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سخن نخست

در  او  و هویت  انسان  گفتمانی،  دنیای  در  و  است  گفتمان ها  کنونی، عصر سلطه ی  عصر 
درون گفتمان ها شکل می گیرد. از آنجا که گفتمان واحدی نداریم و با گفتمان های گوناگون 
هویت ها  این رو،  از  می کنند.  خلق  متفاوتی  هویت های  مختلف  گفتمان های  مواجهیم، 
دیگر ثبات و استحکام ندارند، بلکه متغیر و متحول اند. ژاک دریدا، این پدیده را با مفهوم 
»جوهرستیزی« توضیح می دهد. بر اساس این اندیشه ی پسامدرنیستی: اشیاء، ذات ندارند 
و معنای هر پدیده ای را باید در متن یک چارچوب گسترده تر معنایی جستجو کرد. بدین 
ترتیب، هویت ها در متن گفتمان های مسلط معنا پیدا می کنند و شکل می گیرند. مرزبندی 
 )otherness( دیگری  و   )self( عنصر خود  دو  واسطه ی  به  گفتمان ها  درون  در  هویت ها 
نیز گروه های مذهبی در واکنش به بحرانی که  بنیادگرایی«  صورت می بندد. در گفتمان » 
تصور می کنند هویت گروهی آن ها را تهدید می کند، ظاهر می شوند، لذا برای محافظت از » 
خود« در برابر » غیر«، مرزهای فرهنگی، ایدئولوژیکی و اجتماعی خلل ناپذیر ایجاد می کنند. 
برای  خطری  را  جهان  و  جامعه  کنونی  مسیر  موجود،  وضع  از  ناخرسندی  با  بنیادگراها 
ایدئولوژی خود تلقی کرده، رسالت و هدف اصلی خود را احیای هویت و تجدید حیات 

ایدئولوژی و خارج ساختن آن از زیر سیطره ی غبارآلود مدرنیسم می دانند.

د، تداعی گر سه رویکرد انسان  د و مجدِّ د، متجدِّ        امروزه گفتمان های سه گانه ی متجمِّ
بشر  یعنی  داد؛  تعمیم  نیز  سایر حوزه ها  در  می توان  که  است،  دینی  آموزه های  به  معاصر 
امروز، یا سنت گرایانه به دین، تاریخ، فلسفه و... پای بند است، یا نوگرایانه تمام معارف و 
رسوم سنتی را زیر سؤال برده و خواهان پی انداختن نظم تازه در تمام زوایای زندگی انسانی 
است و یا این که نقادانه و بخردانه وجوه ارزنده ی سنت و مدرنیته را تلفیق نموده و تفسیر 
سازگارانه از آن دو، به دست می دهد. در این میان، بنیادگرایی در تقابل با تجددگرایی هیچ 
نقدی را بر نمی تابد، اما بنیادگرایی دینی با گفتمان متجمد رابطه ی سازگاری و میانه ی خوبی 
دارد، ولی رادیکالیسم نژادی می تواند متجمد یا متجدد باشد و با معیار فضیلت نژادی از 

چماق جمود و ابزار تجدد، در راه پیشبرد برتری طلبی خود بهره ببرد.

شاخص ها و ویژگی های گفتمان بنیادگرایی
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 اگر انسانیت انسان محصول بینش و گرایش او است، گرایش های انسانی، مبتنی بر بینش 
او نسبت به جهان و انسان است و هرچه این بینش پست و محدود باشد، گرایش او نیز 
به فراخور بینش او متناهی و حقیر خواهد بود. بنیادگرایی پیامد جهان بینی ناقص انسانی 
است که جز اندیشه و ایدئولوژی خود را بر نتافته و نفی می کند، اگر ایده ای انکارگرایی، 
که معنای دیگر آن عناد و لجاجت است، به ساحت رفتار کشانده شود، کشنده خواهد شد، 
که کشتار و خشونت، راهبرد اساسی بنیادگرایی است. اما در جهت مخالف، سهل انگاری و 
ولنگاری بیش از حد، نیز زمینه ساز الادری گری و پوچ گرایی خواهد شد. سیاست تساهل 
و تسامح و پلورالیسم دینی پرورش یافته ی آن جبهه ی ولنگاری و تفریط است که شکل 
هدایت  با  فقط  درست  و  میانه  راه  است.  بی مسئولیتی  و  بی خاصیتی  آن،  یافته تر  تکامل 
وحیانی از راه اعتماد بر داده های معتبر عقلی و نقلی زیر چتر و سیطره ی وحی میسر است.

     بنیادگرایی، آن گونه که امروزه به کار برده می شود، یک اصطالح تازه و زاییده ی ادبیات 
اوایل قرن بیستمی است، تا حد زیادی به بافت های تاریخی و فرهنگی پروتستانیسم )به 
بنیادگرایان و نوگرایان در کلیسای پرسبای ترین( در سال های دهه  طور مثال جدال بین 

.)John, Buescher, 2011 :15( 1۹20 ایاالت متحده مربوط می شود

     از آن زمان به بعد، این اصطالح به کشورهای دیگر رایج شد. بنیادگرایی  را نباید با 
نهضت احیاگران، که قدمت خیلی بیشتری دارد و صرفًا مختص به آمریکای قرن بیستم 
نیست، اشتباه بگیریم. این واژه برای بار نخست در جنبش اعتراضی بر ضد گرایش های » 
عصری سازی« در درون شاخه ی پروتستانیسم ایاالت متحده آمریکا در اواسط نیز صادر 
گردید و در مورد ادیان مختلف، از جمله بودائیسم، یهودیت و اسالم به کار برده شده است. 
 The“ واژه بنیادگرایی به وسیله ی سلسله مقاالتی که در آغاز سده ی 1۹ در آمریکا زیر عنوان
Fundamentals of Truth”  )بنیادهای حقیقت( نشر شد و بر ضد یزدان شناسی نوین بود، 

.)Hansberger, B , 1995: 129(پدیدار گردید

شاخص های بنیادگرایی

منفی  و  مثبت  شاخصه های  دارای  را  بنیادگرایی  دینی،  مطالعات  عرصه ی  پژوهشگران 
می دانند؛ جهت گیری های دین گرایانه، روحیه ی استبدادستیزی و سلطه ناپذیری را بار مثبت 
آن می دانند، در مقابل؛ شاخص های ناپسند آن که به مراتب بیشتر و خطرناک تر از جنبه ی 
مثبت آن به نظر می رسد، در قالب تصلب شدید بر برداشت ها و تفاسیر خودمحورانه از 
آموزه های دینی و میراث گذشتگان، انحصارگرایی و اقتدار طلبی خودبنیاد، انعطاف ناپذیری 
و پای بندی واپسگرایانه به به ظواهر دینی، عقل گریزی یا عقالنیت و اعتدال ستیزی و... را 

از شاخص های منفی آن بر شمرده اند.
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ویژگی های کم وبیش مشترک بنیادگرایی دینی را می توان در هشت مورد ذیل خالصه کرد:

1. بنیادگرایی به دین همچون »حقیقت تمام« ارجاع می دهد. صورت ناب و خالص فوق 
بشری این حقیقت تمام را در بنیادها و اصولی سراغ می گیرد که معتقد است آن ها را می شود 

و باید از گذشته برگرفت. 

2. بنیادگرایان معموال معتقدند که می توان و باید به این بنیادها و اصول مراجعه کرد و بدون 
تأویل و برکنار از دخالت عقل و شهود بشری مان، از آن راهنمایی گرفت و این، یگانه 
مرجع اصلی در همۀ دوران هاست. برای همین است که برخی پژوهش های سابق در دنیای 

عرب، بنیادگرایان را »اصولیّه« نامیده اند.
3. نکته ای مهم، نوعی دستکاری وگزینِش هرچند ناخودآگاهی است که بنیادگرایان معموال 
می دهند.  انجام  سنت ها  در  خود  عالیق  و  موقعیت  و  نیروها  میدان،  مقتضیات  برحسب 
دستگاه ایدئولوژیکی به نام همان بنیادها و اصول، برای شان یک »حقیقت تمام« می شود و 
سنت ها را نیز با آن محک می زنند. » احیاگری« نیز در این گفتمان، غالبا به صورت گزینشی 
و مسلکی دنبال می شود. برخالف سنت گرایان که نظر به باطن دارند و عالقه مند احیای 

معانی عمیق جاری در انواع سنت ها هستند، با همۀ توسّعی که در سنت ها وجود دارد.
4. بنیادگرایان به رغم تخطئه ی مدرنیته، خود متأثر و آغشته به حال و هوای دنیای مدرن 
هستند. اگر با تسامح بخواهیم از واژگان خود بنیادگرایان استفاده بکنیم؛ آنان خودشان هم 
بدعتی! » اختراع شده« و » برساخته« حسب مقتضیات این روزگار به شمار می آیند. آن ها 
یک طرف تعارض نیروها در این دنیا هستند و برحسب اقتضاء از عناصر دنیای مدرن نیز 

احیانا به شکل افراطی استفادۀ ابزاری می کنند.
     بنیادگرایان هم از ابزارهای تکنیکی، مانند علم و تکنولوژی دنیای جدید از هواپیما 
انقالب  ابزارهای مفهومی، مانند  از  اینترنت استفاده می کنند و هم  تا  و سالح و کامپیوتر 
البته بنیادگرایان، می کوشند همۀ این ابزار و آالت جدید را نیز در دستگاه  و ایدئولوژی. 
ایدئولوژیک مقدس خود، تعمید بکنند، مانند رسانۀ اسالمی، علم اسالمی، جهاد اسالمی، 

دولت اسالمی، مساوات اسالمی و....
5. برای بنیادگرایی، سنت در کلیت خود منبع الهام نیست، بلکه سنت را نیز در چارچوب 
ایدئولوژیک خودشان می خواهند. بخش هایی از سنت را که به نظرشان مطابق آن اصول 
در  را  دین  یک  بنیادگرایی،  که  می رسد  نظر  به  می کنند.  تخطئه  و  رد  شدت  به  نیست، 
تاریخیت خود نمی بیند، تطورات و تنوعات و سنت های متکثر آن را به چارچوب تنگ 
سنت های  از  برخی  خود،  اعتقاد  مورد  بنیادهای  مبنای  بر  و  می دهد  ارجاع  خود  اصول 

تاریخی را رد یا قبول می کند.
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تمام  حقیقت  را  خود  اعتقادی  بنیادهای  تنها  نه  مذهبی،  بنیادگرایی  دیگر،  سوی  از   .6
می کنند.  تلقی  سیاسی  و  مسلکی  هویت  همچون  را  آن ها  غالبا  می انگارد،  فراتاریخی  و 
بنیادگرایان معموال تمایل دارند که تأویلی سازمانی و نهادی از امر دینی به دست دهند و 

پروژه ای در قالب یک »سیاست« یا یک »ضد سیاست« راه بیندازند. 

7. به باور بنیادگراها » خود«، حق است اما »دیگری« مصداقی از فکر و عمل انحرافی است 
) تفسیق(، بدعت آمیز است) تکفیر(، نمی داند) تجهیل(، غرض ورزی می کند) توطئه( و....

8. برخالف الهیات سنتگرا که از عقل و شهود استفاده می کند، الهیات بنیادگرا برمتن و نقل 
متکی است. در جهان مسیحیت نیز الهیات بنیادگرا خدا را از طریق متن مقدس جستجو 

می کند؛ متنی که بنیادگرایان آن را از هرگونه تاریخیت برکنار می دانند.

     بنابراین، گزینشی برخورد کردن با دین و مدرنیته یکی از خصایص اصلی بنیادگرایی 
راستای  در  که  می کنند  انتخاب  مدرنیته  و  دین  از  را  عناصری  بنیادگراها  است.  دینی 
اهداف شان قرار دارد؛ از آنجا که هیچ یک از رهبران گروه های بنیادگرا، که ایجادکننده ی 
ایدئولوژی این گروه ها محسوب می شوند، عالمان دینی نیستند، تفاسیر به رأی زیادی از 
با مدرنیته و در  بنیادگرایی  ارایه می کنند. این نوع تفسیر از دین، در نتیجه ی تقابل  دین 
پی آن، هدف قراردادن تغییر وضع اجتماعی موجود در مقام آرمان عملی بنیادگرایی تلقی 
می گردد. بدین ترتیب، می توان بنیادگرایان را گروه های عمل گرایی محسوب داشت که با 

نگاهی ابزاری به دین در صدد نفی گفتمان های رقیب و تغییر وضع موجود اند. 

سردبیر
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چکیده

در این نوشتار، موضع گفتمان اسالمی و هم گرایی بین المللی با تاکید بر جهان اسالم مورد 
بحث و بررسی قرار می گیرد. تصویرهای مختلف و احیانا متضاد از گفتمان اسالم سیاسی 
و در نهایت گفتمان اعتدال گرایی در این نوشتار بازنمایی و تبیین می گردد. چهار تصویر 
متضاد از گفتمان اسالمی، با نام های چون؛ گفتمان اسالم هراسی، بنیادگرایی، سکوالریستی 
و اعتدال گرایی از محورهای اساسی این نوشتار است. در این میان، سه گفتمان ناتمام از 
اسالم سیاسی به نقد و بررسی گرفته می شود و در فرجام، برای تثبیت گفتمان اعتدال گرایی 
اسالمی استدالل خواهد شد. گفتمان اسالم هراسی با رنگ وبوی سیاسی از منظر مسشرقین 
غربی به نقد گذاشته می شود. گفتمان سکوالریستی و بنیادگرایی به عنوان دو گفتمان نارسا و 
ناموجه از گفتمان اسالمی مطرح می گردد. در نهایت، گفتمان اعتدال گرایی به عنوان گفتمان 
اسالمی که از قابلیت پاسخگویی و حل مشکل درمیان جوامع اسالمی برخوردار بوده و 
زمینه های هم گرایی را در جهان اسالم و نظام بین الملل فراهم می سازد، مورد استدالل و 

بازنمایی قرار گرفته و بر استحکام و صحت آن، استدالل می شود.
واژه های کلیدی: گفتمان اسالمی، اسالم سیاسی، اسالم هراسی، بنیادگرایی، سکوالریسم و 

اعتدال گرایی

گفتمان اسالمی و هم گرایی بین المللی 

1-عضو�هیات�علمی�و�ریاست�دانشگاه�خاتم�النبیین)ص(�
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1. طرح بحث

گفتمان اسالمی با هویت های متفاوت و احیانا متضاد بازنمایی و تصویرسازی گردیده است. 
نام هایی  معدود  تصلب،  و  جزم گرایی  افراط گرایی،  تروریسم،  بنیادگرایی،  چون  دال های 
است که برای تعریف و بازنمایی اسالم سیاسی از سوی نویسندگان غربی و مستشرقین 
به کار گرفته شده است. سکوالریسم اسالمی، نام دیگری است که برای گفتمان اسالمی 
مورد استفاده قرار گرفته است. وجه مشترک کلیه ی دال های مذکور، تصویر گفتمان اسالم 
سیاسی به عنوان گفتمان خشونت طلب، ماجراجو و طرف دار جنگ و منازعه در تعامالت 
بین المللی است. نویسندگان غربی، با گفتمان اسالم هراسی، تالش نموده تا گفتمان اسالمی 
اسالم  گفتمان  که  دارد  نیز وجود  دال هایی  و  نام ها  میان،  این  در  اما  نمایند.  بازنمایی  را 
سیاسی را با هویت اعتدالی و صلح جویانه، که بر تعامل سازنده و مثبت با دیگر تمدن ها و 

ملل جهان تاکید دارد، بازنمایی و معرفی می نماید.

     البته در میانه ی دو تصویر یادشده، از بازنمایِی سوم نیز باید یاد کرد. در این بازنمایی، 
گفتمان اسالم سیاسی از اساس و مبنا مورد نقد قرارگرفته و اصوال سیاسی بودن گفتمان 

اسالمی مورد شک و تردید قرار می گیرد. 
2. قرائت های مختلف از گفتمان اسالمی

این نوشتار، چهار گفتمان یادشده را، ذیل چهار تفسیر و قرائت متفاوت و احیانا  ما در 
متناقض از گفتمان اسالمی با عنوان گفتمان اسالم هراسی، گفتمان سکوالریستی، گفتمان 

بنیادگرایی و گفتمان اعتدالی به بحث و بررسی خواهیم گرفت.

2-1. گفتمان اسالم هراسی 

با  رابطه  در  منفی  ذهنیت  نویسندگان، صرفا یک  از  برخی  دید  از  اسالم هراسی  گفتمان   
دیدگاه مستشرقین و اندیشمندان غربی نسبت به فرهنگ و تمدن اسالمی است. این در 
تالش  نوعی  بازتاب دهنده ی  اسالم هراسی  گفتمان  دیگر،  عده ای  دید  از  که  است  حالی 
فکری و گفتمانی برخی از مستشرقین غربی است، که با نیت و هدف اسالم زدایی، پروژه ی 
اسالم هراسی را طراحی و به اجراء گذارده اند. در حالی که دیدگاه نخست، طرح این مقوله 
را امر ذهنی و ناشی از ذهنیت آشفته و توطئه گرای شرقیان مسلمان می دانند، دیدگاه دوم با 
استناد به تصویرسازی های ارایه شده از سوی برخی اندیشمندان و مستشرقین غربی و نیز 
با استناد به برخی از اقدامات و رفتار سیاسی سیاست مداران غربی در کشورهای اسالمی، 
نویسندگان،  از  برخی  گفته ی  به  درمجموع،  دارند.  تاکید  اسالم هراسی  گفتمان  وجود  بر 
اسالم هراسی بیانگر یک نگرانی عمیق اجتماعی نسبت به فرهنگ و تمدن اسالمی است.

)گابریل گرینبیرگ و پیتیر گاتشاک، 13۹3: 20(
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2-1-1. پیشینه ی گفتمان اسالم هراسی

 گفتمان اسالم هراسی عمدتا فرهنگ و تمدن اسالمی را از منظر منفی و ویرانگر بازنمایی 
می کند. در این تلقی، گفتمان اسالمی بر اساس » اصل جنگ« در روابط بین المللی و » اصل 
خشونت« در مناسبات سیاسی و » اصل جزم گرایی« در مناسبات فرهنگی  تصویرسازی 
با مفاهیم و دال های  بنابراین، اسالم هراسی جریانی است که گفتمان اسالمی را  می شود. 
منفی و ویرانگر؛ همانند تروریسم، جنگ طلبی، خشونت گرایی، جزم گرایی و تصلب گرایی، 
هویت می بخشد. چنین تصویری از گفتمان اسالمی، فرهنگ و تمدن اسالمی را در جایگاه 
تمدن ضد عقالنیت، ضد تعامل، ضد گفتگو و تضارب افکار و آراء قرار داده و در سیمای 

مخوف و وحشتناک بازنمایی می کند. 

نظام  برای  سیاسی  اسالم  گفتمان  بودن  اسالم هراسی، خطرناک  گفتمان  پیام روشن       
بین المللی است. از دیدگاه کارگزاران گفتمان اسالم هراسی، حضور و گسترش اسالم گرایی 
و رشد نظام های سیاسی مبتنی بر آموزه ها و تعالیم اسالمی برای گسترش صلح و امنیت 
یازدهم  حادثه ی  از  پس  به خصوص  تلقی،  این  است.  تهدیدکننده  و  بین المللی خطرناک 
سپتامبر و اقدامات تروریستی در امریکا بیشتر از پیش گسترش یافت. هر چند زمینه های 
آثار و نوشته های  به ویژه  پیشین شرق شناسان غربی و  این دیدگاه را در مطالعات  فکری 
مونتگمری وات، گوستاولبون، شیل کیپل، برنارد لوئیس و دیگران می توان جستجو کرد. در 
میان این اندیشمندان، سهم ساموئیل  هانتینگتون، استاد دانشگاه  هاروارد،  از همه برجسته تر 
و پررنگ تر بود. وی با طرح نظریه ی » برخورد تمدن ها« عمال گفتمان اسالم سیاسی را 

به عنوان رقیب خطرناک و غیرقابل مصالحه ی تمدن لیبرالیسم غربی مطرح نمود.

     هرچند نظریه ی » برخورد تمدن ها« از همان آغاز، عمدتا سیاسی و در راستای دگرگونی 
نظام بین الملل بعد از دوره ی دو قطبی جنگ سرد و به منظور پرکردن خالءِ » غیریت« در 
گفتمان سیاست خارجی ایاالت متحده امریکا تلقی گردید، اما در هر حال، با رنگ و لعاب 
به ظاهر اکادمیک، این نظریه گفتمان اسالمی را به عنوان رقیب آشتی ناپذیر و خطرناک تمدن 
غربی مطرح نموده و در نهایت، بستر فکری و تئوریک الزم را برای گفتمان اسالم هراسی 

فراهم ساخت.

     مستشرقان معتقد اند: شرق نمی تواند خود را بشناسد. آنان برای شناختن خود نیازمند 
غرب هستند که آنان را به خود بشناساند. ) زمانی، 1386: 61( این تلقی، در واقع زمینه های 
نفوذ و رسوخ اندیشه های مستشرقین غربی در جهان اسالم و جوامع شرقی را فراهم نمود. 
جریان غرب گرایی در جهان اسالم، عالوه بر عوامل دیگر، از این عامل نیز متاثر بوده است. 
از جانب دیگر، چنین تلقی ای در مورد جهان اسالم، برای مستشرقین اعتماد به نفس کافی 
ایجاد نمود تا برای مخاطبان ناتوان خود که توانمندی شناخت میراث تمدنی و فرهنگی 

خویش را نداشتند به گونه ای دلخواهانه به بازنمایی هویت و تمدن اسالمی پردازند.
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     بازنمایی نارسا و ناروای مستشرقین از هویت فرهنگی و تمدنی جهان اسالم، هرچند 
احتماال در آغاز عمدتا با روحیه و روان علمی و اکادمیک همراه بود، اما به تدریج دستخوش 
بنابراین، می توان گفت:  سیاست های استعماری دولت های استعمارگر غربی قرار گرفت. 
» پدیده ی شرق شناسی در آغاز پیدایش، یک پدیده ی فرهنگی بود، بدون اینکه آلوده به 
به  علوم،  دیگر  از  یک  هر  مثل  زمان،  مرور  به  اما  گردد.  امپریالیستی  و  سیاسی  اغراض 
استخدام سیاست های ُدَول غربی در آمد.« )ساسی سالم، نقد الخطابات االستشراقی، 26، به 

نقل از زمانی، همان: 62(

2-1-2. هویت گفتمان اسالم هراسی

تا اسالم  اکادمیک تالش می کرد  مباحث علمی و  مستشرقین غربی عمدتا در چارچوب 
را به عنوان دین معنوی و غیرسیاسی معرفی نموده و در نهایت، جریان سکوالریستی را 
در میان جوانان مسلمان و جوامع اسالمی ترویج نمایند. این تصویرسازی، در نهایت به 
بین المللی  مناسبات  و  سیاسی  زندگی  عرصه ی  در  اسالمی  تمدن  و  فرهنگ  خنثی سازی 
می انجامید. اما جریان اسالم هراسی با استفاده از روش های تمثیلی و تخیلی در رسانه های 
سمبلیک  تصویرسازی  طریق  از  را  اسالم  سیمای  تا  می کند  تالش  صوتی،  و  تصویری 
در  کاریکاتوریست ها   « نویسندگان غربی  از  یکی  گفته ی  به  نمایش گذارد.  به  مسلمانان 
برخی موارد، شمشیرهای بزرگی را در دست مسلمانان قرار می دهند تا توحش آنان را به 

شکل فکاهی جلوه دهند.« )گابریل گرینبیرگ و پیتیر گاتشاک، 13۹3: 78(

     هرچند اسالم هراسی به گونه ای ظریف و با پوشش علمی در مطالعات مستشرقین غربی، 
قابل ردیابی است، اما چهره و سیمای آشکار این جریان را می توان در مباحث اسالم شناسی 
و نظریات سیاسی نویسندگان و سیاست مداران غربی پس از فروپاشی نظام دو قطبی و 
خالءِ دشمن در سیاست خارجی امریکا به خوبی پررنگ و برجسته یافت. دو نمونه از 
تحلیل های به ظاهر علمی و مستند، گویای این واقعیت است. گزارش هیأت ویژه ی تحقیق 
ارایه شد، رسما مسجد  امریکا در مورد تروریسم، که در مارچ 1۹۹0  مجلس نمایندگان 
را خط مقدم جهاد اسالمی علیه جهان معاصر غرب اعالم نمود. ) فواز جرجیس، 138۹: 
33( طرح نظریه ی » برخورد تمدن ها« توسط ساموئیل  هانتینگتون، استاد دانشگاه  هاروارد 
امریکا، که با اعالم پایان خطر کمونیسم، رسما از خطر تمدن اسالمی به عنوان دشمن و 

رقیب خطرناک تمدن غربی یاد نمود، بعد جدیدی به این پروژه بخشید. 

     مرحلـه ی سـوم، امـا خشـونت بار، گفتمـان اسالم هراسـی پـس از حادثـه ی یازدهـم 
سـپتامبر 2001 آغـاز گردیـد. در ایـن مرحلـه، بیـش از نـود)۹0( حزب و جریان سیاسـی 
اسـالم گرا در جهـان اسـالم، در لیسـت سـیاه امریـکا جـای گرفـت و بـا دال تروریسـم 
هویـت داده شـد.) واعظـی، 13۹1: 6( در ادامـه ی ایـن وضعیـت، موسسـات تحقیقاتـی 
امریکایـی و اروپایـی و از جملـه، بخـش تحقیقـات دانشـگاه مریلنـد امریـکا اعـالم نمود 
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کـه بیـن سـال های 2001 تـا 2004 مسـأله ی تروریسـم در جایـگاه مهم تریـن موضوعـات 
سیاسـی و تبلیغـی امریـکا قـرار گرفتـه اسـت.)همان: 7(

      از این مقطع به بعد، تصویر مخوف و وحشتناک از اسالم، جایگزین تهدیدات کمونیسم 
گردید، اما تهدیدزایی گفتمان اسالمی به مراتب خطرناک تر از کمونیسم بازنمایی شد. به 
گفته ی پاپیز، چالش و تهدید بنیادگرایان اسالمی به مراتب خطرناک تر و عمیق تر از تهدید 
کمونیسم است، زیرا کمونیسم صرفا با سیاست های ما مخالف بودند، اما اینان با ارزش ها و 
جهان بینی ما مخالف اند.)فواز جرجیس، پیشین: 56( این نویسنده برای مقابله با این تهدید، 
صرفا مهار اسالم گرایی را کافی ندانسته، بلکه رسما به برچیدن طومار گفتمان اسالم گرایی 

و پاک سازی جهان از لوث وجود این گفتمان تاکید می کند.)همان: 58(

     تصویر َخِشن و غیرعقالنی از فرهنگ و تمدن اسالمی در عرصه های مختلف زندگی 
اجتماعی، در دستور کار پروژه ی اسالم هراسی قرار گرفت. در عرصه ی تعامالت اجتماعی 
و زندگی سیاسی انسان مسلمان، تعامل مبتنی بر جنگ و خشونت، قتل و غارت و در نهایت 
پیوند ایمان دینی و رفتار غیرعقالنی به تصویر کشیده می شود. در این تصویرسازی، تالش 
می شود تا مناسک و شعایر اسالمی در کنار رفتار های خشن و غیر انسانی بازنمایی گردد. 
» تنها تصاویر نماز و عبادات اسالمی، زمانی رخ می دهد که فرد تروریست آماده ی کشتن 
کسی می شود. تنها اشارات به عقاید اسالمی در موقعیت های ستیز خشونت بار رخ می دهد.« 

)گابریل گرینبیرگ و پیتیر گاتشاک، همان: ۹4(

     بازنمایی هویت گفتمان اسالم گرایی با تروریسم، یکی از شیوه هایی بود که در گفتمان 
بیان  چنین  را  تصویرسازی  این  هوفر،  تودن  دکتر  گرفت.  قرار  تاکید  مورد  اسالم هراسی 
می کند: » بسیاری از غربیان با احساسی مخلوط از غرور، ناآگاهی و نفرت، اسالم را دینی 
خونخوار و مسلمانان را انسان های ذاتا تروریست، ضد دموکراسی، یهودی ستیز، ضد زن 
سیاه نمایی  و  تصویرسازی  این  وی،   )223  :13۹0 )هاشمی،  می دانند.«  مسیحیت  ضد  و 
اسالم  دیوآسای چهره ی  ترسیم  به  باید  ما   « می دهد:  ادامه  دانسته،  زیان بار  و  را شرم آور 
و مسلمانان خاتمه دهیم. این کار، نه تنها شرم آور است، بلکه به منافع خود ما نیز لطمه 

می زند) تودن هوفر، به نقل از تروریسم، همان: 224(

     این تصویرسازی در سخنان جورج بوش، ریس جمهور امریکا نیز به گونه ی متفاوت 
و  نموده  ترسیم  بنیادگرایی  با  مترادف  را  اسالم گرایی  تا  نمود  تالش  یافت. وی  انعکاس 
ضدیت این گفتمان با غرب و امریکا را نشان از ضدیت آن، با اندیشه ی پیشرفت عنوان 
را چنین توصیف کرد:  اسالمی  بنیادگرایان  نماید. ریس جمهور بوش در سخنرانی خود 
بقیه ی تصویر شوم شان با تصویر انحرافی از گذشته؛ یعنی اعالم جنگ با خود اندیشه ی 
پیشرفت تعریف می شود. در این دید، آن ها باید از امریکا منتنفر باشند، چون از آزادی و 
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پیشرفت تنفر دارند.)همان: 118(

     تصویرسازی نارسا از هویت زن مسلمان، بخش دیگری از پروژه ی اسالم هراسی است. 
در این بازنمایی، گفتمان اسالمی به عنوان گفتمان ضد زن بازنمایی می گردد. تصاویر زن 
مسلمان به عنوان نمادی از ضدیت با زن و نابرابری جنسی از یکسو و بازنمایی سیاست 
استبدادی و زن ستیز، که بیانگر استبداد و ستم بر جنس مونث است، از جانب دیگر مورد 
توجه قرار می گیرد. » در تصویرسازی اسالم توسط کاریکاتوریست ها، تقریبا هرگز اسالم 
یا مسلمانان را با تصاویر زنان نمادپردازی نمی کنند. وقتی زنان در کاریکاتورها می آیند، 
همواره با چادر به عنوان عنصری تحِت ستم ظاهر می شوند. دراین صورت، چادر و نه زن، 
نماد اسالم و ستم گری تلویحی آن است.« )همان: 83( به گفته ی برخی از نویسندگان غربی، 
هیچ تصویری از زن مسلمان ارایه نمی گردد، مگر اینکه مظلومیت زن مسلمان و ظلم و ستم 
موجود نسبت به آنان را بازگو می کند. » هیچ تصویری از زنان مسلمان ارایه نمی شود، مگر 
اینکه وضعیت تحت ستم آنان را بازنمایی می کند.« )همان: 144( این در حالی است که 
وضعیت زن مسلمان در برخی از جوامع اسالمی، هیچ ارتباطی با گفتمان اسالمی نداشته، 

بلکه متأثر از رفتار مسلمانان است.

     بازنمایی ای نمادهای اسالمی مترادف با خشونت و تروریسم، تنها بخشی از پروژه ی 
اسالم هراسی بود. بعد دیگر این پروژه، به ارایه ی تصویر خشونت بار از صورت و سیمای 
ظاهری انسان مسلمان بود. ایجاد رابطه میان رفتار خشونت بار و تروریستی با لباس و ریش 
انسان مسلمان، بعد دیگری از این تصویرسازی منفی بود. » در کاریکاتور بن سارجنت، 
میان  در  متداول  کاله  و  جلیقه  که  است  خورده  ریش داری  مردان  به  تروریسم  برچسپ 

ساکنان افغانستان و پاکستان را به تن دارند.« )همان: 86(

     نارسایی و غیرمنصفانه بودن نگاه مستشرقان غربی و پیشگامان پروژه ی اسالم هراسی 
به حدی آشکار است که از دید و قضاوت نویسندگان منصف غربی نیز پنهان نمانده است. 
ماکسیم رودنسون یکی از مستشرقان، با نگاه منصفانه اسالم شناسی غربیان را ناقص و نارسا 
دانسته اظهار می دارد: » اشکال اروپاییان بر دین اسالم در مواردی غیرعادالنه است. اما رد 
کردن آن ها به صورت اساسی و علمی نیز قطعا نیازمند مطالعه ی آن اشکال ها و دالیل و 
مستندات آن هاست، تا پاسخی قانع کننده و روشن گرانه عرضه گردد.« )زمانی، 1386: 2۹( 

2-2. گفتمان سکوالریستی

با هویت و  را  بین المللی، اسالم  مناسبات  از گفتمان اسالمی در  متفاوت  تصویر دیگر و 
بازنمایی می کند. در این تلقی، فرهنگ و تمدن اسالمی در جایگاه  تصویر سکوالریستی 
آیین معنوی و اخالقی و فارغ از تعالیم اجتماعی و سیاسی، تصویرسازی می شود. گفتمان 
هویت  تا  می کند  تالش  سیاسی،  اسالم  گفتمان  راندن  حاشیه  در  هدف  با  سکوالریستی 
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گفتمان اسالمی را در مسایل سیاسی و بین المللی بی موضع و خنثی بازنمایی نماید. اسالم 
سیاسی از منظر گفتمان سکوالریستی، گفتمان انحرافی است، که تمدن و فرهنگ اسالمی 
را با سیاست و مسایل اجتماعی آمیخته نموده و موجب می شود که منازعه، خشونت و 
از  تلقی، اسالم سیاسی خود یکی  این  یاید. در  بین المللی گسترش  ناشکیبایی در مسایل 

عوامل منازعه و خشونت در مناسبات بین المللی است.

)secularism(1-2-2. مفهوم سکوالریسم

در برداشت عمومی از این مفهوم، گفته می شود، سکوالریسم عبارت است از مفکوره ای 
که به جدایی دین و سیاست می اندیشد. اما معنای درست این مفهوم، به چیزی فراتر از 
این اشاره می کند. سکوالریسم در معنای لغوی، عرفی سازی و دنیوی سازی است، اما در 
اصطالح، سکوالریسم اندیشه ای است که بین امر دینی و امر دنیوی جدایی می اندازد. از 
دیدگاه سکوالر، دین و دنیا دو حوزه ی جداگانه است و بنابراین، میان تمام آنچه امر دینی 
است با امور دنیوی تفکیک و جدایی وجود دارد. از این روی، از دیدگاه سکوالریسم بین 
اسالم و تعالیم دینی و سیاست و مسایل اجتماعی و سیاسی، به عنون امر دنیوی نیز جدایی 

وجود دارد.)ر.ک: جوادی آملی، نسبت دین و دنیا، 13۹4( 

2-2-2. مفروضات گفتمان سکوالریستی

گفتمان سکوالریسم بر چند مفروض استوار است که جای بحث و تأمل دارد. این مفروضات 
از اساس با ماهیت گفتمان اسالمی در تعارض است. در ذیل، با عنایت به موضوع بحث 

حاضر، چند مفروض مهم و مرتبط با موضوع تحلیل می گردد.

2-2-2-1. ماهیت سکوالریستی تعالیم اسالمی 

بودن«  غیرسیاسی   « و  بودن«  اصل» شخصی  اسالمی،  مباحث  در  گفتمان سکوالریستی   
گفتمان اسالمی را مفروض گرفته و بر این اساس، به بازنمایی گفتمان اسالمی می پردازد. 
در این گفتمان، سکوالریسم اسالمی از دو زاویه ی متفاوت مطرح گردیده است. دسته ای از 
سکوالریست های غربی با نگاه مقایسه ای، فرهنگ و تمدن اسالمی را مانند هر ایدئولوژی 
و مکتب اعتقادی دیگر، سکوالر معرفی نموده و میان امر معنوی و اخالقی و امر مادی و 
دنیوی تفکیک می کنند. آنان بر این نکته تاکید دارند که اساسا دین و دنیا دو حوزه ی کامال 
مجزا از همدیگر بوده و هیچ نسبتی میان آن دو، وجود ندارد. در این تلقی، کلیه ی ادیان، 
از جمله دین اسالم ذاتا سکوالر بوده و آموزه های آن در حوزه ی امور اخالقی و معنوی 

محدود گردیده است.

