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د و م، ششـن، سـالينـور الثقلـ مؤسسـهن،يعقل

و زمستان، يازدهمشماره  93پاييز

و شريعت  افراط گرايي، نقطه مقابل عقالنيت
١احمد بهشتي

 چكيده
و مضرات اين نوشتار، نخست مروری دارد بر بيان ماهيت افراط گرايى

افراط. آن، سپس به بحث درباره راه های مبارزه با آن پرداخته است
و گروهى يا مذهبى است كه. گرايى يا قومى يا نژادی يا حزبى از آن جا

و عقالنيت  و خروج از جاده اعتدال افراط گرايى زاييده تعصب خشك
از شريعت است، برای مبارزه با همه اقسام، بيان مضرات افراطو گريز 

و ميانه روی توصيه مى شود و توضيح فوايد اعتدال در مورد. گرايى،
و اعتدال، در منابع اصيل اسالمى  يعنى قرآنـافراط گرايى مذهبى

و سنت معصومين و توصيه هايى سازنده وجودـ مجيد مطالب ارزشمند
. ار از آن ها بهره ای وافى گرفته استدارد كه اين نوشت

 افراط، تفريط، اعتدال، عقالنيت، تعصب، اقسام افراط گرايى:واژگان كليدی
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 مقدمه

و زياده روی كردن آمده : 1371معين،(١افراط در لغت به معنای از حد در گذشتن

ص1ج ازـو افـراط گرايـى) 3،1387ج:ق1414و فراهيدی، 313،  يعنـى خـروج

و و راه و جمود بر عقيـده و تكيه بر تعصبات ناروا و شريعت، و عقالنيت جاده اعتدال

و رسم ديگران، از پديده های شومى است  و راه و باطل پنداشتن عقيده رسم خويشتن

و امم، مضرات بسياری  و اقوام و ملت ها كه طى تاريخ درازدامن گذشته، برای بشريت

و همواره عقالی و به بار آورده و رهبـران دينـى را نگـران و متشرعان راسـتين بشر،

و رفع آن، چاره انديشى كنند و كوشيده اند كه در راه دفع . ناراحت ساخته،

و و ايده های قـومى و آرمان ها و قبيله و طايفه و نژاد و عالقه به وطن دل بستگى

و منجر به نفـى مطلـق  و اگر به افراط كشانده نشود، و مذهبى امری طبيعى است، ملى

و تعامل با ديگران را مسدود  و راه تفاهم و آرمان ها واعتقادات ديگران نگردد، ايده ها

و زي و منشأ تحرك نسازد، نه تنها ضرر و نشاط آور، انى ندارد، بلكه مى تواند سازنده

و تكامل شود .و خدمت

و ديگران را باطل مطلق پندارد، نتيجه ای جـز اين كه جماعتى خود را حق مطلق،

و بازماندن از كاروان رشد  و درجا زدن و خون ريزی و چپاول و غارت و ستيز جنگ

و تعالى ندارد .و ترقى

و اعتـدال روی آوريـم، بايـد اگر بخواهيم به مرزبندی دقيقى ميان افـراط گرايـى

و تشـرع: بگوييم و بر افراط گرايى، عقالنيت و تشرع حاكم است بر اعتدال، عقالنيت

عقالنيت به انسان اجازه مى دهد كه انديشه خود را به محـك بزنـد، تـا. حاكم نيست

و اگر انديشه برتر و ضعف آن را دريابد، و جمـود، نقاط قوت ی يافت، بـدون تعصـب

و به انديشه برتر روی آورد . شرع نيز مشوق اين رويه است. انديشه فروتر را رها كند،
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و هـيچ گـزاره ای را مقتضای عقالنيت اين است كه انسان، تنها شيفته حقيقت باشـد،

و برهان نپذيرد ؛ در مقابل، افراط گرايى مستلزم خودشيفتگى اسـت. بدون پشتوانه منطق

و حقيقت مى پنـدارد؛ و گرايش های خود را مالك حق چرا كه شخص افراط گرا، خود

و به هيچ وجه حاضر نمـى  تا آن جا كه بر تمام ارزش های ديگران خط بطالن مى كشد،

و  و به اين باور برسد كه ممكن است ديگران بهتر فهميـده باشـند، شود كه كمى فكر كند،

م. حقيقت نزد آن ها باشد و عقالنيت است، مى گويدقرآن :٢جيد كه محور شريعت

و بهترين سخنان را پيروی مى كنند، مـژده ده . بندگانم را كه سخن ديگران را مى شنوند،

و صاحبان خرد نابند (اينان را خدا هدايت كرده، )18و17آيه:39زمر،.

به20ارسطو مدت و على القاعده مى بايست تمام سال نزد افالطون شاگردی كرد،

معنا يك فيلسوف افالطونى باشد؛ ولـى او ضـمن اراده وافـر بـه اسـتاد نتوانسـت در 

كهازچارچوب فلسفه وی محصور بماند؛  استاد عزيز اسـت، ولـى«اين رو اعالم كرد

و نحلـه ديگـری پرداخـت» حق از استاد عزيزتر است .و خـود بـه تأسـيس مكتـب

ص1ج: 1317فروغى،( ،23(

برابر استادش ميرداماد، حداكثر تواضع دارد؛ ولى بعـد از آن كـه صدرالمتألهين در

و با اعالم اين كه خدا  مدتى در مسأله اصالت ماهيت تابع وی بود، از آن نظر بازگشت،

ج(٣.هدايتش كرده، اصالت وجودی شد ص1صدرالمتألهين، بى تا، ،49(

و عملى پرداخت، تا عقل را از سقوط در ورطـه كانت آلمانى به نقادی عقل نظری

و در جايگاه واقعى خود قـرار دهـد و احساسات حفظ كند، (عواطف يوسـف كـرم،.

