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إِلَّا مُفْرِطاً أَوْ مُفَرِّطا  الْجَاهِلُ لَا يُرَى   
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مجهول است و به معنی ، ديده می شود است :    يُرَى  

: از حد گذراننده ، اسم فاعل   مُفْرِط  

تفريط به حد درست نرسیدن هر چیزی است.   *  

 مفرط ثالثی مجرد است و تفريط مزيد است. 

کلمه فرط در عربی به معنی عبور و رد شدن و گذشتن است  اما عبور کردن همیشه به 

 معنای منفی است و فعل فرط منفی است. 



 

 اين کلمه يک نوع پرهیز کردن است.

إِلَّا مُفْرِطاً أَوْ مُفَرِّطا   الْجَاِهلُ  ىلَا يُرَ  

جاهل ديده نشود مگر در افراط يا تفريط  ترجمه:  

 

 ال به معنی پیوسته و اينکه اين آدم همیشه اينگونه است.

ت دارد که ما آن هارا اينگونه می توانیم معنا کنیم : ن اين فرمايش امیرالمومنین )ع( دو کابی  

اعتقادی است؟ آيا اين سخن    

(اين جمله اعتقادی است يعنی عقیده ما اين است که جهل افراط و تفريط می آورد 1  

 آيا اين سخن تجويزی يا توصیفی يا تحلیلی يا عالجی است؟ 

(تجويزی يعنی که اين کار جايز است يا جايز نیست1  

(توصیف می کند اين سخن را 2  

(تحلیل می کند اين سخن را 3  

هکار ارائه می دهد (عالجی يعنی را4  

 *اين سخن هرچهار مورد است.

 امام علی )ع( می فرمايند: 

  فَرَّطَ تَوَرَّط  وَ مَنْ

 ترجمه: تفريط تو را در باتالق می اندازد.

قرار بود اهل دين باشد اما تفريط کرده است و آنگونه که بايد درس دين را مانند کسی که  

. نخوانده و به جايی می رسد که میبیند عمرش را هدر کرده است    



 

و کلی خطاها دارم و حاال   و يا مثالی ديگر من پدری هستم که کلی از وظايف خودم را انجام ندادم  

 به يک سری از موانع و سقوط ها رسیدم و هی دست و پا می زنم. 

*پیام اين حديث اين است که اگر کم بگذاری به ورطه باتالقی می افتی و اگر می خواهیم در اين 

اط تفريط را پر کنیم. باتالق نیفتیم بايد نق  

 پیامبر )ص( می فرمايند: 

تُبَغِّْض إِلَى نَفْسِکَ عِبَادَةَ رَبِّکَ فَإِنَّ الُْمنْبَتَّ يَعْنِی   يَا عَلِیُّ إِنَّ َهذَا الدِّينَ مَتِینٌ فَأَوْغِلْ فِیهِ بِرِفْقٍ وَ لَا 

...الُْمفْرِطَ لَا ظَهْراً أَبْقَى وَ لَا أَرْضاً قَطَعَ   

لی جان اين دين متین است پس در اين راه بدون افراط و تفريط حرکت کن ترجمه :ع  

.متین به معنای هموار و استوار است    

جاده دين صاف است و الزم نیست ما آن را هل دهیم يا بکشیم به دلیل اينه به آن می رسیم.*  

کنیم. اداری برای انسان لذيذ است به شرطی که حد اش را در آن رعايت  زدين و ع  

و آن   زمانی که حرفی از افراط و تفريط بیان می شود حتما يک پیشنیازی برای آن مطرح می شود

 پیشنیاز اين است که حد و مرز و اصولی داريم که بر اساس آن می توان کارها را انجام داد.

 *دين به اين حد و اندازه ، عدل می گويد.

رز را مشخص کنند :ما سه شاخص داريم که آن ها می توانند حد و م  

(عقل 1  

(دين 2  

(عرف 3  

ريفرنس و منابع حد و مرز هستند و اين طرف و آن طرف آن پرتگاه است.،  اين سه    



 

قوام می دهد.  من عقل اولین مورد است زيرا من دين را با عقل می فهمم و اين است که به    

 ما برای عدم افتادن در افراط و تفريط دو چیز الزم داريم:

(نور 1  

ود نور افراط و تفريط من را توجیح می کند. نب  

.می شودمسیر مشخص  ،  است    نور  وقتی  

(بند 2  

يعنی کسی دستم را بگیرد و به داخل مسیر بیاورد. ،  بند يعنی مديريت  

ش را بگیرد بیاورد به داخل مسیر که ي هم بايد يکی دست و پاو *آدم عاقل هم نور بايد داشته باشد  

اند.از افراط و تفريط دور بم   

 اگر دينی با عقل واقعی تناسب نداشته باشد که دين نیست. 