     این معنا از گفتمان سکوالریستی، حضور دین در عرصه های اجتماعی و سیاسی را 
مغایر با رسالت اخالقی و معنوی دین عنوان نموده و اسالم را نیز مجموعه ای از تعالیم 
منظر،  این  از  می سازد.  محصور  شخصی  زندگی  حوزه ی  در  معنوی  صرفا  آموزه های  و 
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اسالم سیاسی و اندیشه ی اسالمی مدعی حضور در عرصه های سیاسی و اجتماعی، نوعی 
انحراف از ایمان و اعتقاد دینی است، که ساحت قدسی دین را با مسایل سیاسی و دنیوی 
این  اساس  بر  می گیرد.  قداست زدایی صورت  دینی  تعالیم  از  نهایت،  در  و  ساخته  آلوده 
دیدگاه، اسالم سیاسی نه گفتماِن برخاسته از درون تعالیم اسالمی، بلکه واکنشی است در 
برابر ناکامی جهان اسالم و جوامع اسالمی در پیمودن موفقانه ی مسیر نوسازی و توسعه. 
به گفته ی اولیوا روا، پیدایش و گسترش اسالم گرایي واکنشي است به سرخوردگي ناشي 
از ناکامي فرایند نوسازي و مدرن سازي در جامعه هاي اسالمي. تحلیل روا، ظهور و رشد 
اسالم گرایي را در چارچوب نظریۀ نوسازي کالسیک توضیح مي دهد. به نظر وي، ناکامي 
ناشي  این جوامع در حل بحرانهاي اجتماعي،  کشورهاي اسالمي و دولت هاي حاکم در 
از روند مدرنیزاسیون، مجال و فرصت الزم را براي تبدیل شریعت به قانون و کشانیدن 

شریعت به حوزۀ سیاست در اختیار اسالم گرایان قرار داد. )روآ، 1382(.

     در تلقی دوم، که عمدتا از سوی برخی سکوالریست های مسلمان مطرح می گردد، عدم 
حضور دین و تعالیم دینی در عرصه های مختلف زندگی اجتماعی انسان، از سر دلبستگی 
به جنبه های معنوی و اخالقی دین و حراست از جنبه های ارزشی و حریم قدسی دین مورد 
توجه قرار می گیرد. در این تلقی، گفته می شود که تفسیر سیاسی از اسالم و دخیل نمودن 
تعالیم و آموزه های دینی در مناسبات اجتماعی و سیاسی، دین را از جایگاه متعالی و ارزشی 
آن، در حد امور غیرقدسی تنزل می بخشد. نقدپذیری امور دنیوی و سیاسی و سرایت آن به 

تعالیم دینی، از دیگر پیامدهای منفی تفسیر سیاسی از دین است. 

     سکوالریست های مسلمان، اسالم سکوالر را به نفع ارزش های اخالقی و امور قدسی 
دانسته و بر این امر تاکید دارند که دخالت دین در امور سیاسی و اجتماعی، در نهایت 
موجب می گردد تا ناکامی های دین داران در امر مدیریت دینی زندگی اجتماعی، به ناتوانی 
دین در مدیریت زندگی اجتماعی انسان تسری یابد. در این دیدگاه، سکوالریزه سازی اسالم 
به عنوان شیوه ی موثر حفاظت از قداست اسالم و جلوگیری از تنزل آموزه ها و ارزش های 

دینی در حد امور دنیوی و غیر قدسی مورد توجه قرار می گیرد. 

نیز گفتمان سکوالریستی، اسالم را از هر نوع رفتار خشونت بار و       در بحث حاضر 
ماجراجویانه مبرا دانسته و واگرایی و جنگ در مناسبات بین المللی را به رفتار مسلمانان 
و یا گفتمان اسالم سیاسی مستند می سازد. از این منظر، تروریسم و خشونت در روابط 
اخالقی.  و صرفا  غیر سیاسی  اسالم  نه  و  است  اسالم  سیاسی  تفسیر  از  ناشی  بین المللی 
تفنگی  و  فرود  در حال  بمب  نماز روی یک  ادای  و  در حال سجود  افغان  »تصویر یک 
در دست، نشان دهنده ی شکست سکوالریسم در بین مسلمانان ائتالف شمال افغانستان و 
منعکس کننده ی تصاویر انطباق یافته ی نماز مسلمانان و خشونت مشهور در فیلم محاصره 

است.« )همان: 134(
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تعامل  و  اسالمی  بین سکوالریسم  نهایت تالش می کند  در  اسالمی،  از گفتمان  تلقی  این 
را  سیاسی  اسالم  گفتمان  و  نموده  برقرار  رابطه  بین المللی،  هم زیستی  بر  مبتنی  و  سازنده 
ذاتا غیرمتساهل و خشونت گرا معرفی نماید. در این بازنمایی، حضور دین در عرصه های 
بین المللی  و  جهانی  امنیت  و  صلح  برای  تهدید  و  چالش  به عنوان  بین المللی،  و  سیاسی 
ترسیم می گردد. سکوالریست ها معقتدند که جنگ میان اسالم و مسیحیت بر سر دین بوده 
و هم چنان ادامه خواهد یافت. این درحالی است که دنیای سکوالر مدرن، بیش از همه ی 

تمدن های دینی در جنگ ها آدم کشته اند.) نصر، 1387: ۹8(

 2-2-2-2. رابطه ی سکوالریسم و پیشرفت 

از منظر گفتمان سکوالریسم، دنیوی سازی و عرفی سازی دین، از پیش شرط های توسعه و 
ترقی اجتماعی است. در این گفتمان، پیشرفت و ترقی مترادف با مدرنیته ی غربی مطرح 
گردیده و بر این باور استدالل می شود که مدرنیته ذاتا سکوالر و غیردینی است. بر خالف 
انکشاف  و  ترقی  هرنوع  برای  را  سکوالریستی  مفکوره ی  که  سکوالریست ها،  از  برخی 
اجتماعی ضروری می دانند، سکوالریسم پدیده ی حتمی و اجتناب ناپذیر نیست. سکوالریسم 
اندیشه ای است که در جامعه ی غربی و بر بستر اندیشه ی دینی مسیحیت ظهور نموده و 
رشد یافته است. این سخن بدین معنی است که در شکل گیری و ظهور سکوالریسم، ناتوانی 
ارباب  برخورد  منطق و  داشته است. ضعف  اساسی  نقش  تعالیم مسیحیِت تحریف شده، 
کلیسا با خردورزی و عقالنیت مدرن، روشن فکران و جریان خردگرایی را در موضع تقابل 
قرار داده و در نهایت، زمینه های ظهور سکوالریسم و حذف دین از عرصه های اجتماعی 
را فراهم ساخت. بررسی زمینه ها و رشد سکوالریسم ما را به این نتیجه رهنمون می سازد 
که سکوالریسم از ضرورت های اجتناب ناپذیر دنیای مدرن و ترقی اجتماعی نبوده و از این 
به خصوص  نیست.  انکشاف جوامع بشری  ترقی و  برای  امر ضروری  روی، سکوالریسم 
اگر تعالیم دینی، همانند تعالیم اسالمی به گونه ای باشد که بین دین و دنیا، بین دین داری 
و خردگرایی پیوند برقرار نماید، در این حالت هیچ ضرورتی برای اندیشه ی سکوالریستی 

وجود نخواهد داشت. 

2-2-2-3. تهدیدزا بودن گفتمان اسالم سیاسی 

 گفتمان سکوالریستی در بحث حاضر در صدد است تا موضع اسالم گرایان در مناسبات 
بین المللی را به موضع مسلمانان تقلیل دهند. آنان از این نیز فراتر رفته و بر عدم دیدگاه 
اسالمی در مناسبات بین المللی استدالل می نمایند. نظریه ی روابط بین الملل اسالمی، اصول 
و مبانی تعامالت بین المللی از دیدگاه اسالم، در این گفتمان با امتناع روبه رو می گردد. از 
این منظر، گفتمان اسالمی به عنوان یک آیین معنوی و اخالقی، صرفا برای سعادت اخروی 
بشر جهت گیری نموده و برای مسایل سیاسی و مناسبات بین المللی هیچ موضعی را ارایه 
نمی کند. به گفته ی برخی از اندیشمندان غربی، حتی اگر اسالم سیاسی امر واقعی و برخاسته 
از ماهیت تعالیم اسالمی باشد، ترویج گفتمان سکوالریستی برای جلوگیری از چالش های 



14

13
95

یز 
 پای

،1 
اره

شم
ل، 

ل او
سا

اسالم گرایی ضروری جلوه می نماید. در این تلقی، گفته می شود که نفوذ اسالم گرایی در 
فواز   ( می سازد.  بدتر  را  و وضعیت  بوده  تهدیدزا  و  ذاتا خطرناک  و حکومت،  سیاست 

جرجیس، 138۹: 54( 

نظام  در  گفتمان مسلط  نوعی  که  اسالم،  در جهان  دمکراسی  لیبرال  الگوی  تحمیل       
بین المللی است، نه تنها برای تعامالت بین المللی سازنده و موثر نیست، بلکه خود موجب 
ایجاد واکنش های تند و افراطی در میان جوانان مسلمان می گردد. هژمونی گفتمان لیبرال 
دمکراسی غربی با ماهیت سکوالریستی خود، موجب بحران هویت در جهان اسالم گردیده 
و در نهایت، جوان مسلمان را به واکنش وا می دارد. این واکنش در چارجوب مقاومت 
رادیکال تبارز یافته و به شکل گیری افراط گرایی  در جهان اسالم می انجامد. از این روی، 
برخی از نویسندگان غربی به صراحت تاکید می کنند که ترویج دمکراسی غربی در جهان 

اسالم به تقویت نیروهای ضد غرب می انجامد.) همان: 54(

     سکوالریزاسیون و تالش برای ترویج گفتمان سکوالریسم اسالمی در جهان اسالم، 
هر چند در ظاهر به منظور مقابله با تهدیدات اسالم گرایی در عرصه های مختلف حیات 
بشری و به ویژه حوزه ی سیاست مطرح می گردد، اما در واقع، این تالش که از ابعاد مختلف 
ناتمام و نارسا است، خود موجب ترویج افراط گرایی  در جامعه ی اسالمی است. از منظر 
تئوریک، سکوالریزاسیون بر اساس این منطق استوار گردیده که گویا اسالم سیاسی موجب 
دایمی  الزامی و  رابطه ی  این در حالی است که هیچ  ترویج خشونت و تروریسم است. 
میان اسالم سیاسی و تروریسم وجود ندارد و از سوی دیگر، وجود جریانات تروریستی و 

خشونت گرای سکوالر را نیز نمی توان از نظر دور داشت.

    از منظر دیگر، می توان به مستنداتی اشاره نمود که بیانگر رابطه ی علی و معلولی میان 
سکوالریزاسیون و افراط گرایی  است. به گفته ی هرایر دکمجیان، سکوالریزاسیون از طریق 
و  غربی  ارزش های  ترویج  اباحی گری،  ترویج  و  معنوی  و  اخالقی  ارزش های  تضعیف 
افراطیت می انجامد.  تروریسم و  به گسترش  ایجاد می کند که خود  را  غیردینی، واکنشی 
)هرایر دکمجیان، 1366: 56- 5۹( به گفته ی وی، روند سکوالریزاسیون در جهان اسالم، به 

بنیادگرایی رادیکال به عنوان واکنشی در برابر مدرنیزاسیون غربی دامن می زند.

     این در حالی است که سیاست مداران غربی، جریان سکوالریستی را از منظر تئوریک 
متحد طبیعی خود می دانند، در صورتی که احتمال تولد و ظهور افراط گرایی  از درون این 
جریان هم چنان وجود دارد. اندیشمندان غربی در توصیه ی خود به سیاست مداران غربی 
تاکید می کنند تا برای مقابله با جریان بنیادگرایی ضد غرب، از سنت گرایان سکوالر استفاده 
منفعت جویانه ی  برخورد  نشان دهنده ی  امر، خود  این  بنارد، 1384: 60(  ) جریل  نمایند. 
مقامات سیاسی  از  یکی  است.  دمکراسی  لیبرال  آموزه های  و  مفاهیم  با  دولت های غربی 
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دولت کلینتون در مورد تعامل با دولت های اسالمی رسما اعالم نمود، که ما آماده هسیتم با 
رژیم های اسالمی تا زمانی که منافع ما را تهدید ننماید، همزیستی مسالمت آمیز داشته باشیم. 

ما هیچ نوع منفعت ذاتی در مسأله ی حقوق بشری نداریم.) فواز جرجیس، 138۹: 187(

     سخن فوق به خوبی دیدگاه دولت امریکا و جهان غرب را در مورد ارزش های اساسی 
حقوق بشری به نمایش می گذارد. از این منظر، بر خالف دیدگاه برخی از نویسندگان غربی 
و سکوالر های شرقی، حقوق بشر و ارزش های اساسی حقوق بشری و حقوق شهروندی، 
از دید غرب، فاقد وجاهت و احترام ذاتی است. این سخن بدین معنی است که دول غربی 
و قدرت های بزرگ برای منافع ملی خود از پایمال شدن حقوق بشر استقبال نموده و برای 

تامین منافع ملی خود از رعایت و تطبیق آن، چشم پوشی می کنند.

2-3. گفتمان بنیادگرایی

در مورد تبیین ظهور و گسترش گفتمان اسالم گرایی و به ویژه بنیادگرایی، نظریات مختلفی 
مطرح گردیده است. هرایر دکمجیان )1372( از منظر جامعه شناختي به تحلیل اسالم گرایي 
مي پردازد و هشام شرابي )1378( براي این کار از الگوي پدرساالري جدید بهره مي جوید. 
چارچوب  در  را  اسالم گرایي  دیگران،  از  متفاوت  کامال  روشي  با  نیز  سعید)137۹(  بابي 
نظریه ی گفتمان تحلیل مي کند. در تحلیل وي، غرب و سلطۀ گفتمان غربي به عنوان » دیگر« 

و » رقیب« اسالم گرایي، سهمي سازنده و مهم در پیدایش و گسترش اسالم گرایي دارد.

)fundamentalism( 1-3-2. مفهوم بنیادگرایی

بنیادگرایی مفهوم غیِر بومی است و از ادبیات غربی وارد حوزه ی شرقی و اسالمی شده است. 
این مفهوم که دارای بار معنایی منفی بود، برای اولین بار به کسانی اطالق می شد که خویشتن 
نیز  را از پیروان سرسخت مسیحیت می خواندند. به تدریج این مفهوم برای اسالم گرایان 
به کار رفت. البته بنیادگرایی مسیحی، دارای ویژگی ها و اوصاف خاصی بود که هیچگاه بر 
کلیت جریان اسالم گرایی قابل تطبیق نیست، اما گاه از این مفهوم استفاده ی سیاسی گردیده 
و برای ارایه ی تصویر منفی و خشن از جریان اسالم گرایی در نوشته ها و تحلیل های برخی 
استفاده  اصول گرایی  با  مترادف  بنیادگرایی  اشتباه،  به  گاه  است.  رفته  به کار  مستشرقین  از 
می شود. اما اگر با دقت این مفهوم را به کار بندیم، مقصود از آن، تنها جریان خاصی از 
اسالم گرایی است که با مدنیت غربی ضدیت و تقابل جدی و همه جانبه دارد و برای ترویج 

اسالم و اجرای شریعت از ابزارهای خشونت بار استفاده می کنند. 

2-3-2. ویژگی های جریان بنیادگرایی

بنیادگرایی در مفهوم غربی آن، به اندیشه ای اطالق می شود که دارای ویژگی های فکری و 
نظری خاصی است که عمدتا به تفسیر یک سویه و مطلق نگرانه از اسالم باز می گردد. این 
ویژگی ها ذاتا به افراط گرایی، خشونت و تصلب و در نهایت شکل گیری اندیشه ی تکفیری 
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منجر می گردد. اگر شاخص هاي » ساگال« و » دیویس« براي بنیادگرایي را در نظر بگیریم، 
خشونت و موضع منفي علیه زنان، ضدیت با غرب و جزم اندیشی از مهم ترین ویژگی های 

این اندیشه است.)سعید، همان:10(. 

2-3-2-1. نگاه جزم گرایانه و مطلق نگرانه 

 بنیادگرایی مدعی انحصار حقیقت دینی است و صرف بر دیدگاه خود به صورت جزمی 
تاکید نموده و در برابر دیدگاه و تفاسیر دیگری از شریعت، غیرمنعطف و متصلب می باشد. 
دیدگاه  می سازد.  وادار  انعطاف ناپذیری  و  دیگران  نفی  در  را  بنیادگرایی  ویژگی،  همین 
جزم گرایانه، گفتمان بنیادگرایی را در تقابل و ضدیت آشکار با گفتمان های رقیب قرار داده 
و زمینه های شکل گیری جریان های تکفیری، که به طرد و نفی دیگران می انجامد، را فراهم 

می سازد.

می باشد.  متاثر  بنیادگرایی  این خصلت  از  تئوریک،  در عرصه ی  افراطی       جریان های 
دارد.  وجود  مخالف  جریان های  تکفیر  و  جزم گرایی  میان  ناگسستنی  و  منطقی  رابطه ی 
بنیادگرایان به دلیل اعتقاد به انحصار حقیقت، راه را به هر نوع اجتهاد و تفسیر متفاوت 
با  را  بنیادگرایی  گفتمان  امر،  این  مواجه می سازد.  انسداد  با  در حوزه ی شریعت  از خود 

اندیشه ی تکفیری پیوند می زند. 

     هرچند بنیادگرایان، تفسیر جزمی خود از شریعت را تنها هویت واقعی شریعت اسالمی 
عنوان می کنند، اما چنین برداشت یک سویه و جزم گرایانه از اندیشه ی دینی و ادعای انحصار 
حقیقت، با آموزه های قرآنی کامال بیگانه بوده و در اندیشه ی اسالمی مورد نفی قرار گرفته 
با اجتهاد و تفقه در دین، و از جمله ی  است. انجماد فکری و انحصار حقیقت، مخالف 
تالش های فکری ارزشمند و ستودنی تلقی می گردد. در اندیشه ی اسالمی، اجتهاد به عنوان 
ابزار کارآمد و موثر برای تبیین دیدگاه های اسالم در قبال مسایل و پرسش های زمانه مورد 
تاکید قرار گرفته است. این در حالی است که اجتهاد به معنای تالش فکری و تفقه در دین 
به منظور استخراج نظرگاه دین در موضوعات تازه و جدید، در گفتمان بنیادگرایی با انسداد 

و امتناع روبه رو می باشد. 

     انحصار حقیقت و انجماد بر الفاظ و ظواهر متون شرعی، که بر فهم ظواهر متون دینی 
تاکید دارد و انسان را از بطن و متن واقعی شریعت و آموزه های دینی دور می سازد، نه تنها 
در اندیشه ی قرآنی جایگاهی ندارد، بلکه مورد نکوهش قرار گرفته است. از جانب دیگر، 
چنین برداشتی از شریعت اسالمی در مخالفت صریح با برخی از تعالیم و آموزه های دینی 

قرار دارد. 

     این سخن آشکار و صریح قرآن کریم است که مسلمانان را به سوی شنیدن نظریات 
مختلف و انتخاب بهترین سخن فرا می خواند1.) زمر: 17 و 18( در این آموزه، از یک سو 
َِّذيــَن يَْســتَِمُعوَن الَْقــْوَل  ــاِد ﴿۱۷﴾ ال ــْر ِعبَ ِ لَُهــُم الْبُْشــَرى فَبَشِّ اُغــوَت أَْن يَْعبُُدوَهــا َوأَنَابـُـوا إِلـَـى اللَّ َِّذيــَن اْجتَنَبُــوا الطَّ ۱. َوال
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دینی  کثرت گرایی  بیانگر  که خود  می گیرد،  مختلف صورت  دیدگاه های  شنیدن  بر  تأکید 
در طرح دیدگاه ها و نظریات است؛ از سوی دیگر، توصیه به انتخاب بهترین نظریه، بدین 
معنی است که انسان مسلمان باید با به کارگیری خرد و تحلیل عقالنی از میان دیدگاه های 
مطرح، منطقی ترین آن را انتخاب نماید. پذیرش پلورالیسم دینی و اجازه ی طرح دیدگاه های 
مختلف از منظر تئوریک، انحصار حقیقت را در گفتمان بنیادگرایی مردود اعالم می دارد و 
از منظر عملی، زمینه های تعامل فکری و تضارب اندیشه ها به منظور دست یابی به بهترین 
نظر و دیدگاه را فراهم می سازد.) ر.ک: سجادی،  عبدالقیوم، مبانی تئوریک احزاب سیاسی 

در اسالم، 1387: فصل دوم(

2-3-2-2. دیدگاه فقهی اصالت الحذری 

بر»  مبتنی  که  دیدگاهی  دارد؛  وجود  کالن  نگرش  یا  رویکرد  دو  عمدتا  اسالمی،  فقه  در 
اصالت االباحه« بوده و اصل اولی را بر جواز می گذارد. در این دیدگاه، اصل اولی جواز 
است، مگر اینکه منعی از طرف شارع رسیده باشد. مبنای عمل در اینجا، عدم دلیل بر منع 
و نبود منع شرعی است. دیدگاه دوم، »اصالت الحذری« است. در این دیدگاه، اصل اولیه، 
منع و حذر شرعی است، مگر اینکه دلیل خاصی برای جواز وجود داشته باشد. مبنای عمل 
در اینجا منع و حذر است و برای اقدام و جواز، دلیل خاصی از نصوص شرعی)کتاب و 

سنت( باید وجود داشته باشد. 

     دو دیدگاه یاد شده، تفاوت های جدی ای در عمل ایجاد می کند. اگر اصل اولیه، جواز 
باشد، نبود کدام مانع شرعی برای انجام عمل کافی است. بر اساس این دیدگاه، انسان ذاتا 
مختار، نیک سرشت و پاک آفریده شده و حکم به غیرمختار بودن، پلیدبودن و ناپاک بودنش 
نیازمند دلیل است. اما در دیدگاه اصل حذر و منع، انسان از ابتدا و ذاتا محدود و محصور 
و غیرمختار آفریده شده و برای اقدامات خود نیازمند جواز است. در این دیدگاه، برخالف 
دیدگاه اولی، صرف عدم منع شرعی برای جواز و روایِی عمل کافی نیست. جواز و روایی، 

دلیل خاص و نص شرعی را می طلبد. 

     قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان خوشبختانه مبنای اول و اصل جواز را پذیرفته 
است و از این روی، می گوید: قوانین نباید مخالف با معتقدات اسالمی باشد) ماده سوم(. 
اما در صورتی که مبنای دوم انتخاب گردد، گفته می شود، قوانین باید مطابق با معتقدات 
اسالمی باشد. این امر، در عمل محدودیت های جدی را ایجاد می کند. دیدگاه اصل حذر و 
منع اولیه، در مواجهه با مسایل و پدیده های جدید راه را مسدود نموده و یک سره حکم به 
حرمت می کند، زیرا در اکثر مسایل جدید، دلیل خاص و نص شرعی بر جواز وجود ندارد 

و صرف از باب عدم منع، نمی توان حکم بر جواز داد. 

ُ َوأُولَئَِك ُهْم أُولُو اْلَلْبَاِب ﴿۱۸﴾  َِّذيَن َهَداُهُم اللَّ فَيَتَّبُِعوَن أَْحَسنَُه أُولَئَِك ال
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هم چنان که  است.  روبه رو  جدی  چالش های  با  نیز  روشی  منظر  از  بنیادگرایی،  گفتمان 
منظر  از  و  می داد  فتوا  و هستی  زندگی  ناپاکی  و  ناروایی  اصل  به  منظر هستی شناسی  از 
معرفت شناسی بر طبل انحصار حقیقت و نفی و تکفیر دیگر اندیشه ها و نظریات می کوبد، 
از منظر روش شناسی نیز با تاکید بر اصل عدم جواز و ناروایی پدیده ها و مسایل، در برخورد 
روش،  این  می باشد.  روبه رو  امتناع  و  انسداد  با  عصری  تازه ی  پرسش های  و  مسایل  با 
موجب می گردد که گفتمان بنیادگرایی یک سره به نفی پدیده های جدید و غیردینی بودن 
ابزارهای عصری و مدرن فتوا دهند، زیرا نمی توانند جواز و روایی این مسایل و پدیده ها 
را از نصوص شرعی کشف و استخراج نمایند. همین موقف، موجب می شود که گفتمان 

بنیادگرایی با نوعی تنگ نظری و تحجرگرایی در فقه و احکام اسالمی روبه رو گردد. 

2-3-2-3. خشونت گرایی

بنیادگرایان، استفاده از خشونت را برای اجرای شریعت، نه تنها تجویز می کنند، بلکه الزم 
می دانند. در این دیدگاه، به جای استفاده از منطق گفتگو، موعظه و جدال احسن که منطق 
این ویژگی،  تأکید می شود.  اجبار  با  ابزارهای خشن و همراه  از  استفاده  بر  قرآنی است، 
و  دین جنگ  را  اسالم  تا  می سازد،  فراهم  را  مستشرقین  برای  سیاسی  استفاده ی  زمینه ی 
خشونت نامند. این در حالی است که اسالم بیش از سایر ادیان، بر اصل رحمت، رأفت و 
عطوفت تاکید می کند. گفته می شود، اصل در گسترش اسالم جنگ و جهاد است و اسالم 
از خشونت برای ترویج خود استفاده می کند. با استناد به اندیشه ی بنیادگرایی، این تفسیر تا 
اندازه ای موجه به نظر می رسد. این در حالی است که از دیدگاه فقهای مسلمان، اصل اولی 
در گسترش اسالم، همانا دعوت است و نه جهاد و برخورد نظامی. و به طور منطقی، دعوت 
نمی تواند با اجبار و خشونت صورت گیرد، بلکه در دعوت از موعظه و جدال احسن و 

منطق استفاده صورت می گیرد. 

2-3-2-4. سیاست ضد زن و ضد غرب

بنیادگرایان، حضور اجتماعی و سیاسی زنان را نمی پذیرند. آنان یک سره با جمود دینی، 
در  تا  دارند  وظیفه  زنان  بنیادگرایی،  دیدگاه  از  می کنند.  انکار  را  زنان  اجتماعی  حضور 
بین رفتن  از  آنان در جامعه، موجب بی عفتی و  نمایند. حضور  چاردیواری خانه زندگی 
رعایت  با  زنان  اجتماعی  حضور  اگر  حتی  که  است  این  جالب  می گردد.  آنان  پاکدامنی 
بنیادگرایان  ارزش های اسالمی و حفظ کرامت و عفت زن مسلمان همراه باشد، از منظر 
افراطی، این حضور فاقد مبنای فقهی و جواز شرعی بوده و مورد نفی و انکار قرار می گرد.

     سیاست ضد غرب در اندیشه ی بنیادگرایی به معنای نفی مطلق تمدن و مدنیت غربی 
منفی  یک سره  می شود،  محسوب  غرب  دنیای  دستاورد  آنچه  هر  آنان،  دیدگاه  از  است. 
سایر  همانند  غربی،  مدنیت  اسالمی،  تفکر  در  که  است  حالی  در  این  است.  غیردینی  و 
تمدن های بشری دارای رویه ها و جنبه های دوگانه است، که باید در برخورد با آن، میان 



19

لی
لمل
نا
بی
یی

گرا
هم

و
می

سال
نا

ما
گفت

جنبه های مثبت و سازنده و جنبه های منفی و ویران گر آن، تفکیک نهاد. اما در بنیادگرایی، 
این تفکیک صورت نمی گیرد. 

2-4. گفتمان اعتدال 

اسالمی  گفتمان  واقعی  ماهیت  با  گفتمان ها  دیگر  از  بیشتر  اسالمی،  اعتدال گرایی  گفتمان 
سازگاری دارد. این گفتمان، برداشت هراس افگنانه، سکوالریستی و بنیادگرایانه از گفتمان 
اسالمی را یک سره نفی می کند. این گفتمان از مستندات درون دینی و بیرون دینی قوی برای 
بازنمایی گفتمان اسالمی برخوردار است. در این گفتمان، دالیل عقلی و نقلی در کنار هم 
بازنمایی  قرآنی  آموزه های  دینی و  تعالیم  ماهیت  با  متناسب  را  نشسته و گفتمان اسالمی 

می کند.

2-4-1. هویت گفتمان اعتدال گرایی اسالمی 

 جریان اعتدالی در اندیشه اسالمی، تالش می کند تا با استناد به منابع دینی و با استفاده از 
روش ترکیبی میان عقل بشری و نقل دینی، جواب های منطقی برای مسایل عصری و جدید 
ارایه نماید. از این جریان، گاه به نام » نوگرایی دینی« یا » نواندیشی دینی« و زمانی با عنوان 
جریان» روشنفکری دینی« و زمان دیگر با نام » احیای اندیشه ی اسالمی« یاد می شود. به هر 
ترتیب، مقصود از اعتدال گرایی، نوعی خاصی از جهت گیری و تحلیل دینی است که تالش 
می کند تا از منظر دینی و اسالمی، مسایل جدید را تحلیل نموده و برای سواالت جدید 
زمانه، با استناد به منابع دینی و با استفاده از روش تلفیقی و ترکیب میان عقل بشری و نقل 
شرعی پاسخ دهد. جمع بین دین و دنیا، علم و دین، قدرت و اخالق و در نهایت، تمدن و 

تدین، از دلنگرانی های عمده ی این گفتمان محسوب می گردد. 

     جریان اعتدال گرایی دینی، با تاکید بر توانمندی دین اسالم در مواجهه با مسایل جدید، 
بر این باور تاکید می کند که اسالم دینی است جامع، که بین نیازهای مادی و معنوی انسان 
جمع می کند. این جریان در میانه ی دو جریان سکوالریسم دنیاگرا، که به نفی دین در جامعه 
می پردازد و بنیادگرایی دین گرا، که دنیا را به نفع دین مصادره می کند، قرار دارد. این دیدگاه، 

بر جمع دین و دنیا، دین داری و نوگرایی تاکید می کند. 

     از جانب دیگر، گفتمان اعتدالی تالش می کند تا تصویر هراسناک و مبتنی بر خشونت گرایی 
و عقل ستیزی را که در گفتمان اسالم هراسی بازنمایی می شود، مورد رد و انکار قرار دهد. در 
گفتمان اعتدالی، تعامالت درونی و بیرونی مسلمانان با استناد به منابع دینی بر مبنای منطق 
گفتگو، اصالت دعوت به جای مبنابودن جهاد و در نهایت، احترام به تنوع و تکثر دیدگاه ها 

و نظریات استوار می گردد.



20

13
95

یز 
 پای

،1 
اره

شم
ل، 

ل او
سا

2-4-2. مبانی گفتمان اعتدال گرایی 

گفتمان اعتدال گرایی در اندیشه اسالمی، از مبانی و مستندات دینی برخوردار است. گفتمان 
اعتدال گرایی را از نظر مبانی هستی شناسی، روش شناسی و سیاست شناسی با استناد به منابع 

اسالمی می توان بازنمایی کرد.

2-4-2-1. مبنای هستی شناسی 

 از منظر هستی شناسانه، گفتمان اعتدال با استناد به هستی شناسی اسالمی، اصل برائت ذمه 
در تکالیف و اصل نیک بودن سرشت انسانی در خلقت را مورد تاکید قرار می دهد. انسان 
موجود اخالقی و عقالنی است و مبنای آفرینش وی، بر اساس اصل پاکی و ارزش مداری 
استوار گردیده است. نیک بودن سرشت انسانی، اصل در تعامالت بشری را بر مبنای صلح 
و هم زیستی استوار می سازد. هرچند در کنار سرشت اخالقی و نیک خواهانه ی انسان، وجود 
غرایز مادی قدرت طلبانه و سودجویانه ی وی را نیز نمی توان از نظر دور داشت. اما در این 

میان، اصل اساسی در هستی و آفرینش انسان، همکاری و هم زیستی است.

     هستی شناسی فوق، در گفتمان اعتدال به انسان شناسی اخالقی و نیک اندیش می انجامد. 
این  انسانی است. در  نیک  مناسبات  با هم زیستی و  متمایل  ذاتا  انسان موجود اخالقی و 
منازعه و  نفی  مبنای اصالت صلح و  بر  منافع خود  اهداف و  تامین  انسان در پی  تعامل، 
درگیری است. بر خالف دیدگاه ریالیستِی قدرت محور، انسان شناسی گفتمان اعتدالی، بر 
اساس سرشت خیرخواهانه استوار است. در این رویکرد، انسان ذاتا تمایل به صلح داشته 
و از جنگ و منازعه روی گردان است. اصل دعوت گری در اندیشه ی اسالمی، مهم ترین 
خصلت انسان مسلمان است که با استفاده از روش های مسالمت آمیز؛ مانند حکمت، موعظه 

و جدال احسن صورت می گرد.

2-4-2-2. مبنای انسان شناسی 

 اصل اباحه و جواز اولیه و اصل برائت ذمه و بی گناهی انسان، از دیگر مبانی فکری گفتمان 
اعتدالی است. اصل جواز اولیه و پاکی انسان در مناسبات اجتماعی و بین المللی موجب 
دیگران  بودن  نیک  اصل  اساس  بر  بین المللی،  تعامالت  در  اعتدالی  گفتمان  که  می گردد 
استوار گردد. در میان فقهای اسالمی، دو دیدگاه مطرح در مواجهه با مسایل و پدیده های 
جدید قابل یادآوری است؛ دیدگاه اصالت االباحه و دیدگاه اصالت الحذر ) اصل منع(. بر 
اساس اصل اباحه، گفته می شود، اصل اول در مورد تمام مسایل و پدیده های جدید جواز 
شرعی است، مگر اینکه دلیلی بر منع، وجود داشته باشد. معنای این سخن آن است که حکم 
به جواز، نیازی به دلیل خاص ندارد، بلکه منع شرعی دلیل می طلبد، زیرا خداوند اصل اولی 
را در مورد تمام اشیاء و مسایل بر پاکی، جواز و مباح بودن گذاشته است. بنابراین، حرمت 
و منع شرعی خالف اصل اولی است و نیاز به دلیل دارد. در حالت نبود دلیل شرعی بر منع، 
اشیاء و مسایل جدید محکوم به اباحه و جواز است. اما بر مبنای اصالت الحذر، اصل اولی 
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در مورد تمام اشیاء همانا حرمت و منع شرعی است و برای حکم به جواز، نیاز به دلیل و 
نص خاص )آیه و روایت( می باشد. 

     هر دو اصل یاد شده در فقه اسالمی به نتایج کامال متفاوت می انجامد. بر اساس نظر 
اولی ) اصل اباحه( دایره ی شرع وسیع و دارای انعطاف الزم می باشد. بنابراین، برای حکم 
به جواز، ما نیاز به دلیل نداریم، بلکه منع و حرمت، نیاز به دلیل دارد. این دیدگاه به راحتی 
می تواند مسایل جدید زمانه را پاسخ دهد و از ظرفیت باالیی برای همساز نمودن تعالیم 
شریعت  اصالت الحذر(،  دوم)  مبنای  اساس  بر  که  حالی  در  دارد.  جدید  مسایل  با  دینی 
از  استفاده  در جواز  را  مسلمان  انسان  و  است  روبه رو  و محدود  تفسیر ضیق  با  اسالمی 
مسایل و پدیده های جدید موظف به یافتن دلیلی برای جواز می سازد، و این امر، مشکالت 
جدی ای را در مواجهه با پدیده های جدید در برابر جامعه ی اسالمی و انسان متدین قرار 

می دهد. 

     ویژگی فوق، گفتمان اعتدالی را از ظرفیت و توانمندی الزم در یافتن پاسخ های دینی و 
مناسب برای مسایل جدید و پدیده های نوظهور برخوردار می سازد. در حالی که بر مبنای 

اصالت الحذر، مشکالت جدی در برابر دیدگاه اسالمی ایجاد می گردد. 