) 215:ش1347و پل فولكيه، 213: 1962

و عاطفه  جدال عقل

و هم از عقل و احساسات برخوردار است، انسان موجودی است كه هم از عواطف



ش� 10 و  ريعتافراط گرايي، نقطه مقابل عقالنيت

� �مستا�� � شما� يا��هم� !اي  � �ين� سا� ششم  ۱۳۹۳عقل

و به خودی خـود، گرايش های عاطفى از لوازم وجود انس.و ادراكات عقالنى ان است

و بغض نيست. مضرو زيان آور نيستند و. انسان خالى از حب حب ذات، حب بستگان

و حب هـر كـس  و كمال، و مقام، حب وطن، حب همسر، حب جمال فاميل، حب مال

و هـر چـه. كه خدمتى انجام داده، طبيعى انسان است در مقابل، بغض نسبت به هر كـه

. موج مى زندمضر است، در وجود انسان 

و و توجه وافر است، اين است كه اگر بر عواطف آن چه در اين جا در خور توصيه

و شرع  و بغض او، عقل و حب و امتثـال–احساسات آدمى كه جدای از هم نيسـتند،

تا(٤يكى امتثال ديگری است حاكم باشد، گرايش های عـاطفى نـه-)273: حلى، بى

و تكامل انسان ضرورت دارندتنها مضر نيستند، بلكه برای به و رشد . تر زيستن

و فرياد كشيدن بر سر خدای متعال در آيات قرآن اعالم كرده است كه ظالم ستيزی

و بدگويى به او را دوست دارد؛ ولى فرياد كشيدن بر سـر غيـر  و تخطئه و تحقير ظالم،

و جسارت به ديگران را دوست ندارد و بدگويى ) 148آيه:4نساء،(٥.ظالم

و حيوان و تفـريط. فرق است ميان انسان و بـدون افـراط حيوان تابع غريزه است

و عاطفه برخوردار است. عمل مى كند عواطف، اگر از اطاعت عقل. ولى انسان از عقل

و ويرانگـر  و اگر خارج شوند، تباه كننده و نشاط آورند، و شرع خارج نشوند، سازنده

.و زيانبارند

و-به هر شكلى باشد–در افراط گرايى و خياالت باطـل عقالنيت رنگ مى بازد،

و راه  و هواهای نفسانى غالب مى شـوند، و عواطف سركش و اغراض شيطانى بيهوده

و انتخاب هدف های عالى مسدود مى گردد . برای هر گونه حركت مثبت

و: افراط گرايى مخالفان انبيا به مرحله ای رسيده بود كه مى گفتند تورات هر قرآن

و محمد. دو سحر است و|موسى و سحر و پشتيبان يكديگر بوده اند، هر دو ساحر

جادوی خود را به نام دو كتاب آسمانى جا زده اند؛ ولى خدای متعال ضمن نشان دادن 
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و مـى گويـد اگـر«: راه اعتدال به پيامبر اسالم، افراط گرايى آن ها را محكوم مى كند،

و قرآن عرضه كنيد، تا مـن هـمراست مى گوييد، كتابى  كـهـ روشن گر تر از تورات

)48آيه:28قصص،(٦.»پيروی كنمـ طالب حقيقت مى باشم

 راه هاي مبارزه

صد: برای مبارزه با افراط گرايى دو راه داريم و و ديگری راه شرع، يكى راه عقل،

است بايد ميان آن ها جمع البته كه اين ها مانعة الجمع نيستند؛ بلكه تا آن جا كه ممكن 

.»أولى-مهما أمكن–الجمع«. كرد

 راه عقل.1

و عقل عملى: عقل دو قسم است . عقل نظری

و طـراح و نبـود، و مبين بود و كشاف حقيقت، و جستجوگر، عقل نظری، كاوشگر

و  و هيچ فـرد و علمى است و فلسفى و مؤسس جهان بينى دقيق عقلى و فلسفه، دانش

و. از آن بى نياز نيستجامعه ای  و صادركننده فرمان و كنش گر عقل عملى، بايستگر

و نهى است . امر

و عقل عملى خدمت گزار عقل نظری است عقـل. عقل نظری، پشتوانه عقل عملى

و عقل عملـى بـر مبنـای جهـان بينـى، بنـای شـكوهمند  نظری جهان بينى مى سازد

. ايدئولوژی را به عرش مى رساند

و اگر عقل و معيارهـای حكيمانـه و بـا مالكـات نظری با كاوشگری های نقادانـه

و باطل را از يكديگر تميز ندهـد، دسـت عقـل  و حق حقيقت جويانه، واقع را نشناسد

و نهيـى صـادر كنـد و نمى تواند فرمانى بدهد يا امر و تهى مى ماند ايـن. عملى خالى

و افسارگسيخ و جاست كه فضا برای حاكميت عواطف سركش و هواهـای نفسـانى ته
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و فرد و اوهام فراهم مى شود و خرافات و سنن غير عقالنى قومى و آداب عادات منفى

