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گروههای تکفیری و همگرایی جهان اسالم

1

محسن محمدی

2

چکیده
یکــی از مهمتریــن مســائل کنونــی جهــان اســام ،همگرایــی اســت .جهــان اســام
علیرغــم برخــورداری از ظرفیتهــای متعــدد همگرایــی ،امــروزه دارای نشــانههای
مختلــف واگرایــی اســت کــه ســبب شــده عمــده منازعــات کشــورهای اســامی ،بیــن
بــه وجــود آیــد .در ایــن شــرایط حســاس ،گروههــای تکفیــری بــا توجــه بــه قرائــت
انحصارگرایانــه از اســام و طــرد خشــن مخالفانشــان ،بــه عاملــی جهــت واگرایــی
در جهــان اســام تبدیــل شــدند .ایــن مقالــه بــا روش کتابخان ـهای و تحلیلــی و بــر
اســاس نظریــه ســازهانگاری ،درصــدد پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه گروههــای
تکفیــری چگونــه مانــع همگرایــی جهــان اســام هســتند و گفتمــان تکفیــر چــه آثــار
منفــی و مخربــی در همگرایــی جهــان اســام دارد .بــه ایــن منظــور مبانــی همگرایــی
در ابعــاد معرفتشــناختی ،ارتباطــی ،فرهنگی-اجتماعــی ،سیاســی و اخالقــی دربــاره
نقــش مخــرب گروههــای تکفیــری در همگرایــی جهــان اســام تحلیــل میشــود.
واژگان کلیدی :هویت ،سازهانگاری ،گروههای تکفیری ،همگرایی ،خشونت.
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 .2دکترای مطالعات انقالب اسالمی ،پژوهشگر پژوهشکده مطالعات منطقهای پژوهشگاه بینالمللی المصطفی:
mohsen2491@yahoo.com
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دو کشــور اســامی باشــد و نوعــي رقابــت منفــي بيــن كشــورهاي عضــو جهــان اســام
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مقدمه
ی بـــنيادي و حياتــي براي
مســئله وحــدت و انســجام امــت اســامي ،ارزش و ايــدها 
ت و پيشــرفت جوامــع اســامي اســت و مــورد تأكيــد متــون و پيشــوايان
ظ هويـ 
حفـ 
دينـــي نيــز بــوده اســت .جـــامعه اســـامي بــر پايــه آموزههــای اســامي ،جامع ـهای
ي گــرد
مبتنــي بــر محبــت و اخــوت اســت كــه اعضــاي آن ،بــر محــور بــرادري دين ـ 

ژپوهشانهمعلوم انسانی اسالمی

هــم آمــده باشــند (حجـرات .)10:ايــن بــرادري جنبــه عاطفــي صــرف نــدارد؛ بلکــه پيمانــي
اســت پايــدار و ناگسســتني کــه ريشــه در ايمــان مســلمانان دارد و از عمــق جـــان آنــان
برميخيــزد و تمــام ابعــاد زندگــي فــردي و اجتماعيشــان را فــرا ميگيــرد .قــرآن
کريــم از تأليــف قلــوب و ايجــاد پيونــد بــرادري ميــان مســلمانان بــه عنــوان نعمــت
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الهــي يــاد ميکنــد (آلعم ـران )103 :و نبــود تفرقــه در دیــن را از اصــول مشــترک ادیــان
برمیشــمرد« :آیینــی را بــرای شــما تشــریع کــرد کــه بــه نــوح توصیــه کــرده بــود و
آنچــه را بــر تــو وحــی فرســتادیم و بــه ابراهیــم و موســی و عیســی ســفارش کردیــم،
ایــن بــود کــه دیــن را برپــا داریــد و در آن تفرقــه ایجــاد نکنیــد! (شــوری.)13 :
جهــان اســام همــواره بــا دیالکتیــک فراســنت و خردهســنت ،یعنــی جــدال
«عناصــر اتحادبخــش» (فراســنت) در تمــدن مــادر بــا «عناصــر تفرقهافکــن» (خردهفرهنــگ)

روبـهرو بــوده اســت .روش زندگــی و میــراث تاریخــی مشــترک از عناصــر اتحادبخش،
و ویژگــی بومــی و فرقــهای از عناصــر تفرقهافکــن اســت .ایــن اختالفــات ،خــارج
از چارچــوب عناصــر کلــی قــرار دارنــد ،ولــی بــه ســبب واقــع شــدن در ظــرف
جغرافیایــی ـ انســانی مشــترک بــا عناصــر اصلــی ،پیونــدی عمیــق بــا آنهــا برقــرار
کردهانــد .ازای ـنرو وجــود عناصــر اتحادبخــش در تمــدن کالن اســامی ســبب شــده
اســت کــه جهــان اســام بــرای تبدیــل شــدن بــه مرکــز سیاســی و فرهنگــی متحــد،
از ظرفیــت باالیــی برخــوردار باشــد .ازای ـنرو هربــار کــه ایــن عناصــر اتحادبخــش
بــه واســطه دعــوت ،رســالت یــا رهبــری در ســطح وســیعی برانگیختــه و جلوهگــر
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شــدهاند ،مــردم بــا آنهــا همــراه شــدهاند و بــه طــور کلــی زمینــه بــرای اتحــاد سیاســی
نیــز فراهــم شــده اســت( .ر.ک :ابراهیــم ،1390 ،ص)68

امــروزه اســامگرایی بزرگتریــن چالــش پیــش روی برداشــت ســکوالر،
تاریخــی و اروپامحــور از روابــط بینالملــل اســت و مفهــوم امــت اســامی کــه خــود
از نشــانههای اســام سیاســی در ســطح بینالملــل 1اســت ،نمونــهای از اجتمــاع
پساوســتفالیایی اســت کــه جوامــع اســامی را حــول ارزشهــای مشــترک جمــع
صحیــح باشــد کــه میگویــد« :در قلــب دکتریــن سیاســی اســام ،امــت و جامعــه
اســامی جــای دارد» (ملبتــون ،1374 ،ص .)53امــت اســامی ،مــردم جوامعــی هســتند کــه
دیــن اســام را بــه عنــوان آییــن و دیــن ســعادتبخش در دو قلمــرو مــادی و معنــوی
پذیرفتهانــد (موثقــی ،1375 ،ج ،1ص 12و  .)13بهاینترتیــب مفهــوم «امــت» در اســام ،حاکــی
از نگــرش جهانــی اســام اســت( )734-727 pp ,2008 ,Giorgioکــه میتوانــد بنیانــی بــرای
همگرایــی جهــان اســام ایجــاد کنــد.
بــا وجــود ظرفیــت بســیار بــاالی همگرایــی در جهــان اســام بــا تکیــه بــر عناصــر
مشــترک ،جهــان اســام بــا تــداوم حضــور عوامــل واگــرا و تقویــت آنهــا ،در دام
تقابــل درونــی و بیرونــی افتــاده و بــا وضعیتــی نامطلــوب روبـهرو شــده اســت .ایــن
شــرایط موجــب گردیــده در وضعیــت کنونــی ،ایــده همگرایــی جهــان اســام در
صحنـ ه عمــل ،توفیــق چندانــی نیابــد .البتــه اشــتراک منافــع میــان برخــی از کشــورهای
اســامی در بعضــی از مناطــق جهــان اســام باعــث شــده مجموعههایــی همســو بــا
یکدیگــر شــکل بگیــرد ،ولــی حتــی در آن مناطــق ،فضــای همگرایــی بــه معنــای
 . 1اســام بــا تأکیــد بــر ســاختار امــت ،اتحــاد علــوم بشــری بــا اهــداف الهــی ،و بازســازی رابطــه جهــان اســام
و غــرب میتوانــد چشــماندازهای نوینــی را در عرصــه نظریهپــردازی روابــط بینالملــل بگشــاید (مســعودی،
 ،1389ص.)68
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میکنــد )729-727 pp ,2008 ,Giorgio( .بــه نظــر میرســد تعبیــر پروفســور اچ .زیگمــن
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حــد اعــای همــکاری و پیوســتگی ناشــی از یــک هویــت مشــترک اســامی مشــاهده
نمیشــود و اکثــر کشــورهای اســامی تمایــل دارنــد در فضــای بازدارندگــی ،موازنــه
قــوا و قدرتمحــوری ،اهــداف و منافــع خــود را تعقیــب کننــد (رک :قاســمی.)1391 ،
ب�اـ توج�هـ ب�هـ م�وـارد ذیلــ ،جهانبینــی سیاســی حاکــم بــر حــوزه کشــورهای
اســامی ،از حیــث انســجام درونــی ،وضعیــت مطلوبــی نــدارد و بیشــتر بــه الگــوی
واگرایــی نزدیــک اســت تــا همگرایــی:
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1 .1عمــده منازعــات کشــورهای اســامی بیــن دو کشــور اســامی بــوده اســت
(ر.ک :برچــر ،1382 ،ج1؛ افتخــاری )1379 ،کــه مخالــف اصــل کلــی حاکــم بــر سیاســت
اســامی اســت کــه مســلمانان را بــرادران دینــی و متعلــق بــه داراالســام (نــه
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دارالکفــر) میدانــد .میــزان زیــادی از تــوان کشــورهای اســامی کــه میتوانســت
در مدیریــت کانونهــای بحرانــی ماننــد رژیــم اشــغالگر قــدس صــرف شــود،
در چنیــن جنگهایــی از بیــن رفتــه و منافــع آن بــه دشــمنان اســام رســیده
اســت )2001 ,see: Joseph(.

2 .2نوعــي رقابــت منفــي بيــن كشــورهاي عضــو جهــان اســام بــه وجــود آمــده
كــه منطــق معــادالت قــدرت در ايــن حــوزه را بــه «بــازي حاصلجمــع صفــر»
نزديــك کــرده اســت (ر.ک :افتخــاری1380 ،الــف ،ص  .)526-505از ايــن جهــت رشــد و
توســعه توانمنديهــاي يــك كشــور اســامي ،از نظــر ديگــر كشــورها يــك
تهديــد بالقــوه ارزيابــي ميشــود و لــذا تضعيــف وی بــراي بازيگــران ديگــر
ارجحيــت مييابــد .بــه عبــارت ديگــر منفعــت مشــتركي كــه بتوانــد مجمــوع
توانمنــدي كشــورهاي اســامي را بــا يكديگــر همســو ســازد ،هنــوز عينيــت
خارجــي پيــدا نکــرده و ایــن امــر ســبب شــده بازيگــران خارجــي بتواننــد بــه
اجتمــاع كشــورهاي اســامي نفــوذ کننــد (ر.ک :کلینتــون ،1379 ،ص .)112-100
بــه عبــارت دیگــر در جهــان اســام چالشهــای متعــددی بــرای همگرایــی وجــود
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دارد (عیوضــی ،1390 ،ص .)130آنچــه امــروز در روابــط میــان اکثــر کشــورهای جهان اســام در
عرصههــای مختلــف مشــاهده میشــود ،بیشــتر نشــان از روندهــای واگرایانــه و گریــز
از مرکــز دارد (والیتــی .)1389 ،از جهــت هویتــی نیــز تاکنــون فرهنــگ اســام کمتــر بــه
عنــوان اصــل هویتبخــش جمعــی ،مــورد نظــر جوامــع اســامی بــوده اســت (ســیمرب،