2-4-2-3. مبانی روش شناسی

با مسایل  قابلیت ویژه در برخورد  نیز دارای  از منظر روش شناسی  اعتدال گرایی،  گفتمان 
جدید و نوظهور است. اصول زیر را می توان به عنوان اصول عمده در مبانی روش شناسی 

گفتمان اعتدال مطرح کرد:

 1. اصل عدم مغایرت با شریعت

  بر اساس این دیدگاه، تمام مسایل عرفی در چوکات عدم مخالفت و مغایرت با شریعت 
اسالمی مورد پذیرش می باشد. بنابراین، مسایلی؛ همانند تجارت، سیاست، اقتصاد و حقوق، 
که عمدتا یا بعضا در دایره ی مسایل عرفی قرار دارد، در صورتی که مخالف با شریعت 
اسالم نباشد، محکوم به جواز بوده و برای جامعه ی اسالمی قابل استفاده می باشد. بنابراین، 
برای مسایلی؛ چون تفکیک قوا و شکل حکومت در سیاست، شرکت و فعالیت های تجاری 
در عصر جدید، قانون گذاری در مسایل عرفی، در صورت عدم مغایرت با شریعت اسالمی 

برای جامعه ی اسالمی قابل قبول خواهد بود.

     اتصاف مسایل و پدیده های جدید با وصف اسالمی نیاز به وجود نص شرعی)آیه و 
روایت( ندارد. بلکه برای به کاربستن وصف اسالمی برای پدیده های جدید، صرف عدم 
مخالفت با شریعت کافی است و وجود دلیل ضرورت ندارد. بنابراین، به کاربستن دمکراسی 
اسالمی، مدیریت اسالمی، اقتصاد اسالمی، حقوق اسالمی و غیره، امر موجه و قابل قبول 
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خواهد بود. هرچند در دیدگاه بنیادگرایانه؛ همانند سکوالریسم، به کاربستن وصف اسالمی 
در موارد یاد شده و سایر موارد ناموجه به نظر می رسد. 

2. اصل جامعیت شریعت اسالم 

جامعیت شریعت اسالمی و سازگاری تعالیم اسالمی با نیازها و مقتضیات زمانه، از منظر 
پرسش های  به  پاسخگویی  برای  بلندی  از ظرفیت  را  اعتدال گرایی  گفتمان  روش شناسی، 
معرفی  کریم  قرآن  که  آن گونه  اسالم  شریعت  می شود،  گفته  می سازد.  برخوردار  جدید 
می کند، جامع و کامل است. جامع بودن شریعت، بدین معنی است که قرآن به عنوان کتاب 
آسمانی، تمام نیازهای مادی و معنوی بشر را مورد توجه قرار داده است. بنابراین، جامعیت 
است،  چنین  اگر  می باشد.  بشر  معنوی  و  مادی  نیازهای  تامین  معنای  به  اسالم  شریعت 
می توان گفت در اندیشه اسالمی برای پرسش های هر عصر و زمان، سخنی به میان آمده 
است. در غیر این، جامعیت و کامل بودن این شریعت معنای خود را از دست خواهد داد. 

3. اصل اجتهاد و نظریه پردازی دینی

جامعیت شریعت در این گفتمان، به معنای بیان اصول کلی تمام مباحث اجتماعی و سیاسی 
مورد نیاز از سوی شارع مقدس است. در واقع، جامعیت به معنای بیان تمام مسایل جزئِی 
زندگی انسان و مسایل فردی و اجتماعی مورد نیاز بشر نیست، بلکه جامعیت به معنای 
بیان چارچوب کلی و کالن دیدگاه شریعت در مسایل مختلف اجتماعی و سیاسی است. 
مکانیزم اجتهاد که با استناد به منابع دینی تالش می کند تا احکام موارد جزئی را از مصادر 
شرعی استخراج نماید، در این گفتمان امر ضروری برای تمثیل عینی جامعیت شریعت و 

پاسخگویی به نیازهای مختلف عصری  است.

     جامعیت شریعت، در واقع بازگوکننده ی ظرفیت و توانمندی درونی گفتمان اسالمی 
برای پاسخگویی به نیازهای زمانه در امور مختلف سیاسی و اجتماعی است. از این روی، 
می توان ادعا کرد که گفتمان اسالمی، کلیات مسایل مربوط به مسایل بین المللی و تعامالت 
خارجی را مطرح نموده و امور جزئی زمان مند و مکان مند را به اجتهاد صاحب نظران واگذار 
نموده است. نظریه پردزان دینی با استناد به اصول یاد شده، این امکان را دارند که دیدگاه و 

مواضع اسالمی را در مسایل بین المللی استخراج نمایند.

2-4-2-4. مبانی سیاست شناسی

مناسبات  در  و همکاری  اصل هم گرایی  به  گفتمان  این  نیز  در عرصه ی سیاست شناسی   
تامین  برای  معقول  حیات  مدیریت  اسالمی،  اندیشه ی  در  سیاست  می اندیشد.  بین المللی 
نیازهای معقول و تحقق جامعه مطلوب است.) جعفری، 136۹: 47( در این گفتمان، اصل 
گفتگو برای پی گیری اهداف و حل منازعات از جایگاه خاصی برخوردار می باشد. سیاست 
بین المللی در گفتمان اعتدالی بر مبنای اصل دعوت به ارزش های اسالمی و انسانی استوار 
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بوده و استراتژی دعوت در چارچوب روش های مسالمت آمیز گفتگو و استدالل مورد تاکید 
قرار می گیرد.

3. گفتمان اعتدال و تعامالت بین المللی

گفتمان اعتدال گرایی اسالمی در تعامالت بین المللی نیز اصولی را در نظر می گیرد، که با 
توجه به آن، می توان نظام بین المللی مبتنی بر صلح و هم گرایی را به ارمغان آورد. این اصول 

به شرح زیر است:
3-1. اصل دعوت و گفتگو 

در آیات قرآن کریم و منابع دینی، اصل دعوت به عنوان مهم ترین رسالت نبی گرامی اسالم 
مطرح گردیده است. غیر از آیاتی که به روش و ابزارهای دعوت می پردازد، آیاتی وجود 
دارد که عمدتا به اصل دعوت به عنوان وظیفه ی اصلی پیامبر اسالم اشاره می کند. این آیات 
را به دو دسته ی کلی می توان طبقه بندی کرد: دسته ای که مشخصا با کلمه ی دعوت به این 
َّتي ِهَي  مهم پرداخته است؛ مانند » ادُع إِلى َسبيِل َربَِّك بِالِحكَمِة َوالَموِعَظِة الَحَسنَِة َوجاِدلُهم بِال
ِ ...«) یوسف: 108(. دسته ی دوم آیاتی  أَحَسُن «) النحل: 125(؛ » قُل هِذِه َسبيلى أَدعو إِلَى اللَّ
است که از نظر معنا و محتوا ناظر به اصل دعوت در رسالت پیامبر اسالم است؛ آیاتی که 
از نظر معنی و مضمون به این مهم اشاره می کنند: » َويَُزّكيِهم َويَُعلُِّمُهُم الِكتاَب َوالِحكَمَة  «) 
ِ أُْسَوٌة َحَسنٌَة «) االحزاب:21(؛ » لََقْد أَْرَسْلنَا ُرُسَلنَا  الجمعه: 2(؛ » لََقْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل اللَّ
بِالْبَيِّنَاِت َوأَنَْزلْنَا َمَعُهُم الِْكتَاَب َوالِْميَزاَن لِيَُقوَم النَّاُس بِالِْقْسِط«) الحدید: 25(. این آیات، داللت 
بر این دارد که مهم ترین هدف پیامبر اسالم، تربیت جامعه ی بشری و دعوت آنان به سوی 

جامعه ی مطلوب و آرمانی است.
     از منظر تاریخی، سیره و روش دعوت پیامبر گرامی اسالم بر اساس اصل حکمت و 
استدالل و منطق استوار بود. دستورات دینی و وحیانی نیز چنین روشی را تاکید می کرد. 
از منظر دینی، تحمیل عقیده و ایمان، امر ناروا و غیرموجه بوده و همواره بر اصل اراده 
و انتخاب افراد در پذیرش ایمان دینی تاکید صورت گرفته است. نصوص متعددی برای 
اثبات این ایده در متون مقدس به چشم می خورد. برخورد پیامبر با مخالفین اعتقادی، از 
َّاُكْم لََعَلى ُهًدى أَْو فِي َضَلٍل ُمبِيٍن «) سبأ: 24( َّا أَْو إِي زبان وحی چنین بیان گردیده است: »إن

     یکی از عالمان دینی و مفسرین قرآن، پیرامون این آیه می گوید: اسالم دینی است که 
به مخالف مجال می دهد تا سخن خود را مطرح کند و چنان که شایسته است در جستجوی 
حقیقت بکوشد. این شیوه را دعوتی از طرف خداوند متعال تلقی می کند که به پیامبر خود 
تعلیم داده است. در واقع، مبادی مناقشه و نقد علمی را به رسمیت شناخته است.) مهدی 

شمس الدین، 142۹: 240(

    به گفته ی یکی از نویسندگان، وقتی خداوند به پیامبرش دستور می دهد که در مسأله ی 
ایمان و عقیده ی محوری، روش نقد و انتخاب آزادانه را در پیش گیرد، در مورد مسایل 
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سیاسی و اجتماعی چگونه اکراه و اجبار و مسیر انحصار حقیقت را در پیش گیرد.) 
مهاجرانی، 1384: 160(

     سوال مهم در این میان این است که روش و ابزار مورد نظر حضرت برای ایجاد 
جامعه ی مطلوب و آرمانی کدام اند؟ آیا آن گونه که در مطالعات مستشرقین، پیشرفت 
اسالم با جنگ و شمشیر مطرح گردیده است، ابزار دعوت جنگ است یا گفتگو؟ با 
از منطق و  استفاده  نکته رسید که  این  به  دینی می توان  متون  قرآن و  آیات  دقت در 
استدالل و نفی هر نوع اجبار و اکراه، همواره در ترویج باورهای دینی و دعوت اسالمی 
مورد تاکید و توجه قرار داشته است. آنگاه که پیامبر گرامی اسالم از زبان وحی مأمور 
به اقامه ی قسط و داد در جامعه ی بشری می گردد و برای تاسیس جامعه ی مطلوب و 
اقناع مورد تاکید قرار  عادالنه موظف می گردد، استراتژی تعلیم و تربیت، استدالل و 

می گیرد.

آرمانی،  تاسیس جامعه ی مطلوب و  نظام عادالنه و  برپا نمودن  اقامه ی قسط و       
از درون جامعه و از پایین به باال مطرح می گردد. پیامبر از طریق تربیت افراد جامعه 
و  کارگزاران صادق  تربیت  طریق  از  و  می گردد  موظف  عادالنه  جامعه ی  تاسیس  به 
کارآمد به تاسیس نظام سیاسی مطلوب اقدام می کند. این سخن بدان معنی است که 
ایجاد عدالت اجتماعی در سطح جوامع بشری به عنوان هدف رسالت نبی خاتم مطرح 
می گردد، اما برقراری عدالت، نه با زور و اجبار و خون و شمشیر، بلکه از طریق تعلیم و 
تربیت جامعه بشری و ارتقای دانش و اخالق بشر به مرحله ی ظهور و تحقق می رسد. 
از این روی، مفسران در تفسیر آیه ی بیست وپنج حدید گفتند که در این آیه، برقراری 
جامعه ی مطلوب و نظام عادالنه به وسیله ی شخص پیامبر اسالم مورد تاکید قرار ندارد، 
بلکه آیه تاکید دارد که پیامبر از طریق دعوت مردم به سوی نیکی ها و عدالت و تعلیم 
و تربیت آنان، زمینه ای را فراهم می سازد که آحاد جامعه ی بشری، خود از درون برای 

ویران نمودن پایه های ظلم و استبداد و برقراری عدل و داد اقدام نمایند.

3-2. اصل صلح طلبی و نفی جنگ 

قتال،  و  جنگ  نه  بین المللی  تعامالت  در  اصل  غربی،  مستشرقین  دیدگاه  خالف  بر 
بلکه دعوت به ارزش های اسالمی است. اگر دعوت اصل اولی است، به طور منطقی، 
روش های دعوت، نه جنگ و اجبار است و نه خشونت و کشتار، بلکه منطق گفتگو، 

استدالل و استفاده از روش های اقناعی است. 

     آیا اصل در روابط خارجی اسالم بر جنگ استوار است یا صلح؟ بر اساس محوریت 
آیاِت دعوت، اصل صلح و سلم مورد تأکید است؛ اّما سؤال این است که آیات جهاد 

را چگونه می توان تفسیر کرد؟
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بیش تر کسانی که اصل اّولی را بر جنگ می پذیرند، به آیاتی استناد می کنند که در آن، به 
مسلمانان قتل و کشتار کافران و مشرکان دستور داده شده و جهاد را وظیفه ای شرعی مطرح 
کرده است. چنان که در قرآن آمده است: » قاتُِلوا الُمْشِرِكيَن كافًَّة«)توبه: 36(؛ » َوقاتُِلوُهْم 
َحتّى ال تَُكوَن فِْتنٌَة«) انفال: 3۹(؛ » َواْقتُُلوُهْم َحْيُث َوَجْدتُُموُهْم») توبه: 5( آیات مزبور، آیاتی 
است که در روابط خارجی برای ترسیم ماهیّت جنگ محوری اسالم، استدالل شده است. 
صرف نظر از مباحث تفسیری موجود در این زمینه، به طور کّلی آیات جهاد را می توان در 

دو دسته ی عام طبقه بندی کرد:

1. آیات مقیّد، که جهاد را بر وجود فتنه، اعمال ظلم و آغاز جنگ از سوی غیرمسلمانان مبتنی 
می سازد. این دسته از آیات، عمدتًا بیانگر ماهیّت جهاد و جنگ دفاعی است و با اشکال و 

محذور خاصی روبه رو نمی باشد، زیرا دفاع، حّق مشروع تمام جوامع و انسان هاست؛

 2. آیات مطلق، که به کشتار کافران و مشرکان دستور می دهد.

به  نیز،  دیدگاه جنگ محوری  است. طرفداران  آیات  از  دسته  این  به  ناظر  اشکال عمده،   
به  باید  آیات  از  دسته  این  درست  فهم  و  تفسیر  برای  می کنند.  استدالل  آیات  دسته  این 
فلسفه ی تشریع جهاد در اسالم توجه نمود. ماهیت و فلسفه جهاد چیست؟ آیا جهاد برای 
کشورگشایی، کشتار و از بین بردن انسان هاست، یا ماهیت اصالحی و دعوت گرایانه دارد؟ 
در صورت دوم، جهاد خود به یکی از مراحل دعوت تبدیل می شود و به تعبیر برخی از 
مفسران، حالت دفاعی به خود می گیرد. بیش تر مفسران و فقهای فریقین اسالم، جهاد را 
دارای ماهیّت اصالحی و در زمینه ی دعوت اسالمی تبیین می نمایند. بنابراین، جنگ های 
سلطه طلبانه و توسعه جویانه، نه تنها مشروعیت ندارد، بلکه از نظر متون اسالمی به شّدت 
نکوهش و نفی می شود. از همین رو، جهاد، دعوت به خدا و به منظور اعتالی کلمۀ اهلّل و 
امحای باطل است.)رک: مودودی، الجهاد فی سبیل اهلل، 41؛ و سید قطب، فی ضالل القران، 

)1432

     مرحوم عاّلمه طباطبایی در این زمینه بر تشریع فلسفه ی جهاد پرداخته و معتقد است 
که اساسًا جهاد دارای ماهیّت تدافعی است. وی می نویسد:

     » قتال در راه خدا - چه دفاعی و چه ابتدایی - در حقیقت، دفاع از حقِّ بشر است و 
آن، عبارت است از: حّق حیات، زیرا شرک به خدای سبحان، هالک انسانیت و مرگ فطرت 
و خاموشِی چراغ در درون دل هاست و قتال - که همان دفاع از حق انسانیت است - این 
حیات را برمی گرداند و بعد از مردن، آن حّق را دوباره زنده می سازد.) طباطبایی، 1368، 

ج2: 66(

     در برخی آیات دیگر، به کارگیری هر نوع زور و اجبار و اکراه برای گسترش تعالیم 



26

13
95

یز 
 پای

،1 
اره

شم
ل، 

ل او
سا

یِن« ) بقره: 256(؛  اسالمی و ارزش های دینی مورد نفی قرار می گیرد. » اَل إِْکَراَه فِي الدِّ
دین  اسالم  که  است  معنا  به همین  دقیقا  آیه  این  نیست(.  دین  در  اجباری  و  اکراه   (
مبتنی بر اقناع و رضایت است. این سخن دو جنبه دارد: نخست آنکه ایمان و اعتقاد 
دینی اکراه بردار نبوده و با اجبار قابل انتقال نیست، و دوم آن که دعوت گران اسالمی در 

دعوت دینی، نباید از ابزارهای اجباری و روش های اکراهی استفاده نمایند.

     بنابراین، آیات دعوت به خوبی نشان می دهد که در روابط خارجی اسالم، اصل 
دعوت، یکی از اصول اساسی مورد توّجه و تأکید است. خداوند در یکی از آیات قرآن 
کریم مسیر و راه پیامبر را مسیر دعوت به سوی خداوند و خوبی ها عنوان می دارد: » 
بگو ای پیامبر که راه من این است که شما را به سوی خداوند دعوت کنم.« ) یوسف: 

)108

3-3. اصل پلورالیسم نظری

 پلورالیسم، عبارت است از حرمت گذاری به دیدگاه ها و نظریات مختلف. از الزمه ی 
پذیرش دیدگاه ها و نظریات مختلف، اصل احترام گذاشتن به دیدگاه مخالف می باشد. 
پلورالیسم برای به وجود آمدن فضای نقد و بررسی، که امر ضروری برای تعامل آراء و 
بالندگی فکری جوامع بشری است، از ضرورت جدی برخوردار می باشد. در اندیشه ی 
اسالمی اصل احترام گذاشتن به دیدگاه های مخالف و پذیرش تعدد آراء و نظریات 
در حوزه ی فروعات دینی، مورد احترام و پذیرش قرار می گیرد. پذیرفتن پلورالیسم، 
این  از  است.  مطلق نگری  و  جزم گرایی  و  فکری  استبداد  تک صدایی،  نفی  معنای  به 
روی، جزم نگری مذهبی و فکری که یکی از ویژگی های بنیادگرایی است و از عوامل 
اساسی تعصب مذهبی و فکری و از عوامل شکل گیری افراطیت و جریان های تکفیری 

محسوب می گردد، به شدت مورد نفی و انکار قرار می گیرد. 

     بر خالف گفتمان بنیادگرایانه، در گفتمان اعتدال، اختالف نظر و حرمت گذاری به 
دیدگاه های مخالف، نه تنها منفی و زیان بار نیست، بلکه خود رحمت برای امت اسالمی 
است؛ رحمتی که از درون آن، افراد می توانند به فهم بهتر و مستدل تر از حقایق دینی 
دست یابد. » دو مفهوم در فقه اسالمی، بیانگر پذیرش اصل اختالف نظر و تضارب 
آراء است: نخست مفهوم کلیدی » اختالف« در عباراتی، مانند» اختالف امتی رحمۀ« و 
دیگری مفهوم » اهل ذمه و اهل کتاب« که جایگاه اهل کتاب و غیرمسلمانان را در میان 

جامعه ی اسالمی مشخص می سازد.«) جان اسپوزیتو و جان وال، 138۹: ۹3(

     یوسف القرضاوی با توجه به نقد افراط گرایی، گفتمان اعتدال را با ویژگی اصل 
تنوع و احترام به تفسیر و برداشت دیگران و عبور از انحصارگرایی در فهم حقیقت 

معرفی نموده و بیان می دارد: 
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» در این روزها افرادی وجود دارند که نه تنها مدعی آن هستند که تمام حقیقت و همه ی 
پاسخ ها را می دانند، بلکه تالش می کنند تا دیگران را وادار به پیروی از خودشان کنند... آن ها 
فراموش کرده اند که فهم و تفسیر آن ها از متون دینی، چیزی بیش از یک فرضیه نیست، که 
ممکن است اثبات یا رد شود... به عالوه، هیچ فردی و هیچ عالمی، مصون از خطا نیست، 
حتی اگر تمام شرایط و الزامات اجتهاد را داشته باشد.«)جان اسپوزیتو و جان وال، همان: 

)۹7

     القرضاوی در مورد معرفی شخصیت و اندیشه ی حسن البنا، وی را فرد متساهل در 
اندیشه و طرف دار اصل پذیرش اختالف نظر در میان عالمان دینی معرفی می نماید. به نظر 
قرضاوی، البنا به رغم استحکام اعتقادی و تاکید بر انسجام و وحدت جامعه ی اسالمی، بر 
اجتناب ناپذیری اختالف نظر در میان جامعه ی اسالمی تاکید می نمود. به گفته ی وی، حسن 
البنا معتقد بود که وجود اختالف نظر در میان امت اسالمی اجتناب ناپذیر و طبیعی است و 
اصرار عقیده ی خاص و تحمیل یک فکر بر آنان موجب فتنه در میان جوامع اسالمی است.
) همان: ۹6( قرضاوی معتقد است که اختالف نظر در میان فرق اسالمی و عالمان دینی، 
اجتناب ناپذیر است اما مشکل این است که افراد متعصب مذهبی نمی توانند این تفاوت نظر 
در فهم تعالیم اسالمی را قبول نمایند. در واقع، اختالف نظر در فهم شریعت و مسایل فقهی، 
نه تنها تهدیدی برای امت اسالمی نیست، بلکه رحمتی است بر امت و بیانگر جنبه های 

انعطاف پذیری شریعت و اندیشه ی اسالمی است.) همان: ۹7(

     اگر اندیشه ی پلورالیسم را در حوزه ی فروعات دینی بپذیریم، پذیرفتن آن، در حوزه ی 
مسایل عرفی و سیاسی سهل خواهد بود. دقیقا به همین دلیل است که اسالم با تضارب آراء 
و آزادی فکر و اندیشه کامال احترام گذاشته و امت اسالمی را به آن دعوت می کند. قرآن 
کریم به انسان هایی که سخن های مختلف و مخالف را می شنوند و سخن حق و خوب را 
بر می گزینند، مژده داده و آنان را اهل نیکی و مشمول رحمت خداوند می خواند.) زمر: 17 

و 18(

نفی  به  که  متصلب  و  جزم گرا  ایدئولوژی  به عنوان  اسالم  بازنمایی  اصل  بنابراین،       
دیدگاه های دیگران می پردازد و اجازه ی طرح نظریات مخالف را نمی دهد، تصویر نارسا و 
مغرضانه از گفتمان اسالمی است. در گفتمان اسالمی، اصل حرمت گذاری به دیدگاه های 
مختلف و فراهم ساختن بستر های مساعد طرح دیدگاه های رقیب به منظور انتخاب بهترین 
دیدگاه، از جایگاه خاصی برخوردار است) بشارت بده به آنانی که دیدگاه های مختلف را 
می شنوند و از آن میان، بهترین را انتخاب می کنند( این اصل در تعامالت بین المللی، زمینه ی 
تضارب افکار و اندیشه های مختلف جهت مدیریت و رهبری موثر و کارآمد مسایل جهانی 

را فراهم می سازد.
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4. نتیجه گیری

گفتمان های اسالم هراسی، سکوالریسم و بنیادگرایی، بازنمایی نارسا و نادرست از گفتمان 
اسالمی است. در این میان، گفتمان اعتدال که هویت واقعی و سیمای راستین اسالم را 
بازگو می نماید، عالوه از اینکه در تعامالت بین المللی با تکیه بر اصل گفتگو و استدالل، 
کثرت گرایی و حرمت گذاری به دیدگاه های مختلف و در نهایت اصالت صلح و هم زیستی 
مسالمت آمیز میان جوامع بشری تاکید دارد، در حوزه ی جهان اسالم نیز زمینه های تحکیم و 
گسترش هم گرایی اسالمی را میان امت مسلمان فراهم می سازد. در این گفتمان، بر خالف 
اجتهاد و  در  نظر  تفاوت  و  تنوع مذهبی حرمت گذاشته می شود  افراطیت،  و  بنیادگرایی 

نظریه پردازی دینی با استقبال روبه رو می گردد.

     در گفتمان اعتدال، عالوه بر این که جهان اسالم بر محوریت هویت مشترک با عنوان 
و  نظر  اختالف  هم چنان  می آیند،  هم  گرد  توحیدی  اندیشه ی  اساس  بر  اسالمی«  امت   «
دیدگاه در مباحث فقهی و فروعات شریعت، که با مکانیزم اجتهاد و با استناد به دو میراث 
ارزشمند پیامبر خاتم؛ یعنی قرآن و سنت، صورت می گیرد، گرامی داشته می شود. این امر، 
عالوه بر اینکه راه را بر هرنوع تنگ نظری و انحصار مذهبی می بندد، موجب می گردد که 
امت اسالمی از شر ویران گر افراط گرایی  و جریان های تکفیری نجات و رهایی یابند. از 
این روی، امروزه ترویج گفتمان اعتدال و مقابله با افراط گرایی  و جریان های تکفیری از 
مسؤولیت های خطیر امت اسالمی و به ویژه عالمان دینی و روشنفکران متعهد و خیراندیش 
است. انجام این رسالت مهم در داخل جهان اسالم پایه های هم گرایی، وحدت اسالمی و 
اخوت دینی را تحکیم بخشیده و در عرصه ی بین المللی از سیاه نمایی و تصویرسازی های 

ویران گر از هویت اسالمی جلوگیری می نماید.
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درآمد نظری بر علل ظهور و گسترش افراط گرایی در جهان اسالم
دکتر محمدوحید بینش1

چکیده 

 هرچند حرکت های افراطی و اقدامات خشونت بار و تروریستی در روی زمین، به قدمت 
تاریخ زندگی انسان سابقه داشته و با روش های مختلف اجرا گردیده است، اما خشونت طلبِی 
زمان حاضر که از دهه ی آخر قرن بیستم ) 1۹۹0( آغاز گردیده، با گذشته تفاوت فاحش 
از  بسیاری  در  ابعاد گسترده،  در  ابزار جدید  و  با شیوه  تروریستی  اقدامات  امروزه  دارد. 
کشورهای جهان قربانی می گیرد و متاسفانه در برخی از کشور های اسالمی، دارای پایگاه و 
سنگر است. غربی ها مسلمانان را متهم به خشونت طلبی می کنند، و اصطالحات افراط گرایی، 
بنیادگرایی، تروریسم، اصول گرایی، رادیکالیسم اسالمی و اسالم سیاسی را مترادف به کار 
می برند. به نظر می رسد برخی از این اصطالحات، ساخته و پرداخته ی استراتژیست های 
غربی است. آن ها تنها به جعل اصطالحات نادرست، قناعت نکرده، جریان ها و تشکل هایی 

را با رفتار افراطی و خشونت طلب تأسیس و در سرزمین های اسالمی مستقر ساختند.

     در نوشته ی حاضر، سعی می شود نشان دهیم چه تفاوتی بین مفاهیم باال وجود دارد؟ چرا 
عده ای از مسلمانان به افراط گرایی و خشونت طلبی روی آورده اند؟ و از آن مهم تر، دالیل 
و دهشت افگن  و شبکه های خشونت طلب  روزافزون گروه ها  اقدامات عملی  و  گسترش 
در زمان ما چیست؟ پس در ابتدا الزم است مفاهیم مورد نظر را تعریف و تفاوت آن ها را 
برجسته نموده، در ادامه، دالیل شکل گیری و گسترش افراط گرایی را جستجونماییم.                                       

واژه هــای کلیــدی: بنیادگرایــی، تروریســم، اســالم گرایی، اســالم سیاســی، افراط گرایــی، 
ــونت طلبی خش

1-�عضو�هیات�علمی�و�آمریت�ماستری�دانشگاه�خاتم�النبیین)ص(�
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1. مقدمه

مهم ترین گفتمان مسلط در جوامع اسالمی در چنددهه ی اخیر، رابطه ی اسالم و سیاست 
و  سرزندگی  بیداری،  موجب  و  واداشته  تکاپو  به  را  مسلمانان  هم  موضوع،  این  است. 
نشاط آنان گردیده و هم قدرت های سلطه گر جهانی را با چالش مواجه نموده است. در 
تفکر  احیای  و  شکل گیری  مانع  همواره  اسالم،  جهان  در  استبدادی  دولت های  گذشته، 
در  را  خود  بقای  تضمین  و  کرده اند  خطر  احساس  شدت  به  آن،  از  و  گردیده  سیاسی 
سرکوب افراد و جریان های اسالمی- سیاسی می دانستند. دولت های سلطه گر امپریالیستی 
و سوسیالیستی هم با ترویج سکوالریسم، همت خود را در به حاشیه راندن دین و تفکر 
دینی از امور سیاسی و اجتماعی جزم کرده بودند. متاسفانه، برخی از به اصطالح عالمان 
دینِی وابسته به استبداد و استعمار هم به طبل آنان می نواختند و با توجیهات ناروا از دین، 
سلطه گر  دولت های  می داشتند.  وا  سلطه گر،  و  استبدادی  نظام های  از  تبعیت  به  را  مردم 
راحتی  به  اسالمی،  در کشورهای  مستبد شان  مزدور و  تبانی دست نشاندگان  با  خارجی، 
دست به چپاول و غارت می زدند. به این ترتیب، استبداد و استعمار دست به دست هم داده 
و کشور های اسالمی روز به روز به فقر، بی سوادی، بی ثباتی سیاسی، عدم بهداشت، شیوع 

انواع بیماری های خطر ناک و واگیر و در یک کلمه، عدم توسعه مواجه گردیدند.
     در چنین شرایطی، برخی از عالمان روشن بین و روشن فکران مسؤول، خطر استبداد و 
استعمار را به جان خریده، فریاد بیداری اسالمی سردادند و میراث پیامبر و ائمه و بزرگان 
دین؛ از سید جمال و محمد عبده، کاشف الغطا و نائینی، حسن البنا و شریعتی و... را احیا 
کردند. این فریاد بیداری در انقالب اسالمی ایران تجلی یافت و به پیروزی رسید. آیت اهلل 
خمینی با رد نظریه ی » اسالم منهای سیاست«، به تاسیس حکومت اسالمی همت گماشت 
استبدادی  و اعالم نمود: طرح اسالم منهای سیاست، توطئه ی استعمارگران و دولت های 
است و باید با آن، مقابله نمود. او به ملت انقالبی ایران و همه ی امت اسالمی فهماند که 

رمز پیروزی شان، تحقق شعار » نه شرقی، نه غربی، حکومت اسالمی« است.

    پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران، مسلمانان به درک درست از رابطه ی اسالم و 
سیاست رسیدند و حاکمان مستبد در کشور های اسالمی به شدت احساس خطر کردند 
که  است  دیدند. همین  مواجه  با خطر  را  منافع خود  و هم قدرت های سلطه گر خارجی 
موج  شاهد  ما  و  می نمایند  دنبال  را  اسالمی  بیداری  گسترش  تمام،  اشتیاق  با  مسلمانان 
این  برای عقیم ساختن  افتاده،  تکاپو  به  بیگانه هم  عظیم آن هستیم. دولت های غارت گر 
برچسب  از  کردند.  طراحی  عملی  و  رفتاری  فکری،  خطرناک  نقشه های  عظیم،  حرکت 
افراط گرایی و خشونت طلبی، تروریسم، رادیکالیسم، بنیادگرایی و... تا تاسیس جریان های 
افراطی؛ مثل طالبان، القاعده، بوکوحرام، داعش و فرزندان نامشروع این ها، مثل سپاه صحابه، 
بازخوانی  به  می کنیم  تالش  نوشته،  این  در  پرداختند.  و...  محمد  جیش  لشکرجنگه وی، 

تئوریک برخی از این مقوالت بپردازیم.
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2. تاریخچه ی ظهور اسالم سیاسی

لحاظ  از  را  سیاسی  اسالم  شکل گیری  علل  غیرمسلمان،  و  مسلمان  دانشمندان  از  برخی 
اسالمی  جوامع  فکری  و  اجتماعی  سیاسی،  تحوالت  به  داده،  قرار  بررسی  مورد  تاریخی 
اند. خورشید احمد خان متفکر پاکستانی، اسالم گرایی  با استعمار پرداخته  و رابطه ی آن، 
را ناشی از نفوذ استعمار در جهان اسالم می داند. او معتقد است: سلطه ی استعمار، چهار 
پیامد برای جهان اسالم در پی داشت: جوامع اسالمی در اثر نفوذ استعمار غیرمذهبی شد. 
پیامد غیرمذهبی شدن، سست شدن پایه های معنویت بود. تاثیر دیگر استعمار، به وجودآمدن 
نهاد های سیاسی اجتماعی و اقتصادِی زیرسلطه ی استعمار بود، که این، خود وابستگی را در 
پی داشت. در اثر نفوذ استعمار، آموزش در جهان اسالم، قطب بندی شد و آموزش دینی رو 
در روی آموزش جدید قرار گرفت و همین مسأله، به ظهور دو قشری از نخبگان منجر شد. 
هم چنان، سلطه ی استعمار به خلق و تقویت رهبری جدید و تضعیف رهبری سنتی تالش 
کرد. این، در حالی است که رهبری جدید با مردم بیگانه بود و عکس العمل جامعه را در پی 

داشت )موسوی: 13۹2: 26(. 

     ژاک برک، جامعه شناس فرانسوی بر این باور است که بسته شدن باب اجتهاد در قرن 
دهم، عدم نوآوری را در پی داشت. او همین مسأله را عامل اصلی عقب ماندگی مسلمانان 
نتوانستند  زمانه  و  عصر  مطابق  پیشرفت،  مناسب  ُمِدل  مسلمانان  است:  معتقد  و  می داند 
ارائه دهند. همین امر، سبب؛ 1( رفتار تحقیرآمیز غرب با کشور های اسالمی و 2( توقف 
اصالح گری شد. این دو مسأله، مسلمانان را سرخورده کرده، سبب ظهور اسالم گرایی در 
قرن بیستم شد ) همان: 28(. حسن حنفی، اندیشمند مسلمان مصر، ظهور اسالم سیاسی 
با گذشته؛  را در زمانه ی ما به سه عامل وابسته می داند: 1( مقایسه ی وضع کنونی اسالم 
گذشته ی تمدن اسالمی به اعتراف بسیاری از دانشمندان و مورخان غیرمسلمان، به خصوص 
مورخان غربی، گذشته ی درخشان و تابناک بوده است. اما متاسفانه وضع کنونی عالم اسالم، 
آزاردهنده است. در ذهن هر مسلمانی این سوال که چه باید کرد؟ جوانه می زند؛ 2( شکست 
الگو های نوسازی رقیب؛ مانند لیبرالیسم و سوسیالیسم در کشور های اسالمی. شاید بتوان 
گفت: اکثر دولت مردان کشورهای اسالمی تحت تاثیر تبلیغات سکوالریسم و ماتریالیسم 
به ملت های خود، نوید  آنان را تعقیب و اجرا نموده و  غرب و شرق، تجربه ی نوسازی 
آینده ی روشن داده اند) ساعی: 1378: 27(. اما ملت های مسلمان وضع شان همین است که 
می بینیم؛ 3( پیروزی انقالب اسالمی ایران. حسن حنفی معتقد است: تنها حرکتی که بارقه ی 
ایران  انقالبیون مسلمان در  ایران است.  انقالب اسالمی  ایجاد کرد،  امید در دل مسلمانان 
توانستند قدرت پادشاهی مطلقه ی استبدادی را سرنگون و با آشتی دادن دین و سیاست، 
دولت اسالمی نوگرا را مستقر سازند و دست به نوسازی بزنند. امروزه پیشرفت های علمی، 
فنی و تکنولوژیکی ایران در سایه ی دولت دینی، نه تنها چشم هر بیننده ی را خیره می کند، 

بلکه احیای تمدن درخشان گذشته را در آینده نوید می دهد ) موسوی: پیشین: 30(. 
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3. مفاهیم

3-1. اسالم سیاسی/ اسالم گرایی

اسالم سیاسی، گفتمانی است که در صدد بازسازی تمدن و هویت اسالمی است و اسالم را 
به مثابه ی داِل برتر در مرکز کنش سیاسی قرار می دهد ) لکزائی، 1385: 2(. وجه تسمیه ی 
اسالم سیاسی، بیشتر بدین لحاظ است که اسالم گرایان، آن درک از اسالم،  که اسالم را تنها 
روش اخالقی برای زندگی و نه شیوه ی مطلوب حکومت ارزیابی می نمود، کنار گذاشته و 
اعتقاد راسخ شان این است که دین از سیاست جدا نیست. به نظر شیخ یوسف قرضاوی، 
اسالم بدون سیاست اسالم نیست. اگر سیاست را از اسالم بزداییم، دین دیگری می شود. 
پس سیاست در بطن آموزه های دین اسالم نهفته و کاربرد مفهوم اسالم غیرسیاسی در مقابل 
آن، نادرست است ) قرضاوی، 1380: 83(. الیور روا در کتاب تجربه ی اسالم سیاسی، بر 
همین باور است که اسالم گرایان، کسب قدرت سیاسی را وجه همت خود قرار داده اند 
) روا، 1378: 46(. از نظر مفهومی، اسالم گرایی می تواند با اسالم سیاسی مترادف فرض 
شود، هرچند مفهوم اسالم گرایی نسبت به اسالم سیاسی، مفهوم خنثی تری را تداعی می کند 
) ابراهیمی، پیشین: 158(. اسالم برای مسلمانان، عنصر معمولی از گفتمان شان نیست، بلکه 
مرکز و شالوده ی روایت های مسلمانی آن ها است. اسالم گرایان، اسالم را به منزله ی داِل 
برتر در مقابل دال غربی و سکوالریسم می دانند؛ یعنی نقطه ی وحدت بخش فعالیت های 

گفتمانی شان.

