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امتوس�ط و خطرافراط و تفریط
سید احمد زرهانی
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سرمقاله

قرآن مجید خاستگاه تمدن دیروز ،امروز و فردای امت
اسالمی است .آیات روشن این کتاب حکیم ،نقشه راه
مس��لمانان را به نیکی ترسیم میکند .هر حرکتی برای
اصالح جوامع مس��لمان ،باید بر مبن��ای تعالیم قرآن
سازماندهی شود وگرنه به بنبست میرسد .عدول از
راهبردها و راهکارهای قرآنی ،س��رانجامی به غیر از
انحطاط و سردرگمی ندارد.
در عصر پر ابهام مادیگرایی و استعمارگری ،هر راهی
که صبغه الهی نداش��ته باشد ،به مقصد نمیرسد .از این
رو الزم اس��ت کس��انی که در رأس جریانهای فکری
و اجتماعی قرار میگیرند ،متکی به قرآن باش��ند و در
فهم معارف وحیانی همت گمارند ،تا از صراط مستقیم
منحرف نشوند و به بیراهه نروند و به جای آب ،گرفتار
س��راب نگردند .یکی از ویژگیه��ای بارز قیام کنندگان
برای خدا و تحول آفرینان و اصالح گران امت اسالمی،
پایبندی به عدالت و آلوده نشدن به ظلم است .حتی با
دش��منان هم باید با دادگری و حق باوری برخورد کرد
تعدی بر
موحد بودن ،نمیتوان به ناحق دست ّ
و به بهانه ّ
سر مخالفان فرود آورد.
ي��ن َآ َم ُنوا ُكونُوا
قرآن مجی��د میفرمایدَ « :يا َأيُّ َها الَّ ِذ َ
هلل شُ َ��ه َدا َء بِالْ ِق ْس ِ
ين ِ
��ط َو اَل َي ْج ِر َمن َُّك ْم شَ َن َآ ُن ق َْو ٍم
ق ََّوا ِم َ
َع َل��ى َأ اَّل َت ْع ِدلُوا ْاع ِدلُوا ُه َو َأقْ��ر ُب لِل َّتق َْوى َوا َّتقُوا َ
اهلل
َ
َ
ون» 1.از این آیه ش��ریفه روش��ن
ير بِ َما َت ْع َم ُل َ
إ َِّن اهلل خَ ِب ٌ