قربانــی ،1390 ،ص  .)242-231بنابرایــن هرچنــد جهــان اســام بــرای تشــخص هویتــی و تبدیــل
شــدن بــه یــک کل همگــن و مجموعــه بههمپیوســته پایــدار در عرصــه بینالمللــی
برخــی تشــتتها در درون ایــن پیکــر واحــد ،مانــع فعالیــت منســجم آن در عرصــه
بینالمللــی میشــوند.
دراینبیــن و بــا ایــن وضعیــت نامســاعد همگرایــی جهــان اســام ،گروههــای
تکفیــری نیــز از مخربتریــن عوامــل واگرایــی هســتند کــه بــا قرائتــی تنگنظرانــه
و تأکیــدی مســتهجن بــر فرقهگرایــی تمامیتخــواه ،ایــده همگرایــی جهــان اســام
را بــا خطــری جــدی مواجــه کردهانــد .جریانهــای تکفیــری بــر اســاس نوعــی
برداشــت غلــط و منحــرف از آموزههــای اســام ،برخــوردی خشــن ،انعطافناپذیــر،
طردگرایانــه و حذفگونــه دارنــد .ایــن قرائــت از اســام مانــع برقــراری ارتبــاط
دوســتانه و همگــرا بیــن گروههــای اســامی میشــود و آنهــا را بــه جــای اینکــه
در کنــار هــم قــرار دهــد ،در مقابــل یکدیگــر مینهــد .اهمیــت و تأثیــر ایــن موضــوع
بــه حــدی اســت کــه مقابلــه بــا ایــن گروههــا عاملــی بــرای همگرایــی جهــان اســام
معرفــی شــده اســت (محمــدی املوطــی ،1393 ،ص .)544-489
مشــخصه اصلــي و نمــود عينــي و عملــي تکفيــر ،طــرد ســاير مســلمانان اســت
کــه در برخــي نظرهــا بــا گروههــاي تکفيــري همــراه نيســتند .در ايــن فضــا بســياري
از مســلمانان ،بــا عنــوان کفــر از دايــره ايمــان خــارج ميشــوند .ايــن قرائــت ،هرگونــه
همدلــي و تفاهــم را از فضــاي جهــان اســام خــارج ميکنــد .بــر ايــن اســاس،
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جهــت نقشآفرینــی و اعــام موضــع ،از زمینــه و ظرفیــت باالیــی برخــوردار اســت،
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ميتــوان گروههــاي تکفيــري را از موانــع همگرايــي در جهــان اســام دانســت .البتــه
ســلفیان تکفیــری اندیش ـهها و رفتــار خــود را کــه ســبب تکفیــر دیگــر مســلمانان و
مهمتریــن مانــع همگرایــی جهــان اســام میشــود ،بــه ســیره ســلف صالــح نســبت
میدهنــد؛ ولــی بــا بررســی و مقایســه دقیــق عقایــد وهابیــت و آرا و اندیشــههای
ســلف نیــز مشــخص میشــود آنچــه محمدبنعبدالوهــاب و هــواداران او در قــرن
دوازدهــم مطــرح کردهانــد ،بــا اندیشــه و شــیوه ســلف کامـ ً
ا متفــاوت اســت .علمــای
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ســلف ،شــیعه را تکفیــر نکردهانــد ،بلکــه تمــام احــکام اســام را در مــورد آنهــا جــاری
دانســتهاند و بدینترتیــب راه تقریــب و وحــدت را نبســتهاند (حيــدري ،1388 ،ص .)106-85
البتــه توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه نبایــد همــه نیروهــای ســلفی را
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ـه همــه
در ایــن مــورد یکســان انگاشــت .برخــافتصــور بســیاری از متفکــرا ن کـ 
ســلفیان را افراطــی و مخالــف تقریــب میداننــد ،بخشــی از آنــان مدافعــان تـــقریب
و وحــدت اســامیاند .گرایشهــای فکــری گوناگونــی در میــان ســلفیان وجــود
ی و افـــراطی دیوبنــدی
دارد؛ ماننــد :ســلفیه تکفیــری وهابــی عربســتان ،ســلفی ه اعتدالـ 
شــبهقاره هنــد ،ســلفی ه اعتدالــی زیدیــه یمــن ،ســلفیه تقریــب اخوانالمســلمین مصــر
و ســـلفیه جهــادی ســید قطب ـی .ســلفیه وهابــی بــا حربــه تکفیــر ،بیشــترین نقــش را
در تفرقــه میــا ن مســلمانا ن دار د و ضــد تقریــب عمــل میکنــد .گرایــش ســلفی در

هنــد از طریــق شــاه ول ـی ّ
ش یافــت ،امــا بــه
الل دهلــوی بــا رویکــرد اعتدالــیگســتر 
ت ســلفیه
دلیــل مســائل ســـیاسی ،برخــی از دیوبندیــه و جماعــه التبلیــغ ب ـ ه تفکــرا 
ک شــدند .در
ی روی آوردنــد و برخــی از حنفیــان عقلگــرا بــه وهابیــت نزدی ـ 
افراط ـ 
قــرن چهــارده ،ســید محم ـ د رشــید رضــا در شــمال آفریقــا از وهابیــت طــرفداری
در تندرویه ـا
کــرد و تفکــرات ابنتیمیــه را پذیـــرفت ،ولــی هـــیچگاه بــا وهابیــان 
و تکفیــر موافــق نبــود .اخوانالمســلمین مصــر گرایــش ســلفیه اعتدالــی را پذیرفتنــد
و تقریــب میــان مذاهــب را در دســتور کار خویــش قــرار دادنــد .البتــه دراینمیــان
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ی آوردنــد (ر.ک :فرمانیــان ،1389 ،ص -131
برخــی از اعضــای اخوانالمســلمین بــه افــراط رو 

 .)150برخــی از گرایشهــای ســلفی را میتــوان در راســتای ایــده همگرایــی جهــان
اســام تحلیــل کــرد؛ ماننــد اخوانالمســلمین مصــر کــه در اصــل ســلفیگری بــا ســایر
ســلفیه مشــترک اســت ،ولــی برخــاف ســلفیان تکفیــری ،همگرایــی مذاهــب اســامی
را در دســتور کار خــود قــرار داده اســت (حامتــی ،1393 ،ص .)418-399
در ایــن مقالــه درصــدد پاســخ بــه ایــن ســؤال هســتیم کــه گروههــای تکفیــری
منفــی و مخربــی بــر همگرایــی جهــان اســام دارد .بــه ایــن منظــور بــا توجــه بــه
ابعــاد هویتــی و فرهنگــی نظریــه ســازهانگاری در تبییــن همگرایــی ،ایــن نظریــه
را برگزیدیــم .در جمعبنــدی مقالــه ،آنچــه در بخــش چارچــوب نظــری بیــان شــده
اســت ،بــا یافتههــای تحقیــق در مــورد گروههــای تکفیــری و همگرایــی ،جمعبنــدی
و تحلیــل میشــود.
چارچوب نظری
ســازهانگاری بــه انــواع گســتردهای از رویکردهــای روابــط بینالملــل ،از رویکــرد
واقعگرایــی علمــی تــا ســازهانگاری پساســاختارگرا اطــاق میشــود .ویژگــی مشــترک
تمــام گونههــای ســازهانگاری ایــن اســت کــه واقعیــت اجتماعــی برســاخته اســت؛
مفاهیــم اجتماعــی از طریــق تعامــات اجتماعــی بــه وجــود میآینــد؛ ســاختار و کارگزار
بــه طــور متقابــل ســاخته میشــوند و همچنیــن هنجارهــا و قواعــد در شــکلگیری
هویــت کشــورها نقــش دارنــد (پرایــس ،1386 ،ص .)520- 518نقــش و جایــگاه ســاختارهای
معنایــی ،ایدههــا ،هنجارهــا و ارزشهــای بیناذهنــیِ مشــترک در تحلیــل سیاســت
بینالملــل ،تکویــن متقابــل ســاختار و کارگــزار ،و هویــت و تأثیــر آن در تعریــف منافــع،
از مهمتریــن مؤلفههــای هستیشــناختی ســازهانگاران اســت (فیروزآبــادی ،1391 ،ص .)49-39
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چگونــه مانــع همگرایــی جهــان اســام هســتند و گفتمــان تکفیــر چــه تأثیــرات
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ســازهانگاری ،تعــارض و ســتیز را یکــی از فرهنگهــای آنارشــی بــه نــام فرهنـگ
هابــزی دانســته و فرهنگهــای رقابتــیِ الکــی و همکاریجویانهتــر کانتــی را نیــز
امکانپذیــر میدانــد (ونــت ،1384 ،مقدمــه).
ســازهانگاري ،بــه عوامــل فکــري ماننــد فرهنــگ ،هنجارهــا و انگارههــا اهمیــت
ميدهــد .ازهميــنرو يــک تحليــل ســازهانگار از مســئله همــکاري ،بيشــتر بنيــا ِن
شــناختي دارد تــا رفتــاري؛ زيــرا بــه شــناختي بيناالذهانــي ميپــردازد (ونــت ،1385 ،ص.)63
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چــون در ايــن نظريــه ،ادراکات و انتظــارات بيناالذهانــي تعيينکننــده رفتارهاســت ،پــس
بــراي برقــراري صلــح و تقویــت همگرایــی ،کنشــگران بايــد از تصــور خــود بــه صورت
بازيگــران خودپرســت دســت کشــيده ،خــود را بخشــي از اجتمــاع واحــد بــا منافــع
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مشــترک تعريــف کننــد .اساس ـ ًا ســازهانگاری میخواهــد برنامــه نرمافــزاري حاکــم بــر
کشــورها و نظــام بينالملــل را بــر هنجارهــاي اشــتراکي اســتوار کنــد تــا الگــوی ارتباطی
آنهــا بــه ســوی صلــح و همگرایــی پیــش رود )12-10 .pp ,95/1994 John(.

همگرایــی بــه حاالتــی از همبســتگی میــان کشــورها گفتــه میشــود کــه بــر
حســب درجــه و میــزان ایــن همبســتگی ،از همــکاری ســاده تــا ادغــام کامــل را در بــر
میگیــرد .بــر اســاس دیــدگاه ســازهانگاری ،همگرایــی از طریــق قواعــد و هنجارهــای
جمعــی ،تغییــر و تحــول هویتهــا و منافــع ،و نقــش تکوینــی نهادهــای فراملــی و
فروملــی ،مــورد توجــه اســت( .فیروزآبــادی ،1390 ،ص .)44
مهمتریــن مؤلفههــای همگرایــی بــر اســاس نظریــه ســازهانگاری را میتــوان در
این مــوارد برشــمرد:
الف) هنجارها و ایدههای مشترک

هنجارهــا جایــگاه مهمــی در شــکلدهی رفتــار دارنــد .هنجــارِ ،
درک جمعــی از
رفتــار مناســب بازیگــران اســت .حضــور هنجارهــا تبعیــت را دیکتــه نمیکنــد و هــر
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هنجــار جدیــد یــا نوظهــور بایــد بــا هنجارهــای موجــود و چهبســا متعــارض رقابــت
کنــد؛ امــا هنجارهــا بــه ماننــد قواعــدی عمــل میکننــد کــه یــک هویــت را تعریــف
میکننــد و بدینســان بــه یــک هویــت ،قــوام میبخشــند (کتزنشــتاین ،1390 ،ص .)90-89
ســازهانگاران معتقدنــد کــه همگرایــی از طریــق رویههــا ،هنجارهــا و شــناخت
بیناالذهانــی میــان کنشــگران محقــق میشــود .همچنیــن ایــن رویههــا و هنجارهــا

هویـ ِ
ـت کنشــگران را شــکل داده ،بــه دنبــال آن ،منافــع آنهــا را نیــز تعریف خواهــد کرد.
هنجارهــا و شــناخت بیناالذهانــی شــکل میگیــرد و حتــی در حــد وســیعتر ،هویــت
مشــترکی را میــان آنهــا بــه وجــود مـیآورد.
همچنیــن ســازهانگاران شــکلگیری هنجارهــا و درونــی شــدن آنهــا را بســتر و
زمینهســاز شــکلگیری هویــت میداننــد کــه ایــن هویــت ،دربردارنــده منافــع جمعــی
آنهــا نیــز خواهــد بــود (.)Wendt 2001, p1023
ب) هویت جمعی

از منظــر ســازهانگاري ،خويشــتن بــا انتخــاب همــکاري در يک وضعيــت اجتماعي،
بــه طــور ضمنــي هويتــي جمعــي را ميپذيــرد و بــه گونـهاي عمــل ميکنــد کــه گويــي
بــه ديگــري اهميــت ميدهــد (ونــت ،1384 ،ص  .)505ازهمي ـنرو از نظــر الکســاندر ونــت،
هويتهــا و منافــع و نهادهــا همگــي ناشــي از فرايندهــاي اجتماعــي متعاملــي هســتند
کــه مــا بــراي جهــت دادن بــه رفتــار خــود ،بــر آنهــا تکيــه ميکنيــم و تنهــا پــس از
تعامــل اســت کــه ميتــوان از همــکاري يــا تعــارض صحبــت کــرد (هــان ،ص.)366
برخــی نظریهپــردازان ســازهانگاری ،از طریــق بحــث جامعــه امــن  -کــه از
آثــار کارل دویــچ برگرفتــه شــده و بعدهــا ســازهانگارانی ماننــد امانوئــل آدلــر و
مایــکل بارنــت آن را گســترش دادهانــد -وارد مقولــه همگرایــی میشــوند .در
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بنابرایــن رفتــار همگرایانــه و همکاریجویانــه بــه ســبب همیــن تعامــات ،رویههــا،
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جامعــه امــن وضعیتــی صلحآمیــز بــر اعضــا حاکــم میشــود؛ بــه گونــهای کــه
توســل بــه زور بــه عنــوان ابــزار حــل منازعــه ،از روابــط و مناســبات میــان اعضــا
کنــار گذاشــته میشــود

)p159 ,1991 ,Acharya(.

