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گروه های تکفیری و هم گرایی جهان اسالم1
محسن محمدی2

چکیده
یکــی از مهم تریــن مســائل کنونــی جهــان اســالم، هم گرایــی اســت. جهــان اســالم 

ــانه های  ــروزه دارای نش ــی، ام ــدد هم گرای ــای متع ــورداری از ظرفیت ه ــم برخ علی رغ

مختلــف واگرایــی اســت کــه ســبب شــده عمــده منازعــات کشــورهای اســالمی، بیــن 

دو کشــور اســالمی باشــد و نوعــي رقابــت منفــي بیــن کشــورهاي عضــو جهــان اســالم 

بــه وجــود آیــد. در ایــن شــرایط حســاس،  گروه هــای تکفیــری بــا توجــه بــه قرائــت 

ــی  ــت واگرای ــی جه ــه عامل ــرد خشــن مخالفانشــان، ب ــه از اســالم و ط انحصارگرایان

ــر  ــی و ب ــه ای و تحلیل ــا روش کتابخان ــه ب ــن مقال ــل شــدند. ای ــان اســالم تبدی در جه

ــه گروه هــای  ــن ســؤال اســت ک ــه ای ــه ســازه انگاری، درصــدد پاســخ ب اســاس نظری

تکفیــری چگونــه مانــع هم گرایــی جهــان اســالم هســتند و گفتمــان تکفیــر چــه آثــار 

منفــی و مخربــی در هم گرایــی جهــان اســالم دارد. بــه ایــن منظــور مبانــی هم گرایــی 

ــاره  در ابعــاد معرفت شــناختی، ارتباطــی، فرهنگی-اجتماعــی، سیاســی و اخالقــی درب

ــود. ــل می ش ــان اســالم تحلی ــی جه ــری در هم گرای ــای تکفی ــش مخــرب گروه ه نق

واژگان کلیدی: هویت، سازه انگاری، گروه های تکفيری، هم گرایی، خشونت.

1  . تاریخ دریافت: 1395/11/12  تاریخ پذیرش: 1395/12/8
2 . دکترای مطالعات انقاب اسامی، پژوهشگر پژوهشکده مطالعات منطقه ای پژوهشگاه بین المللی المصطفی:  

mohsen2491@yahoo.com
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مقدمه

مســئله وحــدت و انســجام امــت اســالمي، ارزش و ایــده ای  بـــنیادي و حیاتــي براي 

حفــظ  هویــت  و پیشــرفت جوامــع اســالمي اســت و مــورد تأکیــد متــون و پیشــوایان 

دینـــي نیــز بــوده اســت. جـــامعه اســـالمي بــر پایــه آموزه هــای اســالمي، جامعــه ای 

مبتنــي بــر محبــت و اخــوت اســت کــه اعضــاي آن، بــر محــور بــرادري دینــي  گــرد 

هــم آمــده  باشــند )حجــرات:10(. ایــن بــرادري جنبــه عاطفــي صــرف نــدارد؛ بلکــه پیمانــي 

اســت پایــدار و ناگسســتني کــه ریشــه در ایمــان مســلمانان دارد و از عمــق جـــان آنــان 

ــرآن  ــرد. ق ــرا مي گی ــان را  ف ــردي و اجتماعي ش ــي ف ــاد زندگ ــام ابع ــزد و تم برمي خی

کریــم از تألیــف قلــوب و ایجــاد پیونــد بــرادري میــان مســلمانان بــه عنــوان نعمــت 

ــان  ــن را از اصــول مشــترک ادی ــه در دی ــود تفرق ــد )آل عمــران: 103( و نب ــاد مي کن الهــي ی

برمی شــمرد: »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(.

ــدال  ــی ج ــنت، یعن ــنت و خرده س ــک فراس ــا دیالکتی ــواره ب ــالم هم ــان اس جه

ــا »عناصــر تفرقه افکــن« )خرده فرهنــگ(  ــادر ب ــدن م »عناصــر اتحادبخــش« )فراســنت( در تم

روبــه رو بــوده اســت. روش زندگــی و میــراث تاریخــی مشــترک از عناصــر اتحادبخش، 

ــارج  ــات، خ ــن اختالف ــن اســت. ای ــه ای از عناصــر تفرقه افک ــی و فرق ــی بوم و ویژگ

ــرف  ــدن در ظ ــع ش ــبب واق ــه س ــی ب ــد، ول ــرار دارن ــی ق ــر کل ــوب عناص از چارچ

ــرار  ــا برق ــا آنه ــق ب ــدی عمی ــی، پیون ــا عناصــر اصل ــی ـ انســانی مشــترک ب جغرافیای

کرده انــد. ازایــن رو وجــود عناصــر اتحادبخــش در تمــدن کالن اســالمی ســبب شــده 

اســت کــه جهــان اســالم بــرای تبدیــل شــدن بــه مرکــز سیاســی و فرهنگــی متحــد، 

ــن عناصــر اتحادبخــش  ــه ای ــار ک ــن رو هرب ــی برخــوردار باشــد. ازای ــت باالی از ظرفی

ــه و جلوه گــر  ــری در ســطح وســیعی برانگیخت ــا رهب ــه واســطه دعــوت، رســالت ی ب
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شــده اند، مــردم بــا آنهــا همــراه شــده اند و بــه طــور کلــی زمینــه بــرای اتحــاد سیاســی 

ــز فراهــم شــده اســت. )ر.ک: ابراهیــم، 1390، ص68( نی

برداشــت ســکوالر،  پیــش روی  اســالم گرایی بزرگ تریــن چالــش  امــروزه 

تاریخــی و اروپامحــور از روابــط بین الملــل اســت و مفهــوم امــت اســالمی کــه خــود 

ــاع  ــه ای از اجتم ــت، نمون ــل1 اس ــطح بین المل ــی در س ــالم سیاس ــانه های اس از نش

ــع  ــترک جم ــای مش ــول ارزش ه ــالمی را ح ــع اس ــه جوام ــت ک ــتفالیایی اس پساوس

می کنــد. )pp ,2008 ,Giorgio 727-729( بــه نظــر می رســد تعبیــر پروفســور اچ. زیگمــن 

ــه  ــت و جامع ــالم، ام ــی اس ــن سیاس ــب دکتری ــد: »در قل ــه می گوی ــد ک ــح باش صحی

ــه  ــتند ک ــی هس ــردم جوامع ــالمی، م ــت اس ــون، 1374، ص53(. ام ــای دارد« )ملبت ــالمی ج اس

دیــن اســالم را بــه عنــوان آییــن و دیــن ســعادت بخش در دو قلمــرو مــادی و معنــوی 

ــی  ــالم، حاک ــت« در اس ــوم »ام ــب مفه ــی، 1375، ج1، ص12 و 13(. به این ترتی ــد )موثق پذیرفته ان

ــرای  ــی ب ــد بنیان ــه می توان ــت)pp ,2008 ,Giorgio 727-734( ک ــالم اس ــی اس ــرش جهان از نگ

ــد. ــاد کن ــالم ایج ــان اس ــی جه هم گرای

بــا وجــود ظرفیــت بســیار بــاالی هم گرایــی در جهــان اســالم بــا تکیــه بــر عناصــر 

ــا، در دام  ــت آنه ــرا و تقوی ــل واگ ــور عوام ــداوم حض ــا ت ــالم ب ــان اس ــترک، جه مش

تقابــل درونــی و بیرونــی افتــاده و بــا وضعیتــی نامطلــوب روبــه رو شــده اســت. ایــن 

ــالم در  ــان اس ــی جه ــده  هم گرای ــی، ای ــت کنون ــده در وضعی ــب گردی ــرایط موج ش

صحنــه  عمــل، توفیــق چندانــی نیابــد. البتــه اشــتراک منافــع میــان برخــی از کشــورهای 

ــا  اســالمی در بعضــی از مناطــق جهــان اســالم باعــث شــده مجموعه هایــی همســو ب

ــای  ــه معن ــی ب ــای هم گرای ــق، فض ــی در آن مناط ــی حت ــرد، ول ــکل بگی ــر ش یکدیگ

1  . اســام بــا تأکیــد بــر ســاختار امــت، اتحــاد علــوم بشــری بــا اهــداف الهــی، و بازســازی رابطــه جهــان اســام 
ــعودی،  ــاید )مس ــل بگش ــط بین المل ــردازی رواب ــه نظریه پ ــی را در عرص ــم اندازهای نوین ــد چش ــرب می توان و غ

ص68(.  ،1389
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حــد اعــالی همــکاری و پیوســتگی ناشــی از یــک هویــت مشــترک اســالمی مشــاهده 

نمی شــود و اکثــر کشــورهای اســالمی تمایــل دارنــد در فضــای بازدارندگــی، موازنــه 

ــد )رک: قاســمی، 1391(. ــب کنن ــع خــود را تعقی ــداف و مناف ــوا و قدرت محــوری، اه ق

ــورهای  ــوزه کش ــر ح ــم ب ــی حاک ــی سیاس ــل، جهان بین ــوارد ذی ــه م ــه ب ــا توج ب

ــه الگــوی  ــدارد و بیشــتر ب ــی ن ــی، وضعیــت مطلوب اســالمی، از حیــث انســجام درون

ــی: ــا هم گرای ــت ت ــک اس ــی نزدی واگرای

ــوده اســت . 1 عمــده منازعــات کشــورهای اســالمی بیــن دو کشــور اســالمی ب

ــر سیاســت  ــم ب ــی حاک ــف اصــل کل ــه مخال )ر.ک: برچــر، 1382، ج1؛ افتخــاری، 1379( ک

اســالمی اســت کــه مســلمانان را بــرادران دینــی و متعلــق بــه داراالســالم )نــه 

دارالکفــر( می دانــد. میــزان زیــادی از تــوان کشــورهای اســالمی کــه می توانســت 

در مدیریــت کانون هــای بحرانــی ماننــد رژیــم اشــغالگر قــدس صــرف شــود، 

در چنیــن جنگ هایــی از بیــن رفتــه و منافــع آن بــه دشــمنان اســالم رســیده 

)2001 ,see: Joseph(. اســت

نوعــي رقابــت منفــي بیــن کشــورهاي عضــو جهــان اســالم بــه وجــود آمــده . 2

کــه منطــق معــادالت قــدرت در ایــن حــوزه را بــه »بــازي حاصل جمــع صفــر« 

ــن جهــت رشــد و  ــرده اســت )ر.ک: افتخــاری، 1380الــف، ص 505-526(. از ای ــک ک نزدی

توســعه توانمندي هــاي یــک کشــور اســالمي، از نظــر دیگــر کشــورها یــک 

تهدیــد بالقــوه ارزیابــي مي شــود و لــذا تضعیــف وی بــراي بازیگــران دیگــر 

ارجحیــت مي یابــد. بــه عبــارت دیگــر منفعــت مشــترکي کــه بتوانــد مجمــوع 

توانمنــدي کشــورهاي اســالمي را بــا یکدیگــر همســو ســازد، هنــوز عینیــت 

خارجــي پیــدا نکــرده و ایــن امــر ســبب شــده بازیگــران خارجــي بتواننــد بــه 

اجتمــاع کشــورهاي اســالمي نفــوذ کننــد )ر.ک: کلینتــون، 1379، ص 112-100(.

بــه عبــارت دیگــر در جهــان اســالم چالش هــای متعــددی بــرای هم گرایــی وجــود 
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دارد )عیوضــی، 1390، ص130(. آنچــه امــروز در روابــط میــان اکثــر کشــورهای جهان اســالم در 

عرصه هــای مختلــف مشــاهده می شــود، بیشــتر نشــان از روندهــای واگرایانــه و گریــز 

ــه  ــر ب ــون فرهنــگ اســالم کمت ــز تاکن ــی نی از مرکــز دارد )والیتــی، 1389(. از جهــت هویت

عنــوان اصــل هویت بخــش جمعــی، مــورد نظــر جوامــع اســالمی بــوده اســت )ســیمر، 

قربانــی، 1390، ص 231-242(. بنابرایــن هرچنــد جهــان اســالم بــرای تشــخص هویتــی و تبدیــل 

ــی  ــدار در عرصــه بین الملل ــته پای ــه به هم پیوس ــک کل همگــن و مجموع ــه ی شــدن ب

جهــت نقش آفرینــی و اعــالم موضــع، از زمینــه و ظرفیــت باالیــی برخــوردار اســت، 

ــت منســجم آن در عرصــه  ــع فعالی ــن پیکــر واحــد، مان برخــی تشــتت ها در درون ای

بین المللــی می شــوند.