میش��ود که دش��منی با دیگران ،مجوزی برای عبور
تعرض و بیدادگری نیس��ت .تقوای الهی
از عدال��ت و ّ
اقتضا میکند که خش��م برخاسته از دشمنی مهار شود
�وق ،جانب عدالت را
و انس��ان در موضع قدرت و تف� ّ
رعایت کند.
یک��ی از ش��گردهای ش��ناخته ش��ده اس��تعمار نو و
س��ازمانهای اطالعاتی وابس��ته به اس��تکبار جهانی،
ترس��اندن مس��لمانان از همدیگر اس��ت .آنان تالش
میکنن��د ش��یعه را خطر بزرگی برای س��نی و س��نی
را خط��ر بزرگی برای ش��یعه معرفی کنن��د ،تا از این
رهگذر ،ش��کاف ب��ه وجود آورند و مس��لمانان را از
خطر صهیونیس��م و نفت خواران جهانی غافل کنند و
آنان را به جان هم اندازند .آنان با ابزارهای رسانهای
و فرهنگ��ی ویژه ،به جنگ روانی و ش��ایعه پراکنی و
ایجاد وحشتهای کاذب میپردازند.
این حیله به نوعی در صدر اس�لام هم وجود داش��ته
«و ِإ َذا َجا َء ُه ْم َأ ْم ٌر ِم َن
اس��ت .قرآن مجید می فرمای��دَ :
َ
َ
أْ َ
الر ُس ِ
��ول
ال ْم��نِ أ ِو الْخَ ْ
��و ِف أ َذا ُعوا بِ ِه َولَ ْو َر ُّدو ُه ِإلَى َّ
َو ِإلَى ُأولِي أْ َ
ين َي ْس َ��ت ْن ِب ُطون َُه ِم ْن ُه ْم
ال ْم ِر ِم ْن ُه ْم لَ َع ِل َم ُه الَّ ِذ َ
��و اَل َف ْض ُل ا ِ
ان إ اَِّل
هلل َع َل ْي ُك ْم َو َر ْح َم ُت ُه اَلت ََّب ْع ُت ُم الشَّ ْ��ي َط َ
َولَ ْ
َق ِلي�ًلً» 2.مطابق این آیه ش��ریفه ،نگرانیهای س��اخته
اس��تعمار و جو بدبینی و سوءتفاهمهای تصنعی ،نباید
مالک قضاوت و اقدام قرار گیرد و زمینه آتشافروزی
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را هموار کند ،بلکه باید این نوع گزارشها و پردازشهای
نادرست در گروههای تحلیلگر و متخصص و راهبران
فقیه و عالم و مس��تنبط در دین مورد مطالعه قرار گیرد
و صحت و س��قم آنها بررسی شود و سره از ناسره جدا
گردد.
در این گیرودارها ،رسالت عالمان دین سنگین و تعیین
کننده اس��ت که اگر س��کوت کنند ،بی��م آن میرود که
چهرهه��ای متعصب و عصبانی با اس��تنباطهای غلط و
افراط��ی ،مرتک��ب کارهای خطرناک ش��وند و جان و
مال و سرزمین مس��لمانان را به بهانههای واهی تهدید
کنند .یکی از آفتهای کنونی در بخشی از جهان اسالم،
رواج لذت برادرکش��ی است .این پدیده شوم ،ریشه در
قس��اوت قلب و کوردلی و کژفهمی در دین دارد و اهل
اس��تنباط حقایق دین ،باید با آن مبارزه علمی و عملی
کنند و این آفت را از میان بردارند.
قرآن مجید می فرمایدَ :
«أ َف َم ْن شَ َر َح اللهَ ُ َص ْد َر ُه لِ إْل ِْسلاَ ِم
ُور ِم ْن َر ِّب ِه َف َو ْي ٌل لِ ْلق ِ
��و َع َلى ن ٍ
��ي ِة ُق ُلوبُ ُه ْم ِم ْن ِذ ْك ِر
َف ُه َ
َاس َ
ِ ٍ 3
ا ِ
هلل ُأولَ َِئ��ك ِفي َض�َل�اَ ٍل ُمبين» .در منط��ق قرآن اگر

سال نهم
شماره-36تابستان 1393

چشم دل با نور پروردگار روشن شود ،کار به قساوت
قلب نمیکش��د و اگر امروز کس��انی با س��خت دلی و
بیرحمی برخی از مسلمانان را قتل عام میکنند ،هرگز
نمیتوانند پرچم اس�لام محم��دی(ص) را برافرازند و
ادعای دین باوری کنند .اعتدال با نرم دلی و اهتمام در
جهت احقاق حق و ابطال باطل تناسب دارد و افراط و
تفریط ،زمینه س��از بیعدالتی و سنگدلی و انحراف از
موازین اس�لامی است .اسالم دین اعتدال و حق گرایی
است.
«و َك َذلِ َ
ك َج َع ْل َنا ُك ْم ُأ َّم ًة َو َس ً
��طا
قرآن مجید میفرمایدَ :
الر ُس ُ
لِ َت ُكونُوا شُ �� َه َدا َء َع َل��ى الن ِ
��ول َع َل ْي ُك ْم
َّاس َو َي ُك َ
ون َّ
��ت َع َل ْي َها إ اَِّل لِ َن ْع َل َم َم ْن
يدا َو َما َج َع ْل َنا الْ ِق ْب َل َة الَّ ِتي ُك ْن َ
شَ �� ِه ً
الر ُس َ
ير ًة
َي َّت ِب ُع َّ
ول ِم َّم ْن َي ْن َق ِل ُب َع َلى َع ِق َب ْي ِه َوإ ِْن َكان َْت لَ َك ِب َ
ِيمان َُك ْم إ َِّن
ين َه َدى اهللُ َو َما َك َ
إ اَِّل َع َلى الَّ ِذ َ
ان اللهَ ُ لِ ُي ِض َ
يع إ َ
َ
َّاس لَ َر ُء ٌ
اهلل بِالن ِ
يم» 4.غوطهور ش��دن در امواج
وف َر ِح ٌ
 . 3زمر.22 ،
 . 4بقره.143 ،

