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اسالم گرایی افراطی، چالشی فرا روی تمدن اسالمی1

محمد هادی حیدری2

چکیده 
اســالم بــا آموزه هــای مترقــی خویــش، تمــدن بزرگــی بــه وجــود آورد کــه در غرب 

ــوزی  ــالمی، علم آم ــاد اس ــون اتح ــی چ ــت. آموزه های ــترش یاف ــان گس ــرق جه و ش

ــل  ــن عوام ــهادت، مهم تری ــاد و ش ــگ جه ــالمت آمیز و فرهن ــی مس ــل، زندگ و تعق

پیشــرفت تمــدن اســالمی بــوده اســت. امــا افراط گرایــی ای کــه در زمــان حاضــر بــه 

صــورت پروســه – پــروژه ای درحــال رشــد اســت، یکــی از چالش هــای مهــم فــراروی 

تمــدن اســالمی اســت. افراط گرایــان بــا تکفیــر مســلمانان، ایجــاد تفرقه، خشــک مغزی، 

ــده اند  ــث ش ــار، باع ــرور و انتح ــه ت ــهادت ب ــاد و ش ــای جه ــردن آموزه ه ــون ک واژگ

تمــدن اســالمی بــا خطــر ضعــف و عقب ماندگــی مواجــه گــردد. بــه همیــن علــت بــر 

متفکــران اســالمی الزم اســت تــا بــا تبییــن ابعــاد خطرنــاک افراط گرایــی، مانــع جــذب 

جوانــان بــه افراطیــون گــردد.

کلیــد واژه: افراط گرایــی، تمــدن اســالمی، بنیادگرایــی، شــاخصه های تمــدن 

ــالمی اس

1  . تاریخ دریافت: 1395/12/3  تاریخ پذیرش: 1395/12/23
yahoo.com@mh_hadari110 ،2  مقطع دکتری مؤسسه علوم انسانی
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تمــدن، بــه هــر معنایــی کــه باشــد، نیازمنــد مبانــی فکــری و زمینه هــای اجتماعــی 

اســت تــا رشــد کنــد و بتوانــد خــود را بــر جامعــه انســانی عرضــه نمایــد. یکــی از 

ــه وجــود  ــی ب ــه گیت ــمن در پهن ــراف دوســت و دش ــه اعت ــه ب ــی ک ــای بزرگ تمدن ه

ــد  ــی نیازمن ــر تمدن ــد ه ــدن، مانن ــن تم ــت. ای ــالمی اس ــزرگ اس ــدن ب ــده، تم آم

زمینه هایــی اســت تــا بتوانــد خــود را در مقابــل تمدن هــای بــزرگ دیگــر، حفــظ کنــد 

و از آنــان پیشــی بگیــرد. چالش هــای فراوانــی می توانــد فــرا روی یــک تمــدن وجــود 

داشــته باشــد کــه باعــث زوال یــا عقب افتادگــی آن تمــدن گــردد. بــا توجــه بــه وضــع 

کنونــی دنیــای اســالم، بــه نظــر می رســد یکــی از چالش هــای بــزرگ فــرا روی تمــدن 

اســالمی، اســالم گرایی افراطــی و اســالم گرایان افراطــی هســتند. کســانی کــه بــا فکــر 

خــود می تواننــد افــکار قدرتمنــد و ظریــف اســالم را زیــر ســؤال ببرنــد و بــا اعمــال 

خــود، چهــره ای منفــور از اســالم بــه جهانیــان نشــان بدهنــد. از پیونــد افــکار و اعمــال 

آنــان، مولــود پلیــدی بــه وجــود خواهــد آمــد کــه بــا نــام اســالم، تمــدن اســالمی را بــه 

ســوی هالکــت خواهــد کشــانید. تمــدن اســالمی در زمــان حاضــر بــرای اینکــه بتوانــد 

در مقابــل تمدن هــای بــزرگ دیگــر، ســخنی بــرای گفتــن و توانــی بــرای ظهــور داشــته 

باشــد، بایــد موانــع و چالش هــای فــرا روی خویــش را برطــرف ســازد. بــرای نیــل بــه 

ایــن مهــم، شــناخت موانــع رشــد تمــدن اســالمی، ضرورتــی اجتناب ناپذیــر اســت کــه 

متفکــران اســالمی بایــد بــه آن بپردازنــد. بــه نظــر نگارنــده، چالــش افراط گرایــی کــه 

بــه صــورت پروســه – پــروژه ای در حــال رشــد اســت، یکــی از موانــع بــزرگ رشــد 

تمــدن اســالمی اســت کــه در حــال حاضــر ظهــور ویــژه ای یافتــه اســت. بــه همیــن 

دلیــل، شــناخت ابعــاد تأثیرگــذاری افراط گرایــی بــر تمــدن اســالمی و شناســاندن آن 

بــه جوامــع اســالمی، نیازمنــد تحقیقــی جامــع و فراگیــر اســت.

ــر تمــدن  ــر افراط گرایــی ب ــده جســت وجو کــرده، مســئله تأثی ــا آنجــا کــه نگارن ت
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ــق  ــه، از طری ــن مقال ــذا در ای ــق نشــده اســت. ل ــه صــورت مســتقل تحقی اســالمی، ب

ــدن اســالمی  ــر تم ــی ب ــار افراط گرای ــار زیانب ــع، آث ــدارک و مناب ــل و بررســی م تحلی

تبییــن شــده اســت.

ــی  ــالم گرایان افراط ــال اس ــکار و اعم ــه اف ــن اســت ک ــش ای ــی پژوه ــؤال اصل س

چگونــه می توانــد تمــدن اســالمی را بــا خطــر ضعــف و عقب ماندگــی مواجــه ســازد؟

ــای تمــدن و شــاخصه های  ــه معن ــد ب ــه پاســخ ایــن پرســش، بای ــرای رســیدن ب ب

تمــدن اســالمی اشــاره شــود و بیــان گــردد کــه کــدام افــکار و اعمــال آنــان، باعــث 

ــردد. ــالمی می گ ــدن اس ــم تم ــاخصه های مه ــن ش ــرو ریخت ف

2.مباحث مقدماتی 

الف( تعریف تمدن

تمــدن، کلمــه ای عربــی اســت کــه از مدینــه گرفتــه شــده و بــه معنــای اقامــت در 

شــهر )ابن منظــور، 1414، ص403(، شهرنشــینی و خــو گرفتــن بــه اخــالق مــردم شــهر، اخــالق 

ــت،  ــه ظراف ــل ب ــش و جه ــونت و توح ــت خش ــال از حال ــردن، انتق ــدا ک ــهری پی ش

ــه و  ــه کار رفت ــت ب ــل بادیه نشــینی و بربری ــن واژه در مقاب ــت اســت. ای ــس و معرف ان

واژه هــای المدنیــه، الحضــر و الحضــاره در عربــی، بــرای رســاندن مفهــوم تمــدن بــه 

ــا  ــاد ی ــی ایج ــدن یعن ــد: »تم ــف کرده ان ــن تعری ــدن را چنی ــی تم ــد. برخ کار می رون

رونــق چشــمگیر مجموعــه ای از دانش هــا، فنــون و صنایــع، بــا پشــتوانه ایدئولــوژی، 

ــد  ــادی جوامــع و پدی ــادی و غیرم ــرل طبیعــت کــه نتیجــه آن، پیشــرفت م ــرای کنت ب

آمــدن نهــاد اقتصــادی، قضایــی، فرهنگــی، اخالقــی و مذهبــی خواهــد بــود« )محمــدی، 

1392، ش58، ص23(. ویــل دورانــت در تعریــف تمــدن گفتــه اســت: »تمــدن به معنــای نظمی 

اجتماعــی اســت کــه خالقیــت فرهنگــی را بــه ارمغــان مــی آورد« )ســعیدی روشــن، 1393، ش19، 

ــر،  ــش، هن ــت، دان ــروت، کار، صنع ــت، ث ــت را جمعی ــه  مدنی ــدون  مؤلف ص61(. ابن خل
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جغرافیــا، شهرنشــینی، دیــن و عصبیــت دانســته اســت )اکــری و رضایــی، 1393، ش5، ص85(.