    فولر معتقد است: اسالم گرایی واژه ی مدرن است که برای پدیده ی اساسا مدرن، به 
کار می رود و عبارت از جنبش های سیاسی مبتنی بر اصول اسالمی که معموال از سوی 
غیرروحانیون رهبری می شوند، افرادی که اغلب با روحانیون سنتی و نگرش آنان نسبت 
توده ها  بسیج  و  تبلیغات  مدرن،  کار های سیاسی  و  به ساز  اند،  مخالف  موجود  به وضع 
عالقمنداند و با داشتن یک دستور کاری که غالبا فراتر از اهداف مذهبی صرف است، به 
دنبال اصالح کشور و جامعه هستند ) فولر ولستر، 1384: 11(. گفتمان اسالم سیاسی، مانند 
همه ی مفاهیم علوم انسانی در حال تحول بوده و این گفتمان در قرن نوزدهم رویکردی 
ضد استبدادی داشته و ناسازگاری اسالم و استبداد را تبلیغ و ترویج نموده است. اما در 
قرن بیستم، گفتمان اسالم سیاسی در پِی ترویج سازگاری اسالم با مردم ساالری است. به 
باور قرضاوی، اسالم با مردم ساالری سازگاری داشته و می توان ویژگی هایی از اسالم را 
است. حاکم  قانون  بر  متکی  اسالمی  دولت  قرضاوی،  نظر  به  داد.  توضیح  راستا  این  در 
اسالمی از طریق شورا انتخاب می گردد و وراثت و خویشاوندی در آن، جایگاهی ندارد ) 
بحرانی، 1384: 144(. بابی سعید معتقد است، حدود صد نوع اسالم سیاسی وجود دارد؛ 
مثل اسالم سیاسی شیعی، وهابی، اخوانی، اصالح طلب و.... در واقع، ما نه با انواع اسالم 
سیاسی، بلکه با گفتمان عام اسالم سیاسی یا موضع ایدئولوژیک آن سروکار داریم )سعید، 
1378: 42(. توماس بوتکو، با تکیه بر دیدگاه گرامشی متفکر ایتالیایی و تطبیق آن با نظر 
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رهبران جنبش های اسالمی معاصر؛ مثل سید قطب، مودودی و... به این نتیجه می رسد که 
که  است،  ایدئولوژیک  و  لزوما سیاسی  بلکه  مذهبی،  پدیده ی صرفا  تنها  نه  اسالم گرایی، 
برای کسب قدرت از اسالم به عنوان عنصر بسیج کننده و فراهم سازنده ی حمایت مردمی 
در نظر گرفته می شود ) احمدی، 13۹0: 31(. بوتکو از مفاهیم کلیدی نظریه ی گرامشی 
استفاده  خود  دیدگاه  تبیین  برای  »ایدئولوژی«  و  »مواضع«  »ضدهژمون«،  هژمون«،   « مثل 
می کند. به نظر او، جنبش هایی که ایدئولوژی اسالم سیاسی را به کار می گیرند در وهله ی 
اول، گروه های مذهبی نگران سرنوشت آرمان ها و عقاید مذهبی نیستند، بلکه سازمان های 
حاکم،  نخبگان  به  حمله  برای  انقالبی  ایدئولوژی  یک  عنوان  به  اسالم  از  که  سیاسی اند 
نقد و مشروعیت زدایی از آن ها و نیز ساختار قدرتی که اقتدار و مشروعیت آن ها، بر آن 

استواراست، بهره می گیرند) همان(.

3-2. بنیادگرایی اسالمی

بازگشت به شالوه و قاعده، مفهومی است که در قرن 1۹ و در پی  به معنای  بنیادگرایی 
واکنش پیروان مسیحیت، به خصوص پروتستان ها به قرائت های مدرن از انجیل به وجود 
آمد ) فرهنگ آکسفورد: 250(. این اصطالح در دهه ی 1۹20 در امریکا رایج و جمعیتی با 
همین نام در آنجا شکل گرفت. این جمعیت، که طرفداران شان، آن ها را پروتستان های نو یا 
پروتستان های انجیلی می خواندند، معتقد به دفاع و اجرای دقیق متن کتاب مقدس )انجیل 
( و اصول آن، بودند. به باور این گروه، در جامعه ی امریکا و در کل جوامع غربی، اصول 
انجیل مقدس و دستورات عیسی مسیح فراموش شده و اجرا نمی گردد. لذا آن ها با پخش 
کتاب  ارزش های  و  احیای دستورها  را  فاندامنتالیسم«، هدف خود   « عنوان  با  جزوه هایی 

مقدس می دانستند. مثل مخالفت با سقط جنین و.... ) ابراهیمی، 13۹2: 158(

     اما غربی ها در دهه ی 1۹70 و 80، مفهوم بنیادگرایی را در مورد حرکت های استقالل طلبانه 
و ضداستبدادی که در کشورهای اسالمی به وقوع پیوست، به کار بردند. به خصوص پس از 
پیروزی انقالب اسالمی در ایران و حرکت های آزادی خواهانه در خاورمیانه، این مفهوم در 
غرب رایج گردید. » پس از انقالب اسالمی ایران، اصطالح بنیادگرایی اسالمی ظهورکرد و 
بنیادگرایی به منزله ی عالمت و مظهر ستیزه جویی، عصبیت و عدم تحمل برای بسیاری در 
جهان غرب تبدیل شد )فرهنگ آکسفورد، پیشین: 52(. هرچند برخی از نویسندگان غربی؛ 
مانند ژان کپل نویسنده ی فرانسوی معتقداند: بنیادگرایی و فاندامنتالیسم در جهان مسیحیت 
متعلق به دو فرقه ی پروتستانتیسم و کاتولیک بوده، لذا کاربرد آن برای جنبش های اسالمی 
معاصر مناسب نیست ) کپل، 1366: 43( با آن هم، در غرب اصطالح بنیادگرایی اسالمی 
رایج و در فرهنگ ها و لغت نامه ها تعاریفی ارائه گردیده است. فرهنگ آکسفورد، بنیادگرایی 
اسالمی را این گونه تعریف می کند: » از بنیادگرایی اسالمی برای توصیف هر حرکتی که 
خواهان اجرای کامل و بی چون وچرای آموزه های قرآن و شریعت باشد، استفاده می شود«. 
گرایش  با  که  هستند  گروه هایی  بنیادگرا ها،  از  منظور   .)257 پیشین:  آکسفورد،  فرهنگ   (
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خاص دینی، اقدام به تعصبات فرقه ای نموده و با تجدد هم خوانی ندارند و از طرف دیگر، 
وون،  بروس   ( اند  گرفته  پیش  در  روش خصومت آمیز  اسالم،  از  رادیکال  قرائت های  با 
گردیده  گرفتار  آسیب هایی  با  امروزه  اسالم،  دنیای  که  معتقداند  بنیادگرایان   .)21  :1385
است که نتیجه ی آن، زوال سیاسی و اخالقی، بی نظمی و اغتشاش است و این مسأله به 
با تهاجم فرهنگی غرب به سرزمین های  دلیل فراموش شدن ارزش های اسالمی است که 
اسالمی آغاز گردیده و با تزریق ارزش های سکوالریستی مبتنی بر لیبرالیسم و سوسیالیسم، 
مسلمانان را از خود بیگانه نموده است. بنیادگرایی در واقع واکنش به گسترش مدرنیته و 
ارزش های سکوالر غربی است. پس بنیادگرایی پاسخ مسلمانان به افول سیاسی، اقتصادی 
جوامع اسالمی در برابر سلطه ی سیاسی و اقتصادی غرب است. بنیادگرایی واکنشی است 
نسبت به سیاست غرب در خاورمیانه و جهان اسالم، که غربی ها با معیار های دوگانه نسبت 
اسالمی  احیای شریعت  این وضعیت،  از  مسلمانان  نجات  راه  تنها  می کنند...  آن عمل  به 
است. گرایش های بنیادگرا بیش از هر چیز، دست یابی به قدرت سیاسی را دنبال می کند و 
تحقق اسالم و اصول شریعت را منوط به برقراری دولت اسالمی می داند )دوست محمدی 
و زحمتکش، 1387: 78(. یاری، بنیادگرایی را بر اساس مولفه های آن تعریف و از میان 
مولفه های مهم آن، ظاهری گرایی و وظیفه گرایی را برجسته نموده است. بنیادگرایان کاری 
را انجام می دهند که خواست خداوند است. به نتیجه، کاری ندارند. آنان معتقد به اقتدار 
متن هستند. بر این اساس، راه حق، تنها یک راه است و غیر آن، هرچه است، باطل است 
) سعید، 137۹: 1۹3(. هی وود، بنیادگرایی اسالمی را پاسخ جوامعی که دست خوش یک 
دو  از  ناشی  را  مشکالت  او،  می کند.  معرفی  اند،  شده  تصوری  یا  واقعی  هویت  بحران 
پدیده ی جهانی شدن و از هم گسیختگی می داند که اولی سیاسی و دومی فرهنگی است. از 
دیدگاه هی وود، بنیادگرایی اسالمی ناشی از به چالش کشیده شدن مدرنیته است) هی وود، 

پیشین: 1۹5(.

3-2-1. اصول بنیادگرایی اسالمی

برخی اندیشمندان، اصول زیر را به عنوان اصول بنیادگرایی اسالمی معرفی نموده اند:

1. تاکید بر عدم جدایی دین از سیاست؛

2. تاکید بر قرآن، سنت پیامبر، صحابه و خلفای راشدین؛

3. تاکید بر اصل جهاد؛ به معنای تالش برای ساختن جامعه ی ایده آل اسالمی؛

4. تاکید بر عدالت اجتماعی ) روا، 13۹1: 68(.

بنیادگرایی را برخی واکنش ارتجاعی و عده ای آن را واکنش مدرن تعریف کرده اند. مارتین 
و  مطلق  به حقیقت  ایمان  بر  مبتنی  که  دلیل  این  به  دینی  بنیادگرایی  است:  معتقد  مارتی 
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رد هرگونه سازش با غیرمعتقدان است، واکنش ارتجاعی است ) احمدی، 13۹2: 168(.  
بنیادگرایان در همه ی مذاهب سعی می کنند مطلق  گرایی را در برابر نسبی گرایی عصر مدرن 
آزادی،  دنیاگرایی،  عقل گرایی،  فردگرایی،  مثل  مدرنیته؛  اصول  ضد  آنان  نمایند.  برجسته 
تساهل، دموکراسی، تکثرگرایی و... عمل می کنند. پس می توان گفت: بنیادگرایی، شورشی 
علیه مدرنیته و میراث روشن گری غرب است.  اما الرنس، برخالف نظر مارتی، بنیادگرایی 
را واکنش مدرن می داند و نه ارتجاعی. به نظر الرنس، بنیادگرایی اصوال در درون مدرنیته 
قابل درک و فهم است ) احمدی، همان(. برخی دیگر، بنیادگرایی را جنبشی برای کسب 
یک  نه  را،  بنیادگرایی  عده ای  ) هی وود، 1380: 168(.  فمینیسم  مانند  هویت خوانده اند، 
جنبش، بلکه یک ایدئولوژی قلم داد نموده اند. گیدنز بنیادگرایی را دفاع از سنت به روش 

سنتی تعریف می کند. ) گیدنز، 1375: 346(.

     تسلر معتقد است در هر کشوری که حکومت ناتوان از تامین نیاز های شهروندانش 
باشد، بنیادگرایی وجود دارد؛ چرا که رهبران مذهبی بالفاصله راه حل هایی پیاپی، برای حل 
مشکالت عرضه خواهندکرد، که خوشایند مردم درمانده و نیازمند باشد ) تسلر،  1384: 

.)126

     عده ای از اندیشمندان، اصول بنیادگرایی را در یک جمله خالصه نموده اند: » بازگشت 
به بنیاد ها و اصول ثابت و الیتغیر، برای پیروی از قوانین الیتغیر.« برخی نیز ارزش محدود 
قائل شدن برای حجیت عقل، نص گرا و نقل گرا بودن، شریعت اندیش و فقه محور بودن، 
به  با حکومت های غیردینی  فقه گرا و شریعت محور، مخالفت  تاسیس جامعه ی  خواهان 
دلیل عدم اجرای شریعت، عدم اعتقاد به تکثرگرایی دینی و سیاسی و باور به توان دین در 
بنیادگرایی مطرح کرده اند) اسپوزیتو، 13۹2:  نیاز های بشر را به عنوان اصول  رفع همه ی 

.)136

     سگال و دیویس، سه ویژگی مشترک بنیادگرایی را: مخالفت با فمینیسم و کنترل بر بدن 
زنان، رد نظام های کثرت گرا و تلفیق دین و سیاست معرفی نموده اند ) جرجیس، 1382: 
241(.. ناگفته نباید گذاشت که برخی از نویسندگان مسلمان هم بنیادگرایی را به معنای 
از اصول  بهره وری  به معنای  را  بنیادگرایی  الغنوشی،  برده اند. راشد  به کار  اسالم سیاسی 
البنا، رهبر جنبش اخوان المسلمین دعوت  پیشین: 122(. حسن  اسالم می داند ) احمدی، 

اخوان را نوعی دعوت بنیادگرا معرفی کرده است ) البنا، 1378:  84(.

به این ترتیب مشاهده می کنیم که از بنیادگرایی، نه یک معنای دقیق صورت گرفته و نه یک 
تعریف جامع، و همین مسأله، یکی از مشکالت مهم دوران حاضر است، که راه های مقابله 

با آن را دشوار می سازد. 

برای  بنیادگرایی را واژه ی مناسب  از همین جهت است که جان اسپوزیتو و برگر،       
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توصیف جریان های نوین مذهبی تلقی نمی کنند و آن را دارای بار منفی می دانند و معتقدند 
که اسالم گرایی پدیده ی صرفا واکنشی در برابر مشکالت اقتصادی و اجتماعی نیست، بلکه 

پدیده ی سیاسی، دینی و هویت جویانه است ) اسپوزیتو وجان وال، 1381: 1۹2(.

     از تعاریف باال می توان چنین نتیجه گرفت که غربی ها اندیشه، اقدام و عمل گروه های 
افراطی در جهان اسالم را بنیادگرایی قلمداد می کنند، در حالی که در میان مسلمان از آن، به 

عنوان اسالم رادیکال، اسالم گرایی افراطی و گاهی نوسلفی یاد می گردد. 

3-3. تروریسم

یکی از اصطالحات هم ردیف با بنیادگرایی، واژه ی تروریسسم است، که از واژه ی ترور 
به معنای ترساندن، ترس و وحشت آمده و برای این واژه بیش از یک صد تعریف ارائه 
گردیده است ) طیب، 1382: 23(. دانش نامه ی بریتانیکا ) 1۹86( تروریسم را به معنای » 
کاربرد سیستماتیک ارعاب یا خشونت پیش بینی ناپذیر بر ضد حکومت ها، مردمان یا افراد 
برای دست یابی به یک هدف سیاسی« تعریف نموده است. ارعاب سیاسی سیستماتیک را 
عموما یک پدیده ی نوظهور می دانند که ریشه ی آن، به یک قرن گذشته بر می گردد. در 
گذشته، تروریسم به معنای هوچی گری و شایعه پراکنی هم مصطلح بوده است. وزارت دفاع 

امریکا در سال 1۹۹0 تعریف زیر را برای تروریسم ارائه نمود: 

     » کاربرد غیرقانونی یا تهدید به کاربرد زور یا خشونت برضد افراد یا اموال برای مجبور 
یا مرعوب ساختن حکومت ها یا جوامع که اغلب به قصد دست یابی به اهداف سیاسی، 

مذهبی و ایدئولوژیک صورت می گیرد« ) طیب، پیشین: 25(.

     چرا یافتن تعریف نسبتا جامع و مورد قبول برای تروریسم کار دشواری است؟ برای 
این که یک نوع تروریسم وجود ندارد و انواع تروریسم را در جهان شاهدیم. تنها توافق 
همه ی نویسندگان بر ویژگی تروریسم است؛ یعنی خشونت و یا تهدید به خشونت. باز 
ترور  معنای  به خشونت،  تهدید  یا  و  هرنوع خشونت  آیا  که  می گردد  مطرح  سوال  این 
می دهد؟ پس تروریسم با جنگ داخلی، راهزنی، جنگ چریکی، چپاول و غارت، شورش 
و آشوب و... چه تفاوت دارد؟ آیا تروریسم در برخی از موارد و شرایط، نوعی مقاومت 
باید  اساس  همین  بر  و  است  فعالیت  و  عمل  نوعی  تروریسم،  نیست؟  جباران  برابر  در 
آن  به  مقیدکننده  می توان صفت های  شد،  مشخص  تروریسم  ماهیت  وقتی  شود.  تعریف 
افزود؛ ممکن است تروریسم دولتی، داخلی، سیاسی و یا بین المللی باشد. هر یک از این 
قید ها ویژگی هایی از قبیل شرکت کنندگان، محل وقوع، عامالن و یا انگیزه های تروریستی 
را روشن می سازد. تروریسم از این جهت که هدف مشخصی را با طیف گسترده تری از 
مخاطبان درهم می آمیزد، پدیده ای ویژه ای است. » تروریسم ارتکاب هدفمند خشونت یا 
تهدید به آن، به منظور ایجاد وحشت در قربانی و تهدید در ناظران است«) همان(. متاسفانه 
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گروه های نوسلفی و اسالم گرایان افراطی از این مفهوم، تحت عنوان جهاد یا جنگ مقدس 
اندیشمندان  و  مفتیان  مجتهدان،  اکثر  حالی که  در  می دانند،  مجاز  را  آن  و  نموده  استفاده 
همه ی مذاهب اسالمی و به پیروی از آنان، قاطبه ی امت مسلمان، تروریسم و افراط گرایی 

را محکوم نموده اند.

4. عوامل ظهور و گسترش افراط گرایی در جوامع اسالمی

آیا اسالم گرایان یا طرف داران اسالم سیاسی برای کسب قدرت در همه جا و در هر زمانی 
به خشونت متوسل شده اند؟

این  از  می کنند.  زندگی  جهان  در  مسلمان  میلیون   1500 حدود  حاضر،  حال  در       
تعداد، 60 درصد مسلمانان آسیایی و 15 درصد عرب هستند. در کشور های آسیای میانه؛ 
مثل قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، مسلمانان اکثریت جمعیت را تشکیل 
می دهند. هم چنان در جنوب شرق آسیا؛ در سریالنکا، تایلند و حتی کشور چین، جمعیت 
 30 و  مسلمان  جمعیت  15درصد  امروزه  اروپا،  در  می کنند.  زندگی  مسلمانان  از  بزرگی 
درصد مسیحی است، اما بر اساس برآورد های کارشناسان تا سال 2025 این ترکیب به هم 
خواهد خورد و جمعیت مسیحی 25درصد و جمعیت مسلمان 30 درصد خواهد شد ) 
وون، پیشین: 48(. امروزه، بزرگ ترین جمعیت مسلمانان در کشور اندونیزیا، تا حدود 200 
میلیون نفر حضور دارند. مسلمانان اندونیزیا، برای کسب قدرت سیاسی همواره از طریق 
مالیزیا و هم چنان هندوستان، که  با مشارکت سیاسی تالش نموده اند. در  مسالمت آمیز و 
انتخابات  در  اسالم گرایان  می دهند،  تشکیل  را  نفر  میلیون   150 باالی  جمعیت  مسلمانان 
پارلمانی کشور های خود فعاالنه شرکت نموده و مبارزات آرام، سالم و آگاهانه را دنبال 
نموده اند. حاکمان این دولت ها در مواقع مختلف سعی کرده اند از وحشت غرب نسبت 
به اصطالح » خطر جهانی اسالم « بهره گرفته و بر ماهیت ضد غربی اسالم سیاسی تاکید 
از  بنیادگرایی نموده  اند.  به  ورزند و مخالفین داخلی خود ) جنبش های اسالمی( را متهم 
این بوده که اسالم پدیده ی  از دولت مردان کشور های اسالمی  طرف دیگر، تصور برخی 
اسالم گرایان رأی  به  لذا مردم  ترقی کشورها است؛  توسعه و  برای  توانایی  فاقد  سنتی و 
نخواهند داد. آن ها بر مبنای همین تصور غلط در کشور های اسالمی انتخابات راه می اندازند 
و اجازه ی مشارکت به مردم می دهند. اما اقبال مردم مسلمان به اسالم گرایان، دمکراتیک ترین 
رژیم ها را به واکنش وا داشته است. مانند انتخابات سال 1۹۹2 در الجزایر که جبهه ی نجات 
اسالمی به پیروزی رسید و نظامیان این کشور، با حمایت فرانسه نتایج انتخابات را باطل 
اعالن کرد ) احمدی، پیشین: 166(. یا در ترکیه، که در سال 1۹۹6 حزب رفاه به رهبری 
نجم الدین اربکان به پیروزی رسید، ولی ارتش این کشور در 1۹۹7 اربکان را از قدرت 
افغانستان،  مراکش، مصر،  تونس،  در  ) همان(.  کرد  اعالن  منحل  را  رفاه  برکنار و حزب 
لبنان، اردن، کویت، الجزایر، اما دولت های خودکامه و دست نشانده  در کشور های اسالمی 
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به دستور بیگانگان در برابر خواست و اراده ی ملت های خود ایستاده و خواست اجانب را 
برآورده ساخته اند.

     به چه دلیل برخی از جریان های اسالم گرا روز به روز به سمت خشونت و استفاده از 
سالح گرم کشیده می شوند و راه های مسالمت آمیز مبارزات مدنی را کنار می گذارند؟

4-1. عوامل پیدایش افراط گرایی در جوامع اسالمی

برای ظهور افراط گرایی، صاحب نظران و نویسندگان، دالئل و علت های زیادی را بر شمرده 
اند؛ مثل استعمار، جوان شدن جمعیت، فقر، بی کاری،  اند و به عنوان متغیر مطرح کرده 
برخی،  و....  اسرائیل  از  غرب  غرب، حمایت  به  اسالمی  کشورهای  وابستگی  به  واکنش 
به  به نحوه ی ورود اسالم  از جوامع اسالمی  افراط گرایی را در تعدادی  دلیل خشونت و 
سرزمین های مختلف می دانند. ورود اسالم در سرزمین های آسیایی و افریقایی از طریق فتح 
سرزمین ها و جنگ و سلطه ی یک قبیله بر قبائل دیگر صورت گرفته است؛ لذا سوءظن 
و خشونت در آن ها امر رایج است. اما اسالم در کشور های شرق آسیا از طریق تجار و 
بازرگانان معرفی و تثبیت گردیده؛ لذا روحیه ی همزیستی و مسالمت در آن جا حاکم است.

     اسپوزیتو، بر بعد هویتی افراط گرایی در جهان اسالم تاکید دارد. اولیور روا، صاحب نظر 
فرانسوی در کتاب » شکست اسالم سیاسی« معتقد است که شکست اسالم گرایان در کسب 
روا،   ( است  نموده  فراهم  را  رادیکالیسم  و  افراط گرایی  تقویت  زمینه ی  سیاسی،  قدرت 
مختلف  ابعاد  در  نوسلفی(   ( رادیکال  سیاسی  اسالم  زمینه های شکل گیری   .)138 :1380
اجتماعی، سیاسی، روان شناختی و... قابل بررسی است. در بعد سیاسی، جنگ شش روزه ی 
اعراب و اسرائیل) 1۹76( و شکست اعراب در این جنگ، اشغال افغانستان توسط شوروی 
در 1۹80، تحوالت الجزایر و تشکیل جبهه ی نجات اسالمی، مسأله جهانی شدن و... را 

می توان از عوامل تقویت افراط گرایی دینی عنوان کرد.

     یکی از مفاهیم مهم اسالم رادیکال، نظام سیاسی و حکومت است که چالش جدی 
نظر  به  است.  آورده  وجود  به  را  اسالمی  کشور های  در  حکومت ها  و  اسالم گرایان  بین 
اسالم گرایان رادیکال، هر حکومتی که شریعت اسالمی در آن اجرا گردد، اسالمی است و 

در غیر آن، خیر؛ هرچند که هیأت دینی بر آن حاکم باشد ) کوپر(.

به نظر حمید احمدی، موضوعات مهم فکری؛ مثل روابودن یا روا نبودن خشونت از دید 
فقه اسالمی، مسأله ی جهاد و... در محافل اسالم گرایان بحث های گسترده ی را بر انگیخته 
و در سه دوره صورت گرفته است: 1( در پایان دهه ی 1۹60 و دهه ی 1۹70، که گروه های 
اسالم گرای غرب عربی با استفاده از آثار سید قطب به رادیکالیسم اسالمی روی آوردند؛ 
2( در دهه ی 1۹80، که گروه های بنیادگرای مصری، رویه ی ترور و خشونت خیابانی را در 
پیش گرفتند؛ 3( دوره ی 1۹۹0، پس از روی کارآمدن طالبان در افغانستان) احمدی، پشین(.
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بود،  خشونت  از  استفاده  نبودن  روا  یا  روابودن  دهه ی1۹60،  در  گسترده  بحث  نخستین 
آن ها  بود.  اسالم گرایان جوان شده  الهام بخش  قطب،  سید  فی الطریق«  المعالم   « کتاب  که 
نظام های حاکم بر جهان عرب را جاهلی دانسته و برای سرنگونی آن، به خشونت متوسل 
شدند. حسن الهضیبی، مرشد عام اخوان المسلمین با نوشتن کتاب » الدعاه القضاه«، نظریات 
سید قطب و طرف دارن او را مورد چالش قرار داده، قصد داشت فضا را تلطیف نماید؛ اما 
با نوشتن این کتاب، مجادالت تندتر و مسأله به مطبوعات کشیده شد. در دهه ی 1۹80، که 
افراط گرایی در مصر افزایش یافت ) مانند ترور انور السادات(، محمدسعید العشماوی با 
نوشتن کتاب » االسالم السیاسی« مبانی فکری اسالم گرایان رادیکال را مورد سوال قرارداد و 
اقدامات خشونت بار را محکوم کرد و آن را با عمل فحشا مقایسه نمود. او با بحث در باره ی 
مفاهیم؛ مانند جهاد اسالمی، اسالم سیاسی، حاکمیت اسالمی، حکومت اسالمی، بنیادگرایی 
اسالمی و ملی گرایی اسالمی، قصد دارد مبانی هستی شناسی رادیکالیسم اسالمی را شالوده 
شکنی نموده و اسالم را از قید و بند دست و پا گیر گروه های سیاسی نجات دهد. به نظر 
او، جهاد تالش برای خودسازی و رها شدن از تمایالت نفسانی است، تا پیکار و جنگ ) 

ابراهیمی، پیشین(.

      از دهه ی 1۹۹0 به بعد، ظهور اسالم گرایان در افغانستان، محصول تجربه های فکری و 
سازمانی جریان های افراطی بود و چهره های رادیکال؛ مثل عبداهلل عزام، از شاخه ی رادیکال 
اخوان اردن، ایمن الظواهری، از سازمان الجهاد مصر، طلعت فواد قاسم، رهبر تندرو گروه 
الجماعه االسالمیه مصر، ازغرب عربی بودند و اسامه بن الدن و یارانش از شرق عربی در 
کنار هم تشکیالت رادیکال را ساختند ) احمدی، پیشین: 85(. اسالم رادیکال معتقد است 
که صلح جهانی از طریق جهاد به مثابه ی قتال ایجاد می شود. آنان، جهاد را جنگ مقدس 
می دانند و آن را علیه یهودیان و مسیحیان مجاز می شمارند. آن ها مفهوم دارالکفر را در مورد 
امریکا، مسیحیان و یهودیان به کار می برند. آنان، ترور را جهاد در گفتمان اسالم سیاسی 
رادیکال تعریف می کنند ) بسام طیبی، 2008: 50(. اسالم سیاسی رادیکال، جهاد را حرکتی 
دائمی می داند که هیچ گاه متوقف نمی گردد. جهاد به نوعی بیشتر احیای منزلت اسالم سنتی 
روشن  و  کرد  جهاد  اعالم  اسالم«  جهانی  جبهه ی  نام»  به   ،1۹۹8 سال  در  بن الدن  است. 
ساخت که منظورش از جهاد، نه معنای اخالقی مورد توجه برخی توجیه گران مدرن، بلکه 
به معنای کالسیک و سنتی آن؛ یعنی جنگ مقدس علیه مرتدان و کفار است. او در همین 
اعالمیه از پیروانش خواست که امریکایی ها و متحدین نظامی و غیرنظامی آنان را بکشند ) 

فولر، 13۹2: 103(. جهاد در این گفتمان، تعرضی و رادیکال است.

     برخی، ظهور افراط گرایی اسالمی را از سه منظر تحلیل نموده اند:

شامل  که  اسالمی،  کشور های  در  ملت  دولت-  مواجهه ی  بحران  به  عکس العمل  اول: 
محرومیت اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است؛ وابستگی به غرب و فقدان مشروعیت. پس 
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داشته  پوپولیستی  قدر شکل  هر  و  است  بحران ها  این  به  افراطی  بنیادگرایی عکس العمل 
باشد، برای غرب بی خطر است.

دوم: چیزی که هانتینگتون از آن، تحت عنوان » برخورد تمدنی« یاد نموده است؛ یعنی تقابل 
تمدن اسالمی با تمدن مسیحی و تمدن یهود، یا رویارویی داراالسالم و دار الکفر. 

سوم: اسالم رادیکال به عنوان یک نیروی جدید برای تغییرات مثبت.

     موسکا بوتکو، به این باور است» با توجه به این که در بیشتر کشورهای خاورمیانه، 
و  حاشیه ای  توده های  توانسته  اسالم  تنها  است،  حاکم  تک حزبی  اقتدارگرای  دولت های 
ازخودبیگانه را به نیروی مخالف برای تجلی نارضایتی های ویژه و ناخشنودی کلی آن ها از 
این رژیم ها تبدیل کند«) احمدی، پیشن: 34(. عده ای دیگر، بنیادگرایی و خشونت طلبی را 
دامن زدن به فرقه گرایی و ترویج آن، می دانند. منظور از فرقه گرایی، آن نوع گرایش و نگرش 
را درست ترین  برداشت خود  تنها  نه  از اسالم،  برداشت خاص خود  با  سیاسی است که 
بقیه ی  بلکه  نماید،  پیاده  را  آن  اسالم می داند و تالش می کند  اصلی  برداشت و نسخه ی 
برداشت  آشکار،  طور  به  می کند.  آن  با  خصمانه  برخورد  و  پنداشته  غلط  را  برداشت ها 
حنبلی- وهابی از اسالم سیاسی، نوعی فرقه گرایی و خشونت طلبی است ) احمدی، همان: 
80(. این  گونه ی جدید خشونت طلبی، نتیجه ی دخالت شوروی ) سابق( در افغانستان و 
جهاد مسلمانان علیه شوروی است. در این راستا، دو جریان اسالم گرای مغرب عربی و 
مشرق عربی شکل گرفت و فرقه گرایی و خشونت فرقه ای را در صدر برنامه های خود قرار 
داد. دو کشور مصر و عربستان، علم بردار این جریان بنیادگرایی هستند و بقیه ی کشورها و 
جریان های اسالم گرا را نیز تحت تاثیر خود قرارداده اند. ) همان(. این ها، که لقب عرب های 
افغان را به خود گرفتند، با جمع شدن در افغانستان به اهداف زیر دست یافتند: 1( به صورت 
آزادانه به فعالیت و جذب نیرو پرداختند و سازمان و تشکیالت خود را تقویت نمودند؛ 
2( از طریق مبارزه با شوروی به وظیفه ی دینی خود؛ یعنی جهاد، عمل کردند؛ 3( آموزش 
نظامی الزم را برای آینده دیدند؛ 4( آشنایی جریان های شرق و غرب عربی، زمینه را برای 
تبادل مهارت های سازمانی و آموزشی و ایدئولوژیک فراهم ساخت؛ 5( جریان های رادیکال 
مغرب عربی، مهارت های سازمانی و جریان های مشرق عربی، پول و ایدئولوژی افراطی 
خود را در بدنه ی سازمان تزریق و به جذب نیروی بیشتر نایل شدند. مثل سپاه صحابه در 
پاکستان یا گروه های کشمیری، مدارس دیوبندیه و.... البته زمینه ی اشتراکات فکری هم در 
متون قدیم؛ مثل دیدگاه ابن حنبل، ابن تیمیه، ابن قیم جوزی و هم در دیدگاه متاخرین؛ 
مثل مودودی، سید قطب، عبدالسالم فرج، جهیمان العتیبی و...، به این تحول ایدئولوژیک 
افراطی کمک کرد. همین طور، مبارزه با کمونیسم در محیط خشن و سخت افغانستان در 
این راه ممد بود. عرب های افغان، وقتی به سرزمین های خود برگشتند، همه رادیکال بودند؛ 

چه از شرق عربی و چه از غرب عربی) همان(. 
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4-2. عوامل گسترش افراط گرایی در جوامع اسالمی

در رابطه با علل گسترش افراط گرایی، دیدگاه های گوناگون ارائه گردیده است. برخی، از 
منظر جامعه شناسی سیاسی و عده ای از دید اندیشه و برخی از لحاظ تاریخی و تجربی، 
عواملی را مطرح نموده اند. برهان غلیون، متفکر سوری، سه عامل را در رشد و گسترش 

حرکت های افراطی و بنیادگرایی در کشور های اسالمی موثر می داند:

1. خودباختگی: به نظر او، این مسأله، نتیجه ی پالن هایی است که دشمن به دقت برنامه ریزی 
نموده است؛ مثل شکست های نظامی، سلطه ی فرهنگی، ناامیدی ناشی از شکست نوسازی، 

بحران هویت. این ها همه، خودباوری را تضعیف و عدم اعتماد را دامن می زند.

2. گسترش اعتراضات مردمی نسبت به مشروعیت دولت های اسالمی: نارضایتی مردم یا 
ناشی از عدم توانایی در ایجاد وحدت ملی یا نبود آزادی در جامعه است. اما به نظر غلیون، 

همین ها هم ناشی از پدیده ی استعمار است.

3. تبعیض اجتماعی و احساس ستم؛ که نتیجه ی آن، فاصله ی طبقاتی و فساد اداری و فقر 
اکثریت است.

     به نظر بوتکو، نظریه پردازان جنبش های اسالمی معاصر با استفاده از نظریه ی گرامشی، 
این جنبش ها را ضد هژمونیک معرفی کرده اند، که هدف محوری آن ها، سرنگونی رژیم های 
نظریه های  بوتکو،  است.  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی،  قدرت  دست گرفتن  و  استبدادی 
مودودی و سید قطب را با دیدگاه گرامشی مقایسه می کند و نشان می دهد که اندیشمندان 
مسلمان برای سرنگونی دولت های استبدادی، به خوبی توانسته اند از ایدئولوژی و سازمان 
برای بسیج توده ها ) مانند حزب سیاسی در نظریه ی گرامشی( استفاده کنند. مثال تاکید سید 
قطب بر» نیروی پیشتاز رزمنده«؛ یعنی سازمان اصلی حامی جنبش اسالمی، در همین راستا 
است) احمدی، پیشین: 34(. تدوین استراتیژی؛ یعنی ایجاد یک بلوک ضد هژمونیک به 
عنوان عمده ترین ابزار جنگ بر سر مواضع میان نیروهای سیاسی مخالف و اقتدار دولت، 
که مورد نظر گرامشی است، را در اندیشه های رهبران جنبش اسالمی به خوبی می بینیم. 
آن ها از جنگ مواضع؛ یعنی ترویج اندیشه های نو در جامعه برای مقابله با هژمونی دولت 
اقتدارگرا بهره می گیرند. مثال مودودی همین شیوه را در سیزده سال تبلیغ دین از سوی 
پیامبر اکرم در مکه؛ یعنی فتح قلب ها، بیش از بدن ها می داند. سید قطب می نویسد: » هدف 
ما، نخست تغییر خود است تا بتوانیم بعدا جامعه را تغییر دهیم« ) موسوی، پیشین: 2۹(. و 

آخرین مرحله، تبدیل مواضع به جنگ عملی »جهاد« است)همان(. 

