شدت از آن نهی شده است هدیو مقدس استم ب

 

  هاى افراط در رشد یک ارزش خاص نمونه

  . عبادت1

هاى اننانی که در دیو استم به آن اهمیهت داده  به گفتۀ شهید م هری  یکی از ارزز

روی در عبههادت   شههده  عبههادت اسههت. البتههه او معتقههد اسههت نبایههد بهها افههراط و زیههاده
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گوید: عبادت که یهک ارزز  در ایو باره میهای دیگر را فراموز کنیم. استاد  ارزز

رور عهام بایهد حالهت  رور خهاد و جوامهف بهه شود  اننهان بهه و فضیلت محنوب می

رههور نباشههد کههه در ایههو زمینههه دچههار افههراط شههویم و  اعتههدال را رعایههت کننههد و ایو

کلی فراموز یا محو شوند. در تهاری  اسهتمی کنهانی بودنهد کهه  های دیگر به ارزز

تعادل شهدند.  نکه مصد و غر ی داشته باشند  در ایو زمینه دچار افراط و عهدمبدون ای

ههاى گونهاگون را در خهود رشهد و اعهتت  رور هماهنه  ارزز بنابرایو  اننان باید به

 (. 114: د23   ج1379دهد )م هرى  

خبر رسید که برخی از اصحاب کارشان را به عبهادت منحصهر ومتی به ویامبر 

هها را موعظهه کهرد.  شهد و آن اند   ناراحهت  بقیۀ امور زندگی غافل شده اند و از کرده

کنهد در جامعهۀ اسهتمی  یهک ارزز از  ویامبر گرامی اسهتم ههم ومتهی احنهاس مهی

                         کنههد  شههدیداً بهها آن  ههها را در خههود محههو مههی هههاى اسههتمی سههایر ارزز ارزز

سوى زهد که یک ارزز اسهت و فوایهدی دارد   کند؛ مثًت گاهی جامعه به مبارزه می

گیرند که ایو همان افراط اسهت  ها مورد غفلت مرار می شود و دیگر ارزز کشیده می

 (.115)همان  د

 

 بودن  گزار خلق . خدمت2

یکی دیگر از ارزز های اننانی که دیو مقدس اسهتم آن را تأییهد و مهردم را بهه آن 

ردم اسهت. مهرآن در زمینهه خهدمت  تعهاون و تشویق و ترغیب می کند  خدمت بهه مه

 کمک به یکدیگر می فرماید: 

ِ َو  لَیَس الْبِرَّ اْن تَُول وا ُوجوَهکْم ِقبََ  الَْمْشِرِق َو الَْمْغِرِب َو لکنَّ الْبِضرَّ َمضْن اَمضَن بِضا  َ

ِِ َو الْکتاِب َو النَّبِییَن و آتی الْمضاَل َعلض ِو  الُْقْربضی  یالْیْوِم ااْلِخِر َو الَْمالئِک ََ َو   ُحبنضِه 

قاِب   الْیتامی ائِلیَن َو ِفی الرن بیِ  َو الس  ؛ نیکوکارى آن نینت که َو الَْمساکیَن َو ابَْن السَّ

روى خود را به سوى مشرق و ]یا  مغرب بگردانید  بلکه نیکی آن است کهه کنهی بهه 

ایمههان آورد و مههال    و ویههامبران خههدا و روز بازونههیو و فرشههتگان و کتههاب ]آسههمانی
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]خههود  را بهها وجههود دوسههت داشههتنم  بههه خویشههاوندان و یتیمههان و بینوایههان و در 

 (.177)بقره:  «   بندگان بدهد ماندگان و گدایان و در ]راه آزاد کردن راه

البته خدمت به خلق نباید باعث شود آدمی از فضایل اختمی دیگر غافهل شهود یها 

ایو زمینه شود. شهید م هری بها اسهتناد بهه ایهو گفتهۀ  به عبارت دیگر  دچار افراط در

گویهد: برخهی بها برجنهته کهردن    می«عبادت به جز خدمت خلق نینهت»سعدی که: 

های بزرگ و عالی مورد توصیه اسهتم مثهل زههد   خواهند ارزز خدمت به خلق  می

 علم  جهاد و عبادت را نفی و انکار کنند. 

کننهد بهه یهک من هق خیلهی  امروز خیال می موصوصاً بعضی از ایو روشنفکرهاى

               گرایی  انههد و اسههم آن من ههق خیلههی عههالی را اننههانیت و اننههان عههالی دسههت یافتههه

(. خ اب سعدی متوجه بعضی از متصهوفه 116: د23   ج1379گذارند )م هرى   می

اسهت کهه کارشهان را فقهه  در سهجاده و تنهبی  ختصههه کهرده بودنهد و از کارهههای 

                           رخواهانههه غافههل بودنههد. دیههو مقههدس اسههتم بهها احنههان بههه مههردم و خههدمت خی