نه دين من نوعی .   دين منظور از دينِ خالص است  

 

 

 ما سه رويکرد داريم:

(تمام دين و عقل يا عقل پذيرند1  

(يا عقل گريزند 2  

(يا عقل ستیزند 3  

 ادعای دين اين است که هیچ حکم دين عقل ستیز نیست.

است مانند اينکه به پدر و مادرت احترام بگذار و يا عقل گريز است مانند دين يا عقل پذير  

 اينکه من هرجوری حساب می کنم نمیفهمم چگونه شق القمر شد. 



 

همه دين برای صالح و مصلحت انسان است. *  

 افراط و تفريط يا تعادل همیشه موضوع می خواهد .

، میانه روی است.فريط  هرگاه در موضوعات فردی صحبت کرديم مخالف افراط و ت*  

 *و هرگاه در مسائل اجتماعی از افراط و تفريط صحبت کرديم مخالفش اعتدال است.

افراط و تفريط را مشخص می کند .  ،در ادبیات دينی ما موضوعات  

 امیرالمونین )ع( می فرمايند : 

  الْإِفْرَاطُ فِی الَْملَامَةِ يَشُبُّ نِیرَانَ اللَّجَاج

می شود     یر خواهی هم می خواهی بکنی مالمت نکن اين کار باعث لجاجت  ترجمه: حتی اگر خ  

 امیر المونین)ع( می فرمايند:

الَْمزْحِ خُرْق  الْإِفْرَاطُ فِی    

زياده روی در شوخی حماقت است ترجمه :    

قطع می کند و باعث ناراحتی می شود.  ارتباط را،افراط در شوخی    

يعنی خودم را به آب و آتیش میزنم برای اينکه کسی را بخندانم.   هزل  

 عالم برپايه هزل می چرخد مواظب باشید تا فرزندانتان هزال بار نیايند.

 آدم هزال همه چی را به شوخی می گیرد و با بانمک بودن متفاوت است.

د شما زيباتری يا يوسف ايشان گفتند که يوسف زيبا بود اما من نمکی مانند اينکه از پیامبر پرسیدن

 تر هستم . 

 امیر المونین )ع( می فرمايند:

...  األکل  يضر الناس أنفسهم فی ثالثة أشیاء اإلفراط فی  



 

 سه چیز به انسان ضرر می رساند ، افراط در خوردن ...

 شاغول خوردن را کی مشخص می کند؟ 

هرکسی مانند طبیب و ...    

التَّخْفِیفِ وَ الْإِطَالَة   عَدَمُ جَوَازِ الْإِفْرَاطِ فِی  

 ترجمه: افراط در کم گذاشتن و طول دادن جايز نیست

 مانند امام جماعت مسجد که بايد اندازه توان همه نماز را بخواند.

زمر :سوره     56  ايه  

رَّطْتُ فِی جَنْبِ اللَّهما فَ  عَلى أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يا حَسْرَتى  

هايى که در اطاعت فرمان خدا مبادا کسى روز قیامت بگويد: افسوس بر من از کوتاهى  ترجمه : 

 کردم 

سرت می حقرآن می گويد زمان قیامت انسان به خاطر افراط و تفريط هايش در موضوع جنب اهلل  

 خورد.

 پیامبر)ص( در اين باره می فرمايند: 

فَرَّطَ فِینَا يَوْمَ الْقِیَامَةِ بِالْحَسْرَةِ وَ النَّدَامَة   اهلل الَّذِی يُنَادِی مَنْنَحْنُ جنب    

می      ما آن جنب اهلل ای هستیم که در قیامت آن هايی که برای ما کم گذاشتن حسرت ترجمه :  

 خورند 

جز  ما در عالمی زندگی می کنیم که فکرمان به همه چی است و حرص همه چی را می خوريم  

چقدر در اين دنیا يکی از حسرت هايی که ما در قیامت داريم اين است که  حجت خدا در زمین  

 پیوند با حجت خدا پیدا کرده ام . 

 