     یکی از دیدگاه های جالب در مورد شکل گیری و گسترش افراط گرایی اسالمی، نظریه 
هرایر دکمجیان است. او معتقد است، برای بررسی جامع بنیادگرایی اسالمی باید در مورد 
ریشه های روانی، معنوی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن و محیطی که بستر عقاید و اعمال 
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بنیادگرایانه است، تحقیق کرد. به نظر او، یک الگوی تجربی تاریخی، رابطه ی علی و معلولی 
میان بحران های اجتماعی و ظهور جنبش های مذهبی انقالبی یا تجدید حیات طلبانه است 
که خواستار از بین بردن نظم موجود و ساختن جامعه ی نوین بر پایه ی ایدئولوژی ویژه ی 
خود هستند. ایدئولوژی این جنبش ها، هم جامع و هم غیرقابل انعطاف و منعکس کننده ی 
پاسخ ها و عکس العمل های رهبران فرهمند در قبال شرایط بحرانی است ) دکمجیان، 137۹: 
14(. به نظر او، دو شرط برای قدرت یابی معنوی، اجتماعی و سیاسی بنیادگرایان الزم است:

اول( ظهور یک رهبر فرهمند؛

دوم( جامعه ای گرفتار آشفتگی.

دکمجیان از محیط عربی به عنوان محیط بحران یاد می کند و معتقد است: جهان اسالم بیش 
از دو قرن شاهد بحران های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و روحی بوده و نقطه ی اوج این 
بحران، ظهور ایدئولوژی پان ترکیسم بود، که هویت بحران را تهدید کرد. به نظر دکمجیان، 
بیگانگی عرب های مسلمان با ترک ها، در کنار نفوذ اروپا، به گسترش ناسیونالیسم عرب 
کمک کرد. با فروپاشی خالفت عثمانی، نخبگان ناسیونالیست عرب، خود را در برابر دو 
طبقه دیدند: 1( رهایی از کنترل اروپا و کسب استقالل؛ 2( ارائه ی یک ایدئولوژی برای 
شد:  افزوده  بحران  شدت  بر  خواسته،  دو  این  شدن  برآورده  با  قانون.  حکومت  استقرار 
مشکالت اقتصادی- اجتماعی عمیق تر گردید و این، خود ) چنان که مارکس و ماکس وبر و 

دورکیم گفته اند( بر پای بندی دینی افزود ) همان(.

     به نظر دکمجیان، این بحران شش ویژگی دارد: 1( بحران هویت؛ 2( بحران مشروعیت؛ 
بحران  و  نوسازی   )6 نظامی؛  5( ضعف  طبقاتی؛  تضاد   )4 اکثریت؛  و سرکوب  فساد   )3
معتقد  و  می داند  بحران های شش گانه  به  پاسخ  را  اسالمی  او ظهور جنبش های  فرهنگی. 
است، بنیادگرایی مذهبی سیاسی به عنوان واکنشی در برابر بحران اجتماعی به طرق زیر 

خود را نشان داد:

الف( رهبری فرهمند ) کاریزماتیک(، متعهد به تغییر و تحول معنوی و یا انقالبی جامعه؛

ب( وجود یک ایدئولوژی متعهد به ظهور مجدد یک منجی )مهدی/ مسیح( و در بردارنده ی 
نظم  به  دادن  برای شکل  که  اصلی،  و  کهن  اعمال  و  عقاید  ارزش ها،  نجات  برای  راهی 

بنیادگرایانه ی نو، ضروری است؛

ج( شخصیت بنیادگرا، که تحت تاثیر محیط بحران و نفوذ متقابل ایدئولوژی بنیادگرایانه، 
شکل گرفته است؛

طریق  از  بنیادگرایانه  درخواست  به  پاسخگویی  مستعد  اجتماعی  طبقات  و  گروه ها  د( 
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جهت گیری های روانی، فرهنگی و مواضع خاص اجتماعی- اقتصادی خود درجامعه و نظم 
اقتصادی جهان.

بنیادگرایانه تحت رهبری شخصیت های فرهمند، قرار گرفت تا  ه ( گروه ها و جنبش های 
فعالیت انقالبی از خود جلوه گر سازند)همان(.

     از دید دکمجیان، جذر و مد بنیادگرایی اسالمی در طول تاریخ، نشان گر یک رابطه ی 
دیالکتیکی مداوم میان اسالم و محیط اجتماعی- اقتصادی و سیاسی آن است. او، جایگاه 
جنبش اسالمی معاصر را در پرتو نه )۹( رابطه ی دیالکتیکی قابل درک می داند: سکوالریسم، 
نخبگان  اسالم  نهادی،  اسالم  اسالمی،  محافظه کاری  اسالمی،  نوگرایی  الهی،  حکومت 
ناسیونالیسم  اسالمی،  سوسیالیست های  اقتصادی،  نخبگان  اسالمی،  رادیکال های  حاکم، 
قومی، وحدت اسالمی، اسالم صوفیانه، پیکارجویان بنیادگرا، اسالم سنتی، اسالم بنیادگرا، 

داراالسالم و دارالحرب)همان(. 

     یک اثر برجسته با عنوان» جهاد« در رابطه با علل ظهور و گسترش بنیادگرایی، متعلق به 
ژیل کپل، نویسنده ی فرانسوی است. کپل مطالعه ی خود را از دید جامعه شناسانه و با تاکید 
بر متغیر های داخلی؛ مثل روابط میان روشن فکران مسلمان، جوانان فقیر روستایی، طبقه ی 
متوسط سنتی و...، و برخورد دولت با آنان، هم چنان متغیر های بیرونی؛ مثل فروپاشی اتحاد 
شوروی، پیروزی انقالب اسالمی ایران، قیمت نفت در بازار جهانی و...، ارائه و آن را در 

کشور های مختلف، مثل مصر، ایران، افغانستان، الجزایر، بوسنی و... تطبیق نموده است. 

     یکی از مفاهیم کلیدی در اثر کپل، مفهوم » وحدت کلمه« است ) کپل، 13۹2: 163(. 
از  ناشی  قرن گذشته،  ربع  در  اسالم گرا  موفقیت ها و شکست های جنبش های  او،  نظر  به 
موفقیت و یا شکست در ایجاد » وحدت کلمه«؛ یعنی ائتالف میان روشن فکران مذهبی، 
جوانان تهی دست شهری و طبقه ی متوسط سنتی بوده است. به نظر کپل، در جریان انقالب 
اسالمی ایران، این ائتالف پدید آمد، اما این تجربه در سایر کشور ها تکرار نشد. ارزیابی کپل 
در نهایت این است که چشم انداز روشنی برای ایجاد » وحدت کلمه« در کشور های اسالمی 
وجود ندارد. روشن فکران به بازبینی میراث گذشته مشغول اند و از رادیکالیسم دور شده اند. 
طبقه ی متوسط سنتی، جایگاه بهتری در ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشورهای اسالمی 
پیدا کرده اند. جوانان تهی دست شهری هم تحت تاثیر عواملی چند، مانند گذشته، رادیکال 
نارضایتی  در  ریشه  اخیر،  اسالم گرایی  است:  معتقد  ساموئیل  هانتینگتن  همان(.   ( نیستند 
به  دارد.  اسالمی  کشورهای  در  غرب  فرهنگ  بی رحمانه ی  تهاجم  و  سلطه  از  مسلمانان 
نظر او، یکی از دالیل مهم احیای دوباره ی اسالم، واکنش در برابر غرب است. البته تاثیر 
مدرنیسم در عرصه های اجتماعی- اقتصادی را نباید نادیده گرفت. بدون تردید، بازگشت 
به اسالم را می توان در حکم یک اعتراض فرهنگی قلمداد کرد. بنیادگرایان مسلمان از  این 
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نظر، نگران هستند که مبادا فرهنگ غرب تهدیدی برای آن ها به حساب آید.

5. نتیجه گیری 

با  حاضر  حال  در  اسالم  جهان  که  گرفت  نتیجه  چنین  می توان  باال،  مطالب  به  توجه  با 
وضعیت دشواری روبه رو است. از یک سو شاهد گسترش روزافزون بیداری اسالمی هستیم 
و ازسوی دیگر، شاهد مقابله و عقیم ساختن این حرکت از طریق تبلیغات بسیار مسموم و 
زهرآگین و ایجاد شبکه های مخرب و آشوب گر تحت نام » اسالم« توسط بیگانگان. پس 
اسالمی  از جوامع  برخی  در  افراط گرایی و خشونت طلبی  می توان گفت، دالیل گسترش 
عربی و آسیایی، عبارت است از: عدم آگاهی مسلمانان، منافع قدرت های بزرگ، نارضایتی 
از  ناامیدی  یک دیگر،  امور  در  منطقه  کشور های  دخالت  غرب،  متناقض  برخورد های  از 
دست یابی به اهداف، شکست اقتصادی، عدم برخورداری از حضور سیاسی، حس تحقیر 

و....

     راه حل این مشکل، همان گونه که سید جمال، عبده، اقبال، شریعتی و... باور داشتند و 
توصیه می نمودند؛ تقدم آگاهی بر آزادی است. ملت های مسلمان تا به آگاهی دست نیابند، 

از یک سو اسیر جهل خوداند و از سوی دیگر، اسیر توطئه های دشمن. 
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عقل تکفیري و  عوامل شکل گیري آن
                            محمدحسین صادقي1 

چکیده

و  سلفي  عقل  ویژگي هاي  سلفي،   ظاهرگرایانه ي  تفکر  پیشینه ی  مرور  اثر، ضمن  این  در 
عوامل شکل گیری آن، مورد بررسی قرار گرفته است. به باور نویسنده، بسنده کردن به ظاهر 
نقل،  پیروي از سلف صالح و اتکاي عقل بر نقل از ویژگی های عقل سلفی بوده، و جهل، 
سطحی اندیشی، سرخوردگی، فهم غیرجامع از دین، تکیه بر ظن، عدم توازن عقل و قلب از 
عوامل مهم شکل گیری آن است. بر این اساس، ضمن نتیجه گیری کلی از بحث؛ دوري از 
مقابله به مثل، مطالعه ی علمي، منصفانه و دلسوزانه ی  پدیده ی تکفیر، مدارا و فرصت دادن 
براي ابراز نظر و بازنگري در روش هاي تربیتي و آموزشي به عنوان راهکارهای تعدیل و 

مقابله با تفکر افراطِی برآمده از عقل تکفیری پیش نهاد شده است.
واژه هاي کلیدي: عقل،  سلفي،  تکفیري،  عقل تکفیري، افراط گرایی 

1-�دانشجوی�دکتورای�رشته�فلسفه�در�دانشگاه�قم
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1. مقدمه 

پدیدۀ تکفیر در جامعۀ اسالمی، پدیده ای دیرینه ی است و به جنگ صفین برمی گردد؛ جنگی 
که در آن، خوارج امام علي)ع( را به خاطر توبه نکردن از پذیرش » حکمیت«، که آن را گناه 
کبیره شمردند، تکفیر کردند)جریر طبری، بی تا: 57(. این نقطۀ عزیمت تکفیر، مورد توجه 
بسیاری از نویسندگان مسلمان معاصر است که در رابطه به » تکفیر« پژوهش کرده اند)حسن 
الخشن، 2006: 13(. این حادثه ی تاریخی از اهمیت بسیاري برخوردار است، زیرا این اتفاق 
نأموس در میان مسلمانان صدر اسالم،1 با گذشت زمان، نه تنها نابود نشد، که با فراز و 

فرودی که در تاریخ اسالم رخ داد، در قالب جریان های تکفیری معاصر ظهور یافت.

برمی گردد که  نکته  این  به  تکفیری  باب جریان       حساسیت و دشواری دوچندان در 
به مستندات اسالمی و سیره ی  جریان تکفیر و متولیان آن، مرزبندی کفر و دین داری را 
تفکر اسالمي معرفی  اصیل  نمایندگان  را  صحابه و سلف صالح نسبت می دهند2 و خود 
می کنند. این رویداد، تأمل جدی در باب شکل گیری تکفیر را می طلبد؛ زیرا این پدیده اي 
خسارت بار، نقش بسیار جدی در سیاه  نمایی اسالم و آموزه های اسالمی دارد. لذا ضروری 
است که مسلمانان به بازنگری موشکافانه نسبت به بسیاری از اندیشه های شان روی آورند؛ 
اندیشه های که حوادث مختلف تاریخی، آن ها را به عنوان مسلمات دینی تثبیت کرده و 
و  باور ها  این  دارندگان  از سوی  از سوی دیگران که  تنها  نه  را  انتقادی  نگاه  زمینه ی هر 
اندیشه ها باز ستانده است. این روند، دیوار نفوذناپذیِر تعصب را دور هر باوری برافراشته 
روشن  نمونۀ  تکفیر،  جریان  سازد.  نابود  را  تغییری  و  گفتگو  هرنوع  روزنه ی  و  زمینه  تا 
دگم اندیشی و زاده ی انحراِف پیش گفته است. تکفیری ها خود را صاحبان اصلی حقیقت و 
مفسران واقعی دین، ارزیابی می کنند؛ گویا هم خطاب وحی به آنان بوده است و هم حق 
به  انسان ها  همه ی  تقسیم  نتیجه اش   که  تفسیری  است؛  آنان  انحصاری  تفسیر وحی، حق 

دوسته است: » یا با ما یا علیه ما«)مالک مصطفی، 1428: 11(. 

     جریان تکفیر، امروزه بزرگ ترین فتنه ی است که گریبان گیر مسلمانان شده است؛ فتنه ای 
که بخش مهمی سرمایه و انرژی های کشورهای اسالمی و توانمندی های مسلمانان را صرف 
نابودی خودشان و ارائه ی زشت ترین چهره از دین اسالم و آموزه های انسانی آن، می کند. 

     در مطالعه ی این پدیده، مهم ترین بخش، تأمل در باب سازوکار فکری و عقلِی است 
که گردانندگان جریان تکفیر در رشد و گسترش این جریان از آن، بهره می گیرند؛ روزنه ای 

1 . پدیــده خــوارج بــرای مســلمان صــدر اســام امــر نامأنــوس بــود، نــه بــه ایــن جهــت کــه مفاهیمــی چــون کفــر و فســق و 
ضــال، بــرای آنــان روشــن نباشــد یــا در تطبیــق عنــوان تکفیــر مشــکل داشــته باشــند، بلکــه بــه ایــن جهــت کــه دائــره ایمــان 
در ایــن اندیشــه آنــان بســیار تنــگ نبــود تــا هــر گنــاه و گمراهــی و نافرمانــی، کفــر بــه حســاب آیــد. مالــک مصطفــی وهبــی 
ــه،  ــر فــی الفکــر االســامی و مجتمعــه و مبررات ــخ التکفی ــر فــی الفکــر االســامی؛ دراســة فــی تاری ــی، ظاهــرة التکفی العامل

بیــروت، دارالهــادی، الطبعــة االولــی، 1428ق-2007م، ص11.
 ُ 2. آنــان تکفیــر مخالفــان  را بــه معنــای عــام کلمــه بــه آیاتــی چــون: »ُهــَو الَّــذي  َخلََقُکــمْ  َفِمْنُکــْم کاِفــٌر َو ِمْنُکــْم ُمْؤِمــٌن َو اللَّ

بِمــا تَْعَمُلــوَن بَصیــر« )تغابن،آیــه 2( مســتند می ســازند.
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که از آن، می توان برای نزدیک شدن به راه چاره ی این فتنه و معضل، سود جست. گفتني 
پانوشت  در  که  است،  داده  اختصاص  خود  به  را  بسیاري  آثاري  تکفیر،  پدیدۀ  که  است 
به سازوکار  به طور مستقل  اثري که  به  اما  اشاره کردم،  از آن ها  برخي  به  صفحۀ نخست 
باشد،   کاویده  را  تفکر  این  شکل گیري  عوامل  و  پرداخته  جریان  این  اجتهادي  و  عقلي 
به  و  مواردي  در  بداشتي،   اله  علي  مقالۀ  و  الخشن  حسن  شیخ  کتاب  گرچه  برنخوردم؛  

صورت غیرمستقیم،  به این موضوع پرداخته است.

     در این اثر، سعی بر آن است، با ارائه ی تصویر اجمالی از پیشینۀ تاریخی اندیشۀ تکفیری 
و سازوکار عقلی این جریان، عوامل شکل گیری این طرز تفکر را مورد کاوش قرار داده و 
به این پرسش پاسخ گویم که ماهیت  عقل سلفي چیست و عامل یا عوامل شکل گیري آن، 

چه بوده است؟

2. مفهوم شناسی

2-1. تکفیری ها

)متولد  حنبل  احمدبن  به  آن  ریشه های  که  سلفی هاست  از  جریانی  تکفیری ها،  از  مراد 
241(، بر می گردد و احمدبن تیمیه )متولد 728(، ابن قیم جوزی ) متولد 751( و محمدبن 
این  بر  را  تأثیر  مستقیم ترین  و  بیشترین  )متولد 1206-1115(  نجدی  تمیمی  عبدالوهاب 

جریان دارد. 

     ضروری است که تفاوت سلفیه و تکفیری ها را از یاد نبریم. سلفیه، اصطالحی برخاسته 
از بافت بومی در فرهنگ اسالمی است و ریشه در تاریخ گذشته ی اسالمی دارد. اصطالح 
سلف در سده های پیشین در میان عالمان حدیث متداول بوده و حتي در صحیحین به کار 
رفته است)بخاری، 1407، ج : 1051( و عالماني چون بخاری،  مسلم و دارمی، بر اساس 
حدیثی منسوب به رسول خدا)ص( اقوال سلف را در صورت نبود حکمی از کتاب و سنت، 

مرجع نهایی دیده اند) ابومحمد الدارمی، 1407، ج1: 71(.

     در سده های میانه، با شکل گرفتن مذاهب اسالمی، اقوال سلف، مرجع مستقیمی در 
بیشتر محافل دینی شمرده نمی شد و تنها در میان برخی از اصحاب حدیث؛ چون مالکیه، 
اهمیت اش را حفظ کرد، اما در این دوره، روشن نبود که سلف دقیقا شامل چه کسانی است 
و در این زمینه اختالف وجود داشت که سلف، صحابه است یا تابعین یا شاگردان صحابه 

و شاگردان شاگردان آنان)همان(.

     در خالل سده های 4– 6 قمری، سلفیه) معادل اصحاب حدیث( افزون بر اهل سنت، بر 
اخباریان شیعه نیز به طور محدودی کاربرد داشته است)همان: 31(.

     اما آن چه مورد تأکید این پژوهش است، اصطالح سلفیه از سدۀ هشت قمری است که به 
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عنوان مذهب سلف در تقابل با مذاهِب شناخته شده در جهان اسالم، اعم از مذاهب کالمی 
و مذاهب فقهی شکل گرفت و نماینده ی برجستۀ آن، ابن تیمیة حرانی )728-661ق( و 
شکل گیری  در  را  تأثیر  بیشترین  که  است  عبدالوهاب)1207-1115ق(  محمدبن  سپس 

جریان تکفیری داشته اند.

2-2. عقل

عقل در لغت به معناي توقف و نهي و بازدارندگي است) فراهیدی، 140۹، ج1: 161- 162؛ 
راغب اصفهانی، 1412: 577- 578(. این مفهوم در فلسفه، معاني متعددي دارد که دو معناي 
اصلي آن، جوهر مستقل بالذات و قوه اي از قواي نفس انسان است. عقل به معناي دوم، به 
عقل نظري و عملي تقسیم مي گردد، که هریک، از تقسیمات و مراتب مختلفي برخوردار 
است)ابن اسحاق کندی، 1387: 63؛ ابن سینا، بی تا: 241(. در این اثر، مراد از عقل، معناي 
عامي است که به نیروی فهم و ادراک حقایق هستی از راه علم نافع و هدایت گر و  منبع 
شناخت در کنار نقل اطالق مي گردد. کاربرد خاص تر معناي عقل در این اثر، معناي اصولي 
آن است که به » دلیل عقل« معروف است و بر اساس نقش مستقل آن در تأمین معرفت 
تقسیم  نوع  دو  به  دیني،   نصوص  شناخت  نیروي  تنها  یا  و  نقل  کنار  در  متقن  و  مستقل 

مي گردد) انصاری، بی تا: 22۹(.

3. پیش زمینه های عقل تکفیری

با گذشت زمان و دوری مسلمانان از عصر نص و رقابت بر سر قدرت و تشدید تعصب ها 
و جنگ هایی که میان مسلمانان رخ داد، پدیده ی تکفیر رشد یافت و اعتدال، امر استثنایی 
به  برابر دشمنان  افراد ضعیفی در  یا  از دین شدند  به بدفهمی  یا متهم  گشت و معتدل ها 

حساب آمدند.

     بررسي سیره ی رسول خدا)ص( در مواجهه با اندیشمندان و متکلمان یهودی و نصاری، 
انحرافی را در حیات فکری مسلمانان از اعتدال و تحمل و تنوع فکری به سوی جزم گرایی 
و افراط، نشان می دهد) علی آل طالب، 142۹: 21( که نقش عامل سیاسی در آن بسیار پر 
رنگ است. حکومت های وقت، مانند امویان و عباسیان از پدیدۀ تکفیر به عنوان سیاستی در 
جهت دورکردن مخالفان از قدرت، بهره بردند و لذا واعظان در خدمت قدرت قرار گرفتند 
و مذهبی نماند جز این که دیگری را تکفیر کند) مصطفی وهبی، پیشین: 12(. در تحلیل 
روند شکل گیری عقل تکفیری، التفات به این امر، بسیار روشن گر است؛ گرچه بررسي این 

جنبه، هدف اصلی این نوشته نیست.

     با رحلت پیامبر)ص( و شکل گیری نیازهای دینی، دو دسته از دانشمندان در میان جامعۀ 
اهل سنت پدیدار گشت: » اهل حدیث« و » اصحاب رأی«. آنها به عنوان پرچمداران دین، 
برداشت و فهم خود از کتاب و سنت را در اختیار مردم قرار می دادند. اهل حدیث، که 
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»قیاس«  که  بشری  اندیشۀ  ورود  از  می فشردند،  پا  روایات  از چارچوپ  نشدن  بر خارج 
مظهر آن بود، جلوگیری نموده و در برابر آن می ایستادند. این دسته، که بیشتر اهل حجاز 
بودند، اشخاصی چون مالک بن انس)17۹-۹3 ق(، محمدبن ادریس شافعی)240-150ق( 
سفیان ثوری)متوفای 161ق(، احمدبن حنبل)241-161ق(، و داوود   بن علی اصفهانی)270-
ابوحنیفه«) 150-80  امام »  اما شخصیت مهم» اصحاب رأی«،  200ق( را در بر می گیرد. 
ق.( در عراق بود، که افزون بر کتاب و سنت از قیاس نیز بهره می بردند) شهرستانی، ملل 

و نحل: 243- 244(. 

     پس از افول تفکر اهل حدیث در اوایل قرن هشتم، ابن تیمیۀ حرانی )728-661ق( 
به احیاء و بازسازی این تفکر، به ویژه اندیشۀ احمد حنبل پرداخت و با شعار پر جذبۀ » 
بازگشت به عقاید پیشینیان«، مخالفین خود را به بدعت گذاری متهم کرد) یوسفیان، 1383: 

140(. وی به صراحت، سلفیه را اصحاب حدیث خواند)ابن تیمیه، 1417: 203(.

     پس از ابن تیمیه، برخی شاگردان وی، مانند ابن قیم جوزی)751-6۹1ق( و شاگرد 
او، ابن رجب حنبلی)736-7۹5ه .ق(، و برخی فقهای مذاهب غیرحنبلی، مانند ابن کثیر 
پیشین:  دیگران،  و  هوشنگی  پرداختند)  وی  اندیشه های  ترویج  به  دمشقی)774-701ق( 
31(. عالمان سلفی پس از سدۀ هشت قمری، بر اجتهاد فقهی متمرکز بودند و در حوزه های 
عقاید میان آنان فاصله های محسوسی به وجود آمد. در فقه نیز اجتهاد آنان بر اصالح مذهب 
تأسیس مذهب مستقل و منسجم) همان: 32(. در قرن دوازدهم هجری،  تا  بود،  متمرکز 
محمدبن عبدالوهاب)1206-1115ق(، پرچم دار جریان سلفی  گردید و به احیای اندیشه ی 

ابن تیمیه روی آورد و بسیار تندرو تر از او ظاهر گشت. 
     جریان تکفیری معاصر، بعد از محمدبن عبدالوهاب و با حمایت محمدبن سعود به 
صورت ساختار سیاسی درآمد. وی سعی کرد مانند ابن تیمیه، جمعی میان بازخوانی مذهب 

و فعالیت اجتماعی و سیاسی، تحت عنوان سلفیه ارائه دهد) همان: 33(. 
     دو نکته ی مورد اتفاق در خصوص آموزۀ او از سوی مخالفان و موافقان وی این است 
که او در جنبۀ نظری با عنوان خرافه ستیزی به شدت به تقلیل تعالیم اعتقادی پرداخت و به 
ساده سازی آن روی آورد و در جنبۀ عملی، موج عظیمی را به نام جهاد راه انداخت و دولت 

حامی خود را سِر کار آورد) عثمان، 1401: 32(.
     مشرب وی، در اثر افراطی بودن در عمل کرد، ساده بودن در آموزه ها  و برخورداربودن 
از حمایت های آل سعود، ظرفیت بیشتری برای فعالیت های سیاسی در راستای دستیابی به 
حاکمیت داشت) ر.ک: جمعی از نویسندگان، 13۹0: صفحه 83 به بعد(. تعصب افراطی 
پیروان او، نه تنها فرقه های غیرسنی، به خصوص شیعه را هدف قرار می داد، بلکه مذاهب 
گوناگون اهل سنت و حتی جریان های رقیب سلفی را نشانه  گرفت) مالکی، 1386: 111ف؛ 

عبدالوهاب، 13۹۹ ه .ق: 58- 64(.
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با عنایت به آن چه گفتیم،  اندیشۀ تکفیری در ادامۀ جریان نص گرایی است، که از آغاز ظهور 
اسالم، جمود بر ظواهر آیات قرآن و روایات پیامبر)ص( و تدین پیراسته از تعقل را محور 
اصلی حیات دینی خویش قرار دادند. روح کلی حاکم بر جریان های خوارج، تعطیل گرایان، 
تشبیه گرایان، حنبلیان و ظاهریان، همین شیوۀ خردستیزانه است) یوسفیان، پیشین: 123(. اما 
آن چه دوران معاصر را از حساسیت بیشتری برخوردار می سازد،  پیوند این تفکر با اهداف 
و تحوالت سیاسی و اجتماعی است. در این میان، آن چه اهمیت بنیادي دارد، تأمل در باب 

زیرساخت هاي فکري و عقلي است که گرداننده ي این تفکر افراطي است.  

4. چیستي و منزلت عقل در تفکر تکفیري

به نظر می رسد برای رسیدن به تصویر شفاف از ماهیت و منزلت عقل در جریان تکفیری، 
شیوه ي  بهترین  آنان،   و جهت گیری های  جریان  این  بزرگان  فهم  روش  و  بیان ها  بررسی 
تکفیری،   تفکر  منزلت معرفتی عقل و جایگاه خرد در  بررسی،  این  از  باشد. پس  ممکن 

روشن خواهد شد. 

     با نگاه به میراث پیشگامان تفکر سلفی، می توان روش فهم و تفکر سلفي را با این 
ویژگی ها توصیف کرد:

4-1. بسنده کردن به ظاهر قرآن

قرآن در اندیشۀ سلفی ها با عنایت به مرجعیت اعتقادی و اخالقی آن، جایگاه بلندی دارد، 
اما در این روش و نگاه، ظاهر متون اهمیت اصلی را دارد و تدبر و تعقل برای درک بهتر 

زبان قرآن و دست یابی به حقایق آن، اهمیتی ندارد، زیرا: 

     نخست این که، اصل در فهم متون، ظاهر است، جز این که دلیل محکمی برای عدول از 
ظاهر یافت شود) بداشتی، ص 4 به نقل از نحالوی، 1406: 48 و 58(. 

    دوم این که، تأویل عقلی در آیات الهی و مباحثي چون صفات » رب« جایز نیست. ابن 
َّتِي  ْرِق َوالَْغْرِب َعَلى اْلِيَماِن بِالُْقْرآِن َواْلََحاِديِث ال تیمیه می گوید: » اتََّفَق الُْفَقَهاُء ُكلُُّهْم ِمْن الشَّ
بِّ َعزَّ َو َجلَّ ِمْن َغْيِر تَْفِسيٍر  َعَلْيِه َو َسلََّم فِي ِصَفِة الرَّ  ُ ِ َصلَّى اللَّ َجاَء بَِها الثَِّقاُت َعْن َرُسوِل اللَّ
ُ َعَلْيِه َو َسلََّم  ا َكاَن َعَلْيِه النَّبِيُّ َصلَّى اللَّ َر َشْيئًا ِمْن َذلَِك فََقْد َخَرَج ِممَّ َواَلَوْصٍف َواَل تَْشبِيٍه فََمْن فَسَّ
نَِّة ثُمَّ َسَكتُوا«)  ُروا َولَِكْن آَمنُوا بَِما فِي الِْكتَاِب َوالسُّ َُّهْم لَْم يَِصُفوا َو لَْم يَُفسِّ َو فَاَرَق الَْجَماَعَة . فَِإن

ابن تیمیه، 1426 ق. ج 4: 4 و 5(

     چنان که مي بینیم، در باب صفات» رب«، تفسیر، توصیف و تشبیه جائز نیست، و ایمان 
و تسلیم، تنها گزینه اي باقي مانده پیش روي ماست و اتخاذ چنین موقف نیز سیرۀ رسول 
خدا)ص( و اصحاب اوست. در این مقام، نه شأني براي شناخت عقل و چون وچرایي عقلي 
است و نه تفاوتي میان ما و صحابه و تابعین و فرقي میان زمانه ی ما و روزگار آنان ملحوظ 
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است. از سوي دیگر، در مواردی، به جز صفات » رب«، که تفسیر و فهم در باب آیات 
نیاز است، سلفی ها فهم سلف صالح را بر فهم خودشان ترجیح می دهند) مصطفی حلمی، 
پیشین: 62(. به اعتقاد ابن تیمیه، میزان مخالفت در عقیده و عمل با سلف صالح، به همان 
و  دانا تر  پیامبر اند و  پیروان  آنان  این که  الهی محروم می سازد؛ چه  از رحمت  را  ما  میزان 
استوارتر در ایمان نسبت به ما. بر این اساس، فهم آنان از حدیث بهتر از ماست) ابن تیمیه، 

پیشین: 8(.

     سوم این که، از منظر سلفی ها می توان به جای سهم دادن به عقل در تفسیر قرآن کریم، 
به روایات تفسیری بسنده کرد. احمد بن حنبل می گوید: » السنۀ تفسر القرآن و هی دالئل 
القرآن و لیس فی السنَۀ قیاس، و التضرب لها االمثال و التدرک بالعقول و ال األهواء انما هو 

االتباع و ترک الهوی«) الشیبانی، 2006: 7؛ فواز احمد، 1۹۹5: 1۹(.

     بر اساس سخنان ابن قیم جوزی، احمد ابن حنبل در تعارض احتمالی میان حدیث 
و نصوص قرآن، به ترجیح حدیث بر قرآن گرایش دارد) الجوزی، 1۹86: 6۹(. و خواهد 
و  دوم  از سوی خلیفۀ  آن  منع  و  تدوین حدیث  تاریخ  به  عنایت  با  گرایش  این  که  آمد 
جعل گسترده ی روایات با انگیزه های مختلف سیاسی و اجتماعی، چه پیامدهای زیان باری 
را  به رسول خدا  انتساب  قابلیت  مقدار  موردنظر چه  احادیثی  و  باشد  داشته  می توانست 

می تواند داشته باشد)مصطفی حلمی، پیشین: ۹2(.

     عقل در فهم سنت، همانند کتاب،  نقشی ندارد. احمد ابن حنبل، سنت را با عقل غیرقابل 
دستیابی می داند و تنها به پیروی از آن سفارش می کند: »...و ال تدرک بالعقول و ال األهواء 

انَما هو االتبَاع و ترک الهوی«) ابن حنبل، پیشین(.

     در تعامل با سنت و حدیث و فهم آن،  شروطی نیاز است که رهبراِن جریان تفکیر درعین 
از عقل و  بهره گیری  بر  افزون  نیستند.  آن  پای بند  دارند،   اذعان  آن  به ضرورت  حالی که 
احراز ناسازگاری روایت با حکم قطعی عقل، اطمینان از ثبوت سنت و صحت آن بر اساس 
معیارهای علمی وضع شده از سوی رجالی ها و دیگران، فهم حدیث بر اساس سازوکار 
لغوی، بررسی زمینۀ صدور حدیث، فهم حدیث در پرتو قرآن و با نگاه با آن، اطمینان از 
عدم معارض قوی تر از آن در قرآن و سنت یا اعتباری حاصل از کثرت نقل روایت و موارد 
دیگر ترجیح) رک.: قرضاوی، 2006: 37-38(، و ... از جمله شروطی است که برای پذیرش 
یا رد و فهم و تفسیر روایات،  مورد اتفاق عالمان سنی و شیعی است، ولی در شیوۀ  فهم 

تکفیری ها مغفول می ماند) الخشن، پیشین: 125- 126(. 

4-2. پیروی از َسَلِف صالح

خصوصیت مهم دیگر سلفی ها، پیروی از سلف صالح است. زیرا آنان نسبت به بقیه دانا تِر 
به دین و پایدارتر به آن است. ابن تیمیه مي گوید:» فَُهْم أَْكَمُل النَّاِس َعْقًل ؛ َوأَْعَدلُُهْم قِيَاًسا 
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فَِراَسًة  ُهْم  َوأَتَمُّ َجَداًل  َوأَْقَوُمُهْم  اْستِْداَلاًل  َوأَْهَداُهْم  نََظًرا  ُهْم  َوأََصحُّ َكَلًما  ُهْم  َوأََسدُّ َرْأيًا  َوأَْصَوبُُهْم 
و   8  :4 پیشین، ج  تیمیه،  ابن  َسْمًعا...«)  َوأَْصَوبُُهْم  َوُمَكاَشَفًة  بََصًرا  ُهْم  َوأََحدُّ إلَْهاًما  َوأَْصَدقُُهْم 
۹(. ابن تیمیه در این کالم، سلف صالح را انسان هاي کامل و همسنگ پیامبران و امامان 
معصوم)ع( قرار مي دهد که از کامل ترین ِخَرد و توان استدالل و بصیرت بهره مند اند و بر 
این اساس، نتیجه  مي گیرد که مخالفت با اهل قرآن و حدیث در عقیده و عمل، پیامدي جز 

دورشدن از رحمت الهي را دربرنخواهد داشت) بداشتی، 200۹: ۹(.

     مشکل این است که سلف صالح از نگاه سلفي ها دایرۀ گسترده ای را شامل می شود. بر 
اساس حدیث » خیر القرون قرنی...«) ابن کثیر، بی جا: 252(، سلف صالح، صحابه، تابعین 
و تابعیِن تابعین تا سه قرن اول اسالمي را در بر می گیرد) حلمی، پیشین: 15۹(. با وجود 
این، سلفي ها به پیروي تمام و کمال از سلف صالح ادامه مي دهند. مصطفي حلمي پس از 
اشاره به مبحث صفات الهي و اثبات بدون کیف آن تصریح مي کند: » و في المسائل الكلمية 
االخري اتخاذ الوائل قدوة  في النظر و العمل،  فالقرآن و الحديث اوال،  ثم االقتداء بالصحابة 
ثانيا الن الوحي كان ينزل بين أظهرهم، و عدم ظهور البدع و الهواء فيهم... فالمعقول ما وافق 
هدي السلف الصالح، فهم أكثر دراية و فهما للشرع من غيرهم«) همان(. حلمي سخن پیشین 
ابن تیمیه را تکرار مي کند و شناخت عقلي را کامال محدود به هدایت سلف صالح مي سازد 

و معرفت عقلي را به نفع نقل مصادره مي کند.