تعامــات پایــدار ،وابســتگیِ متقابــل ،نهادهــای مشــترک ،اعتمــاد متقابــل ،هنجارهــا و
ایدههــای مشــترک و هویــت جمعــی را میتــوان از ویژگیهــای جامعــه امــن دانســت.
عامــل همگرایــی در ایــن جامعــه ،هویــت جمعــی اســت و ســازهانگاران هویــت

ژپوهشانهمعلوم انسانی اسالمی

جمعــی را در ایجــاد همــکاری و همگرایــی بســیار بااهمیــت میداننــد (ونــت ،1384 ،ص

 .)335-332بــرای ســاخته شــدن ایــن هویــت جمعــی ،ارزشهــا و هنجارهایــی کــه اعضــای
گــروه ،خــود را بــه آنهــا متعهــد میبیننــد ،بســیار مهمانــد .اعضــای گــروه از طریــق ایــن
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هنجارهــای مشــترک ،دارای هویــت و سرنوشــت مشــترک میشــوند و دربــاره همــکاری
کــردن یــا همــکاری نکــردن بــا دیگــران تصمیــم میگیرنــد (هــان ،ص.)36
ج) یادگیری اجتماعی

از دیگــر مباحــث مهمــی کــه دربــاره موضــوع همگرایــی در رهیافــت ســازهانگارانه
مطــرح میشــود ،یادگیــری اجتماعــی پیچیــده اســت .ایــن مفهــوم بــه معنــای فراینــدی
اســت کــه در آن کنشــگران از طریــق تعامــل بــا یکدیگــر ،منافــع و ترجیحهــای
جدیــدی را فرامیگیرنــد )Chekel 1998, p12(.

شــاید بتــوان گفــت کــه مبنــای ایــن اســتدالل ،نظریــه ارتباطــات کارل دویــچ اســت.
او شــاخص ه همــه اجتماعــات را وجــود حجــم چشــمگیری از تعامــات و مبــادالت میان
آنهــا میدانــد (ســازمند ،1388 ،ص )77و معتقــد اســت فرایندهــای مبادلــه و ارتباطــی ،مفهومــی
از اجتمــاع را القــا میکنــد کــه موضــوع همدلــی متقابــل و وفاداریهــا بــه احســاس مــا
بــودن ،اعتمــاد و مالحظــات مشــترک و شناســایی حداقلــی از تصــور از خــود و منافــع و
پیشبینــی موفقیتآمیــز رفتــار یکدیگــر را در پــی دارد (ادیــب مقــدم ،1388 ،ص .)255
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گروههای تکفیری مانعی برای همگرایی جهان اسالم

بــر اســاس نظریــه ســازهانگاری ،مهمتریــن موانعــی را کــه گروههــای تکفیــری
بــرای همگرایــی جهــان اســام ایجــاد میکننــد ،مــرور میکنیــم .درواقــع در ایــن
بخــش بیــان میکنیــم کــه گروههــای تکفیــری بــا چــه فراینــدی ،همگرایــی جهــان
اســام را دچــار مشــکل میکننــد.
بنیادگــرای افراطــی اســت کــه اساسـ ًا موضــوع همگرایــی را از بیــن میبــرد و آن را بــه
واگرایــی تبدیــل میکنــد؛ زیــرا همگرایــی بیــن گروههــای اســامی معنــا مییابــد،
ولــی تکفیــر ســبب میشــود برخــی گروههــا از دایــره اســام خــارج شــوند؛ در ایــن
شــرایط همگرایــی بــا آنهــا بیمعنــا میشــود؛ زیــرا اساس ـ ًا آنهــا مســلمان بــه شــمار
نمیآینــد کــه همگرایــی اســامی در مــورد آنهــا صــدق کنــد .البتــه ایــن مبنــای
گروههــای تکفیــری در آیــات قــرآن و منابــع روایــی اهــل ســنت رد شــده اســت
(یزدانــی ،1393 ،ص .)274- 235
گروههــای تکفیــری بــا توســعه معنایــی و مصداقــی کفــر ،در عمــل ،دایــره اســام
را بســیار محــدود کردنــد و دایــره کافــران حربــی را گســتراندند .صالــح ســریه ،از
رهبــران ســلفی معاصــر ،همــه ســازمانها و کشــورهای اســامی را بــه ســبب اتخــاذ
روشهــا و قوانیــن غیــر از کتــاب و ســنت ،کافــر تلقــی میکنــد؛ البتــه بــا کفــری
شــدیدتر از کافــران عصــر جاهلیــت (رفعــت ،1991 ،ص.)33
در دوران معاصــر ،نخســتین کســی کــه بــه تکفیــر امــت اســامی تصریــح کــرد،
محمدبنعبدالوهــاب بــود؛ ســپس دیگــران از او پیــروی کردنــد (دحــان ،1396 ،ص.)34
بهاینترتیــب گروههــای تکفیــری اختالفــات عقیدتــی را بــه عرصــه سیاســت و
اجتمــاع کشــاندند؛ بــه طــوری کــه از نظــر آنــان گــروه کمــی در حلقــه مســلمانی قــرار
میگیرنــد و بســیاری مســتحق قتــل و غــارت میشــوند .بــن بــاز نیــز در فتوایــی،
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تکفیــر ســایر گروههــای اســامی ،مهمتریــن دســتاورد اعتقــادی گروههــای
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آشــکارا اعــام میکنــد کــه تقریــب و وحــدت میــان شــیعه و اهــل ســنت ممکــن
نیســت؛ زیــرا عقایــد ایــن دو بــا هــم تفــاوت دارد (بنبــاز ،1402 ،ج ،5ص  ،156ج ،3ص .)100
همگرایــی در یــک بســتر چندبعــدی و چندالیــه شــکل میگیــرد کــه مســتلزم
نوعــی یکســانانگاری یــا خویشــتنانگاری بــا دیگــران اســت .درواقــع همگرایــی
بــه عنــوان یــک بنــای مســتحکم ،بــر برخــی مبانــی اســتوار اســت؛ ولــی گروههــای
تکفیــری در تقابــل بــا همــه ایــن مبانــی هســتند .درنتیجــه بنــا نیــز منهــدم میشــود و
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همگرایــی بــه واگرایــی تبدیــل میگــردد.
در ادامه ،تقابل گروههای تکفیری با مبانی همگرایی را مرور میکنیم:
الف)معرفتشناختی
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یک -دوقطبی هویتی در ایمان

یکــی از مؤلفههــای معرفتشــناختی گفتمــان تکفیــر ،اصــل قائــل نشــدن درجاتــی
بــرای ایمــان اســتکه بــر اســاس آن ،ايمــان يــك امــر بههمپيوســته و تجزيهناپذیــر
(بعــض بعــض كــردن) اســت .ازاي ـنرو فــرد يــا ايمــان دارد يــا ایمــان نــدارد و كافــر اســت.
گنهــكاران نمیتواننــد ايمــان داشــته باشــند و كســى هــم كــه ايمــان نــدارد ،كافــر و
مهدورالــدم اســت .نكتــه دوم در عــدم تبعيــض ايمــان ،بـــه رابطــه ايمــان و عمــل در

انديشــه خــوارج مربــوط میشــود .از نظــر خــوارج ايمــان ،صـ ِ
ـرف اعتقــاد نيســت ،بلكه
عمــل هــم بخشــى از ايمــان اســت و كســى كــه در مرحلــه عمــل سســتى میكنــد،
ايمــان نــدارد و جــزو كفــار بــه شــمار میآيــد (ابوالنــر ،1956 ،ص .)56
بــر اســاس چنيــن اصــل ايمانــى هرگــز نمیتــوان جامعــهای برپــا كــرد؛ زيــرا از
ســويى همــگان (كــه عــاری از خطــا نيســتند) بــه نحــوی مرتكــب گنــاه میشــوند و از ســوی ديگر
هركســى نيــز ممكــن اســت خــود را بیگنــاه تصــور كنــد و ديگرانــى را كــه بــه آييــن و
مــرام او نيســتند ،گناهــكار و كافــر بپنــدارد و بــا او درافتــد .در ايــن منظر كه كل جامعه بـــه

113
صــورت افــراد گناهــكار يــا بىگنــاه ،كافــر يــا مســلمان تلقــى میشــود ،اساس ـ ًا امكانــى
بـــرای صورتبنــدی جامعــه وجــود نخواهــد داشــت .دشــوارتر اينكــه نهتنهــا افــراد جامعه،
بلكــه دولــت اســامى نيــز بايــد مبــرا از خطــا باشــد (ولهــوزن ،1375 ،ص.)43
گفتمــان تکفیــر بــا انحصــار حقانیــت بــر خویــش و فــرض کــردن بقیــه مذاهــب
بــه عنــوان غیــر ،در پیکــره امــت واحــد اســامی شــکاف ایجــاد کــرده اســت .تصلــب
هویتــی گروههــای تکفیــری ســبب نوعــی تفکــر دووجهــی میشــود کــه بــر اســاس
انحصارطلبــی هویتــی اســت کــه از تــورم مانعیــت اغیــار در برابــر جامعیــت افــراد
ناشــی میشــود و اســتانداردهای مشــخص و ســختگیرانهای بــرای هویــت دینــی
همکیشــان میطلبــد (ر.ک :معلــوف .)1382 ،دراینمیــان هریــک از همکیشــان کــه از ایــن
اســتانداردهای ســختگیرانه و کاملگرایانــه عــدول کنــد ،انگشــتنما خواهــد شــد
(بــارون و دیگ ـران.)1388 ،

دو -بسیطاندیشی سادهانگارانه

یکــی از اصــول فکــری گفتمــان تکفیــر ،تأكيــد بــر ســادگی و صراحــت اســت کــه
بازتــاب اجتماعــی زیــادی دارد و در تعامــل بــا جامعــه پيچيــده امــروزی ،معضــات
تــازهای را بــه وجــود مـیآورد؛ بــه طــوری کــه برخــى هميــن ســادگى و ســادهلوحى
در وضعيــت پيشــرفته امــروز را مبنــای بنيادگرايــى میداننــد (ر.ک :ه ـىوود ،1379 ،ص .)509
حاصــل ایــن اصــل فکــری ،عقــل ســادهياب فطــری در فهــم گزارههــای دينــى
و اجتماعــی اســت کــه ســبب میشــود فــرد تــوان فهــم و تفســير معــارف و اســرار
جهــان هســتى را نداشــته باشــد و نتوانــد تناقضهــای درونــى و بيرونــى در نظــام
انديشـهای و اجتماعــى را حــل کنــد .ازایـنرو گروههــای تکفیــری در بيــان باورهــای
خــود و عمــل بــه آنهــا بســیار بســیطاند و بــه اقتضائــات زمانــی و مکانــی توجــه
ندارنــد و حتــى اهــل تقيــه نیســتند .آنهــا در بيــان عقايــد خـــود بســيار صريحانــد ،در
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آن ،دیگــران یــا بــا مــا هســتند یــا علیــه مــا (ر.ک :برنــارد و دیگـران .)1390،حاصــل ایــن تفکــر،
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امــر بــه معــروف و نهــى از منكــر هيــچ مالحظــه و پيششــرطى ندارنــد و در اجــرای
آن شــدت و صالبــت بـــه خــرج میدهنــد.