تعصبات کور و ایجاد وحشت در دل اهل قبله و تحزب
جاهالنه و زیادهروی در طایفه گرایی ،در قاموس دین
جایگاه��ی ندارد .این قبی��ل جهتگیریهای نامعقول و
خودبینانه ،تداعی کننده حکم��ت جاودانه « ُك ُّل ِح ْز ٍب
بِ َما لَ َد ْي ِه ْم َف ِر ُحونَ» 5اس��ت .اسالم دین احزاب متشتت
و از هم گسیخته نیست ،بلکه اسالم منادی امت واحده
اس��ت که قرآن میفرماید« :إ َِّن َه ِذ ِه ُأ َّم ُت ُك ْم ُأ َّم ًة َو ِاح َد ًة
اع ُب ُد ِ
ون» 6.ورود به س��احت مقدس امت
َو َأنَ��ا َرب ُّ ُك ْم َف ْ
میس��ر اس��ت که همه به ریسمان خدا
واحده هنگامی ّ
متصل و متمسک شوند ،نه به ریسمان پوسیده تعصبات
خشک و تحلیلها و استنباطهای ناروا که سرانجامی جز
خشم الهی در پی نخواهد داشت.
اخت�لاف علم��ی و فقهی و تفاوت در اس��تنباط ،امری
طبیعی اس��ت .اگر خدا میخواست همه بنیآدم را مثل
هم میآفرید و به عقاید یکس��ان مجه��ز میکرد ،ولی
براس��اس حکم��ت چنین نک��رده و راه تعقل و تفکر و
هدایت پذیری را باز گذاش��ته است ،تا انسانها با رشد
فکری و اعتقادی راه درس��ت را پیدا کنند و در فضای
رحمت و هدایت الهی پویش و رویش داش��ته باش��ند.
فلسفه اختالفهای فکری در منطق قرآن اینگونه تبیین
«ولَ ْو شَ ��ا َء َرب ُّ َ
َّاس ُأ َّم ًة َو ِاح َد ًة َو اَل
میشودَ :
ك لَ َج َع َل الن َ
��ك َولِ َذلِ َ
ين .إ اَِّل َم ْن َر ِح َم َرب ُّ َ
ك خَ َل َق ُه ْم
َي َزالُ َ
��ون ُمخْ َت ِل ِف َ
��ت َك ِل َمةُ َر ِّب َ
ك أَ َل ْم أَ� ََل� َّن َج َهن ََّم ِم َ��ن الْ ِجن َِّة َوالن ِ
َّاس
َو َت َّم ْ
ين» 7.این آیات باش��کوه و اعجاز آفرین یکی از
َأ ْج َم ِع َ
پایههای محکم حی��ات اجتماعی و راز تکامل فکری
و اعتقادی بنیآدم را نشان میدهند و به خوبی آشکار
میس��ازند که راهی جز رحمت و هدای��ت الهی برای
رستگاری وجود ندارد.
پس کلید در س��رای امت واحده ،هدایت پذیری و عبور
عاقالنه از اختالفات و تنفس در فضای رحمت پروردگار
است .با این رویکرد مسلمانان حق ندارند با زبان آتشین

