
امت وس�ط    و     خطر افراط   و      تفریط

سرمقاله

سید احمد زرهانی

قرآن مجيد خاستگاه تمدن ديروز، امروز و فردای امت 
اسالمی است. آيات روشن اين كتاب حكيم، نقشه راه 
مس��لمانان را به نيكی ترسيم می كند. هر حركتی برای 
اصالح جوامع مس��لمان، بايد بر مبن��ای تعاليم قرآن 
سازماندهی شود وگرنه به بن بست می رسد. عدول از 
راهبردها و راهكارهای قرآنی، س��رانجامی به غير از 

انحطاط و سردرگمی ندارد.
در عصر پر ابهام مادی گرايی و استعمارگری، هر راهی 
كه صبغه الهی نداش��ته باشد، به مقصد نمی رسد. از اين 
رو الزم اس��ت كس��انی كه در رأس جريانهای فكری 
و اجتماعی قرار می گيرند، متكی به قرآن باش��ند و در 
فهم معارف وحيانی همت گمارند، تا از صراط مستقيم 
منحرف نشوند و به بيراهه نروند و به جای آب، گرفتار 
س��راب نگردند. يكی از ويژگيه��ای بارز قيام كنندگان 
برای خدا و تحول آفرينان و اصالح گران امت اسالمی، 
پايبندی به عدالت و آلوده نشدن به ظلم است. حتی با 
دش��منان هم بايد با دادگری و حق باوری برخورد كرد 
و به بهانه موّحد بودن، نمی توان به ناحق دست تعّدی بر 

سر مخالفان فرود آورد.
قرآن مجي��د می فرمايد: »َيا َأيَُّها الَِّذي��َن َآَمُنوا ُكونُوا 
َداَء بِالِْقْس��ِط َوَل َيْجِرَمنَُّكْم َشَنَآُن َقْوٍم  اِميَن هلِل ُش��هَ َقوَّ
َعَل��ى َألَّ َتْعِدلُوا اْعِدلُوا ُهَو َأْق��َرُب لِلتَّْقَوى َواتَُّقوا اهلَل 
ِإنَّ اهلَل َخِبيٌر بَِما َتْعَمُلوَن«.1 از اين آيه ش��ريفه روش��ن 

1 . مائده، 8.

می ش��ود كه دش��منی با ديگران، مجوزی برای عبور 
از عدال��ت و تعّرض و بيدادگری نيس��ت. تقوای الهی 
اقتضا می كند كه خش��م برخاسته از دشمنی مهار شود 
و انس��ان در موضع قدرت و تف��ّوق، جانب عدالت را 

رعايت كند.
يك��ی از ش��گردهای ش��ناخته ش��ده اس��تعمار نو و 
س��ازمانهای اطالعاتی وابس��ته به اس��تكبار جهانی، 
ترس��اندن مس��لمانان از همديگر اس��ت. آنان تالش 
می كنن��د ش��يعه را خطر بزرگی برای س��نی و س��نی 
را خط��ر بزرگی برای ش��يعه معرفی كنن��د، تا از اين 
رهگذر، ش��كاف ب��ه وجود آورند و مس��لمانان را از 
خطر صهيونيس��م و نفت خواران جهانی غافل كنند و 
آنان را به جان هم اندازند. آنان با ابزارهای رسانه ای 
و فرهنگ��ی ويژه، به جنگ روانی و ش��ايعه پراكنی و 

ايجاد وحشتهای كاذب می پردازند. 
اين حيله به نوعی در صدر اس��الم هم وجود داش��ته 
اس��ت. قرآن مجيد می فرماي��د: »َوِإَذا َجاَءُهْم َأْمٌر ِمَن 
ُس��وِل  وُه ِإلَى الرَّ اْلَْم��ِن َأِو الَْخ��ْوِف َأَذاُعوا بِِه َولَْو َردُّ
ْنِبُطونَُه ِمْنُهْم  ْمِر ِمْنُهْم لََعِلَمُه الَِّذيَن َيْس��تَ َوِإلَى ُأولِي اْلَ
َطاَن ِإلَّ  ��يْ َولَ��ْوَل َفْضُل اهلِل َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه َلتََّبْعُتُم الشَّ
َقِلي��ً«.2 مطابق اين آيه ش��ريفه، نگرانيهای س��اخته 
اس��تعمار و جو بدبينی و سوءتفاهمهای تصنعی، نبايد 
مالك قضاوت و اقدام قرار گيرد و زمينه آتش افروزی 

