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 پوهنیار محمد یاسین فاضل
 

 خالصه .1
های است که آرامش و ثبات حیات بشری را امروز به آمیز از پدیدهافراطیت و بنیادگرایی خشونت

کشانیده است،از جمله افراطیت دینی همچون سایر پدیدهای اجتماعی، حاصل عوامل مختلف  چالش

ازجمله: سیاست، فرهنگ، دین، اقتصاد و غیره است. افراطیت نوین برفاه و امنیت جهان بشری را 

های آن متوجه جامعه اسالمی خصوصا کشور های رو به کند اما بیشترین آسیبدر کل تهدید می

 ست و متحمل پرداخت بیشترین قربانی مادی و معنوی گردیده است.انکشاف ا

با در نظر داشت پیامد ها و خطر های آنی افراطیت اینک تحقیق در رابطه عوامل و نشانه های 

افراط گرایی دینی و نقش اسالم در جلوگیری آن انجام یافته است که گزارش آن در قالب مقاله 

عوامل و نشانه ها افراطیت دینی در جوامع اسالمی کدام  حقیق:ارایه گردیده است، سؤال اصلی ت

پیشینه این تحقیق شامل معتبرترین آثار و اند و نقش اسالم در مبارزه با این پدیده چیست؟ بوده، 

افراطیت دینی و عوامل آن هست که شامل متون اسالمی در رابطه شده در رابطه بهتحقیقات انجام

ی و آثار معتبر دانشمندان اسالمی در رابطه به مفهوم و عوامل گیربه غلو، تشتت و سخت

یافته ای انجامخانهگردد. این تحقیق با در نظر داشت ویژگی آن به شکل کتابافراطیت در دین می

گیری و فهرست منابع و توصیفی هست. درنهایت این تحقیق با نتیجه –است؛ که از نوع تحلیلی 

 یافته است.مآخذ پایان

 

 روی.اعتدال و میانه_عوامل افراطیت_افراطیت_اسالم_بنیادگرایی دینیصطالحات کلیدی: ا

 

 مقدمه و مسئله تحقیق .2

های است که در طول تاریخ بشری خصوصاً در سه ده ی اخیر نظم افراطیت و بنیادگرایی از پدیده

رس مسلمانان در جهانی را به چالش کشانیده است که با تأسف در این میان افراطیت دینی از آد

 صدر مسئله و مباحث جهانی قرار دارد.

افراطیت در حالی نظم گیتی را بر هم کوبیده است که رفاه و آسایش سکان گیتی وابسته به امنیت، 

گرایانه افراط گرایانه همدیگر پذیری، تساهل و تسامح در میان اعضای آن است، حرکت های افراط

منافع اقتصادی و غیره در طول تاریخ رفاه و آسایش بشریت  تحت عنوان دین، مذهب، قوم، نجات،

مدت در بین مذاهب، اقوام و سوز و طوالنیهای خانمانرا تهدید نموده است و منجر به وقوع جنگ

توان دید، امروز اکثریت های بارز آن را در تاریخ جهان میآیدیولوژی ها گردیده است؛ که نمونه

های ظاهراً داخلی است که قربانی آن در کل مسلمانان اند، ف جنگهای اسالمی مصرواز سرزمین

سوز ازجمله کشور عزیز ما افغانستان از چهار دهه بدین سو پایگاه و جایگاه چنین جنگ خانمان

ویک میالدی، یک سلسله تحرکات و عملیات است، این در حالی است که در اوایل قرن بیست

المللی و حکام های بیناندازی شد که توسط رسانها افراطیت راهیافته تحت عنوان مبارزه بسازمان

گرای دینی خوانده شد، این تحرکات ها مبارزه با تروریزم و افراطکشورهای مقتدر همه این فعالیت

ها به نابودی تا امروز جان صدها هزار انسان )اکثرا مسلمان( را گرفته است، شهرها و آبادی

زیربناهای اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ملی نابودگرید. این حرکات نه  کشانیده شد، تأسیسات و

بیشتر روزه همه ها ویرانی و بخشید را شدت جنگها بلکه نشد تمام مفید آسایش و امینت بخش در تنها
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می شود. از طرف دیگر این تحرکات علیه جامعه اسالمی 
که ستیزان و الحادیان قرار گرفت ی خطرناکی درید دینحربه

رو معتدل اسالمی، تدریس های میانهتا حد که توانستند حرکات
آموزه های اسالمی ، نصاب دین محور و علمای دینی را نیز 
با استفاده از اتهام افراطیت ، تروریستی مجبور به حاشیه روی 

ها هایشان می گردند و در امر مبارزه با آن دهنموده مانع فعالیت
ها اندر باب بنیادگرایی اسالمی و مقاله، میز گیرد و گزارش

که با در شود درحالیاندازی میهای افراطی اسالمی راهشبکه
های حیات مسلمانان های اسالمی و واقعیتنظر داشت آموزه

روی، تسامح، همدیگر پذیری خیر القرون، دین اسالم دین میانه
های آن پیروان خویش را به محبت، و اعتدال است؛ و آموزه

کند نه صدر تشویق و ترغیب میلت، عقالنیت و سعهعدا
 تندروی و افراطیت.

 
 اهداف تحقیق .3

با در نظر داشت عنوان و مسئله آن این تحقیق درصدد تحقق 
 باشد:اهداف ذیل می

 .تبیین مفهوم و نشانه های افراطیت دینی 

 گرایی دینی در جامعه شناخت عوامل و اسباب افراط
 اسالمی.

 روی.اعتدال و میانهگاه اسالم در رابطه بهتبیین ساختن دید 
 

 سوا الت تحقیق .4
سوا الت تحقیق با در نظر داشت اهداف و مسئله آن قرار ذیل 

 باشد:می
  مفهوم و نشانه های افراطیت دینی ازنظر دانشمندان کدام

 اند؟
 گرایی در جامعه عوامل و اسباب پیدایش اندیشه افراط

 اسالمی چیست؟
  های روی در نصوص و آموزهمیانهجایگاه اعتدال و

 اسالمی چه گونه است؟
 
 پیشینه تحقیق .5

هایی ها و همایشدر بخش پیشینه این تحقیق از مقاالت، کتاب
گرایی دینی و افراطاستفاده صورت گرفته است كه در رابطه به

یا درزمینهٔ اعتدال و عقالنیت تحریر یافته است، مانند اثر 
سالم یوسف قرضاوی تحت عنوان سنگ دانشمند بزرگ اگران
گرایی دینی، بررسي و نقد نظریه اعتدال از دیدگاه عالمه افراط

مالمهدي نراقي، نوشته مهـین حدادیان و مقاله مباني نظري 
های تربیت گرایی. نوشته سریع القلم و مباني و روشاعتدال

عقالني از منظر اسالم نوشته رحمـت هللا مرزوقـي و یحیـي 
های فراواني كه در رابطه وجود دیگر پژوهش صـفري و

توجه است تبیین مفهوم و آنچه در پیشینه تحقیق قابل .داشت
گرایی دینی و نشانه های افراطیت و اعتدال، عوامل افراط

 باشد.گرایی از دید اسالم میهای مبارزه با افراطراه
 
 روش تحقیق .6

ل توصیفی هست که به شک -این تحقیق از نوع تحلیلی
های تحقیق با در نظر داشت یافته است. یافتهای انجامخانهکتاب

اهداف آن مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته است که درنهایت 
به شکل توصیفی معتبرترین دیدگاه با استفاده از روش ترجیح 

 شده است.برگزیده
 

 مفهوم افراطیت
افراط مصدر است که به معنی: اغراق،  تعریف لغوی:الف: 

باشد روی، گزافه و مبالغه میتفریط، زیاده ضد
 (.1377)دهخدا:

همچنان صاحب فرهنگ عمید، افراط ا به معنی از حد گذشتن، 
روی کردن آورده است از حد و اندازه تجاوز کردن، زیاده

 (.1387)عمید: 
)مصدر مرکب( از  افراط کردن.گویند: و نیز علمای لغت می

ر کاری. اسراف. شورش را روی کردن دحد درگذشتن. زیاده
 (.1414درآوردن است )ابن منظور:

( یا بنیادگرایی Fundamentalismدانشمندان غربی واژه )
برند که معنی دقیق آن، شالوده، را برای افراطیت به کار می

معادل؛ االصولیه واژه عربی است كه به  اساس و پایه است که
رایی است معناي بازگشت به اصول و مباني و یا بنیاد گ

 (.۱۳۵۵)بریجانیان:
های این در حالی است که در نصوص و فرهنگ اسالمی واژه

ازحد و نگری، تعمق بیشژرف -تندروی، تنطع -غلو همچون:
کاربرده شده گیری بدیل و مرادف واژه افراط بهسخت -تشدد

 (. 1387است. )قرضاوی : 
ط و توان گفت واژه افراکه با در نظر داشت موارد فوق می

روی و از حد گذشتن افراطیت از دید لغوی به معنی زیاده
روی و از حد گذشتن با در نظر داشت باشد که این زیادهمی

باشد که در تعریف موضوع، جایگاه و مکان آن متفاوت می
 گردد.اصالحی تبیین می

 
 ب: مفهوم افراطیت از دید دانشمندان غربی

گرایی رادیکال افراطاز دید دانشمندان غربی افراطیت و  
به معنای ریشه،  (radix) )تندرو( از واژه یونانی رادی کس

هایی ها و روششده است وصفتی است برای، همه نگرشگرفته
که خواهان تغییر بنیادی و فوری در نهادهای اجتماعی، سیاسی 

 (.1391و اقتصادی موجود هستند. )موحد، مجید و همکارانش:
ی آنتوني گیدنز در تعریف بنیادگرایی قسمیکه دانشمندان غرب

گرایی به روش سنتي است. )الهیاری گوید: دفاع از سنتمی
 (.1396نژاد،:

با در نظر داشت تعریفات فوق اکثریت از دانشمندان غربی، 
بخصوص طرف داران مکتب لیبرالیسم، بنیادگرایی را جنبش 

این  دانند. درعصـبي و خشـن در برابـر نظریه لیبرالیسم می
فقط جنـبش و حركـت اجتمـاعي بلكـه میان كساني هم آن را نه
اند. عده دیگر شان بنیادگرایی را ماند یك ایدئولوژي قلمداد کرده

های اند. در میان تعریففمینیسـم یـك جنبش هویت دانسته
یافته توسط این دانشمندان در رابطه به بنیادگرایی انجام
وردتوجه بوده است؛ زیرا از دید همواره مهای دیني آنمؤلفه

دهند كه خواست خداونـد ها بنیادگرایان كاري را انجام میآن
 (.۱۳۵۵باشـد)بریجانیان:

به همین خاطر است که در تعریف بنیادگرایي معاصر، اکثریت 
گونه كه برخي هم بر اند. همانهای دیني آن تأکید کردهبر مؤلفه

اند، ازجمله نیز متمرکزشده های اجتماعي و یا سیاسي آنمؤلفه
های صدها گروه سیاسی و ها و نوشتهویلکاکس با تحلیل گفته

گرایانه ویژگی یا رفتار خاص افراط 20طلب به اجتماعی جنگ
ها مربوط به ماهیت و یافته است. برخی از این ویژگیدست

گردد و برخی دیگر آن به شیوه گرایانه میمحتوای اندیشه افراط
شود که گرایانه مربوط میی افراطدن اندیشهمطرح کر

های آن عبارت از: جستجوی قطعیت و رد بارزترین شاخص

http://www.allstudyjournal.com/


International Journal of Advanced Academic Studies http://www.allstudyjournal.com 

~ 106 ~ 

های کلی غیرمسئوالنه، وسفید، تعمیمبینی سیاهنسبیت، جهان
ارائه دالیل ناکافی برای ادعا، دعوای برتری کلی بر دیگران، 