1

ايــن ســادگى از آن جهــت كــه پشــت پــرده ،حــركات و رفتارهــای دينــى نفاقــى
باقــى نمىگــذارد ،همگرایــی را تقویــت میکنــد ،ولــی تأثیــر منفــی ایــن رویههــای
معرفتشــناختی بــر همگرایــی از ایــن جهــت اســت کــه صراحــت در تمامــى باورهــا
و تحميــل آن بــه ديگــران ،در مواجهــه بــا واقعيــت تعــدد و تنــوع در ســطوح دينــى
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و ايمانــى ،باعــث شــكاف و فاصلــه دينــى در ميــان دي ـنداران مىشــود و اختالفــات
ايمانــى و نفــرت مذهبــى را در جامعــه تشــديد مىكنــد .در ايــن شــرايط ،همــگان بــر
عقيــده شــخصى و نظــم دينــى فــردی تأكيــد مىكننــد و کســی بــه ســاخت صــراط
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اجتماعــى و ايجــاد امــت واحــد توجهــی نــدارد (ولهــوزن ،1375 ،ص.)48
مفــاد فرمــوده امــام ســجاد  در مــورد اينكــه اگــر ابــوذر مىدانســت در قلــب
ســلمان چــه میگــذرد ،او را میكشــت (الکلینــی ،1388 ،ج ،1ص ،)401از نقــش تقيــه و پنهــان
داشــتن ايمــان و حتــى اخفــای ســطوحى از معرفــت در ايجــاد پيونــد اجتماعــى و
اخــوت اســامى حكايــت دارد کــه نتیجــه آن همگرایــی اســت.
سه -غلبه احساس بر تعقل و معرفت

بــا توجــه بــه دســتاوردها و ضرورتهــای همگرایــی بــرای جهــان اســام در
دوران کنونــی ،عقالنیــت یکــی از مهمتریــن مبانــی در اتخــاذ راهبــرد همگرایــی
اســت .مبانــی معرفتشــناختی گروههــای تکفیــری بــا امــوری همچــون ظاهرگرایــی،
نقلگرایــی ،سطحیاندیشــی ،مخالفــت بــا دانــش نویــن ،تعصــب و تصلــب همــراه
اســت .درنتیجــه نظــام فکــری برآمــده از آن ،فاقــد عقالنیــت کارآمــدی اســت کــه توان
تعامــل بــا محیــط خــود را داشــته باشــد (ر.ک :الخشــن ،2006 ،ص  .)126-125یکــی از آثــار ایــن
 . 1نمونــه بــارز و تاریخــی ایــن موضــوع را در مــورد خــوارج میتــوان مشــاهده کــرد (ر.ک :زرينكــوب،
 ،1343ص.)431
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موضــوع ،نبــود نظــام اجتهــادی منســجم در جریــان تکفیــری اســت (صادقــی ،1393 ،ص .)350
بــه دليــل ضعــف در اجتهــاد و ســطحیبــودن معرفــت دينــى ،گفتمــان تکفیــر ،بــه
نوعــى خــأ معرفتــی دچــار شــده اســت .در وضعيــت خــأ معرفتــى ،آنچــه اهميــت
مىيابــد و جايگزيــن معرفــت مفقــوده مىشــود ،فصاحــت و بالغــت بــه جــای
حكمــت و معرفــت ،و شــور و هيجــان مذهبــى بـــه جــای شــعور و تفكــر دينى اســت
كــه خــود موجــب تشــديد جمــود دينــى از يــك ســو و كاهش ســطح معرفت اســامى
و عقالنيــت ضعيــف بــوده اســت .پیشــینه تاریخــی گفتمــان تکفیــر ،بیــش از آنکــه
دربردارنــده عالمــان و اندیشــمندان باشــد ،دارای فصیــح و خطیــب اســت (بـرای منونــه ر.ک:

بلخــى ،1390 ،ص .)235
بــر ایــن اســاس بخشــی از مبانــی معرفتشــناختی گفتمــان تکفیــر را بایــد در
منطــق فهــم دینــی آن جســتوجو کــرد .گفتمــان تکفیــر مبتنــی بــر برداشــتهای
ســطحی ،احساســى و افراطــى از دیــن اســت كــه نيــاز كمتــری بــه معرفــت و منطــق
دارد (ر.ک :مفتخــری ،1385 ،ص .)35ایــن نــوع تعامــل بــا متــون دینــی ،در ميــان تــوده مــردم
جايــگاه بهتــری مىيابــد و پيوســتن تودههــای بىمنطــق بــه ايــن جريانهــا نيــز راه
را بــرای انحــراف و بدعــت بيشــتر ،هموارتــر مىســازد.
گفتمــان تکفیــر ایــن ایــراد را بــا گزینــه تکلیفگرایــی پاســخ میدهــد ،ولــی
مشــکل رفــع نمیشــود؛ زیــرا وظيفهگرايــى ،فــارغ از اهــداف دينــى در مقــام تشــخيص
و ناديــدهگرفتــن نتايــج كار در تعييــن اينكــه اكنــون وظيفــه چيســت ،مىتوانــد بــه
برداشــت ســطحى و صــوری از نتيجــه بينجامــد .ايـــن وظيفهگرايى كـــه فرايند ســهل و
آســانى را هــم طــى مىكنــد ،نوعــى فــرار از فهــم درســت ديــن و تعجيــل در عمــل بــه
ديــن اســت .خــوارج نمونــه بــارز ایــن موضــوع در پیشــینه تاریخــی گفتمــان تکفیرنــد
(ر.ک :بابایــی ،1392 ،ص  134و .)135
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از ســوی ديگــر مىگــردد .قاعــده دوم رفتــاری در ميــان خــوارج ،شــور ايمانــى قــوی
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تأثیــر منفــی ایــن منطــق فهــم دیــن در همگرایــی از ایــن جهــت اســت کــه ســبب
بــروز نوعــی تکلیفگرایــی فردگرایانــه میشــود کــه در آن اقتضائــات و مصالــح
جامعــه لحــاظ نمیگــردد .در ایــن شــرایط هــر فــردی بــر اســاس نوعــی منطــق
ســطحینگرانه و زودگــذر ،وظیفــه خــود را تحلیــل میکنــد و بــه بازتابهــا و آثــار
اجتماعــی آن توجــه نمیکنــد .درنتیجــه همگرایــی بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن
اصــول اجتماعــی ،بهشــدت لطمــه میخــورد یــا بهتــر اســت بگوییــم هیــچگاه بــه

ژپوهشانهمعلوم انسانی اسالمی

عنــوان یــک دغدغــه یــا مســئله اجتماعــی مطــرح نمیشــود.
ب) ارتباطی

یک -گسست ارتباطی
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از مهمتریــن اصــول فكــری و عقيدتــى گفتمــان تکفیــر كــه آثــار اجتماعــى بســيار
مهمــى دارد ،گسســت میــا ِن «مــن» و «دیگــری» در باورهــای دينــى آنهاســت .رابطــه
مــن و ديگــری و اينكــه حقيقــت تنهــا نــزد «مــن» اســت و ديگــران از آن بیبهرهانــد و
هرکــس از مــن نيســت ،در دارالكفــر قــرار دارد ،هرچنــد مســلمان باشــد (االشــعری ،1415 ،ص

 7و ،)8در اخــاق ديـنداری گروههــای تکفیــری و خودشــيفتگى دينــى و سياســى آنهــا
در برخوردهــای اجتماعیشــان بــا ديگــرا ِن مســلمان و غيرمســلمان ،نقــش مؤثــری
داشــته اســت .اينگونــه از مناســبات ميــان «مــن» و «ديگــری» مانــع از گفتوگــوی
آنهــا بــا ديگرانــى میشــود كــه بــه نظرشــان در دارالكفــر قــرار دارنــد ،و در عمــل
همگرایــی را ناممكــن میســازد.
البتــه چهبســا ايــن پرســش مطــرح شــود كــه در ميــان دو طــرف حــق و باطــل
چگونــه میتــوان بــر ايــن بــاور گروههــای تکفیــری خــرده گرفــت و دربــاره
رابطــه ميــان «مــن»ی كــه خــود را حــق و «ديگــر»ی را باطــل تشــخيص میدهــد،
گفتوگــو انجــام داد؟ در پاســخ بــه ايــن پرســش بايــد گفــت خــرده بــر گفتمــان
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تکفیــر ،از موضــع نســبيت و نفــى حقيقــت و حقانيــت نيســت ،بلكــه ســخن در
ظاهــر (يــى) و بواطــن (چندتــا) ديــن ،بــه لحــاظ معرفتــى ،و صــراط (كــه يــى اســت) و ُســبُل
(كــه متعــدد اســت) ،بـــه لحــاظ ســلوكى و رفتــاری اســت كــه اقتضــا مىكنــد افــراد در
عيــن تــاش بــرای حقيقــت و فهــم ديــن ،حــد خــود را بشناســند و ادعايــى فراتــر
و مطلــق نداشــته باشــند و در رد و انــكار آرای ديگــران محتــاط باشــند و دس ـتكم
بــه لحــاظ اخالقــى بــه برداشــتها و تفاســير روشــمند از ديــن احتــرام گذارنــد،
ایــن گسســت ارتباطــی گروههــای تکفیــری بــا ســایر مســلمانان فقــط در حــد
تعامــات حضــوری و فــردی باقــی نمانــد ،بلکــه بــه گسســت جغرافیایــی نیــز انجامید.
یکــی از عناصــر مهــم در ارتباطــات ،محیــط و جغرافیاســت کــه ارتبــاط در بســتر
آن روی میدهــد و بعــد مســافت یــا تفکیــک و مرزبنــدی جغرافیایــی میتوانــد
مانــع ارتبــاط شــود یــا آن را بــا دشــواری روبــهرو کنــد .تفکــر تکفیــر عــاوه بــر
مانعتراشــیهای مفهومــی و نرمافزارانــه در برقــراری ارتبــاط در جهــان اســام ،از
جهــت جغرافیایــی نیــز مرزبندیهــای تعصبآلــود و تنگنظرانــهای را وضــع کــرد.
از ایــن جهــت پدیــده تکفیــر نهتنهــا در عرصــه اعتقــادی و اجتماعــی ســبب واگرایــی
گروههــای اســامی شــد ،بلکــه از جهــت جغرافیایــی و همزیســتی نیــز بــه واگرایــی
در جوامــع اســامی منجــر گردیــد.
ســید قطــب در آخریــن کتابــش (معــامل فــی الطریــق) کــه نمیتــوان تأثیــر آن را بــر
گروههــای تکفیــری انــکار کــرد ،بــا تقســیم جوامــع بــه دو گــروه جاهلــی و اســامی،
جوانــان مصــری را بــه تشــکیل جامعــه اســامی ترغیــب کــرد .در ادامــه ایــن رونــد،
گروههــای متعــددی بــرای تغییــر جوامــع و حرکــت آنهــا بــه ســوی اســامی شــدن
شــکل گرفــت .ایــن گروههــا بــا تحلیــل اشــتباه متــون دیــن و شــرایط جهــان اســام،
تقریبـ ًا همــه مســلمانان را از دایــره اســام بیــرون کردنــد و مقابلــه بــا آنهــا را واجــب.

السا ناهج ییارگمه و یریفکت یاههورگ

هرچنــد آن را قبــول نداشــته باشــند (ر.ک :بابایــی ،1392 ،ص.)131
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پــس از تکفیــر ،آنهــا وظیفــه خــود را دوری از اجتماعــی دانســتند کــه بــه تصــور آنهــا
مســلمان نبودنــد؛ پــس چــارهای باقــی نمیمانــد جــز اینکــه از شــهرها و اجتمــاع
مســلمانان دوری کننــد و هجــرت .شــکری مصطفــی ،بــا تأثیرپذیری مســتقیم از ســید
قطــب ،از جوامــع موجــود بــه جاهلیــت مــدرن تعبیــر کــرد .گــروه وی نیــز بــاور
داشــتند کــه بایــد از ایــن جوامــع دوری جســت و بــه تعبیــر او «مفاصلــه کامــل»
داشــت و بــه کوههــا پنــاه بــرد .مطبوعــات مصــر ایــن گــروه را «التکفیــر و الهجــره»

ژپوهشانهمعلوم انسانی اسالمی

نامیدنــد (هیــکل ،1383 ،ص.)321
در ادامــه ایــن فراگــرد ،محمــد عبدالســام فــرج ،کتــاب الجهــاد ،الفریضــة الغائبه را
نوشــت و فعالیتهــای خشــونتگرای گروههــای تکفیــری را نظریهپــردازی کــرد.
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دو -خشونتگرایی

اســام دیــن مهربانــی اســت ،ولــی خشــونتورزی گروههــای تکفیــری ،آنهــا را از
اســام دور کــرده (الحســنی ،1393 ،ج ،4ص  )381-416و در خدمــت اهــداف اســتعمار قــرار داده
اســت (هانــی ،1393 ،ج ،9ص .)459-417اساس ـ ًا یکــی از لــوازم و مبانــی همگرایــی ،مداراســت.
جنبههــای تعاملــی و مداراگرانــه در اســام بــه حــدی قــوی و پررنــگ اســت کــه حتــی
برخــی اندیشــمندان غربــی نیــز در ترســیم رونــد پیشــرفت و اســتحکام تمدن اســامی،
از مــدارا و جنبههــای تعاملــی اســام ســخن گفتهانــد (دورانــت ،1368 ،ج ،4ص .)432جالــب
اینجاســت کــه آنهــا روحیــه مــدارا و سازشــی را کــه امــروزه بــه مســیحیان متصــف
اســت ،از اســام میداننــد (لبــون ،بیتــا ،ج ،1ص.)141
تکفیــر مهمتریــن عاملــی اســت کــه تســاهل در عرصــه عمــل را بــه تخاصــم
خشــونتآمیز میکشــاند .ازای ـنرو علمــای اهــل ســنت (ر.ک :شــعرانی ،1305 ،جــزء دوم ،مبحــث
 ،58ص 142و 141؛ الدســوقی ،1994 ،ص40؛ ابنعربــی ،بیتــا ،ج ،4بــاب وصایــا ،ص  )448و شــیعه (املوســوی،1977 ،

ص )44از تکفیــر دیگــر فــرق اســامی بهشــدت نهــی کردهانــد تــا همگرایــی جهــان
اســام آســیب نبینــد.