ــای  ــالم، گروه ه ــان اس ــی جه ــاعد هم گرای ــت نامس ــن وضعی ــا ای ــن و ب دراین بی

ــه  ــی تنگ نظران ــا قرائت ــه ب ــی هســتند ک ــل واگرای ــن عوام ــز از مخرب تری ــری نی تکفی

ــالم  ــان اس ــی جه ــده هم گرای ــواه، ای ــی تمامیت خ ــر فرقه گرای ــتهجن ب ــدی مس و تأکی

ــی  ــاس نوع ــر اس ــری ب ــای تکفی ــد. جریان ه ــه کرده ان ــدی مواج ــری ج ــا خط را ب

ــر،  برداشــت غلــط و منحــرف از آموزه هــای اســالم، برخــوردی خشــن، انعطاف نا پذی

ــاط  ــراری ارتب ــع برق ــالم مان ــت از اس ــن قرائ ــد. ای ــه دارن ــه و حذف گون طردگرایان

ــه  ــای اینک ــه ج ــا را ب ــود و آنه ــالمی می ش ــای اس ــن گروه ه ــرا بی ــتانه و هم گ دوس

در کنــار هــم قــرار دهــد، در مقابــل یکدیگــر می نهــد. اهمیــت و تأثیــر ایــن موضــوع 

بــه حــدی اســت کــه مقابلــه بــا ایــن گروه هــا عاملــی بــرای هم گرایــی جهــان اســالم 

معرفــی شــده اســت )محمــدی املوطــی، 1393، ص 544-489(.

ــر، طــرد ســایر مســلمانان اســت  ــي و عملــي تکفی مشــخصه اصلــي و نمــود عین

کــه در برخــي نظرهــا بــا گروه هــاي تکفیــري همــراه نیســتند. در ایــن فضــا بســیاري 

از مســلمانان، بــا عنــوان کفــر از دایــره ایمــان خــارج مي شــوند. ایــن قرائــت، هرگونــه 

ــاس،  ــن اس ــر ای ــد. ب ــارج مي کن ــالم خ ــان اس ــاي جه ــم را از فض ــي و تفاه همدل
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مي تــوان گروه هــاي تکفیــري را از موانــع هم  گرایــي در جهــان اســالم دانســت. البتــه 

ــار خــود را کــه ســبب تکفیــر دیگــر مســلمانان و  ســلفیان تکفیــری اندیشــه ها و رفت

ــح نســبت  ــه ســیره ســلف صال ــع هم گرایــی جهــان اســالم می شــود، ب مهم تریــن مان

ــه های  ــت و آرا و اندیش ــد وهابی ــق عقای ــه دقی ــی و مقایس ــا بررس ــی ب ــد؛ ول می دهن

ــرن  ــواداران او در ق ــاب و ه ــه محمدبن عبدالوه ــود آنچ ــخص می ش ــز مش ــلف نی س

دوازدهــم مطــرح کرده انــد، بــا اندیشــه و شــیوه ســلف کامــاًل متفــاوت اســت. علمــای 

ســلف، شــیعه را تکفیــر نکرده انــد، بلکــه تمــام احــکام اســالم را در مــورد آنهــا جــاری 

ــدري، 1388، ص 106-85(. ــته اند )حي ــدت را نبس ــب و وح ــب راه تقری ــته اند و بدین ترتی دانس

البتــه توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه نبایــد همــه نیروهــای ســلفی را 

ــه  ــه   هم ــورد یکســان انگاشــت. برخــالف  تصــور بســیاری از متفکــران  ک ــن م در ای

ــان مدافعــان تـــقریب  ــد، بخشــی از آن ســلفیان را افراطــی و مخالــف تقریــب می دانن

ــود  ــلفیان وج ــان س ــی در می ــری گوناگون ــای فک ــالمی اند. گرایش ه ــدت اس و وح

دارد؛ ماننــد: ســلفیه تکفیــری وهابــی عربســتان، ســلفیه  اعتدالــی  و افـــراطی دیوبنــدی  

شــبه قاره هنــد، ســلفیه  اعتدالــی زیدیــه یمــن، ســلفیه تقریــب اخوان المســلمین مصــر 

و ســـلفیه جهــادی ســید قطبــی . ســلفیه وهابــی بــا حربــه تکفیــر، بیشــترین نقــش را 

ــلفی در  ــش س ــد. گرای ــل می کن ــب عم ــد تقری ــلمانان  دارد  و ض ــان  مس ــه می در تفرق

هنــد از طریــق شــاه ولــی اهلّل دهلــوی بــا رویکــرد اعتدالــی   گســترش  یافــت، امــا بــه 

ــه  تفکــرات  ســلفیه   ــغ ب ــه و جماعــه التبلی ــیاسی، برخــی از دیوبندی ــل مســائل سـ دلی

افراطــی  روی آوردنــد و برخــی از حنفیــان عقل گــرا بــه وهابیــت نزدیــک  شــدند. در 

ــا از وهابیــت طــرف داری  قــرن چهــارده، ســید محمــد  رشــید رضــا در شــمال آفریق

ــا   ــان در   تندروی ه ــا وهابی ــیچ گاه ب ــی هـ ــرفت، ول ــه را  پذیـ ــرد و تفکــرات ابن تیمی ک

و تکفیــر موافــق نبــود. اخوان المســلمین مصــر گرایــش ســلفیه اعتدالــی را پذیرفتنــد 

ــان  ــه دراین می ــد. البت ــرار دادن ــش ق ــتور کار خوی ــب را در دس ــان مذاه ــب می و تقری
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ــان، 1389، ص 131- ــد )ر.ک: فرمانی ــراط روی  آوردن ــه اف ــلمین ب ــای اخوان المس ــی از اعض برخ

ــان  ــی جه ــده هم گرای ــتای ای ــوان در راس ــلفی را می ت ــای س ــی از گرایش ه 150(. برخ

اســالم تحلیــل کــرد؛ ماننــد اخوان المســلمین مصــر کــه در اصــل ســلفی گری بــا ســایر 

ســلفیه مشــترک اســت، ولــی برخــالف ســلفیان تکفیــری، هم گرایــی مذاهــب اســالمی 

ــرار داده اســت )حامتــی، 1393، ص 418-399(.  ــتور کار خــود ق را در دس

ــری  ــه گروه هــای تکفی ــن ســؤال هســتیم ک ــه ای ــه درصــدد پاســخ ب ــن مقال در ای

ــرات  ــه تأثی ــر چ ــان تکفی ــتند و گفتم ــالم هس ــان اس ــی جه ــع هم گرای ــه مان چگون

ــه  ــا توجــه ب ــن منظــور ب ــه ای ــان اســالم دارد. ب ــی جه ــر هم گرای ــی ب ــی و مخرب منف

ــه  ــن نظری ــی، ای ــن هم گرای ــازه انگاری در تبیی ــه س ــی نظری ــی و فرهنگ ــاد هویت ابع

ــان شــده  ــه، آنچــه در بخــش چارچــوب نظــری بی ــدی مقال ــم. در جمع بن را برگزیدی

ــا یافته هــای تحقیــق در مــورد گروه هــای تکفیــری و هم گرایــی، جمع بنــدی  اســت، ب

ــود. ــل می ش و تحلی

چارچوب نظری

ــل، از رویکــرد  ــط بین المل ــای رواب ــواع گســترده ای از رویکرده ــه ان ســازه انگاری ب

واقع گرایــی علمــی تــا ســازه انگاری پساســاختارگرا اطــالق می شــود. ویژگــی مشــترک 

ــت؛  ــاخته اس ــی برس ــت اجتماع ــه واقعی ــت ک ــن اس ــازه انگاری ای ــای س ــام گونه ه تم

مفاهیــم اجتماعــی از طریــق تعامــالت اجتماعــی بــه وجــود می آینــد؛ ســاختار و کارگزار 

ــکل گیری  ــد در ش ــا و قواع ــن هنجاره ــوند و همچنی ــاخته می ش ــل س ــور متقاب ــه ط ب

ــاختارهای  ــگاه س ــش و جای ــس، 1386، ص518 -520(. نق ــد )پرای ــش دارن ــورها نق ــت کش هوی

ــت  ــل سیاس ــترک در تحلی ــِی مش ــای بیناذهن ــا و ارزش ه ــا، هنجاره ــی، ایده ه معنای

بین الملــل، تکویــن متقابــل ســاختار و کارگــزار، و هویــت و تأثیــر آن در تعریــف منافــع، 

از مهم تریــن مؤلفه  هــای هستی شــناختی ســازه انگاران اســت )فیروزآبــادی، 1391، ص 49-39(. 
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ســازه انگاری، تعــارض و ســتیز را یکــی از فرهنگ هــای آنارشــی بــه نــام فرهنــگ  

ــز  ــی را نی ــر کانت ــی و همکاری جویانه ت ــِی الک ــای رقابت ــته و فرهنگ ه ــزی دانس هاب

امکان پذیــر می دانــد )ونــت، 1384، مقدمــه(. 

ــت  ــا اهمی ــا و انگاره ه ــگ، هنجاره ــد فرهن ــري مانن ــل فک ــه عوام ــازه انگاري، ب س

ــاِن  ــتر بنی ــکاري، بیش ــئله هم ــازه انگار از مس ــل س ــک تحلی ــن رو ی ــد. ازهمی مي ده

ــردازد )ونــت، 1385، ص63(.  ــي مي پ ــه شــناختي بین االذهان ــرا ب ــاري؛ زی ــا رفت شــناختي دارد ت

چــون در ایــن نظریــه، ادراکات و انتظــارات بین االذهانــي تعیین کننــده رفتارهاســت، پــس 

بــراي برقــراري صلــح و تقویــت هم گرایــی، کنشــگران بایــد از تصــور خــود بــه صورت 

ــع  ــا مناف ــاع واحــد ب بازیگــران خودپرســت دســت کشــیده، خــود را بخشــي از اجتم

مشــترک تعریــف کننــد. اساســاً ســازه انگاری می خواهــد برنامــه نرم افــزاري حاکــم بــر 

کشــورها و نظــام بین الملــل را بــر هنجارهــاي اشــتراکي اســتوار کنــد تــا الگــوی ارتباطی 

 )12-10 .pp ,95/1994 John(. ــش رود ــی پی ــح و هم گرای ــه ســوی صل ــا ب آنه

ــر  ــه ب ــود ک ــه می ش ــورها گفت ــان کش ــتگی می ــی از هم بس ــه حاالت ــی ب هم گرای

حســب درجــه و میــزان ایــن هم بســتگی، از همــکاری ســاده تــا ادغــام کامــل را در بــر 

می گیــرد. بــر اســاس دیــدگاه ســازه انگاری، هم گرایــی از طریــق قواعــد و هنجارهــای 

ــی و  ــای فرامل ــی نهاده ــش تکوین ــع، و نق ــا و مناف ــر و تحــول هویت ه ــی، تغیی جمع

فروملــی، مــورد توجــه اســت. )فیروزآبــادی، 1390، ص 44(.

ــوان در  ــازه انگاری را می ت ــه س ــاس نظری ــر اس ــی ب ــای هم گرای ــن مؤلفه  ه مهم تری

ــوارد برشــمرد: این م

الف( هنجارها و ایده های مشترک

ــی از  ــد. هنجــار، درِک جمع ــار دارن ــی در شــکل دهی رفت ــگاه مهم ــا جای هنجاره

رفتــار مناســب بازیگــران اســت. حضــور هنجارهــا تبعیــت را دیکتــه نمی کنــد و هــر 
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هنجــار جدیــد یــا نوظهــور بایــد بــا هنجارهــای موجــود و چه بســا متعــارض رقابــت 

کنــد؛ امــا هنجارهــا بــه ماننــد قواعــدی عمــل می کننــد کــه یــک هویــت را تعریــف 

ــند )کتزنشــتاین، 1390، ص 90-89(.  ــوام می بخش ــت، ق ــک هوی ــه ی ــان ب ــد و بدین س می کنن

ــناخت  ــا و ش ــا، هنجاره ــق رویه ه ــی از طری ــه هم گرای ــد ک ــازه انگاران معتقدن س

ــا  ــا و هنجاره ــن رویه ه ــن ای ــود. همچنی ــق می ش ــان کنشــگران محق ــی می بین االذهان

هویــِت کنشــگران را شــکل داده، بــه دنبــال آن، منافــع آنهــا را نیــز تعریف خواهــد کرد. 

ــه ســبب همیــن تعامــالت، رویه هــا،  ــه ب ــه و همکاری جویان ــار هم گرایان بنابرایــن رفت

هنجارهــا و شــناخت بین االذهانــی شــکل می گیــرد و حتــی در حــد وســیع تر، هویــت 

مشــترکی را میــان آنهــا بــه وجــود مــی آورد.

ــتر و  ــا را بس ــدن آنه ــی ش ــا و درون ــکل گیری هنجاره ــازه انگاران ش ــن س همچنی

زمینه ســاز شــکل گیری هویــت می داننــد کــه ایــن هویــت، دربردارنــده منافــع جمعــی 

 .)Wendt 2001, p1023( آنهــا نیــز خواهــد بــود

ب( هویت جمعی

از منظــر ســازه انگاري، خویشــتن بــا انتخــاب همــکاري در یک وضعیــت اجتماعي، 

بــه طــور ضمنــي هویتــي جمعــي را مي پذیــرد و بــه گونــه اي عمــل مي کنــد کــه گویــي 

ــه دیگــري اهمیــت مي دهــد )ونــت، 1384، ص 505(. ازهمیــن رو از نظــر الکســاندر ونــت،  ب

هویت هــا و منافــع و نهادهــا همگــي ناشــي از فرایندهــاي اجتماعــي متعاملــي هســتند 

کــه مــا بــراي جهــت دادن بــه رفتــار خــود، بــر آنهــا تکیــه مي کنیــم و تنهــا پــس از 

تعامــل اســت کــه مي تــوان از همــکاري یــا تعــارض صحبــت کــرد )هــان، ص366(. 