 . 5مؤمنون53 ،؛ روم.32 ،
 . 6انبیاء.92 ،
 . 7هود118 ،و 119و به صورتی دیگر در س��وره ش��وری آیه  8آمده
«ولَ ْو شَ ا َء اهللُ لَ َج َع َل ُه ْم ُأ َّمةً َو ِاح َد ًة َولَ ِك ْن ُي ْد ِخ ُل َم ْن َيشَ ا ُء ِفي َر ْح َم ِت ِه
استَ :
َو َّ
ِ
ِ
ِ
َ
ٍ
ون َما ل ُه ْم م ْن َول ٍّي َو اَل نَصير».
الظالِ ُم َ

 . 8نحل.125 ،
 . 9اسراء.53 ،

دشواری در پیش رو است ،اما راه بسته نیست و طلیعه
بیداری اس�لامی نوید همگرایی اهل استنباط و عقالی
جهان اس�لام را میدهد و صبح نزدیک اس��ت .گذر از
این گردنه «صعب العبور» ،با هوش��مندی و استعانت از
ين
«ربَّ َنا اَل َت ْج َع ْل َنا ِف ْت َن ًة لِ َّل ِذ َ
میس��ر اس��تَ :
خداوند توانا ّ
13
َ
َك َف ُروا َو ْاغ ِف ْر لَ َنا َربَّ َنا ِإن َ
يم».
َّك أن َْت الْ َع ِز ُ
يز الْ َح ِك ُ
 . 10آل عمران.64 ،
 . 11فتح.29 ،
 . 12عنکبوت.69 ،
 . 13ممتحنه.5 ،
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گلوله باهم سخن بگویند ،بلکه منطق دین وسط التزام به
حکمت و موعظه حس��نه و جدال احسن است ،حتی با
اهل کتاب و کس��انی که با مسلمانان اختالف نظر دارند.
این سخن رسای قرآن را باید بر لوح جان همه مجاهدان
فی س��بیل اهلل نوشت که فرموده اس��ت« :ا ْد ُع ِإلَى َسبِيلِ
َر ِّب َ
��ك بِالْ ِح ْك َم ِة َوالْ َم ْو ِع َظ ِة الْ َح َس�� َن ِة َو َجا ِدلْ ُه ْم بِالَّ ِتي ِه َي
َأ ْح َس ُن إ َِّن َربَّ َ
ك ُه َو َأ ْع َل ُم بِ َم ْن َض َّل َع ْن َس ِبي ِل ِه َو ُه َو َأ ْع َل ُم
ين» 8.آیین گفتگو و تبادل آراء و اندیش��هها ،در
بِالْ ُم ْه َت ِد َ
اسالم و فرهنگ توحیدی ،ریشههای محکم دارد و عبور
ش��تابزده از این آیین ،نشانه س��اده لوحی و کم عمقی
اس��ت که برازنده هیچ مسلمانی نیست .وقتی مسلمانان
مجاز نیس��تند در رویارویی با کافران از الفاظ ناشایست
و ادبیات س��خیف اس��تفاده کنند ،چگونه بعض ًا به خود
حق میدهند که به همکیش��ان خود با بیپروایی اهانت
روا دارن��د و اه��ل قبل��ه را متهم به کفر کنن��د؟! آیا این
دشنامگوییها و درش��تخوییها نشانه تصرف شیطان در
افکار بدگویان و تندخویان نیس��ت؟ خداوند حکیم در
«وق ُْل
صدر اسالم اینگونه به مس��لمانان تذکر میدهدَ :
ان َي ْن َز ُغ بَ ْي َن ُه ْم
��ن إ َِّن الشَّ ْي َط َ
لِ ِع َبا ِدي َيقُولُوا الَّ ِتي ِه َي َأ ْح َس ُ
لن َْس ِ
ان لِ إْ ِ
ان َع ُد ًّوا ُم ِبي ًنا» 9.آیا نوع محاوره
ان َك َ
إ َِّن الشَّ ْي َط َ
و گفتگوی خشنی که در میان برخی از فرق اسالمی در
ماهوارهها و فضای مجازی رواج یافته اس��ت ،تناس��بی
با قول احس��ن و قول سدید دارد؟ باید همه ما به سوی
ق��رآن روی آوریم و خ��ود را بازنگری و اصالح کنیم و
آموزههای وحیانی را سرمشق قرار دهیم.
قول احس��ن ،نشانه اعتدال ،و درش��ت گویی و اهانت
ب��ه دیگران ،بیانگر تندروی و افراطیگری اس��ت که با
فرهنگ انبیا س��ازگاری ندارد .در منطق روش��ن امت
وس��ط ،تمرکز بر مشترکات دینی ،حرکتی خردمندانه و
پذیرفتنی اس��ت .حتی مسلمانان موظف شدهاند با اهل
کتاب بر مبنای کلمه سوی که همان اعتقاد به مبدأ و معاد
اس��ت ،تعامل و تعاون داشته باشند .خداوند میفرماید:
«ق ُْل َيا َأ ْه َل الْ ِك َت ِ
اب َت َعالَ ْوا ِإلَى َك ِل َم ٍة َس َو ٍاء بَ ْي َن َنا َوبَ ْي َن ُك ْم