و انحطاط قرار مى گيرند وضع جـوامعى كـه در آن هـا.و جامعه در سراشيبى سقوط

و سوگمندانه بايد گفت و عملى خاموش است، چنين است به جای«: چراغ عقل نظری

ن .»!فت مى سوزدشمع كافوری چراغ

و قومى بايـد از و تضعيف هواهای نفسانى فردی و عملى، برای تقويت عقل نظری

و نتـايج–تاريخ  و آثـار و ملل گذشته اسـت، و بد اقوام كه عهده دار سرگذشت نيك

و  و از فلسـفه تـاريخ كـه علـل و افراط را به نمايش مى گـذارد و زياده روی اعتدال

ا و و انحطاط و تحرك را تبيين مى كند عوامل سقوط و پيشرفت و شرايط اعتال سباب

و قوی ترينشـو نشان مى دهد كه ماشين محرك جوامع ازـ آن هم بهترين و چيست

و فراموش نكنيم كه توجه  و فلسفه كمك بگيريم و ساير علوم اجتماعى جامعه شناسى

و مصلحان بزرگ و انديشمندان و فرهيختگان ، بـرای بـه كرسـى به تعليمات پيامبران

و افراط گرايى، فوايد غيـر و تعصب و به انزوا كشاندن جمود و عقالنيت، نشاندن عقل

و نتايج باطل نشدنى دارد و آثار انكارناپذير . قابل ترديد

. پيامبران حامل پيام حكمت اند. جامع همه آن چه در باال اشاره شد، حكمت است

خدای متعـال مـى. اند، آل او محسوب مى شوند همه پيامبرانى كه بعد از ابراهيم آمده

و حكمت داده ايم«: فرمايد لقمان حكيم اگر)54آيه:4نساء،(٧»ما به آل ابراهيم كتاب

:31لقمـان،(٨.چه پيامبر نيست، ولى خدا او را به نعمت حكمت متنعم سـاخته اسـت

و حكمت معرفى شده)12آيه جمعـه،(٩.است پيامبر گرامى اسالم به عنوان معلم كتاب

)2آيه: 62

و تعصب است و فرار از جمود امام حكيمـان. حكمت گرايى، گريز از افراط گرايى

و امير مؤمنان فرمود را. حكمت گم شده مؤمن است«:و پيشوای فرهيختگان حكمـت

كلمه«:و نيز فرمود)80نهج البالغه دشتى، حكمت( ١٠.»بگيريد، هر چند از منافق باشد
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مجلسى، بـى تـا،( ١١»هر جا بيابد، به آن سزاوارتر است.ه مؤمن استحكمت، گم شد

ص2ج ح99، در«:و نيز فرمود)57، حكمت را هر كجا بيابيد، اخذ كنيد؛ زيرا حكمت

و در سينه مؤمن در جوار  سينه منافق، بى قرار است؛ تا زمانى كه از آن جا خارج شود

ح( ١٢.»ساير حكمت ها آرام گيرد )58همان،

ك و حكمت، كسى و به عقالنيت و تعصب، مصونيت يافته و جمود ه از افراط گرايى

و به همين جهت است كه از تعـاليم دل سپرده، از روحيه منفى سكوالريسم منزه است،

او مى داند كه تعاليم انبيا، از سوی خدای حكـيم. حكيمانه انبيای الهى سر بر نمى تابد

و عقال و عقالنيـت است؛ همان خدايى كه خالق عقل و به اندازه ای به عقل نيت است،

و  و نيايش آن را برترين عبادت شـمرده، بها داده است كه پيامبر گرامى اسالم، عبادت

و مانند عقل باشد، پرسـتيده نشـده«: فرموده است خدای متعال به هيچ چيزی كه مثل

تا( ١٣.»است ص1ج: همان، بى ح109، ،6(

و مكمل عبادت است آری به فرمايش مجلسى، عقل، و ابزار عبادت سبب عبادت

و نه مكمـل و نه ابزار، و پوچ است؛ زيرا نه سبب دارد .و عبادت، بدون عقالنيت، هيچ

)همان(

شرع.2  راه

و منهجى قويم است و صراطى مستقيم ميان شرايع آسمانى. راه شرع، راهى روشن

و عيسى اد و موسى و به ابراهيم و به نبوت ختميه پيامبر كه از نوح آغاز شده امه يافته

و تباين نيست؛ بلكـه هـر يـك از ايـن  اسالم، به عالى ترين درجه كمال رسيده، تضاد

و مژده ظهور مشـرع  و تكميل كرده، پيامبران اولوالعزم، شريعت قبل از خود را تصديق

×حضرت عيسـى.و شريعت كامل تر پيامبر بعد از خود را به پيروان خود داده است

و«: به بنى اسرائيل گفت و تورات را تصديق مى كنم من فرستاده خدا به سوی شمايم،
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:61صـف،( ١٤.»ظهور مى كند|بشارت مى دهم كه بعد از من پيامبری به نام احمد

مى)6آيه كتاب آسمانى مسلمانان نيز تمام كتاب های آسمانى پيش از خود را تصديق

و نه تنها تصديق، بلكه با هيمن و كند، و اصـالح و اشراف خويش، آن ها را محافظت ه

و تكميل مى نمايد )48آيه:5مائده،( ١٥.تهذيب

و پاسداری قرآن مجيد نسبت به آن هـا از و آسمانى ارتباط زنجيره ای شرايع الهى

و بديهى قرآنى است ها. مسايل مسلم خدای متعال به مسلمانان اعالم كرده كه برای آن

و آيينى قرار  بـه عنـوان آغـازگر–داده است كه چيزی غير از آن چه به نوح شريعت

و بـه–به عنوان آخرين حلقـه زنجيـره تبيـين شـريعت-و به پيامبر اسالم-شريعت

و عيسى و موسى روح. سفارش كـرده، نيسـت-به عنوان حلقه های واسطه–ابراهيم

يد در راه بر سر پـا مشترك همه اين شرايع اين است كه همه متدينان روی كره زمين با

و پراكنــدگى  و از تفرقــه و همــاهنگى كننــد، نگــاه داشــتن حقيقــت ديــن، همكــاری