2 . نساء، 83.
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را هموار كند، بلكه بايد اين نوع گزارشها و پردازشهای 
نادرست در گروههای تحليلگر و متخصص و راهبران 
فقيه و عالم و مس��تنبط در دين مورد مطالعه قرار گيرد 
و صحت و س��قم آنها بررسی شود و سره از ناسره جدا 

گردد.
در اين گيرودارها، رسالت عالمان دين سنگين و تعيين 
كننده اس��ت كه اگر س��كوت كنند، بي��م آن می رود كه 
چهره ه��ای متعصب و عصبانی با اس��تنباطهای غلط و 
افراط��ی، مرتك��ب كارهای خطرناك ش��وند و جان و 
مال و سرزمين مس��لمانان را به بهانه های واهی تهديد 
كنند. يكی از آفتهای كنونی در بخشی از جهان اسالم، 
رواج لذت برادركش��ی است. اين پديده شوم، ريشه در 
قس��اوت قلب و كوردلی و كژفهمی در دين دارد و اهل 
اس��تنباط حقايق دين، بايد با آن مبارزه علمی و عملی 

كنند و اين آفت را از ميان بردارند.
ِم  ًَ ْس قرآن مجيد می فرمايد: »َأَفَمْن َشَرَح اهلَلُ َصْدَرُه لِْلِ
ِه َفَوْيٌل لِْلَقاِس��َيِة ُقُلوبُُهْم ِمْن ِذْكِر  َفُه��َو َعَلى نُوٍر ِمْن َربِّ
ٍل ُمِبيٍن«.3 در منط��ق قرآن اگر  ًَ اهلِل ُأولَِئ��كَ ِفي َض��
چشم دل با نور پروردگار روشن شود، كار به قساوت 
قلب نمی كش��د و اگر امروز كس��انی با س��خت دلی و 
بی رحمی برخی از مسلمانان را قتل عام می كنند، هرگز 
نمی توانند پرچم اس��الم محم��دی)ص( را برافرازند و 
ادعای دين باوری كنند. اعتدال با نرم دلی و اهتمام در 
جهت احقاق حق و ابطال باطل تناسب دارد و افراط و 
تفريط، زمينه س��از بی عدالتی و سنگ دلی و انحراف از 
موازين اس��المی است. اسالم دين اعتدال و حق گرايی 

است.
ًة َوَس��ًطا  قرآن مجيد می فرمايد: »َوَكَذلَِك َجَعْلَناُكْم ُأمَّ
ُس��وُل َعَلْيُكْم  لَِتُكونُوا ُش��َهَداَء َعَل��ى النَّاِس َوَيُكوَن الرَّ
َش��ِهيًدا َوَما َجَعْلَنا الِْقْبَلَة الَِّتي ُكْن��َت َعَلْيَها ِإلَّ لَِنْعَلَم َمْن 
ْن َيْنَقِلُب َعَلى َعِقَبْيِه َوِإْن َكانَْت لََكِبيَرًة  ُسوَل ِممَّ َيتَِّبُع الرَّ
ِإلَّ َعَلى الَِّذيَن َهَدى اهللُ َوَما َكاَن اهلَلُ لُِيِضيَع ِإيَمانَُكْم ِإنَّ 
اهلَل بِالنَّاِس لََرُءوٌف َرِحيٌم«.4 غوطه ور ش��دن در امواج 

3 . زمر، 22.
4 . بقره، 143.

تعصبات كور و ايجاد وحشت در دل اهل قبله و تحزب 
جاهالنه و زياده روی در طايفه گرايی، در قاموس دين 
جايگاه��ی ندارد. اين قبي��ل جهت گيريهای نامعقول و 
خودبينانه، تداعی كننده حكم��ت جاودانه »ُكلُّ ِحْزٍب 
بَِما لََدْيِهْم َفِرُحونَ«5 اس��ت. اسالم دين احزاب متشتت 
و از هم گسيخته نيست، بلكه اسالم منادی امت واحده 
ًة َواِحَدًة  ُتُكْم ُأمَّ اس��ت كه قرآن می فرمايد: »ِإنَّ َهِذِه ُأمَّ
َوَأنَ��ا َربُُّكْم َفاْعُبُدوِن«.6 ورود به س��احت مقدس امت 
واحده هنگامی ميّس��ر اس��ت كه همه به ريسمان خدا 
متصل و متمسك شوند، نه به ريسمان پوسيده تعصبات 
خشك و تحليلها و استنباطهای ناروا كه سرانجامی جز 