های واالی الههی و  ها موالف نینت  بلکه آن را نوعی کمال و ارزشی از ارزز به آن

               (. وهس  اگهر اننهانیت 280داند اما با انحصارز موهالف اسهت )همهان  د اننانی می

ت به خلق منحصر بدانیم و به هیع ارزز دیگرى اهمیت ندهیم  بهاز دچهار را در خدم

 .شویم افراط می

 

  . آزادى3

هها  آزادی اسهت کهه  تریو ارزز تریو و برجنته از دیدگاه شهید م هری یکی از مهم

های بامعنویت  زنهدگی  شود. اننان های مادی و از معنویات محنوب می مافوق ارزز

کنند  ولی حا ر نینتند در اسهارت و بنهد یهک اننهان  می در شرای  سوت را تحمل

                        دیگهههر باشهههند؛ یعنهههی دوسهههت دارنهههد آزاد و آزادانهههه زنهههدگی کننهههد )همهههان 

                         ای در مو هههوع آزادی اننهههان دچهههار افهههراط شهههده و معتقدنهههد  (. عهههده117د

انهد   همه چیهز را در آزادی منحصهر کردهارزز دیگری غیر از آزادی وجود ندارد و 
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های فراوان دیگری مثل عدالت  عرفهان  حکمهت و... نیهز وجهود  در حالی که ارزز

 (.118دارد )همان  د

 

  . عشق4

ِ عدی به مبحهث عشهق را شهدیداً مهذمت می کنهد و  شهید م هری نگاه افراری و تک ب

عرفانی ما هنهت  تنهها گوید: گاهی عشق مثل آنچه در عرفان و تصوف و غزلیات  می

ههاى دیگهر مثهل عقهل موردغفلهت وامهف  شهود و تمهام ارزز ارزز اننانی تلقهی مهی

آنان به ارزز عشق است  اصًت گرایم  هدعقل   گرایم  شوند. برخی از عرفا که می

 :گوید کنند. حاف  می دارند و رسماً با عقل مبارزه می
 

 راز نهههانی داننههت صههوفی از ورتههو مههی 

 

 از ایو لعل توانی داننهتگوهر هرکس 

 

 مرغ سحر داند و بهس  مدر مجموعه گل
                  

  که نه هرکو ورمی خواند معانی داننت

 (48  د1378)حاف    

بنابرایو  از دیدگاه برخی صوفیان اصل و اسهاس اننهان و آدمیهت  عشهق اسهت و 

داننهد. آنهان  مذموم میکنند و  رور کلی محکوم می بند بودنم  به عقل را به خارر واى

های فراوان دیگری مثل محبهت  عبهادت  عقهل   اند از اینکه غیر از عشق  ارزز غافل

 خدمت به خلق و آزادی وجود دارد. 

ها به تنهایی اننان را بهه مقصهد و  کدام از ایو ارزز شهید م هری معتقد است هیع

هها در  د که همۀ ایو ارززدان رسانند. او اننان کامل را اننانی می مقصود و کمال نمی

رور هماهن  در وجود او به رشد و شکوفایی  الزم رسهیده باشهد.  باالتریو درجه و به

اسهت )م ههرى  مصداق اتم و اکمل اننان کامل  معصومیو و از جمله امام علهی

 (.118-119: د23   ج1379
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 گیرى نتیجه

امهور اسهت و رعایهت از دیدگاه شهید م هری اعتدال یا حد وس  مرز م لوب تمهام 

اعتدال بر فرد و جامعه الزم است و ایهو دو بهر ههم تهأ یر متقابهل دارنهد؛ اگهر فهرد در 

کارهایم اعتدال را رعایت کند و از افراط و تفری  دوری کنهد  ربیعتهاً رفتهارز در 

ای راه اعتهدال را بپیمایهد  افهراد آن  اجتماع تأ یرگذار خواهد بود و متقابًت اگر جامعه

 یابند.  ه به سعادت دست میجامع

شهید م هری معتقد است اجتماع در حد خودز حالت اعتهدالی دارد و اگهر از 

کنهد. بهه نظهر وی  جامعهه ماننهد بهدن اننهان بهه  ایو اعتدال منحرف شهود  سهقوط می

  تهوجهی اعتدال احتیاج دارد. همیشه راه اعتدال یک خ  باریک است کهه انهدکی بی

د. جمود و جهالت  ظلم و استثمار و هوای نفهس همهواره شو موجب خروج از آن می

شود او از اعتدال خارج شهود و بهه سهوی افهراط و  کند و باعث می آدمی را تهدید می

هاى اننهانی را  تفری  گرایم یابد. نتیجه اینکه اننان کامل کنی است که همۀ ارزز

ه شههید م ههری  در خود رشهد داده باشهد. از دیهدگا  رور هماهن  و در حد اعلی به

از ایو ویژگی برخوردارند و مصادیق اننان کامل هنتند. دیگهران ههم معصومیو

باید به تبعیت از ایو بزرگواران در عمل بر جاد: اعتهدال مهدم بگذارنهد. اعتهدال منشهأ 

مههادی و معنههوی اننههان  و در نتیجههه  موجههب   رسههیدن بههه کمههاالت و مایههۀ ویشههرفت

 .دشو سعادتمندی فرد و جامعه می
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