سوی هشر پنداشتن مخالفان، دفاع از معیارهای دوگانه، گرایش ب
تفکر گروهی، تعریف هویت بر اساس دشمنان، ترور شخصیت 

 (.68-69ص 1386باشد )بابایي:و تفکر رستاخیزی می
ها و معیارهای فوق یكي از مفاهیمي با در نظر داشت ویژگی

پژوهی و سیاسي به كار كه در اوایل قرن بیستم در ادبیات دین
انشمندان این گرفتـه شـد )بنیادگرایی مذهبي( بود. از دید د

جریان خواهان بازسازي جامعه بر اساس دین هستند، چنانچه 
بر قطعی بـودن متـون دیني تأکید فراوان داشته و ضرورت 

مفهوم  .کنندبازگشت به مباني واصول دین را توصیه می
ها و که جنبشبنیادگرایی اسالمي در این برهه، درحالی

اسالمی در سرتاسر گرا بعد از سقوط خالفت های اسالمگروه
ها با ای به خود گرفتند، این جریانجهان اسالم جان تازه

فروپاشي نظام دوقطبی و سقوط نظام كمونیستي شـوروي 
بـه  2001سپتامبر در سـال  11ویژه پـس از حمـالت به

ای هماننـد هانتي گن آمریكـا سـرعت فراوانـي یافـت زیـرا عده
را مطرح كردند كه منازعه  تون و برنارد لوئیس این مسئله

 (. 1396آینده بین جهان اسالم و غرب خواهد بود)سبکتگین:
از طرف دیگر افرادي مثل دانیل پـایپز و پیتـررودمـن 

پندارند. دو نظام بنیـادگرایي اسـالمي و كمونیسـم را یكـي می
هاي گوناگون تمدني و فرهنگي كه به خاطر اصول وایده

ل و هضم عناصر یكدیگر نیسـتند. در متضادشان قادر به تحم
عنوان دشمن و ایـن چـارچوب، اغلـب از بنیـادگرایي اسـالمي به

 ) .86شود )بهروز لك: تهدید غرب یاد می
با در نظر داشت تعاریف فوق بنیادگرایی اسالمی از دید 
دانشمندان غربی تنها ویژگي حرکت و سازمان منظم است که 

ی در تقابل واقع گردد و مانع نهادینه تواند با مدرنیسم غربمی
شدن آن در جامعه اسالمی گردد. بناً غرب از طریق غیریت 
سازي براي خود و نفي آن بنیادگرایی دیني را در تقابل با خود 

 تعریف كرده است.
ها و ها حرکتهای بنیادگرایي دیني از دید غربییکی از مصداق

طول چند جریـان باشد كه در های معاصر اسالمی میجنبش
گرفته است؛ جریان نخست با رویگرداني از گذشته كلي شکل

های مـادي و تمـدني غرب راه و اسالمي و با مشـاهده پیشرفت
یافت كه این جریان خود به چاره را در پیروي از غرب می

شود. جریان سیاسي و زده تقسیم میگرا و غربدودسته غرب
ـنت ماقبـل اسـالم یعنـي سنت فكري دوم، جریان بازگشت بـه س

باشد که این گروه، رفاه و نجات را در ملي می –قومي 
بینند. جریان سوم همان جریان گرای میچارچوب قومی و ملی

گرایی است كه برخي آن را بـا برچسـب بنیادگرایی دیني اسالم
کنند. این جریان درصدد احیاي اسالم بوده، نجات را در بیان می

بینند و ادعا دارند که اسالم پاسخ گوی امل اسالم میحاکمیت ک
-88باشد )بهروز لـك: های زندگی میتمام نیازها و برنامه

89.) 
ای به نام هرایردكمجیـان، در مطالعـه خـود در چنانچه نویسنده
گوید: رونـد های اسـالمي در جهان عرب میمـورد جنبش

های لمانان نامافـزایش آگـاهي فکر اسـالمي در جامعه مس
متعـددي چـون احیـا گـري، بنیادگرایی، تجدید دعوي، بیداري، 

طلبی، تجدید رنسانس و بازگشـت بـه اسـالم را بـه خـود اصالح
گرفتـه اسـت؛ که اسـامي عربـي همچــون بعثــه االســالمیه 

بیــداري »، صــحوه االســالمیه «رنســانس اســالمي»
را « بنیادگرایی اسالمي»االسالمیه  و اصــولیه« اســالمي

ترین اصـطالح برای اند. از دیـد کمجیان مناسباستفاده کرده
ها اصول االسالمیه )بنیادگرایی اسالمي( است چنین حرکت

 (. 1383)دكمجیان :
ها و تعاریف فوق دانشمندان غربی با در نظر داشت دیدگاه

حفظ  بافراطیت را مبارزه سریع سنتی بخاطر احیای و
ارزشهای سنتی دانسته به هر نوع حرکت های افراطی اصالت 

های که به خاطر احیاء فکر اسالمی و دینی قائل اند و حرکت
کنند و تطبیق احکام اسالم در حیات بشری مبارزه می

پذیری تضادها را در اصول اسالم )حالل و حرام( آشتی
انند که می د های افراطی مذهبیها و گروهپذیرد حرکتنمی

گرایی دینی از دید شان همین دقیق ترین مصداق و نمونه افراط
 هایند.گروه

 
 ج: مفهوم افراطیت از دید دانشمندان اسالمی

اند، دانشمندان اسالمی افراطیت را ضد وسطیت تعریف نموده
ها به معنی دوری از افراط و تفریط زیرا وسطیت از دید این

که تر خواستن است درحالیافهباشد، به گونه که افراط اضمی
تفریط کمتر از آن، آنچه حد وسط و برگزیده میان این دو باشد 

 (.1387)قرضاوی :روی است عدالت و میانه
سید حسین نصر یکی از دانشمندان اسالمی در رابطه به تعریف 

ترین اصـطالح، گوید: بنیادگرایي نسنجیدهافراطیت می
كاربرد شیطاني براي كوبیدن ناخوشـایند، سـاختگي و داراي 
کند که بیشترمسلمانان هنوز اسالم است. چنانچه عالوه می

ها را از تجددطلبان سكوالر و هم از گرا هستند و باید آنسنت
برند جدا های غربي به كار میبنیادگرایان به معنایي كـه رسانه

 .دهای مقاومـت اسـالمي را نبایـد بنیادگرا نامیـكرد؛ زیرا جنبش
های مقاومت در فلسطین، چچن، كشمیر، جنبش وی می گوی:

كوزوگو یا در جنوب فیلیپین دفاع مردم این مناطق از ایمان یا 
کند که باید های فرهنگي و سنتي آنان است و عالوه میارزش

ها را از حساب بنیادگرایان كه بدون توجه به اصول و حساب آن
زنند جدا كرد. جالب میقواعد دیني و انساني دست به خشونت 

بین سخن از بنیادگرایی سكوالر نیز به ایـن است كه وي دراین
ترین آمیزترین و جزمیآورد؛ و آن را از تعصبمیان می

داند. اگر قرار اسـت درباره ها در طول تاریخ میایدئولوژی
بنیادگرایی دیني سخن بگوییم در این صورت نباید بنیـادگرایـي 

 (.68-69ص1386یـز از قلـم انـداخت. )بابایي: سـكوالر را ن
گوید: تطرف دکتر قرضاوی در رابطه به تعریف افراطیت می

طرف چیزی و فاصله گرفتن در لغت به معنی ایستادن در یک
ی محسوساتی همانند: ایستادن، باشد و دربارهاز وسط آن می

 نشستن و رفتن در کنار چیزی مورداستفاده بوده که بعدها به
یافته است؛ مانند فاصله گرفتن و دور ی معنویات انتقالحوزه

روی در دین، فکر، سلوک و رفتار می باشد و از شدن از میانه
تر و از بدیهیات تطرف این است که به هالکت و خطر نزدیک

 (. 1387)قرضاوی :حمایت و امنیت دورتر است )
افراطیت پس می توان گفت از دید دانشمندان اسالمی وقتي از 

توان شود؛ دیگر نمیقرن اخیر صحبت میمذهبي و دیني در نیم
های دیني سبب ها ماهیت دیني داشته و انگیزهگفت که این ایده

 گرا در جامعه گردیده است؛شدت افراطهاي بهگیری جریانشکل
گردد که زیرا طبق سیر تاریخی افراطیت و انواع آن برمال می

های تواند منجر به پیدایش حرکتمی عوامل متعدد و گوناگون
 افراطی گردد.

گویند: تروریسم و افراطیت دانشمندان معاصر اسالمی می
معاصر یک موجود سیاسي و استخباراتي است که با اقتصاد و 
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های مافیایي پیوند خورده است. افراطیت یک پروژه فعالیت
ي منظور دسترساست که براي ایجاد وحشت، جنگ، ناامني و به

به اهداف سیاسي و اقتصادي و بدنامي و ناکامي اسالم 
اندازی شده است. آگاهي مردم از مباني دیني و عوامل راه

های تواند پروژه جلب و جذب به گروهترویج افراطیت، می
 (. 1396افراطي را با چالش مواجه سازد )سبکتگین: 

 عنوان یک فرایند در سه سطح: فرد، گروه وگرایی بهافراط
فکرها را افتد که بسا اوقات از فرد شروع و همها اتفاق میتوده

های بزرگ را تشکیل دور خود جمع نموده و باالخره توده
های افراطیت موضوعی که اساس دهند. در بسیاری جنبشمی

ها را تشکیل داده است ظاهرا رنگ و بوی دینی دارد، رفتار آن
ها و از انحراف از دیدگاهگرایی مذهبی عبارت اما درواقع افراط

ی سوی تفسیر تندروانهروی مذهبی و چرخش بههای میانهشیوه
های دینی یعنی تفسیری از دین که اغلب با عدم تحمل، آموزه

آمیز به همراه است، تبعیض و فراخوانی برای مقاومت خشونت
 (. 1396باشد )سبکتگین : می

گویند: در حال ه میبنا مفهوم افراطیت را با عامل آن ربط داد
سوادی و حاضر مشکالت چون باورهای نادرست مذهبی، بی

دار کشورهای خارجی در سوادی، فقر فراگیر، حضور دوامکم
های اسالمی، فساد در درون حکومت و توزیع سرزمین
های اقتصادی باعث شده است تا ی ثروت و فرصتناعادالنه

وان دین و یا هر گرایی تحت عنهای برای رشد افراطزمینه
 انگیزه دیگر فراهم شود.

همیشه وجود داشته که زیرا افراطیت به شکل قومی یا مذهبی آن
در بسا از موارد این افراطیت قومی رنگ دینی، ملی و یا هم 

 (.1396گیرد )سبکتگین : منفعت مشترک دیگر را به خود می
 

 گراییهای افراطنشانه
گرایی صورت گرفت و افراطبا در نظر داشت تعریفات که از 

گرید، گیری آن در کشورهای اسالمی بیانسیر شکل
های است که با توجه به گرایی دارای یک سلسله ویژگیافراط

توان افراطیت را از اعتدال تفکیک نمود که اینک به آن می
 پردازیم:های میشرح تعداد از ویژگی

 
 دیگرانتأکید بر رأی خود و عدم توجه بر منطق و روی  .1

های با در نظر داشت تعریفات و تحقیقات که در رابطه به گروه
گرایان های افراطتندرو صورت گرفته است، یکی از نشانه

ازحد بر حقانیت روی خود و طرد مردود پافشاری و تأکید بیش
خواندن روی دیگران است به گونه که روی بر حق و منطقی 

نمایند و دیدگاه خود گناه می مخالفان را نپذیرفته، متهم به فسق و
که علمای سلف و خلف داند، درحالیرا پیامبرگونه معصوم می

باورمندند که جز پیامبران الهی روی و کالم هر فرد، قابلیت رد 
ترین مسائل ترین و مهمگرایان در بزرگو تائید را دارد، افراط

یات که نظردهند درحالیبه خود حق ابراز نظر و اجتهاد را می
پندارند که بدترین و دیدگاه اهل روی و متخصص را مردود می

نوع آن تحمیل نظر و دیدگاه، با استفاده از قهر، جبر و خشونت 
است به گونه که اگر مخالفانشان دیدگاه و نظریاتشان را رد 
 نماید متهم به کفر و فسق نموده ایشان را گمراه خوانند.