تمــدن بــه هــر معنــا کــه باشــد، دربردارنــده نوعــی پیشــرفت، نظــم، امنیــت و رفــاه 

عمومــی اســت. می تــوان گفــت کــه معنــای عرفــی جامعــه متمــدن، جامعــه ای اســت 

کــه شــهروندانش از لحــاظ روحــی و جســمی در امنیــت بــه ســر برنــد و دارای نظــم 

اجتماعــی باشــد؛ درعین حــال بتوانــد از موجودیــت خــود از لحــاظ فرهنگــی، اقتصادی 

و نظامــی بــه صــورت مطلوبــی دفــاع کنــد. هــر جامعــه ای کــه بتوانــد ایــن شــاخصه ها 

را بیشــتر در خــود پــرورش دهــد، متمدن تــر خواهــد بــود.

ــد نقــش  ــی فکــری و انسان شناســی، می توان ــه مبان ــرد ک ــوش ک ــد فرام ــه نبای البت

عمــده ای در تعریــف شــاخصه های تمــدن داشــته باشــد. بــه همیــن لحــاظ هــر تعریفی 

را نمی تــوان معیــار تمــدن دینــی دانســت. 

ــالم  ــف اس ــه تعری ــد ک ــد دی ــی را دارد، بای ــتحکم ترین مبان ــالم مس ــه اس ازآنجاک

از تمــدن چیســت. در تعریــف تمــدن اســالمی گفتــه شــده: »تمــدن اســالمي عبــارت 

اســت از تمدنــي ایدئولوژیــک بــا مجموعــه اي از ســاخته ها و اندوخته هــاي معنــوي و 

مــادي جامعــه اســالمي کــه انســان را بــه ســوي کمــال در ایــن دو بعــد ســوق می دهــد« 

)بهنیافــر، 1391، ش34، ص171(. یکــی از ویژگی هــای مهــم تمــدن، خصیصــه پیشــرفت اســت. 

نخســتین مفهومــی کــه از ایــن واژه بــه ذهــن می آیــد، پیشــرفت صنعــت، تکنولــوژی و 

علــم اســت؛ ولــی دیــن، مفهومــی وســیع تر مطــرح کــرده اســت. رهبــر معظــم  انقــالب 

می فرماینــد: »پیشــرفت در منطــق اســالم، متفــاوت اســت بــا پیشــرفت در منطــق تمــدن 

مــادی غــرب. آنهــا یــک بعــدی می بیننــد. آنهــا بــا یــک جهــت مــادی بــه پیشــرفت 

نــگاه می کننــد. پیشــرفت در نظــر آنهــا در درجــه اول و بــه عنــوان مهم تریــن، عبــارت 

از پیشــرفت در ثروت، پیشــرفت در علم، پیشــرفت نظامی و پیشــرفت فناوری ]اســت[؛ 

پیشــرفت در منطــق غربــی، اینهاســت؛ امــا در منطــق اســالمی پیشــرفت ابعــاد بیشــتری 

دارد: پیشــرفت در علــم، پیشــرفت در اخــالق، پیشــرفت در عدالــت، پیشــرفت در رفــاه 
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عمومــی، پیشــرفت در اقتصــاد، پیشــرفت در عــزت و اعتبــار بین المللــی، پیشــرفت در 

اســتقالل سیاســی؛ اینهــا همــه در مفهــوم پیشــرفت در اســالم گنجانــده شــده اســت؛ 

پیشــرفت در عبودیــت و تقــرب بــه خــدای متعــال؛ یعنــی جنبــه معنــوی جنبــه الهــی 

ایــن هــم جــزو پیشــرفتی اســت کــه در اســالم هســت« )خامنــه ای، 1391، ش4 و5(. بنابرایــن 

از لحــاظ دینــی، جامعــه ای متمــدن اســت کــه از دو جهــت مــادی و معنــوی، رو بــه 

ــاخصه های  ــن ش ــه مهم تری ــش رو ب ــث پی ــد. در مباح ــته باش ــرفت داش ــوی پیش س

ــات  ــی موجب ــه افراط گرای ــه چگون ــد ک ــد ش ــن خواه ــردد و تبیی ــاره می گ ــدن اش تم

ــب آن شــاخصه ها را فراهــم آورده اســت. تخری

تعریف افراط گرایی 

افراط گرایــی یعنــی خــروج از جــاده اعتــدال و عقالنیــت و شــریعت، و تکیــه بــر 

تعصبــات نــاروا و جمــود بــر عقیــده و راه رســم خویشــتن و باطــل پنداشــتن عقیــده و 

راه رســم دیگــران )بهشــتی، 1393، ش11، ص4(.

افراط گرایــي، یکــي از صورت هــاي پدیــداري بنیادگرایــي اســت؛ امــا بعــدي بیــش 

ــد،  ــن بع ــد. ای ــز مي کن ــن دو را از یکدیگــر متمای ــه ای ــي در خــود دارد ک از بنیادگرای

ــا گروه هایــي  ــه آن دســته از افــراد ی »خشــونت« اســت. افراط گــرا لقبــي اســت کــه ب

مي دهنــد کــه بــه طــور معمــول بــه منظــور تحمیــل باورهــا، ایدئولــوژي یــا ارزش هــاي 

اخالقــي خــود بــه دیگــران، بــه خشــونت متوســل مي شــوند )محبوبــی و دیگــران، 1392، ش5، 

ــت  ــد اس ــونت گرای هدفمن ــار خش ــی رفت ــی »نوع ــر، افراط گرای ــان دقیق ت ــه بی ص5(. ب

کـــه پشــتوانه بســیار قــوی هویتــی و ایدئولوژیــک دارد و مهم تریــن ویژگــی آن، صدمه 

زدن  بــه دیگــران اســت. لــذا افــکار تندروانــه ای کــه بــه اقــدام منجــر نشــود و صرفــاً در 

کنــج اذهــان پیروانــش مســکوت بمانــد، در قالــب افراط گرایــی موضوعیــت نمی یابــد« 

ــی و دیگــران، 1390، ش 9، ص14(. )بیدالله خان
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ــت.  ــي اس ــاي مذهب ــان فرقه ه ــي، در می ــي افراط گرای ــاي تجل ــي از عرصه ه یک

ــز  ــد و تمرک ــي تأکی ــروه مذهب ــک گ ــاري ی ــت انحص ــر هوی ــه اي ب ــي فرق افراط گرای

ــاروا یــا انحرافــي آن مذهــب، و بنابرایــن مســتحق  دارد و ســایر گروه هــا را اَشــکال ن

خشــونت مي دانــد. ایــن خشــونت بــر اســاس تقویــم مذهبــي و در مکان هــا 

ــک  ــروان ی ــوم پی ــر عم ــالوه ب ــن ع ــود. همچنی ــال مي ش ــدس اِعم ــاي مق و زمان ه

فرقــه، شــخصیت هاي مهــم و تأثیرگــذار آن فرقــه، هــدف ایــن نــوع خشــونت قــرار 

مي گیرنــد )محبوبــی و دیگــران، 1392، ش5، ص6(.

کلمــه »بنیــاد گرایــی« از نظــر برخــی اندیشــمندان مســلمان، نســنجیده ترین 

ــدن  ــراي کوبی ــي ب ــیطاني و انگ ــرد ش ــاختگي، داراي کارب ــایند، س ــالح، ناخوش اصط

ــه  ــرد ک ــول ک ــد قب ــورت بای ــر ص ــران، 1391، ش 17، ص13(. در ه ــت )موحــد و دیگ ــالم اس اس

بنیادگرایــی و خشــونت در میــان مســلمین وجــود دارد و خصیصــه پیکارجویــی )هــان( 

ــت. ــی اس ــای افراط ــای بنیادگراه از ویژگی ه

3. مهم ترین شاخصه های تمدن و تبیین عملکرد افراط گراها دراین باره 

الف( اتحاد اسالمی؛ فرقه گرایی افراط گراها

تمدن هــا ساخته شــده انســان ها هســتند. جمعیــت فــراوان بــا اتحــاد خــود 

ــی  ــاد و یکرنگ ــجام، اتح ــه انس ــند. هرچ ــوی باش ــای ق ــازنده تمدن ه ــد س می توانن

ــرآن  ــدن، بیشــتر اســت. اســالم و ق ــال شــکل گیری و رشــد تم بیشــتر باشــد، احتم