ــه از  ــن - ک ــه ام ــث جامع ــق بح ــازه انگاری، از طری ــردازان س ــی نظریه پ برخ

ــر و  ــل آدل ــد امانوئ ــازه انگارانی مانن ــا س ــده و بعده ــه ش ــچ برگرفت ــار کارل دوی آث

ــوند. در  ــی می ش ــه هم گرای ــد- وارد مقول ــترش داده ان ــت آن را گس ــکل بارن مای
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ــه  ــه ای ک ــه گون ــود؛ ب ــم می ش ــا حاک ــر اعض ــز ب ــی صلح آمی ــن وضعیت ــه ام جامع

توســل بــه زور بــه عنــوان ابــزار حــل منازعــه، از روابــط و مناســبات میــان اعضــا 

 )p159 ,1991 ,Acharya(. ــود ــته می ش ــار گذاش کن

تعامــالت پایــدار، وابســتگِی متقابــل، نهادهــای مشــترک، اعتمــاد متقابــل، هنجارهــا و 

ایده هــای مشــترک و هویــت جمعــی را می تــوان از ویژگی هــای جامعــه امــن دانســت. 

ــت  ــازه انگاران هوی ــت و س ــی اس ــت جمع ــه، هوی ــن جامع ــی در ای ــل هم گرای عام

ــت، 1384، ص  ــد )ون ــت می دانن ــیار بااهمی ــی بس ــکاری و هم گرای ــاد هم ــی را در ایج جمع

332-335(. بــرای ســاخته شــدن ایــن هویــت جمعــی، ارزش هــا و هنجارهایــی کــه اعضــای 

گــروه، خــود را بــه آنهــا متعهــد می بیننــد، بســیار مهم انــد. اعضــای گــروه از طریــق ایــن 

هنجارهــای مشــترک، دارای هویــت و سرنوشــت مشــترک می شــوند و دربــاره  همــکاری 

کــردن یــا همــکاری نکــردن بــا دیگــران تصمیــم می گیرنــد )هــان، ص36(. 

ج( یادگیری اجتماعی

از دیگــر مباحــث مهمــی کــه دربــاره موضــوع هم گرایــی در رهیافــت ســازه انگارانه 

مطــرح می شــود، یادگیــری اجتماعــی پیچیــده اســت. ایــن مفهــوم بــه معنــای فراینــدی 

ــای  ــع و ترجیح ه ــر،  مناف ــا یکدیگ ــل ب ــق تعام ــگران از طری ــه در آن کنش ــت ک اس

 )Chekel 1998, p12(. ــد ــدی را فرامی گیرن جدی

شــاید بتــوان گفــت کــه مبنــای ایــن اســتدالل، نظریــه ارتباطــات کارل دویــچ اســت. 

او شــاخصه  همــه اجتماعــات را وجــود حجــم چشــمگیری از تعامــالت و مبــادالت میان 

آنهــا می دانــد )ســازمند، 1388، ص77( و معتقــد اســت فرایندهــای مبادلــه و ارتباطــی، مفهومــی 

از اجتمــاع را القــا می کنــد کــه موضــوع همدلــی متقابــل و وفاداری هــا بــه احســاس مــا 

بــودن، اعتمــاد و مالحظــات مشــترک و شناســایی حداقلــی از تصــور از خــود و منافــع و 

پیش بینــی موفقیت آمیــز رفتــار یکدیگــر را در پــی دارد )ادیــب مقــدم، 1388، ص 255(.
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گروه های تکفیری مانعی برای هم گرایی جهان اسالم

ــری  ــای تکفی ــه گروه ه ــی را ک ــن موانع ــازه انگاری، مهم تری ــه س ــاس نظری ــر اس ب

ــن  ــع در ای ــم. درواق ــرور می کنی ــد، م ــاد می کنن ــالم ایج ــان اس ــی جه ــرای هم گرای ب

ــان  ــی جه ــدی، هم گرای ــا چــه فراین ــری ب ــه گروه هــای تکفی ــم ک ــان می کنی بخــش بی

ــد. اســالم را دچــار مشــکل می کنن

تکفیــر ســایر گروه هــای اســالمی، مهم تریــن دســتاورد اعتقــادی گروه هــای 

بنیادگــرای افراطــی اســت کــه اساســاً موضــوع هم گرایــی را از بیــن می بــرد و آن را بــه 

ــد،  ــا می یاب ــالمی معن ــای اس ــن گروه ه ــی بی ــرا هم گرای ــد؛  زی ــل می کن ــی تبدی واگرای

ولــی تکفیــر ســبب می شــود برخــی گروه هــا از دایــره اســالم خــارج شــوند؛ در ایــن 

ــه شــمار  ــرا اساســاً آنهــا مســلمان ب ــا می شــود؛ زی ــا آنهــا بی معن ــی ب شــرایط هم گرای

ــای  ــن مبن ــه ای ــد. البت ــدق کن ــا ص ــورد آنه ــالمی در م ــی اس ــه هم گرای ــد ک نمی آین

ــت  ــده اس ــنت رد ش ــل س ــی اه ــع روای ــرآن و مناب ــات ق ــری در آی ــای تکفی گروه ه

)یزدانــی، 1393، ص 235 -274(. 

گروه هــای تکفیــری بــا توســعه معنایــی و مصداقــی کفــر، در عمــل، دایــره اســالم 

ــریه، از  ــح س ــتراندند. صال ــی را گس ــران حرب ــره کاف ــد و دای ــدود کردن ــیار مح را بس

رهبــران ســلفی معاصــر، همــه ســازمان ها و کشــورهای اســالمی را بــه ســبب اتخــاذ 

ــری  ــا کف ــه ب ــد؛ البت ــی می کن ــر تلق ــنت، کاف ــاب و س ــر از کت ــن غی ــا و قوانی روش ه

ــت )رفعــت، 1991، ص33(.  ــران عصــر جاهلی شــدیدتر از کاف

ــه تکفیــر امــت اســالمی تصریــح کــرد،  در دوران معاصــر، نخســتین کســی کــه ب

ــان، 1396، ص34(.  ــد )دح ــروی کردن ــران از او پی ــپس دیگ ــود؛ س ــاب ب محمدبن عبدالوه

ــت و  ــه سیاس ــه عرص ــی را ب ــات عقیدت ــری اختالف ــای تکفی ــب گروه ه به این ترتی

اجتمــاع کشــاندند؛ بــه طــوری کــه از نظــر آنــان گــروه کمــی در حلقــه مســلمانی قــرار 

ــی،  ــز در فتوای ــاز نی ــن ب ــوند. ب ــارت می ش ــل و غ ــتحق قت ــیاری مس ــد و بس می گیرن
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ــان شــیعه و اهــل ســنت ممکــن  ــب و وحــدت می ــه تقری ــد ک آشــکارا اعــالم می کن

ــاز، 1402، ج5، ص 156، ج3، ص 100(.  ــاوت دارد )بن ب ــم تف ــا ه ــن دو ب ــد ای ــرا عقای نیســت؛ زی

ــتلزم  ــه مس ــرد ک ــکل می گی ــه ش ــدی و چندالی ــتر چندبع ــک بس ــی در ی هم گرای

ــی  ــع هم گرای ــت. درواق ــران اس ــا دیگ ــتن انگاری ب ــا خویش ــان انگاری ی ــی یکس نوع

بــه عنــوان یــک بنــای مســتحکم، بــر برخــی مبانــی اســتوار اســت؛ ولــی گروه هــای 

تکفیــری در تقابــل بــا همــه ایــن مبانــی هســتند. درنتیجــه بنــا نیــز منهــدم می شــود و 

ــردد.  ــل می گ ــی تبدی ــه واگرای ــی ب هم گرای

در ادامه، تقابل گروه های تکفیری با مبانی هم گرایی را مرور می کنیم:

الف( معرفت شناختی

یک- دوقطبی هویتی در ایمان

یکــی از مؤلفه  هــای معرفت شــناختی گفتمــان تکفیــر، اصــل قائــل نشــدن درجاتــی 

ــر  ــته و تجزیه ناپذی ــر به هم پیوس ــک ام ــان ی ــاس آن، ایم ــر اس ــتکه ب ــان اس ــرای ایم ب

)بعــض بعــض كــردن( اســت. ازایــن رو فــرد یــا ایمــان دارد یــا ایمــان نــدارد و کافــر اســت. 

گنهــکاران نمی تواننــد ایمــان داشــته باشــند و کســی هــم کــه ایمــان نــدارد، کافــر و 

مهدورالــدم اســت. نکتــه دوم در عــدم تبعیـــ ایمــان، بـــه رابطــه ایمــان و عمــل در 

اندیشــه خــوارج مربــوط می شــود. از نظــر خــوارج ایمــان، صــرِف اعتقــاد نیســت، بلکه 

ــد،  عمــل هــم بخشــی از ایمــان اســت و کســی کــه در مرحلــه عمــل سســتی می کن

ــه شــمار می آیــد )ابوالنــر، 1956، ص 56(.  ــدارد و جــزو کفــار ب ایمــان ن

ــرا از  ــرد؛ زی ــا ک ــه ای برپ ــوان جامع ــز نمی ت ــی هرگ ــل ایمان ــن اص ــاس چنی ــر اس ب

ســویی همــگان )كــه عــاری از خطــا نيســتند( بــه نحــوی مرتکــب گنــاه می شــوند و از ســوی دیگر 

هرکســی نیــز ممکــن اســت خــود را بی گنــاه تصــور کنــد و دیگرانــی را کــه بــه آییــن و 

مــرام او نیســتند، گناهــکار و کافــر بپنــدارد و بــا او درافتــد. در ایــن منظر که کل جامعه بـــه 
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صــورت افــراد گناهــکار یــا بی گنــاه، کافــر یــا مســلمان تلقــی می شــود، اساســاً امکانــی 

بـــرای صورتبنــدی جامعــه وجــود نخواهــد داشــت. دشــوارتر اینکــه نه تنهــا افــراد جامعه، 

بلکــه دولــت اســالمی نیــز بایــد مبــرا از خطــا باشــد )ولهــوزن، 1375، ص43(. 

گفتمــان تکفیــر بــا انحصــار حقانیــت بــر خویــش و فــرض کــردن بقیــه مذاهــب 

بــه عنــوان غیــر، در پیکــره امــت واحــد اســالمی شــکاف ایجــاد کــرده اســت. تصلــب 

هویتــی گروه هــای تکفیــری ســبب نوعــی تفکــر دووجهــی می شــود کــه بــر اســاس 

آن، دیگــران یــا بــا مــا هســتند یــا علیــه مــا )ر.ک: برنــارد و دیگــران،1390(. حاصــل ایــن تفکــر،  

ــراد  ــت اف ــر جامعی ــار در براب ــت اغی ــورم مانعی ــه از ت ــی اســت ک ــی هویت انحصارطلب

ــی  ــت دین ــرای هوی ــخت گیرانه ای ب ــخص و س ــتانداردهای مش ــود و اس ــی می ش ناش

ــن  ــه از ای ــان ک ــک از هم کیش ــان هری ــوف، 1382(. دراین می ــد )ر.ک: معل ــان می طلب هم کیش

ــد  ــد ش ــد، انگشــت نما خواه ــدول کن ــه ع ــتانداردهای ســخت گیرانه و کامل گرایان اس

)بــارون و دیگــران، 1388(.

دو- بسیط  اندیشی ساده انگارانه

یکــی از اصــول فکــری گفتمــان تکفیــر، تأکیــد بــر ســادگی و صراحــت اســت کــه 

بازتــاب اجتماعــی زیــادی دارد و در تعامــل بــا جامعــه پیچیــده امــروزی، معضــالت 

تــازه ای را بــه وجــود مــی آورد؛ بــه طــوری کــه برخــی همیــن ســادگی و ســاده لوحی 

ــد )ر.ک: هــى وود، 1379، ص 509(.  ــی می دانن ــای بنیادگرای ــروز را مبن ــت پیشــرفته ام در وضعی

ــی  ــای دین ــم گزاره ه ــل ســاده یاب فطــری در فه ــن اصــل فکــری، عق حاصــل ای

ــوان فهــم و تفســیر معــارف و اســرار  و اجتماعــی اســت کــه ســبب می شــود فــرد ت

ــام  ــی در نظ ــی و بیرون ــای درون ـ ه ــد تناق ــد و نتوان ــته باش ــتی را نداش ــان هس جه

اندیشــه ای و اجتماعــی را حــل کنــد. ازایــن رو گروه هــای تکفیــری در بیــان باورهــای 

ــه  ــی توج ــی و مکان ــات زمان ــه اقتضائ ــیط اند و ب ــیار بس ــا بس ــه آنه ــل ب ــود و عم خ

ندارنــد و حتــی اهــل تقیــه نیســتند. آنهــا در بیــان عقایــد خـــود بســیار صریح انــد، در 
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امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر هیــچ مالحظــه و پیش شــرطی ندارنــد و در اجــرای 

آن شــدت و صالبــت بـــه خــرج می دهنــد.1 

ایــن ســادگی از آن جهــت کــه پشــت پــرده، حــرکات و رفتارهــای دینــی نفاقــی 

ــای  ــن رویه ه ــی ای ــر منف ــی تأثی ــد، ول ــت می کن ــی را تقوی ــذارد، هم گرای ــی نمی گ باق

معرفت شــناختی بــر هم گرایــی از ایــن جهــت اســت کــه صراحــت در تمامــی باورهــا 

ــا واقعیــت تعــدد و تنــوع در ســطوح دینــی  و تحمیــل آن بــه دیگــران، در مواجهــه ب

و ایمانــی، باعــث شــکاف و فاصلــه دینــی در میــان دیــن داران می شــود و اختالفــات 

ایمانــی و نفــرت مذهبــی را در جامعــه تشــدید می کنــد. در ایــن شــرایط، همــگان بــر 

ــه ســاخت صــراط  عقیــده شــخصی و نظــم دینــی فــردی تأکیــد می کننــد و کســی ب

اجتماعــی و ایجــاد امــت واحــد توجهــی نــدارد )ولهــوزن، 1375، ص48(.