 (. 1387)قرضاوی :
 

 تناب از تساهل در امور دینی بر دیگرانگیری و اجسخت
ازحد در امور گیری بیشگرایان سختاز ویژگی دیگر افراط

دینی است، اگرچه طبق رهنمایی اسالم در بعد شخصی فرد 

مسلمان حق دارد که به اراده و اختیار خود در امور شرعی و 
عبادی بر خود سخت گیرد و از بین دو امر مختار فیه، 

شوارترین امر را اختیار نماید، اما تحمیل ترین و دسخت
گیری در امور مختار فیه بر دیگران، عملی است نادرست سخت

هللا علیه های اسالمی زیرا پیامبر صلیو خالف رهنمود و آموزه
فرماید: )یسروا و ال تعسروا بشروا و ال مسلم در رابطه می

 (. ۱۴0۸النیسابوری : نفروا{)
نکنید، نوید دهید و بیزار مگردانید.  گیرید و سختگیریآسان

هللا علیه مسلم شود پیامبر صلیقسمی که در حدیث فوق دیده می
گیری بر دیگران را منع نموده است و مسلمان را تحمیل سخت

توان گفت به رعایت آسانی با دیگران دستور داده است. پس می
ماهیت و صبغه اصلی دین اسالم بر تساهل و آسانی است نه 

 سختی و خشونت.
های اسالمی، اسالم، دین تسامح با در نظر داشت احکام و آموزه

ما ُخی ِّر رسوُل و تساهل است به گونه که در روایت آمده است: }
بین أمرْینِّ إال اختاَر أْیَسَرهما؛ ما لم  -صلى هللا علیه وسلم  -هللا 

ٍم { ) یعَةُ َرحِّ  (.1427الفوزان:یَكن فِّیهِّ إثٌم أو قَطِّ
گاه رسول خود میان پذیرش دو امر مختار نگردید، مگر چهی

گزید مادام که آن گزینش گناه ترین آندورا برمیاینکه آسان
 بود.نمی

ُ بُِكُم اْلیُْسَر َوالَ یُِریدُ بُِكُم فرماید: }همچنان هللا متعال می یُِریدُ اّلله
 (۱۸٥اْلعُْسَر{ )البقرة: 

ه مشقت و دشواری. با در خواهد نخداوند برای شما آسانی می
نظر داشت نصوص و مطالب فوق اساس اسالم را آسانی و 

دهد و دستورات اسالم با در نظر داشت اصل سهولت تشکیل می
گیری تنظیم گردیده تدریج تربیتی، رعایت طاقت انسانی و آسان

گونه سختی و افراط در آن جای ندارد، البته است که هیچ
ر عمل کرد فردی خالی از حرج روی دگیری و زیادهسخت

هللا علیه مسلم همواره باشد به گونه که پیامبر اکرم صلیمی
که فرمودند درحالینمازهای انفرادی خویش را طوالنی ادا می
 فرمودند.نمازهای جماعت را قصیر و کوتاه اقامه می

دارند بلکه تنها سختی را بر خود روا میاین گرو از افراد نه
ه اصالً در دین و جود ندارد را بر دیگران تحمیل های کسختی

کنند، اگر متوجه شوند که مفتی یا مجتهدی امر یُسر و می
ی را اختیار نموده است و دیگران را تشویق به عملکرد به ساده

نماید، فوراً مجتهد و عالم را در قفس اتهام محبوس آن می
خویش  کنند و با استفاده از سرشت تندروی و افراطیتمی

 (.1387)قرضاوی: درصدد منع آن می برآیند
ً یکی از ویژگی و نشانه گیری و تحمیل های افراطیت سختبنا

های نامساعد باشد که این ساخت گیری شامل موقعیتمشقت می
زمانی و مکانی گردیده اقوام و گروهای که تازه به دین اسالم 

در  دارد واند را به رعایت اصول سخت وامیروی آورده
سازند، صورت کوتاهی ایشان را به کفر و فسق متهم می

مسلمان که با در نظر داشت سنت و روش دعوت تازهدرحالی
ی دارند نه ها در ابتدا نیاز تصحیح و تکمیل امور عقیدهشده

های بارز آن را در جوامع اسالمی شاهد تکالیف دیگر که نمونه
را به خاطر رعایت ترین دانشمندان هستیم به گونه که بزرگ

اصل تدریج در قبول اسالم توسط افراد غیرمسلمان متهم به 
فسق و گناه نموده افراد را که جوامع غیر اسالمی زندگی 

کنند را به خاطر تسامح و یا تساهل نسبت به چند فضایل می
 کنند.تکفیر می

 
 استفاده از خشونت و قوه قهریه در تعامل .2

که افراطیون یگانه وسیله تحمیل تندی و خشونت از موارد است 
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که تحمیل باور بر داند درحالینظر و دیدگاه خود بر دیگران می
کرات مورد نکوهش آیات و روایات اسالمی دیگران به

قرارگرفته است به گونه که فرزانگی، شکیبایی، تدبر، تفکر و 
ترین وسیله دعوت معرفی عنوان بهترین و مناسبحکمت را به
فرماید: } ادُْع إِِلى َسبِیِل َربهَِك قسمی که هللا متعال می نموده است.

بِاْلِحْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة اْلَحَسنَِة َوَجاِدْلُهم بِالَّتِي ِهَي أَْحَسُن{ )النحل: 
۱٢٥.) 

سوی پروردگارت دعوت کن و با فرزانگی و اندرهای نیکو به
 به بهترین شیوه با مخالفان به گفتگو بنشین.

شود دعوت و تبلیغ اسالم بر مبنای در آیت فوق دیده می قسیمکه
گونه خشونت و حکمت و فرزانگی استوار است که در آن هیچ

زورگویی را جای ندارد، کاربرد و استفاده از رأفت و رحیمت 
باشد به گونه که تمام های تمام پیامبران میدر دعوت از روش

وی خداوند سپیامبران و دعوت گران راستین در دعوت به
اند قسمی که قرآن کریم در جالله این اصل را رعایت نمودهجل

فرماید:} اذَْهبَا إِلَى فِْرَعْوَن إِنَّهُ َطغَى السالم میمورد موسی علیه
 (.44-43( فَقُواَل لَهُ قَْوالً لَّیهِناً لَّعَلَّهُ یَتَذَكَُّر أَْو یَْخَشى{ )طه:43)

غیان برداشته است و با سوی فرعون بروید که سر به طبه
 نرمش به او سخن بگویید، بسا که بپذیرد یا از خدا بترسد.

با در نظر داشت آیات فوق خشونت و تندی در امر دعوت و 
رسانیدن پیام و احکام اسالمی جای ندارد و ارشادات و رهنمایی 
اسالم مملو از منطق و تعقل است که با رعایت اصول دعوت با 

های دارد، این در حالی است که انسان فطرت سالم مطابقت
تندرو افراطی در هنگام دعوت هیچ تفاوتی بین دانشمندان و 

های عامی و مصلح قائل عامی، والدین خود و بیگانه و انسان
خواهند با استفاده از خشونت و تندی مجبور به نبوده همه را می

 قبول دیدگاه خودنمایند که این امر با روش دعوت و تبلیغ
 اسالمی در تضاد است.

 
 اتهام بستن بر دیگران .3

گرا است، بستن های افراطگیر انسانیکی از مصائب که دامن
های نادرست در برابر دیگران است، زنیاتهام و گمانه

گرا خویشتن را از هر نوع نقص و کاستی بری های افراطانسان
باشد، های دیگران میدانسته مدام درصدد دریافت کاستی

که اشتباه کوچکی را مالحظه نمایند از کاه کوه ساخته نگامیه
کنند، تنها عوام بلکه از اصدار فتوی فسق و کفر هم دریغ نمی

علما و دانشمندان، حتی اموات امت اسالمی از این اتهام مصون 
های امت اسالمی را متهم به اعتزال، باشند، قسمی که گذشتهنمی

کنند فسق و کفر را نثارشان میخوارج، قدریه و جبریه نموده 
فاََل تَُزكُّوا أَنفَُسُكْم ُهَو أَْعلَُم بَِمِن  فرماید:}که هللا متعال میدرحالی

 (.32اتَّقَى{)النجم:
پس )خودستایی نکیند( خود را پاکیزه نه انگارید که او به 

 آنکه پرهیزکاری نماید داناتر است.حال
ر رعایت اعتدال و احتیاط گشود آیت فوق بیانقسمی که دیده می

طور صریح از باشد، زیرا هللا متعال بهدر امر خودبرتربینی می
پاکیزه انگاری فرد منع نموده اصل امتیاز وبرتری را بر اساس 

دهد که مدام در امر نماید و دستور میتقوی معرفی می
که جز هللا متعال، خودسازی و تقوا تالش صورت گیرد درحالی

فرد، به کسی معلوم نیست، همچنان هللا متعال از میزان تقوی 
} یَا أَیَُّها الَِّذیَن فرماید: بدگمانی ما و اتهام بستن ما منع نموده می

َن الظَّنهِ إِنَّ بَْعَض الظَّنهِ إِثٌْم َواَل تََجسَُّسوا{  آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكثِیراً مهِ
 (.12)الحجرات:

هیزید که برخی از گمان ما ای مؤمنان! از بسیاری بدگمانی بپر

هللا علیه مسلم از گمان بد گناه است. همچنان رسول اکرم صلی
، فَإِنَّ الظَّنَّ نسبت به مردم منع نموده می فرماید: }إِیَّاُكْم َوالظَّنَّ

 (. 1422أَْكذَُب اْلَحِدیِث {)البخاری:
مبادا )در حق مردم( گمان )بد( داشته باشید، زیرا گمان بد 

ای تمام این ما رین سخن است. البته واضح است که ریشهتدروغ
باشد که شخصیت دیگران را تحقیر، غرور و خودبرتربینی می

توهین نموده به آن احترام و ارزشی قائل نیستند، به گونه که 
شیطان با استدالل در برابر هللا متعال درصدد اثبات برتریت 

متعال به خاطر خویش نسبت به آدم گردید که درنتیجه هللا 
غرور و خودبرتربینی شیطان را خارج از رحمت خویش 

 قرارداد.
 