     در این مورد نیز پیروی مطلق از سلف صالح به بیان سلفي ها بر اصول دیني و عقلي 
با عنایت  پیامبر)ص(  اثبات عنوان صحابی بر همۀ معاصرین  این که اوال  استوار نیست؛ چه 
به متهم بودن تعدادی بسیاری آنان به جعل حدیث در راستای اغراض فردی، قبیله ای و 

سیاسی، نادرست و دور از صواب است.3

     ثانیا ترجیح فهم سلف بر فهم آیندگان، بدون احراز وثوق و عدالت سلف، به دور از 
خرد و آموزه های دینی است. در مسند احمدبن حنبل از رسول خدا)ص( نقل شده است: 
»ُرب حامل فقه و ليس بفقيه و رب حامل فقيه...«) الشیبانی، پیشین، ج 5: 183( این حدیث،  
به نکته اي مهم دیگر) فهم و اجتهاد(  تأکید دارد و برتري همه ی صحابه نسبت به آیندگان 
به شکل مطلق، به خصوص در عرصه ی فهم عمیق و همراه با تأمل را،4 رد مي کند و در 

تعارض با اندیشه و ادعاي سلفي هاست. 

ــر از جاعــان و  ــر، 703 نف ــی در الغدی ــه امین ــن ســخن از ســوی علمــای شــیعه و ســنی مطــرح گشــته اســت. عام 3 . ای
ــاب و الســنة  و  ــي کت ــر ف ــي النجفــي،  الغدی ــرد. ر.ك:  عبدالحســین احمــد االمین ــام می ب ــر)ص( را ن ــان معاصــر پیامب دروغگوی
ــه  ــد عام ــني مانن ــیعه و س ــر ش ــن دیگ ــث. محققی ــان حدی ــث جاع ــن، مبح ــة امیرالمومنی ــران، مکتب االدب،  ج10و 11،  ته
عســکری و ســامر االســامبولی از محققیــن معاصــر اهــل ســنت، نیــز بــه بررســی احادیــث جعلــی از ســوی معاصــران رســول 
خــدا)ص( پرداخته انــد و مــواردي بســیاري را نشــان داده انــد. ر.ك: علــي الــه الل بداشــتی، نقــد اصــول ســلفیه، پیشــین، ص 10. 
 4. »فقــه« در زبــان عربــي خاص تــر از معنــاي علــم اســت و بــه شــناخت عمیقــي همــراه بــا تأمــل اطــاق مي گــردد. حســن 
مصطفــوی، التحقیــق فــی کلمــات القــرآن، طهــران، وزارة الثقافــة و االرشــاد االســامی، الطبعــة االولــی، 1368 خورشــیدی، 

ج9، ص 123.
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     ویژگی پیروي از سلف در تفکر سلفي به قدری گسترش می یابد که از پیشگامان این 
تفکر، قدرت اندیشیدن را سلب می کند و لذا محمدبن عبدالوهاب می گوید: » و انى الحمدلل 
متبع و لست بمبتدع...« يا »و نحن و لل الحمد متبعون غير متبعين على مذهب االمام احمد ابن 

حنبل.«)فتحی عثمان، پیشین: 41(.

    و جالب تر این است که سلِف صالح حتي به معناي وسیعي که سلفي هاي تکفیري به 
کار مي گیرند، خود چنین نگاهي به گفته ها و رفتارشان نداشته و تقدس جاودانه و دگمي 
را براي خود باور نداشتند،  بلکه آنان به مقتضاي علل احکام و بالندگي در حیات و منطق، 
ثابت قبول داشتند.  با حفظ اصول  مانند عرف هاي دیگر، تکامل را از خوب به خوب تر 
پیامبر و یارانش در شهر مکه عرف و عاداتی را داشتند که در مدینه تفاوت مي کرد و اجتهاد 

بر همین اساس به وجود آمد) رمضان البوطی، پیشین: 1۹-14(.

4-3. اتکای عقل به نقل 

با عنایت به وی ژگي هاي فوق و کالم احمدبن حنبل و محمدبن عبدالوهاب،  در تفکر سلفي، 
ایمان و الهیات نقطه ی عزیمت است، نه عقل و عقلیات) حنفی، 13۹0: 443(، اما در تفکر 
تکفیري این امر کامال بر عکس است. برخي از سلفي هاي معاصر تالش مي کنند نشان دهند 
که بزرگان سلفي، چون ابن تیمیه و ابن قیم و دیگران،  دین را بر فطرت و پایه هاي بدیهي 
عقل استوار کرده اند و در صددند با بیان نقش عقل و فطرت در داللت بر ربوبیت خدا،  
سهمي از عقل را در تفکر سلفي نشان دهند) علی امیر، 1۹88، ج 1: 185 و 215(، اما این 
مقدار از معرفت عقلي، حتي اگر مورد پذیرش سلفي ها باشد،  محل مناقشه نیست. عالوه 
بر این که همین مقدار نیز با گفتۀ  سلفي هاي دیگر نمي سازد و مقایسه ی این ادعا و سخنان 

مصطفي حلمي مدافع دیگر تفکر سلفي،  ناسازگاري تفکر سلفي را آشکار مي سازد.

    حلمي به مناسبت بیان جایگاه صحابه، به این امتیاز آنان اشاره مي کند که آنان متکلم 
قرار  خویش  عزیمت  نقطه ی  را  شرع  و  مي دادند  ترجیح  درایت  بر  را  روایت  و  نبودند 
مي داند»... ثم االقتداء بالصحابة ثانيا لنزول الوحي بين أظهرهم، و عدم ظهور البدع والهواء 
فيهم، و يتميزون عن أهل الكلم بأنهم أهل الحديث، فيقدمون الرواية على الدراية، و يتميزون 
عن المتكلمين بأنهم يبدأون بالشرع ثم يخضعون العقل له فالمعقول ما وافق هدي السلف الصالح، 
فهم أكثر دراية و فهما للشرع من غيرهم، فالعقل خاضع للنص ال العكس.«) حلمی، پیشین: 

)15۹

     اوال دو سخن فوق، باهم ناسازگار است، ثانیا بر اساس آموزه های اسالمی، زیربنای 
تفکر دینی و نقطۀ شروع اندیشۀ توحیدی، عقل است) طباطبایی، ج 3: 202- 204(؛ عقل 
از حجیت ذاتي برخوردار است و هرگونه آسیب زدن به آن، به ویران کردن دین مي انجامد. 
نقل تعارض نیست، ولي در تعارض  بر اساس دیدگاه دوم، میان شناخت قطعي عقل و 



58

13
95

یز 
 پای

،1 
اره

شم
ل، 

ل او
سا

قطعِی عقل با ظاهر نقل، عقل ترجیح خواهد یافت و حتي حجیت ظواهر دیني از این نگاه 
بر عهده ی عقل خواهد بود) طباطبایی، 1374، ج2: 266(. با این وجود، حریم معرفتی عقل 
محدود است) همان، ج5: 258؛ طباطبایی، 1354(، ولي عقل سلفي هم در ابتناي دین بر 
عقل مشکل دارد و هم در صورت تعارض عقل و نقل؛ زیرا حتي تقدم نقل بر عقل باید 

مبناي عقلي داشته باشد.

5. نقش عقل 

پس از توصیف ویژگی های بنیادی تفکر سلفی، ماهیت و جایگاه عقل در نگاه آنان روشن 
می گردد. سلفیه مانند فرقه های دیگر اسالمی، تمسک به عقل و ضرورت نیاز به آن را در 
ساحت عمل و در امور جزئي زندگي می پذیرد، اما آن چه مهم و مورد  تأمل است، نقش 
اعتقادات و آموزه هاي دیني در سطح کالن تر است. مصطفی حلمی از  عقل در محدودۀ 
محققین معاصر سلفی با استناد به ابن خلدون می گوید: » أن العقل ال يستطيع ان يزن به امور 

التوحيد و اآلخرة و حقائق النبوة حقائق الصفات االلهية«) حلمی، پیشین: 61(.

     اما بر اساس سخن فوق مي توان پرسید که براي عقل چه ساحتي مي ماند؟ این سخن آیا 
به معنای صرف تمسک به نقل و کنار نهادن درایت و تأمل عقلی نیست؟ جواب مدافعان 
تفکر تکفیري به گفتۀ حلمی این است که ما پا جای پای صحابه می گذاریم؛ آنان اهل نظر 
بودند و بر این اساس، امر معقول را با مالک سازگاری با راهنمایی و نظر آنان می توان معین 

ساخت) همان: 15۹- 160(.

     این دفاع چگونه سهم عقل را در این تفکر باز می نمایاند، تا بتوان درجه ای ناچیزي از 
تفکر عقلي را به آن نسبت دهیم و آنان را در مرحله ای باالتر از تقلید محض دسته بندی 
یقیني  احکام عقل چون  که  مي کند  تصریح  که مصطفی حلمي  است  درحالي  این  کنیم؟ 
است،  معیار درستي و نادرستي است، ولي حوزه ی معرفتي و توان آن محدود است) حلمی، 
پیشین: 61(. اما پرسش این است که شناخت عقلي در کجا معتبر است و محدوده اي براي 

آن باقي مي ماند؟ 

با عنایت به نقش معرفتي عقل در تفکر سلفي، پرسش این است که راز و چرایی       
بر اساس  افزون برآن،  باشد؟  انسان از سوی خدای متعال چه می تواند  آفرینش خرد در 
به  آیه ی موجود در باب دعوت قرآن کریم  از سیصد  نقل گرایانه ی سلفی ها، بیش  مبنای 
َوابِ  ِعْنَد  تعقل و تفکر) رک: محمدحسین طباطبایی، المیزان، ج 5: 255(، مانند: » إِنَ  َشرَّ الدَّ
َّذيَن ال يَْعِقُلون«) یونس:  ْجَس  َعَلى ال َّذيَن ال يَْعِقُلون« ) انفال: 22(؛ »َو يَْجَعلُ  الرِّ مُّ الْبُْكُم ال ِ الصُّ اللَّ

100(، و ...، چه توجیه و تفسیری می تواند داشته باشد؟  

     چنان که اشاره شد، منزلِت معرفتِي عقل در تفکر سلفي ها در باب اعتقادات، الگویی است 
که به حوزه هاي دیگر نیز کشانده مي شود. با نگاه فوق طبیعی است که منزلتی برای عقل و 



59

آن
ي 

ير
ل گ

شك
ل 

وام
و  ع

ي 
ير

كف
ل ت

عق
استدالل عقلی و متمسکان به روش استداللی، باقی نمی ماند: » إَن الفلسفة و المتكلمين من 
أعظم بنى آدم حشوا و قوال للباطل و تكذيبا للحق فى مسائلهم و دالئلهم...كل ما يقول هؤالء 
فيه باطل إما فى الدالئل و إما فى المسائل...إنَك تجدهم أعظم الناس شك...«) حلمی، همان: 
62( و از این نظر، متکلمین و فالسفه ی اسالمی به جای یاری رساندن به اسالم و دفاع از 
آن، تالش عقلی شان را در عرصه ای به کار بستند که قرآن و سنت در آن، کفایت می کرد و 
چون دیدگاه های شان را بر مبانی استداللی قرآن استوار نساختند، نتیجه ی کارشان بدعت و 

فتنه بود) همان(.  

» أهل  بلندی است:  از منظر پیشگامان تکفیر،  جایگاه       در مقابل، جایگاه اهل حدیث 
الحديث و السنَة هم أعظم الناس علما و يقينا و طمأنينة و سكينة....«) ابن تیمیه، پیشین: 26( 
این موقف هم تأیید دیگري است که جایگاه عقل و عقل گرایان را در تفکر سلفي به خوبي 

نشان مي دهد.

     در این میان، برخی از معاصرین، مانند العزاوی قیس خزعل، به جایگاه مهم عقل، تفکر 
و اجتهاد در تفکر سلفي اذعان دارند. وی تأکید می کند که تفکر سلفي بر عقل و اجتهاد 
استوار است، اما هم چنان پای بند نص اند. به اعتقاد او، سلف صالح، عقل را در مرحله ی سوم 

و پس از کتاب و سنت قرار می دادند) العزاوی، 1۹۹2: 27(.

     این سخن، اوال با مستنداتي که تاکنون از بزرگان سلفي نقل کردیم در تهافت آشکاري 
است و از سوي دیگر به فرض پذیرش نقش معرفتي اندک براي عقل و نقش آن در اجتهاد،  
این مقدار از معرفت عقلي نیز براي نابودي عقل به کار مي رود. عقل سهم اش این است که 

ما را به نص برساند. 

     باالتر از این، وقتي فهم گذشتگان بر فهم ما حتي براي درک متون دیني تقدم دارد،  
نتیجه ی این سخن، یعني سلب کردن کم ترین نقش معرفتي عقل از آن و اساسا نوبت به 

شناخت مستقل عقلي در اجتهاد یا تعارض عقل و نقل و حجیت ذاتي عقل نمي رسد.

     طبیعي است که با منزلت چنین عقل،  سازوکار عقلي و اجتهاد منسجم شکل نمي گیرد. 
یکی از مهم ترین دالیلی که فقدان چنین سازوکاري را در میان تکفیری ها مبرهن می سازد، 
مبنای  نبود  تعارض گویای  این  به هم روا می دارند؛  این جریان نسبت  تکفیری است که 
منسجم و ساختار متقن عقلی و اجتهادی در این جریان است. نمونه هاي بسیاري از این 
دست فتاوي را در آثار تکفیري ها مي توان نشان داد. به عنوان نمونه، پس از وفات محمد 
بن عبدالوهاب، شیخ عبداللطیف بن عبدالرحمن شاگرد و پیرو او، با صدور فتوا هایی، امیر 
عبداهلل بن فیصل را به علت درخواست کمک از دولت عثمانی، »کافر« دانست و پس از چیره 
شدن امیر بر ریاض، با او بیعت کرد و فتوا داد که او بار دیگر اسالم آورده و اعالم کرد جواز 

تکفیر او برایش ثابت نشده است)النجدی، 1425، ج 8: 22 و 33(.
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     فقدان سازوکار اجتهادی عقل بنیاد، سبب می گردد که تناقضات آشکاری در داوری ها 
و آشفتگی در اندیشه و فتاوی رخ دهد و این خصوصیت در سخنان ابن تیمیه به وضوح 
پیداست. او از سویی تکفیر مسلمانان را به خاطر گناه و اشتباه، نخستین بدعت در اسالم 
ُل بِْدَعٍة َظَهَرْت فِي اْلِْسَلِم فََكفََّر أَْهُلَها الُْمْسلِِميَن َواْستََحلُّوا ِدَماَءُهْم َوأَْمَوالَُهْم«)  َُّه أَوَّ می داند: » فَِإن
ابن تیمیه، مجموع الفتاوی، ج13: 31( و خوارج را به خاطر تجاوز، قتل و غارت دیگران، 
سرزنش می کند) حامد، ائمۀالکفر: ۹5 و 104-105( و از سوی دیگر هردوی ابن تیمیه و 

محمد ابن عبدالوهاب به تکفیر مسلمانان دیگر اقدام می کنند) وهبی، پیشین: 13(. 

توصیف  و  اجتهادي  روش  از خالل  را  سلفي  تفکر  در  عقل  معرفتي  نقش  این جا  تا     
انتقادی به  بیان داشتیم و چنان که دیدیم تفکر سلفي، اغلب تهی از نگاه  ویژگي هاي آن،  
روایات، سنجش روایات با کتاب) قرآن( و مسلَمات عقلی است و نمی توان سهمی برای 
عقل در آن تعیین کرد) بداشتی، پیشین: 10(. اینک باید دید چه عوامل در شکل گیري این 

تفکر نقش دارد.

6. عوامل شکل گیری عقل تکفیری

این  تاریخی و فکری  بیان خاستگاه  بر  افزون  مرور سرگذشت جریان سلفی و تکفیری، 
جریان، به اجمال منزلت عقل را در این جریان نمایاند و آن چه را باید بیشتر کاوید و تأمل 
کرد، این پرسش است که عوامل شکل گیری این جریان چه بوده و هست؟ بررسی این 

عوامل تالش برای یافتن دردی است که بدون آن، عالج و راه حل میسر نیست.

      واقعیت این است که نمی توان شکل گیری جریان تکفیری را به عامل یگانه و یا عوامل 
اجتماعی،  روانی،  دینی،  متعدد  عوامل  پدیده،  این  پس  در  برگرداند.  منحصری  و  معین 
تعارض  و  اضطراب  دینی،  نصوص  رفتن  از دست  و  زمان  سیاسی، گذشت  و  اقتصادی 
نصوص، جعل حدیث) وهبی، پیشین: 6؛ الخشن، پیشین: 105(( و ... وجود دارد که هر 
و  فکری  عوامل  برخی  به  تنها  نوشته  این  در  است.  بررسي جداگانه اي  نیازمند  حوزه ای 

فرهنگی با عنایت به موضوع این نوشته می پردازیم:

6-1. جهل 

جهل، همواره عامل دشمن ساز در میان انسان ها بوده است؛ چه این که انسان، دشمن آن چی 
آن،  ارزش های  و  دینی  معارف  به  نسبت  اندک  دانش  اساس،  این  بر  نمی داند.  که  است 
در  و سطحی نگری  دِگم اندیشی  جهل،  است.  تکفیری  جریان  شکل گیری  مهم  عوامل  از 
نمونه های اولیه ی جریان تکفیری، مانند خوارج و جریان های امروزی هردو وجود دارد و 
این، نشانگر رابطۀ تنگاتنگ و مالزمه میان این ویژگی ها با اندیشۀ تکفیری است) همان: 

 .)105

     به موازات افزایش جهل، تحجر و دگم اندیشی و انعطاف ناپذیری نسبت به اندیشه های 
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دیگر افزایش می یابد و در مرحلۀ جهل مرکب، هرگونه نصیحت پذیری و نگاه انتقادی با 
واکنش تند، مقابله می گردد؛ چه این که انسان حقیقت را در اختیار خودش می پندارد) همان: 
آمدی،  ينتفع «)تمیمی  بالمواعظ ال  و  يرتدع  ألجاهل ال   « امیرمؤمنان)ع(:  فرمودۀ  به  و   )106
1410: ۹2(؛ » ألجاهل  ال يعرف  تقصيره و ال يقبل من النّصيح له«) غررالحکم: ۹7( نادانی و 
سفاهت این گونه و به آساني به تکفیر و گمراه شمردن دیگران منجر می گردد: » ألّسفه  مفتاح  

الّسباب«)همان: 2۹(.

     جهل در همراهی با تَدین و زهد، به خطر و مصیبت بزرگ تر می انجامد؛ چه این که از 
سویی به تصَلب فکری و اعتقادی بیشتر انسان منجر می گردد و از سوی دیگر ظواهر دینی، 
در نگاه تودۀ مردم مشروعیتی برای زاهد نمایان سطحي نگر می بخشد و ایستادن در برابر آنان 
امیرمؤمنان)ع( آن  را کمر شکن توصیف  را بسیار دشوار می سازد. همین دشواری است که 
می کند: » ما قصم  ظهري  إاّل رجلن عالم متهتّك و جاهل متنّسك هذا ينفر عن حّقه بتهتّكه و 
هذا يدعوا إلى الباطل بتنّسكه«) همان: 6۹6( و به همین جهت است که امام)ع( اقدام اش را 
در برابر خوارج، درآوردن چشم فتنه می داند؛ اقدامي که کسی دیگر را یارای آن نیست، زیرا 
جهاد او ایستادن در برابر حافظان قرآن و شب زنده داران سطحی اندیشی بود که نشانه های 

بیرونی زهد، در چهره های شان پدیدار بود. 

     حسن بن فرحان مالکی در باره محمدبن عبدالوهاب می گوید: » او دعوت را با شور و 
شوق، بی باکی، پافشاری، علم اندک و ورع بسیار به پیش برد و زمانی که این دو ویژگی)علم 
اندک و ورع بسیار( یکجا جمع شود، اثر بزرگی بر تدابیر و فعالیت های شخص می گذارد و 
در نتیجه به افراط، سخت گیری و غلو در مطالب خود می افزاید.«) حسن بن فرحان مالکی، 

مبلغ، نه پیامبر: 1۹2(

     جهل نسبت به معارف دینی و یا فقدان غنای الزم معرفتی نسبت به آموزه های دینی، 
به عنوان یکی از عوامل اساسی در شکل گیری افراط، واقعیتی است که مطالعات میدانی آن 
را به خوبی تأیید می کند؛ به عنوان مثال، مارک سیجمن پزشک جنایی در یک سخنرانی با 
عنوان بررسی » شبکه های تروریستی سلفی در جهان«، با مطالعه روی هشت صد زندانی 
افراط را رد  باب عوامل شکل گیری  احتمالی و دخیل در  از فرضیه های  بسیاری  القاعده، 
می کند و فقدان تحصیالت مذهبی در میان آن ها را برجسته کرده و نقطۀ مشترک مهم آنان 
ارزیابی می کند. بسیاری از افراد مورد مطالعه، پزشک یا مهندس بوده اند که خودخواهانه 
زدند)  دست  قرآن  تفسیر خشونت آمیز  به  و  می دانستند  دینی  متون  فهم  به  قادر  را  خود 

هوشنگی و دیگران، پیشین: 147(.

     مصداق دیگر جهل، جهل نسبت به دیگران است؛ عدم شناخت از دیگران و ایجاد 
دیوار حائل فراروی خود، تصویر نادرستي از آنان در ذهن انسان القاء می کند و اعتدال را 



62

13
95

یز 
 پای

،1 
اره

شم
ل، 

ل او
سا

از انسان می گیرد و این امر، در تعامل انسان با آنان خود را نشان می دهد) صادق الجبران: 
30(. خطر چنین جهلی زمانی به اوج می رسد که سیاست مداران، جهل را ترویج کنند و فضا 
برای اندیشه های ناهمسو به هیچ وجه فراهم نباشد) رک: طارق الحسین، رهانات خطاب 

االعتدال: ۹5(.

6-2. سطحی اندیشی و بدفهمی 

عامل دیگر شکل گیری گرایش تکفیر، سطحی اندیشی است که مالزم ناداني یا نتیجه ی آن 
است. سفاهت یا به کارنگرفتن درست عقل، در طول تاریخ شریعت های الهی به شکل گیری 
گروه هایی منجر گشته است که از الیه های بیرونی آموزه ی دینی، دیوار سخت برای خود 
فراهم کرده اند، که هم خویش را از فهم عمیق و اجتهادی دین محروم ساخته و هم تعامل 

گشوده با دیگران را هرگز بر نتابیده اند)الخشن، پیشین: 108۹(. 

     در ذیل این عامل، می توان گاه از به کار نگرفتن ابزار فهم و اجتهاد سخن گفت و گاه 
به استفاده ی نادرست از این ابزار اشاره کرد. فهم درست متون دینی، تمهیداتی؛ چون اطالع 
از اصول لغوی و زبانی، قواعد فقهی و اصولی و آشنایی با عام و خاص و محکم و متشابه 
و ناسخ و منسوخ این نصوص اضافه بر ذوق استنباط مناسب، را مفروض می گیرد که نبود 

این سازوکار یا اختالل در آن، به سطحی اندیشی و بدفهمی منجر می گردد.5 

     گاه نیز بدفهمی از دین به فقدان نگاه متکامل از دین در یک شبکه ی منسجم و کالن بر 
می گردد، که عامل مهم دیگری در شکل گیری تکفیر است. 

6-3. شکوه دیروز و سرخوردگی امروز

میراث  به  نسبت  جریان  این  که  است  تقدیسی  تکفیری،  اندیشۀ  تشدید  عوامل  از  یکی 
اسالمی قائلند؛ امری که قدرت و جرأت نقد و تعامل اجتهادی با میراث را از آنان گرفته 
است. میراث اسالمی، از میراث گران بهای بشری است، اما از یک سو این سنت و نصوص، 
ساکت اند و باید آن را گویا کرد و از سوی دیگر، بخش زیادی از آن، آمیخته با ناخالصی های 
عمدی و غیر عمدی است و بخشی که از ناخالصی ها پاک است، مانند قرآن کریم، آشنایی 
با سازوکار های زبانی و تفسیری و توان تشخیص نص و ظاهر، محکم و متشابه و ... را 
می طلبد و ضرورت همین نگاه انتقادی به نصوص بود که علم رجال و درایه و... در تاریخ 
به  نتیجه دستیابی  ارزیابی روایات و در  متون و  نقد  تا در  اندیشۀ اسالمی، شکل گرفت 

حقیقت را برای به تشنگاِن آن، سهل نماید. 

5 . حســن بــن فرحــان مالکــی از پیــروان و منتقــدان تفکــر محمد بــن عبدالوهــاب در ایــن خصــوص می گویــد: » بــا مطالعــة 
ــا  ــه خصــوص ب ــم محقــق و دقیقــی نبــوده اســت، ب ــردم کــه او چنــدان عال کتاب هــای شــیخ محمد)بــن عبدالوهــاب( پــی ب
توجــه بــه ایــن کــه ضعــف علمــی او در حدیــث و تاریــخ هویداســت، و بینــش عالــم مســلمان بــا ایــن دو علــم شــکل می گیــرد. 
ــه اطــاق  ــل ب ــن عم ــرای ای ــرد و ب ــه کار می گی ــام ســخت گیری ها را ب ــت، تم ــردن شــرك و بدع ــوم ک ــن رو در محک از ای
نصــوص صحیــح و صریــح نصــوص ضعیــف اســتناد می کنــد و در صــدور احــکام کیفــری صریــح بــر مبنــای احادیــث ضعیــف، 
ســاختگی یــا قیــاس فاســد، بــا وجــود برخــورداری از نیــت صحیــح، قــدرت عبــادت و همتــی کــه کوه هــا را از جــا می کنــد، 

زیــاده روی کــرده اســت.« مبلــغ نــه پیامبــر، ص 192. 
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     انحرافی که در جریان تکفیری در این خصوص رخ داد این بود که تقدس متن دینی، از 
لحاظ روانی جسارت غربال متن را از آنان گرفت و تعبد با پذیرش جاهالنه ی ظاهر متن، 
یکی گرفته شد و چنان که پیش از این اشاره کردیم، در اندیشۀ تکفیری سلفی، حتی فهم 
سلف بر فهم خود انسان، برتری یافت. و این گونه بود که عقل سلفی در بنِد فهم گذشتگان 
و قواعدی گشت که آنان با عنایت به توانمندی  و شرایط و زمانۀ شان ابداع کردند و جنبۀ 
دینی این فهم و برداشت ها به قدری پررنگ شد که توان مخالفت را از نسل های بعد گرفت 
و نسل های بعدی فراموش کردند که فهم و دستاورد گذشتگان، فهم بشر عادی است و قابل 

نقد و تعدیل و بازسازی) الخشن، پیشین: 126؛ فرحان مالکی، پیشین: 2۹(. 

     دستاوردهای دنیای جدید و عقب ماندگی علمی و سیاسی و سرخوردگی امروزه ی 
مسلمانان، به آشفتگی و حیرتی می انجامد، که در نهایت به چشم پوشی واقعیت های پیش رو 
منجر می گردد) علی آل طالب، 142۹ ق:  به گذشته  بازگشت  پذیرش جهان جدید و  و 
نفوذناپذیر، دنیای  با مرزبندی خشک و  بلکه  بر تعادل نیست،  بازگشتی که مبتنی  122(؛ 
جدید و متولیان و مظاهر آن، تکفیر می شوند) عبدالرحمن، 2006؛ الجابری، 1۹۹4: 3۹-

 .)40

     از یاد نباید برد که قدرت های سیاسی در تاریخ اسالم در راستای دفاع از قدرت و 
این  و  داشته اند  مهمي  نقش  نمِو جریان های فکری  و  تولید  در  سلطنت خویش،  همواره 
عامل در گسترش جریان تکفیری بسیار حائز اهمیت است) حنفی، 1422 ق: 3۹(. اضافه 
بر آن، جریان های افراطی دانسته یا ندانسته همیشه در جهت مصالح کشورهای استعماری 
و دشمنان اسالم گام برداشته اند) وهبی، پیشین: 8( و این، عامل مهم دیگر در گسترش این 

جریان است، که باید در جای خود بحث گردد. 

6-4. فهِم غیرجامع دین

این عامل، که به فقدان نگاه فراگیر معطوف است، با وجود سازوکارهای پیشین استنباط، 
می تواند به بد فهمی و انحراف منجر گردد. نگاه تجزیه ی به دین و فروکاستن ابعاد مختلف 
دین به ساحت خاص، به انحراف بزرگی اشاره دارد که تفکیري ها را از درک جامع نسبت 

به دین و فهم ابعاد مختلف آن، باز داشته است) الخشن، پیشین: 122-120(. 

     یک جانبه گرایی در تعامل با دین، درهم تنیده با فقدان دیدگاه پویا و بالنده و فراگیر به 
کل دین است، که از درک عمیق نقش دین در حیات و جایگاه انسان در هستی عاجز است 
و نمی تواند انسجام بخش های مختلف دین را دریابد و ظرفیت آن را در پاسخگویی به 
خواست های نوظهور و در حال تغییر بشر، فهم کند و لذا پیروان این تفکر با اصرار بر فهم 
یک جانبه ی خودشان، به رد و انکار دیگران می پردزاند. به عنوان نمونه، سلفی های تکفیری 
» أَْوفُوا بِالُْعُقود«) مائده: 1( را نمی توانند در یک نگاه جامع و پویا به دین، به عقدهای جدید 
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محدود  اسالم،  و صدر  گذشته  عقدهای  به  را  آنان  سلفی،  عقل  سازوکار  و  دهند  تعمیم 
می سازد) الخشن، پیشین(.

6-5. تکیه بر ظن و بدگمانی 

یکی از عوامل معرفت شناسانه و روان شناختي  در شکل گیری و گسترش جریان تکفیری، 
تکیه بر ظن و اعتماد بر بدبینی در تعامل با دیگران است. ظن یکی از عوامل خطاساز در 
حوزه ی اندیشه و معرفت است و حتی اگر از پس زمینه ی بدگمانی برخوردار نباشد، حجت 
شرعی یا عقلی و یا اصل منطقی نیست، که بتوان در اندیشیدن، بررسی امور، موضع گیری 

و داوری نسبت به دیگران، بر آن تکیه کرد) همان: 11۹(.

    قرآن کریم به همین جهت انسان را از تکیه بر ظن پرهیز می دهد: » َو ال تَْقُف  ما لَْيَس  
ْمَع َو الْبََصَر َو الُْفؤاَد ُكلُّ أُولئَِك كاَن َعْنُه َمْسُؤال«) اسراء: 36(. در آیه ی دیگر  لََك  بِهِ  ِعْلمٌ  إِنَّ السَّ
نَّ ال  نَّ َو إِنَّ الظَّ خطاب به برخی از مشرکان می گوید: » َو ما لَُهمْ  بِهِ  ِمنْ  ِعْلمٍ  إِْن يَتَّبُِعوَن إاِلَّ الظَّ

يُْغني  ِمَن الَْحقِّ َشْيئا«) نجم: 28(.

     تکیه بر ظن و پندار، زمانی خطرساز تر می شود که با بدگمانی و بدبینی نسبت به دیگری 
همراه گردد؛ در این صورت، تمامی رفتار نیک دیگران نیز به بدی حمل می گردد؛ چه این که 
تنها خود را مالک حق می بیند و لذا حتی بدون طرح  انسان و جریان بدگمان و بدبین، 
احتمال حقانیت دیگری و پیش از بررسی الزم، به بطالن رفتار و اندیشه ی دیگران حکم 

می کند و به تکفیر آنان اقدام می کند. 

      جریان تفکیری، با ابتنا بر بدبینی، مذهب و نحله های فکری و فقهی بیرون از دایره ی 
تنگ فکری شان را دارنده ی هیچ سهمی از حقیقت نمی بینند6 و لذا اگر اعمالی را از سوی 
دیگران ببینند که احتمال حالل بودن و یا حرمت را داشته باشد، بی درنگ آن را بر حرمت 
حمل کرده و مرتکب آن را تکفیر می کنند. به عنوان نمونه: سجده در برابر ضریح ولی ای از 
اولیای خدا را، سجده در برابر غیرخدا دانسته و شرک و الحاد می دانند و هیچگاه احتمال 
نمی دهند که شاید این سجده معطوف به خدا و سجده ی شکر است7 یا افطار روزه در ماه 
رمضان از سوی مسلمانی را نمی توانند بر عذر احتمالی او، حمل کنند و تنها افطار عمدی 

را درک می کنند.

از قلمرو آموزه های دینی  بیرون رفت مهم دیگر جریان تکفیری       این مسأله، نقطه ای 

6 . محمد بن عبدالوهاب، در کتاب الدر السنیة فی االجوبة النجدیة، به تکفیر علمای حنابله و غیر حنابله، امامیه، دشنام دهندگان 
صحابه، اهل مکه و مدینه، ابن عربی، کسانی که وی و پیروان اش را به خوارج تشبیه می کنند، تکفیر مخاصمان خود، متکلمان، 
اشاعره و ظاهریه، همة مسلمانان معاصر وی، مسلمانان جاهل، اکثر مسلمانان، آنانی که دعوت وی را شنیدند اما از قبول آن سرباز 

زدند.... می پردازد. ر.ك: الدررالسنیة،  پیشین،  ج10، ص 57، 31، 78، 42،  369،  8، 139، 193،  72،  273،  59، 77...
7 . در حالي که در زیارت وارث )امام حسین ع( مي خوانیم: اللهم إني صلیت و رکعت  و سجدت  لک  وحدك ال شریک 
لک ألن الصاة و الرکوع و السجود ال یکون إال لک ألنک أنت الل ال إله إال أنت « محمد بن الحسن طوسی، مصباح 

المتهّجد و ساح المتعّبد - بیروت، فقه الشیعه، ج 2،  چاپ: اول، 1411 ق.، صص 722-721.
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است. در آموزه های دینی، اساس تعامل با دیگران بر حسن ظن، حمل سخن و رفتار آنان 
به بهترین وجه،8 تصدیق سخنان آنان، تکیه بر ظواهر رفتار و اعتراف بی اطالعی از نیت و 

درون دیگران و حتی تالش برای توجیه اشتباه برادر دینی،۹ استوار است.

     تأکید بر حسن ظن نسبت به دیگران، به خصوص برادران دینی و پرهیز از بدگمانی 
و  اجتماع سالم  بنای  در  نقش سازنده ی عنصر نخست  اساس  بر  ما،  دینی  آموزه های  در 
نقش ویرانگر بدگمانی در تخریب بنیادهای چنین اجتماعی است. و با عنایت به این نقش 
نِّ إِنَّ بَْعَض  َّذيَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكثيراً ِمَن الظَّ ویرانگر است که قرآن کریم می فرماید: » يا أَيَُّها ال
نِّ إِْثم«) حجرات: 12(.  قرآن کریم در عین تصریح به این که بعضی از ظن ها گناه است، به  الظَّ
اجتناب ظن، دستور می دهد. این امر، نشانگر خطر ظن برای امنیت اجتماعی از یک طرف 
و از طرف دیگر، اشاره به دشواری تمایز میان ظن درست و اشتباه است) الخشین، پیشین(. 
حساسیت نسبت به بدگمانی در آموزه های اسالمی به قدری است که بدگمانی هم سنگ 
دروغ قرار گرفته است؛ گرچه گاه ممکن است چنین گمانی با واقعیت مطابقت نیز داشته 
باشد:» لَْو ال إِْذ َسِمْعتُُموهُ  َظنَ  الُْمْؤِمنُوَن َو الُْمْؤِمناُت بَِأنُْفِسِهْم َخْيراً َو قالُوا هذا إِْفٌك ُمبين«) نور: 

نَّ أَْكَذُب الَْكِذِب«.10  نَ  فَِإنَّ الظَّ 12(. هم چنین رسول خدا)ص( می فرماید:ِ» اياُكمْ  َو الظَّ

6-6. عدِم توازن عقل و قلب

است،  برده  رنج  آن  از  همواره  اسالم  جهان  در  فرهنگی  گفتمان  که  آسیب های  از  یکی 
عدم توازن عقل و قلب و سیطره ی قلب و سازوکار آن، مانند احساس بر عقل است. این 
خصوصیت، امروزه بیش از هرجایی در جریان های تکفیری نمود دارد. شکل گیری چنین 
فضایی، نوع انحراف از طبیعت انسانی و انحراف از آموزه های دینی است که به هر دوی 
عقل و قلب توجه نموده است. هم چنان که انسانیت انسان مبتنی بر قلب و عقل اوست، 
دین داری و ایمان او نیز بدون کمال یافتن خرد و پاالیش قلب او میسر نیست) الخشن، 

پیشین: 242(.