ــی  ــا زمان ــد. ت ــوان »امــت واحــده اســالمی« می نگرن ــل عن ــه ایــن مســئله ذی ــم ب کری

ــه اشــتراکات اســتنباطی پیرامــون موقعیــت جهانــی دســت نیابنــد و  کــه مســلمانان ب

ــد  ــد، تمــدن اســالمی متول ــق فکــر و اندیشــه و ســپس روشــمندانه کار نکنن از طری

نخواهــد شــد )عرفــان و بیــات، 1393، ش15، ص7(. اســتعمال واژه و طــرح »امــت« بــرای گروهــی 

ــر اســاس دیــن و احکامــی الهــی و رهبــری الهــی متحــد شــده و  از انســان ها کــه ب
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ــار در  ــتین ب ــد، نخس ــدام کرده ان ــترک اق ــداف مش ــا اه ــی ب ــه دین ــکیل جامع ــه تش ب

ــدس  ــی و مق ــد اساس ــالمی پیون ــگ اس ــت )هــان(. در فرهن ــده اس ــرح ش ــرآن مط ق

آحــاد نــاس )كــه واژه هــاى بــس جزىئ تــر و عينى تــر از كلمــه انســان اســت(، بــر پایــه اشــتراک در خــون 

ــک مقصــد و  ــا تجمــع و اشــتراک در ی ــی ی ــا خــاک و مرزهــای جغرافیای ــژاد، ی و ن

آرمــان )بــه هرگونــه كــه باشــد(، یــا همگونــی در شــکل کار و به کارگیــری ابــزار آن، یــا تشــابه 

ــمن  ــا دش ــارزه ب ــنگری در مب ــا همس ــی، ی ــوع زندگ ــی و ن ــای اجتماع در حیثیت ه

ــدت و  ــل وح ــي ترین عام ــت؛ اساس ــی نیس ــع طبقات ــتراک در مناف ــا اش ــترک، ی مش

پیونــد اجتماعــی، حرکــت مشــترک نــاس بــر روی خــط و در راه مشــخصی اســت کــه 

آگاهانــه در جهــت مقصــد معینــی انتخــاب کرده انــد و رهبــری مشــترک، الزمــه ایــن 

ــل  ــام و امــت در تحلی ــن رو دو واژه ام ــد اجتماعــی اســت. ازای ــوع وحــدت و پیون ن

نهایــی دارای دو معنــی متــالزم و بــه تعبیــر منطقــی نســبی و متضایفیــن هســتند )زنجانــی، 

ــًة  مَّ
ُ
ــْم أ ــِذِه امتُك ــد: »ِإنَّ ه ــاء می فرمای ــوره انبی ــال در س ــد متع 1421، ج2، ص293(. خداون

اْعُبــُدونِ؛ و بی تردیــد ایــن ]اســالم [ آییــن ]حقیقــی [ شماســت؛ 
َ
ــا َربُُّكــْم ف َن

َ
َواِحــَدًة َو أ

درحالی کــه آیینــی یگانــه اســت و مــن پــروردگار شــما هســتم؛ پــس مــرا بپرســتید«. 

الزمــه امــت واحــد بــودن، تــرک مخاصمه هایــی اســت کــه بــه ضــرر اســالم اســت 

ــد: »و  ــد می فرمای ــرآن تأکی ــاظ ق ــن لح ــه همی ــردد. ب ــن می گ ــف دی ــب ضع و موج

]فرمــان[ خــدا و پیامبــرش را اطاعــت کنیــد! و نــزاع ]و کشــمکش[ نکنیــد تــا سســت 

ــد کــه  ــر و اســتقامت کنی ــرود؛ و صب ــان ن نشــوید و قــدرت ]و شــوکت[ شــما از می

ــال: 46(.  ــت « )انف ــتقامت کنندگان اس ــا اس ــد ب خداون

رهبــر معظــم انقــالب مي فرماینــد: »امــروزه فریــاد دفــاع از اتحــاد امــت اســالمی 

و بیــداری اســالمی در دنیــای اســالم و کشــورهای مختلــف و در میــان ملــل گوناگــون 

انعــکاس مطلــوب و مثبتــی داشــته اســت... دل هــای آحــاد امــت اســالمی بایــد روز بــه 

روز بــه هــم نزدیــک شــود و وســایل و ابزارهــای تفرقــه و اختــالف کــه بــه وســیله 
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دشــمن بــر ملت هــای مســلمان تحمیــل شــده اســت، نبایــد در فضــای بیــداری امــروزه 

ــالف  ــی و اخت ــه ای و جغرافیای ــد. مســلمین علی رغــم بعــد منطق ــر افت مســلمانان مؤث

ــه  ــان، همفکــر و همــگام باشــند و ب ــا یکدیگــر همــدل، هم زب ــد ب ــژاد، بای ــان و ن زب

ــزرگ اســالمی حرکــت کننــد« )بهنیافــر، 1391، ش34، ص18(. ســمت هدف هــای ب

اصــل  وحـــدت  و یکپارچـــگي کــه مـــورد تأییــد اســالم اســت،  نتیجــه  داشــتن  

جهان بینــی  پویاســت  و عاملــي مهــم در  پیشــرفت  اســالم، ایجــاد امنیــت، و درنـــتیجه 

ــون   ــتاو لوب ــه گوس ــه طــوري ک ــمدن سازي و شــکوفایي آن محســوب مي شــود؛ ب تـ

فرانســوي،  توحیــد  و اجتمــاع مســلمانان تـــحت لواي آن را دلیـــل  عـــمده  پیشــرفت  و 

ــران، 1393، ش 102، ص9(  ــا و دیگ ــی نی ــد )تق ــلمانان  مي دان ــي  مس کامیاب

در مقابــل ایــن اندیشــه رشــدیافته، افراط گرایــان، به ویــژه فرقــه  وهابیــت و برخــی 

از خودی هــا، بــه دنبــال ایجــاد شــکاف میــان مســلمین و شکســتن اتحــاد آنهــا هســتند.

 مفتیــان وهابــی بــا مشــرک خوانــدن مســلمانان دیگــر، به ویــژه شــیعیان، مهم تریــن 

گام را بــرای دور کــردن مســلمین از یکدیگــر و شکســتن اتحــاد آنــان برداشــته اند. از 

طــرف دیگــر برخــی از شــیعیان نیــز بــدون توجــه بــه مســائل کالن دنیــای اســالم، بــا 

ســخنان و حــرکات تفرقه آمیــز، باعــث تشــدید تنــش میــان مســلمین می گردنــد. مفتــی 

بــزرگ وهابــی می گویــد: »نمــاز بــه امامــت زیدیــه را صحیــح  نمی دانــم؛  زیــرا  خصلــت 

غالــب در آنــان ایــن  اســت  کــه  نســبت  بــه اهل بیــت غلــو می کننــد و انــواع شـــرک را 

مـــرتکب می گردنــد؛ افــزون بــر اینکــه نســبت بــه بعضــی از صحابــه عشــق می ورزنــد  

ــیعه   ــای ش ــه گروه ه ــع بقی ــت وض ــن اس ــد و همچنی ــروز می دهن ــی  را ب و بدعت های

ــی آزار شــیرازی،1370، ش33،  ــر...« )ب ــای دیگ ــه و گروه ه ــل  امامی ــد؛ مث ــروز وجــود دارن ــه  ام ک

ــد و  ــوا می دهن ــه کفــر شــیعه فت ــد، بلکــه ب ــه همیــن حــد اکتفــا نمی کنن ص50(. آنهــا ب

کشــتن آنــان را جایــز می شــمارند )هــان(. گروه هــای مختلــف جهــادی در کشــورهای 

اســالمی، بــر مبنــای افــکار افراط گرایــان بــه وجــود آمده انــد کــه حتــی کشــتن برخــی 
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از مســلمانان را واجــب  می داننــد: »از نظــر ایــن گــروه )ســپاه صحابــه(، مهم تریــن وظیفــه 

یــک عضــو، مبــارزه بــا شــیعه اســت« )جالــی،1390، ص68(. 