 انگاری تکفیر دیگرانساده .4

گرا های افراطعنوان ویژگیبا در نظر داشت موارد که به
سادگی بر دیگران اتهام فسق و کفر بسته گذشت، افراطیون به

ع اوج پندارند که این امر درواقاموال و خون شانرا را مباح می
گرایان دهد، با این عمل افراطگرایان را نشان میتندروی افراط

خود را در یک وادی و افراد غیر خود را در وادی دیگری 
باشد؛ بیند و عملکردشان در برابر دیگران خوارج گونه میمی

گردد و از هیچ نوع تعدی و که مال، جان و نوامیسشان مباح می
 زند.ورتجاوز بر دیگران ابا نمی

ی که کفر و گمراهی دیگران را با استفاده از نصوص گونه
که پیامبر سازند درحالیشرعی بر اساس برداشت خود ثابت می

دَْعهُ، فرماید: }هللا علیه مسلم در مورد چنین افراد میاکرم صلی
یَامَ  ْم، َوصِّ ُر أََحدُُكْم َصالَتَهُ َمَع َصالَتِّهِّ هُ َمَع فَإِّنَّ لَهُ أَْصَحابًا یَْحقِّ

ُز تََراقِّیَُهْم،  ْم، یَْقَرُءوَن القُْرآَن الَ یَُجاوِّ هِّ یَامِّ { صِّ
 (.1422)البخاری:

کنند که یک از شما نماز و قیام شبانه و آن چنان متعبد جلوه می
تالوت قرآن خویش را برابر نماز و قیام شبانه و تالوت 

 پندارید.قرآنشان ناچیز می
اند که غیر ای متعهد و مخلصازهانداین گروه از دید اخالص به 

که پندارند درحالیخود، همه را غیرمسلمان و مباح الدم می
هللا علیه مسلم در مورد اخالص و تمسک شان پیامبر اکرم صلی

یِن َكَما یَْمُرُق السَّْهُم بر نصوص دینی می فرماید:} یَْمُرقُوَن ِمَن الدهِ
ِمیَِّة،{ )البخاری:  (.1422ِمَن الرَّ

شوند که تیر از کمان خارج گونه خارج میدین همان از
 شود.می

ای ناقص و سطحی است اندازهو برداشت این گروه از قرآن به
کند قسمی که هم به پایان عبور نمیکه حتی قران از گلوهایشآن

َجاٌل اَل  فرماید: }هللا علیه مسلم میپیامبر صلی َسیَْقَرأُ اْلقُْرآَن رِّ
ُز َحنَ  َرُهْم،یَُجاوِّ  (.1422{)البخاری،:اجِّ

 کند.کنند اما از گلوهایشان تجاوز نمیقرآن را تالوت می
این گروه با استفاده از فهم نادرست خود از قرآن وسنت استدالل 

نماید و مسلمانان را مباح الدم دانسته نموده دیگران را تکفیر می
 برند قسمی کهجان، مال و ناموس مسلمانان را به تاراج می

یَْقتُلُوَن أَْهَل  فرماید: }هللا علیه مسلم میرسول اکرم صلی
، لَئِّْن أَنَا أَْدَرْكتُُهْم َْلَْقتُلَنَُّهْم قَتَْل  ، َویَدَُعوَن أَْهَل اْْلَْوثَانِّ ْساَلمِّ اْْلِّ

 (.1406النسائی:{) «َعادٍ 
 گذارند.پرستان را به حال خود میکشند و بتمسلمانان را می
گرایان خویش تن را منجی و ناجی پنداشته فراطاین گروه از ا

اند از حکام گرفته تا عوام، هر فرد که به امامشان بیعت نکرده
خوانند اند را مرتد و کافر میو یا هم بعد از بیعت اطاعت نکرده

پرستی قبل از که هیچ تفاوتی بین چنین افراد و شرک و بت
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هللا علیه مسلم که پیامبر صلیدرحالی اسالم قائل نیستند.
ن ِّي نَْفَسهُ َوَمالَهُ، فرماید: }می ُ، فََقْد َعَصَم مِّ َمْن قَاَل: الَ إِّلَهَ إِّالَّ اَّللَّ

 ِّ َسابُهُ َعلَى اَّللَّ  (.1422البخاری:{ )إِّالَّ بَِّحق ِّهِّ َوحِّ
هر کس کلمه ال اله اال هللا را بر زبان بیاورد به حقیقت وارد 

 باشد.رض مصون میاسالم گردیده خون و مالش از تع
های افراطی دینی که تحت های گروهاین بود مختصر ویژگی

کنند و تیشه است در امر جلوگیری، چتر دین فعالیت می
 شکوفایی و نشر دعوت اسالمی در میان بشریت.

 
 گرایی دینیعوامل و اسباب ایجاد انگیزه افراط

گرایی طبق قانون هستی هر معلول را علتی است، افراط
عنوان پدیده مهم معلول اسباب متعدد است که بدون شک در به

ایجاد این پدیده تصادف راه ندارد و از عدم، سر بدر نیاورده 
است بل عوامل و اسباب وجود دارد که منجر به ایجاد فکر و 

 گردد.گرای دینی میپیدایش انگیزه افراط
ی، های اجتماعی و حیاتفراز گرایی دینی نیز مثل سایر پدیده

معلول علت و احد نیست بل اسباب و عوامل مختلف در ایجاد و 
تشکیل آن نقش دارد. این واقعیت برخالف ادعای تعداد از 
مکاتب در رابطه به عوامل افراطیت است که ازجمله 

ها را به روانشناسان تمرکز بر اسباب روانی داشته دیگر پدیده
نان جامعه گیرند، همچحیث عامل بروز افراطیت نادیده می

گرایانه را شناسان فرد را بازیچه جامعه دانسته انگیزه افراط
پندارند، از طرف های موجود در جامعه میمحصول ناهنجاری

دیگر ماتریالیست ما افراطیت را زاده عوامل مادی معرفی 
ی است که تنیده و پیچیدهکه افراطیت پدیده درهمکنند درحالیمی

باشد به گونه که شماری میبط بیمعلول علل متداخل و مرت
ها تأثیر مباشر و مستقیم دارد و عده دیگر آن به تعداد از آن

شکل غیرمستقیم به چشمان غیرمسلح قابل دید نیست، از اقتصاد 
گرفته تا سیاست، از طغیان حکام گرفته تا فساد در قانون، از 
وضعیت حاکم در جامعه گرفته تا تناقضات موجد بین دین و 

است همه و همه از عوامل است که یا به شکل مستقیم و یا سی
گرایانه دینی را تحریک غیرمستقیم افراطیت و اندیشه افراط

کند. اینک تعداد نموده انگیزه را در امر شکوفایی آن تمویل می
گردد از عوامل و اسباب که منجر به ایجاد انگیزه افراطیت می

 گیریم:را به شرح زیر به بررسی می
 
 عدم تعمق به مفاهیم دینی .1

با در نظر داشت جایگاه و شمولیت دین اسالم نیاز است تا فرد 
مسلمان، خصوصاً مجتهد و اهل نظر نسبت به مفاهیم و حقیقت 

نگری و آن از تعمق و تبحر الزم برخوردار باشد، زیرا ژرف
تعمق نسبت به حقیقت و مفاهیم دینی، فرد را از افراط و تفریط 

کند تا عملکرد زندگی و دعوتی خویش رد و کمک میدابازمی
 را، بر اساس مقاصد و فلسفه شفاف و دقیق تنظیم نمایند.

خبری و جهل نسبت به دین نیست، بل هدف مراد از تعمق بی
نبود تعمق و تدبر الزم جهت درک فلسفه و مقاصد شریعت 
است؛ زیرا افراد که با کسب دانش ناقص از دین، خود را در 

ه علما جا زده است و بادانش اندک که از الیه چند کتاب یا زمر
مجلس علما به دست آورده است، در رابطه به مسائل حیاتی و 
مهم اصدار فتوی و اجتهاد نموده درنهایت برای مخاطبانش 

که دانش و فهمش نسبت به کنند، درحالیترسم حل و حرمت می
دهد، ند نمیدین به گونه است که جزئیات را به کلیات پیو

ات گرداند، ظنیات را با قطعینمیمتشابهات را با محکمات بر
دهد، از فن تعارض و ترجیح غافل است مورد داوری قرار نمی

تا در میان امور اختالفی با استفاده از ادله و اعتبار یکی را بر 
 (. 1387دیگری ترجیح دهد. )قرضاوی :

ت و اختالف که به همین خاطر است که علل گرایش به بدع 
های متعدد شده، این منجر به شکاف در میان جامعه و جنگ

است که شخص گمان کند که به پایه مجتهدان رسیده است. بر 
اساس همین گمان باطل، نظر بدهد و بر درستی نظر خویش و 

 بطالن نظر دیگران پافشاری نیز بنماید.
به از طرف دیگر این قماش افراد در بسا از موارد چنین 

کنند و یا هم چسبند که کلیات را یا فراموش میجزئیات می
اهداف و مقاصد شریعت را در بخش کلیات نادیده گرفته بر 

کنند. به همین دلیل است که پیامبر اکرم نظر خود پافشاری می
َ الَ یَْقبُِض الِعْلَم اْنتَِزاًعا فرماید: }هللا علیه مسلم میصلی إِنَّ اّللَّ

ِمَن الِعبَاِد، َولَِكْن یَْقبُِض الِعْلَم بِقَْبِض العُلََماِء، َحتَّى إِذَا لَْم  یَْنتَِزُعهُ 
ااًل، فَُسئِلُوا فَأَْفتَْوا بِغَْیِر ِعْلٍم،  یُْبِق َعاِلًما اتََّخذَ النَّاُس ُرُءوًسا ُجهَّ

  (.۱3۷۸النیسابوری : {)«فََضلُّوا َوأََضلُّوا
گیرد بلکه آن را با دم نمیباره دانش را از مریکخداوند به 

گیرد تا آنجا که یک عالم حذف دانشمندان و علماء از مردم می
ماند، آنگاه مردم برای خویش پیشوایان و دانشمند دینی باقی نمی

گیرند نمایند پس آنان مورد سؤال قرار مینادانی را انتخاب می
را  دهند. آنگاه خود گمراه شده و دیگرانو بدون دانش فتوا می

 گردانند.نیز گمراه می
با در نظر داشت مفهوم حدیث فوق نیمه عالم متکبر، با عملکرد 

رساند تا جاهلی که به گرایانه خویش بیشتر زیان میافراط
جهلش معترف است زیرا جاهل مرکب با نخوت، غرور و 

کنند و این عامل خشونت، نظر خود را بر دیگران تحمیل می
فهمی بارور شدن فکر افراطیت و کج اساسی است در ایجاد و

 از دین.
از طرف دیگر ظاهرگرایان نوین با تقلید از اسالف خویش 

ظاهر نص اکتفا نموده هر نوع علل یابی و تعمق در مورد به
پندارند و افراد و اشخاص که با استفاده نصوص را مردود می

کنند را فاسق و از فلسفه و مقاصد شریعت نص را تفسیر می
 خوانند.گار میاهگن
طور مثال اگر به فلسفه و علل نص ذیل رجوع نشود، به

هللا علیه فایده خواهد بود. از رسول اکرم صلیعملکرد به آن بی
 -صلَّى هللا علیه وسلم-نََهى رسول هللا  شده است: }مسلم روایت

 (.1430السجستانی:{ ) أن یُسافَر بالقرآِن إلى أرِض العدوهِ 
هللا علیه و سلم از مسافرت با قرآن در ی صلیپیامبر گرام

سرزمین کفار و یا سرزمین دشمن نهی فرموده است. با در نظر 
هللا توان گفت پیامبر صلیداشت علل و مقصد حدیث فوق، می

علیه مسلم به خاطر حفاظت و صیانت قرآن کریم و جلوگیری 
ف از توهین و تحقیر آن توسط کفار، مسلمان را از بردن مصح

در سرزمین کفار منع فرموده بود که امروز این هراس مرفوع 
است و میلیون ما جلد قرآن کریم در سرزمین کفار و جود دارد 

 که هراس هیچ نوع تعدی هم در رابطه وجود ندارد.درحالی
ها سوی علل آنبا در نظر داشت حدیث فوق اگر احکام را به

شویم ی گرفتار میبرنگردانیم، خیلی زود در تناقضات خطرناک
اندازیم و میان مختلفات بدین گونه که میان متساویات جدایی می

کنیم، این با عدالتی که شریعت الهی به آن تساوی برقرار می
پرداخته است سازگار نیست البته این امر نیز صحت دارد که 
در اینجا هستند افراد جسور و گستاخی که ناآشنایانه و بدون 

اندازند ی تعلیل یابی احکام میرا در محدوده احاطه علمی خود
ها دلیل اقامه نشده است تراشند که آنهای میو برای احکام علت

