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 قسمت اول

پدیده های منفی اند که موجودیت اش نه  ۀموجود  جهان و کشورما افغانستان تعصب و افراط گری از جملاوضاع و احوال  در

 ا  خاصتهنگ جوامع و این تعصبات و افراط گرایی ها فر بلکه میدهد توسعهجنگ و کشمکش های ملی و منطقوی را  ۀتنها ادام

فراط گرایی نه تنها در ما را دگرگون ساخته و همه روزه در میان مردم برای خودش جا باز میکند. گسترش تعصب و ا ۀجامع

.... ....هاد فی سبیل هللا، القاعده، گروه های طالبا نی، داعش، بوکو حرام های اسالمی در زیر نام اخوان المسلمین، جمیان کشور

ازیست زیر نام پوپولیست ها، نیو ناحزاب راست گرای افراطی، ناسیونالیستی، فاشیستی بلکه در کشور های غربی نیز و غیره 

بیگانه ستیز و یهود ستیز با تعصب شدید تا قومی، اسالم ستیز، با گرایش های مذهبی،  و غیره افراطی ی، ناسیونالیست هاها

 کنند.  سرحد کشتن و کشته شدن آرمان خویش را پرستش می

تهاجمات انتحاری، حمالت انفرادی و به سایر شیوه های ضد انسانی از جانب همین متعصبین  ۀافراد ملکی ذریع ۀکشتار بیرحمان

  .جدی مواجه ساخته است ۀروی زمین به مخاطرسیاسی و فرهنگی امنیت بشریت را در  نژادی، مذهبی، ملی،

یستم س متأسفانههای خانمانسوز صلیبی و طی دو جنگ جهانی تجربه کرده است اما  بشریت با آنکه این تعصبات را طی جنگ

کنند بلکه در اکثر کشورهای جهان  برای جلوگیری آن نه تنها کاری نمیهای رهبری کشور های جهان و کشور ما افغانستان 

و در جایی زیر نام دیموکراسی و آزادی  ، دولت ناب محمدیدر جایی زیر نام سپاه اسالم و دولت اسالمی های افراطیاین نیرو

امریکا، عربستان  ۀهایی چون پاکستان، ایاالت متحدو کشور گردند از امکانات و قدرت بیشتر برخوردار میهای )انسانی( 

ژیک ستراتیخویش از این گروه ها برای مقاصد های دیگر در سیاست های رسمی از کشور ای یل، انگلستان و عدهئسعودی، اسرا

د بلکه گرد ند که این کار نه تنها باعث رشد هر چه بیشتر تعصب و افراط گرایی در جهان میینما و استیال گرانه استفاده می

و  تعصب بیشترین صدمات خونبارواپسین  هۀد که در چهاران عقاید مختلف  را در تخاصم علیه یکدیگر قرار میدهد گدارند

مر ا کشور ما ند. از اینرو بر همه روشن ضمیران، دانشمندان، اهل خبره و سیاسیونه اما متقبل شدمردم کشورافراط گرایی را 

نبار ج خوئتاو ن شوم مبادرت ورزند ۀای جلوگیری از اشاعه این پدیدمبرم و الزمی است تا با تمام نیرو و امکان دانشی شان بر

  مخالف انسان، انسانیت و آزادی های انسانی را برای مردم توضیح دهند. ۀاین پدید
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ر باشند هرکدام بالنوبه د از جمله پیآمد های تعصب در عمل می قضاوت پیش از وقتو که لجاجت، تقلید کور کورانه  از آنجایی

 گردد. جایش توضیح می

 واناست كه مفاصل استخ م زندهزدر ارگانی هایى در اصل به معنى رشتهگرفته شده است که « عصب» عربی کلمۀاز « تعصب»

 مغزو فکر  بهعمل تعصب را بخاطری برای این موضوع برگزیده اند زیرا  کلمهاین  دهد، ها و عضالت را به هم پیوند مى

 هبانه چسپیدآموضوع و یا شخص پرستش ماندیشه، عملی لجوجانه به یک پدیده،  تمام وابستگی فکری وبا و  تأثیر گذاشتهشخص 