ــه گرایــش گروهــي از ســلفیون گفتــه مي شــود کــه مخالفــان خــود را  تکفیــري ب

ــان  ــران، مســیحیان و یهودی ــا از کاف ــق مي شــمارند. منظــور آنه ــر، مشــرک و مناف کاف

ــاد  ــي ی ــمنان صلیب ــوان دش ــه عن ــا ب ــه از آنه ــتند ک ــا هس ــا آمریکایي ه و در رأس آنه

ــش،  ــت خوی ــم نادرس ــه زع ــون ب ــد؛ چ ــیعیان مي دانن ــز ش ــرکان را نی ــد. مش مي کنن

ــراي خــدا شــریک  ــر و ائمــه ب ــور پیامب ــه قب ــرام ب ــا احت ــد شــیعیان ب معتقدن

ــا مــرام و  ــد کــه ب ــروان اهــل ســنت قلمــداد مي کنن ــز پی ــد! منافقــان را نی ــرار داده ان ق

مســلک ایشــان در جهــان اســالم مخالــف هســتند. بنابرایــن حکومت هــاي موجــود در 

ــی، 1393، ش11، ص4(. ــری چوکام ــد )باق ــروع مي دانن ــالمي را نامش ــي و اس ــورهاي عرب کش

ــرا  ــی اج ــای افراط ــه گروه ه ــن« ک ــت ک ــداز و حکوم ــه بین ــهور »تفرق ــعار مش ش

ــد  ــی می شــود کــه می خواهن ــت دســت تمدن های ــا ناخواســته آل ــد، خواســته ی می کنن

تمــدن اســالمی رشــدی نداشــته باشــد. 

ــا از  ــدن آنه ــث دور ش ــلمانان باع ــی مس ــگ، و افراط گرای ــه، جن ــوم تفرق ــار ش آث

ــامانی  ــت، نابس ــه آن، شکس ــه نتیج ــردد ک ــی می گ ــای روزافزون ــر و تنش ه همدیگ

ــت.  ــگان اس ــه بیگان ــل ب ــتگی کام ــت، وابس ــی و درنهای ــای داخل ــادی، جنگ ه اقتص

مســتندهای فروانــی وجــود دارد کــه ابرقدرت هــا، بــه ویــژه آمریــکا، بــه بنیادگرایــان و 

ــان، ص8(.  ــد )ه ــی کرده ان ــی و مال ــای نظام ــون کمک ه افراطی

 امنیت اسالمی؛ ایجاد ناامنی توسط افراط گراها

ــردم از  ــروی م ــال و آب ــان، م ــی ج ــه و ایمن ــت در جامع ــش و امنی ــتقرار آرام اس

هرگونــه آســیب و زیــان، در زمــره نخســتین و مهم تریــن بایســته های رشــد و 

پیشــرفت اجتمــاع اســت. ازایــن رو قــرآن حکیــم، وجــود امنیــت و ثبــات اجتماعــی و 
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ــی  ــای اله ــوب و از نعمت ه ــه مطل ــاخص های جامع ــرس و وحشــت را از ش ــود ت نب

بــر مــردم می دانــد. درمقابــل، زوال و ســلب امنیــت، نشــانة سراشــیبی و ســقوط هــر 

تمدنــی اســت )ســعیدی روشــن، 1393، ش19، ص6(. حضــرت امیــر مؤمنــان در ســخنی ارزشــمند 

ــن  ــان )لیثــی واســطی، 1376، ص295(؛ بدتری ــه الُقّط ــن فی ــم یأم ــا ل ــد: »شــّر األوطــان م فرمودن

ــد«.  ــت ندارن ــاکنانش امنی ــه س ــی اســت ک ــرای ســکونت، جای ســرزمین ها ب

روشــن اســت کــه رشــد اقتصــادی، صنعتــی و علمــی، مرهــون امنیــت داخلــی و 

ــه  ــردد. ب ــی می گ ــی و فرامل ــرمایه های مل ــث جــذب س ــت باع ــت. امنی خارجــی اس

همیــن لحــاظ تأثیــر مســتقیمی بــر رشــد و پویایــی تمــدن دارد. 

یکــی از آثــار ویرانگــر افراط گرایــی، ناامــن کــردن جامعــه اســت. در هر کشــوری 

کــه افراط گرایــی بــه وجــود آمــده، ناامنــی نیــز بــر آن مســلط شــده اســت. تنهــا از 

ــا  ــه تروریســتی و انتحــاری ب ســال 2001 - 20011 میــالدی در پاکســتان 989 حمل

7877 کشــته و زخمــی گــزارش شــده اســت )محبوبــی و دیگــران، 1392، ش 5، ص22(. پیدایــش 

ده هــا فرقــه افراط گــرا در کشــورهای اســالمی بــا خصیصــه پیکارجویــی و خشــونت، 

باعــث ناامنــی بی پایانــی شــده کــه گریبــان جامعــه اســالمی را گرفتــه اســت. یکــی 

از آثــار محســوس ناامنــی، مهاجــرت نخبــگان و دانشــمندان اســالمی از کشــورهای 

ــه  ــدی جــدی علی ــز تهدی ــا نی ــرار مغزه ــن ف ــن اســت. ای ــه کشــورهای ام ــن ب ناام

تمــدن اســالمی اســت. 

ــروت،  ــدرت و ث ــا ق ــته اند ب ــه توانس ــی ک ــی از تمدن های ــر، برخ ــرف دیگ از ط

فرهنــگ خــود را بــر دیگــران تحمیــل کننــد، بــرای جلوگیــری از رشــد تمدن اســالمی، 

ــد. پشــتیبانان  ــان مســلمین دامــن می زنن ــی در می ــی و جنگ هــای مذهب ــه افراط گرای ب

ــزاع و  ــوع جدیــدي از ن ــراي ایــن هــدف )متدن ســوزی اســام(، ن ــان افــراط و تکفیــر ب جری

خشــونت را در جهــان اســالم بنیــان نهادنــد کــه از آن بــه نــزاع یــا جنــگ درون تمدنــي 

یــاد مي شــود. ایــن اقــدام راهبــردی درواقــع یــادآور اســتراتژي دیویــد بــن گوریــون، 
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اولیــن نخســت وزیر رژیــم اشــغالگر قــدس اســت کــه معتقــد بــود »مــا ملتــي کوچــک 

هســتیم و امکانــات و منابــع مــا انــدک اســت و بایــد ایــن خــأ را در برخــورد خــود بــا 

کشــورهاي عــرِب دشــمن، از طریــق شــناختن نقــاط ضعــف آنهــا، بــه ویــژه در زمینــه 

ــه  ــم؛ ب ــه اي برطــرف کنی ــاي طایف ــژادي و اقلیت ه ــاي ن ــن گروه ه ــط موجــود بی رواب

گونــه اي کــه مــا بــه آنهــا دامــن بزنیــم تــا نهایتــاً بــه مشــکالتي تبدیــل شــود کــه حــل 

یــا مهــار آنهــا بــراي ایــن کشــورها دشــوار شــود«. )رضاخــواه، 1392( شــش ســال پیــش نیــز 

ســیمور هــرش، روزنامه نــگار آمریکایــي در نشــریه  » نیویورکــر« بــه همیــن اســتراتژي 

اشــاره کــرد و از تــالش دولــت وقــت آمریــکا بــراي راه انــدازي یــک نــزاع مذهبــي در 

خاورمیانــه پــرده برداشــت. درواقــع استراتژیســت هاي آمریکایــي معتقدنــد همان گونــه 

کــه اختالف افکنــي میــان شــوروي ســابق و چیــن توانســت بــرگ برنــده واشــنگتن در 

تقابــل بــا بلــوک شــرق شــود، نــزاع درون تمدنــي در قالــب جنــگ شــیعه و ســنّي در 

ــل  ــدر اســالمي در مقاب ــوک مقت ــک بل ــي ی ــع قدرت یاب ــد مان ــز مي توان ــه نی خاورمیان

غــرب باشــد.

