
اعتدال
در گفتار شهید مطهری

معتدل، نه جامد است و نه جاهل
»در انسان، استعداد تکامل و استعداد انحراف، از یکدیگر تفکیک ناپذیرند. 
انسان مانند حیوان نیست که در زندگی اجتماعی نه جلو رود و نه عقب، 
نه به چپ برود و نه به راست. در زندگی انسان ها گاهی پیشروی است و 
گاهی عقب گرد. در زندگی انسان ها اگر حرکت و سرعت هست، توقف 
و انحطاط هم هست. اگر پیشرفت و تکامل هست، فساد و انحراف هم 
هست. اگر عدالت و نیکی هست، ظلم و تجاوز هم هست. اگر مظاهر علم 
و عقل هست، مظاهر جهل و هواپرستی هم هست. تغییرات و پدیده های 

نویی که در زمان پیدا می شود، ممکن است از قسم دوم باشد.
از جمله خاصیت های بشر افراط و تفریط است. انسان اگر در حد اعتدال 
بایستد، کوشش می کند میان تغییرات نوع اول و نوع دوم تفکیک کند. 
کوشش می کند زمان را با نیروی علم و ابتکار و سعی و عمل جلو ببرد اما 
»جامد« میان هسته و پوسته، وسیله و هدف فرق نمی گذارد. از نظر او دین 
مأمور حفظ آثار باستانی است. از نظر او قرآن نازل شده است برای این که 
جریان زمان را متوقف کند و اوضاع جهان را به همان حالی که هست 
میخکوب نماید. از نظر او عّم جزء خواندن، با قلم نی نوشتن، از قلمدان 

مقوایی استفاده کردن، در خزانه حمام شستشو کردن، با دست غذاخوردن، 
چراغ نفتی سوختن، جاهل و بی سواد زیستن را به عنوان شعائر دینی باید 
حفظ کرد. »جاهل« برعکس، چشم دوخته ببیند، در دنیای مغرب چه مد 
تازه و چه عادت نویی پیدا شده است که فوراً تقلید کند و نام تجدد و جبر 
زمان روی آن بگذارد. کوشش می کند خود را با مظاهر ترقی و پیشرفت 
زمان تطبیق دهد، و هم کوشش می کند جلو انحرافات زمان را بگیرد و از 

همرنگ شدن با آن ها خود را برکنار دارد.
اما متأسفانه همیشه این طور نیست. دو بیماری خطرناک همواره آدمی را 
در این زمینه تهدید می کند: بیماری جمود و بیماری جهالت. نتیجه بیماری 
اول، توقف، سکون و بازماندن از پیشروی و توسعه است، و نتیجه بیماری 

دوم، سقوط و انحراف است.
جامد از هرچه نو است، متنفر است و جز با کهنه خو نمی گیرد، و جاهل 
هر پدیده نوظهوری را به نام مقتضیات زمان، به نام تجدد و ترقی موجه 
می شمارد. جامد هر تازه ای را فساد و انحراف می خواند و جاهل همه را 

یک جا به حساب تمدن و توسعه علم و دانش می گذارد«.
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 19، ص: 111 )نظام حقوق زن در اسالم(
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اعتدال، خاصیت اسالم
»َو َکذلَِک َجَعْلناُکْم امًَّة َوَسطًا لِتَکونوا ُشَهداَء َعَلی النّاِس َو 

یَکوُن الرَّسوُل َعَلْیُکْم َشهیداً »بقره/143«
یکی از خاصیت های بزرگ دین مقدس اسالم اعتدال 
و میانه روی است. خود قرآن کریم امت اسالم را به نام 
»امت وسط« نامیده است و این تعبیر، تعبیر بسیار عجیب 
و فوق العاده ای است. امت و قوم و جمعیتی که واقعاً و 
حقیقتاً دست پرورده قرآن کریم باشند، از افراط و تفریط، 
از کندروی و تندروی، از چپ روی و راست روی، از همه 
این ها برکناراند. تربیت قرآن همیشه اعتدال و میانه روی 
را ایجاب می کند. در مسئله ای که در این شب ها عنوان 
بحث قرار داده ایم یعنی انطباق با مقتضیات زمان، یک فکر 
افراطی وجود دارد و یک فکر تفریطی و یک فکر معتدل. 
بعضی از جریانات فکری در عالم اسالم از همین نظر 
وجود پیدا کرده است که برخی افراطی و برخی تفریطی 
بوده، یعنی یا تندروی بیجا و یا کندروی بیجا بوده است. 
من اسم آن تندروی ها را »جهالت« گذاشته ام و اسم این 
کندروی ها را »جمود« گذاشته و می گذارم. در این باره 