ــوذر می دانســت در قلــب  مفــاد فرمــوده امــام ســجاد  در مــورد اینکــه اگــر اب

ســلمان چــه می گــذرد، او را می کشــت )الکلینــی، 1388، ج1، ص401(، از نقــش تقیــه و پنهــان 

ــی و  ــد اجتماع ــاد پیون ــت در ایج ــطوحی از معرف ــای س ــی اخف ــان و حت ــتن ایم داش

ــی اســت. ــه نتیجــه آن هم گرای ــت دارد ک اخــوت اســالمی حکای

سه- غلبه احساس بر تعقل و معرفت

ــالم در  ــان اس ــرای جه ــی ب ــای هم گرای ــتاوردها و ضرورت ه ــه دس ــه ب ــا توج ب

ــی  ــرد هم گرای ــاذ راهب ــی در اتخ ــن مبان ــی از مهم تری ــت یک ــی، عقالنی دوران کنون

اســت. مبانــی معرفت شــناختی گروه هــای تکفیــری بــا امــوری همچــون ظاهرگرایــی، 

ــراه  ــب هم ــن، تعصــب و تصل ــش نوی ــا دان ــت ب ــی، سطحی اندیشــی، مخالف نقل گرای

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 125-126(. یکــی از آثــار ایــن 

ــوب،  ــرد )ر.ک: زرین ک ــاهده ک ــوان مش ــوارج می ت ــورد خ ــوع را در م ــن موض ــی ای ــارز و تاریخ ــه ب 1  . نمون
ص431(.  ،1343
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موضــوع، نبــود نظــام اجتهــادی منســجم در جریــان تکفیــری اســت )صادقــی، 1393، ص 350(. 

بــه دلیــل ضعــف در اجتهــاد و ســطحی  بــودن معرفــت دینــی، گفتمــان تکفیــر، بــه 

نوعــی خــأ معرفتــی دچــار شــده  اســت. در وضعیــت خــأ معرفتــی، آنچــه اهمیــت 

ــای  ــه ج ــت ب ــت و بالغ ــود، فصاح ــوده می ش ــت مفق ــن معرف ــد و جایگزی می یاب

حکمــت و معرفــت، و شــور و هیجــان مذهبــی بـــه جــای شــعور و تفکــر دینی اســت 

کــه خــود موجــب تشــدید جمــود دینــی از یــک ســو و کاهش ســطح معرفت اســالمی 

از ســوی دیگــر می گــردد. قاعــده دوم رفتــاری در میــان خــوارج، شــور ایمانــی قــوی 

ــش از آنکــه  ــر، بی ــوده اســت. پیشــینه تاریخــی گفتمــان تکفی ــف ب ــت ضعی و عقالنی

دربردارنــده عالمــان و اندیشــمندان باشــد،  دارای فصیــح و خطیــب اســت )بــرای منونــه ر.ک: 

بلخــى، 1390، ص 235(. 

ــد در  ــر را بای ــان تکفی ــناختی گفتم ــی معرفت ش ــی از مبان ــاس بخش ــن اس ــر ای ب

ــت های  ــر برداش ــی ب ــر مبتن ــان تکفی ــرد. گفتم ــت وجو ک ــی آن جس ــم دین ــق فه منط

ســطحی، احساســی و افراطــی از دیــن اســت کــه نیــاز کمتــری بــه معرفــت و منطــق 

ــردم  ــوده م ــان ت ــی، در می ــون دین ــا مت ــل ب ــوع تعام ــن ن دارد )ر.ک: مفتخــری، 1385، ص35(. ای

ــز راه  ــا نی ــن جریان ه ــه ای ــای بی منطــق ب ــد و پیوســتن توده ه ــری می یاب ــگاه بهت جای

ــازد. ــر می س ــتر، هموارت ــت بیش ــرای انحــراف و بدع را ب

ــی  ــد، ول ــخ می ده ــی پاس ــه تکلیف گرای ــا گزین ــراد را ب ــن ای ــر ای ــان تکفی گفتم

مشــکل رفــع نمی شــود؛ زیــرا وظیفه گرایــی، فــارغ از اهــداف دینــی در مقــام تشــخیص 

ــه  ــد ب ــه چیســت، می توان ــون وظیف ــن اینکــه اکن ــج کار در تعیی ــن نتای ــده  گرفت و نادی

برداشــت ســطحی و صــوری از نتیجــه بینجامــد. ایـــن وظیفه گرایی کـــه فرایند ســهل و 

آســانی را هــم طــی می کنــد، نوعــی فــرار از فهــم درســت دیــن و تعجیــل در عمــل بــه 

دیــن اســت. خــوارج نمونــه بــارز ایــن موضــوع در پیشــینه تاریخــی گفتمــان تکفیرنــد 

)ر.ک: بابایــی، 1392، ص 134 و 135(. 
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تأثیــر منفــی ایــن منطــق فهــم دیــن در هم گرایــی از ایــن جهــت اســت کــه ســبب 

ــح  ــات و مصال ــه در آن اقتضائ ــود ک ــه می ش ــی فردگرایان ــی تکلیف گرای ــروز نوع ب

ــق  ــی منط ــاس نوع ــر اس ــردی ب ــر ف ــرایط ه ــن ش ــردد. در ای ــاظ نمی گ ــه لح جامع

ــار  ــه بازتاب هــا و آث ــد و ب ــل می کن ــه خــود را تحلی ســطحی نگرانه و زودگــذر،  وظیف

ــن  ــی از مهم تری ــوان یک ــه عن ــی ب ــه هم گرای ــد. درنتیج ــه نمی کن ــی آن توج اجتماع

ــه  ــچ گاه ب ــم هی ــر اســت بگویی ــا بهت ــه می خــورد ی ــی، به شــدت لطم اصــول اجتماع

ــا مســئله اجتماعــی مطــرح نمی شــود. ــه ی ــک دغدغ ــوان ی عن

ب( ارتباطی

یک- گسست ارتباطی

از مهم تریــن اصــول فکــری و عقیدتــی گفتمــان تکفیــر کــه آثــار اجتماعــی بســیار 

مهمــی دارد، گسســت میــاِن »مــن« و »دیگــری« در باورهــای دینــی آنهاســت. رابطــه 

مــن و دیگــری و اینکــه حقیقــت تنهــا نــزد »مــن« اســت و دیگــران از آن بی بهره انــد و 

هرکــس از مــن نیســت، در دارالکفــر قــرار دارد، هرچنــد مســلمان باشــد )االشــعری، 1415، ص 

7 و8(، در اخــالق دیــن داری گروه هــای تکفیــری و خودشــیفتگی دینــی و سیاســی آنهــا 

ــری  ــش مؤث ــلمان، نق ــلمان و غیرمس ــراِن مس ــا دیگ ــان ب ــای اجتماعی ش در برخورده

ــع از گفت وگــوی  ــن« و »دیگــری« مان ــان »م ــه از مناســبات می داشــته اســت. این گون

ــد، و در عمــل  ــرار دارن ــر ق ــه نظرشــان در دارالکف ــه ب ــی می شــود ک ــا دیگران ــا ب آنه

ــازد. ــن می س ــی را ناممک هم گرای

 البتــه چه بســا ایــن پرســش مطــرح شــود کــه در میــان دو طــرف حــق و باطــل 

ــاره  ــت و درب ــرده گرف ــری خ ــای تکفی ــاور گروه ه ــن ب ــر ای ــوان ب ــه می ت چگون

ــان »مــن« ی کــه خــود را حــق و »دیگــر«ی را باطــل تشــخیص می دهــد،  رابطــه می

ــر گفتمــان  ــد گفــت خــرده ب ــن پرســش بای ــه ای گفت وگــو انجــام داد؟ در پاســخ ب
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ــخن در  ــه س ــت، بلک ــت نیس ــت و حقانی ــی حقیق ــبیت و نف ــع نس ــر، از موض تکفی

ظاهــر )يــى( و بواطــن )چندتــا( دیــن، بــه لحــاظ معرفتــی، و صــراط )كــه يــى اســت( و ُســبُل 

ــراد در  ــد اف ــاری اســت کــه اقتضــا می کن )كــه متعــدد اســت(، بـــه لحــاظ ســلوکی و رفت

عیــن تــالش بــرای حقیقــت و فهــم دیــن، حــد خــود را بشناســند و ادعایــی فراتــر 

و مطلــق نداشــته باشــند و در رد و انــکار آرای دیگــران محتــاط باشــند و دســت کم 

ــد،  ــرام گذارن ــن احت ــمند از دی ــیر روش ــه برداشــت ها و تفاس ــی ب ــه لحــاظ اخالق ب

ــول نداشــته باشــند )ر.ک: بابایــی، 1392، ص131(.  ــد آن را قب هرچن

ــط در حــد  ــایر مســلمانان فق ــا س ــری ب ــای تکفی ــن گسســت ارتباطــی گروه ه ای

تعامــالت حضــوری و فــردی باقــی نمانــد، بلکــه بــه گسســت جغرافیایــی نیــز انجامید. 

ــتر  ــاط در بس ــه ارتب ــت ک ــط و جغرافیاس ــات، محی ــم در ارتباط ــر مه ــی از عناص یک

ــد  ــی می توان ــدی جغرافیای ــک و مرزبن ــا تفکی ــافت ی ــد مس ــد و بع آن روی می ده

ــر  ــالوه ب ــر ع ــر تکفی ــد. تفک ــه رو کن ــواری روب ــا دش ــا آن را ب ــود ی ــاط ش ــع ارتب مان

ــالم، از  ــان اس ــاط در جه ــراری ارتب ــه در برق ــی و نرم افزاران ــی های مفهوم مانع تراش

ــرد.  ــه ای را وضــع ک ــود و تنگ نظران ــای تعصب آل ــز مرزبندی ه ــی نی ــت جغرافیای جه

از ایــن جهــت پدیــده تکفیــر نه تنهــا در عرصــه اعتقــادی و اجتماعــی ســبب واگرایــی 

گروه هــای اســالمی شــد، بلکــه از جهــت جغرافیایــی و همزیســتی نیــز بــه واگرایــی 

در جوامــع اســالمی منجــر گردیــد. 

ــر  ــر آن را ب ــوان تأثی ــه نمی ت ــق( ک ــش )معــامل فــی الطری ــن کتاب ــید قطــب در آخری س

گروه هــای تکفیــری انــکار کــرد، بــا تقســیم جوامــع بــه دو گــروه جاهلــی و اســالمی، 

جوانــان مصــری را بــه تشــکیل جامعــه اســالمی ترغیــب کــرد. در ادامــه ایــن رونــد، 

گروه هــای متعــددی بــرای تغییــر جوامــع و حرکــت آنهــا بــه ســوی اســالمی شــدن 

شــکل گرفــت. ایــن گروه هــا بــا تحلیــل اشــتباه متــون دیــن و شــرایط جهــان اســالم، 

تقریبــًا همــه مســلمانان را از دایــره اســالم بیــرون کردنــد و مقابلــه بــا آنهــا را واجــب. 
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پــس از تکفیــر، آنهــا وظیفــه خــود را دوری از اجتماعــی دانســتند کــه بــه تصــور آنهــا 

ــاع  ــد جــز اینکــه از شــهرها و اجتم ــی نمی مان ــس چــاره ای باق ــد؛ پ مســلمان نبودن

مســلمانان دوری کننــد و هجــرت. شــکری مصطفــی، بــا تأثیرپذیری مســتقیم از ســید 

ــاور  ــز ب ــرد. گــروه وی نی ــر ک ــدرن تعبی ــت م ــه جاهلی ــع موجــود ب قطــب،  از جوام

ــل«  ــه کام ــر او »مفاصل ــه تعبی ــع دوری جســت و ب ــن جوام ــد از ای ــه بای ــتند ک داش

داشــت و بــه کوه هــا پنــاه بــرد. مطبوعــات مصــر ایــن گــروه را »التکفیــر و الهجــره« 

نامیدنــد )هیــکل، 1383، ص321(. 