119
بخشــی از خشــونت گروههــای تکفیــری بــه دلیــل انحــراف آنهــا در برداشتشــان از
مفهــوم جهــاد اســت کــه آن را بــه قتــال ،و ســپس بــا تحریــف در مفهــوم و مصــداق
کفــر ،بــه تــرور تبدیــل کــرده اســت« .دگرســتیزی» یکــی از دســتاوردهای ضدهمگرایی
گروههــای تکفیــری اســت کــه مبتنــی بــر دوگانــه متخاصــم «خودی-دشــمن»،
ســتیزهجویی مســتمر بــا نیروهــای غیرخــودی را بــه دنبــال دارد .در مقابــل چنیــن
دیدگاهــی رویکــرد اصیــل اســامی ،بــه جــای پافشــاری بــر دوگانــه ضرورتـ ًا متخاصم
کــه بــر اســاس آن ضرورتـ ًا فضــای مناســبات تمــام نحلههــای سـهگانه فــوق ،آکنــده
از تخاصــم نیســت و صرف ـ ًا رویارویــی بــا کفــار حربــی میتوانــد توجیهپذیــر باشــد
(جمعــی از پژوهشــگران ،1383 ،ص .)202درنتیجــه آنچــه موجــب خصومــت و نــزاع اســت« ،حربی
بــودن» آنهاســت ،نــه «غیریــت» آنهــا.
سه -سد باب تعامل و گفتوگو

گفتوگــو از مهمتریــن ابــزار و لــوازم همگرایــی در جهــان اســام اســت؛ بــه
طــوری کــه از گســترش فرهنــگ گفتوگــو بیــن مذاهــب اســامی ،بــه عنــوان یکی از
راهبردهــای اصلــی همگرایــی در جهــان اســام یــاد میشــود (ر.ک :دهشــیری .)1384 ،قــرآن
کریــم نیــز گفتوگــو را یکــی از مهمتریــن محورهــای همزیســتی مســالمتآمیز در
جامعــه بشــری میدانــد( .فریــق عنــاد ،1393 ،ص)225-241

هرگونــه تالشــي در جهــت همگرایــی ،مســتلزم پذيــرش «حضــور ديگــري» اســت؛
ت و حــق حضــور متفــاوت ديگــري و امــكان
ي قبــو ل تفــاو 
حضــوري كــه بــه معنــا 
گفتوگــوي برابــر ديگــري بــا خويشــتن اســت .بـ ه تعبيـ ر ديگـر ،همگرایــی مســتلزم
ي یــا اجمــاع ســلبي اســت؛ يعنــي اجمــاع
تــن دادن و قناعــت كــردن بــه اجمــاع حداقلـ 
بــر مشــتركاتي كــه خطــوط قرمزنــد و نبايــد شكســت ه شــوند .امــا گروههــای تکفیــری
اساس ـ ًا طــرف مقابــل را بــه عنــوان مســلمان و همكيــش بـــه رســميت نميشناســند
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«خودی-دشــمن» ،بــر س ـهگانه ممکنالتخاصــم «خودی-غیر-دشــمن» تأکیــد میکنــد
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ج از اســام ميداننــد .بــا ايــن رويكــرد افراطــي ،زمينــهاي بــراي
و آنــان را خــار 
ت همگرایــی باقــي نميمانــد؛ زيــرا رابطــه دو ســويه جهــت
گفتوگــ و و درنهايــ 
تعامــل و تفاهــم شــکل نمیگیــرد .اينگونــه افــرا د و جريانهــا ،دغدغــهاي جــز
ي زندگي
ي بــرا 
بقــاي خويشــتن و كيــان خويــش ندارنــد و در نظــر آنــان ،ديگــران حقـ 
و راهــي بــه رهايــي ندارنــد (ر.ک :حیــدری ،1388 ،ش،27ص .)86
یکــی از موانــع گفتوگــو و تعامــل میانفرهنگــی میــان خــود و دیگــری،

ژپوهشانهمعلوم انسانی اسالمی

تعریــف دیگــری بــه نحــو غیرفرهنگــی اســت کــه بــر تفاوتهــای عینــیِ غیــرارادی
و غیرفرهنگــی تأکیــد دارد و رابطــه میــان آنهــا و دیگــری را ذیــل رابطــه مــن-آن
ی فرهنگــی،رابطــه
اســتوار میکنــد؛ ولــی تعریــف ایــن رابطــه بــر اســاس مؤلفههــا 
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بــا دیگــری را بــر اســاس رابطــه من-تــو اســتوار میســازد (ر.ک :نســاج ،1392 ،ص .)112-91
ازایـ�نرو میت��وان گفـ�ت مواجه�هـ ب��ا دیگ��ری ،خمیرمایــه ارتباط��ات میانفرهنگــی
اس�تـ .دراینمی��ان نس��بت می��ان خــود و دیگرــی ،از جن��س ام�وـر معرفتشــناختی
اســت کــه پیامدهــای سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی متعــددی را بــه دنبــال
دارد .نادی��ده گرفتـ�ن دیگ��ری ،زمینههــای رفتارهــای غیرفرهنگــی و غیرانســانی،
فزاده ،1394 ،ص.)123
همچ�وـن تحقیــر و ســلطه ب��ر او را فراه�مـ میکنــد (ر.ک :یوس�� 
تعصــب میتوانــد بــه عنــوان آســیبی ویرانگــر ،زمینــه تعقــل و گفتوگــوی
ســازنده را از بیــن ببــرد .ثبــات اندیشــه و معــارف دینــی و تقــدس آنهــا میتوانــد
دســتاویزی باشــد بــرای ایــن دگماتیســم (ر.ک :رسوش ،1379 ،ص .)337گروههــای افراطــی
از اندیشــههای خــود دژی ســاختهاند تــا از درون آن بــا هرکســی کــه بــا رأی آنهــا
مخالفــت کنــد ،بــه صــورت خشــونتآمیز رفتــار کننــد .طبیعــی اســت کــه در ایــن
شــرایط ،بــاب گفتوگــو بســته میشــود و زبــان منطــق الل( .ر.ک :صفاتــاج ،1380 ،ص)13-12

آنهــا آنچــه را خــاف نظرشــان اســت ،بدعــت مینامنــد و بهاینترتیــب آن را از
موضــوع گفتوگــو خــارج میکننــد .ســلفیه جدیــد بــا توســعه دادن دایــره بدعــت،
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بســیاری از مســائل علمــی و مذهبــی و اختالفاتــی را کــه ســلفیه قدیم معمــوالً در حوزه
اختالفــات اجتهــادی قــرار میدادنــد ،مشــمول بدعــت میداننــد و مخالفــان خــود را
بــا عنــوان اهــل بدعــت ،طــرد و تکفیــر میکننــد .بهاینترتیــب زمینــه گفتوگــو و
تعامــل بیــن فــرق اســامی از بیــن م ـیرود (فیرحــی ،1390 ،ص .)84
بــر اســاس ایــن توهمــات ،جریــان تکفیــری ،جایگاهــی بــرای گفتوگــو و تعامــل
ندارنــد؛ تــا جایــی کــه وهابیــان در محــدوده قــدرت و حکومــت خــود ،آزادی فکــر را
ج) سیاسی (انحراف در شناسایی و مقابله با دشمن)

یکــی از مهمتریــن مبانــی سیاســی همگرایــی ،دشــمن مشــترک اســت .امــت
اســامی بــرای تحقــق اهدافــش ،بــه وحــدت و همدلــی همــه مســلمانان نیــاز دارد .در
ایــن مســیر بایــد گرایــش قومــی و نــژادی را کنــار گذاشــت و اســام را محــور جنبــش
و نهضــت قــرار داد .یکــی از عوامــل وحــدت و تقویــت انســجام جبهــه داخلــی،
وجــود دشــمن مشــترک اســت .دشــمن مشــترک ســبب انســجام و یکپارچگــی داخلی،
هویتبخشــی بــه جمــع درونــی ،و انگیــزهای بــرای تــاش اســت؛ زیــرا بخشــی از
هویــت بــا ضدیــت معنــادار میشــود .بخشــی از کیســتی مــا مرهــون آن اســت کــه
مــا چــه کســی نیســتیم .بنابرایــن اصــل هویــت ،پیوســته بــا اصــل ضدیــت مقــارن
اســت (ر.ک :روشــه ،1380 ،ص .)13ابنخلــدون نیــز وجــود دشــمن مشــترک را در کنــار رفتــار
منســجم تشــکیالتی ،از عوامــل پایــداری عصبیــت و همبســتگی خویشــاوندی و
قبیلگــی میدانــد (ر.ک :ابنخلــدون ،1362 ،ج ،1ص .334همچنیــن ر.ک :ســامل ،1380 ،ص.)311
وقتــی بــر چیــزی عنــوان دشــمن اطــاق شــد ،از طــرف آن احســاس خطــر و
تهدیــد میشــود .بــه عبــارت دیگــر یکــی از کارکردهــا و بــروزات دشــمن ،تهدیــد
اســت« .تهدیــد» کنــش و فعلــی اجتماعــی اســت کــه گاهــی در قالــب رفتــار و گاهــی
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از بیــن بردهانــد (نــر ،1347 ،ص.)35
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در قالــب کلمــات بــروز مییابــد .تهدیــد لزومـ ًا عملــی نمیشــود ،بلکــه تهدیدکننــده
میخواهــد بــر شــخص تهدیدشــونده ســلطه یابــد و «ســلطه» بــرای رســیدن بــه
اهــداف اســتعماری تهدیدکننــده اســت .در ســوی دیگــر تهدیــد ،واکنــش تهدیدشــونده
بــه تهدیــد وجــود دارد کــه ممکــن اســت بــه مقاومــت و تســلیم نشــدن در مقابــل
خواســت تهدیدکننــده ختــم شــود (ر.ک :افتخــاری ،1385 ،ص.)94
فعــل تهدیــد ازآنجاکــه برخاســته از یــک «غیــر» اســت ،ســبب میشــود در افــراد

ژپوهشانهمعلوم انسانی اسالمی

تهدیدشــونده ،هویــت جمعــی و وحــدت ،و بــه دنبــال آن عنصــر مقاومــت در جامعه به
وجــود آیــد .نکتــه مهــم در اینجــا ایــن اســت کــه «ایســتادگی ،ایســتادگی میآفرینــد»؛

1

یعنــی قــدرت و تــوان مردمــی کــه بــه دلیــل تهدیــد ،تســلیم شــدهاند ،بــا دیــدن
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نشــانههای پیــروزی جریــان «مقاومــت» افزایــش مییابــد .افــزون بــر ایــن تــداوم
جریــان مقاومــت ،توانمندیهــای جریــان مقاومــت را افزایــش ،و توانمندیهــای
جریــان تهدیــد را کاهــش میدهــد .بــه عبــارت دیگــر ،زمــان در رابطــه بیــن مقاومت و
تهدیــد ،عامــل کاســتن شــدت تهدیــد و افزایــش قــوت مقاومــت اســت .بهاینترتیــب
عامــل «شــرایط» بــه نفــع جریــان مقاومــت برخواهــد گشــت و بــه ایــن نحــو ،جریــان
«مقاومــت» میتوانــد بــه جریــان «ســلطه» غلبــه یابــد (ر.ک :خجســته ،1391 ،ص.)751-727
در دوران معاصــر نیــز بســیاری از صفآراییهــای بینالمللــی و تمدنــی از
ایــن رهگــذر تبیینپذیــر اســت؛ ماننــد جنــگ قــدرت در دوران جنــگ ســرد و
همچنیــن پــروژه اسالمهراســی غــرب پــس از ایــن دوران