. عقالنيت يعنى همين)13آيه:42شوری،( ١٦.بپرهيزند

و افراط گرايى در دو منبـع و نفى جمود اكنون راه هموار شرع را در تثبيت اعتدال

و سنت، پى مى گيريم . ماندگار قرآن

 قرآن-الف

ر قرآن كريم آيات متعددی موجود است كه مى توان آن ها را دليـل نفـى افـراطد

و مطلوب بودن اعتدال قرار داد . گرايى

همان طوری كه ما شما مسلمانان را به راه راست هدايت كـرديم، شـما را امـت.1

و پيامبر گواه شما باشد )143هآي:2بقره،( ١٧.ميانه قرار داديم، تا شما گواه مردم باشيد،

و همـواره در و تفريط به دور است، بدون شك، امت وسط، امتى است كه از افراط

. حركت مى كند-كه نامش اعتدال است–حد فاصل آن دو 
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و از جـاهالن روی گـردان بـاش.2 و بـه نيكـى فرمـان ده،  ١٨.راه عفو پيش گير،

) 199آيه:7اعراف،(

نقل شده، آيه فوق، مهم تـرين آيـات ادب آمـوز×بنابر روايتى كه از امام مجتبى

(قرآن است ص75ج:ق1397مجلسى،. ح114، ،10(

و تفريط است ، فضيلت، حد وسط ميان افراط . بر مبنای اخالق ارسطويى

و فكری: نفس آدمى دارای سه قوه است حد وسط قوه شهوت،. قوه شهوی، غضبى

و جانب تفريط آن َشَره و جانب افراط آن، حد وسط قـوه غضـب،.، خمود استعفت

و جبن است و تفريط آن، تهور و جانب افراط و. شجاعت حد وسط قوه فكر، حكمت

و كودنى است و تفريط آن، جربزه . جانب افراط

جانـب. از اجتماع فضايل فوق، حد وسطى پديد مى آيد كه نـامش عـدالت اسـت

و انظالم است كه قرآن مجي و تفريط عدالت، ظلم و فرموده افراط د هر دو را نفى كرده،

تُْظلَُموَن{: است َوالَ تَْظلُِموَن كش) 279آيه:2بقره،(}الَ و نه ستم . نه ستم گريد

علم اخالق عبارت است از اين كه بدانيم بـرای آن كـه فعاليـت«: به عقيده ارسطو

د باشـد، نفس به موافقت عقل انجام گيرد، در احوال موارد مختلف، عمل انسان چه باي

و برای چه بايد عمـل كنـد و نسبت به كه و چگونه و در چه مورد .»يعنى در چه وقت

ص1ج: 1317فروغى،( ،33(

و از اصول هشـت گانـه رذائـل علمای اخالق اسالمى از اصول چهارگانه فضايل

و همـه فـروع  فروع بسياری استخراج كرده اند كه همه فروع فضايل، مبتنى بر اعتدال

م و تفريط استرذائل، (بتنى بر افراط تا. ) 376-387: طباطبايى، بى

و كتاب اخالق ناصری از خواجه گواه آن كتاب طهارة األعراق از ابوعلى مسكويه،

و معراج السعاده از نراقى دوم است و كتاب جامع السعادات از نراقى اول . طوسى،

و هم عفت)بِالُعرِفَو أُمر(باری در آيه شريفه مورد بحث، هم حكمت مطرح است
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َعِن الجاِهلين(و هم شجاعت)ُخذ العفو(مطرح است ).َو أعِرض

و و امير مؤمنـان طالـب جـالل و اسوه و راهنمای طالبان كمال، امام اهل اعتدال،

و تفريط ديـده نمـى شـود«: جمال فرمود  ١٩.»جاهل كسى است كه جز در حال افراط

ج( ص1مجلسى، ح159، ،34(

از برخورد با و جاهل افراطى يا تفريطى، درخور كسانى است كه شـجاعت داشـته

و جبن، به وظيفه خود  و بدون تن دادن به تهور و تفريط جاهالن بيمناك نباشند افراط

. عمل كنند

از: بگو.3 و خروج و اهل تكلف من از شما بر رسالت خويش مزدی نمى خواهم،

و برهان نيستم )86آيه:38ص،( ٢٠.منطق

علوم همه انبيای پيشين تا پيامبر گرامى اسالم در عترت پـاك: فرمود×ام علىام

و اهل تكلـف نيسـتم: سپس فرمود. او جمع است  ٢١.من به سوگند راستين در گرو آنم

تا( ص1ج: مجلسى، بى ح100، ،59(

و ادعـای: عالمه مجلسى مى گويد مقصود اين است كه آن بزرگـوار، اهـل تصـنع

ب و به خود (ستن چيزهايى كه اهليت آن ها را ندارد، نيستباطل ص. )104همان،

و سـخت.4 و اگر تندخو به رحمت خداوندی بود كه تو برای ايشان نرمخو شدی،

) 159آيه:3آل عمران،( ٢٢.دل بودی از اطرافت پراكنده مى شدند

: در روز فتح مكه، سعد بن عباده كه در رأس جماعت انصار بود، شعار مى داد كـه

و امــروز، روز اســيری زنــان اســت« |پيــامبر خــدا.»امــروز، روز جنــگ اســت

و مانع شعار او شود (اميرالمؤمنين را مأمور كرد كه پرچم را از او بگيرد مجلسى، بـى.