در ادامــه ایــن فراگــرد، محمــد عبدالســالم فــرج، کتــاب الجهــاد، الفریضــة الغائبه را 

ــرد. ــردازی ک ــری را نظریه پ ــای تکفی نوشــت و فعالیت هــای خشــونت گرای گروه ه

دو- خشونت گرایی

اســالم دیــن مهربانــی اســت، ولــی خشــونت ورزی گروه هــای تکفیــری، آنهــا را از 

اســالم دور کــرده )الحســنی، 1393، ج4، ص 416-381( و در خدمــت اهــداف اســتعمار قــرار داده 

اســت )هانــی، 1393، ج9، ص417-459(. اساســاً یکــی از لــوازم و مبانــی هم گرایــی، مداراســت. 

جنبه هــای تعاملــی و مداراگرانــه در اســالم بــه حــدی قــوی و پررنــگ اســت کــه حتــی 

برخــی اندیشــمندان غربــی نیــز در ترســیم رونــد پیشــرفت و اســتحکام تمدن اســالمی، 

ــب  ــد )دورانــت، 1368، ج4، ص432(. جال ــی اســالم ســخن گفته ان ــای تعامل ــدارا و جنبه ه از م

اینجاســت کــه آنهــا روحیــه مــدارا و سازشــی را کــه امــروزه بــه مســیحیان متصــف 

ــا، ج1، ص141(.  ــون، بی ت ــد )لب اســت، از اســالم می دانن

ــم  ــه تخاص ــل را ب ــه عم ــاهل در عرص ــه تس ــت ک ــی اس ــن عامل ــر مهم تری تکفی

خشــونت آمیز می کشــاند. ازایــن رو علمــای اهــل ســنت )ر.ک: شــعرانی، 1305، جــزء دوم، مبحــث 

ــوی، 1977،  ــیعه )املوس ــا، ص 448( و ش ــاب وصای ــا، ج4، ب ــی، بی ت ــوقی، 1994، ص40؛ ابن عرب 58، ص142 و 141؛ الدس

ــان  ــی جه ــا هم گرای ــد ت ــی کرده ان ــدت نه ــالمی به ش ــرق اس ــر ف ــر دیگ ص44( از تکفی

اســالم آســیب نبینــد.
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بخشــی از خشــونت گروه هــای 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 ضدهم گرایی 

ــمن«،  ــم »خودی-دش ــه متخاص ــر دوگان ــی ب ــه مبتن ــت ک ــری اس ــای تکفی گروه ه

ــن  ــل چنی ــال دارد. در مقاب ــه دنب ــودی را ب ــای غیرخ ــا نیروه ــتمر ب ــتیزه جویی مس س

دیدگاهــی رویکــرد اصیــل اســالمی، بــه جــای پافشــاری بــر دوگانــه ضرورتــاً متخاصم 

ــر ســه گانه ممکن التخاصــم »خودی-غیر-دشــمن« تأکیــد می کنــد  »خودی-دشــمن«، ب

کــه بــر اســاس آن ضرورتــاً فضــای مناســبات تمــام نحله هــای ســه گانه فــوق، آکنــده 

ــا کفــار حربــی می توانــد توجیه پذیــر باشــد  از تخاصــم نیســت و صرفــاً رویارویــی ب

)جمعــی از پژوهشــگران، 1383، ص202(. درنتیجــه آنچــه موجــب خصومــت و نــزاع اســت، »حربی 

بــودن« آنهاســت، نــه »غیریــت« آنهــا.

سه- سد باب تعامل و گفت وگو

ــه  ــت؛ ب ــالم اس ــان اس ــی در جه ــوازم هم گرای ــزار و ل ــن اب ــو از مهم تری گفت وگ

طــوری کــه از گســترش فرهنــگ گفت وگــو بیــن مذاهــب اســالمی، بــه عنــوان یکی از 

راهبردهــای اصلــی هم گرایــی در جهــان اســالم یــاد می  شــود )ر.ک: دهشــیری، 1384(. قــرآن 

ــای همزیســتی مســالمت آمیز در  ــن محوره ــو را یکــی از مهم تری ــز گفت وگ ــم نی کری

ــد. )فریــق عنــاد، 1393، ص225-241(  جامعــه بشــری می دان

هرگونــه تالشــي در جهــت هم گرایــی، مســتلزم پذیــرش »حضــور دیگــري« اســت؛ 

حضــوري کــه بــه معنــاي  قبــول  تفــاوت  و حــق حضــور متفــاوت دیگــري و امــکان 

گفت وگــوي برابــر دیگــري بــا خویشــتن اســت. بــه  تعبیــر  دیگــر ، هم گرایــی مســتلزم 

تــن دادن و قناعــت کــردن بــه اجمــاع حداقلــي  یــا اجمــاع ســلبي اســت؛ یعنــي اجمــاع 

بــر مشــترکاتي کــه خطــوط قرمزنــد و نبایــد شکســته  شــوند . امــا گروه هــای تکفیــری 

ــوان مســلمان و هم کیــش بـــه رســمیت نمي شناســند  ــه عن ــل را ب اساســاً طــرف مقاب
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ــراي  ــه اي ب ــي، زمین ــرد افراط ــن رویک ــا ای ــد. ب ــالم مي دانن ــارج  از اس ــان را  خ و آن

ــت  ــویه جه ــه دو س ــرا رابط ــد؛ زی ــي نمي مان ــی باق ــت  هم گرای ــو  و در نهای گفت وگ

ــز  ــه اي ج ــا ، دغدغ ــراد  و جریان ه ــه اف ــرد. این گون ــکل نمی گی ــم ش ــل و تفاه تعام

بقــاي خویشــتن و کیــان خویــش ندارنــد و در نظــر آنــان، دیگــران حقــي  بــراي  زندگي 

و راهــي بــه رهایــي ندارنــد )ر.ک: حیــدری، 1388، ش27،  ص 86(. 

یکــی از موانــع گفت وگــو و تعامــل میان فرهنگــی میــان خــود و دیگــری، 

تعریــف دیگــری بــه نحــو غیرفرهنگــی اســت کــه بــر تفاوت هــای عینــِی غیــرارادی 

ــن-آن  ــه م ــل رابط ــری را ذی ــا و دیگ ــان آنه ــه می ــد دارد و رابط ــی تأکی و غیرفرهنگ

ــر اســاس مؤلفه هــای  فرهنگــی،  رابطــه  ــن رابطــه ب ــی تعریــف ای ــد؛ ول اســتوار می کن

ــازد )ر.ک: نســاج، 1392، ص 112-91(.  ــتوار می س ــو اس ــه من-ت ــر اســاس رابط ــا دیگــری را ب ب

ازایــن رو می تــوان گفــت مواجهــه بــا دیگــری، خمیرمایــه ارتباطــات میان فرهنگــی 

ــناختی  ــور معرفت ش ــس ام ــان خــود و دیگــری، از جن ــان نســبت می اســت. دراین می

اســت کــه پیامدهــای سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی متعــددی را بــه دنبــال 

دارد. نادیــده گرفتــن دیگــری، زمینه هــای رفتارهــای غیرفرهنگــی و غیرانســانی، 

ــد )ر.ک: یوســف زاده، 1394، ص123(.  ــم می کن ــر او را فراه ــلطه ب ــر و س ــون تحقی همچ

ــوی  ــل و گفت وگ ــه تعق ــر، زمین ــیبی ویرانگ ــوان آس ــه عن ــد ب ــب می توان تعص

ــد  ــا می توان ــدس آنه ــی و تق ــارف دین ــه و مع ــات اندیش ــرد. ثب ــن بب ــازنده را از بی س

ــی  ــای افراط ــم )ر.ک: رسوش، 1379، ص337(. گروه ه ــن دگماتیس ــرای ای ــد ب ــتاویزی باش دس

ــا  ــا رأی آنه ــه ب ــا هرکســی ک ــا از درون آن ب ــاخته اند ت ــود دژی س ــه های خ از اندیش

ــن  ــد. طبیعــی اســت کــه در ای ــار کنن ــه صــورت خشــونت آمیز رفت ــد، ب مخالفــت کن

ــان منطــق الل. )ر.ک: صفاتــاج، 1380، ص13-12(  ــاب گفت وگــو بســته می شــود و زب شــرایط، ب

ــب آن را از  ــد و به این ترتی ــت می نامن ــت،  بدع ــان اس ــالف نظرش ــه را خ ــا آنچ آنه

ــا توســعه دادن دایــره بدعــت،  موضــوع گفت وگــو خــارج می کننــد. ســلفیه جدیــد ب
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بســیاری از مســائل علمــی و مذهبــی و اختالفاتــی را کــه ســلفیه قدیم معمــوالً در حوزه 

ــد، مشــمول بدعــت می داننــد و مخالفــان خــود را  اختالفــات اجتهــادی قــرار می دادن

ــو و  ــه گفت وگ ــب زمین ــد. به این ترتی ــر می کنن ــرد و تکفی ــل بدعــت، ط ــوان اه ــا عن ب

تعامــل بیــن فــرق اســالمی از بیــن مــی رود )فیرحــی، 1390، ص 84(.

بــر اســاس ایــن توهمــات، جریــان تکفیــری، جایگاهــی بــرای گفت وگــو و تعامــل 

ندارنــد؛ تــا جایــی کــه وهابیــان در محــدوده قــدرت و حکومــت خــود، آزادی فکــر را 

ــد )نــر، 1347، ص35(.  از بیــن برده ان

ج( سیاسی )انحراف در شناسایی و مقابله با دشمن(

ــت  ــت. ام ــترک اس ــمن مش ــی، دش ــی هم گرای ــی سیاس ــن مبان ــی از مهم تری یک

اســالمی بــرای تحقــق اهدافــش، بــه وحــدت و همدلــی همــه مســلمانان نیــاز دارد. در 

ایــن مســیر بایــد گرایــش قومــی و نــژادی را کنــار گذاشــت و اســالم را محــور جنبــش 

ــی،  ــه داخل ــجام جبه ــت انس ــدت و تقوی ــل وح ــی از عوام ــرار داد. یک ــت ق و نهض

وجــود دشــمن مشــترک اســت. دشــمن مشــترک ســبب انســجام و یکپارچگــی داخلی، 

ــرا بخشــی از  ــرای تــالش اســت؛ زی ــزه ای ب ــی، و انگی ــه جمــع درون هویت بخشــی ب

ــا مرهــون آن اســت کــه  ــادار می شــود. بخشــی از کیســتی م ــا ضدیــت معن هویــت ب

ــارن  ــت مق ــا اصــل ضدی ــت، پیوســته ب ــن اصــل هوی ــا چــه کســی نیســتیم. بنابرای م

اســت )ر.ک: روشــه، 1380، ص13(. ابن خلــدون نیــز وجــود دشــمن مشــترک را در کنــار رفتــار 

ــاوندی و  ــتگی خویش ــت و هم بس ــداری عصبی ــل پای ــکیالتی، از عوام ــجم تش منس

ــامل، 1380، ص311(. ــن ر.ک: س ــدون، 1362، ج1، ص334. همچنی ــد )ر.ک: ابن خل ــی می دان قبیلگ

ــر و  ــرف آن احســاس خط ــد، از ط ــوان دشــمن اطــالق ش ــزی عن ــر چی ــی ب وقت

ــد  ــروزات دشــمن، تهدی ــارت دیگــر یکــی از کارکردهــا و ب ــه عب ــد می شــود. ب تهدی

اســت. »تهدیــد« کنــش و فعلــی اجتماعــی اســت کــه گاهــی در قالــب رفتــار و گاهــی 
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در قالــب کلمــات بــروز می یابــد. تهدیــد لزومــاً عملــی نمی شــود، بلکــه تهدیدکننــده 

ــه  ــیدن ب ــرای رس ــلطه« ب ــد و »س ــلطه یاب ــونده س ــخص تهدیدش ــر ش ــد ب می خواه

اهــداف اســتعماری تهدیدکننــده اســت. در ســوی دیگــر تهدیــد، واکنــش تهدیدشــونده 

ــل  ــه مقاومــت و تســلیم نشــدن در مقاب ــد وجــود دارد کــه ممکــن اســت ب ــه تهدی ب

ــم شــود )ر.ک: افتخــاری، 1385، ص94(. ــده خت خواســت تهدیدکنن

فعــل تهدیــد ازآنجاکــه برخاســته از یــک »غیــر« اســت، ســبب می شــود در افــراد 

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 می آفرینــد«؛1 

ــدن  ــا دی ــده اند، ب ــلیم ش ــد، تس ــل تهدی ــه دلی ــه ب ــی ک ــوان مردم ــدرت و ت ــی ق یعن

ــداوم  ــن ت ــر ای ــزون ب ــد. اف ــش می یاب ــت« افزای ــان »مقاوم ــروزی جری ــانه های پی نش

ــای  ــش، و توانمندی ه ــت را افزای ــان مقاوم ــای جری ــت، توانمندی ه ــان مقاوم جری

جریــان تهدیــد را کاهــش می دهــد. بــه عبــارت دیگــر، زمــان در رابطــه بیــن مقاومت و 

تهدیــد، عامــل کاســتن شــدت تهدیــد و افزایــش قــوت مقاومــت اســت. به این ترتیــب 

عامــل »شــرایط« بــه نفــع جریــان مقاومــت برخواهــد گشــت و بــه ایــن نحــو، جریــان 

»مقاومــت« می توانــد بــه جریــان »ســلطه« غلبــه یابــد )ر.ک: خجســته، 1391، ص751-727(.