(ر.ک :اســاعی ،1376 ،ص40-33؛

کــدی و گازیوروســکی ،1379 ،ص .)216بــر ایــن اســاس توانــی کــه آمریــکا قب ـ ً
ا در تقابــل بــا
شــوروی صــرف میکــرد ،متوجــه جهــان اســام شــد .البتــه ایــن تهدیــد در صورتــی
کــه مســلمانان را بــه هویــت و عــزم مشــترک بــرای مقابلــه بــا ایــن دشــمن ســوق
 . 1مقــام معظــم رهبــری ایــن مســئله را بهزیبایــی در تاریــخ صــدر اســام تبییــن کردهانــد .ر.ک :بیانــات مقــام معظــم
رهبــری در دیــدار مســئوالن نظــام به مناســبت مبعــث حضــرت رســول اعظــم .1387/5/9 ،
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دهــد ،کارکــرد انسجامبخشــی دارد و میتوانــد بــه یــک فرصــت تبدیــل شــود؛
ولــی متأســفانه بــه دلیــل فعالیــت اســتعمارگرانه دشــمنان اســام ،نگرانــی امنیتــی
کشــورهای اســامی بیشــتر از ناحیــه دیگــر کشــورهای مسلماننشــین اســت تــا
دشــمنان خارجــی (ر.ک :رسیعالقلــم ،1379 ،ص112و.)113
متأســفانه جهــان اســام در شناســایی دشــمن و رقبای خــود ،دچار نوعــی وارونگی
شــده اســت .درحالیکــه تحلیــل سیاســت قــدرت در عرصــه بینالمللــی ،از وجــود
حکایــت دارد ،برخــی کشــورهای اســامی از دشــمن واقعــی غفلــت کــرده ،دشــمن
خــود را در جهــان اســام میجوینــد .نتیجــه ایــن اشــتباه اســتراتژیک ،واگرایــی
در جهــان اســام و تهییــج دشــمن بــرای اعمــال ســلطه اســت .یکــی از مهمتریــن
نمونههــای آن ،اقــدام آمریــکا بــه ارائــه تصویــر غیرواقعــی از اســام در جهــان در دهــه
اخیــر ،بــا کمــک گروههــای تکفیــری و از طریــق اسالمهراســی اســت تــا حضــور و
نفــوذ خــود را در جهــان اســام توجیــه کنــد (ر.ک :جمــع مــن املؤلفیــن.)2003 ،
در ایــن وضعیــت ناهنجــار ،عملکــرد گروههــای تکفیــری ســبب تشــدید بحــران و
افزایــش واگرایــی در جهــان اســام شــده اســت .برخوردهــای خصمانــه تفکــر تکفیــر
بــا گروههــای اســامی ،ایــده دشــمن مشــترک را کــه ســبب وحــدت و همگرایــی
گروههــای اســامی اســت ،از بیــن بــرده و جــای دوســت و دشــمن را عــوض
کــرده اســت .پدیــده تکفیــر بــا طــرد کفرآلــود بســیاری از جوامــع اســامی و ایجــاد
گروهبندیهــای خصمانــه در داخــل اســام ،ســبب شــده مســلمانان از دشــمن اصلــی
خــود غافــل گردنــد و گروههــای دیگــر اســامی را دشــمن انگارنــد.
عبدالســام فــرج ،از مهمتریــن نظریهپردازهــای معاصــر گفتمــان تکفیــر ،مبــارزه
بــا دشــمنان قریــب (حاکــان کشــورهای اســامی) را بــر مبــارزه بــا دشــمنان بعیــد (حاکــان کشــورهای

غیراســامی) ترجیــح داده اســت (ر.ک :فــرج .)1981 ،ایــن نــگاه ســبب شــد جهــاد از حالــت دفاعی
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دشــمنی مشــترک بــرای جهــان اســام ،بــه نــام فرهنــگ ســلطهگر لیبــرال دموکراســی

124
بــه تهاجمــی تبدیــل شــود و بــه جــای کفــار ،مســلمانان کــه کافــر تلقــی شــدهاند ،در
معــرض کشــتار قــرار گیرنــد .شــیوخ ســلفی حتــی پــس از تکفیــر شــیعیان ،بر ضــرورت
کمــک بــه جهادگــران در برابــر آنهــا فتــوا میدهنــد (بنبــاز ،1402 ،ج ،4ص.)324
محمــد الســعودی بــا اشــاره بــه عقیــده لــزوم وحــدت شــیعه و ســنی در مقابــل
دولتهــای صلیبــی و یهــودی و مداخــات آمریکایــی در جهــان اســام ،برخــی عقایــد
خــاف واقــع را بــه شــیعیان نســبت میدهــد و درنهایــت ایــن پرســش را مطــرح

ژپوهشانهمعلوم انسانی اسالمی

میکنــد کــه آیــا میتــوان بــا ایــن گــروه وحــدت داشــت (الســعودی ،1414 ،ص.)17-14
ب��روز ای��ن تفک��رات واگرایانهــ گروهه��ای تکفی��ری ،در موضعگیــری آنهــا در
مقابـ�ل فلسـ�طین و جریـ�ان مقاومـ�ت نیـ�ز مشـ�اهده میشـ�ود.
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موضــوع فلســطین یکــی از موضوعــات مهــم و مــورد اتفــاق جهــان اســام
اســت کــه فتــوای جهــاد علمــای شــیعه را نیــز بــه دنبــال داشــت

(فیــاض،2002 ،

ص .)165بااینکــه ایــن نــزاع در جهــان اهــل ســنت اتفــاق افتــاده اســت ،گفتمــان
تکفیــر در قبــال قضیــه فلســطین نهتنهــا موضــع خنثــی نــدارد ،بلکــه بــا اشــغالگران
همسوســت؛ چنانکــه رهبــر معظــم فرمودنــد« :جریــان تکفیــر در مقابــل رژیــم
صهیونیســتی یــک اخــم هــم نمیکننــد و حتــی بــا ایــن رژیــم بــرای مقابلــه بــا
مســلمانان همــکاری میکننــد.

(بیانــات مقــام معظــم رهــری در دیــدار بــا رشکتکننــدگان در کنگــره

جهانــی جریانهــای تکفیــری از دیــدگاه علــای اســامی.)1393/9/14 ،
محــور مقاومــت نیــز کــه بــا هــدف مبــارزه بــا رژیــم صهیونیســتی فعالیــت میکنــد
و میتوانــد محــوری بــرای وحــدت مســلمانان در مقابــل اســتعمارگران باشــد ،بــا
عملکــرد گروههــای تکفیــری ،تحتالشــعاع قــرار گرفتــه اســت .گروههــای تکفیــری
نهتنهــا بــا ایــن محــور همراهــی نکردنــد ،بلکــه آن را تــرک کردنــد و در مقابــل آن
قــرار گرفتنــد (ر.ک :قــادری کنــگاوری ،1392 ،ص 239و .)238
اینهــا در حالــی اســت کــه اســرائیل ،دشــمن امــت اســامی و جریــان مقاومــت ،برای
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ایجــاد هویــت در تــوده نامنســجم یهــودی در فلســطین اشــغالی ،از ایده دشــمن مشــترک
بــرای هویتبخشــی و انســجام اجتماعــی اســتفاده میکنــد .بــه عبــارت دیگــر هویــت
جامعــه یهودی-اســرائیلی بــر پایــه یــک اصــل مشــترک قــرار گرفــت و آن ،داشــتن
«دشــمن مشــترک» ضدیهــودی اســت( .ر.ک :افتخــاری 1380 ،ب ،ص137و138؛ همــو ،1372 ،ص5و.)6
از ســوی دیگــر ،بیــداری اســامی یکــی از مهمتریــن رویدادهــای معاصــر بــرای
حضــور اســام در عرصــه سیاســی-اجتماعی و مبــارزه بــا اســتعمار غــرب و اســتبداد
مســلمانان جهــت تحقــق ایدههــای اســامی باشــد .گروههــای تکفیــری ،انحــراف و
آســیبی بــزرگ در ایــن مســیر بودنــد کــه گســترش فرهنــگ تکفيــر و راديکاليــزم از
مهمتریــن ایــن آسیبهاســت (ســتوده ،موســوی ،1393 ،ص.)116-91

د) فرهنگی ـ اجتماعی

یک -فرقهگرایی و تشتت

گروههــای تکفیــری بــا تأکیــد بــر تکفیــر فرقههــای اســامی ،بــه ویــژه
شــیعیان ،نقــش مهمــی در ایجــاد واگرایــی ،شــکاف و اختــاف در جوامــع اســامی
دارنــد (حاجیانــی ،1383 ،ص.)25
دیــن یکــی از مهمتریــن عوامــل انســجامبخش اســت (ر.ک :جاللــی مقــدم ،1379 ،ص43؛

ریویــر ،1379 ،ص)186؛ ولــی فرقهگرایــی مانــع از بــروز کارکــرد انسجامبخشــی دیــن
میشــود؛ زیــرا اعضــای فرقــه ،خــود را فراتــر از دیگــران و جهــان پســت روزمــره
میداننــد .ایــن امــر بــه تعلــق خاطــر شــدید و انحصــاری اعضــای فرقــه بــه یکدیگــر
و دوری از امــور خــارج از فرقــه منجــر میشــود (کــوزر ،1376 ،ص .)254بــر ایــن اســاس،
همــه انســانهای خــارج از فرقــه« ،غریبــه و بیگانــه» محســوب میشــوند کــه
نبایــد بــا آنهــا تعامــل کــرد؛ زیــرا در جهــان و موقعیتــی دون و پســت قــرار دارنــد و
شایســته همــکاری ،مشــارکت و همدلــی بــا اعضــای فرقــه نیســتند .ایــن مهمتریــن و
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بــود کــه میتوانســت بــه عنــوان مقابلــه بــا دشــمن مشــترک ،عامــل همگرایــی و پیونــد
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درعینحــال ابتداییتریــن کارکــرد منفــی فرقهگرایــی اســت .اهمیــت ایــن موضــوع
بــه ایــن دلیــل اســت کــه ایــن نــوع نگــرش و رفتــار فرق ـهای ،دیگــران را مســتحق
هرگونــه برخــورد ناشایســت (از قطــع ارتبــاط تــا حــذف فیزیکــی) میدانــد و درنتیجــه زمینههــای
انشــقاق و چنددســتگی را بــه وجــود مـیآورد .انــواع خصومتهــا و تکفیرهــا ،ناشــی
از حاکمیــت چنیــن الگوهایــی اســت (حاجیانــی ،1383 ،ص.)242
یکــی از نــکات حایــز اهمیــت در فرقههــا آن اســت کــه پایــگاه دینــی در
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فرقــه ،میــل بــه برتــری دارد .نقــش دینــی ،نقــش غالــب اســت و ســایر پایگاههــا
فرعیانــد .بنابرایــن همــه تعاریــف دیگــر نقــش و رفتارهــای آن ،از پایــگاه دینــی
ت میگیرنــد (تامســون کنــت و دیگــران ،1381 ،ص .)118بــه همیــن دلیــل فرقههــا تمایــل
نشــأ 
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ی دارنــد .بــه طــور کلــی فرقههــا
فراوانــی بــه افراطگرایــی ،خشــونت و پرخاشــگر 
تمامیتگــرا هســتند و بــا ســایر گروههــای مذهبــی مخالفانــد .آنهــا تمایلــی بــه
رواداری و همزیســتی بــا دیگــران ندارنــد و خصوصیاتــی نظیــر آشــتیجویی و تطبیــق
ی آنهــا نیســت .ایــن ویژگــی ســبب میشــود آنهــا متعصــب،
بــا شــرایط ،از شناسـهها 
و بــر درســتی عقایــد خــود مصــر باشــند .بنابرایــن خــود را درســتآیین دانســته،
مدعــی انحصــار در کشــف حقیقــت هســتند.
ایــن ویژگیهــا بهوضــوح در گروههــای تکفیــری دیــده میشــود و همیــن
ویژگیهاســت کــه ســبب ایجــاد گسســت در جهــان اســام و طــرد ســایر گروههــا
و درنتیجــه تضعیــف ایــده بــزرگ و مقــدس تشــکیل امــت واحــد اســامی میشــود.
هندســه بینشــی جریانهــای تکفیــری ،جهتدهنــده نوعــی از پنــدار و رفتــار در قبــال
جامعــه اســت کــه بــر اســاس آن ،بــا تمامــی ارزشهــا و هنجارهــای هــر جامعـهای کــه
بــر پایـهای غیــر از بنیانهــای آنهــا بنــا شــده ،ســتیز دارنــد .چنیــن ویژگـیای بــه طــور
مســتقیم از ســاختار و ماهیــت فرق ـهای ایــن جریــان تغذیــه میشــود کــه بــر اســاس
آن ،همــه رفتارهــای برونفرقــهای نفــی میشــود؛ حتــی هویــت پیشــین پیــروان آن
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نیــز منکــوب شــده ،لبــاس هویتــی جدیــدی مبتنــی بــر ارزشهــا و آرمانهــای فرقــه
بــر آنهــا پوشــانده میشــود .درنتیجــه جهــان اجتماعــی جدیــدی شــکل میگیــرد
کــه معیــار کنشــگری ایشــان خواهــد بــود و هرآنچــه خــارج از ایــن جهــان معرفتــی و
هویتــی باشــد ،رد میشــود (.)5-4 p ,2002 ,Margaret
ایــن سیاســت ســبب ایجــاد گــروه اجتماعــی بســتهای میشــود کــه ســطح
مناســبات اجتماعــی آن کاهــش مییابــد و جامعــه بــه انــزوا کشــیده میشــود
نظامهــای حاکــم بــر جوامــع یــا تردیدانــگاری در مــورد آنهــا ،اعضــای فرقــه را بــه
شــورش پنهــان یــا آشــکار علیــه بنیانهــای فرهنــگ رایــج جامعــه فرامیخوانــد
( .)35-34 p ,2003 ,Johnدرنهایــت ،بــه دلیــل وابســتگی تــام پیــروان بــه مرکزیــت فرقــه،
رویکــرد نفــی خشــونتبار اکثریــت جامعــه و تکفیــر نفرتآمیــز غیرمؤمنــان بــه
فرقــه ،در اذهــان ایشــان نهادینــه میشــود (.)35 p ,2011 ,James