ص21ج: تا ب106، جز اين نيسـت كـه مـن رحمتـى«: او مى فرمود).، فتح مكه26،

ج( ٢٣.»هستم كه به انسان ها هديه شده ام ص16همان، ح115، ،44(

و صدای خـود: لقمان حكيم به فرزندش گفت.5 در رفتارت ميانه روی پيشه كن،
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)19آيه:31لقمان،( ٢٤.را كاهش ده؛ زيرا زشت ترين صداها صدای خران است

و مخالف سرسخت افراط گرايى بود بنا به فرمايش امام. لقمان حكيم مظهر اعتدال

مت×صادق و افراط گرا سه عالمت مى شمرداو برای افراد با باالتر از خويش«: كلف

و چيزی مى خواهد كه بـه آن  و آن چه نمى داند به زبان مى آورد به نزاع بر مى خيزد،

تا( ٢٥.نمى رسد ص13ج: مجلسى، بى ح415، ،8(

: مى فرمايد» عباد الرحمان«خدای متعال در وصف.6

و هرگاه جاهالن آن ها را مخاطب سازند، بـه آنان در روی زمين با فروتنى راه مى رون د

و راه ... مسالمت جواب مى دهند و بخل مى پرهيزند از زياده روی و هرگاه انفاق كنند،

)67تا63آيه:25فرقان،( ٢٦.ميانه را برمى گزينند

و نصايح پاالينـده گـوش.7 خدای متعال در وصف بندگانى كه به تذكرات سازنده

: فرمايدفرا مى دهند، مى 

و مى گويند از آن اعراض مى كنند و اعمـال: هرگاه سخن لغو بشنوند، اعمال ما برای ما

)55آيه:28قصص،( ٢٧.سالم بر شما، ما نادان ها را دنبال نمى كنيم. شما برای شماست

و رفاقـت جـاهالن: در تفسير على ابن ابراهيم آمده است كه منظور ترك صـحبت

(است تا. ص64ج: مجلسى، بى ب265، )، عالمات المؤمن14،

 سنت-ب

و قول معصوم و تقرير همه مسلمانان بـر حجـت بـودن. سنت عبارت است از فعل

و مجريان بى بديل سنت×ائمه اطهار. اتفاق نظر دارند×سنت پيامبر مبينان راستين

و خواهند بود و نبى مكرم بوده زك×امام على. پيامبر اعظم وی در مورد تقسيم اموال

و سنت پيامبر خدا: مى فرمود (تقسيم مى كنـيم|آن ها را بر طبق كتاب خدا نهـج.

)25البالغه، نامه
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. سنت نبوی، يعنى طريقه ای كه آن حضـرت مـى پيمـود: راغب اصفهانى مى گويد

و تقرير آن حضرت) 429ص:ق1412راغب،( و فعل و رسم در قول و راه اين طريقه

س و در حقيقت، و مكمـل سـنن همـه پيـامبران متجلى بود، نت او تبيين وحى آسمانى

و طريقـت راسـتين پيـامبر×اگر ائمه اطهار. پيشين است نبودند، سنت مستمر انبياء

از^اسالم، فراموش يا تحريف مى شد؛ از اين رو سنت ائمـه و ادامـه سـنت نبـوی

گ. حجيت تام برخوردار است و در سنت معصومين شواهد بسياری بر منع افراط رايـى

: اهميت اعتدال موجود است

هر كس ميانه روی را ترك«: فرمود×امام على:برابری ترك اعتدال با ستمگری.1

)31نهج البالغه، نامه( ٢٨.»كند، ستم كرده است

از آن چه خدا دربـاره«: فرمود×امام على: عبرت گرفتن از افراط گرايى شيطان.2

و كوشش فراوان او را به سبب تكبـر از  شيطان كرد، عبرت بگيريد؛ زيرا عمل طوالنى

)192نهج البالغه دشتى، خطبه( ٢٩.»بين برد

و از توسن تكبر فرود آی،«: فرمود×امام على: ياد قبر.3 فخرفروشى را واگذار،

)153همان، خطبه( ٣٠.»و قبرت را ياد كن

و فرجام.4 ! آدمى را با فخرفروشـى چـه كـار«: فرمود×امام على: توجه به آغاز

و پايانش مردار است )454همان، حكمت( ٣١.»آغازش نطفه

امـام.ن را به خود جلب كـردزنى زيبا توجه اطرافيا: پاسخ دشنام به دشنام يا عفو.5

آيند، با همسر خـود به آن ها تذكر داد كه هر گاه از ديدن زنى زيبا به هيجان×على

. درآميزند كه او نيز زنى چون زن وی باشد

را: گفت-كه در افراط گرايى، شاخص شده اند–يكى از خوارج خـدا ايـن كـافر

و خواستند او را بكشند، فرمود! چه قدر داناست! بكشد آرام: اطرافيان به خشم آمدند

)420ان، حكمتهم( ٣٢.پاسخ دشنام به دشنام يا عفو از گناه است. باشيد
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و تحقير.6 عمر بن ابى سلمه ارحبى در فارس حكومـت: منع فرمانداران از قساوت