َأ اَّل نَ ْع ُب َ��د إ اَِّل َ
اهلل َو اَل نُشْ ِ��ر َك بِ ِه شَ ْ��يئًا َو اَل َي َّت ِخ َذ بَ ْع ُض َنا
ون ا ِ
بَ ْع ًضا َأ ْربَابًا ِم ْن ُد ِ
هلل َفإ ِْن َت َولَّ ْوا َفقُولُوا اشْ َ��ه ُدوا بِ َأنَّا
ون» 10.مسلمانان که در اعتقاد به توحید ،نبوت و
ُم ْس ِل ُم َ
معاد همه در یک طراز قرار دارند و پیامبر اعظم(ص) و
قرآن مجید خاستگاه فرهنگ توحیدی تمام آنان است،
به طریق اولی حق دارند ،بلکه موظفند که باهم باش��ند
و مانند یک بنیان مرصوص پابرجا بایستند و با قدرت
در مسیر حق حرکت کنند و عزیز و شکست ناپذیر در
صف واحد باشند.
از ویژگیهای بارز امت وسط و همراهان رسول اعظم(ص)
َ
«أ ِش َّدا ُء َع َلى الْ ُك َّف ِ
ار ُر َح َما ُء بَ ْي َن ُه ْم» 11.است؛ یعنی شدت
عمل با کفار مهاجم و مهربانی و رحمت با همکیشان و
مس��لمانان .اگر در اثر حربههای پیچیده استعمار جای
ای��ن جاذبه و دافعه عوض ش��ود ،امنی��ت و ثبات امت
واحده از میان میرود .برای رهایی بخشهایی از جهان
اس�لام که ب��ه دام افراط و تفریط گرفتار ش��ده و امت
اسالمی را با چالشهای نگران کنندهای مواجه کردهاند،
باید اهل حل و عقد و مجتهدان و متفکران اس�لامی از
همه مذاهب و فرق مسلمان باهم تعامل و تعاون داشته
باش��ند و راهکارهای قرآنی را تدوی��ن و اجرا کنند و
جل��وی ریختن خون مس��لمانان را خردمندانه بگیرند.
این کار از دور ،س��خت به نظر میآی��د ،ولی این قول
ين َجا َه ُدوا
«والَّ ِذ َ
محکم خداوند اس��ت که میفرمای��دَ :
��ب َل َنا َوإ َِّن َ
ين» 12.راه
اهلل لَ َم َع الْ ُم ْح ِس�� ِن َ
ِفي َن��ا لَ َن ْه ِد َي َّن ُه ْم ُس ُ