     قرآن کریم در راستای روشنگری انسان  ها از سازوکار عقل و قلب در کنار هم بهره  
جسته و به نیازهای عقل و قلب توجه می کند. در امور فکری، مانند وجود خدا، یگانگی او، 
معاد و مانند آن، از عقل بهره می برد و از سوی دیگر، در حوزۀ ایمان و رابطۀ انسان با خدا 
و یا در پیوند او با انسان های دیگر، عواطف و وجدان او را تحریک می کند و از محدوده 
و حریم عقل عبور می کند، تا آرامش و اطمینان را به انسان عطیه کند. این روش حتی در 
یک سیاق و یک آیه نیز به کار رفته است) همان: 245(. یکی از بهترین نمونه ها در این 
زمینه، داستان ابراهیم )ع( است، آن جایی که قرآن کریم در این مورد می فرماید: » َو إِْذ قاَل 

۸ . َعْن أَِميُر الُْمْؤِمنِيَن )ع( :  »َضعْ  أَْمَر أَِخيَك  َعَلى أَْحَسنِِه َحتَّى يَْأتِيََك َما يَْغلِبَُك ِمْنُه َو اَل تَُظنَّنَّ بَِكلَِمٍة َخَرَجْت ِمْن أَِخيَك 
ُسوءاً َو أَنَْت تَِجُد لََها فِي الَْخْيِر َمْحِمًل«. الكافي )ط - السلمية(، ج 2 ، ص36۱.

9 . عن رسول الل)ص(: »اْطُلْب  ِلَِخيَك  ُعْذراً فَِإْن لَْم تَِجْد لَُه ُعْذراً فَالْتَِمْس لَُه ُعْذرا«. مجلسى، محمد باقر بن محمد تقى، 
بحار النوار )ط - بيروت( - بيروت، چاپ: دوم، ۱403 ق. ج ۱0 ؛ ص۱00.

10. بحاراالنوار، ج72، ص 195؛ صحیح بخاری...
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إِبْراهيُم َربِ  أَِرني  َكْيَف  تُْحِي الَْمْوتى  قاَل أَ َو لَْم تُْؤِمْن قاَل بَلى  َو لِكْن لِيَْطَمئِنَّ قَْلبي« )بقره: 260(.

بر این اساس، گفتمان اسالمی باید در ارائه ی نیازمندی های انسان متوازن باشد و به هر 
دوی قلب و عقل توجه کند؛ قلب در ایمان نقش اساسی دارد، اما راهی به سوی عقل است 
و خود، هدف نیست و عقل باید حرکت قلب و تأثیرپذیری ها و محرک ها و امور حاکم بر 
راه و روش انسان را کنترل کند. علی)ع( فرمود:» َو لِْلُقُلوبِ  َخَواِطَر لِْلَهَوى َو الُْعُقوُل تَْزُجُر َو 

تَْنَهى«) اصول کافی، ج 8: 18۹(. 

     گفتمان عاطفی در پیوندی نزدیک با استبداد و رنج و آالم موجود میان انسان هاست 
و می تواند اندکی از بار خشم و گرفتاری ها را سبک کند و از طرف دیگر رابطۀ نزدیک با 
سادگی و قشری گرایی انسان ها دارد و همۀ این زمینه ها در جامعۀ امروز اسالمی، وجود 

داشته و آثار منفی ذیل را به همراه دارد:

الف( شکل گیری شخصیت عاطفی بدون زیرساخت فرهنگی، که در برابر بادهای مخالف 
به سادگی می شکند؛

ب( گفتمان عاطفی به سادگی از سوی کسانی که در پی مصالح و مطامع خاص، حقیقت را 
از مردم می پوشانند و مردم را به سوی نادانی سوق می دهند، قابل استفاده است؛) الخشن، 

پیشین: 246( 

ج( شخصیت مبتنی بر عاطفه، پذیرای محض هر مفهوم و اندیشه ای است؛ زیرا با نبود عقل 
جایی برای نقادی و عقالنیت نیست؛

د( گفتمان عاطفی، با جذبه و مقبولیتی که دارد به شکل دادن شخصیت های دگمی منجر 
می گردد که نقد خود و جهت گیری های خود و رهبران شان را بر نمی تابند؛ رهبران را، به 
مرحلۀ فرانقد قرار می دهند و اشتباهات شان را توجیه می کنند و حتی رفتارهای بدشان را 
خوب می بینند. بر این اساس، شخصیتی شکل می گیرد که به نابودی هر کسی و اندیشه ای 

غیر از خود حکم می کند) همان: 265(.

7. نتیجه گیری 

مختلف  عوامل  اثر  در  که  اسالمی،  تفکر  درون  از  است  جریانی  امتداد  تکفیری،  عقل 
اجتماعی، فرهنگی و معرفتی، نشو و نما یافت. عامل معرفتی در میان عوامل فوق، مهم ترین 
و  تصلب  به  سطحی اندیشی،   و  ایمان  آمیختن  با  تکفیری  تفکر  می آید.  حساب  به  عامل 
انعطاف ناپذیری خطرناک در تاریخ اسالمی  تبدیل گشت و این خطر با تأثیر پذیری این 
جریان از حاکمان و حکومت های سیاسی و فراز و فرودهای اجتماعی،  دو چندان گشت. 

با مطالعه ی تاریخ تکفیر و آثار بنیان گذارن این تفکر،  نکاتی را می  توان دریافت: 
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یافت و  را درجه مند  تفکر  این  تکفیر،   نظریه پردازان جریان  آثار  بررسی  با  این که  نخست 
لذا داوری قطعی و یگانه ای نسبت به همه،  عالمانه و منصفانه نیست؛  گرچه پیشوایان این 
جریان،  به اندازه ای از ویژگی های مشترک برخوردارند که بتوان همه را ذیل تفکر سلفی- 

تکفیری گنجاند.

     دوم این که نمی شود آنان را یکسره منکر عقل دانست، اما مهم، حدود و ظرفیت عقل 
است. برخی از پیشوایان تکفیر به اهمیت عقل و تفاوت عقل فلسفی و کالمی و آن چه را 
عقل دینی خوانده اند،  اشاره کرده اند، اما این عقل منبع شناخت مستقل نیست و باالتر، وقتی 
فهم و تحلیل سلف بر فهم ما برتری دارد، نقل بر عقل مقدم است و ظاهر بر فهم عقلی 

رجحان دارد،   جایگاهی برای معرفت عقلی حتی در مقام ابزار شناخت باقی نمی ماند.

     سوم این که با بررسی این آثار و فتاوای تکفیرآمیز آنان نسبت به مسلمانان دیگر و حتی 
نسبت به هم دیگر،  می توان به نبود نظام اجتهادی منسجم در جریان تکفیری پی برد؛  امری 
که در کنار ایمان آتشین،  به مصیبت بزرگی می انجامد) رک: وهبی، پیشین: 10 و الخشن، 

پیشین: 111(.

    چهارم این که با بررسی این آثار، شکاف بزرگی میان نظریه و اصول و عمل و سلوک 
فردی و اجتماعی آنان دیده می شود؛  به عنوان مثال، قرضاوی در کیف نتعامل مع السنه، 
فتاوی و سلوک  این اصول در  اما  اشاره می کند،  استنباط  به شروط و مقدمات  به خوبی 

تکفیری ها،  ظهور و بروز ندارد.
8. پیش نهادها

مبارزه با این بالي بنیان افکن، تأمل عمیق و پیوسته ی اندیشمندان مسلمان را مي طلبد و به 
نظر مي رسد پیش نهادهای ذیل در زدودن آن کارآمد باشد:1-8 دوري از مقابله به مثل11 در 
َّذي  َّتي  ِهَي أَْحَسُن فَِإَذا ال يِّئَُة اْدفَْع بِال حد امکان؛ بر اساس آیۀ » َو ال تَْستَِوي الَْحَسنَُة َو اَل السَّ
َُّه َولِيٌّ َحميٌم«) فصلت: 34(.12 این اصل قرآنی در سیرۀ امام علی)ع( در  بَْينََك  َو بَْينَهُ  َعداَوٌة َكَأن

واکنش به تکفیر و سَب خوارج به خوبی جلوه گر است.13
 او به یارانش مي فرماید: »إِنّى أَكَرُه لَُكم أَن تَُكونُوا َسبّابين، َو الِكنَُّكم لَو َوَصفتُم أَعمالَُهم، َو 
أَبَلَغ فى الُعذِر، َو قُلتُم َمكاَن َسبُِّكم إِيّاهم: أَللهَمّ أحِقن  الَقوِل َو  َذَكرتُم حالَُهم، كاَن أَصَوَب فى 
ِدمائَنا و ِدمائَُهم، َو أَصَلَح ذاَت بَينَنا َو بَينَُهم، َوأهِدِهم ِمن َضللَتِِهم، َحتّى يَعِرَف الَحَقّ َمن َجِهَلُه، 

َو يَرَعِوَى َعن الَغِىّ َوالُعدواِن َمن لَِهَج بِِه.«) نهج البالغه: خطبه 206(

ْرِك َو اَل إِلَی النَِّفاِق َو لَِکنَُّه َکاَن َیُقوُل ُهْم إِْخَوانَُنا بََغْوا َعلَْیَنا. بحار األنوار  11 . إِنَ  َعلِّیًا لَمْ  َیُکنْ  َیْنُسُب  أََحداً ِمْن أَْهِل َحْربِِه إِلَی الشِّ
)ط - بیروت( - بیروت، چاپ: دوم، 1403 ق، ج 32 ؛ ص324؛ ر.ك: سلیمان  ابن عبدالوهاب، فصل الخطاب، پیشین، ص 43.

12 . سورة فصلت، آیه 34.
ــْوُم  ــا الَْق ــٌة فََرَمَقَه ــَرأٌَة َجِميَل ــُم اْم ْت بِِه ــرَّ ْت [ فََم ــرَّ ــِه- ]إِْذ َم ِ ــي أَْصَحاب ــًا فِ ــُه )ع( َكاَن َجالِس َّ ــْرَوى [ ُرِوَي أَن ۱3 . َو ]يُ
بَِأبَْصاِرِهــْم فََقــاَل) ع(- إِنَّ أَبَْصــاَر َهــِذِه الُْفُحــوِل َطَواِمــُح  َو إِنَّ َذلـِـَك َســبَُب ِهبَابَِهــا فـَـِإَذا نََظــَر أََحُدُكــْم إِلـَـى اْمــَرأٍَة تُْعِجبـُـُه 
ــَب  ــالَ [ فََوثَ ــُه- ]قَ ــا أَْفَقَه ــراً َم ُ َكافِ ــُه اللَّ ــَواِرِج قَاتََل ــَن الَْخ ــٌل ِم ــاَل َرُج ــِه فََق ــَرأٌَة َكاْمَرأَتِ ــَي اْم ــا ِه ََّم ــُه فَِإن ــْس أَْهَل فَْليَُلِم
ََّمــا ُهــَو َســٌب  بَِســبٍّ أَْو َعْفــٌو َعــْن َذنْــٍب.  نهــج البلغــة )للصبحــي صالــح(، ص550. الَْقــْوُم لِيَْقتُُلــوُه فََقــاَل )ع( ُرَويْــداً إِن
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صورت  به  پدیده  این  باید  تکفیر:  پدیده  دلسوزانه ی   و  منصفانه  علمي،  مطالعه ی   .8-2
همه جانبه تحلیل گردد و عوامل سیاسي، رواني و اجتماعي بیروني و دروني و حتي نقش 

رفتار بقیه ی مسلمانان در شکل گیري آن را از نظر دور نداریم.

3-8. مدارا و فرصت دادن براي ابراز نظر بر اساس آموزه هاي دیني،  سیره ی پیشوایان و 
دستاوردهاي روان شناسي و جامعه شناسي جدید و عدم محرومیت آنان از حقوق شهروندي: 
وُهْم َو تُْقِسُطوا  يِن َو لَْم يُْخِرُجوُكْم ِمْن ِدياِرُكْم أَْن تَبَرُّ َّذيَن لَْم يُقاتُِلوُكْم فِي الدِّ ُ  َعِن ال » ال يَْنهاُكمُ  اللَّ
امیرمؤمنان)ع( سهم  تاریخی،  اساس شواهد  بر   .)8 ممتحنه:  الُْمْقِسطين «)  يُِحبُّ   َ اللَّ إِنَّ  إِلَْيِهْم 
تکفیری های خوارج را از بیت المال قطع نکرد و آنان مجال بیان اندیشه های شان را داشتند) 
دنبال  خوارج  با  برخورد  در  عبدالعزیز،   عمربن  سوی  از  روش  همین   .)420 ابن مخنف: 

گردید) حامد، 2006: 3۹۹(. 

باید در روش های تربیتی و آموزشی  بازنگري در روش هاي تربیتي و آموزشي: ما   .8-4
به  از دوران کودکی  را  مبانی و اصول گفتگو و اختالف مثبت  بازنگری کنیم و  خودمان 
آنان یاد دهیم و این روش را در سجایا و رفتار آنان نهادینه سازیم. نویسندگان،  واعظان،  
مناظره کنندگان،  فرهنگی های جامعه ی اسالمی به لوازم گفته ها و عمل کردشان بیاندیشند و 
انتظار نداشته باشیم که از آموزشگاه ها و مدارسی که تکفیر و افراط در جان و تن کودکان 

تزریق می شود،  انسان های خرد گرا و اهل مدارا و گفتگو،  به جامعه پا گذارند.
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تروریسم و علل بنیادین آن1

                                                         
  مترجم: سید طاهر عرفانی2

چکیده

کتــاب حاضــر تحــت عنــوان » جهانی شــدن و تروریســم« بــه دنبــال اثبــات ایــن مطلــب 
ــرار دهــد. نویســنده  ــورد بررســی ق اســت کــه خطــرات جهانی شــدن و تروریســم را م
ــت،  ــاک اس ــا خطرن ــرای دنی ــم ب ــه تروریس ــه ک ــه همان گون ــد ک ــات کن ــد اثب می خواه
ــن  ــه از ای ــی دارد، ک ــوم خطرات ــان س ــر و جه ــورهای فقی ــرای کش ــز ب ــدن نی جهانی ش
مســأله غفلــت شــده اســت. نوشــتار حاضــر مربــوط بــه فصــل دوم ایــن کتــاب اســت. 

واژه های کلیدی: جهانی شدن، تروریسم، تروریسم بین الملل، رویاها و کابوس ها

1. مقدمه

اکثــر مــردم، جهانی شــدن و تروریســم را بــه عنــوان پدیده هــای جدیــد می شناســند. امــا 
ــد نیســتند.  ــدام جدی ــه تروریســم، هیچ ک ــه جهانی شــدن و ن ــه ن ــن اســت ک حقیقــت ای
ــه 11 ســپتامبر  ــا حادث ــا فروپاشــی شــوروی شــروع نشــد، و تروریســم ب جهانی شــدن ب
ــی  ــه های عمیق ــر دو دارای ریش ــود. ه ــی نگش ــه ی خاک ــن عرص ــه ای ــم ب 2001 چش
ــتند و  ــم هس ــده ی مه ــر دو پدی ــردد. ه ــاز می گ ــخ ب ــته های تاری ــه گذش ــه ب ــتند ک هس
معانــی، علــل و پیامدهایــی را در خــود نهفتــه دارنــد. ایــن فصــل بــه دنبــال ایــن اســت 
کــه زمینه هــای تاریخــی و مفهومــی ایــن دو پدیــده را کالبــد شــکافی کنــد. در حالی کــه 
گرایش هــای جدیــد بــرای جهانی شــدن اقتصــادی، فرهنگــی، و سیاســی بــه محرومیــت 
بیشــتر و خشــونت کمــک نمــوده، امــا ایــن دو پدیــده، قبــل از ایــن عرصــه ی جدیــد، 

حیــات داشــته اســت. 

     مهــم نیســت کــه مرتکبیــن اقدامــات تروریســتی چــه کســانی انــد؛ افــراد، ســازمان ها، 
ــن آن  ــل بنیادی ــم و ضــروری اســت، شناســایی عل ــه مه ــا. آنچــه ک ــت- ملت ه ــا دول ی
ــوز هــم واضــح و آشــکار اســت،  اســت. آنچــه کــه بعــد از گذشــت صدهــا ســال، هن
ــاری  ــک بیم ــه ی ــی، بلک ــاری ژنتیک ــک بیم ــه ی ــم ن ــه تروریس ــت ک ــأله اس ــن مس ای
1��این�نوشته،�ترجمة�فصل�دوم�کتاب�»�جهانی�شدن�و�تروریسم)�مهاجرت�رویاها�و�کابوس�ها(«،�نوشتة�جمال�راجی�

نصار�است�
2-�عضو�هیأت�علمی�و�آمر�دیپارتمنت�روابط�بین�الملل�دانشگاه�خاتم�النبیین)ص(�-�شعبه�غزنی

نویسنده: جمال راجی 
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اجتماعــی اســت. اقدامــات تروریســتی صرفــا اقداماتــی از روی تعصــب و هواخواهــی 
نیســت، بلکــه بــا اهــداف روشــن و به وســیله ی مردمانــی بــا برنامــه ی مشــخص انجــام 
ــد: 1.  ــدا کن ــد تحقــق پی ــادی و اساســی می توان ــا دو انگیــزه ی بنی می شــود. تروریســم ب
تــالش بــرای کســب قــدرت و اســتیالء؛ 2. اقدامــات از روی یــأس و ســرخوردگی در 
ــا  ــه مبــارزه بــرای قــدرت. مهاجــرت رویاهــا و کابوس هــا، رابطــه ای ویــژه ب واکنــش ب

افزایــش تروریســم دارد. 

2. جهانی شدن و تروریسم در طول تاریخ 

ــه وجــود  ــن ســوال باعــث ب ــی آغــاز شــدند؟ ای جهانی شــدن و تروریســم از چــه زمان
ــه  ــت ک ــن اس ــت ای ــت. حقیق ــده اس ــمندان ش ــان دانش ــم می ــاجرات عظی ــدن مش آم
جهانی شــدن و تروریســم، نقطــه ی آغازیــن مشــخص ندارنــد؛ هــر دو در طــول تاریــخ 
ــدا کــرده اســت. در حالی کــه واژه هــای جهانی شــدن  ــا ســبک های متفــاوت تحقــق پی ب

ــت.  ــی اس ــای آن، قدیم ــا و کاره ــتند، فرایند ه ــد هس ــا جدی ــم تقریب و تروریس

2-1. ظهور و رشد جهانی شدن

آقــای علــی المزروعــی، اســتاد دانشــگاه اظهــار عقیــده می کنــد کــه چهــار تــا نیــرو بــه 
ــود  ــال ها وج ــول س ــدن در ط ــورد جهانی ش ــم در م ــه ی مه ــای محرک ــوان موتور ه عن
داشــته اســت. او، از دیــن، تکنولــوژی، اقتصــاد و امپراطــوری بــه عنــوان نیروهایــی نــام 
 Ali A. Mazrui,(ــوده اســت ــت نم ــدن را تشــدید و تقوی ــد جهانی ش ــه فراین ــرد ک می ب
98 :1999(. جــان آرت اســکالت2 یــک نقشــه ی طوالنــی بــه ترتیــب زمانــی، ارائــه می کند 
ــی  ــا واقع بین ــه، ب ــن مرحل ــد. ای ــذاری می کن ــه« نام گ ــه او، » جهانی شــدن مراحــل اولی ک
جهــان اول در ســال 1851 شــروع می شــود.) Jan Aart Scholte, 2000: 73-74( کســانی 
دیگــر هــم از قبیــل ایمانوئــل والراِشــتاین، اســتدالل می کنــد کــه جهانی شــدن بــه زمــان 
پیدایــش ســرمایه داری مــدرن اقتصــادی برمی گــردد.) Wallerstein, 1979( روشــن 
ــن مشــخص جهانی شــدن اتفــاق نظــر  ــاره ی نقطــه ی آغازی اســت کــه دانشــمندان در ب
ــیم،  ــته باش ــدن داش ــی از جهانی ش ــه تعریف ــا چ ــه م ــن دارد ک ــه ای ــتگی ب ــد. بس ندارن
ــد  ــدن خواه ــاز جهانی ش ــاره ی آغ ــف در ب ــای مختل ــش گرایش ه ــه ی آن، پیدای نتیج
ــک حــوزه؛  ــه جهانی شــدن را در ی ــن اســت ک ــر ای ــاب ب ــن کت ــا در ای ــرض م ــود. ف ب
مثــال حــوزه ی اقتصــاد، محــدود نکنیــم، بلکــه اســتدالل مــا ایــن اســت کــه مجموعــه ای 
از فرایند هــای مختلــف باهــم تعامــل برقــرار می کننــد، تــا ســپهر مــا را جهانــی نمایــد. 
بــرای مثــال، تاثیــر جهانی کننــده ی ظهــور امپراطوری هــا را در رابطــه بــا اشــاعه ی دیــن 
ــر  ــای دیگ ــه قاره ه ــود و ب ــدا نم ــعه پی ــطین توس ــیحیت در فلس ــم. مس ــر گیری در نظ
گســترش پیــدا کــرد و ســرانجام، نظام هــای ارزشــی خــود را در مناطــق مختلــف جهــان، 
ــر  ــطنطنیه ی روم باهم دیگ ــوری قس ــوری در امپراط ــن و امپراط ــه دی ــود. البت ــی نم جهان

2 -Jan Aart Scholte 



75

آن
ن 

ادی
بنی

ل 
 عل

م و
س

وری
تر

ــامح  ــه تس ــالد ب ــد از می ــال 313 بع ــوری در س ــن امپراط ــد و ای ــدا کردن ــازگاری پی س
ــه برخــورد  ــن گون ــتعمار ای ــده ی اکتشــاف و اس ــا پدی ــه ب ــه ک ــل شــد؛ همان گون متمای
ــدا  ــا هــم ســازگاری پی ــن و امپراطــوری ب ــز دی ــا ظهــور و توســعه ی اســالم نی ــرد. ب ک
نمودنــد. اســالم در نتیجــه ی تبدیــل امپراطــوری ســاخته و پرداختــه شــده رشــد نکــرد، 
ــه وجــود آورد. ظهــور بودیســم در فرهنــگ هندو هــا  ــد ب بلکــه یــک امپراطــوری جدی
نیــز پدیــده ی در حــال جهانی شــدن بــود. بودیســم خــارج از هنــد گســترش پیــدا نمــود 

و نظــام عقیدتــی غالــب در تمــام شــرق و جنــوب شــرق آســیا شــد. 

     تجــارت نیــز بــه عنــوان یکــی از نیروهــای جهانی شــدن، نقــش بــازی کــرده اســت. 
بــرای مثــال، تجــارت ابریشــم، جــاده ابریشــم را بــه وجــود آورد، کــه ایــن جــاده، چیــن 
را بــه مناطــق دور افتــاده ی دیگــر متصــل می کــرد. تجــارت پنبــه، چــای، و ادویــه، بــه 
اکتشــافی کــه امریــکا بــرای نظــام جهانــی از طریــق اســتعمار و اســتقرار بــه وجــود آورد، 
کمــک نمــود. تجــارت، اقتصــاد و امپراطــوری، انگیزه هــای مهــم در ظهــور اســتعمار و 
اکتشــاف بودنــد. بــه محــض کــه اســتعمارگران در مناطــق جدیــد می رســیدند، نظام هــای 
حکومتــی، فعالیت هــای اقتصــادی و دیــن خــود را بــر مــردم محلــی یــا کســانی کــه از 

ظهــور فراینــد اســتعمار نجــات یافتــه بودنــد، تحمیــل می کردنــد. 

     بــه دنبــال انقــالب صنعتــی، مــوج بزرگــی اســتعمارگری شــکل گرفــت. در انقــالب 
ــق شــدند، نتیجــه ی آن، پیشــرفت خــارق  ــم تلفی ــا ه ــوژی و اقتصــاد ب ــی، تکنول صنعت
العــاده در عرصــه ی تولیــد و جهــش رو بــه جلــو طمــع کســانی بــود کــه برنامه ریــزی 
ــتم  ــم و س ــزرگ و ظل ــای ب ــای آن، امپراطوری ه ــد. پیامد ه ــرده بودن ــالب را ک ــن انق ای
ــا  ــدند، ام ــی  ش ــه، جهان ــِی کلم ــای واقع ــه معن ــد ب ــای جدی ــود. امپراطوری ه ــوار ب ناگ
رنــج بــرای کســانی کــه بــه دنبــال آرمان هــا و اهــداف خــود بودنــد، دائمــی و جاودانــه 

شــد. 

ــم  ــدن و تروریس ــب از جهانی ش ــن ترکی ــتعمارگری، ظالمانه تری ــک اس ــدون ش      ب
ــتعمارگران جــان  ــر ســالح های اس ــا انســان زی ــرا میلیون ه ــش گذاشــت، زی ــه نمای را ب
خــود را از دســت دادنــد. آنچــه کــه امــروزه از آن بــه عنــوان نسل کشــی امریکایــی یــاد 
ــان  ــه مردم ــکا علی ــت امری ــتعمارگران و دول ــب اس ــه از جان ــود ک ــی ب ــد، اقدام می کنن
محلــی امریــکا روا داشــته شــد. ایــن مــورد، یکــی از نمونه هــای زیــاد شــهوت و عطــش 
ــه  ــد، ب ــال می کنن ــی را لگدم ــردم بوم ــوق م ــه حق ــتعماری ک ــای اس ــدید قدرت ه ش
حســاب می آیــد.) M. Annette Jaimes, 1992: 34( افــرادی هــم کــه از آن کشــتار 
ظالمانــه نجــات یافتنــد، مجبــور بــه تحمــل نظــام بــرده داری شــده و بــه ســرزمین های 
دوردســت فرســتاده شــدند. شــرایط ظالمانــه ای کــه در انتقــال بــردگان افریقــا بــه ســوی 
امریــکای شــمالی حاکــم بــود، در تاریــخ بــه خوبــی نقــل شــده اســت. در جریــان انتقــال، 
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بــردگان بــا طنــاب بــه هم دیگــر بســته شــده بودنــد کــه باعــث خفگــی آن هــا می شــد. 
بارهــا نقــل شــده اســت کــه وحشــی گری و ســتم در تجــارت بــرده، منجــر بــه مــرگ 
How- ( .یک ســوم افریقایی هــا در طــول انتقــال آن هــا بــه ســوی امریــکای شــمالی شــد
ــکا، نمونه هــای  ــوام بومــی در امری ــه اق ــه ب ــرده و حمل ard Zinn, 1999: 29( تجــارت ب
ــب  ــه از جان ــتی ک ــات تروریس ــت. اقدام ــا اس ــرت کابوس ه ــمار از مهاج ــت ش انگش
ارتــش امریــکا نســبت بــه زنــان و کــودکان بومــی امریــکا در یــک قتــل عــام وحشــیانه 
انجــام شــد، از قبیــل حادثــه ســند کریــک و...، بــرای همیشــه بــه عنــوان کابــوس جلــو 
ــرد.  ــدا می ک ــم پی ــد، تجس ــالم بردن ــان س ــبعیت ها ج ــن س ــه از ای ــانی ک ــمان کس چش
ــدان،  ــرای همیشــه شــوهران، فرزن ــان ب ــد؛ زن ــن خــود بودن ــل والدی کــودکان شــاهد قت
ــد.)  ــت دادن ــی از دس ــان امریکای ــه ی نظامی ــان را در حمل ــدران، و اجدادش ــرادران، پ ب

)Jaimes, Ibed: 1

ــه  ــی ب ــرن 20 تعــدادی جنگ هــای آزادی بخــش ملــی در حرکــت جهان      در طــول ق
ســوی اســتقالل، بــه وقــوع پیوســت. دو جنــگ جهانــی اتفــاق افتــاد و در واقــع، جنــگ 
کامــال جهانــی شــده بــود. آرمان هــای جهانــی حــق تعییــن سرنوشــت و آزادی، تاثیــر و 
نفــوذ خــود را بــر جنگ هــای آزادی بخــش ملــی گذاشــته بــود و بــا حمایــت شــبکه ی 
ــی  ــی جنوب ــا افریقای ــر، ی ــام، الجزای ــرد ویتن ــی نمی ک ــد. فرق ــت می ش ــی تقوی جهان
باشــد، مهــم ایــن بــود کــه مبــارزات مردمــان محلــی، بــا شــبکه ی گســترده ی جهانــی، 
ــز  ــی نی ــع حاکــم، حمایــت می شــدند. جنگ هــای جهان ــی از جوام ــر عــالوه ی مردمان ب
تجلــی و بــروز جهانی شــدن محســوب می شــوند. رقابــت بــرای به دســت آوردن 
قــدرت در هــر دو جنــگ، جهانــی شــده بــود، چنانکــه در طــول جنــگ ســرد ایــن اتفــاق 
ــی آورد:  ــه وجــود م ــک ســوال مشــخص ب ــا، ی ــن جنگ ه ــام ای ــاد. جهانی شــدِن تم افت
آیــا اقدامــات جنگــی، از قبیــل حملــه بــه شــهروندان، تروریســم محســوب نمی شــود؟ 
ــات شــدید  ــا تروریســم، موجــب اختالف ــگ ب ــِی تفســیر جن ــرد جهان ــه کارب در حالی ک
در داخــل و خــارج از حلقــه ی دانشــمندان شــده اســت، امــا پیامد هــای جالــب توجــه 
بــرای ابرقدرت هــا دارد. به جــای این کــه منحصــرا اقــدام بازنده هــا را اقــدام تروریســتی 
بدانیــم، از قبیــل اقداماتــی کــه آلمــان، ایتالیــا، و ژاپــن در طــول جنــگ جهانــی دوم انجــام 
ــخ را می نویســند،  ــدان جنــگ، کــه تاری ــه ســوی برنده هــا و پیروزمن ــد، توجــه را ب دادن
منعطــف کنیــم. بــرای مثــال، آیــا می تــوان بمبــاران آتشــین نیروهــای متفقیــن در جنــگ 
ــا آنچــه را کــه  ــدام جنگــی گفــت؟ ی ــو و دریســدن را فقــط اق ــی دوم، روی توکی جهان
ــتی  ــیما را تروریس ــی و هیروش ــته ی ناکازاک ــاران هس ــرده؛ بمب ــر ک ــا ذک ــن باره منتقدی
ــه  ــدی گرفت ــی ج ــرات کم ــن مناظ ــر ای ــم؟) Howard Zinn, 1991: 96( اگ ــی نکنی تلق
ــا  ــارزات دولت ه ــامل مب ــتی ش ــات تروریس ــد اقدام ــه می گوی ــه ای ک ــد، نظری می ش
بــرای کســب قــدرت و اســتیالء نیــز می شــود، امــروز بــه اثبــات رســیده بــود. بــا قبــول 
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ــاالت متحــده در  ــل ای ــا، از قبی ــی ابرقدرت ه ــوان فعالیت هــای نظام ــه، می ت ــن نظری چنی
خــارج از خــاک خــودش را محــدود کــرد. 

ــه  ــتقل ک ــد مس ــع جدی ــان جوام ــد می ــه ی جدی ــرد، فاصل ــگ س ــان جن ــد از پای      بع
خواهــان تغییــر اجتماعــی بودنــد و ایــاالت متحــده، کــه بــر حفــظ وضــع موجــود اصــرار 
ــد،  ــه اســتقالل دســت یافتــه بودن داشــت، پدیــدار شــد. مردمانــی کــه در قــرن اخیــر ب
مشــتاق تغییــرات بودنــد، در حالی کــه ذهــن] رهبــران[ ایــاالت متحــده، مشــغول داشــتن 
ــان انتظــارات کســانی کــه  ــه می ــه محــض این کــه فاصل ــود. ب ــی ب نظــم و قــدرت جهان
ــود، گســترده تر شــد،  ــات ب ــاالت متحــده کــه خواســتار ثب ــد و ای ــر بودن خواســتار تغیی
ــی  ــز در بعض ــط تعارض آمی ــد. رواب ــود آم ــه وج ــی ب ــی جهان ــد از رویاروی ــوع جدی ن
مــوارد، خون بــار شــد. یکــی از همــان روابــط تعارض آمیــز در 11ســپتامبر اتفــاق افتــاد. 
مرحلــه ی جدیــد تاریــخ، از تلفیــق انقــالب صنعتــی و انقــالب اطالعاتــی جدیــد متولــد 
شــده اســت. ایــن مرحلــه، بــه انتظــارات فزاینــده و آرمان هــای جدیــد در جهــان کمــک 
نمــود. هم چنیــن ایــن مرحلــه، در تقویــت اســتیالءِ جهــان اول در عرصــه ی تکنولــوژی 
و اقتصــادی ســهم بســزا داشــت. از ایــن فراینــد، ایــاالت متحــده ســود بــرد و بــه دنبــال 
خلــق امپراطــوری خــود از طریــق امریکایی کــردن گســترده در مقیــاس جهانــی، نهایــت 
ــان دیگــر، متکــی  ــر زم ــه ه ــور جهانی شــدن نســبت ب ــرد. حــال موت ــرداری را ک بهره ب

بــه خلــق ســرمایه و بــه دســت آوردن ســود اســت. 

2-2. ظهور و رشد تروریسم

ــار در  ــن واژه، اولین ب ــردد. ای ــه برمی گ ــالب فرانس ــه انق ــم ب ــش واژه ی تروریس پیدای
ــه اســتفاده ی رعــب و وحشــت توســط  ــا ب ــه، ت ــرار گرفت ســال 17۹4 مــورد اســتفاده ق
دولــت علیــه مردمــش اشــاره کنــد. در انقــالب فرانســه، مرحلــه ای بــه نــام » امپراطــوری 
تــرور« وجــود داشــت. امــا اســتفاده از خشــونت علیــه بی گناهــان بــرای دســت یابی بــه 
اهــداف سیاســی، بــه زمان هــای قدیــم و اوایــل روزهــای» تمــدن« انســانی برمی گــردد. 
در کتــاب انجیــل مــوارد زیــادی در بــاره ی اســتفاده از خشــونت بــه صــورت ناعادالنــه 
ــه خشــونت ها  ــان مصــر، مرتکــب این گون ــه فرعونی ــه شــده اســت ک ــده اســت. گفت آم
علیــه قــوم بنــی اســرائیل شــدند. سامســون، قاضــی قدیــم اســرائیل، آتشــکده را بــر روی 
دشــمنانش تخریــب کــرد، اکثــر آن مــردم تماشــاگران بی گنــاه بودنــد، ایــن کار قبــل از 
ــل از آن کــه تصــور هواپیماربایــی وجــود  ــد رخ داد. قب بمب گذاری هــای انتحــاری جدی
ــدرت  ــروت و ق ــت آوردن ث ــه دس ــرای ب ــتی ها را ب ــی، کش ــد، دزدان دریای ــته باش داش
ــش  ــتا ها را آت ــه روس ــی های ک ــا شورش ــکریان ی ــتان های لش ــد. داس ــف می کردن متوق
ــخ بشــر وجــود  ــت تاری ــه قدم ــل می رســاندند ب ــه قت ــاه را ب ــد و ســاکنین بی گن می زدن
داشــته. بــا ایــن حــال، رایج تریــن آن هــا در طــول تاریــخ، تروریســم اســت، کــه بــرای 
امپریالیســم و ســلطه ی جهانــی انجــام شــده اســت. بــا همــه ی این هــا، آنچــه کــه هــدف 
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ایــن کتــاب اســت، تقســیم تاریــخ تروریســم بــه ســه مرحلــه اســت: مرحلــه ی ماقبــل 
مــدرن، مرحلــه ی اولیــه ی مــدرن، و مرحلــه ی فعلــی. 