و خشـونت آميـز  و با دهقانانى كه هنوز مسلمان نشده بودند، رفتاری افراطى مى كرد

به. آن ها در نامه ای خدمت حضرت از وی شكايت كردند. داشت حضرت در نامه ای

و خشونتند؛ چرا كه هم اينان نه شايسته: وی نوشت و نه سزاوار قساوت نزديك شدن

و تفريط، به وی چنـين دسـتور  و هم معاهدند؛ از اين رو برای پرهيز از افراط مشرك

و«: داد و رفتـاری تـوأم بـا شـدت و درشتى را با هم درآويـز در رفتار با آنان، نرمى

)19همان، نامه( ٣٣.نرمش داشته باش

ها.7 اعالم داشت كه دو گروه در ارتباط با حضـرتش×على امام: هالكت افراطى

و او را همتـای خـدا يـا(يكى دوستى كه در دوستى افراط كند«: به هالكت رسيده اند

و دشـنام گويـد) پيامبر قرار دهد و ناسـزا  ٣٤.»و ديگری آن كه در دشمنى افراط كنـد

)117همان، حكمت(

حق.8 و گريز از و×علىاز ديدگاه امام: افراط گرايى افراط گرايى چه در دوستى

و افتادن در دام باطل ندارد در. چه در دشمنى، نتيجه ای جز گريز از حق درباره آن كه

در» دوستى او را به ناحق مى كشاند«: دوستى افراط مى كند، فرمود و دربـاره آن كـه

) 127همان، خطبه( ٣٥.»دشمنى او را به ناحق مى كشاند«: دشمنى افراط كند، فرمود

و بدترين مردم.9 و دشمنى با امـام: بهترين اگر بخواهيم در ارتباط با مسأله دوستى

در: مردم دو گروهند:، مردم را تقسيم كنيم، بايد بگوييم×على بدترين ها آن هايند كه

و بهترين ها آن هايند كه راه ميانه روی  و دشمنى با آن حضرت افراط مى كنند، دوستى

بهترين مردم نسبت به من گروه ميانه«: در اين باره فرمود×امام على.را برگزيده اند

) همان( ٣٦.»رو مى باشند

ايـن. افراط گرايى از بيماری های وحشـتناك اجتمـاعى اسـت: درد، نه درمان. 10

افراد افراطى، جامعه. بيماری بيشتر از آن كه برای فرد مضر است، برای جامعه مضر است
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و و ورشكستگى سوق مى دهندرا به سوی سقوط تـرك ميانـه روی در امـور. انحطاط

ترك ميانه روی در امور سياسى فتنه هايى به بـار مـى آورد. مالى منتهى به فقر مى شود

و غير قابل جبران و جوامـع، نتيجـه ای جـز. زيان بار ترك ميانه روی در رابطه با افراد

از. برافروخته شدن تنور دشمنى ندارد ميانه روی فاصله گرفته اند، بـه گمـان كسانى كه

.باطل خويش گره گشای مشـكالتند؛ حـال آن كـه خـود، گـره كـور همـه مشـكالتند

و مردم، دردند نه درمان تاريخ نشان مى دهد كه بشر از افـراط گرايـى. آن ها برای خود

و اجتماعى ضررهای بزرگى متحمل شده است و پيشوای. های فردی شهادت امام عدل

ا و وحشـتناك نمط و مقتدای ميانه روی كه برای امـت اسـالم، خسـارتى بـزرگ وسط

و. شمرده مى شود، نتيجه افراط گرايى خوارج بود امـروز هـم افـراط گرايـى داعشـى

و خسارت های جبران ناپذيری در پـى  و نژادی، ضررها و صهيونيستى و بعثى تكفيری

.داشته است

و تفريط همراها×امام على و قاصران ناهماهنگ كه از افراط و مقصران ن ناهمراه

به«: به تنگ آمده بود، به درگاه خدای متعال عرض كرد خدايا، طبيب اين درد مرگبار

و آب آور اين شوره زار ناتوان شده است )121همان، خطبه( ٣٧.»جان آمده،

و درمان مى شمرد حضرتش تنها رجوع به كالم حيات بخش خدا را وسيله رهايى

هيچ كس با اين قرآن ننشست مگر اين كه با افزونى هدايت يـا نقصـان«:ودو مى فرم

و ضاللت برخاست )176همان، خطبه( ٣٨.»كوری

 نتيجه

و و سوق دادن به سـوی قلـه اعتـدال در اين نوشتار، برای مبارزه با افراط گرايى

و دو طريقه نيكوگذار نشان داديم : ميانه روی، دو راه هموار

و ديگری راه شرع و عملـى تقسـيم. يكى راه عقل عقل را هم به دو قسـم نظـری
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و عقل عملى كنشگر است. كرديم و مكمل. عقل نظری كاوشگر و ملزوم و هر دو الزم

و گرايش های عـاطفى بـه راه. يكديگرند و عقل عملى، عواطف  با تقويت عقل نظری

و جهت مثبت هدايت مى شوند .صحيح

و و رهنمودهای شرع اسـت چراغ اين راه راهـى كـه. نورافكن اين جاده، تذكرات

و گيج  و مستقيم باشد، حيرت آور و جاده ای كه نورافكن ندارد، هر چند هموار چراغ

س و سرانجامى جز و منحرف كننده است و مهلك و لغزنده و كننده و گمراهى رگردانى

.هالكت ندارد

و هر كدام نسـبت بـه شـريعت سـلف، شرايع آسمانى، همه، حلقه های يك زنجير

و آمـاده  و فراهم كننـده امكانـات اجـراء و نسبت به شريعت خلف، زمينه ساز مكمل

و اجرای آن است و اطاعت . سازنده مردم، برای قبول

و اگر بخـواهيم در سـنت13اين پيوستگى را در آيه سوره شوری مالحظه كرديم

كه^معصومين عالوه بر شواهدی كه ذكر شـد، كتـاب آن را مطالعه كنيم، كافى است

و خطبه ای را از نظر بگذرانيم كه امـام علـى نهج 37بـه سـال×البالغه را بگشاييم

و آماده كردن آن ها بـرای جنـگ بـا هجری، هنگام حركت دادن مردم به سوی صفين

و با هدف مجاهدت در راه  و به منظور سركوب معاويه خون آشام اهالى بدفرجام شام

و مبارزت در راه براندازی بنيان پوشالى افراط گرايىتقوي كـهـت بنياد اعتدال گرايى

و گـرايش بـه  و گريـز از عقالنيـت و نژادی، در نزد بنى اميه مبنايى جز تعصب قومى

(ايراد كرده استـ عصبيت نداشت )160همان، خطبه.