ج( علم و تعقل اسالمی؛ دوری افراط گرایان از تعقل 

توجــه خــاص دیــن اســالم بــه تعلــم و تعقــل  موجــب  شــد  کــه مســلمانان بــه منابع  

و مراکــز  علمــي ملــل مجــاور دســت یابنــد و از طـــریق  فتوحات بــا تمدن های پیشـــین 

آشــنایي علمــي و عینــي گســترده ای پیــدا کننــد. درنتیجــه بعدهــا شــرایط مناســبي براي 

شــکل گیري مدنیــت  جدیــد  فراهــم شــد . بــه  ایــن  ترتیــب پایــه اصلــي علــم و تمــدن 

اســالمي،  در  خــود اســالم و در محیطــی بــود کــه اســالم، آن را آمــاده و بــه آن ســفارش 

و تشــویق کــرده بــود  )زرين كــوب، 1831، ص28؛ تقی نیا،الهــام(. بــه تعبیــر عالمــه طباطبایــی » قــرآن 

کریــم پــر اســت از آیاتــی کــه مــردم را تشــویق و ترغیــب بــه تفکــر و تعقــل و تذکــر 

ــد« )طباطبایــی،1374، ج4، ص201(. می کن
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یکــی از شــاخص های تمــدن اســالمی ارج نهــادن بــه علم آمــوزی و عالمــان اســت. 

بر  همین  اســاس مســلمانان  از هـــر گـــوشه دنـــیا علم و حکمــت را فراگرفتنــد و چون 

مقلــد صــرف نبودند، بـــه تـــکمیل آن پرداختند و در  فرهنگ و آداب و رســوم بســیاری 

ــدن  ــت، تم ــده اس ــه  آم ــور  ک ــدند. همان  ط ــذار ش ــک، تأثیرگ ــع دور و نزدی از جوام

علمــی و هنــری و فرهنگــی کـــشورهای اروپایـــی، بـــرگرفته از دانش مسلمان هاســت. 

مســلمانان، متخصــص در زمینه هــای   سیاســت ، ادبیــات، جغرافیــا، ریـــاضیات، هیــأت، 

ــع معلمــان تمــدن  غــرب   ــد و درواق شــیمی، فلســفه، طــب، معمــاری و نظامــی بودن

ــران، 1393، ش102، ص17(. ــا و دیگ ــدند )تقی نی ــوب  می ش محس

درحالی کــه دیــن و قــرآن دســتور بــه علم آمــوزی، تعقــل و رشــد علمــی 

ــد  ــا دی ــری ب ــه بش ــتاوردهای اندیش ــه دس ــد و ب ــان، عقل گریزن ــد، افراط گرای می ده

ــه  ــد و ب ــا می کنن ــون اکتف ــی از مت ــر برخ ــه ظواه ــط ب ــا فق ــد. آنه ــارت می نگرن حق

همیــن علــت به آســانی آلــت دســت اســتعمارگران می شــوند: »قدرت هــاي غربــي بــا 

توجــه بــه شــناختي کــه از اندیشــه هاي تکفیــري و الگوهــاي عملــي آنهــا داشــته اند، 

مي دانســتند کــه تقویــت ایــن جریــان در جهــان اســالم نــزاع تمدنــي را مي توانــد بــه 

ــزي، از عمــق  ــل عقل گری ــه دلی ــان ب ــن جری ــرا ای ــد؛ زی ــم زن ــي رق نفــع تمــدن لیبرال

اندیشــه اي کمــي برخــوردار بــوده و توانایــي ارائــه راه حــل و الگــوي جایگزیــن بــراي 

ــا بي توجهــي  ــا اندیشــه اي متحجــر و همــراه ب ــدارد و عمــاًل ب نظام هــاي موجــود را ن

بــه واقعیت هــاي موجــود جوامــع و جهــان معاصــر، بــه ضدیــت و چالــش بــا کلیــت 

تمــدن بشــري و اکثــر پدیده هــاي جدیــد برخاســته و چهــره اي ضــد تمدنــي از خــود 

ــری چوکامــی، 1393، ش11، ص21(.  ــد« )باق ــر مي کن ــان تصوی ــزد جهانی ن

ــر »نقــل« اســتوار  ــد داعــش ب ــه در حــوزه معرفت شناســی، عقای ــوان نمون ــه عن  ب

اســت و عقــل را فاقــد قــدرت شــناخت می داننــد و درعــوض معتقدنــد بایــد بــه کالم 

قــرآن، احادیــث و اجمــاع صحابــه بــدون اجتهــاد توجــه کــرد. بــه عقیــده آنــان عقــل، 
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انســان را از رســیدن بــه ســعادت بازمــی دارد و باعــث گمراهــی و تباهــی می گــردد و 

لــذا هرآنچــه را کــه در برابــر نقــل قــرار دارد یــا توســط آن توجیــه نشــده اســت، کنــار 

ــه  ــوان ب ــه می ت ــرای نمون ــه ب ــد ک ــل می پندارن ــای جه ــد و آن را از جلوه ه می نهن

دســتاوردهای نویــن بشــری اشــاره داشــت )حامتــی، 1394، ش30، ص81(.

زندگی مسالمت آمیز اسالمی؛ ستیزه جویی افراط گرایان

یکــي از مهم تریــن شــاخص هاي تمــدن اســالمی و عامــل رشــد آن از بــدو 

ظـــهورش تـــا  بــه  امــروز، مــدارا و رفــق و ســازش بـــوده اســـت. در ســـیر تـــاریخي، 

ریشــه انـــدیشه مــدارا  در اســالم بـــه زمـــان ظهــور ایــن دیــن الهــي بازمي گــردد؛ بــه 

ــرم و پیشــوایان معصــوم  جلوه گــري  ــر اک ــرآن و  ســیره پیامب ــات ق ــه در آی طــوري ک

خاصي داشــته اســت. زمـــینه این تـــسامح، بـــلندنظري و نداشــتن تعصب، آیات قرآن  

کریــم  و روایــات معصومــان بـــود کــه بـــر رفـــق و مـــدارا بـــا اهـــل کتــاب و دیگــر 

ــه  ــلمانان روحی ــالح  در مس ــتند  و به  اصط ــد داش ــی آزار تأکی ــرکان ب ــلمانان و مش مس

تســاهل و تســامح در مقــام علم آمــوزي و فراگیــري بــه وجــود  آورد . ازایــن رو دربــاره 

تمدن هــاي پیشــین موضــع ویــژه اي را اتخــاذ کــرد؛ بدیــن صـــورت کــه  نــه  در  مقابــل 

آنهــا صف آرایــي کــرد و نــه منفعــل شــد؛ بلکــه بــه  رفــع  نقــاط منفــي و جــذب نقــاط 

ــوب   ــر  زرین ک ــران، 1393، ش102، ص15( دکت ــا و دیگ ــت )تقی نی ــر پرداخ ــاي دیگ ــت تمدن ه مثب

دراین بــاره می گویــد: »تـــمدن اســـالمي نــه تقلیدکننــده صــرف از فرهنگ هــاي ســابق 

ــود و تکمیل ســازنده« )زرين كــوب،  ــده ب ــده محـــ؛ بلکــه ترکیب کنن ــه  ادامه  دهن ــود و ن ب

ــظ  ــاس حف ــر اس ــا ب ــی م ــط خارج ــد: »رواب ــز فرموده ان ــی نی ــام خمین 1381، ص29(. ام

آزادی، اســتقالل و حفــظ مصالــح و منافــع اســالم و مســلمین اســت و بــر ایــن اســاس 

بــا هــر کشــوری کــه مایــل باشــد، بــا احتــرام متقابــل عمــل می کنیــم« )خمینــی، بی تــا، ج5، 

ص80(. یکــی از دانشــمندان اهــل ســنت می گویــد: »فراخــوان اســالم بــرای پدیــد آوردن 
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امتــی متمایــز و دارای اهــداف و ارزش هــا بــا راهکارهــای مخصــوص بــه خــود، امتــی 

ــه خــود  ــای خــاص ب ــا و ویژگي ه ــا اصــول و ارزش ه ــالتی خــاص ب ــه دارای رس ک

ــر  ــا را ب ــه همــه دره ــی اســت ک ــه اســالم دین ــه فهــم نمی شــود ک می باشــد، این گون

ــه  ــد و ب ــی خویش ان ــه زندگ ــا در اندیش ــلمان تنه ــردم مس ــدد، و م ــود می بن روی خ

ــد و کاری  ــت نمی دهن ــردم اهمی ــر م ــه دیگ ــغول اند و ب ــود مش ــه خ ــی ب ــام معن تم

ــد؛  ــان ندارن ــقوط ایش ــرفت و س ــی و پیش ــت و گمراه ــاد و هدای ــالح و فس ــه ص ب