دو -دنیاگریزی ضدتمدنی

در اندیشــه دینــی ،دنیــا و آخــرت دو کفــه تــرازوی تعالــی انســان هســتند و دنیــا در
مقابــل آخــرت ،اصالــت نــدارد؛ ولــی ابــزاری اســت کــه بایــد بــا اســتفاده از آن ،مراحل
کمــال را پیمــود .از ایــن جهــت دنیــا در نظــام معرفتــی اســام جایــگاه مهمــی دارد؛
البتــه هیـچگاه اصالــت نداشــته و هــدف غایــی نبــوده اســت؛ بلکــه معبــری اســت کــه
نبایــد بــه آن دل بســت .امــا در گفتمــان تکفیــر ،نوعــی دنیاگریــزی ضدتمدنــی و زهــد
عقلگریزانــه وجــود دارد کــه فاقــد نگــرش کلــی و سیســتمی بــه دنیاســت و بــا نوعــی
نگــرش جزئینگرانــه ،دنیــا را از سیســتم تحلیــل خــود خــارج میکنــد .بهاینترتیــب
بىتوجهــى بــه واقعيتهــای دنيــوی کــه حاکــی از خألهــای معرفتــى در گفتمــان
تکفیــر اســت ،نوعــى از آرمانگرايــى غيرواقعــى و شــكلى از زيادهرویهــای مذهبــى
را بــه دنبــال مـیآورد.
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 .) )75 p ,2008 ,Dantalion ;110 p ,2011 ,Candeyایــن مکانیســم بــا نفــی
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در گفتمــان تکفیــر ،لزومــی بــرای تطبیــق فهــم دينــى و عمــل دينــى بــا شــرايط
زيســتى ،زمانــى و مكانــى در دنيــا وجــود نــدارد .از ایــن منظــر ،دي ـنداری در هــر
شــرايطى يكســان اســت و نبايــد از ديــنداری ثابــت در شــرايط متغيــر دســت
برداشــت .نتیجــه ایــن تلقــی از دیــنداری ،نوعــی ديــنداری ثابــت و ســاكن در
هرگونــه شــرايط زمانــى و مكانــى اســت .بنابرایــن توجــه بــه اقتضائــات زمــان و
مــکان و توجــه بــه شــرایط اجتماعــی جامعــهای کــه در آن زندگــی میکنیــم ،از
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نظــام دیــنداری خــارج میشــود.
ايــن توهــم كــه مىتــوان در دنيــا زندگــى كــرد ،بىآنكــه بســتر دنيــوی را
فراهــم ســاخت ،يــا مىتــوان در دنيــا دي ـندار بــود بىآنكــه اقتضائــات دنيــوی آن را
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فراهــم آورد ،ســبب میشــود ســهم دنيــا در زندگــى دينــى بىاهميــت جلــوه كنــد و
واقعيتهــای اينجهانــى مغفــول واقــع شــوند .اعــراض از دنيــا و فراموشــى نقــش
زندگــى اينجهانــى در اعمــال ،مناســك و هويــت دينــى ،بــه نوعــى از تفكــر اتوپيايــى
مىانجامــد كـــه در آن ،امكانــى بــرای تفكــر اجتماعــى و جامعــه متمــدن اســامى باقــى
نمىمانــد .در ایــن شــرایط ،همگرایــی مســلمانان ،بــه امــری دنیــوی و زمینــی تحلیــل
و تعبیــر میشــود کــه جایگاهــی در تفکــر اتوپیایــی تکفیــر نــدارد.
هـ) اخالقی

یکــی از لــوازم همگرایــی ،تســاهل در عرصــه تعامــل اســت .البتــه ایــن تســاهل،
در عرصــه ارزشهــا و مبانــی اعتقــادی و کالمــی نیســت ،بلکــه نوعــی خصوصیــت
اخالقــی اســت کــه بیانگــر بــه رســمیت شــناختن و محتــرم شــدن تمایــات ،اعتقادات
و رفتارهــای دیگــران در مواجهــه و تعامــل بــا آنهاســت (ر.ک :آقابخشــی ،افشــار یراد ،1379 ،ص590؛

بیــات و دیگ ـران ،1381 ،ص .)214بنابرایــن تســاهل در همگرایــی ،بــه معنــای تعامــل بــا ســایر
گروههــای اســامی در بســتر اصــول اســام و گــذر از اختالفــات در فــروع اســت،
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نــه حــذف ،تقلیــل یــا ادغــام برخــی عقیدههــا یــا تأســیس عقیــده جدیــد( .القمــی،1994 ،

ص170؛ جناتــی ،1381 ،ص  ،400-399آل کاشــفالغطاء ،1404 ،ص37؛ حکیــم ،1413 ،ص.)34-31
تکفیــر متضمــن داوری اخالقــی دربــاره دیگــری اســت کــه بــا توجــه بــه آیــات
قــرآن ،بــا کرامــت ذاتــی انســان ناســازگار اســت .تکفیــر همچنیــن نســبتی حقوقــی
بــا تکفیرشــونده برقــرار میکنــد؛ زیــرا گاهــی در عمــل بــه کشــتن یــا غــارت او
میانجامــد؛ ولــی بــر اســاس حرمــت و کرامــت انســانی ،کشــتن انســان فقــط بــه دلیــل
تکفیــر بــه معنــای نســبت دادن کفــر بــه یــک اندیشــه یــا شــخص اســت .گروهــی
از تکفیریهــا مخالفــان خــود را در مســائل اعتقــادی تکفیــر میکننــد و حکــم بــه قتــل
آنهــا میدهنــد .گروهــی از تکفیریهــا ،اهــل تکفیــر سیاســی هســتند .بــر ایــن اســاس
هــر حاکمــی کــه طبــق دســتورهای الهــی حکــم نکنــد ،اگرچــه مدعــی اســام باشــد،
کافــر اســت و بایــد بــا او جهــاد کــرد (ر.ک :رضوانــی.)1393 ،
تفکــر خشــن و انعطافناپذیــر در مقابــل مخالــف گفتمــان تکفیــر ،فضــای اخالقــی
بســت ه و متصلبــی را ایجــاد میکنــد کــه در آن ،گزارههایــی همچــون گذشــت ،رأفــت
و مهربانــی ،صبــر ،مــدارا و تعامــل و احتــرام بــه دیگــری وجــود نــدارد؛ درحالیکــه
بخــش مهمــی از مبانــی همگرایــی ،در فضایــی اخالقــی شــکل میگیــرد کــه ســبب
نزدیــک شــدن قلبهــا و تلطیــف تعامــات اجتماعــی اســت .بــه عبــارت دیگــر
بخــش مهمــی از ســاماندهی نظــام ارتباطــات اســامی ،از طریــق نظــام اخالقــی
اســام انجــام میشــود کــه بــر اســاس آن ،تعامــات جامعــه اســامی در یــک بســتر
اخالقــی صــورت میگیــرد .یکــی از مهمتریــن ویژگیهــا و کارکردهــای ایــن نظــام
اخالقــی ،ایجــاد همگرایــی در بیــن آحــاد جامعــه اســت .نظــام اخالقــی برخاســته از
گفتمــان تکفیــر؛ نظامــی واگراســت نــه همگــرا؛ چراکــه درصــدد حــذف حداکثــری
دیگرانــی اســت کــه غیرخــودی و غیرمســلمان انگاشــته شــدهاند.
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دگراندیشــیِ دینــی ،توجیهپذیــر نیســت (فردوســی مشــهدی ،1393 ،ص .)325
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همگرایــی در ســطوح سیاســی و فرهنگــی تعریــف میشــود و نمــود دارد؛ ولــی

آنچــه همگرایــی یــا واگرایــی را شــکل میدهــد ،برخــی اصــول و مبانــی فکــری،

اندیشـهای و هویتــی اســت .لــذا همگرایــی بیــش از آنکــه در مقولــه رفتــار باشــد ،در

مقولــه شــناخت و معرفــت قــرار میگیــرد.

یک��ی از مهمتری�نـ اج��زای شــکلگیری رفتــار همگــرا کــه ریشــه در مبانــی
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هویتــی دارد ،هنجارهــا هســتند .هنجارهــا اصــول رفتــاری هســتند کــه بــر اســاس
اصــول فک��ری و عقیدت�یـ ش��کل میگیرن��د .بــروز هنجــاری گروههــای تکفیــری بــر

اس�اـس قرائ��ت وی��ژه آنه��ا از دی��ن ،رفتاره��ای خشوــنتگرایانه طردگونــه اســت کــه
ب�اـب هرگونـ�ه تعام��ل و گفتوگ��و را میبن��دد .ای��ن روی��ه مان��ع شـ�کلگیری رفتــار
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همکاریجویانــه و همدالنــه اســت.

از مهمتریــن ارکان در همگرایــی ،هویــت جمعــی اســت کــه حاصــل هنجارهــای

رفتــاری عــام در بســتر قرائتهــای عــام و جذبگــرا در ســبک دیــنداری اســت.

ایــن هویــت جمعــی اســت کــه همــکاری و وحــدت را در جامعــه ایجــاد میکنــد.

رفتارهــای خشــن و طردگرایانــه گروههــای تکفیــری بــا حــذف تعامــات پایــدار و
متقابــل اجتماعــی ،کاهــش ســطح اعتمــاد عمومــی و نفرتپراکنــی در جامعــه ،ســبب

تفــرق اعضــای جامعــه و مانــع شــکلگیری هویــت جمعــی میشــود.

بحــث مهــم دیگــر در همگرایــی ،یادگیــری اجتماعــی اســت کــه در بســتر تعامالت

اجتماعــی ایجــاد میشــود .رفتارهــای جمعگریزانــه گروههــای تکفیــری در تقابــل

جــدی بــا دســتاوردهای تعامــات اجتماعــی اســت؛ امــوری ماننــد همدلــی متقابــل و

ی بــه احســاس مــا بــودن ،اعتمــاد و مالحظــات مشــترک ،و شناســایی حداقلــی
وفــادار 
از تصــور از خــود و منافــع ،و پیشبینــی موفقیتآمیــز رفتــار یکدیگــر.