خشم الهی در پی نخواهد داشت.
اخت��الف علم��ی و فقهی و تفاوت در اس��تنباط، امری 
طبيعی اس��ت. اگر خدا می خواست همه بنی آدم را مثل 
هم می آفريد و به عقايد يكس��ان مجه��ز می كرد، ولی 
براس��اس حكم��ت چنين نك��رده و راه تعقل و تفكر و 
هدايت پذيری را باز گذاش��ته است، تا انسانها با رشد 
فكری و اعتقادی راه درس��ت را پيدا كنند و در فضای 
رحمت و هدايت الهی پويش و رويش داش��ته باش��ند. 
فلسفه اختالفهای فكری در منطق قرآن اين گونه تبيين 
ًة َواِحَدًة َوَل  می شود: »َولَْو َش��اَء َربَُّك لََجَعَل النَّاَس ُأمَّ
َيَزالُ��وَن ُمْخَتِلِفيَن. ِإلَّ َمْن َرِحَم َربُّ��َك َولَِذلَِك َخَلَقُهْم 
نَّ َجَهنََّم ِم��نَ الِْجنَِّة َوالنَّاِس  َ ��ْت َكِلَمُة َربَِّك َلَْم���َ َوَتمَّ
َأْجَمِعيَن«.7 اين آيات باش��كوه و اعجاز آفرين يكی از 
پايه های محكم حي��ات اجتماعی و راز تكامل فكری 
و اعتقادی بنی آدم را نشان می دهند و به خوبی آشكار 
می س��ازند كه راهی جز رحمت و هداي��ت الهی برای 

رستگاری وجود ندارد. 
پس كليد در س��رای امت واحده، هدايت پذيری و عبور 
عاقالنه از اختالفات و تنفس در فضای رحمت پروردگار 
است. با اين رويكرد مسلمانان حق ندارند با زبان آتشين 

5 . مؤمنون، 53؛ روم، 32.
6 . انبیاء، 92.

7 . هود، 118و119 و به صورتی دیگر در س��وره ش��وری آیه 8 آمده 
ًة َواِحَدًة َولَِكْن ُيْدِخُل َمْن َيَشاُء ِفي َرْحَمِتِه  است: »َولَْو َشاَء اهللُ لََجَعَلُهْم ُأمَّ

الُِموَن َما لَُهْم ِمْن َولِيٍّ َوَل نَِصيٍر«. َوالظَّ
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گلوله باهم سخن بگويند، بلكه منطق دين وسط التزام به 
حكمت و موعظه حس��نه و جدال احسن است، حتی با 
اهل كتاب و كس��انی كه با مسلمانان اختالف نظر دارند. 
اين سخن رسای قرآن را بايد بر لوح جان همه مجاهدان 
فی س��بيل اهلل نوشت كه فرموده اس��ت: »اْدُع ِإلَى َسِبيِل 
َربِّ��َك بِالِْحْكَمِة َوالَْمْوِعَظِة الَْحَس��َنِة َوَجاِدلُْهْم بِالَِّتي ِهَي 
َأْحَسُن ِإنَّ َربََّك ُهَو َأْعَلُم بَِمْن َضلَّ َعْن َسِبيِلِه َوُهَو َأْعَلُم 
بِالُْمْهَتِديَن«.8 آيين گفتگو و تبادل آراء و انديش��ه ها، در 
اسالم و فرهنگ توحيدی، ريشه های محكم دارد و عبور 
ش��تاب زده از اين آيين، نشانه س��اده لوحی و كم عمقی 
اس��ت كه برازنده هيچ مسلمانی نيست. وقتی مسلمانان 
مجاز نيس��تند در رويارويی با كافران از الفاظ ناشايست 
و ادبيات س��خيف اس��تفاده كنند، چگونه بعضًا به خود 
حق می دهند كه به هم كيش��ان خود با بی پروايی اهانت 
روا دارن��د و اه��ل قبل��ه را متهم به كفر كنن��د؟! آيا اين 
دشنام گوييها و درش��ت خوييها نشانه تصرف شيطان در 
افكار بدگويان و تندخويان نيس��ت؟ خداوند حكيم در 
صدر اسالم اين گونه به مس��لمانان تذكر می دهد: »َوُقْل 
ْيَطاَن َيْنَزُغ بَْيَنُهْم  لِِعَباِدي َيُقولُوا الَِّتي ِهَي َأْحَس��ُن ِإنَّ الشَّ
ا ُمِبيًنا«.9 آيا نوع محاوره  ْنَساِن َعُدوًّ ْيَطاَن َكاَن لِْلِ ِإنَّ الشَّ
و گفتگوی خشنی كه در ميان برخی از فرق اسالمی در 
ماهواره ها و فضای مجازی رواج يافته اس��ت، تناس��بی 
با قول احس��ن و قول سديد دارد؟ بايد همه ما به سوی 
ق��رآن روی آوريم و خ��ود را بازنگری و اصالح كنيم و 

