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 بسمه تعالی

 

نا گفته روشن است که یکی از مهمترین مسائل پیچیده حیاتی و از مهمترین مشکالت فرهنگ و تمدد  بشدر در 

درجه اول عبارتست از شناخت درست مرزهای تعادل و تواز  مورد نیاز در تمام شئو  زندگی انسانها و پد  از 

الخره در است از ایجاد تعادل الزم در همه شئو  و بدچنا  شناختی در مرحله دوم مهمتر و مشکلتر از آنهم عبارت

ا  سهم خود مهمتر و مشدکلتر از همده آنهدا اسدت مسدئله حفدا اعتددال بدسدت آمدده و امکده مرحله آخر که ب

ا از آفت ظاهرً -حمت بدست آمدهزبا هزار –سر عمر فردی و اجتماعی بشر تا آنچنا  اعتدال استمرارش در سرتا

آدمیا  را از ثمرات گرانقدرش در مدت عمر برخوردار  و در اما  باشد «افراط و تفریط»ههر گوناجتناب ناپذیر 

 .فراط و تفریط توفیق چنا  برخورداری نصیب آدمی نخواهد شداسازد که در هیچیک از دو قطب 

 اطدرا  و هنماینده تمام نقش و ارزش و اهمیتش نبدوده و متتداد درو و شدناخت همد«اعتدال»البته عنوا  کلی

بتد  حا در یپیشدگیری افدراط و بدود کده از ن در مو دوع  خواهدد کلیه مدوارد آ  در حیدات انسدا جوانب و

ال و میگردد کده در اولدی اعتددال مدزاد و احدوال و اعمد (یعنی درونی و بیرونییاعتدال (شامل هر دو بعدتفریط

مد ن ر بوده و اختصاص دارد بده در برقراری روابط اجتماعی همنوع خود فردی یا  (رفتار و گفتار یتعادل روانی

در کدل عرصده  یوجود و برقراری و استمرار چنا  اعتداله شود ب عالم انسانی ولی در دومی، مو وع مربوط می

به برقراری و استمرار و بقاء ن ام دستگاه آفرینش تا هستی که سبب ایجاد اعتدال الزم در روابط تمام اجزاء عالم 

فریط یدا در ذات خود مرز مشخصی در حد فاصل دو مقام افراط و ت«اعتدال»شود کهنابراین معلوم میمی گردد ،ب

  .ست وسط در میا  آ  دوا حدی «اعتدال»به عبارت دیگر

علت و سبب اصلی پیدایش افراط و تفریط در زندگی بشر عنایدت داشدت کده نتیجده  به از سوی دیگر میبایست

ا  جهالت و غفلت و فقد قدرت را نام برد بدین معندی کده تو ست که از جمله میا دخالت علل و عوامل چندی

و نه حتی پ  از حصول علدم و آگداهی  هوقتی انسا  نه به آثار و نتایج منفی افراط و تفریط علم و آگاهی داشت
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 اما به علت  عف نف  یفقد قدرت( قادر به ایجاد اعتدال در امیال و اعمال و رفتار و کردار خدود نمیشدود قهدراً

آثدار شدوم آ  در  به آثار سوءافراط و تفریط خواهد شد که این اصل تنها شامل حال افراد نیست بلکه عینداً مبتال

 ا نیز به و وح معلوم و مشهود است .هسرنوشت اجتماعات و امت 

که تعمیم اعتدال است در حد فاصل سایر امت های منتط و «امت وسط»میتوا  مفهوم تعریف یک  با این مقدمه

تر گمراه خواهند شد و من دور که هرچه در راه و روش باطل و به دور از حق پیش روند بیشمنتر  و گمراهی 

گاه مطابق تعالیم آسدمانی اسدالم و احکدام و قدوانین عبارت است از اینکه هر« مامت وسط بود  پیروا  اسال»از 

ن ر هر دو بعدد دروندی و بیروندی ندامبرده در  ند آنا  بر خال  سایر امت های منتط و منتر  ازالهی عمل کن

چنانکده -فوق از آفات افراط و تفریط در تمام شئو  زندگی یحتی در سرتاسر عمر پیروا (در اما  خواهند ماند

 م احکام و قوانین و ع شده ازبر طبق تعالیم حضرات پیشوایا  اسالم معلوم و مسلم گردیده است از آنجا که تما

                                                                                                                                                                                                                    جانب خداوند متعال از روی علم وحکمت و احاطه متض نسبت به تمام اطرا  و جوانب مو وع از ن ر

    امور یاز جمله در امور هر دین آسمانی (تدوین و تکلیف شده و میشدود از ایدن رو میتدوا   همهمصالح و مفاسد 

  پروردگدار یرفت که تنها احکدام و تعدالیم دیندی مددو  از طدراشت بلکه تا به سرحد یقین کامل پذاطمینا  د

عالمیا  است که از هر گونه آسیب و آفت افراط و تفریط در اما  بوده و برای حفا اعتدال در حیات بشدری و 

هر امتی نازل شده است به طوری که در تمام ادیا  بر حق آسمانی وقتی عین احکدام اصدیل آسدمانی بده وسدیله 

از روی علم و آگاهی و  رار گرفت و گروهی صالححضرات انبیاء نازل و بدو  دخل و تصرفی در اختیار امتی ق

اند این گروه در نتیجه مصو  ماند  از گزند افدراط و بدانها ایما  آورده و عمل نموده  توام با معرفت و بصیرت

الخره ا،تنها این گروه بوده و هستند که بی مورد ابتالء غیر مومنین آ  دین،راه اعتدال را پیش گرفته اندتفریط ها

دسترسی نیافته یدا از روی _به هر علت_ر از دنیا میروند و بر عک  آنا  که به احکام علمی و اصیل دینیرستگا

غرض و مرض و عناد و لجاجت از آ  الگوهای درست زیستن بی بهدره ماندده اندد عمرشدا  در ظاللدت سد ری 

      .شوندگرفته و به سرنوشت شومی گرفتار میپیش میشود زیرا آنا  راه افراط و تفریط را 