و هماهنگى شـرايع الهـى و اديـان در اين خطبه تاريخى سخن بر محور پيوستگى

و فرستادگان خدا مى چرخد و رويّت پيامبران و سيرت و پيام و وحدت كالم . آسمانى

و فرمانـده فخـيم اسـت، نخسـت زنـدگى پيـامبر و سـخنور علـيم خطيب حكيم

مى|خاتم و الگو معرفى و دنياپرستى به عنوان اسوه را در مذمت دنياگرايى افراطى
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و انتهـا آن گاه برای آن كه مخاطب بداند. كند كه اين رشته، رشته ای است كه از ابتـدا

و پيـامبر  و اوليـاء كـرام، ايـن راه را پيمـوده انـد و همه پيامبران عظام سر دراز دارد،

و كامل ترين است، به سراغ سـاير انبيـا  و جامع ترين آخرالزمان در اين ميان، برترين

گرامى اسالم به عنوان اسوه جالب اين است كه او در عين حال، تنها از پيامبر. مى رود

و ساير انبيا را در رديف بعد قرار مى دهد تو را پيـامبر خـدا«: او مى گويد. نام مى برد

)همان( ٣٩.»در اسوه بودن كافى است

و او سپس حضرت موسى كليم اّهللاٰ را مثال مى زند كه برای يك قرص نان فقير بود

به. با گياه صحرا شكم خود را سير مى كرد پروردگـارا،«: درگاه خدا عرضه داشـتاو

)24آيه:28قصص،( ٤٠.»هر خيری كه بر من نازل كنى به آن نيازمندم

و سپس ساده زيستى اعتدالى حضرت داوود را مثال مى زند كـه صـاحب مزاميـر

مى. قاری اهل بهشت بود و به اطرافيان او با دستان خود از ليف خرما زنبيل مى بافت

زن: گفت و! بيل را مى فروشد؟چه كسى اين او با فروش زنبيل، نان جوين تهيه مى كرد

. با آن سير مى شد

و يادش را گرامى مـى دارد، عيسـى آخرين نمونه ای كه حضرت از او ياد مى كند

و. مسيح است و خـوراكش نـان خشـك و خشـن و لباسش پشـمينه بالش او سنگ

و پناهگاه زمستا و چراغش ماه آسمان و غرب زمـين خورشتش گرسنگى نيش، شرق

و ميوه اش گياه صحرا بود را.و گل و او و فرزندی نبود كه سـرگرمش كننـد او را زن

و طمعى نبود كـه خـوارش كننـد و او را آز دو. مالى نبود كه به آن دل ببندد مـركبش

و خدمتگزارش دو دستش بود (پايش )160نهج البالغه دشتى، خطبه.

و اين الگوهای و مقتدايشـان، خـاتم اين رجال نامى سامى كه برترينشان، بل اسوه

و هيچ كدامشان دنياگريز نبودند؛ زيرا دنياگريزی در  آن هاست، به افراط نمى گراييدند

و هيچ يك دنياپرست نبودند؛ زيرا دنياپرسـتى مايـه  و منحوس بود، نظر آن ها مذموم
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و بال است در. وزر و بـا حفـظ مالك آن ها درگرايش به دنيا، رفع نياز حـد اعتـدال

و كرامت بود . عزت

و عتـرت، و قـرآن و تعاليم انبيا بر جـای مانـده اكنون كه عصر نبوت سپری شده

و حفـظ  و مبين آن هاست، همه انسان ها مى توانند با پرهيز از تفرقـه و مكمل مهيمن

و ميانـه روی مـو و اعتـدال رد وحدت كلمه از لغزيدن در بيغوله های افراط بپرهيزند،

و بـه سـوی قلـه بلنـد كمـال صـعود نماينـد و شرع را پيشه خود كنند، . امضای عقل

و دنياگريزی هر دو مذموم اسـت و. دنياپرستى رسـم زنـدگى صـحيح را از امـام راه

به خدا اين قـدر پيـراهنم را وصـله«: بياموزيم كه در دوران زمامداری فرمود×على

دور: گفـتم! آيا دورش نمـى انـدازی؟: يكى گفت. زدم كه از دوزنده آن، شرمنده شدم

) همان( ٤١.صبحگاهان، شب روان ستايش مى شوند. شو

ها پي نوشت

و جاوز.١ .القدرافرط فالن فى أمره، أی عجل فيه

ِعَبا�{.٢ ْ ْ�لُو-*فَبَ+*
ُ
1 ُهْم 3َ�َِْك

ُ
1َ� ُ َهَد-ُهُم -ب4 ِيَن 3َ�َِْك -47

ُ
1 ْحَسَنُه

َ
1 َفَيت4بُِعوَ� يَْسَتِمُعوَ� -لَْقْوَ� ِيَن Aَْا@ -47

َ
.} -أل

رب.٣ و تأصل الماهيات حتى أن هدانى و ان كنت شديدا لذب عنهم فى اعتبارية الوجود و انكشف لى انكشافا بيناو انى ى

....ك أن األمر بعكس ذل

.التكاليف السمعية ألطاف فى التكاليف العقلية.٤

ُظلَِم{.٥ َمن Fِال4 ِمَن -لَْقْوِ� ِGَو Hبِالس َْهَر
ْ
J- Hب- HِبKُ .}ال4

ِمْنُهَما{.٦ Lْهَد
َ
1 ُهَو ِ ِعنِد -ب4 ْن م* بِِكَتاٍ@ تُو-

ْ
فَأ َصاِ�قRِقُْل ُكنُتْم �ِF ت4بِْعُه

َ
.}ك

ِْكَمَة{.٧
ْ
Y-�َ Fِبَْر-ِهيَم -لِْكَتاَ@ �َZ تَيَْنآZ َفَقْد{.