  گردد. میبه آن قدسیت قایل  و

حد جنون رسیدن ه میگویند که در پرستش و ستایش ب ( Fanatieke)یا فناتیک  (Fanatisme) را فناتیزم در زبان التین آن

در اندیشه و  افراط گراییجانب داری افراطی یا که در زبان دری معادل آن  مقدس هم گفته شده است ۀیدهد و مقبررا معنی م

ورانه ، کور کبی چون و چرا کردن، جانبداری کردن، حمایت کردن و پافشاری گرویدن تعبد، میتوان استفاده کرد.نیز را  عمل

ییز اگوستین نیکالس رو. چنانچه جورج گویند تعصب را ی و پدیده ای شیمنطق به آیینی، نظری، شخصی،  فاقد استدالل و و

 1۸۶3مشهور به جورج سانتیانا )    Jorge Agustin Nicolas Ruiz De Santayana Y Borras  ای بوراسسانتیانا دی 

 ریف میکند: عفیلسوف، شاعر و رمان نویس مشهور اسپانویی  تعصب را چنین ت ( میالدی  19۵2 –

 ید.در وقتی که هدف را فراموش کرده اتعصب یعنی تالش خود را مضاعف کردن 

ا تا ا به فکری که شخص متعصب رمستدل به چیزی، به شخصی و یغیر منطقی و نا ب در حقیقت به معنی وابستگی کامال  تعص

میدارد تا حقیقت را فدای این وابستگی اش کند. شخص متعصب با اسرار و لجاجت تمام گزینه های ور کورانه واحد تقلید کسر

 انی دیگرهاایل بوده و تمام اعتقادات و باوردیده گرفته به آنچه باور پیدا کرده قدسیت قمنطقی، حقیقی و واقعیت ها را نا علمی،

 شمارد.  را مردود می

 ،سالم و خانواده های متعصب، عدم دسترسی به اطالعات مکملتربیت نا و خود بزرگ بینی،غرور  بیسوادی، جهل، نادانی،

 باشد.  و کثرت پدیده های خرافی در جامعه ریشه های اصلی ایجاد تعصب در میان مردم میاحساساتی حرف زدن و عمل کردن 

شرط از باور های خرافی گذشتگان و انتقال آن نسل به  وسیله والدین و خانواده با پیروی بدون قید وه بیشترین نوع تعصب ب

وش و یا کنند، به یک ر بستگی شدید پیدا میاو فراد متعصب به یک نظریه باور، اعتقادا کند. نسل به فرزندان شیوع پیدا می

 متمایل میگردند همین است که هیچ تغییر و دگرگونی را نمی ا  شدید ، به یک شخص و یا رهبرگیرند میعاشقانه عادت  ۀقاعد

 میگردد.شان بیگانه  بالاثر همین یکنواختی همه پدیده های ماحول برای پذیرند و

 آنها برای خودشانبینند.  خواهند می شان می بینند یا بهتر است بگوییم طوری که خود افراد متعصب جهان را طور دیگر می

افراد متعصب همه امور بینند.  نمی ال  صیت های پیرامون شان را اعو واقسازند  می وابسته، محدود و مختص به خود جهانی

 نو و فکر   ۀگیرند. هیچ اندیش می شعیار های قهرمانان خودشان به سنجو فرهنگ را با ماقتصاد ، ی، اجتماع، سیاستگزند

یلی ها خبود قهرمان افسانوی شان  ند که اگر این اندیشه و یا فکر پسنددیده و خوب میپذیرند. آنها به این باور را نمی یجدید

الش و همچنان ت ندستیز در جنگ و است غیر از فکر خود شان علیه هرچهآنها با تمام قدرت بر اء  د بنبه ایشان میرسانقبل آنرا 

آنرا حتی به زور سرنیزه به مردم در صورت امکان بر این دارند تا فکر، باور و اعتقاد شان را همه چشم پوشیده بپذیرند و یا 

ی دیگر جای کسه ست که کسی دیگر بو اعتقاد راهی نیخواهند بدانند که رسیدن به باور دانند و یا هم نمی  می قبوالنند. آنها نمی