در دوران معاصــر نیــز بســیاری از صف آرایی هــای بین المللــی و تمدنــی از 

ــرد و  ــگ س ــدرت در دوران جن ــگ ق ــد جن ــت؛ مانن ــر اس ــذر تبیین پذی ــن رهگ ای

ــن دوران )ر.ک: اســاعی، 1376، ص33-40؛  ــس از ای ــرب پ ــی غ ــروژه اسالم هراس ــن پ همچنی

ــا  ــل ب ــاًل در تقاب ــکا قب ــی کــه آمری ــن اســاس توان ــر ای کــدی و گازیوروســکی، 1379، ص216(. ب

شــوروی صــرف می کــرد، متوجــه جهــان اســالم شــد. البتــه ایــن تهدیــد در صورتــی 

کــه مســلمانان را بــه هویــت و عــزم مشــترک بــرای مقابلــه بــا ایــن دشــمن ســوق 

1  . مقــام معظــم رهبــری ایــن مســئله را به زیبایــی در تاریــخ صــدر اســام تبییــن کرده انــد. ر.ک: بیانــات مقــام معظــم 
.1387/5/9 ، رهبــری در دیــدار مســئوالن نظــام به مناســبت مبعــث حضــرت رســول اعظــم
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ــود؛  ــل ش ــت تبدی ــک فرص ــه ی ــد ب ــی دارد و می توان ــرد انسجام بخش ــد، کارک ده

ــی  ــی امنیت ــتعمارگرانه دشــمنان اســالم، نگران ــت اس ــل فعالی ــه دلی ــفانه ب ــی متأس ول

ــا  ــت ت ــین اس ــورهای مسلمان نش ــر کش ــه دیگ ــتر از ناحی ــالمی بیش ــورهای اس کش

دشــمنان خارجــی )ر.ک: رسیع القلــم، 1379، ص112و113(. 

متأســفانه جهــان اســالم در شناســایی دشــمن و رقبای خــود، دچار نوعــی وارونگی 

ــی، از وجــود  ــدرت در عرصــه بین الملل ــل سیاســت ق ــه تحلی شــده اســت. درحالی ک

دشــمنی مشــترک بــرای جهــان اســالم، بــه نــام فرهنــگ ســلطه گر لیبــرال دموکراســی 

حکایــت دارد، برخــی کشــورهای اســالمی از دشــمن واقعــی غفلــت کــرده، دشــمن 

ــی  ــتراتژیک، واگرای ــتباه اس ــن اش ــه ای ــد. نتیج ــالم می جوین ــان اس ــود را در جه خ

ــن  ــلطه اســت. یکــی از مهم تری ــال س ــرای اعم ــج دشــمن ب ــان اســالم و تهیی در جه

نمونه هــای آن، اقــدام آمریــکا بــه ارائــه تصویــر غیرواقعــی از اســالم در جهــان در دهــه 

اخیــر، بــا کمــک گروه هــای تکفیــری و از طریــق اسالم هراســی اســت تــا حضــور و 

نفــوذ خــود را در جهــان اســالم توجیــه کنــد )ر.ک: جمــع مــن املؤلفیــن، 2003(. 

در ایــن وضعیــت ناهنجــار، عملکــرد گروه هــای تکفیــری ســبب تشــدید بحــران و 

افزایــش واگرایــی در جهــان اســالم شــده اســت. برخوردهــای خصمانــه تفکــر تکفیــر 

ــی  ــبب وحــدت و هم گرای ــه س ــمن مشــترک را ک ــده دش ــای اســالمی، ای ــا گروه ه ب

ــوض  ــمن را ع ــت و دش ــای دوس ــرده و ج ــن ب ــت، از بی ــالمی اس ــای اس گروه ه

کــرده اســت. پدیــده تکفیــر بــا طــرد کفرآلــود بســیاری از جوامــع اســالمی و ایجــاد 

گروه بندی هــای خصمانــه در داخــل اســالم، ســبب شــده مســلمانان از دشــمن اصلــی 

ــد. ــد و گروه هــای دیگــر اســالمی را دشــمن انگارن خــود غافــل گردن

ــارزه  ــر، مب ــان تکفی ــر گفتم ــای معاص ــن نظریه پرداز ه ــرج، از مهم تری ــالم ف عبدالس

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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بــه تهاجمــی تبدیــل شــود و بــه جــای کفــار، مســلمانان کــه کافــر تلقــی شــده اند، در 

معــرض کشــتار قــرار گیرنــد. شــیوخ ســلفی حتــی پــس از تکفیــر شــیعیان، بر ضــرورت 

کمــک بــه جهادگــران در برابــر آنهــا فتــوا می دهنــد )بن بــاز، 1402، ج4، ص324(. 

ــا اشــاره بــه عقیــده لــزوم وحــدت شــیعه و ســنی در مقابــل  محمــد الســعودی ب

دولت هــای صلیبــی و یهــودی و مداخــالت آمریکایــی در جهــان اســالم، برخــی عقایــد 

ــرح  ــش را مط ــن پرس ــت ای ــد و درنهای ــبت می ده ــیعیان نس ــه ش ــع را ب ــالف واق خ

ــروه وحــدت داشــت )الســعودی، 1414، ص17-14(. ــن گ ــا ای ــوان ب ــا می ت ــه آی ــد ک می کن

ــا در  ــری آنه ــری، در موضع گی ــای تکفی ــه گروه ه ــرات واگرایان ــن تفک ــروز ای ب

ــود. ــاهده می ش ــز مش ــت نی ــان مقاوم ــطین و جری ــل فلس مقاب

ــالم  ــان اس ــاق جه ــورد اتف ــم و م ــات مه ــی از موضوع ــطین یک ــوع فلس موض

ــاض، 2002،  ــت )فی ــال داش ــه دنب ــز ب ــیعه را نی ــای ش ــاد علم ــوای جه ــه فت ــت ک اس

ــان  ــت، گفتم ــاده اس ــاق افت ــنت اتف ــل س ــان اه ــزاع در جه ــن ن ــه ای ص165(. بااینک

تکفیــر در قبــال قضیــه فلســطین نه تنهــا موضــع خنثــی نــدارد، بلکــه بــا اشــغالگران 

ــم  ــل رژی ــر در مقاب ــان تکفی ــد: »جری ــم فرمودن ــر معظ ــه رهب ــت؛ چنان ک همسوس

ــا  ــه ب ــرای مقابل ــم ب ــن رژی ــا ای ــی ب ــد و حت ــم نمی کنن ــک اخــم ه صهیونیســتی ی

ــره  ــدگان در کنگ ــا رشکت کنن ــدار ب ــری در دی ــم ره ــام معظ ــات مق ــد. )بیان ــکاری می کنن ــلمانان هم مس

جهانــی جریان هــای تکفیــری از دیــدگاه علــای اســامی، 1393/9/14(.

محــور مقاومــت نیــز کــه بــا هــدف مبــارزه بــا رژیــم صهیونیســتی فعالیــت می کنــد 

ــا  ــد، ب ــتعمارگران باش ــل اس ــلمانان در مقاب ــدت مس ــرای وح ــوری ب ــد مح و می توان

عملکــرد گروه هــای تکفیــری، تحت الشــعاع قــرار گرفتــه اســت. گروه هــای تکفیــری 

ــل آن  ــد و در مقاب ــرک کردن ــد، بلکــه آن را ت ــن محــور همراهــی نکردن ــا ای ــا ب نه تنه

قــرار گرفتنــد )ر.ک: قــادری کنــگاوری، 1392، ص 239و 238(.

اینهــا در حالــی اســت کــه اســرائیل، دشــمن امــت اســالمی و جریــان مقاومــت، برای 
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ایجــاد هویــت در تــوده نامنســجم یهــودی در فلســطین اشــغالی، از ایده دشــمن مشــترک 

بــرای هویت بخشــی و انســجام اجتماعــی اســتفاده می کنــد. بــه عبــارت دیگــر هویــت 

ــتن  ــت و آن، داش ــرار گرف ــک اصــل مشــترک ق ــه ی ــر پای ــرائیلی ب ــه یهودی-اس جامع

»دشــمن مشــترک« ضدیهــودی اســت. )ر.ک: افتخــاری، 1380 ب، ص137و138؛ همــو، 1372، ص5و6(.

از ســوی دیگــر، بیــداری اســالمی یکــی از مهم تریــن رویدادهــای معاصــر بــرای 

حضــور اســالم در عرصــه سیاســی-اجتماعی و مبــارزه بــا اســتعمار غــرب و اســتبداد 

بــود کــه می توانســت بــه عنــوان مقابلــه بــا دشــمن مشــترک، عامــل هم گرایــی و پیونــد 

مســلمانان جهــت تحقــق ایده هــای اســالمی باشــد. گروه هــای تکفیــری، انحــراف و 

آســیبی بــزرگ در ایــن مســیر بودنــد کــه گســترش فرهنــگ تکفیــر و رادیکالیــزم از 

ــوی، 1393، ص116-91(.  ــتوده، موس ــت )س ــن آسیب هاس ــن ای مهم تری

د( فرهنگیـ  اجتماعی

یک- فرقه گرایی و تشتت

گروه هــای تکفیــری بــا تأکیــد بــر تکفیــر فرقه هــای اســالمی، بــه ویــژه 

شــیعیان، نقــش مهمــی در ایجــاد واگرایــی، شــکاف و اختــالف در جوامــع اســالمی 

دارنــد )حاجیانــی، 1383، ص25(. 

ــدم، 1379، ص43؛  ــی مق ــت )ر.ک: جال ــجام بخش اس ــل انس ــن عوام ــی از مهم تری ــن یک  دی

ریویــر، 1379، ص186(؛ ولــی فرقه گرایــی مانــع از بــروز کارکــرد انسجام بخشــی دیــن 

ــره  ــان پســت روزم ــر از دیگــران و جه ــه، خــود را فرات ــرا اعضــای فرق می شــود؛ زی

می داننــد. ایــن امــر بــه تعلــق خاطــر شــدید و انحصــاری اعضــای فرقــه بــه یکدیگــر 

ــن اســاس،  ــر ای ــه منجــر می شــود )کــوزر، 1376، ص254(. ب ــور خــارج از فرق و دوری از ام

همــه انســان های خــارج از فرقــه، »غریبــه و بیگانــه« محســوب می شــوند کــه 

نبایــد بــا آنهــا تعامــل کــرد؛ زیــرا در جهــان و موقعیتــی دون و پســت قــرار دارنــد و 

شایســته همــکاری، مشــارکت و هم دلــی بــا اعضــای فرقــه نیســتند. ایــن مهم تریــن و 
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ــن موضــوع  ــت ای ــی اســت. اهمی ــی فرقه گرای ــرد منف ــن کارک درعین حــال ابتدایی تری

ــه ای، دیگــران را مســتحق  ــار فرق ــوع نگــرش و رفت ــه ایــن دلیــل اســت کــه ایــن ن ب

هرگونــه برخــورد ناشایســت )از قطــع ارتبــاط تــا حــذف فیزیکــی( می دانــد و درنتیجــه زمینه هــای 

انشــقاق و چنددســتگی را بــه وجــود مــی آورد. انــواع خصومت هــا و تکفیرهــا، ناشــی 

ــی اســت )حاجیانــی، 1383، ص242(. ــن الگوهای از حاکمیــت چنی

یکــی از نــکات حایــز اهمیــت در فرقه هــا آن اســت کــه پایــگاه دینــی در 

ــا  ــایر پایگاه ه ــت و س ــب اس ــش غال ــی، نق ــش دین ــری دارد. نق ــه برت ــل ب ــه، می فرق

ــی  ــگاه دین ــای آن، از پای ــش و رفتاره ــر نق ــف دیگ ــه تعاری ــن هم ــد. بنابرای فرعی ان

ــل  ــا تمای ــل فرقه ه ــن دلی ــه همی ــران، 1381، ص118(. ب ــت و دیگ ــون کن ــد )تامس ــأت  می گیرن نش

ــا  ــی فرقه ه ــه طــور کل ــد. ب ــی، خشــونت و پرخاشــگری  دارن ــه افراط گرای ــی ب فراوان

ــه  ــی ب ــا تمایل ــد. آنه ــی مخالف ان ــای مذهب ــایر گروه ه ــا س ــتند و ب ــرا هس تمامیت گ

رواداری و همزیســتی بــا دیگــران ندارنــد و خصوصیاتــی نظیــر آشــتی جویی و تطبیــق 

بــا شــرایط، از شناســه های  آنهــا نیســت. ایــن ویژگــی ســبب می شــود آنهــا متعصــب، 

ــته،  ــت آیین دانس ــود را درس ــن خ ــند. بنابرای ــر باش ــود مص ــد خ ــتی عقای ــر درس و ب

مدعــی انحصــار در کشــف حقیقــت هســتند.