آموزه های وحيانی را سرمشق قرار دهيم.
قول احس��ن، نشانه اعتدال، و درش��ت گويی و اهانت 
ب��ه ديگران، بيانگر تندروی و افراطی گری اس��ت كه با 
فرهنگ انبيا س��ازگاری ندارد. در منطق روش��ن امت 
وس��ط، تمركز بر مشتركات دينی، حركتی خردمندانه و 
پذيرفتنی اس��ت. حتی مسلمانان موظف شده اند با اهل 
كتاب بر مبنای كلمه سوی كه همان اعتقاد به مبدأ و معاد 
اس��ت، تعامل و تعاون داشته باشند. خداوند می فرمايد: 
»ُقْل َيا َأْهَل الِْكَتاِب َتَعالَْوا ِإلَى َكِلَمٍة َسَواٍء بَْيَنَنا َوبَْيَنُكْم 

8 . نحل، 125.
9 . اسراء، 53.

ًئا َوَل َيتَِّخَذ بَْعُضَنا  َك بِِه َش��يْ َألَّ نَْعُب��دَ ِإلَّ اهلَل َوَل نُْش��رِ
ُدوا بَِأنَّا  بَْعًضا َأْربَابًا ِمْن ُدوِن اهلِل َفِإْن َتَولَّْوا َفُقولُوا اْش��هَ
ُمْسِلُموَن«.10 مسلمانان كه در اعتقاد به توحيد، نبوت و 
معاد همه در يك طراز قرار دارند و پيامبر اعظم)ص( و 
قرآن مجيد خاستگاه فرهنگ توحيدی تمام آنان است، 
به طريق اولی حق دارند، بلكه موظفند كه باهم باش��ند 
و مانند يك بنيان مرصوص پابرجا بايستند و با قدرت 
در مسير حق حركت كنند و عزيز و شكست ناپذير در 

صف واحد باشند.
از ويژگيهای بارز امت وسط و همراهان رسول اعظم)ص( 
اُء َعَلى الُْكفَّاِر ُرَحَماُء بَْيَنُهْم«.11 است؛ يعنی شدت  »َأِشدَّ
عمل با كفار مهاجم و مهربانی و رحمت با هم كيشان و 
مس��لمانان. اگر در اثر حربه های پيچيده استعمار جای 
اي��ن جاذبه و دافعه عوض ش��ود، امني��ت و ثبات امت 
واحده از ميان می رود. برای رهايی بخشهايی از جهان 
اس��الم كه ب��ه دام افراط و تفريط گرفتار ش��ده و امت 
اسالمی را با چالشهای نگران كننده ای مواجه كرده اند، 
بايد اهل حل و عقد و مجتهدان و متفكران اس��المی از 
همه مذاهب و فرق مسلمان باهم تعامل و تعاون داشته 
باش��ند و راهكارهای قرآنی را تدوي��ن و اجرا كنند و 
جل��وی ريختن خون مس��لمانان را خردمندانه بگيرند. 
اين كار از دور، س��خت به نظر می آي��د، ولی اين قول 
محكم خداوند اس��ت كه می فرماي��د: »َوالَِّذيَن َجاَهُدوا 
ِفيَن��ا لََنْهِدَينَُّهْم ُس��ُبَلَنا َوِإنَّ اهلَل لََمَع الُْمْحِس��ِنيَن«.12 راه 
دشواری در پيش رو است، اما راه بسته نيست و طليعه 
بيداری اس��المی نويد هم گرايی اهل استنباط و عقالی 
جهان اس��الم را می دهد و صبح نزديك اس��ت. گذر از 
اين گردنه »صعب العبور«، با هوش��مندی و استعانت از 
خداوند توانا ميّس��ر اس��ت: »َربََّنا َل َتْجَعْلَنا ِفْتَنًة لِلَِّذيَن 

َكَفُروا َواْغِفْر لََنا َربََّنا ِإنََّك َأْنَت الَْعِزيُز الَْحِكيُم«.13

10 . آل عمران، 64.
11 . فتح، 29.

12 . عنکبوت، 69.
13 . ممتحنه، 5.
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