 این راه را پیموده اند تنها کاری که از آنانیکه قبال  ، این باور برسدیا و به آن و  آنرا برود هر کی خودش باید این راه را بپیماید

و  زور توپ را به نه اینکه آنان ندرسانبرین ئخویش را به سادست شان بر می آید همین است که دالیل، شواهد و استنباطات 

مام افراد تو یا فرهنگی دارند ، نژادی که نظریات دگم مذهبی، سیاسی، ملی و یا آنانی متعصبین شان بکشانند. راه خوده تفنگ ب
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باشد.  همان فکر دگم شان محدود می ۀ، دنیای آنها در محدودشمارند را دشمن مطلق میخود فکر مخالف و یا  جهان غیر خود

پذیری گرداند همانا آشتی نا ی و امنیت انسان در روی زمین میگخطرات بزرگ و تباهی را متوجه زند همحدودآنچه در این 

حد جنون سرو تا  انعطاف نا پذیر ،گرشد زیرا افراد متعصب بسیار خشونتبا مختلف می متعصبین با دگر اندیشان در جوامع

از ند کن که آنچنان فکر نمی هایینند در راه فکر دگم شان همه آکه هر آن آماده ا فکری و مصالحه نا پذیر ۀوابسته به یک محدود

راط گرایی است که بکشند و یا از کشته شدن خود هم هیچ هراسی به دل ندارند. همین خصوصیت تعصب و افمیان بردارند و 

 ید. از بررسی هایبر نیستی میطرف پرتگاه ه ، مذهبی و ایدیالوژیک ببزرگی از افراط گرایی راست و چپ جهان را به خطر  

 ورساند که همه تشکیالت  وضاحت میه که در میان متعصبین اعم از مذهبی، ملی، ایدیالوژیک و فرهنگی صورت گرفته ب

خش و پ ، انتحاری،، جنگدگر اندیشان فزیکی محو، بستنو  المال از خشونت، کشتناافراط گرا ممتعصبین این برنامه های 

ه برای گزار ک تأثیرر خطوط فکری ئعناوین بسیار ارزشمند دینی، شعارهای میهن پرستانه و سااشاعه نظریات افراطی در زیر 

و مغز افراد با گرایشات  ذهن کنند. د سوء استفاده ابزاری مینباش زیادی از مردم از اهمیت مادی و معنوی برخوردار می ۀعد

مس کنند و لخواهند بخوانند، بشنوند، ببینند  هایی را میندارند، آنها تنها چیزی شنیدن نظریات غیر از خود را گحتی امادافراطی 

 کنند و از نظر شان باطل است. که به آن باور دارند و وابسته شده اند و تمام جهان خارج از این خط را نفی می

اب کت بین بردن تمام کودکس های ما یا ها از جانب اسپانویان در امریکا،از  ه کرد،ئتوان ارا های فراوان در این زمینه می مثال

ن های اتحاد شوروی، ها بعد از انقالب اکتوبر در سرزمی های تسخیر شده، کتاب سوزی های روسدر کشوراعراب سوزی های 

افغانستان و ده ها نمونه و ی مجاهدین در افغانستان و کتاب سوزی و نوار سوزی های طالبان بعد از تسخیر کتاب سوزی ها

   مثال دیگر از این قبیل در جهان وجود دارد.

گردد زیرا افراد زیانمند از تعصب به عمل بالمثل  مد های تعصب در جوامع باعث بروز تعصب در میان مردم عوام نیز میآپی

که جنگ های دوامدار جریان دارد این خطر بیشتر متصور است که کشور ما افغانستان  ورزند و در کشور هایی مبادرت می

 ها را دیده است.ناحیه بیشترین ضرراز این 

 پایان قسمت اول

 ادامه دارد

 

 

 
 

 تذکر: 
هرگاه خوانندگان محترم متمایل باشند که نبشته ها و مطالب دیگری از این نویسنده را مطالعه کنند، می توانند با 

 .عکس نویسنده در صفحۀ مقاالت، به "آرشیف" شان رهنمائی شوند "کلیکی" بر
 

 

 

 

 

 
 

 (قسمت اول) افراط گراییو  سیری در توضیح تعصب
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