های نفسانی آنان است؛ که این ناشی از خودفریبی و خواسته

http://www.allstudyjournal.com/


International Journal of Advanced Academic Studies http://www.allstudyjournal.com 

~ 110 ~ 

هم منجر به پدید آمدن افکار افراطی و یا هم تفریط پیامدهای آن
 گردد.گرا می

 

 ات دین.تأکید بر جزیات و ترک مهم .2
گرایان دینی مدام به مسائل فرعی و جزئی خود را افراط

که مسائل مهم و اساسی که مربوط سازند، درحالیمصروف می
گیرند. به گونه که خطر به حیات وجود امت است را نادیده می

مارکسیسم، الحاد، صهیونیزم، اختالفات موجود در بین امت و 
رفته در پی اصدار فتوا و ها مسائل حاد جامعه را نادیده گده

دامن زدن به اختالف همچون بستن دست در نماز، گذاشتن 
 باشند.ریش و یا خالل انگشتان می

وجدل به راه برخی از این گروه ما که بر سر مسائل جزئی بحث
دمند، کسانی اند که به اندازند و پیوسته بر آتش آن میمی
کی به پدر و مادر، اعتنای نسبت به واجبات اساسی مانند نیبی

در مورد حالل و یا ادای اعمال واجب به وجه  عدم تفحص
درست، عدم رعایت حق همسر، حق فرزندان و حق همسایه 

کنند و پوشی میی امور چشممعروف هستند. آنان نسبت به همه
خواهید در بحر جدال شنا کنند، بلکه غرق باشند. همواره می

باشد. این در ی عشق و لذت میچون این کار برای آنان مایه
َما فرماید:} هللا علیه مسلم میحالی است که رسول اکرم صلی

ثُمَّ تاََل َهِذِه اْْلیَةَ « َضلَّ قَْوٌم بَْعدَ هُدًى َكانُوا َعلَْیِه إاِلَّ أُوتُوا اْلَجدَلَ 
 (.1997الترمذی: ()58}بَْل ُهْم قَْوٌم َخِصُموَن{ )الزخرف: 

که به اینهر گز قومی که بر هدایت بودند گمراه نشد، مگر 
اند. سپس آیت را تالوت نمودند که معنی وجدل روی آوردهبحث

 آن می شود بلکه ایشان قوم مخاصمه گراند.
گرایان بجای تمسک و تأکید بر امور مهم و اساسی به افراط
اندازه چسبند و بهوجدل پیرامون فروعات و جزیات میبحث

میان امت را ورزند که در اختالف و عداوت تأکید و اصرار می
 گشایند.می

 

 روی در تحریمگیری و زیادهسخت .3
تحریم و تحلیل طبق شریعت اسالمی از صالحیت هللا متعال 
است که تعداد از علمای عقیده آن را از انواع توحید دانسته به 
آیه }ان الحکم اال هلل{ استدالل می ورزند بناً فرد صالحیت حالل 

چنانچه هللا متعال در رابطه و یا حرام ساختن امور را ندارد 
َوالَ تَقُولُواْ ِلَما تَِصُف أَْلِسنَتُُكُم اْلَكِذَب َهـذَا َحالٌَل َوَهـذَا فرماید:} می

ِ اْلَكِذَب الَ  ِ اْلَكِذَب إِنَّ الَِّذیَن یَْفتَُروَن َعلَى اّلله َحَراٌم لهِتَْفتَُرواْ َعلَى اّلله
 (.116یُْفِلُحوَن {)النحل:

روغی که خود بر زبان می رانید، مگویید که این به استناد د
حالل است و ان حرام تا بر خدا دروغ نسبت دهید، هر آیینه 

 دهند رستگار نخواهند شد.کسانی که به خدا دروغ نسبت می
روش علمای سلف در رابطه به حالل و حرام قسمی بود که 

یقین اطالق حرام را جز بر چیزی که حرمت آن را به
شمردند و اگر حرام بودن چیزی را ند جایز نمیدانستمی
گفتند: چنین چیزی اش میدانستند دربارهطورقطع و یقین نمیبه

ام و عبارات از این قبیل، گفتند: آن را ندیدهپسندم و یا میرا نمی
 کردند.اما به تحریم آن هرگز حکم نمی

بینانه گیرند و اگر خوشگرا جانب تحریم را میکه افراطدرحالی
جویند و به انگیزه تقوی بیندیشیم از گرایش به تحریم دوری نمی

داند از این و یا هر انگیزه دیگری که خدا حقیقت ان را می
 کنند.گیری پرهیز نمیموضع

 

 نگری و آشفتگی مفاهیمسطحی .4
عدم رؤیت روشن اصول شریعت، اهداف و رسالت دین توسط 

راب و بینش دوگانه شده ی از افراد منجر به تشویش، اضطعده
جای اصل به وجه غیرش استفاده است که کاربرد مفاهیم به

صورت گیرد، مثل که مفاهیم از قبیل ایمان، اسالم، کفر، 
ی پیامدهای واسطهشرک، نفاق، جاهلیت و غیره موارد که به

بندی کردن و ی شان چون حکم صادر کردند، درجهکنندهتعیین
، مستلزم توضیح و روشن ساختن تنظیم روابط با دیگران

ی زبان باشد. بدون شک آنانی که به ریشهحدومرزشان می

کنند حقیقت و مجاز عرب بلد نیستند و فرهنگ آن را درک نمی
آمیزند، راه ما و معیار ما نزدشان را در مفاهیم دینی به هم می

توانند میان ایمان مطلق و مطلق ایمان، ماند و نمیناشناخته می
الم کامل و اسالم محض، میان کفر اکبر و کفر اصغر و اس

جاهلیت اخالقی و رفتاری را با جاهلیت اعتقادی، یکی 

 گزارند.پندارند و میان نفاق عمل و نفاق عقیده فرق نمیمی
گرایی دینی ترک و کنار همچنان یکی از عوامل و اسباب افراط

گذاشتن محکمات و تمسک به نصوص ظنی و متشابهات 
باشد، این در حالی است که ایات محکم دارای معنی واضح می

باشد. بدون شک این امر از و روشن بوده مفهوم آن مشخص می

های که قلوبشان با امراض باشد بل انسانعلما راسخ بعید می
چون زیغ و انحراف آلوده است به چنین وضعیت سر دچار 

ا الَِّذیَن في قُلُوبِِهْم فَأَمَّ  فرماید: }باشد قسمی که هللا متعال میمی
َزْیٌغ فَیَتَّبِعُوَن َما تََشابَهَ ِمْنهُ اْبتِغَاء اْلِفتْنَِة َواْبتِغَاء تَأِْویِلِه {)آل 

 (.7عمران:

هایشان کجی و آلودگی است، اصل کتاب و اما کسانیکه در دل
جویی و طلب تأویل را رها کرده تنها آیات متشابه را برای فتنه

 کنند.اه خود دنبال میدلخوآن به
باوجوداینکه آیات متشابه احتمال چندین معنی را دارد و دارای 

باشد، اما تعداد از ی میمدلوالت بدون ضابطه و قاعده

های که در قلوبشان انحراف است، همیشه خود را در انسان
کنند و باوجود مبهم بودن معنی آن از پشت متشابهات پنهان می

گیرند و آن را توشه علمی خود قرار ا میها دانش خود رآن
داده از محکمات که حاوی دلیل نهایی و حکم عادالنه است می

تابند. این گروه از افراد در مفاهیم و مسائل بسا روی برمی

کنند حساس و مهم به متشابهات تمسک جسته بر آن تکیه می
که این بخش از نصوص، مدلول و ضابطه خاصی درحالی

طرف دیگر محکمات که مدلول آن روشن و معنی آن  ندارد. از

گزارند که نمونه بارز آن را در صریح است را کنار می
مواالت بخش عقیده وی و سیاسی شاهد هستیم ازجمله برخورد 

توان مثال عنه را میهللاعصر حضرت علی رضیخوارج هم
 (.1387آورد. )قرضاوی :

دانشمند علوم اسالمی  با در نظر داشت موارد فوق نیاز است تا

ی تبحر کافی در نصوص، فنون و در کنار تخصص رشته
شناختی مخاطبان خود داشته باشند زیرا نبود تعمق و تدبر جامعه

کافی اندر باب مقاصد، علل، چرایی ورود نص در احکام 
گردد که خالی از افراط و شرعی. منجر به عملکرد نادرست می

 تفریط نیست.

ً فرد مسلما پرداز و کارشناس علوم اسالمی ن خاصتا نظریهبنا
به خاطر فهم و استفاده درست از نصوص اسالمی نیاز به تبحر 

و تدبر بیشتر دارد تا با استفاده از درک مقاصد شریعت و علل 
آن، موضوع را درست درک نموده پیرامون ترجیح و تعارض 

ر آن علم کافی داشته باشد تا خویش و اجتماع را از سقوط د

پرت گاه افراطیت نجات داده مانع دیگران از سقوط به گمراهی 
 و کجروی گردد.
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 نادیده گرفتن تاریخ بشری و نظام حاکم در هستی .5
تواند منجر به بروز به همان اندازه که فهم ناقص دینی می

افراطیت گردد بینش ناقص از گذشته تاریخی و نظام هستی به 
اد انگیزه افراط و یا تفریط تواند منجر به ایجهمان اندازه می

دانش و کم مطالعه با شده است، افراد کمگردد، قسمکه دیده
بنیاد خویش درصدد تحقق های بیپردازیاستفاده از خیال

برید که اصل تاریخی ندارد و تحقق آن ناممکن های میآرمان
های را اساس بگزارد که با در نظر خواهد بنیهاست و یا هم می

د و مرور تاریخی اساس گزاری چنین بنیه ما داشت اسنا
 غیرممکن است.

خواهند گونه افراد بر اساس تخیالت و اوهامات خویش میاین
تمام جامعه را از حیث افکار، عواطف، فرهنگ، نظام هستی، 
نظام اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تحت شعاع قرار داده تغیر 

ه عمل ها طبق برداشت ناقص خویش، خالصاندهند، این
که استفاده روش نادرست و فهم ناقصشان از کنند، درحالیمی

دین، در بسا از موارد منجر به نابودی خودشان و حتی نسل 
گردد این در حالی است که برایشان اهمیتی ندارد و بشر می

مدام به خاطر تحقق اهداف نادرست خود تالش و مبارزه 
 کنند.می

هللا تی پیامبر اکرم صلیکه طبق روش و برنامه دعودرحالی
علیه و سلم خصوصاً در جامعه مکه، تحول و انقالب اجتماعی 

سیاسی نیاز به تدبیر، گذر زمان و تفکر بیشتر دارد، با توجه -
هللا علیه مسلم به روش اصالحی و دعوتی پیامبر اکرم صلی

های بیرونی که به قیمت جان هزاران انسان تمام شکستن بت
های درونی دارد، بل آنچه مهم است شکستن بتشود اهمیت نمی

خود های بیرونی خودبهانسان است که با فروریختن آن بت
ریزند؛ و این امر نیاز به روش خاص و زمان کافی فرومی

هللا علیه مسلم بر عمار بن دارد. قسمی که روزی پیامبر صلی
کشیدند گذشت و چون یاسر والدینش که زیر شکنجه عذاب می

َصْبًرا آَل یَاِسٍر، فَإِنَّ َمْوِعدَُكُم دفاعی نداشت فرمود: ) قدرت
 (.2014صهیب :( )اْلَجنَّةُ 

ی یاسر، شکیبایی پیشه کنید، زیرا میعادگاه شما ای خانواده
بهشت است. صبر و قربانی مسلمانان ادامه یافت تا درنهایت هللا 

یَن یُقَاتَلُوَن أُِذَن ِللَّذِ  متعال آیت اذن جهاد را نازل فرموده که:}
َ َعلَى نَْصِرِهْم لَقَِدیٌر ) ( الَِّذیَن أُْخِرُجوا ِمن 39بِأَنَُّهْم ُظِلُموا َوإِنَّ اّللَّ

ُ {)الحج: ٍ إاِلَّ أَن یَقُولُوا َربُّنَا اّللَّ  (.40-39ِدیَاِرِهْم بِغَْیِر َحقه
شده است، اجازه کارزار داده ها تحمیلبه کسانی که جنگ بر آن

اند و هر آیینه خدا بر که مورد ستم قرارگرفتهخاطر این شد، به
های خویش ناحق از خانهها تواناست. هم آنان که بهیاری آن

گفتند: پروردگار ما رانده شدند و گناهشان جز این نبود که می
 هللا است.