توضیح خواهم داد.
یکی از کسانی که به قول امروزي ها در مسائل اسالمی، 
روشنفکری به خرج می داد و کار این روشنفکری او به حد 
افراط رسیده بود، خلیفه دوم است. خلیفه دوم به اصطالح، 
خیلی روشنفکرمآبانه کار می کرد، اما تندروی هایی کرد. 
مثاًل یک جا پیغمبر )ص( دستور داده بود و او می گفت: 
این موضوع فقط برای پیغمبر )ص( و زمان خودش بود 
ولی زمان ما تغییر کرده است و ما این را عوض می کنیم ... 
مثاًل در اذان، فصول اذان را خود پیغمبر اکرم )ص( دستور 
و تعیین فرموده است. یکی از آن فصول »َحیَّ َعلی  َخیِْر 
الَْعَمل« است. معنی این فصل این است: رو بیاور به بهترین 
اعمال که نماز است. زمان خالفت عمر می رسد، زمانی 
که دنیای اسالم عجیب نیازمند به جهاد است و مسلمین 
در مقابل خود دو جبهه بسیار بزرگ دارند: یکی ایران و 
دیگری روم که مقتدرترین کشورهای روی زمین هستند، 
با توجه به عده مسلمان ها که بیش از چهل پنجاه هزارنفر 
نبودند و یکدفعه با تمام دنیا اعالن جنگ داده اند... فکری 
در دماغ خلیفه پیدا شد، گفت: َحیَّ َعلی  َخیْرِ الَْعَمل را 
از اذان بردارید، چون به روحیه سربازی ضربه می زند. 
وقتی که فریاد برآورید که روی به نماز بیاورید. چون 
نماز بهترین اعمال است، دیگر سرباز فکر می کند که نماز 
از جهاد بهتر است، همیشه در فکر نماز خواندن است و 
از جهاد اعراض می کند. لذا گفت این را بردارید و بجای 
لوُة َخیٌْر مَِن النَّْوم؛ نماز از خوابیدن بهتر  آن بگویید: »الصَّ
است«، تا اعتقاد سربازها نسبت به عظمت و اهمیت جهاد 

در راه خدا سست نشود. حساب مقتضیات زمان را کرد.
ما اسم این نوع تصرفات و رعایت مقتضیات زمان را 
افراط کاری یا به عبارت دیگر جهالت می گذاریم، چون 
این ناشی از حساب نکردن است، ناشی از این است که 

حساب ناقص است.

اعتدال جمود نیست
تفریط کارها برعکس، جمود و خشکی به خرج می دهند 
و روی مسائلی که اسالم هیچ راضی نیست، ایستادگی 
می کنند. خطر جمود از خطر جهالت کمتر نیست. دین، 
زمان  مقتضیات  با  انطباق  مسئله  در  دارد.  الزم  اعتدال 

همان طور که نباید جهات ُعَمری را پیش کشید و در دین 
دخل و تصرف کرد، به بهانه این که زمان این جور و آن جور 
شده است، همچنین نباید به نام دین روی موضوعاتی که 
اساساً ریشه ای ندارند تکیه کرد. مثاًل پا را به یک کفش 
بکنیم و بگوییم بچه که می خواهد درس بخواند، باید حتمًا 
از »عّم جزء« شروع به کار بکند تا باسواد بشود... از طرف 
برای  باشد  بهانه ای  کنار گذاشتن عّم جزء،  نباید  دیگر 
این که بچه با قرآن آشنا نشود. اینجاست که ممکن است 
بچه تا کالس دوازده برسد، تمام درس ها را بلد باشد، مگر 
قرآن را. آن جمود است و این جهالت. امت معتدل باشید، 
نه جاهل باشید نه جامد. امیرالمؤمنین فرمود: »الْیَمیُن َو 
ریُق الُْوْسطی  ِهَی الْجادَّةُ«1 انحراف به  ماُل َمَضلٌَّة، َو الطَّ الشِّ
چپ و انحراف به راست هر دو غلط است، مستقیم باشید 
تا به مقصد برسید. همیشه راه راست بخواهید: »اْهِدنَا 