ایــن ویژگی هــا به وضــوح در گروه هــای تکفیــری دیــده می شــود و همیــن 

ویژگی هاســت کــه ســبب ایجــاد گسســت در جهــان اســالم و طــرد ســایر گروه هــا 

و درنتیجــه تضعیــف ایــده بــزرگ و مقــدس تشــکیل امــت واحــد اســالمی می شــود. 

هندســه بینشــی جریان هــای تکفیــری،  جهت دهنــده نوعــی از پنــدار و رفتــار در قبــال 

جامعــه اســت کــه بــر اســاس آن، بــا تمامــی ارزش هــا و هنجارهــای هــر جامعــه ای کــه 

بــر پایــه ای غیــر از بنیان هــای آنهــا بنــا شــده، ســتیز دارنــد. چنیــن ویژگــی ای بــه طــور 

مســتقیم از ســاختار و ماهیــت فرقــه ای ایــن جریــان تغذیــه می شــود کــه بــر اســاس 

ــروان آن  ــت پیشــین پی ــی هوی ــود؛ حت ــی می ش ــه ای نف ــای برون فرق ــه رفتاره آن، هم
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نیــز منکــوب شــده، لبــاس هویتــی جدیــدی مبتنــی بــر ارزش هــا و آرمان هــای فرقــه 

ــرد  ــکل می گی ــدی ش ــی جدی ــان اجتماع ــه جه ــود. درنتیج ــانده می ش ــا پوش ــر آنه ب

کــه معیــار کنشــگری ایشــان خواهــد بــود و هرآنچــه خــارج از ایــن جهــان معرفتــی و 

 .)5-4 p ,2002 ,Margaret( ــود ــد، رد می ش ــی باش هویت

ــطح  ــه س ــود ک ــته ای می ش ــی بس ــروه اجتماع ــاد گ ــبب ایج ــت س ــن سیاس ای

ــود  ــیده می ش ــزوا کش ــه ان ــه ب ــد و جامع ــش می یاب ــی آن کاه ــبات اجتماع مناس

p ,2008 ,Dantalion ;110 p ,2011 ,Candey 75( (. ایــن مکانیســم بــا نفــی 

نظام هــای حاکــم بــر جوامــع یــا تردیدانــگاری در مــورد آنهــا، اعضــای فرقــه را بــه 

ــد  ــه فرامی خوان ــج جامع ــگ رای ــای فرهن ــه بنیان ه ــکار علی ــا آش ــان ی ــورش پنه ش

)p ,2003 ,John 34-35(. درنهایــت، بــه دلیــل وابســتگی تــام پیــروان بــه مرکزیــت فرقــه، 

ــه  ــان ب ــز غیرمؤمن ــر نفرت آمی ــه و تکفی ــت جامع ــونت بار اکثری ــی خش ــرد نف رویک

.)35 p ,2011 ,James( ــود ــه می ش ــان نهادین ــان ایش ــه، در اذه فرق

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 اســالم جایــگاه مهمــی دارد؛ 

البتــه هیــچ گاه 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 

عقل گریزانــه وجــود دارد کــه فاقــد نگــرش کلــی و سیســتمی بــه دنیاســت و بــا نوعــی 

نگــرش جزئی نگرانــه، دنیــا را از سیســتم تحلیــل خــود خــارج می کنــد. به این ترتیــب 

ــان  ــی در گفتم ــای معرفت ــی از خأه ــه حاک ــوی ک ــای دنی ــه واقعیت ه ــی ب بی توجه

تکفیــر اســت، نوعــی از آرمان گرایــی غیرواقعــی و شــکلی از زیاده روی هــای مذهبــی 

را بــه دنبــال مــی آورد.
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در گفتمــان تکفیــر، لزومــی بــرای تطبیــق فهــم دینــی و عمــل دینــی بــا شــرایط 

زیســتی، زمانــی و مکانــی در دنیــا وجــود نــدارد. از ایــن منظــر، دیــن داری در هــر 

ــت  ــر دس ــرایط متغی ــت در ش ــن داری ثاب ــد از دی ــت و نبای ــان اس ــرایطی یکس ش

ــاکن در  ــت و س ــن داری ثاب ــی دی ــن داری، نوع ــی از دی ــن تلق ــه ای ــت. نتیج برداش

ــان و  ــات زم ــه اقتضائ ــن توجــه ب ــی اســت. بنابرای ــی و مکان ــرایط زمان ــه ش هرگون

ــم، از  ــی می کنی ــه در آن زندگ ــه ای ک ــی جامع ــرایط اجتماع ــه ش ــه ب ــکان و توج م

ــود. ــارج می ش ــن داری خ ــام دی نظ

ــوی را  ــتر دنی ــه بس ــرد، بی آنک ــی ک ــا زندگ ــوان در دنی ــه می ت ــم ک ــن توه  ای

فراهــم ســاخت، یــا می تــوان در دنیــا دیــن دار بــود بی آنکــه اقتضائــات دنیــوی آن را 

فراهــم آورد، ســبب می شــود ســهم دنیــا در زندگــی دینــی بی اهمیــت جلــوه کنــد و 

ــش  ــی نق ــا و فراموش ــراض از دنی ــوند. اع ــع ش ــول واق ــی مغف ــای این جهان واقعیت ه

زندگــی این جهانــی در اعمــال، مناســک و هویــت دینــی، بــه نوعــی از تفکــر اتوپیایــی 

می انجامــد کـــه در آن، امکانــی بــرای تفکــر اجتماعــی و جامعــه متمــدن اســالمی باقــی 

نمی مانــد. در ایــن شــرایط، هم گرایــی مســلمانان، بــه امــری دنیــوی و زمینــی تحلیــل 

و تعبیــر می شــود کــه جایگاهــی در تفکــر اتوپیایــی تکفیــر نــدارد.

هـ( اخالقی

یکــی از لــوازم هم گرایــی، تســاهل در عرصــه تعامــل اســت. البتــه ایــن تســاهل، 

ــی اعتقــادی و کالمــی نیســت، بلکــه نوعــی خصوصیــت  در عرصــه ارزش هــا و مبان

اخالقــی اســت کــه بیانگــر بــه رســمیت شــناختن و محتــرم شــدن تمایــالت، اعتقادات 

و رفتارهــای دیگــران در مواجهــه و تعامــل بــا آنهاســت )ر.ک: آقابخشــی، افشــاری راد، 1379، ص590؛ 

ــا ســایر  ــای تعامــل ب ــه معن ــی، ب ــن تســاهل در هم گرای بیــات و دیگــران، 1381، ص214(. بنابرای

ــروع اســت،  ــات در ف ــای اســالمی در بســتر اصــول اســالم و گــذر از اختالف گروه ه
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نــه حــذف، تقلیــل یــا ادغــام برخــی عقیده هــا یــا تأســیس عقیــده جدیــد. )القمــی، 1994، 

ــم، 1413، ص34-31(. ــف الغطاء، 1404، ص37؛ حکی ــی، 1381، ص 399-400، آل کاش ص170؛ جنات

 تکفیــر متضمــن داوری اخالقــی دربــاره دیگــری اســت کــه بــا توجــه بــه آیــات 

ــا کرامــت ذاتــی انســان ناســازگار اســت. تکفیــر همچنیــن نســبتی حقوقــی  قــرآن،  ب

ــارت او  ــا غ ــتن ی ــه کش ــل ب ــی در عم ــرا گاه ــد؛ زی ــرار می کن ــونده برق ــا تکفیرش ب

می انجامــد؛ ولــی بــر اســاس حرمــت و کرامــت انســانی، کشــتن انســان فقــط بــه دلیــل 

ــت )فردوســی مشــهدی، 1393، ص 325(. ــر نیس ــی، توجیه پذی ــِی دین دگراندیش

تکفیــر بــه معنــای نســبت دادن کفــر بــه یــک اندیشــه یــا شــخص اســت. گروهــی 

از تکفیری هــا مخالفــان خــود را در مســائل اعتقــادی تکفیــر می کننــد و حکــم بــه قتــل 

آنهــا می دهنــد. گروهــی از تکفیری هــا، اهــل تکفیــر سیاســی هســتند. بــر ایــن اســاس 

هــر حاکمــی کــه طبــق دســتورهای الهــی حکــم نکنــد، اگرچــه مدعــی اســالم باشــد، 

کافــر اســت و بایــد بــا او جهــاد کــرد )ر.ک: رضوانــی، 1393(. 

تفکــر خشــن و انعطاف نا پذیــر در مقابــل مخالــف گفتمــان تکفیــر، فضــای اخالقــی 

بســته  و متصلبــی را ایجــاد می کنــد کــه در آن، گزاره هایــی همچــون گذشــت، رأفــت 

و مهربانــی، صبــر، مــدارا و تعامــل و احتــرام بــه دیگــری وجــود نــدارد؛ درحالی کــه 

ــرد کــه ســبب  ــی هم گرایــی، در فضایــی اخالقــی شــکل می گی بخــش مهمــی از مبان

ــر  ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــی اس ــالت اجتماع ــف تعام ــا و تلطی ــدن قلب ه ــک ش نزدی

ــی  ــام اخالق ــق نظ ــالمی، از طری ــات اس ــام ارتباط ــامان دهی نظ ــی از س ــش مهم بخ

اســالم انجــام می شــود کــه بــر اســاس آن، تعامــالت جامعــه اســالمی در یــک بســتر 

ــن نظــام  ــن ویژگی هــا و کارکردهــای ای ــرد. یکــی از مهم تری اخالقــی صــورت می گی

اخالقــی، ایجــاد هم گرایــی در بیــن آحــاد جامعــه اســت. نظــام اخالقــی برخاســته از 

ــه هم گــرا؛ چراکــه درصــدد حــذف حداکثــری  ــر؛ نظامــی واگراســت ن گفتمــان تکفی

دیگرانــی اســت کــه غیرخــودی و غیرمســلمان انگاشــته شــده اند.
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جمع بندی و نتیجه گیری
ــی  ــی در ســطوح سیاســی و فرهنگــی تعریــف می شــود و نمــود دارد؛ ول هم گرای
ــری،   ــی فک ــول و مبان ــی اص ــد،  برخ ــکل می ده ــی را ش ــا واگرای ــی ی ــه هم گرای آنچ
اندیشــه ای و هویتــی اســت. لــذا هم گرایــی بیــش از آنکــه در مقولــه رفتــار باشــد، در 

ــرد. ــرار می گی ــه شــناخت و معرفــت ق مقول
ــی  ــه در مبان ــه ریش ــرا ک ــار هم گ ــکل گیری رفت ــزای ش ــن اج ــی از مهم تری یک
ــاس  ــر اس ــه ب ــتند ک ــاری هس ــا اصــول رفت ــتند. هنجاره ــا هس ــی دارد،  هنجاره هویت
اصــول فکــری و عقیدتــی شــکل می گیرنــد. بــروز هنجــاری گروه هــای تکفیــری بــر 
اســاس قرائــت ویــژه آنهــا از دیــن، رفتارهــای خشــونت گرایانه طردگونــه اســت کــه 
ــار  ــع شــکل گیری رفت ــه مان ــن روی ــدد. ای ــه تعامــل و گفت وگــو را می بن ــاب هرگون ب

ــت. ــه اس ــه و همدالن همکاری جویان
از مهم تریــن ارکان در هم گرایــی،  هویــت جمعــی اســت کــه حاصــل هنجارهــای 
ــت.  ــن داری اس ــبک دی ــرا در س ــام و جذب گ ــای ع ــتر قرائت ه ــام در بس ــاری ع رفت
ــد.  ــه همــکاری و وحــدت را در جامعــه ایجــاد می کن ــت جمعــی اســت ک ــن هوی ای
ــدار و  ــا حــذف تعامــالت پای ــری ب ــه گروه هــای تکفی رفتارهــای خشــن و طردگرایان
متقابــل اجتماعــی، کاهــش ســطح اعتمــاد عمومــی و نفرت پراکنــی در جامعــه، ســبب 

ــود. ــی می ش ــت جمع ــکل گیری هوی ــع ش ــه و مان ــرق اعضــای جامع تف
بحــث مهــم دیگــر در هم گرایــی، یادگیــری اجتماعــی اســت کــه در بســتر تعامالت 
ــل  ــری در تقاب ــای تکفی ــه گروه ه ــای جمع گریزان ــود. رفتاره ــاد می ش ــی ایج اجتماع
جــدی بــا دســتاوردهای تعامــالت اجتماعــی اســت؛ امــوری ماننــد همدلــی متقابــل و 
وفــاداری  بــه احســاس مــا بــودن، اعتمــاد و مالحظــات مشــترک، و شناســایی حداقلــی 

از تصــور از خــود و منافــع، و پیش بینــی موفقیت آمیــز رفتــار یکدیگــر.
ــد  ــرار داده ان ــوری ق ــر ام ــی خــود را ب ــری اصــول هویت ــن گروه هــای تکفی بنابرای

کــه آثــار واگرایانــه دارد و تــوان ایجــاد هم گرایــی در بیــن اعضــای جامعــه را نــدارد.
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ــام، تهــران. ــم کشــاورز، انتشــارات پی ترجمــه کری

ــن  - ــور و حس ــی بهرام پ ــه عل ــی، ترجم ــاختار اجتماع ــن و س ــران، 1381، دی ــت و دیگ ــون، کن تامس

ــر، تهــران. ــی، کوی محدث

صفاتاج، مجید، 1380، تکفیر، نشر اسالمی ، تهران. -

جاللی مقدم، مسعود، 1379، درآمدی به جامعه شناسی دین، مرکز، تهران. -

یکیه، مرکز دراســات  - جمــع مــن المؤلفیــن، 2003، صناعــة الکراهیــة فــی العالقــات العربیــه – االمر

ــه، بیروت. الوحــدة العربی

-  ، ــت ــل البی ــب اه ــا لمذه ــالمی طبق ــه االس ــوعة الفق ــگران، 1383، موس ــی از پژوهش جمع

ــم. ــه اســالمی، ق ــرة المعــارف فق مؤسســة دائ

جناتی، محمدابراهیم، 1381، هم بستگی ادیان و مذاهب اسالمی، انتشارات انصاریان، قم. -

ــره  - ــاالت کنگ ــه مق ــب«، مجموع ی ــلمین و تقر ــلفی گری اخوان المس ــب، 1393، »س ــی، حبی حاتم

ــدگاه علمــای اســالم، ج9،  دار اإلعــالم لمدرســة اهــل  ــری از دی ــی جریان هــای افراطــی و تکفی جهان

البیــت، قــم.