به هیچ وجــه چنیــن نیســت؛ از همــان آغــاز طلــوع فجــر اســالم، رســالت آن، رســالتی 

جهانــی و دعوتــی بــرای همــه بشــریت و رحمتــی بــرای انســان ها، اعــّم از عــرب و 

عجــم، و بــرای همــه ممالــک در شــرق و غــرب، و بــرای همــه نژادهــا اعــم از ســیاه و 

ــوده اســت « )قرضــاوی،1382، ص196(.  ســفید و ... ب

ــه هشــتم ســوره  ــون اساســی اســالم اســت، در آی ــه قان ــه مثاب ــم کــه ب ــرآن کری ق

ممتحنــه می فرمایــد: »خــدا شــما را از نیکــی و عدالــت دربــاره آنــان کــه بــا شــما بــه 

ــا  ــد، بازنمــی دارد؛ همان ــان نکرده ان ــد و از ســرزمینتان اخراجت ــن نجنگیده ان ــر دی خاط

ــد، دوســت دارد. خــدا شــما را فقــط  ــار می کنن ــت رفت ــه عدال ــه ب خــدا کســانی را ک

از دوســتی بــا کســانی نهــی کــرده کــه بــر ســر دیــن بــا شــما جنگیدنــد و شــما را از 

دیارتــان بیــرون کردنــد و از اخراجتــان پشــتیبانی کردنــد؛ و آنــان کــه چنیــن کســانی 

را دوســت بدارنــد، ســتمکارند«. در تفســیر ایــن آیــه گفتــه شــده اســت: »ایــن آیــات، 

توضیحــی اســت پیرامــون آیــه اول همیــن ســوره کــه مؤمنــان را از اینکــه بــا دشــمنان 

خــدا، یعنــی کافــران، رابطــه دوســتی داشــته باشــند، نهــی کــرده اســت. در ایــن آیــه، 

کافــران را بــه دو دســته غیرمحــارب و محــارب تقســیم می کنــد؛ گــروه اول کافرانــی 

هســتند کــه بــا مؤمنــان جنــگ نکــرده و در اخــراج آنهــا از مکــه شــرکت نداشــته اند. 

ــا  ــه آنه ــا را اجــازه داده و نســبت ب ــه آنه ــردن ب ــد نیکــی ک ــل خداون ــن دلی ــه همی ب

ــا  رعایــت قســط و عــدل را مجــاز دانســته اســت؛ امــا گــروه دوم کــه از درِ جنــگ ب
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مســلمانان درآمــده و آنــان را از مکــه اخــراج کرده انــد، نه تنهــا شایســتگی برخــورداری 

از روابــط حســنه را ندارنــد، بلکــه ســزاوار تنبیــه نیــز هســتند« )جــوادی،96/6(.

اســالم بــه تقویــت روحیــه دیگرپذیــری و پذیــرش انســان ها بــه عنــوان همنــوع، 

توجــه خــاص کــرده اســت. بــه همیــن علــت خــون هیچ کــس را مبــاح نمی شــمارد، 

ــی  ــر حرب ــوان کاف ــا عن ــه ب ــد ک ــام مســلحانه کنن ــه اســالم قی ــه علی ــر کســانی ک مگ

ــک  ــه مال ــاره کشــورداری ب ــه درب ــتوراتی ک ــان در دس ــر مؤمن ــناخته می شــوند. امی ش

اشــتر فرموده انــد، بیــان می دارنــد: »بــا همــه مــردم، بــا مهربانــی و احتــرام و انســانیت 

ــر  ــا براب ــو هســتند، ی ــرادر اســالمی ت ــا ب ــد: ی ــان دو گروه ان ــه آن ــرا ک ــار کــن؛ زی رفت

انســانی تــو« )نهــج الباغــه، نامــه53(. 

ــرم  ــود را محت ــاد خ ــود و اعتق ــا خ ــا تنه ــه افراط گراه ــت ک ــی اس ــن در حال ای

ــه همیــن  ــل نیســتند. ب ــده دیگــری حرمــت قائ ــرای هیــچ انســان و عقی ــد و ب می دانن

ــران، 1393، ش11، ص92( و  ــجین و دیگ ــاری هش ــد )غف ــر می پندارن ــه را کاف ــه هم ــت ک ــت اس عل

کشــتن آنــان را الزم. آنهــا حتــی بــه مســلمین هــم بــا دیــده کفــر می نگرنــد و حکــم 

بــه کشــتار بســیاری از مســلمین می دهنــد )باقــری چوکامــی، 1393، ش 11، ص4(. بــه عنــوان مثــال 

رهبــر گــروه »جیــش محمــد« رویکــرد ضدهنــدی ضدآمریکایــی دارد و معتقــد اســت 

ــاکت  ــد آرام و س ــد، نبای ــود نکرده ان ــکا را ناب ــد و آمری ــه هن ــی ک ــا زمان ــلمانان ت مس

بماننــد )جالــی، 1390، ص82(. همچنیــن »در تفکــر دیوبنــدی طالبانــی، جهــان بــه دو بخــش 

دارالحــرب و داراالســالم تقســیم می شــود کــه در خــارج از داراالســالم جهــاد واجــب 

اســت« )هــان، ص119(. گروهــی از افراطیــون، مســلمانانی را کــه قائــل بــه وجــوب جهــاد 

نباشــند، کافــر می داننــد و بــرای آنهــا تفاوتــی نــدارد کــه شــیعه باشــند یــا ســنی )غفــاری 

هشــجین و دیگــران، 1393، ش11، ص92(. بــا توجــه بــه گفتمــان داعــش و ایجــاد »فقــه التکفیــر«، 

ــر  ــه ه ــه ای ک ــه گون ــد؛ ب ــکیل می ده ــت را تش ــن حرک ــی ای ــته اصل ــونت هس خش

ــد  ــا آن برمی خیزن ــارزه ب ــه مب ــر دانســته، ب ــادات ســلفی را کف ــزی خــارج از اعتق چی
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تــا نابــودش کننــد و بــا ایــن تصــور کــه کشــتن یــک نفــر کافــر، آنهــا را بــه ســعادت 

ــی، 1394، ش30، ص81(.  ــبیل اهلل می دانند)حامت ــدت فی س ــران را مجاه ــتار کاف ــاند، کش می رس

داعشــیان بــا هرکســی کــه در ســنگر آنهــا و هم عقیــده آنهــا نیســت، جهــاد می کننــد؛ 

از هــر نــژاد و ملتــی کــه باشــد. در ایــن مبــارزه، تنهــا وابســتگی بــه ایــن ایدئولــوژی و 

فرقــه، شــاخص حــق و باطــل اســت و هیچ گونــه همزیســتی یــا تحمــل و بردبــاری در 

برابــر مخالــف پذیرفتــه نیســت )نوربخــش و مهــدی زاده، 1394، ش47، ص247(. داعــش تمــام جهــان 

را بــه دو قســمت »دار الســالم« و »دار الحــرب« تقســیم می کنــد و خــارج از دار الســالم 

ــی،1393، ش 13، ص162(. ــد )توکل ــتیز می دان ــگ و س را محــل جن

بــه طــور قاطــع می تــوان ادعــا کــرد کــه ایــن اندیشــه نه تنهــا مانــع رشــد تمــدن 

اســالمی، بلکــه موجــب تضعیــف و فروپاشــی آن می گــردد؛ زیــرا روشــن اســت کــه 

هــر تمدنــی کــه بخواهــد در جوامــع بشــری جایگاهــی یابــد و قــدرت گیــرد، بایــد 

بــا منطــق گفت وگــو و مهربانــی وارد شــود تــا بتوانــد تمدن هــای دیگــر را بــا خــود 

آشــنا ســازد. آن گروهــی کــه ســر در گریبــان خــود داشــته باشــد و همــه را از خــود 

ــذب  ــود ج ــوی خ ــه س ــان ها را ب ــه انس ــازد ک ــی بس ــد تمدن ــه می توان ــد، چگون بران

ــه اســالم، اخــالق  ــردم عــرب ب ــروزی اســالم و جــذب م ــد. یکــی از رازهــای پی کن

نیکــوی پیامبــر اکــرم  بــوده اســت؛ چنان کــه در قــرآن کریــم نیــز آمــده اســت: »بــه 