راَط الُْمْستَقیَم« خدایا به ما راه راست را نشان بده. الصِّ
مجموعه آثاراستادمطهری، ج 21، ص:56الی 69 ]اسالم و نیازهای زمان )1 و 2([

راه اعتدال 
»ما یک مردم مفرط یا مفّرطی هستیم؛ یعنی به هر دنده که 
افتادیم، دیگر همه چیز را فراموش می کنیم. آیات کریمه 

آخر سوره انّا فتحنا می فرماید:
ِ َو الَّذیَن َمَعُه اِشّداُء َعَلی الُْکّفارِ ُرَحماُء  ٌد َرسوُل اهللَّ »ُمَحمَّ
ِ َو رِْضوانًا  داً یَبْتَغوَن َفْضاًل مَِن اهللَّ عاً ُسجَّ بَیْنَُهْم تَریُهْم ُرکَّ
جودِ ذلَِک َمثَُلُهْم فِی  سیماُهْم فی ُوجوِههِْم مِْن ا ثَرِ السُّ
َفآَزَرُه  َشْطأَُه  اْخَرَج  َکَزْرٍع  ااْلنْجیِل  فِی  َمثَُلُهْم  َو  التَّْوریةِ 
بِهُِم  لِیَغیَظ  ّراَع  الزُّ یُْعِجُب  َفاْستَْغَلَظ َفاْستَوی  َعلی  سوقِهِ 

الُْکّفاَر«2
آیه عجیبی است. می فرماید: حضرت محمد )صلی اهلل 
علیه و آله( پیامبر خداست، و آنان که با او هستند )نه 
پیغمبر تنها؛ پیغمبر و آن اصحاب تربیت شده اش. اول 
صفتی که ذکر می کند، قدرت و نیرویشان در مقابل دشمن 
است(، »اِشّداُء َعَلی الُْکّفارِ«، در مقابل کافران و معاندان، 
سخت، محکم و باصالبت هستند. »ُرَحماُء بَیْنَُهْم« در میان 
این  می باشند.  پرمحبت   و  پرعاطفه   مهربانان،  خودشان 
دو قسمت مربوط به جنبه منفی و مثبت در برخوردها 
و روابط اجتماعی با دشمن و دوست است. البته مالک 
نیست،  شخصی  دشمن  و  دوست  دشمن،  و  دوست 
دوست و دشمن مسلکی و انسانی است. بعد فوراً می آید 
دنبال عبادت. اگر فقط همین را گفته بود، آن وقت می شد 
مثل مکتب های اجتماعی امروز. ولی فوراً می آید دنبال »َو 

داً«4. عاً ُسجَّ الُْمْستَْغفِریَن بِااْلْسحارِ«3 »تَریُهْم ُرکَّ
میدان جنگ  در  که  الُْکّفارِ، همین ها  َعَلی  اِشّداُء  همین 
اخالق  میدان  در  و  باصالبت هستند  شیرهای  آن چنان 
اینقدر مهربان می باشند، در خلوت عبادت، راکع، ساجد و 

نیایشگراند و از خدا فضل و رحمت می خواهند.«
مجموعه آثاراستادشهیدمطهری، ج 22، ص: 741)قوانین اسالم در 

مقایسه با توسعه و تحول دنیای جدید)پانزده گفتار((
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در مسئله انطباق با مقتضيات 

زمان، يك فكر افراطى وجود 

دارد و يك فكر تفريطى و 

يك فكر معتدل. من اسم 

آن تندروى ها را »جهالت« 

گذاشته ام و اسم اين 

كندروى ها را »جمود« گذاشته 

و مى گذارم. امت معتدل 

باشید، نه جاهل باشید و نه 

جامد.
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