ــر نظــم و  - ــر آن ب ــی مذهبــی و تأثی ــی، ابراهیــم، 1383، »بررســی جامعه شــناختی فرقه گرای حاجیان

ثبــات سیاســی«،  مجلــه مطالعــات راهبــردی ، شــماره 24، تابســتان.

ــت«،  - ــت و رحم ــی و محب ــح و مهربان ــن صل ــالم دی ــریف، 1393، »اس ــه الش ــنی، عبدالل الحس

مجموعــه مقــاالت کنگــره جهانــی جریان هــای افراطــی و تکفیــری از دیــدگاه علمــای اســالم، ج4 ، دار 

اإلعــالم لمدرســة اهــل البیــت، قــم.
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حکیــم، ســیدمحمدباقر، 1413، الوحــدة االســالمیة مــن منظــور الثقلیــن ، مجمــع جهانــی اهــل  -

ــت، قم. بی

ــالمی«،  - ــدت اس ــرد وح ــا راهب ــل ب ــن در تقاب ــلفی گری نوی ــریف، 1388، »س ــدری، محمدش حی

طلــوع، شــماره 27، ســال هفتــم، بهــار.

ــرت  - ــی حض ــه سیاس ــالمی در اندیش ــداری اس ــر بی ــت ب ــر مقاوم ــل، 1391، »تأثی ــته، کمی خجس

ــه  ــالمی در اندیش ــداری اس ــه بی ــش نظری ــده همای ــاالت برگزی ــه ای«، مق ــی خامن آیت الله العظم

سیاســی حضــرت آیت اللــه العظمــی امــام خمینــی و آیت اللــه العظمــی خامنــه ای، نهضــت 

تهــران. نرم افــزاری، 

الخشــن، حســین احمــد، 2006، االســالم و العنــف، قــراءة فــی ظاهــره التکفیــر، الثقافــی العربــی،  -

بیــروت.

دحالن، احمد زینی، 1396ق، الدرر السنیة فی الرد علی الوهابیه ، مکتبة ایشیق، استانبول. -

الدســوقی محمــد، 1994، »منهــج التقــارب بیــن المذاهــب الفقهیــة مــن اجــل الوحــدة  -

االســالمیه«، علــی دروب التقریــب بیــن المذاهــب االســالمیه، دارالتقریــب، لبنــان.

یــخ تمــدن )عصــر ایمــان(، چ2، ترجمــه اب وطال ــب  ص ارم ــی ،  - تار دورانــت، ویــل، 1368، 

ف ره ن گ ــی   و  ع ل م ــی   ـ ارات   ان ت شـ شــرکت   طاه ــری ،  ـ م   اب وال ق اسـ پ ای ن ــده ،  ـ م   اب وال ق اسـ

یــب مذاهــب اســالمی«،در  - دهشــیری، محمدرضــا، 1384، »جایــگاه گفت وگــو در اســتراتژی تقر

ــب مذاهــب  ــی تقری ــب مذاهــب اســالمی، تهــران، مجمــع جهان مجموعــه مقــاالت اســتراتژی تقری

اســالمی.

ــج و  - ــکده ح ــی، پژوهش ــه کالم ــا«، گاهنام ــر و تکفیری ه ــر، 1393، »تکفی ــی، علی اصغ رضوان

ــماره3. ــارت، ش زی

رفعــت، ســید احمــد، 1991، النبــی المســلح: الرافضــون، ریــاض الرئیــس للکتــب و النشــر، لنــدن،  -

. قبرس

روشه، گی، 1380، تغییرات اجتماعی، ترجمه منوچهر وثوقی، نشر نی، تهران. -

ریویر، کلود، 1379، درآمدی بر انسان شناسی، ترجمه ناصر فکوهی، نشر نی، تهران. -

یــخ ایــران بعــد از اســالم، اداره کل نــگارش وزارت آمــوزش و  - زرین کــوب، عبدالحســین، 1343، تار

پــرورش، تهــران.

ــر  - ــران، دفت ــیا، ته ــرق آس ــوب ش ــترک در جن ــت مش ــی و هوی ــاره، 1388، منطقه گرای ــازمند، به س

ــی. ــی و بین الملل ــات سیاس مطالع

یــخ عــرب قبــل از اســالم، ترجمــه باقــر حیدری نیــا، انتشــارات علمــی  - ســالم، عبدالعزیــز، 1380، تار
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ــی، تهران. و فرهنگ

ــر  - ــری ب ــلفی گری تکفی ــر ات س ــی تأثی ــزاده موســوی، 1393، »بررس ســتوده، محمــد و مهــدی علی

بیــداری اســالمی«، علــوم سیاســی، ش65، بهــار.

سروش، عبدالکریم، 1379، قصه ارباب معرفت، نشر صراط، تهران. -

ــری و  - ــی نظ ــران؛ بازبین ــالمی ای ــوری اس ــی جمه ــت خارج ــود، 1379، سیاس ــریع القلم، محم س

ــم ائتــالف، مرکــز تحقیقــات اســتراتژیک، تهــران. پارادای

یه فــی میــزان االســالم، چ2  - الســعودی، ربیــع ابــن محمــد، 1414ق، الشــیعة االمامیــة االثنــی عشــر

ــة ابن تیمیــه، قاهــره. ، مکتب

ســیمبر، رضــا و ارســالن قربانــی، 1390، ایــران و هم گرایــی در ســازمان همــکاری اســالمی، دانشــگاه  -

امــام صــادق، تهران.

شعرانی، عبدالوهاب، 1305، الیواقیت و الجواهر، جزء دوم، مبحث 58، بی نا. -

ــکل گیری آن«، مجموعــه مقــاالت  - ــل ش ــری و عوام ــل تکفی ــی، محمدحســین، 1393، »عق صادق

هفدهمیــن جشــنواره بین المللــی پژوهشــی شــیخ طوســی )جهــان اســالم و پدیــده تکفیــر؛ زمینه هــا و 

ــم. ــی، ق ــی المصطف ــگاه بین الملل ــا(، پژوهش ــا و برون رفت ه پیامده

ــری«،  - ــه بش ــالمت آمیز در جامع ــتی مس ــم و همزیس ی ــرآن کر ــق ق ی ــدان، 1393، »فر ــاد، وج عن

مجموعــه مقــاالت کنگــره جهانــی جریان هــای افراطــی و تکفیــری از دیــدگاه علمــای اســالم، ج4 ، دار 

اإلعــالم لمدرســة اهــل البیــت، قــم.

عیوضــی، محمدرحیــم، 1390، »چالش هــای درونــی هم گرایــی و وحــدت جهــان اســالم، امــت  -

اســالمی چالش هــا و راهبردهــا«، مجمــع جهانــی تقریــب، تهــران.

یضه الغائبه، مقدمه ، بی نا، قاهره. - فرج، محمد عبدالسالم، 1981، الجهاد الفر

ــا آمــوزه  کرامــت انســانی  - ــر ب فردوســی مشــهدی، مهــدی، 1393، »چیســتی نســبت پدیــده تکفی

اســالم«، مجموعــه مقــاالت کنگــره جهانــی جریان هــای افراطــی و تکفیــری از دیــدگاه علمــای اســالم، 

ج9، دار اإلعــالم لمدرســة اهــل البیــت،  قــم.

یب«، هفت آسمان، شماره 47، پاییز. - فرمانیان، مهدی، 1389، »سلفیه و تقر

ــواء،  - ــی 1958-1941، داراالض ــف السیاس ــخ النج ی ــین، 2002، تار ــدام، عبدالحس ــاض مق فی

ــروت. بی

فیرحی، داوود، 1390، سیاست و فقه در ایران معاصر، نشر نی، تهران. -

فیروزآبــادی، ســید جــالل، 1391، سیاســت خارجــی ج ا.ا. در دوران اصول گرایــی، دانشــگاه امــام  -

ــادق، تهران. ص
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یه هــای هم گرایــی اروپــا، اتحادیــه اروپــا هویــت، امنیــت و  - ______________، 1390، نظر

ــران. ــردی، ته ــکده راهب ــت، پژوهش سیاس

یــه مقاومــت در روابــط بین الملــل؛ رویکــرد ایرانــی- - قــادری کنــگاوری، روح اللــه، 1392، »نظر

اســالمی نفــی ســبیل و برخــورد بــا ســلطه«، مجلــه سیاســت دفاعــی، شــماره 82، بهــار.

ــزان،  - ــر می ــه ای، نش ــات منطق ــل و مطالع ــط بین المل ــای رواب یه ه ــاد، 1391، نظر ــمی، فره قاس

ــران. ته

القمــی، محمدتقــی، 1994، »الزمــن فــی جانبنــا«، الوحــدة االســالمیه، مــا لهــا و مــا علیهــا، تقدیــم:  -

محمــد حمــدی زقــزوق، دار التقریــب بیــن المذاهــب االســالمیه، لبنــان.

ــکده  - ــمتی ، پژوهش ــادی س ــه محمده ــی، ترجم ــت مل ــگ امنی ــی، 1390، فرهن ــتاین، پیترج کتزنش

ــران                ــردی، ته ــات راهب مطالع

ــا  - ــران ب ــی ای ــط خارج ــی )رواب ــه غرب ــرقی ن ــه ش ــکی، 1379، ن ــارک گازیوروس ــی و م ــدی، نیک ک

یــکا و شــوروی(، ترجمــه ابراهیــم متقــی و الهــه کوالیــی، نشــر مرکــز اســناد انقــالب اســالمی،  آمر

تهــران.

ــکده  - ــاری، پژوهش ــر افتخ ــه اصغ ــی، ترجم ــت مل ــه منفع ــو، 1379، دو روی ــد دبلی ــون، دیوی کلینت

ــران. ــردی، ته ــات راهب مطالع

کــوزر، لوئیــس، 1376، زندگــی و اندیشــه بــزرگان جامعه شناســی، ترجمــه محســن ثالثــی، تهــران،  -

انتشــارات علمــی و فرهنگــی.

تصـــحیح:  - الکافــی،  مــن  االصــول   ،1388 محمدبن یعقوب بن اســحاق،  ابی جعفــر  کلینــی، 

ــران. ــث، ته ــة الثال ــالمیه، الطبع ــب االس ــاری، دارالکت ــی اکبر غف علـ

لبــون، گوســتاو، بی تــا، تمــدن اســالم و عــرب، ترجمــه سیدهاشــم حســینی، کتابفروشــی اســالمیه،  -

تهــران.

ــه سیاســی فقهــای  - لمبتــون، آن. کــی. اس.، 1374، دولــت و حکومــت در اســالم، ســیری در نظری

مســلمان از صــدر اســالم تــا اواخــر قــرن ســیزدهم، مؤسســه چــاپ و نشــر عــروج، تهــران.

محمــدی الموطــی، محســن، 1393، »امکان ســنجی تحقــق هم گرایــِی جهــان اســالم در مواجهــه  -

یــان تکفیــری«، مجموعــه مقــاالت کنگــره جهانــی جریان هــای افراطــی و تکفیــری از  بــا تهدیــد جر

دیــدگاه علمــای اســالم، ج8، چ1 ، داراإلعــالم لمدرســة اهــل البیــت، قــم.

ــا  - ــی ت یکای ــی آمر ــل: از هژمون ــط بین المل ــته رواب ــول رش ــی، 1389، »تح ــعودی، حیدرعل مس

ــه  ــیرزاده، نبی الل ــرا مش ــل، حمی ــط بین المل ــم در رواب ــول مفاهی ــی«، در: تح ــش جهان ــترهای دان بس
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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 

world. In spite of the numerous capacities of convergence, the Islamic 

world has various divergent signs that have led to major conflicts between 

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, socio-

cultural, social, political and ethical dimensions of the destructive role of 

Takfiri groups in the convergence of the Islamic world are analyzed.

Keywords: identity, constructivism, Takfiri groups, convergence, violence.
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