ِْكَمَة{.٨
ْ
Y- �َلُْقَما .}َ�لََقْد Zتَيَْنا

ِْكَمَة{.٩
ْ
Y-�َ .}َ�يَُعل*ُمُهُم -لِْكَتاَ@

و لو من أهل النفاق.١٠ .الحكمة ضالّة المؤمن فخذ الحكمة

.كلمة الحكمة ضالّة المؤمن، فحيث وجدها فهو أحق بها.١١

خذ الحكمة أنّى كانت، فإن الحكمة تكون فى صدر المنافق فتتخلج فى صدره، حتى تخرج فتكن إلـى صـواحبها فـى.١٢  
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.صدر المؤمن

.ما عبد اّهللاٰ بمثل العقل.١٣

و مبشرا برسو.١٤ .ل يأتى من بعدی اسمه أحمدانى رسول اّهللاٰ إليكم مصدقا لما بين يدّی من التوراة

َعلَْيِه{.١٥ َ�ُمَهْيِمًنا ِمَن -لِْكَتاِ@ يََديِْه َRَْن ل*َما قًا ُمَصد* َق*
ْ
Yبِا bَِFَْك -لِْكَتاَ@ نَزcَْا

َ
1َ�{.

ْيَنا{.١٦ َ�ص4 َ�َما bَِFَْك �َْحْيَنا
َ
1 fِ 47-�َ نُوًحا بِِه 4g�َ َما يِن *h- َن م* لَُكم iَ َjَََ�ال يkَن *h- -وkقِيُم

َ
1 �ْ
َ
1 klََ�ِعي mََ�ُمو Fِبَْر-ِهيَم بِِه

.}َيَتَفر4قُو-

َشِهيًد-{.١٧ َعلَْيُكْم َ�يَُكوَ� -لر4ُسوُ� pِ4اc- َqَ G-ُشَهَد َُكونُو-ْ *r َ�َسًطا ًة م4
ُ
1 َجَعلَْناُكْم }vَ�ََذلَِك

١٨.}wِبِالُْعْر ُمْر
ْ
1َ� َاِهلRُِخِذ -لَْعْفَو

ْ
J- َعِن yِْْعر

َ
1َ�{

.يری الجاهل اال مفرطا أو مفّرطاال.١٩

٢٠.}Rِف*zَلُْمَت- ِمَن نَا
َ
1 َ�َما ْجٍر

َ
1 ِمْن َعلَْيِه لُُكْم

َ
ْسأ
َ
1 َما .}قُْل

و ما أنا من المتكلفين.٢١ .أنا رهين بذلك

ُكنَت{.٢٢ َ�لَْو لَُهْم cَِت َن -ب* م* َْ}ٍَة َحْولَِكفَبَِما ِمْن و-ْ Hالَنَفض َغلِيَظ -لَْقلِْب ا }َفظ�

.إنما أنا رحمة مهداة. ٢٣

َِم�{.٢٤
ْ
Y- �ُلََصْو ْصَو-ِ�

َ
نَكَر -أل

َ
1 4�ِF َصْوتَِك ِمن َ�-ْغُضْض َمْشيَِك �ِ .}َ�-ْقِصْد

ال ينال.٢٥ و يتعاطى ما ال يعلم و يقول ما .ينازع من فوقه

٢٦.}
َ
qََ -أل َسالًَماَفْمُشوَ� قَالُو- َاِهلُوَ�

ْ
J- َخاَطَبُهُم -�َِ��َ َهْونًا yِقََو-ًما ...ْ َ�لَِك َRَْن �َ�َ�َ -� َفْقُ�ُ َ�لَْم يُْ�ِفُو- لَْم نَفُقو-

َ
1 -�َِF{

ْقَمالُُكْم{.٢٧
َ
1 َ�لَُكْم ْقَماcَُا

َ
1 cََا َ�قَالُو- َقْنُه ْعَرُضو-

َ
1 َسِمُعو- -لل4ْغَو -�َِ��َRَِاِهل

ْ
J- �ِنَبَْت الَ َعلَْيُكْم }َسالٌَ�

.من ترك القصد جار.٢٨

و جهده الجهيد.٢٩ .فاعتبروا بما كان من فعل اّهللاٰ بإبليس إذ أحبط عمله الطويل

و اذكر قبرك.٣٠ و احطط كبرك .ضع فخرك

و آخره جيفه.٣١ و الفخر، اوله نطفة .ما البن آدم

ع.٣٢ .فو عن ذنبرويدا، إنما هو سب بسب أو

و الرأفة.٣٣ و داول لهم بين القسوة .فالبس لهم جلبابا من اللين تشوبه بطرف من الّشدة،

و مبغض قال.٣٤ .محب غال

.يذهب به البغض إلى غير الحق... يذهب به الحب إلى غير الحق.٣٥

.خير الناس فّى حاال النمط األوسط.٣٦

و كلت. ٣٧ .النزعة بأشطان الركى اللهم قد ملت أطباء هذا الداء الدوی

.زيادة فى هدی أو نقصان من عمى: ما جالس هذا القرآن أحد إال قام عنه بزيادة أو نقصان.٣٨

.لقد كان فى رسول اّهللاٰ كاف لك فى األسوة.٣٩

فَِق�{.٤٠ َخْ�ٍ ِمْن 4�َِF نَزلَْت
َ
1 Fِ�* لَِما *@َ{

را. ٤١ و لقد قال لى قائلو اّهللاٰ لقد رقعت مدرعتى حتى استحييت من فقلـت اعـزب عنـى فعنـد! أال تنبذها عنك؟: قعها،

.یالصباح يحمد القوم الّسر
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