گردد که با مراجعه به تاریخ و سبب نزول این آیت روشن می
زیکی دقیقاً زمانی به مسلمانان داده شد اجازه مقاتله و مبارزه فی

هللا علیه مسلم مسلمانان را که در طول چهارده سال پیامبر صلی
از دید فکری، عقیده وی و مادی در حد الزم توانمند ساخت پس 

توان گفت نقش تاریخ در ایجاد و احیای امت ما مهم است، می
چیز مهکه هی دقیق مردمآنزیرا تاریخ چیزی نیست جز حافظه

را در خودگرد آمده است و ملت بی تاریخ چون فرد بی حافظه 
ای زنده است که در آن است، است که فقط برای همان لحظه

بینی ای ندارد تا به آن بنگرد و آینده را پیشچنین ملک گذشته
حال و سرگردانی است ریشه، پریشانکند درواقع او انسان بی

پیش از همه در فکر عالج درد  که باید به حال خود گریه کند و
خود باشد. بناً اشخاص که بدون در نظر داشت وقایع تاریخی و 

کنند از اعتدال و حق عدول ریزی مینظام هستی اقدام به برنامه
 کنند و پیامدی جز افراط و تفریط در پی نخواهد داشت.می
 
 غربت مسلمانان در سرزمین اسالمی .6

سلمانان را وا دار به حرکات از دالیل دیگری که تعداد از م
کند گرایی را ایجاد میگرایانه نموده است و انگیزه افراطافراط

غربت و عدم موجودیت صبغه و هویت اسالمی مسلمانان در 
که بر باشد، به گونه که فرد مسلمآنهای اسالمی میسرزمین

بینند های اسالمی است، میمبنی عقیده پابند به احکام و ارزش
های دینی به یک سرزمین اسالمی انحراف از ارزش که در

درد، شده است، انواع فساد، جامعه را وحشیانه میقاعده تبدیل
حیای و گستاخی سکوالریسم، صهیونیزم و مارکسیسم باکمال بی

تنها جامعه را به در جامعه اسالمی قد علم کرده است، نه
شرمانه خواند بل بیگمراهی و ستمگری بر مظلومان فرامی

های دینی و باورهای مسلمانان را در سرزمین خودشان ارزش
 (.1372گیرند.)محمد قطب:به باد استهزا و تمسخر می

بینند که دستگاه تبلیغاتی مسیحیت با همچنان مسلمانان می
های اشاعه فحشا، همدست شده است و جوانان را سازمان

ذال شده مسیحت و ابتشرمانه به دین منسوخطور بیبه
خواند. نمایشگاه ما، رسانه ما و سینما در کشورهای فرامی

اسالمی، ابزاری شده است برای اشاعه انوع تعصب، ابتذال، 
های دینی که تحت نام هنر فعالیت عریانی تاختن علیه ارزش

های انسانی و اسالمی گونه تجاوز علیه ارزشنموده از هیچ
 کنند.دریغ نمی

کند که حکام کشورهای هده میهمچنان جوان مسلمان مشا
اسالمی بجای خدمت گذاری به ملت، شب و روز در تالش 

اند و های مادی و معنوی امتریزی یغما و نابودی داشتهبرنامه
های سیاسی و اقتصادی از اسالم اسمی آورده در برنامه

شود، ظلم طبقاتی که فقر و ناچاری به بلندترین سطح آن نمی
کند، زمانی که جوان مسلمان با معه بیداد میرسانیده است در جا

چنین غربت و ازخودبیگانگی در کشور و سرزمین خودرو برو 
بیند که قوانین و مجریان آن بجای دفاع از گردد و میمی

های اسالمی و معنویت انسانی در خدمت فحشاء، ابتذال، ارزش
 ظلم، تعدی و تجاوز علیه مسلمانان و انسانیت قرار دارد.

بینند که حل و حرمت آن ر بخش قانون گزاری مسلمانان مید
دوراز منابع وحیانی که بر آن عقیده دارد، طبق خواستگاه چند به

های جو به هدف تأمین خواستطلب و استفادهفرد الئک، منفعت
شده است. اینجاست که جوان مسلمان خود را شان تدوینغریزی

د و برنامه فراگیر و کامل یابدر جامعه خود ناآشنا و غریب می
اسالم که پاسخ گوی نیازهای جامعه، در تمام عرصه است را 

بیند که از میدان عمل غائب های حیاتی معدوم میدر برنامه
اش مهجور افتاده است و در میان اهل خود مانده و در خانه

گذاری عزل شده است به ناشناخته و از فرمان دهی و قانون
ارشاد حیات شئون دولت در محدوده ارتباط گونه که باید از 

شخص باخدا محبوس بماند و به حریم روابط اجتماعی و قوانین 
 (.1387بشری تجاوز نکند. )قرضاوی: 

این در حالی است که درگذر تاریخ در میان حکام و مردم، 
های نفسانی خویش پیروی اند کسانی که از خواستهبوده
شده بودند، اما نه افراد منحرفکردند و از رهنمودهای دین می

کدام منکر که باهم اختالف داشتند هیچمتخاصم و نه آنان 
اند. حتی مرجعیت دین برای حل اختالف و داوری نشده

پیشگانی چون حجاج بن یوسف زمانی که با احکام شریعت ستم
و نصوص قرآن وسنت روبرو شدند ناچار اعتراف کردند که: 
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 علیه مسلم راست گفته و رهنمودهای هللاخدا و پیامبرش صلی
آنان را شنیدیم و گردن نهادیم، پروردگارا از تو آمرزش 

 سوی توست.طلبیم چون بازگشت و سرنوشت ما بهمی
ً اگر این وضعیت و معضل وجدان جوان مسلمان را تکان  بنا

ی تعجب نیست، زیرا در دهد و روانش را آشفته کند، هیچ مایه
دیگر ملت ما، زندگی خود را بر اساس عقاید، بینند که عمل می

های که از خدا، انسان و دین که باور دارند فلسفه و برداشت
اند در تضادهای اند که مجبور شدهاند و تنها مسلمانانتنظیم کرده

دائمی میان باورهای اعتقادی واقعیت جامعه به سر برند، بناً این 
را در برابر چنین  جوانان ناگزیر از خود عملکرد و حرکات

های دعوت دهند که در بسا از موارد با روشوضعیت تبارز می
 و اصالح گری حکیمانه و مبارزه مدبرانه اسالمی تطابق ندارد.

 
 توطئه و تهاجم علیه امت اسالمی .7
بر اساس نصوص اسالمی مسلمان برادر مسلمان است که  

ف تعدی بر جان، مال و ناموس برادرش حرام است، از طر
دیگر طبق رهنمود تعلیمات اسالمی تفاهم و تعاون جهت بهبود 

که های دینی آن است، درحالیوضعیت اجتماعی از مسئولیت
برعکس دساتیر و ارشادات قرآن وسنت مسلمانان از دید حیاتی 
و عملکرد قطعه، قطعه بوده همه مصروف دریدن همدیگرند، 

است روهای موجود که در کشورهای اسالمی شعلهجنگ
های آن نیز فرزندان و ابنا سربازان هر دو طرف و قربانی

جامعه اسالمی هستند که هر یک دربند اسارت کشورهای 
بزرگ اقتصادی، نظامی و سیاسی غیرمسلمان هستند تا در 
جهت تفوق بر برادر دینی خویش حمایت و تائیدشان را داشته 

 باشند.
اختالفات عقیده از طرف دیگر کشورهای غیر اسالمی باکمال 

ها، احزاب وی، سیاسی و اقتصادی میان خود، در برابر حرکت
و کشورهای اسالمی صف واحد را تشکیل داده در امر نابودی 

ورزند و طبق آیت قرآن عظیم آن از هیچ نوع قربانی دریغ نمی
َوالَّذیَن َكفَُرواْ بَْعُضُهْم أَْوِلیَاء  فرماید: }که هللا متعال میالشآن

 (.73ْعٍض {)االنفال:بَ 
شان کارساز برخی دیگرند. طبق آیت فوق کفار و کافران برخی

اند و تنها مسئولیت خویش شان حامی و ناصر هم قرارگرفتههمه
را در مبارزه و مجادله باعقیده اسالمی و امت است خالصه 

 سازند.می
بینند که سران و دولتمردان که مسلمانان میآورتر اینرنج

تنها هیچ واکنشی به این حق سوزی ما و ی اسالمی نهکشورها
دهند، بلکه از مبارزه با این قضایا روی عدالتی ما نشان نمیبی

 گیری با دشمنآننهند، در موضعگردانند و بر آن سرپوش می
اندیشند، به ای میهای محدود و منطقههمسویند، به مصلحت

رند و پیش از آنکه دهند که ریشه در جاهلیت داچیزهای بها می
در تنظیم روابط، رضای هللا را مدنظر داشته باشند به 

اندیشند؛ که ها میجانب آنهای نظامی و همسوی خود بهاردوگاه
بدون شک جوانان مسلمان در برابر چنین تجاوز، توطئه و 

کنند بل با استفاده از ناهنجاری های شکننده سکوت نمی
آمیز قد علم نموده جهت ونتهای در بسا از موارد خشحرکت

 (. 1372کنند )محمد قطب: ختم وضعیت مبارزه می
 

 های افراطیت در جامعه اسالمیریشه
هاست که قرآن، کتاب هدایت بشر برای همه عصرها و نسل

بست ما، حل بسیاری از بنهای آسمانی آن، راهتوسل به آموزه
ان باشد. انسهای بشر میسرگشتگی ما و رهیافت چالش

گوید ابداع کند و آن را تواند فراتر ازآنچه قرآن میمسلمان، نمی
دستورالعمل زندگی فردی و جمعی خویش قرار دهد. از طرف 

توان در دیگر میزان درک و تشخیص حقانیت احزاب را می
قرآن دید زیرا اصالت و صداقت جریان ما، سازمان ما، 

کریم معیار  های اسالمی را قرآناحزاب، تشکل ما و حکومت
است؛ زیرا قرآن در برهوت سرگردانی در میان فرقه ما، 

های اعتقادی، همواره های فکری و نحلهمذاهب، ادیان، مکتب
چراغ راه است؛ بنابراین، امروزه اگر کسی در پی فهم ماهیت، 

های افراطی با اسالم است، هدف و نسبت افراطیت و گروه
ین گروه را با قرآن باید همخوانی یا ناهمخوانی عملکردهای ا

فرماید: مورد سنجه و آزمون قرار دهد. چنانچه هللا متعال می
ِ َو الَ تَتَِّبعُواْ  }قُْل یَا أَْهَل اْلِکتَاِب الَ تَْغلُواْ ِفی ِدینُِکْم َغْیَر اْلَحقه

اء أَْهَواء قَْوٍم قَدْ َضلُّواْ ِمن قَْبُل َو أََضلُّواْ َکثِیًرا َو َضلُّواْ َعن َسوَ 
 (.۷۷السَّبِیِل{)المائده: 

ناحق افراط نکنید و از پى ، در دین خود بهبگو: اى اهل کتاب
ازاین گمراه گشتند و بسیارى از مردم های گروهى که پیشهوس

 را نیز گمراه کردند و خود از راه راست منحرف شدند، نروید.
ین در آیه فوق خداوند متعال آشکارا اهل کتاب را از افراط در د

دارد و آن را مقدمه گمراهی و پیروی از گروه بر حذر می
داند. با این حساب، کامالً روشن است که گمراه و منحرف می

های که در اعمال، رفتارها و قوانینی که سازمان ما و جریان
لباس دین و به نام اسالم و قرآن، بر سرنوشت مسلمانان، انجام 

ور قرآن کریم، در منافات دهند در صورت که با پیام و دستمی
 تعارض قرار داشته باشد ازنظر قرآن، مردود است.