]برکــت[ رحمــت الهــی، در برابــر آنــان )مــردم ( نــرم ]و مهربــان[ شــدی! و اگــر خشــن و 

ســنگدل بــودی، از اطــراف تــو، پراکنــده می شــدند« )آل عمــران: 159(. ایــن رهنمــود قرآنــی 

مخصــوص آن حضــرت نیســت، بلکــه بــرای همــه مســلمین اســت. اگــر مســلمانان 

ــد شــد.  ــده خواهن ــا پراکن ــع از اطــراف آنه ــردم و جوام خشــن و ســنگدل باشــند، م

ایدئولــوژي وهابــي از دو گرایــش مرتبــط بــه هــم تشــکیل شــده اســت: اول، تکفیــر 

تقریبــاً همــه مســلمانان غیروهابــي؛ چــه رســد بــه غیرمســلمانان؛ دوم، تغییــر افراطــي 

دنیــا از طریــق انجــام دادن یک ســري تهاجم هــا کــه بــا هــدف احیــاي امــت اســالمي 
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صــورت مي گیــرد )باقــری چوکامــی، 1393، ش11، ص6(. ایــن ایدئولــوژی بــه جــای آنکــه بتوانــد 

موجــب رشــد تمــدن اســالمی گــردد، تیشــه بــه ریشــه اســالم خواهــد بــود.

ــز هســت،  ــرم نی ــر اک ــرآن و ســنت پیامب ــه خــالف ق ــی ک ــس روش افراط گرای پ

ــود. ــع می ش ــر جوام ــزد دیگ ــور شــدن آن ن ــدن اســالمی و منف ــف تم موجــب ضع

آموزه های مترقی دینی؛ اقدام افراط گراها به واژگون کردن این آموزه ها

هــر تمدنــی بــه وســیله آموزه هایــش اســت کــه موجودیــت، افــکار و فرهنــگ خود 

را بــه دیگــر تمدن هــا معرفــی می کنــد و از ایــن طریــق در رقابــت تمدن هــا توانایــی 

ــه واقعیــت آنهــا توجــه  ــی دارد کــه اگــر ب ــد. اســالم آموزه های ــادن را می یاب ــو افت جل

شــود و حقیقتشــان مکشــوف گــردد، موجــب بالندگــی تمــدن اســالمی و نشــان افتخار 

آن خواهنــد شــد. ازجملــه آموزه هایــی کــه موجــب رشــد و پیشــرفت اســالم گردیــده 

ــوده اســت.  ــاد«، »شــهادت« و »هجــرت« ب ــری«، »جه ــت و رهب ــوزه »خالف اســت، آم

ــه  ــاخت ک ــی س ــان تمدن ــرن چن ــر از نیم ق ــا، در کمت ــن آموزه ه ــا ای ــالم ب ــن اس دی

همــه متفکــران را بــه شــگفت آورد؛ امــا اســتفاده ناصحیــح، تفســیر قشــری، خشــن و 

بی مغــز افراط گراهــا از ایــن آموزه هــا باعــث شــده اســت آموزه هایــی چــون »جهــاد« 

و »شــهادت«، از منفورتریــن مفاهیــم در دنیــای جدیــد نــزد انســان ها جلــوه کنــد. بــه 

عنــوان نمونــه بــه آمــوزه »جهــاد« اشــاره می شــود.

تبدیل جهاد به ترور

فلســفه جهــاد در دیــن، زدودن موانــع تبلیــغ دیــن اســت. بــه همیــن لحــاظ گفتــه 

ــان راه حــق  ــدای منادی ــد کــه ن شــده: »مــردم در همــه اجتماعــات، ایــن حــق را دارن

ــا  ــد آنه ــا آزاد باشــند. حــال اگــر کســانی بخواهن ــول دعــوت آنه را بشــنوند و در قب

ــدا  ــان راه خ ــدای منادی ــد ص ــازه ندهن ــازند و اج ــروم س ــان مح ــق مشروعش را از ح

ــی آزاد  ــی فکــری و اجتماع ــد اســارت و بردگ ــا برســد و از قی ــه گــوش جــان آنه ب
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گردنــد، طرفــداران ایــن برنامــه حــق دارنــد بــرای فراهــم ســاختن ایــن آزادی، از هــر 

ــد و از اینجــا ضــرورت" جهــاد ابتدایــی" در اســالم و ســایر  وســیله ای اســتفاده کنن

ــاد  ــای جه ــس معن ــیرازی، 1374، ج2، ص27(. پ ــکارم ش ــردد« )م ــن می گ ــمانی روش ــان آس ادی

ــه طــور دائــم میــان مســلمین و غیــر  ابتدایــی، شــعله ور نگــه داشــتن آتــش جنــگ ب

مســلمین نیســت )زنجانــی،1421، ج3، ص379(؛ امــا همیــن مفهــوم مترقــی، در نــزد افراطیــون، 

معنــی ناصحیحــی پیــدا کــرده اســت.

جهــاد مفهومــی کلیــدی اســت کــه در نــزد ســلفیان جدیــد ابــزار تحقــق خالفــت 

ــه ایجــاد  اســت. جهــاد ممکــن اســت آشــکار یــا نهــان، مســلحانه یــا غیرمســلحانه، ب

ــت  ــه دول ــام، اقام ــم قی ــا مفاهی ــاد ب ــد. جه ــت اســالمی کمــک کن ــا خالف ــت ی حکوم

اســالمی، داراالســالم و دارالحــرب پیونــد دارد. ســلفیان جدیــد جهــاد را بــه هــر شــکل 

و وســیله ای جایــز می داننــد. بــه عبــارت دیگــر انجــام هــر کاری بــه صــورت قانونــی و 

رســمی، یــا غیررســمی و مخفیانــه کــه بــا هــدف مقابلــه با کفــر و ایجــاد دولت اســالمی 

باشــد، جهــاد تلقــی می شــود )نوربخــش و مهــدی زاده، 1394، ش47، ص246(. ایــن گــروه فقــط بــه قتــل 

ــدارد )هــان،  ــی ن ــان و کــودکان ابای ــی زن ــت نکــرده و از ســوزاندن انســان ها و حت کفای

ــالمندان  و  ــودکان و س ــالم، ک ــادی اس ــای جه ــاس آموزه ه ــر اس ــه ب ص247(؛ درحالی ک

همچنیــن مردم غیرنـــظامی در هـــمه حــال باید در  جنــگ، در امان بماننــد )ایــزدی، 1386، ش39 

و 40، ص80(. در ایدئولــوژی داعــش، »جهــاد« خشــونت آمیز تنهــا نمــاد ایمــان واقعــی تلقــی 

می شــود. داعــش در مجلــه »دابــق« تأکیــد می کنــد کــه »اســالم دیــن جنــگ اســت، نــه 

صلــح« )توکلــی، 1393، ش23، ص162(. آنهــا آنقــدر پیــش رفته انــد کــه »جهــاد« را بــه »تــرور«، و 

مجاهــد را بــه »تروریســم« تبدیــل کرده انــد. تــرور، بــه معنــای تــرس  زیــاد، بیــم، هراس، 

خــوف، وحشــت، کشــتن و از بیــن بـــردن مـــخالفان و ایجــاد رعــب و وحشــت  میــان  

مــردم )هاشــمی،1380، ش21، ص135(، در میــان افراطی هــا بــه عنــوان افتخــار مطــرح اســت و هــر 

گــروه کــه تــرور بیشــتری داشــته باشــد، خــود را برتــر می پنــدارد.
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4.نتیجه گیری 

با توجه به مطالب گفته شده نتایج ذیل به دست می آید: 

تمــدن اســالمی بــا آموزه هــای مترقــی خویــش توانســته اســت تمدنــی بــزرگ . 1

بــه وجــود آورد.