بنابرای��ن گروهه�اـی تکفیــری اص�وـل هویت��ی خ�وـد را بـ�ر امــوری ق��رار دادهانـ�د

کــه آثــار واگرایانــه دارد و تــوان ایجــاد همگرایــی در بیــن اعضــای جامعــه را نــدارد.
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ی و فرهنگــ 
ت علمــ 
ت انتشــارا 
ابوالقاســ م پاینــده ،ابوالقاســ م طاهــری ،شــرک 
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 -روشه ،گی ،1380 ،تغییرات اجتماعی ،ترجمه منوچهر وثوقی ،نشر نی ،تهران. -ریویر ،کلود ،1379 ،درآمدی بر انسانشناسی ،ترجمه ناصر فکوهی ،نشر نی ،تهران. -زرينكــوب ،عبدالحســين ،1343 ،تاریــخ ایــران بعــد از اســام ،اداره كل نــگارش وزارت آمــوزش وپــرورش ،تهـران.
 -ســازمند ،بهــاره ،1388 ،منطقهگرایــی و هویــت مشــترک در جنــوب شــرق آســیا ،ته ـران ،دفتــرمطالعــات سیاســی و بینالمللــی.
- -ســالم ،عبدالعزیــز ،1380 ،تاریــخ عــرب قبــل از اســام ،ترجمــه باقــر حیدرینیــا ،انتشــارات علمــی
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و فرهنگــی ،تهران.
 -ســتوده ،محمــد و مهــدی علی ـزاده موســوی« ،1393 ،بررســی تأثیــر ات ســلفیگری تکفیــری بــربیــداری اســامی» ،علــوم سیاســی ،ش ،65بهــار.
 -سروش ،عبدالکریم ،1379 ،قصه ارباب معرفت ،نشر صراط ،تهران.- -ســریعالقلم ،محمــود ،1379 ،سیاســت خارجــی جمهــوری اســامی ایــران؛ بازبینــی نظــری و
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پارادایــم ائتــاف ،مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک ،ته ـران.
 -الســعودی ،ربیــع ابــن محمــد1414 ،ق ،الشــیعة االمامیــة االثنــی عشــریه فــی میــزان االســام ،چ2 ،مکتبــة ابنتیمیــه ،قاهــره.
 -ســیمبر ،رضــا و ارســان قربانــی ،1390 ،ایـران و همگرایــی در ســازمان همــکاری اســامی ،دانشــگاهامــام صــادق ،تهران.
 -شعرانی ،عبدالوهاب ،1305 ،الیواقیت و الجواهر ،جزء دوم ،مبحث  ،58بینا. -صادقــی ،محمدحســین« ،1393 ،عقــل تکفیــری و عوامــل شــکلگیری آن» ،مجموعــه مقــاالتهفدهمیــن جشــنواره بینالمللــی پژوهشــی شــیخ طوســی (جهــان اســام و پدیــده تکفیــر؛ زمینههــا و
پیامدهــا و برونرفتهــا) ،پژوهشــگاه بینالمللــی المصطفــی ،قــم.
 -عنــاد ،وجــدان« ،1393 ،فریــق قــرآن کریــم و همزیســتی مســالمتآمیز در جامعــه بشــری»،مجموعــه مقــاالت کنگــره جهانــی جریانهــای افراطــی و تکفیــری از دیــدگاه علمــای اســام ،ج ، 4دار
اإلعــام لمدرســة اهــل البیــت ،قــم.
 -عیوضــی ،محمدرحیــم« ،1390 ،چالشهــای درونــی همگرایــی و وحــدت جهــان اســام ،امــتاســامی چالشهــا و راهبردهــا» ،مجمــع جهانــی تقریــب ،تهـران.
 -فرج ،محمد عبدالسالم ،1981 ،الجهاد الفریضه الغائبه ،مقدمه  ،بینا ،قاهره. -فردوســی مشــهدی ،مهــدی« ،1393 ،چیســتی نســبت پدیــده تکفیــر بــا آمــوز ه کرامــت انســانیاســام» ،مجموعــه مقــاالت کنگــره جهانــی جریانهــای افراطــی و تکفیــری از دیــدگاه علمــای اســام،
ج ،9دار اإلعــام لمدرســة اهــل البیــت ، قــم.
 -فرمانیان ،مهدی« ،1389 ،سلفیه و تقریب» ،هفت آسمان ،شماره  ،47پاییز. -فیــاض مقــدام ،عبدالحســین ،2002 ،تاریــخ النجــف السیاســی  ،1941-1958داراالضــواء،بیــروت.
 -فیرحی ،داوود ،1390 ،سیاست و فقه در ایران معاصر ،نشر نی ،تهران. -فیروزآبــادی ،ســید جــال ،1391 ،سیاســت خارجــی ج ا.ا .در دوران اصولگرایــی ،دانشــگاه امــامصــادق ،تهران.
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  ،1390 ،______________-نظریههــای همگرایــی اروپــا ،اتحادیــه اروپــا هویــت ،امنیــت وسیاســت ،پژوهشــکده راهبــردی ،تهــران.
 -قــادری کنــگاوری ،روحاللــه« ،1392 ،نظریــه مقاومــت در روابــط بینالملــل؛ رویکــرد ایرانــی-اســامی نفــی ســبیل و برخــورد بــا ســلطه» ،مجلــه سیاســت دفاعــی ،شــماره  ،82بهــار.
- -قاســمی ،فرهــاد ،1391 ،نظریههــای روابــط بینالملــل و مطالعــات منطقــهای ،نشــر میــزان،
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ته ـران.
 -القمــی ،محمدتقــی« ،1994 ،الزمــن فــی جانبنــا» ،الوحــدة االســامیه ،مــا لهــا و مــا علیهــا ،تقدیــم:محمــد حمــدی زقــزوق ،دار التقریــب بیــن المذاهــب االســامیه ،لبنــان.
 -کتزنشــتاین ،پیترجــی ،1390 ،فرهنــگ امنیــت ملــی ،ترجمــه محمدهــادی ســمتی  ،پژوهشــکدهمطالعــات راهبــردی ،تهــرا ن
 -کــدی ،نیکــی و مــارک گازیوروســکی ،1379 ،نــه شــرقی نــه غربــی (روابــط خارجــی ایــران بــاآمریــکا و شــوروی) ،ترجمــه ابراهیــم متقــی و الهــه کوالیــی ،نشــر مرکــز اســناد انقــاب اســامی،
ته ـران.
 -کلینتــون ،دیویــد دبلیــو ،1379 ،دو رویــه منفعــت ملــی ،ترجمــه اصغــر افتخــاری ،پژوهشــکدهمطالعــات راهبــردی ،تهــران.
 -کــوزر ،لوئیــس ،1376 ،زندگــی و اندیشــه بــزرگان جامعهشناســی ،ترجمــه محســن ثالثــی ،تهـران،انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
 -كلينــى ،ابىجعفــر محمدبنيعقوببناســحاق ،1388 ،االصــول مــن الکافــی ،تصـــحيح:علـــىاكبر غفــاری ،دارالكتــب االســاميه ،الطبعــة الثالــث ،تهــران.
 -لبــون ،گوســتاو ،بیتــا ،تمــدن اســام و عــرب ،ترجمــه سیدهاشــم حســینی ،کتابفروشــی اســامیه،تهـران.
 -لمبتــون ،آن .کــی .اس ،1374 ،.دولــت و حکومــت در اســام ،ســیری در نظریــه سیاســی فقهــایمســلمان از صــدر اســام تــا اواخــر قــرن ســیزدهم ،مؤسســه چــاپ و نشــر عــروج ،ته ـران.
 -محمــدی الموطــی ،محســن« ،1393 ،امکانســنجی تحقــق همگرایــی جهــان اســام در مواجهــهِ
بــا تهدیــد جریــان تکفیــری» ،مجموعــه مقــاالت کنگــره جهانــی جریانهــای افراطــی و تکفیــری از
دیــدگاه علمــای اســام ،ج ،8چ ، 1داراإلعــام لمدرســة اهــل البیــت ،قــم.
 -مســعودی ،حیدرعلــی« ،1389 ،تحــول رشــته روابــط بینالملــل :از هژمونــی آمریکایــی تــابســترهای دانــش جهانــی» ،در :تحــول مفاهیــم در روابــط بینالملــل ،حمی ـرا مشــیرزاده ،نبیاللــه
ابراهیمــی ،پژوهشــکده مطالعــات راهبــردی ،تهــران.
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 -معلوف ،امین ،1382 ،هویتهای مرگبار ،ترجمه م .ثاقبفر ،نشر ققنوس ،تهران. -مفتخــری ،حســین ،1385 ،خـوارج در ایــران تــا اواخــر قــرن ســوم ،مركــز بازشناســى اســام و ايـران،تهران.
 -موثقــی ،ســید احمــد ،1375 ،اســتراتژی وحــدت در اندیشــه سیاســی اســام ،ج ،1چ ،2مقدمــهاســتاد محمدتقــی جعفــری ،دفتــر تبلیغــات اســامی حــوزه علمیــه قــم ،قــم.
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 -الموسوی ،عبدالحسین شرفالدین ،1977 ،الفصول المهمة فی تألیف االمه ،دار الزهراء ،لبنان. -نســاج حمیــد« ،1392 ،دیگــری فرهنگــی  ،بنیانــی بــرای تعامــات میانفرهنگــی؛ مقایســه دیدگاهبیرونــی و برتــون» ،فصلنامــه تحقیقــات فرهنگــی ایران ،دوره ششــم ،شــماره  ،2تابســتان.
 -نصــر ،عبدالمنعــم ،1347 ،مســلمانان در نهضــت آزادی هندوســتان ،ترجمــه ســیدعلی خامنـهای،انتشــارات آســیا ،تهـران.
 -والیتــی ،علیاکبــر« ،1389 ،تحلیــل تجــارب همگرایــی در جهــان اســام» ،دانــش سیاســی،شــماره  ،11تهــران.
 -ولهــوزن ،يوليــوس ،1375 ،تاریــخ سیاســی صــدر اســام ،شــيعه و خـوارج ،ترجمــه محمودرضــاافتخــارزاده ،قــم ،دفتــر نشــر معــارف اســامى.
 -ونــت الکســاندر ،1384 ،نظريــه اجتماعــي سياســت بينالملــل ،ترجمــه حميــرا مشــيرزاده ،انتشــارات وزارت امــور خارجــه ،تهــران.
 « ،1385 ،________-اقتدارگرايــي چيــزي اســت کــه دولتهــا خودشــان ميفهمنــد» ،در :انــدرولينکليتــر (ويراســتار) ،جامعه و همــکاري در روابــط بينالملــل ،ترجمــه به ـرام مســتقيمي ،انتشــارات
وزارت امــور خارجــه ،تهـران.
 -هانــی ،ادریــس« ،1393 ،تکفیــر تکفیریــان ،خشــونت تکفیــری در خدمــت اســتعمار نویــن»،مجموعــه مقــاالت کنگــره جهانــی جریانهــای افراطــی و تکفیــری از دیــدگاه علمــای اســام ،ج ،9دار
اإلعــام لمدرســة اهــل البیــت ، قــم.
 -هیکل ،محمد حسنین ،1383 ،پاییز خشم ،ترجمه محمدکاظم سیاسی ،نشر ققنوس ،تهران. -هــىوود ،انــدرو ،1379 ،درآمــدی بــر ایدئولوژیهــای سیاســی ،چ ،1ترجمــه محمــد رفيعــىمهرآبــادی ،دفتــر مطالعــات سياســى و بينالمللــى وزارت خارجــه ،تهــران.
 -یزدانــی ،ســیدمحمد« ،1393 ،تقابــل دیــدگاه وهابیــت تکفیــری در حرمــت تکفیــر اهــل قبلــه بــاآیــات و روایــات» ،مجموعــه مقــاالت کنگــره جهانــی جریانهــای افراطــی و تکفیــری از دیــدگاه
علمــای اســام ،ج ،1دار اإلعــام لمدرســة اهــل البیــت ، قــم.
فزاده ،حســن« ،1394 ،تلقــی از دیگــری در اندیشــه اســامی» ،پژوهشنامــه تبلیــغ و
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Takfiri Groups and Convergence of the Islamic World1
Mohsen Mohammadi2

Abstract
Convergence is one of the most important current issues in the Islamic

Islamic countries between the two Islamic countries and a kind of negative
competition between Muslim countries. In this sensitive situation, Takfiri
groups became a factor in divergence in the Muslim world due to the
exclusivist reading of Islam and the ruthless rejection of their opponents.
This article, with a library and analytical method and based on constructivist
theory, seeks to answer the question of how Takfiri groups hinder the
convergence of the Islamic world and what are negative and destructive
effects of the Takfiri discourse on the convergence of the Islamic world. In
this regard, the fundamentals of convergence in the epistemological, sociocultural, social, political and ethical dimensions of the destructive role of
Takfiri groups in the convergence of the Islamic world are analyzed.
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world has various divergent signs that have led to major conflicts between
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world. In spite of the numerous capacities of convergence, the Islamic