گونه اسالم دین اعتدال است و با افراطیت و خشونت هیچ
های گروهی این در حالی است که رسانه .سنخیت ندارد

دورغین غربی، با نسبت دادن افراطیت و خشونت به اسالم، 
تا جهان را بترساند و از خواهند از دین اسالم هیوالی بسازد می

طرف دیگر از گسترش اسالم در غرب که با منافع مادی آن ما 
 (.1397در تضاد است جلوگیری کنند )کمالی، محمد هاشم: 
شود برنامه ما قسمی که در دساتیر و احکام اسالمی مشاهده می

های اسالم مملو از اعتدال وسطیت است، این اعتـدال و رهنمایی
و تفریط در دین، میان ایدئولوژي گرایي شدید و میـان افراط 

دینی افراطي؛ میان تصوف افراطـي و دشمنان تصوف؛ میان بی
گیری زیاد؛ میان باز بودن و تساهل شدید و بسته بودن و سخت

موافقان و مخالفان نص؛ میان طرفداران سیاست و مخالفان 
رضاوی: باشد )قسیاست؛ میان جهانگرایان و منطقـه گرایـان می

1390) 
های اسالمی اسالم با افراط و تندروی با در نظر داشت آموزه 

در تضاد قرار دارد این در حالی است که افراطیت در 
های مختلف حیات بشری جهانیان وجود دارد، مانند بخش

که امروز تنها نظامی، سیاسی، اقتصادی فرهنگی و... درحالی
شود و رجسته ساخته میافراطیت در دین و اعتقادات اسالمی ب

های دیگری که منجر به فروپاشی امینت مادی و معنوی حرکت
شود و یا هم عملکرد گردد یا نادیده گرفته میجوامع می

 گردد.شان توجیه میگرایانهافراط
های در کار است تا توان گفت شکی نیست که دسیسهبنا می

و غرب  اسالم هراسی را ترویج کند و از گسترش آن در شرق
جلوگیری کرده باشد، زیرا تحقیقات نشان داده است که طی چند 

در شرق میانه  حمله انتحاری 2500بیشتر از سال اخیر 
 (.1397شده است )بیگی حمزه خان: انجام

خصوص که عامل اصلی این حمالت مداخالت غرب بهدرحالی 
امریکا بوده است زیرا قبل از ورود وی منطقه گواه چنین 
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های ویرانگر نبود. از طرف دیگر با مداخله و آمدن حرکت
تنها از شدت خشونت ما کاسته نشده است بلکه بر امریکا نه

خصوص در افغانستان عراق، حجم افراطیت و خشونت به
 شده است.های اسالمی افزودهسوریه و دیگر سرزمین

این در حالی است که از دیدگاه اسالم تجاوز بر حق دیگران و  
شدت گناه بهبر افراد و همچنین قتل کشتار افراد بی ظلم

شده است و قرآن حیات یک انسان را به حدی مهم محکوم
گناه را بدون موجب به قتل برساند دانسته که اگر کسی فردی بی

هللا علیه چنانچه پیامبر صلی .گویا تمام افراد بشر را کشته است
نَّا{) َمْن َحَمَل َعلَْینَامسلم فرموده است:  الَح فََلْیَس مِّ صهیب  الس ِّ

:2014 ) 
باوجوداینکه عامل  .کشد از ما نیستکسی که بر من سالح می 

های اسالمی مداخالت بیرونی و اصلی افراطیت در سرزمین
های دشمنان است اما فقر و بیکاری عدم تجهیز نیروهای برنامه

مده سوادی و عدم آگاهی از دین و... نقش عامنیتی کشور، بی
در گسترش آن در کشور داشته است افزون بر اینکه افراطیت 

تنها در نظام حقوقی افغانستان و حتی در دین ما نیست، زیرا نه
گرای جای در فرهنگ و عرف جامعه نیز افراطیت و افراط

 (.1397ندارد)حمزه خان بیگی: 
 

 اعتدال گراییرهنمود مصادر اسالمی در رابطه به
)قرآن و حدیث( از دین اسالم و مسلمانان، در مصادر اسالمی 

یادشده؛ که این امر اهمیت « امت وسط»عنوان دین اعتدال و به
روی در جامعه اسالمی را برمال ساخته قباحت و اعتدال و میانه

 سازد.کراهت افراط و تفریط را روشن می
ی تعالیم وحی و رهنمودهای اسالم روش جانبهبا بررسى همه

عنوان نظام اعتدالى معرفى اسالم، نظام عالم را بهگردد که می
نموده است و انسان را در تمامى ابعاد و عرصه حیاتی، به 

روی و اعتدال، فراخوانده افراط و تفریط از گزینش راه میانه
 افراط و تفریط منع نموده است.

ترین انسان های اسالمی کاملطبق رهنمود و هدایات آموزه
های زندگی است. روترین آن در عرصهمیانهمسلمان، معتدل و 

های اسالمی فرد مسلمان باید در تمام عرصه از دید آموزه
حیاتی خویش )اجتماعی و سیاسی( افراط و تفریط )تندروی و 

روی را در پیش کندروی( را کنار گزارند و اعتدال و میانه
 گیرد.

فت، توان گصراحت میبا توجه به متون و تعلیمات اسالمی به
گونه که اصل توحید در تاروپود احکام و رهنمودهای همان

های اسالم اسالم تنیده است، اعتدال وسطیت نیز در تمام بخش
اعم از اعتقادی، عبادی، تشریع احکام و رهنمود حیاتی آن 

 رعایت شده است.
جالله در بیان جامعه برتر و کامل و ارائه نمونه خداوند جل 

رو معرفی ای معتدل و میانهمی را جامعهعینی آن، جامعه اسال
کند که استقامت با این روش در ذات و نهاد آن سرشته می
 شود.می

های وحیانی قرآن و سنت نبوی و سیره سلف صالح از آموزه
روی و گرایش آید هرگونه خروج از حدود اعتدال و میانهبرمی

ده افراط و تفریط به معنای خروج از صراط مستقیم و جابه
حقیقت و حقانیت و رهسپاری در بیراهه سقوط فردی و 
اجتماعی است. با تعمق به روش زندگی از دید اسالم دانسته 

شود که امت مسلمان امت عادل، فاضل، معتدل، متوازن و می
به دورازهرگونه افراط و تفریط و بر صراط مستقیم درحرکت 

شود سته میسوی کمال مطلوب است. چنانچه از بیان قرآن دانبه

های فضیلتی از فضایل اسالم و َمنشی از منش« وسطیت»
اخالقی قرآن وصفتی بزرگوار و اساسی است که خداوند 

فرماید. }َوَكذَِلَك جالله آن را برای مؤمنان برگزیده و میجل
ةً َوَسطاً {)بقره:  (.۱۴۳ َجعَْلنَاُكْم أُمَّ

های خواستروی میان حیات دنیا و آخرت از اعتدال و میانه
عنه هللااساسی اسالم است، قسمی که از عبدهللا بن عمر رضی

شده که فرموده است: )اْحُرْث لَدُْنیَاَك َكأَنََّك تَِعیُش أَبَدًا , روایت
 (.1414َواْعَمْل ِْلِخَرتَِك َكأَنََّك تَُموُت َغدًا{)ابن ابی ادنیا، :

نی و برای مابرای دنیایت چنان بکوش که گویی همیشه زنده می
 آخرتت چنان بکوش که گویی همین فرا خواهی مرد.

فرماید: } یا أَیَها الَِّذیَن آَمنُوا همچنان هللا متعال در سوره مائده می
َ اَل یِحبُّ  ُ لَُکْم َواَل تَْعتَدُوا إِنَّ اّللَّ ُموا َطیبَاِت َما أََحلَّ اّللَّ اَل تَُحرهِ

ا َرزَ  اْلُمْعتَِدیَن* َ الَِّذی أَْنتُْم َوُکلُوا ِممَّ ُ َحاَلاًل َطیبًا َواتَّقُوا اّللَّ قَُکُم اّللَّ
 (.۸۷ – ۸۸ بِِه ُمْؤِمنُوَن {)المائدة:

اید! چیزهای پاکیزه را که خداوند ای کسانی که ایمان آورده
برای شما حالل کرده است، حرام نکنید! و از حد، تجاوز 

ارد؛ و از دننمایید! زیرا خداوند متجاوزان را دوست نمی
ای که خداوند به شما روزی داده است، های حالل و پاکیزهنعمت

دارید، بخورید! و از )مخالفت( خداوندی که به او ایمان
 بپرهیزید!

فرماید: } َواْبتَغِ فِیَما آتَاَک چنین در سوره قصص هللا متعال میهم
ُ الدَّاَر اْْلِخَرةَ َواَل تَْنَس نَِصیَبَک ِمَن ال  (.۷۷ القصص:…{)دُّْنیا اّللَّ

ات را و در آنچه خدا به تو داده، سرای آخرت را بطلب؛ و بهره
دهد از دنیا فراموش مکن؛ قرآن دعا کردن را به ما آموزش می

َربَّنَا آتِنَا فِی الدُّْنیَا َحَسنَةً َوفِی »که از خداوند درخواست نماییم. 
 (.٢۰۱)بقره: « اْْلِخَرةِ َحَسنَةً َوقِنَا َعذَاَب النَّارِ 

اصل اعتدال که در قرآن کریم به آن عنایت فراوانی شده است، 
هللا در کلیه اعمال و رفتار وزندگی پربرکت پیامبر اکرم صلی

شود. چنان از بی سعید خدری علیه مسلم نیز به روشنی دیده می
هللا علیه مسلم هللا صلیعنه روایت است که رسولهللارضی

ةً َوَسًطا{فرموده است: }الْ   َوَسُط اْلعَْدُل و َجعَْلنَاُکْم أُمَّ
 (.2001الشیبانی:)

فرماید شمارا امت وسط وسطیت همانا عدل است و هللا می
هللا علیه و سلم وسط گردانیده ام. با توجه به حدیث پیامبر صلی

همان عدل است و نسبت میان عدل و اعتدال یا مترادف و 
مطلق، زیرا اعتدال از عدل تساوی است و یا عموم و خصوص 

ی شوؤن حیات انسانی را سامان فراگیرتر است و همه
عنوان صفت برای امت یعنی امتی که از بخشد؛ اما وسط بهمی

 هرگونه افراط و تفریط 
این اصل در همه تعلیمات و آداب  درزمینهٔ مختلف به دور است

ه مسلم هللا علیاخالقى اسالم، مشهود است. چنانچه پیامبر صلی
إِنَّ هللاَ لْم یبعثنی معنهتاً وال متعنهتاً ولکْن بعثنی معلهماً »فرماید: می

 (.۱۴۷۸النیسابوری : {)میسهراً 
گیری نمایم و یا خداوند من را نفرستاده که بر خود سخت

دیگران را در تنگنا قرار دهم، بلکه من را بعنوان یک معلم 
 گیر فرستاده است.آسان

عنها روایت است که: هللاالمؤمنین عائشه رضیدر روایت از ام
هللا َصلَّى هللاُ َعلَْیِه مسلم، یُِحبُّ َما َخفَّ َعلَى النَّاِس َکاَن رسول»