ــرادری و . 2 ــاد ب ــد از: ایج ــالم عبارت ان ــاز اس ــای تمدن س ــن آموزه ه مهم تری

اتحــاد میــان همــه اتبــاع خویــش؛ دســتور بــه تعقــل و علم آمــوزی بــه همــه 

ــاد  ــو، ایج ــان های صلح ج ــه انس ــا هم ــالمت آمیز ب ــی مس ــلمانان، زندگ مس

ــاد و شــهادت. ــگ جه ــا فرهن ــتیزی ب ــه ظلم س روحی

افراط گرایــی، چالشــی مهــم فــرا روی تمــدن اســالمی اســت کــه بــا . 3

ــه  ــی ب ــد برخــی از علمــای اســالمی و دسیســه اســتعمار غرب اندیشــه های تن

ــت. ــد اس ــال رش ــروژه ای در ح ــه – پ ــورت پروس ص

ــالمی، . 4 ــورهای اس ــی در کش ــاد ناامن ــلمانان، ایج ــر مس ــا تکفی ــا ب افراط گراه

ــل  ــح، و تبدی ــل صحی ــم و تعق ــا غیرمســلمانان، دوری از عل ــگ دائمــی ب جن

جهــاد و شــهادت بــه تــرور و انتحــار، باعــث عقب ماندگــی و آســیب دیدگی 

ــوند. ــالمی می ش ــدن اس تم

ــی، . 5 ــر افراط گرای ــاد خط ــن ابع ــا تبیی ــت ب ــلمان الزم اس ــمندان مس ــر اندیش ب

ــوند. ــا ش ــه افراط گراه ــان، ب ــژه جوان ــه وی ــلمین، ب ــذب مس ــع ج مان
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ــکا و  - ی ــا خشــم امر ــان همســو ب ــز وهابی ــاوی تفرقه انگی ــی آزار شــیرازی، عبدالکریــم، 1370، »فت ب

یــب بیــن مســلمانان«، مجلــه مشــکو ة، ش33، زمســتان. اســرائیل از تقر

ــیل 2010  - ــاب س ــی، 1390، »بازت ــان زارچ ــی باقی ــدی و مرتض ــد احم ــی، آرش، حمی بیدالله خان

ــتان.  ــبه قاره، ش 9، زمس ــات ش ــه مطالع ــی«، مجل ــر افراط گرای ــتان ب پاکس

ــوزش  - ــرآن ، اداره آم ــارف ق ــالمی ، مع ــالب اس ــداران انق ــپاه پاس ــالمی س ــات اس ــکده تحقیق پژوهش

ــارم، 1387 ش  ــران، چه ــپاه، ته ــه در س ــي فقی ــي ول ــي نمایندگ ــي سیاس عقیدت

ــالمی از  - ــدن اس ــاخصه های تم ــتمی، 1393، »ش ــته رس ــی و فرش ــی صوف ــام، نصیرعل ــا، اله تقی نی

منظــر آیــات و روایــات«، مجلــه پژوهشــهای اجتماعــی اســالمی، ش102، پاییــز. 

ــالمی و  - ــداری اس ــا بی ــل ب ــمن در تقاب ــیوه های دش ــاره ی ش ــا، 1392، »درب ــواه، علی رض رضاخ

ــه ای.  ــه خامن ــت الل ــمی آی ــگاه رس ــدرج در وب ــلمانان«، من ــی مس هویت یاب

توکلی، سعید، 1393، »القاعده، داعش؛ افتراقات و تشابهات«، آفاق امنیت، ش23، تابستان.  -

جمالی، جواد، 1390، افراط گرایی در پاکستان، مؤسسه مطالعات اندیشه سازان نور.  -

ــوم  - ــدن«، عل ــی ش ــش جهان ــون پوی ــش در کان ــکل گیری داع ــا، 1394، »ش ــی، محمدرض حاتم

ــل، ش30.  ــط بین المل ــی و رواب سیاس

حکیمی، محمدرضا، محمد حکیمی و علی حکیمی،1380ش، الحیاة، ترجمه احمد آرام، تهران.  -

خمینی، سیدروح الله، بی تا، صحیفه امام، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، بی جا.  -
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عمید زنجانی، عباسعلی، 1421 ، فقه سیاسی )عمید(، 3 جلد، چ4، انتشارات امیرکبیر، تهران.  -

ــای  - ــاس آموزه ه ــر اس ــالمی ب ــدن اس ــاخص های تم ــر، 1393، »ش ــن، محمدباق ــعیدی روش س

ــتان. ــار و تابس ــی، ش 19، به ــای قرآن ــم«، آموزه ه ی ــرآن کر ق

ــعه و  - ــای توس ــا و معیاره ــالمی: برنامه ه ــدن اس ــم و تم ی ــرآن کر ــیدعلی، 1391، »ق ــه ای، س خامن

ــز.  ــر، ش44، پایی ــث: کوث ــرآن و حدی ــوم ق ــالمی«، عل ــن اس ــازی نوی ــرفت تمدن س پیش

طباطبایــی، سیدمحمدحســین، 1374، ترجمــه تفســیر المیــزان ، چ5، ترجمــه ســیدمحمدباقر  -

ــران.    ــم، ته ــه ق ــوزه علمی ــین ح ــه  مدرس ــالمی جامع ــارات اس ــر انتش ــی، دفت ــوی همدان موس

عرفــان، امیرمحســن و علــی بیــات، 1393، »آموزه هــای امــت اســالمی در قــرآن و بازاندیشــی در  -

قابلیتهــای فرهنگــی و تمدنــی آن«، تاریــخ فرهنــگ و تمــدن اســالمی، ش15، تابســتان. 

یــان  - غفــاری هشــجین، زاهــد و قدســی علیــزاده ســیالب، 1393، »مؤلفه هــای فرهنــگ سیاســی جر

ســلفی تکفیــری )مطالعــه مــوردی: داعــش(«، مطالعــات سیاســی جهــان اســالم، ش11، پاییــز. 

قرضاوی، یوسف عبدالعزیز سلیمی، 1382ش، قرآن منشور زندگی )ترجمه(، چ1، احسان، تهران.  -

لیثی واسطی، علی بن محمد، 1376، عیون الحکم و المواعظ )للیثي(، چ1، قم. -

محبوبــی، قربانعلــی، شــهراد شــهوند، جعفــر عظیــم زاده، 1392، »حضــور نیروهــای نظامــی خارجی  -

در افغانســتان و گســترش افراط گرایــی فرقــه ای در - پاکســتان - 2001 تــا 20 «، مطالعــات جهــان 

ــالم، ش5، بهار.  اس

محمــدی، محمــد، تابســتان 1392، »رابطــه تمــدن و معنویــت از نــگاه قــرآن، ادیــان، مذاهــب و  -

عرفــان«، هفــت آســمان، ش 58. 

مکارم شیرازی، ناصر، 1374، تفسیر نمونه ، دار الکتب اإلسالمیه، تهران.   -

»رویکــردی  - تابســتان 1391،  فخــری زاده،  حســن  و  برومنــدزاده  محمدرضــا  مجیــد؛  موحــد، 

جامعه شــناختی بــر بنیادگرایــی یــا افراط گرایــی در ادیــان«، علــوم اجتماعــی )دانشــگاه آزاد 

 .17 ش  شوشــتر(، 

ــان داعــش و  - ی ــوژی جر ــز و زمســتان 1394، »ایدئول نوربخــش، یونــس و منصــوره مهــدی زاده، پایی

ــناختی، ش47.  ــات جامعه ش ــه آن«، مطالع ــش ب ــی گرای ــی - اجتماع یخ ــل تار دالی

یســم بین المللــی«، مجلــه  - ــا ترور ــل ب هاشــمی، کامــران، پاییــز 1380، »حقــوق اســالمی در تقاب

ــرد، ش21.  راهب
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Extreme Islamism, Challenge of Islamic Civilization1

Mohammad Hadi Heidari2

 Abstract
Islam, with its progressive doctrines, created a great civilization that 

spread to the west and east of the world. The teachings such as Islamic 

alliance, science and intellect, peaceful life and the culture of jihad and 

martyrdom were the most important factors in the progress of Islamic 

civilization. But the extremism that is currently developing as a process 

is a major challenge of Islamic civilization. Extremists, with the tactful 

of Muslims, the creation of divisions, drought, the overthrow of the 

teachings of jihad and the martyrdom to the assassination and suicide, 

have made Islamic civilization at risk of weakness and backwardness. 

Therefore, it is necessary for the Islamic thinkers to prevent the 

extremists from attracting young people by explaining the dangerous 

dimensions of extremism.

Keywords: extremism, Islamic civilization, fundamentalism, charac-

teristics of Islamic civilization
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