 (.2001)الشیبانی:« ِمَن اْلفََرائِِض 
هللا علیه مسلم آن چیزی که بر مردم آسان بود پیامبر صلی

ست که داشت. همچنان در حدیث صحیح دیگر آمده ادوست می
یَن »هللا علیه مسلم فرمود: پیامبر صلی یَن یُْسٌر َولَْن یَُشادَّ الدهِ إِنَّ الدهِ

ْوَحِة  دُوا َوقَاِربُوا َوأَْبِشُروا َواْستَِعینُوا بِاْلغَدَْوةِ َوالرَّ أََحدٌ إاِلَّ َغلَبَهُ فََسدهِ
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 (.1422)البخاری، :« َوَشْیٍء ِمْن الدُّْلَجةِ 
ی که با دین به مقابله برخیزد و در دین آسانی است و کس

گردد. پس حق را طلب نموده سختگیری کند ناکام و مغلوب می
آن نزدیک ساخته و شادباشید و از حرکت  و خود را به

 صبحگاهی و شامگاهی و آخر شب یاری جوی.
باره دراین« خصائص التصور اإلسالمیه»استاد قرضاوی در 

روی در عتدال و میانهبر این باورم که ا»نویسد: چنین می
بینش، منش و روش درمان تمامی دردها و حالل تمامی 

افتادگی علمی، های ناشی از پراکندگی، عقبنابسامانی
اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. برای رویایی با روند رو به 

کننده و های کسلاندیشیرشد رویکردهای ناروا، کج
که جبهه و جناح معتدل، برانداز، بر ماست های خانمانبرداشت

رویی و مفاهیم و مبانی اعتدال را توضیح داده و منهج میانه
ها استفاده ها و رسانهبرای تبلیغ و تقویتش از تمامی تریبون

نماییم. چراکه موضوع بسیار حساس و حیاتی است و فکر 
های عالمان، ها و مسئولیتترین اولویتکنم که یکی از مهممی

بلغان و تمامی کسانی که خود را حامل پیام پیامبر اندیشمندان، م
آورند، این است که: هللا علیه مسلم به شمار میگرامی صلی

برای غبارروبی از روی آینه اعتدال و پاک نمودن چهره 
شده قرآن و سنت صریح پیامبر از تمامی توان پندارهای پذیرفته

 (.۱۴۱۹و ظرفیت خویش بهره بگیرند) قرضاوی، : 
 
 ش علمای اسالمی در مبارزه با افراطیتنق

وسطی در رقابت با تمدن روبه رشد جهان اسالم از اواخر قرون
غرب قرار گرفت، اما این رقابت دیری نپاید که تمدن اسالمی 

مسیحی با رویکرد نضج از -رو به افول نهاد و تمدن غربی
های جهان صورت خزنده تمام بخشمسیحیت و سکوالریسم به

ای از مسلمانان به دنبال آن شدند که علل م کوبید. عدهرا در ه
افول تمدن اسالمی را دریابند؛ اما این پرسشگری و تفحص 

های نتیجه واحدی در پی نیاورد، بل منجر به ایجاد حرکت
گوناگون با باور و ما طرز فکر متفاوت گردید که در رأس این 

رویکرد اول  توان نام برد:ها از سه رویکرد برجسته میحرکت
به دنبال آن شدند که خود را با شرایط جهانی )تحت سیطره 

طور تام و های جدید را بهغرب( وفق دهند و تمامی ارزش
انکارناپذیر بپذیرند اما این گروه در جامعه اسالمی برچسب 

ً قشر غرب زدگی از سوی اکثریت اعضای جامعه مخصوصا
گرایان در بسیاری بمذهبی دریافت کردند که این امر برای غر

حاالت به طرد اجتماعی و گاهی از دست دادن جانشان انجامید. 
گونه دریافتند که این افول تمدنی را اینرویکرد دوم، ریشه

های تمدنی اسالم رو به کهنگی نهاده است و ضرورت سازواره
مسیحی با -های جدید تمدن غربیشود که برخی جنبهدیده می

توان بر آمیخته شود و آنگاه میاسالم درهمهای بنیادین آموزه
های موجود غالب شد. دسته سوم کسانی بودند که نارسایی

این نابسامانی تمدنی در جهان اسالم را ناشی از فاصله ریشه
ای های اصیل اسالم دانستند و چارهگرفتن مسلمانان از آموزه

برخیزند  کار را در آن دیدند که با مظاهر جدید تمدنی به مبارزه
و الگوی اسالم ناب )دوران پیامبر و خلفای راشدین( را دوباره 

که اجتماعی خود حاکم بسازند. ازآنجایی-در زندگی سیاسی
گذشت چند قرن، تحوالتی زیادی را در جامعه اسالمی رونما 

هللا علیه مسلم کار ساخته بود، بازگشت به عصر پیامبر صلی
ای کار را در آن دیدند ین گروه چارهی از اای نبود. بناً عدهساده

های که از قوه قهریه استفاده کنند. این طرز تفکر در بخش
داران برگشت به ی از داعیهمختلف جهان اسالم توسط عده

 (.1395اسالم اصیل ظاهر گردید )کندوله: 
ای دیگر اجتماعی ماهیت مذهبی مانند هر پدیده-رادیکالیسم دینی

که از سوي برخي از دانشمندان اسالمي چندبعدی دارد، باآن
درگذشته، تفکرات افراطي یک خطر و انحراف از مسیر دین 

شد؛ اما از دیگر تعدادي از علماء بجاي مبارزه با این دانسته می
انحراف، حالت سکوت، تسامح و گذشت را پیشه کردند و این 
غفلت با توجه به سطح پایین فرهنگي جوامع اسالمي و آشنایي 

گرایي به گسترش افراط دک مسلمانان از مباني فکري اسالمان
های جدیدي را بندیمذهبي در جهان اسالم کمک کرد و طیف

 .در مجموعه فکري اسالمي به وجود آورد
تعدادي از علماء به خاطر نفوذ فرهنگ غرب و ضدیت با 

که جای آنتهاجم فرهنگ بیگانه در کشورهاي اسالمي، به
ه شناخت افراد از فرهنگ اسالم و غرب صورت منطقي ببه

کمک کند و خطرات گرایش به فرهنگ غرب را توضیح دهند، 
بر دشمني کشورهاي غربي با دین اسالم پافشاري کردند 
وعصبیت مبارزه بافرهنگ غربی را در میان مسلمانان ترویج 

رو نقش علماي اسالمي در جلوگیري از افراطیت دادند. ازاین
که درهرصورت نقش علماء در  باشد.ناپذیر میبرجسته و انکار

ً تعدادي از ایجاد گروه های افراطي بسیار اندک بوده و صرفا
ها سواد و ناآگاه بر مبناي احساسات دیني و یا گرایشعلماي کم

های افراطي کمک ضد غربي به آماده کردن لشکر براي گروه
 .کنندمی
 

 گیرینتیجه

  روی در دور شدن از میانهطرف یا افراط فاصله گرفتن و
دین در فکر، سلوک و رفتار و از بدیهیات طرف این است 

تر و از حمایت و امنیت که به هالکت و خطر نزدیک
دورتر است. اعتـدال میـان افراط و تفریط در دین، میان 

دینی افراطي؛ میان تصوف ایدئولوژي گرایي شدید و بی
ن و تساهل شدید افراطـي و دشمنان تصوف؛ میان باز بود

گیری زیاد؛ میان موافقان و مخالفان و بسته بودن و سخت
نص؛ میان طرفداران سیاست و مخالفان سیاست؛ میان 

 باشد.جهانگرایان و منطقـه گرایـان می

 گرایی در جامعه اسالمی معلول تجاوز تعدی و ریشه افراط
شده بر امت است که تعداد از جوانان های تحمیلدسیسه
در نظر داشت اصول و معیارهای مبارزه دست  بدون

گرایانه زدند که این عملشان درواقع مورد تاید اعمال افراط
 تجاوز گران قرار گرفت.

  تعدادي از افراد به خاطر نفوذ فرهنگ غرب در کشورهاي
ی منطقي بر دشمني کشورهاي جای مبارزهاسالمي، به

بارزه غربي با دین اسالم پافشاري کردند و عصبیت م
 بافرهنگ غربی را در میان مسلمانان ترویج دادند.

  ،تأکید بر روی خود و عدم توجه بر منطق و روی دیگران
گیری و اجتناب از تساهل در امور دینی بر دیگران، سخت

انگاری ساده استفاده از خشونت و قوه قهریه در تعامل،
 های افراطیت دینی است.تکفیر دیگران از نشانه

 به مفاهیم دینی، تأکید بر جزیات و ترک مهمات  عدم تعمق
نگری و روی در تحریم، سطحیگیری و زیادهدین، سخت

آشفتگی مفاهیم، نادیده گرفتن تاریخ بشری و نظام حاکم در 
هستی، غربت مسلمانان در سرزمین اسالمی، توطئه و 

گرایی دینی تهاجم علیه امت اسالمی از عوامل ایجاد افراط
 باشد.می

 گونه سالم دین اعتدال است با افراطیت و خشونت هیچا
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های گروهی این در حالی است که رسانه .سنخیت ندارد
دروغین غربی، با نسبت دادن افراطیت و خشونت به 

خواهند از دین اسالم هیوالی بسازد تا جهان را اسالم، می
بترساند و از طرف دیگر از گسترش اسالم در غرب که با 

 آن ما در تضاد است جلوگیری کنندمنافع مادی 

 توان صراحت میبا توجه به متون و مصادر اسالمی به
گونه که اصل توحید در تاروپود احکام و گفت، همان

رهنمودهای اسالم تنیده است، اعتدال وسطیت نیز در تمام 
های اسالم اعم از اعتقادی، عبادی، تشریع احکام و بخش

 ست.رهنمود حیاتی آن رعایت شده ا
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 آذر بایجان.شهید مدنی 
فی ظالل القرآن،  (.1408سید قطب: ) .17

 القاهرۀ،دارالشروق،الطبعۀ الخامسۀ عشرۀ.
(. الجامع الصحیح للسنن 2014صهیب عبد الجبار.) .18

 والمسانید. ناشر: مکتبه الشامله.
(. فرهنگ فارسی عمید. ایران: 1387عمید، حسن.)  .19

 انتشارات سمت.
(. شرح 1427الفوزان، صالح بن فوزان بن عبدهللا. ) .20

 األصول الثالثة. الناشر: مؤسسة الرسالة. الطبعة: األولى.
(. اصحوه االسالمیه بین الحجود 1387قرضاوی ،یوسف.) .21

و التطرف. مترجم: عبدالرسول گلرانی. کابل: انتشارات 
 مستقبل.

(. االیمان و الحیاة، قاهره: 1419قرضاوی، یوسف. ) .22
 وهبه. مکتبة

ارزشها و اخالق در (. نقش 1390قرضاوی، یوسف.)  .23
ارتباط با اقتصاد اسالمی . مترجم: عبدالعزیز سلیمی. 

 ناشر: نشر احسان چاپ اول.
(. عوامل ضعف اعتدال و 1395کندوله، آیت فتحی.) .24

عقالنیت و تاثیر آن در پیدایش افراط گرایی در جهان 
اسالم. فصلنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمی 

 شماره: شماره اول.
طب. )ب ت(. اسالم و نابسامانیهای روشنفکران. محمد ق .25

 ترجمه: محمد علی عابدی. ایران: مرکز نشرانقالب.
(. رویکردی جامعه 1391موحد، مجید و همکارانش. ) .26

شناختی بر بنیاد گرایی یا افراط گرای در ادیان. فصل نامه 
 .تخصصی. دانشگاه اسالمی
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