     دوران ماقبــل مــدرن، تمــام حوادثــی کــه تــا پایــان قــرن 18 در تاریــخ ثبت شــده را در 
ــی اشــاره  ــه زمان ــن دســته بندی گســترده اســت، اساســا ب ــه ای ــرد. در حالی ک ــر می گی ب
می کنــد کــه اســلحه، مــواد انفجــاری، و هواپیمــا، پــا بــه عرصــه نگذاشــته بــود. در چنیــن 
ــرزمین  ــن س ــد. مجاهدی ــتار می ش ــردن و کش ــب ایجادک ــامل رع ــم ش ــی، تروریس زمان
مقــدس، حشاشــین 3خــاور میانــه، و روم و یونــان باســتان در زمان هــای مختلــف، عمــل 
ــدا  ــداوم پی ــز ت ــدی نی ــای بع ــال در دوره ه ــه اعم ــد. این گون ــام می دادن ــتی انج تروریس
کــرد. البتــه کــه تــرور هنــوز هــم اتفــاق می افتــد. امــا تفــاوت ایــن دوره] ماقبــل مــدرن[ 
ــای  ــن کاره ــراد مقصــر و مرتکبی ــتار، اف ــرور و کش ــان ت ــا قربانی ــه غالب ــود ک ــن ب در ای
ــتی  ــال تروریس ــی پشــت اعم ــه اخالق ــک توجی ــر، ی ــارت دیگ ــه عب ــد. ب خــالف بودن
نهفتــه بــود، بــه انــدازه ای کــه مجســمه هایی بــرای افتخــار اعمــال تروریســتی آن هــا بــه 
وجــود آمــد. یونــان باســتان، مجســمه هایی را بــه نام هــای هرمیــداس و ارســتو جیتــن4 
ــرور  ــا ت ــد. ام ــه حســاب می آمدن ــا ب ــن قتل ه ــاد افتخــار ای ــوان نم ــه عن ــه ب ســاخت ک

دوران جدیــد، فاقــد چنیــن توجیهــات اســت.

بــرای اینکــه از ایــن مقطــع تاریخــِی تروریســم بــه خوبــی تحلیــل داشــته باشــیم، نیــاز 
اســت کــه امپریالیســم اولیــه را نیــز وارد ایــن مقطــع کنیــم. نقطــه ی شــروع آن را می تــوان 
ــی، از  ــهرهای خارج ــه دور ش ــای ک ــالوه ی حصار ه ــر ع ــا، ب ــات یونانی ه ــامل اقدام ش
قبیــل هیرودتــس و تــروی5 کشــیده بودنــد، در نظــر گرفــت. حمــالت و ظلم هــای کــه 
توســط اســکندر کبیــر در فتــح آنچــه کــه امــروز » خاورمیانــه ی بــزرگ« گفتــه می شــود، 
ــد.  ــده محســوب می ش ــای آین ــرای امپراطوری ه ــم ب ــه ی مه ــدل اولی ــوان م ــه عن ــز ب نی
ــهرها از  ــری ش ــا و غارت گ ــتن حصار ه ــش بس ــه آت ــاژ و روم، ب ــای کارت در جنگ ه
ــال 746   ــی در س ــوری روم غرب ــقوط امپراط ــود. س ــتی ب ــم امپریالیس ــتراتژی های مه اس
ــوری  ــط امپراط ــرقی روم، توس ــوری ش ــری امپراط ــن غارت گ ــالد، هم چنی ــد از می بع
عثمانــی در قســطنطنیه در ســال 1456 بعــد از میــالد، همگــی از ســبعیت و وحشــی گری 

ــد.  ــه شــهروندان حکایــت می کن ــه ی حمــالت تروریســتی علی اولی

     مرحلــه ی دوم، مرحلــه ی اوایــل ] دوران[ مــدرن اســت کــه شــامل قــرن 1۹ و اوایــل 
ــه، شــامل خشــونت هایی  ــن مرحل ــی اول می شــود. ای ــل از جنــگ جهان ــا قب ــرن 20 ت ق
ــا ترور هــای تماشــایی  می شــود کــه از جانــب ملی گرایــان و افراطیــون دیگــر، همــراه ب
ــیکاگو در  ــت ش ــای مارک ــس، بمباران ه ــون پاری ــان کم ــد. جری ــام می ش ــی انج و دیدن
3 -Hashashin
4 -Harmodias and Aristogeiton 
5 -Herodotus and Troy 
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ســال 1886 ) گــر چنــد هرگــز روشــن نشــد کــه چــه کســی مســؤول ایــن بمبــاران بــوده 
اســت(، و مردانــی از قبیــل راواچــول6 کــه مــواد انفجــاری را منفجــر می کردنــد، همگــی 
مثال هــای از تروریســت آنارشــیک ایــن مرحلــه می باشــد. ملی گرایــان ایرلنــدی و 
ــورد از  ــد. دو م ــش می ده ــال نمای ــا مث ــی ب ــه خوب ــر را ب ــن عص ــم ای ــی، تروریس ارمن
ــاه  ــد پادش ــاندر دوم و ارچ دوک فردینان ــزار الکس ــرور ت ــن دوره، ت ــم در ای ــرور مه ت
اتریــش- مجارســتان در ســال 1۹14 بــود. ایــن آخریــن تــرور بــود کــه جنــگ جهانــی 

اول را ســرعت بخشــید. 

     به رغــم اینکــه در تروریســت های فــردی ایــن مقطــع نیــز خشــونت فــراوان 
وجــود داشــت، امــا وقتــی کــه آن هــا را بــا تروریســم های دولتــی مقطــع فعلــی تاریــخ 
مقایســه کنیــم، آن هــا بــه شــدت کم رنــگ جلــوه می کننــد. بی رحمــی و کشــتار 
ــه  ــی ک ــتعمارگران اروپای ــط اس ــکا، توس ــی امری ــای قوم ــی گروه ه ــی و جابه جای جمع
آشــکارا تروریســتی بودنــد، بــا توجیهــات سرنوشــت محتــوم انجــام می شــد. هم چنیــن 
ــل  ــرن 1۹ و اوای ــی در اواخــر ق ــی توســط امپراطــوری عثمان نسل کشــی میلیون هــا ارمن
ــا نشــان گر  ــدرن، عمدت ــل دوران م ــع اوای ــود. مقط ــه ب ــاده بی رحمان ــوق الع ــرن 20 ف ق
ــان  ــپانیا، و آلم ــه، اس ــا، فرانس ــل بریتانی ــی از قبی ــای اروپای ــای امپراطوری ه درگیری ه
بــود. امپراطــوری بریتانیــا دســت درازی خــود را تــا چیــن نیــز گســترش داد، بــه گونــه ای 
ــال 1842، از  ــن در س ــده نانکی ــای معاه ــاک و امض ــای تری ــد از جنگ ه ــن بع ــه چی ک
ــاز نمــود.  ــواد مخــدر غربی هــا ب ــه روی تجــارت م ــار دروازه هــای خــود را ب روی اجب
ــرد.  ــدا ک ــال گســترش پی ــن دوران کام ــا در همی ــوری بریتانی ــرور امپراط ــدن ت جهانی ش
ــن تاجــر مــواد، بیشــترین آن هــا را در مســتعمره ی خــود)  ــوان بزرگ تری ــه عن ــا ب بریتانی
ــد  ــرکت هن ــق ش ــاک را از طری ــای تری ــس از آن، محموله ه ــرد و پ ــد می ک ــد( تولی هن
ــزاران  ــرگ ه ــاک، م ــای تری ــه ی جنگ ه ــرد. نتیج ــن می ک ــار وارد چی ــه اجب ــرقی ب ش
چینــی بــود، بــه طــوری کــه بریتانیــا بــه صــورت منظــم خانه هــا، شــهرها، و اجتماعــات 
کنــار ســاحل چیــن را تخریــب و نابــود کــرد. نتیجــه ی دیگــری آن بــرای چیــن، مشــکل 
انفجــار اســتفاده از مــواد مخــدر و اعتیــاد را بــه همــراه داشــت. اســتعمار آفریقــا توســط 
اروپایی هــا و بهره بــرداری از منابــع آن، یکــی از بزرگ تریــن اقدامــات تروریســتی 
ــد دوم در  ــک لئوپل ــش گذاشــت. پادشــاه بلژی ــه نمای ــخ ب جهانی شــده را در طــول تاری

اواخــر قــرن بیســتم ســرزمینی را کــه امــروزه مشــهور بــه کنگــو اســت بــه تصــرف 

ــه کنگــو- بلژیــک شــد( نیروهــای بلژیکــی، مرتکــب  خــود درآورد. ) بعــد معــروف ب
جنایت هایــی از قبیــل کشــتار جمعــی، آتــش زدن روســتاها، بــه بردگــی کشــیدن ســاکنین 
آن، شــدند.) . Adam Hochschild, 1998: 11, 226, 228( ادم هــاس چیلــد7، تاریخ نــگار، 

6 -Ravachol 
7-Adam Hochschild 
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Hoch- (.ــد ــذاری می کن ــی« نام گ ــاد نسل کش ــد را » ابع ــی لئوپل ــتار جمع ــات کش اقدام
schild,, 225( کشــتار جمعــِی کــه توســط قدرت هــای اروپایــی انجــام شــد، همــراه بــا 
تجــاوز بــه منابــع طبیعــی افریقــا و اصــرار بــر تجــارت جهانــی بــرده بــود. قســاوت های 
ــاده  ــالش فوق الع ــامل ت ــت، ش ــرن بیس ــل ق ــا در اوای ــی افریق ــوب غرب ــان در جن آلم
بــرای ریشــه کنی و نابــودِی مردمــان مناطــق هیریــرو و نامــا می شــد. جنــگ بوئــر ســال 
18۹۹، جنــگ میــان بریتانیــا و جمهــوری افریقایــی جنوبــی )ترنســوال( و جمهــوری آزاد 
پرتقــال بــود. مزرعه هــا آتــش زده شــدند، محصــوالت تخریــب شــد، و هــزاران زنــان و 
کــودکان بوئــر مجبــور بــه رفتــن بــه اردوگاه کار اجبــاری شــدند؛ کــه نتیجــه ی آن، مــرگ 

هــزاران انســان بــود.

ــی  ــا زندگ ــاط را ب ــترین ارتب ــدرن اســت، و بیش ــه ی م ــه مرحل ــوم، ک ــه ی س      مرحل
معاصــر مــا دارد، مســتحق بیشــترین مطالعــه اســت. ایــن مقطــع، از جنــگ جهانــی اول 
ــرای  ــی ب ــارزات گروه ــامل مب ــه، ش ــن مرحل ــود. ای ــامل می ش ــان معاصــر را ش ــا زم ت
ــای  ــوال حرکت ه ــلطه گر ) معم ــای س ــه قدرت ه ــگ علی ــرآغاز جن ــی و س ــتقالل مل اس
شورشــی( می شــود. جنبــش صهیونیســتی، چنیــن مبــارزه را در فلســطین علیــه بریتانیــا 
و مردمــان محلــی فلســطین آغــاز کــرد، تــا دولــت یهــودی مســتقل بــه وجــود آورد. در 
ــا، جنــوب یمــن، و مکان هــای مختلــف دیگــر، چنیــن مبارزاتــی  ــر، قبــرس، کنی الجزای
ــر  ــارزات فرات ــوارد، مب ــوع پیوســت. در بعضــی م ــه وق ــتقالل ب ــه اس ــیدن ب ــرای رس ب
ــکال  ــخ، اش ــع از تاری ــن مقط ــت. در ای ــرل را دربرمی گرف ــت کنت ــرزمین های تح از س
ــه  ــده، ب ــداِف از پیش تعیین ش ــاران اه ــی و بمب ــل هواپیماربای ــم، از قبی ــد تروریس جدی

یــک پدیــده ی عمومــی تبدیــل شــد. 

ــط  ــاه توس ــهروندان بی گن ــتار ش ــب و کش ــامل تخری ــه، ش ــن مرحل ــن ای      هم چنی
گروه هــای عقیدتــی و دینــی بــرای رســیدن بــه اهــداف سیاســی نیــز می شــود. 
ــا، و  ــرخ در ایتالی ــای س ــده، بریگاد ه ــاالت متح ــن در ای ــل ویدیرم ــی از قبی گروه های
ــد  ــار در دولت هــای ســرمایه داری ثروتمن ــی، همگــی حمــالت مرگب ارتــش ســرخ ژاپن
انجــام می دادنــد. گروه هــای دینــی، از قبیــل القاعــده کــه هنــوز هــم وجــود دارد و بــه 
ــد.  ــام می دهن ــته انج ــر از گذش ــالت هولناک ت ــت، حم ــترش اس ــال گس ــدت در ح ش
ــر در  ــالت اخی ــوند. حم ــر می ش ــه روز فعال ت ــز روزب ــالم گرایی نی ــر اس ــای دیگ گروه ه
مومبایــی هندوســتان، نمونــه ای آشــکار آن را بــه نمایــش گذاشــت. بــه همیــن منــوال، 

ــه  ــوند، همان گون ــورتر می ش ــان جس ــرور زم ــه م ــودی ب ــرای یه ــای افراط گ گروه ه
ــیحیت در  ــود. مس ــزوده می ش ــان اف ــر جسارت ش ــدو ب ــت و هن ــای بودیس ــه گروه ه ک
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ــد.  ــام می دهن ــونت بار انج ــالت خش ــی حم ــور دائم ــه ط ــر، ب ــای دیگ ــه و جاه نیجری
دزدان دریایــی ســومالی در خلیــج عــدن، بــدون اینکــه تفــاوت بگذارنــد کــه کشــتی بــه 
کــدام شــرکت یــا کــدام دولــت متعلــق اســت یــا چــه عقیــده ای دارنــد، حملــه می کننــد.

ــت.  ــو اس ــث و گفتگ ــترین بح ــز بیش ــی، حائ ــت دولت ــدرن، تروریس ــع م      در مقط
ــه  ــرن 21 را ب ــی اول، یکــی از زشــت ترین نمونه هــای جنــگ و دهشــت ق جنــگ جهان
ــان  ــگ، ج ــن جن ــان در ای ــون انس ــه ۹ میلی ــود ک ــن زده می ش ــت. تخمی ــش گذاش نمای
ــن  ــه ماری ــگ اول دریاچ ــا در جن ــون تنه ــم میلی ــک و نی ــد، ی ــت دادن ــود را از دس خ
ــاهد  ــی اول، ش ــگ جهان ــع جن ــدند.) Zinn, ibed: 260( در مقط ــته ش ــه کش در فرانس
افزایــش مسلســل ها و ســالح های شــیمیایی هســتیم، کــه هــردو در اقدامــات تروریســتی 
ــرت آور  ــم و حی ــات عظی ــم تلف ــد. به رغ ــازی می کنن ــم ب ــش مه ــده، نق ــای آین دهه ه
ــادی  ــن م ــرای تأمی ــل را ب ــای کام ــت زمینه ه ــگ توانس ــن جن ــی اول، ای ــگ جهان جن
ــال صحبــت  ــد. آن چنان کــه قب ــی دوم فراهــم کن ــا جنــگ جهان جنگ هــای تروریســتی ت
شــد، قضیــه ی هولوکاســت، کــه بــه دنبــال بمبــاران آتشــین مناطــق دریســدن و توکیــو 
ــات  ــان گر اقدام ــی نش ــیما، همگ ــی و هیروش ــته ای ناکازاک ــاران هس ــاد و بمب ــاق افت اتف

ــه شــهروندان انجــام شــد.  ــد کــه علی تروریســتی بودن

    نتیجــه ی هولوکاســت، مــرگ بیــش از شــش میلیــون یهــودی و پنــج میلیــون لهســتانی، 
کولی گــری، هم جنس بــازی، و پیامد هــای » ناخوشــایند« دیگــر بــود. ایــن اقــدام، 
ــوان انجــام آن را دارد.  ــود کــه بشــریت ت ــن حــد ارعــاب و خشــونت ب نشــان گر آخری
ــر از  ــی، کم ت ــرارت و بی رحم ــز در ش ــتالین نی ــات اس ــه اقدام ــت ک ــوان گف ــاال بت احتم
ــا  ــون ت ــه کشــتار حــدود هفــت میلی ــرور او، منجــر ب ــود. امپراطــوری ت ــه نب ــن حادث ای
ــاری اســتالین،  ــی کــه تحــت گرســنگی کشــیدن اجب ــی شــد ) آن های ــون اوکراین ده میلی
ــون  ــج میلی ــا بیســت و پن ــد( و شــاید بیشــتر از بیســت ت جــان خــود را از دســت دادن
ــای  ــبعیت ها و بی رحمی ه ــاره ی س ــه در ب ــه ک ــت. آنچ ــوروی داش ــام ش ــته در تم کش
ــروزه 50 در  ــه ام ــت اســت ک ــن حقیق ــده اســت، ای ــه ناراحت کنن ــش از هم اســتالین بی
صــد از مــردم روســیه، اســتالین را بــه عنــوان یــک قهرمــان مثبــت تاریخــی بــه حســاب 

 )BBC.com, March 6, 2003 می آورنــد.) 

ــِی دولــت       چنیــن خــالف واقع گویی هــا نشــان گر نفــوذ فوق العــاده ی قــدرت تبلیغات
اســت. آنچــه کــه در طــول تاریــخ، اغلبــًا نادیــده گرفتــه شــده، بمبــاران هســته ای امریــکا 
روی شــهرهای ناکازاکــی و هیروشــیما در جنــگ جهانــی دوم اســت. بمبــاران هیروشــیما 
140000 کشــته برجــا گذاشــت و بمبــاران ناکازاکــی نیــز منجــر بــه مــرگ 70000  انســان 
بی گنــاه شــد.) Zinn, 95( بــه همــان مقــدار کــه خــود حادثــه ی هیروشــیما ناراحت کننــده 
اســت، گــزارش شــاهدان عینــی از آن صحنــه، نیــز به شــدت افســرده کننده اســت. جــان 



82

13
95

یز 
 پای

،1 
اره

شم
ل، 

ل او
سا

هیرســی8، نویســنده ی کتــاب هیروشــیما، یــأس و ســرخوردگی آشــکار در طــول شــب 
ــان انفجــار  ــگام، 10000 از قربانی ــد: » شــب هن ــف می کن ــاران را توصی ــد از بمب اول بع
ــه ی  ــد«) John Hersey,1986: 46(. صحن ــوم آوردن ــرخ هج ــب س ــتان صلی ــه بیمارس ب
ــای  ــقف ها و دیوار ه ــد: » س ــف می کن ــه توصی ــی این گون ــتان را هیرس ــل بیمارس داخ
بیمارســتان ریختــه بودنــد؛ گــچ، گــرد و خــاک، خــون، و اســتفراغ، همه جــا را فراگرفتــه 
ــه  ــود ک ــی نب ــا کس ــد، ام ــان می دادن ــری ج ــد نف ــری ص ــد نف ــا ص ــود. مریض ه ب
جنازه هــا را از آنجــا بیــرون کننــد. بعضــی از کارمنــدان بیمارســتان بیســکویت و برنــج 
ــر کســی احســاس  ــد کــه کمت ــد می دادن ــوی ب ــان ب ــا اتاق هــا چن ــد، ام تقســیم می کردن
ــاده  ــاط، در راهــرو افت ــازه در حی ــا جن ــد... هــزاران مریــض و صده گرســنگی می کردن

)John Hersey,46, 47 (».ــد بودن

     جنــگ ســرد نشــان داد کــه امریــکا و اتحــاد شــوروی بــرای بــه دســت آوردن قــدرت 
جهانــی ، خواهــان دســت زدن بــه هرگونــه اقــدام خشــونت بار هســتند. حملــه ی امریــکا 
ــتایی های  ــی، و روس ــی، الئوس ــاه ویتنام ــان بی گن ــا انس ــن، میلیون ه ــد و چی ــه هن ب
ــق  ــیمیایی روی مناط ــی ش ــواد برگ زدای ــیدن م ــتاد. پاش ــرگ فرس ــه کام م ــوج را ب کامب
روســتایی ویتنــام، منجــر بــه اثــرات منفــی ســالمتی تعــدادی زیــادی از مردمــان آنجــا 
ــود  ــه وج ــر ب ــاده ی جبران ناپذی ــوق الع ــی ف ــارت های محیط ــن خس ــد، و هم چنی ش
آورد.) Christopher Hitchens,2001: 35 & George C. Herring, 2002: 183( شــاید 
ــل  ــی از قبی ــتی، قتل عام های ــات تروریس ــن اقدام ــه ناراحت کننده تری ــت ک ــود گف بش
ــه  ــام را ب ــودکان ویتن ــان و ک ــی، زن ــربازان امریکای ــه س ــود ک ــای الی ۹ ب ــتای م روس
قتــل رســاندند.) Herring, ibid: 260( حملــه ی شــوروی بــه افغانســتان در ســال 1۹7۹ 
میــالدی نیــز همــراه بــا بی رحمی هــا و قســاوت های چشــمگیر بــود. عملیــات بمبــاران 
ــران نمــود، و هــزاران کشــته و بی خانمــان و  شــوروی، تمــام شــهرها را تخریــب و وی
آواره برجــا گذاشــت. یکــی از غم انگیزتریــن و تراژیک تریــن نسل کشــی در دوران 
جنــگ ســرد در کامبــوج اتفــاق افتــاد. رژیــم کمونیســتی کامبــوج بــه رهبــری پــل پــوت، 
ــن  ــق ممک ــر طری ــا در کشــورش از ه ــوذ خارجی ه ــه نف ــردن هرگون ــال محوک ــه دنب ب
ــش  ــتار بی ــی و کش ــا کامبوج ــی میلیون ه ــه آوارگ ــر ب ــوت، منج ــل پ ــارزات پ ــود. مب ب
از یــک میلیــون انســان بی گنــاه شــد.) James C. Scott, ed., 1۹۹3: 67( نسل کشــی 
اندونــزی کــه علیــه ســاکنین جزیــره ی کوچــک شــرق تیمــور شــد، نیــز حادثــه ای بــه 
ــکا و  ــش امری ــط ارت ــاد توس ــال زی ــه احتم ــی، ب ــن نسل کش ــود. ای ــناک ب ــدت ترس ش
ــای  ــا حمایت ه ــوری فاســد ســوهارتو و ب ــای اقتصــادی آن کشــور از دیکتات حمایت ه
ســازمان اطالعاتــی امریــکا) ســیا( بــرای ســرنگون کــردن رئیس جمهــور ســابق احمــد 
ســوکارنو، انجــام شــد.) Mark Zepezauer,1۹۹4: 30( بعضــی از آمار هــا نشــان می دهــد 
8 - John Hersey 
9 - My Lai 
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کــه دولــت اندونــزی بیشــتر از 200000 انســان را بــه قتــل رســاند؛ بــه عبــارت دیگــر، 
 )Noam Chomsky,2000: 20 (.بیشــتر از یــک ســوم جمعیــت قبــل از حملــه کشــته شــدند

ــود  ــه وج ــت ک ــا اس ــاه، مدت ه ــان های بی گن ــِی انس ــتن جمع ــا کش ــی، ی      نسل کش
داشــته. نسل کشــی در روانــدا در ســال 1۹۹4، کــه توســط باند هــای قومــی و افراطیــون 
ــه ی  ــون قبیل ــید. افراطی ــان بخش ــاه پای ــان بی گن ــی 800000  انس ــه زندگ ــد، ب ــام ش انج
ــاه توتســی11 انجــام  ــان بی پن ــه مردم ــناک و خشــونت آمیز را علی ــات ترس ــو10 اقدام هوت
داد، در ایــن مــورد هیچ گونــه مخالفتــی از جانــب جامعــه ی جهانــی ابــراز نشــد. چنیــن 
ــود.  ــام می ش ــودان انج ــورد س ــه ی دارف ــم در منطق ــوز ه ــونت بار، هن ــات خش اقدام
ــرد.  ــه خــود بگی ــد ب ــی می توان ــاه، اشــکال مختلف ــان بی گن ــردن مردم ــرور ک ــن، ت بنابرای
ــا  ــه طرح هــای خــود را در مغاره ه ــن ک ــه وســیله ی متعصبی ــط ب ــات، فق ــه اقدام این گون
ــای  ــه از کاخ ه ــران ک ــب رهب ــه از جان ــود، بلک ــام نمی ش ــد انج ــا می ریزن و مخفی گاه ه
ریاســت جمهــوری و محوطه هــای ســلطنتی خــود دســتور صــادر می کننــد، نیــز انجــام 

می شــود. 

2-3. یازدهم سپتامبر و رشد تروریسم جهانی

ــه ای  ــوان شــروع مرحل ــه عن ــده، حمــالت 11 ســپتامبر را ب ــن آین ممکــن اســت مورخی
جدیــد از تروریســم، مــورد اشــاره قــرار دهنــد. اگــر القاعــده و گروه هــای مشــابه نجــات 
ــار خــود ادامــه دهنــد، مورخیــن می تواننــد اســتدالل کننــد  یابنــد و بــه حمــالت مرگ ب
کــه مرحلــه ی جدیــد، کــه اکثــرا مبتنــی بــر اعتقــادات دینــی اســت ، مرگ بارتــر شــروع 
شــده. تعصــب دینــی در طــول تاریــخ بــه عنــوان عامــل مهــم تروریســم بــوده اســت. این 
ــه دیــن خــاص نیســت، گرچنــد در ایالــت متحــده  پدیــده، جهانــی اســت و محــدود ب
ــم  ــد. تروریس ــرار می گیرن ــد ق ــه و تاکی ــورد توج ــالمی م ــای اس ــط[ گروه ه ــه غل ] ب
ــع  ــان واق ــف از جه ــای مختل ــیک در بخش ه ــی، و س ــدو، بودای ــیحی، هن ــودی، مس یه
ــه  ــل ب ــهر الخلی ــجدی در ش ــودی در مس ــران یه ــازه، مهاج ــه ت ــی ک ــت. زمان ــده اس ش
ــلمانان  ــتان مســجد مس ــدو در هندوس ــک هن ــد، ی ــدازی می کن ــزاران تیران ــوی نمازگ س
را کامــال می ســوزاند، یــک ســیک، نخســت وزیــر را تــرور می کنــد، یــا یــک مســیحی، 
ــاه  ــادی انســان بی گن ــدادی زی ــد و تع ــب می کن ــا تخری ســاختمانی را در شــهر اوکالهم
ــه ی  ــا هم ــده اســت. ب ــع ش ــرور واق ــوارد، ت ــن م ــه ی ای ــاند، در هم ــل می رس ــه قت را ب
اینهــا، در ایــاالت متحــده هنــوز توجــه روی مســلمانان متمرکــز شــده اســت. بــه همیــن 
ــه تروریســم  دلیــل اســت کــه اقبــال احمــد، اســم آن را رویکــرد بخشــی و منطقــه ای ب

 )David Barsamian, 2000: 96 (.نام گــذاری می کنــد

ــط  ــم رواب ــای قدی ــه نظریه ه ــی ب ــیب های بزرگ ــر، آس ــتی اخی ــالت تروریس      حم
10 -Hutu 
11 -Tutsi
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ــوان  ــه عن ــت، ب ــت- مل ــط از دول ــوان فق ــر نمی ت ــت. دیگ ــرده اس ــل وارد ک بین المل
کنش گــران اصلــی در صحنــه ی سیاســت جهانــی صحبــت نمــود. حمــالت 11 ســپتامبر 
ــه  ــتان، ب ــی هندوس ــال 2008 در مومبای ــامبر س ــده، و دس ــاالت متح ــال 2001 در ای س
وضــوح تاثیــر کنش گــران غیردولتــی را در روابــط بین الملــل نشــان می دهــد. در 
حقیقــت، دولــت همیشــه، نــه بازیگــر مســلط در سیاســت جهانــی بــوده و نــه هیچ وقــت 
ــا همــه ی اینهــا، مــدل دولت محــور سیاســت بیــن الملــل،  تنهــا بازیگــر بــوده اســت. ب
بــه معاهــده ی صلــح وســتفالیا در ســال 1648 بــر می گــردد. چنددهــه ی اخیــر، شــاهد 
ــوده  ــی ب ــران غیردولت ــت در عرصــه ی بازیگ ــت و اهمی ــت کمی ــریع از جه ــش س افزای
اســت. قــدرت شــرکت های چندملیتــی رشــد کــرده، بــه گونــه ای کــه توانســته قــدرت 
ــی  ــران مال ــد. بح ــف کنن ــد و متوق ــرار دهن ــر ق ــت تاثی ــی را تح ــران مل ــدار رهب و اقت
ــات رســاند. مشــابه  ــه اثب ــدرت شــرکت های خصوصــی را ب ســال های 2008- 200۹ ق
آن، گروه هــای مســتقل از قبیــل القاعــده، دزدان دریایــی ســومالی، اســالم گرایان کشــمیر، 
ــی  ــی و بین الملل ــی داخل ــار سیاس ــم روی رفت ــرات مه ــپانیا، تاثی ــان اس ــا جدایی طلب ی

ــته اند.  ــا گذاش برج

2-4. جنگ با ترور و انتقادات 

جنگ هــای عــراق و افغانســتان در فصــل چهــار مــورد بررســی قــرار خواهنــد گرفــت. 
ــم را  ــه تروریس ــا چگون ــه جنگ ه ــه این گون ــاره ی اینک ــه ای در ب ــد جمل ــا چن در اینج
تقویــت نمــوده و نتوانســته آن را بــه حــد اقــل برســاند، بیــان خواهــد شــد. در حالی کــه 
جنــگ دولــت بــوش بــا تــرور، در اولیــن ســال خــود حمایــت شــهروندان امریــکا را بــه 
دنبــال داشــت، مخالفــت شــدید جهانــی نســبت بــه آن ابــراز شــد؛ فرقــی هــم نمی کنــد 
ــد  ــاد دارن ــی. بعضی هــا اعتق ــان ائتــالف امریکای ــا می در »دولت هــای خودســر« باشــد ی
ــک  ــده کم ــاالت متح ــواه در ای ــزب جمهوری خ ــقوط ح ــه س ــراق ب ــگ در ع ــه جن ک
نمــود، و شــاید بحــران اقتصــادی جهــان در ســال های 2008 - 200۹ نیــز معلــول همیــن 
عامــل محســوب شــود. توجیهــات جنــگ افغانســتان و عــراق در رســانه های جمعــی و 
گفتمــان سیاســی جریــان اصلــی امریــکا، غالــب و شــایع بــوده؛ امــا بــه انتقــادات، وقعــی 
گذاشــته نشــده اســت. بــا مواجــه شــدن بــه چنیــن حقایــق اســت کــه ذکــر خالصــه ای 

از انتقــادات جنــگ بــا تــرور در اینجــا اهمیــت دوچنــدان می یابــد. 

     تعــدادی از منتقدیــن جنــگ علیــه افغانســتان اســتدالل می کننــد که کشــتار شــهروندان 
افغــان توســط بمباران هــای امریــکا و هم پیمانانــش، نــه تنهــا نتوانســته تهدیــد تروریســم 
را در ایــاالت متحــده کاهــش دهــد، بلکــه واقعــًا افزایــش نیــز داده اســت. معلــوم اســت 
کــه چنیــن تلفــات انســانی بی رحمانــه، تنهــا می توانــد بــه تالش هــای معنــی دار جنــگ 
ــا مشــارکت در  ــرور ب ــا ت ــگ ب ــه جن ــه ک ــد، همان گون ــه بزن ــیب و صدم ــرور آس ــا ت ب
ــی توســط  ــان و عراق ــاه افغ ــراد بی گن ــا ممکــن اســت. کشــتار اف ــال تروریســتی ن اعم
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نیروهــای امریــکا، تعــداد افــرادی را کــه معتقدنــد ایــاالت متحــده، تهدیــد اولیــه بــرای 
صلــح و عدالــت جهانــی اســت، کامــال افزایــش داده. 

ــکا جــان خــود را  ــاران امری ــه ی اول بمب      اینکــه 3000 شــهروند افغــان طــی دو هفت
ــه  ــود ک ــن ب ــر ای ــی مهم ت ــان، نگران ــا در آن زم ــه، ام ــرف قضی ــد، یک ط از دســت دادن
ــی(  ــای غذای ــتانه ) محموله ه ــای انسان دوس ــرای کمک ه ــا ب ــکا تالش ه ــاران امری بمب
را متوقــف کــرد، و در نتیجــه، میلیون هــا شــهروند افغــان در معــرض رنــج و گرســنگی 
ــکا،  ــاران امری ــان بمب ــل نشــان می دهــد کــه در زم ــد. آمارهــای ســازمان مل ــرار گرفتن ق
ــتانه،  ــای انسان دوس ــه کمک ه ــان وابســته ب ــون شــهروند افغ ــم میلی ــج و نی بیشــتر از پن
ــنگی  ــرگ حتمــی گرس ــر م ــان را از خط ــد زندگی ش ــا بتوانن ــد، ت ــذا بودن مخصوصــا غ
ــای  ــادی از آژانس ه ــدادی زی ــن، تع ــالوه برای ــد.) Pakistan…, 2001( ع ــات دهن نج
ــاران خــود  ــد بمب ــاالت متحــده درخواســت کردن ــی از ای ــی بین الملل کمک رســانی غذای
را متوقــف کنــد، تــا کمک هــا بــا امنیــت بــه دســت کســانی کــه شــدیدترین نیــاز را بــه 
ایــن کمک هــا دارنــد برســانند. روزنامــه ی ســاندی تایمــر لنــدن تخمیــن زد کــه بیشــتر 
از هفــت میلیــون افغــان » نیــاز شــدید بــه کمک هــای انسان دوســتانه « در آغــاز بمبــاران 
ــکا در  ــی امری ــن غذای ــه ی ریخت ــتند.) Sunday Times )London(, 2001: 6( برنام داش
ــه  ــان را تغذی ــا انس ــت میلیون ه ــتند و نمی توانس ــدید داش ــاز ش ــه نی ــود ک ــای نب جاه
ــاالت  ــر ســال 2001، میانگیــن ریختــن غذایــی ای ــاه اکتب ــال، در تمــام م ــرای مث ــد. ب کن
متحــده روزانــه 37500 بســته غــذا بــود. در بهتریــن ســناریوی ممکــن کــه تمــام بســته ها 
بــه دســت مــردم رســیده باشــد، بــه ایــن معناســت کــه بیشــتر از یک درصــد از کســانی 
کــه نیــاز داشــته، دریافــت کــرده اســت؛ امــا در بدتریــن ســناریو ) کــه بســتگی دارد کــه 
چــه تعــداد مــردم نیازمنــد بودنــد(، فقــط کمــی بیشــتر از نیم درصــد از کســانی کــه نیــاز 

شــدید داشــتند، مــورد کمــک رســانی قــرار گرفتنــد.

ــل و  ــا دلی ــی را ب ــن نگران ــفلد ای ــد رامس ــین، دونال ــاع پیش ــر دف ــات وزی      توضیح
مــدرک ثابــت می کنــد؛ او پذیرفــت کــه » درســت اســت کــه ســهمیه 37500 بســته در 
 )Chicago Sun-Times, 2001: 8 (.»روز نمی توانــد ملیون هــا انســان را تغذیــه کنــد
ــن مشــکالت را  ــوه ی ای ــات بالق ــی نتوانســت تلف ــانه های جمع ــال تأســف، رس ــا کم ب
دنبــال کنــد؛ یعنــی این کــه هیــچ راهــی وجــود نــدارد کــه دقیقــا بدانیــم چقــدر انســان 
در آن زمــان گرســنگی کشــیده اســت. جــدا از عــدم تامیــن کمــک مناســب بــرای مــردم 
افغانســتان، برنامــه ی ریختــن غذایــی ایــاالت متحــده بیشــتر بــه ضــرر مــردم افغــان بــود، 
نــه بــه نفــع آن هــا؛ بــه ایــن دلیــل کــه مــردم امریــکا بــا یــک درک اشــتباه باقــی ماندنــد 

ــکا حــل شــده اســت.  ــا کمک هــای امری و آن، اینکــه بحــران انســانی ب

     در بــاره ی جنــگ علیــه عــراق نیــز انتقــادات زیــادی وارد شــده اســت؛ مخصوصــا 
ادعــای کــه می گفــت عــراق مالــک ســالح های کشــتار جمعــی اســت. بخــش عمــده ای 
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از انتقــادات تاکیــد می کننــد کــه دولــت بــوش هرگــز نتوانســت مــدارک متقــن و غیرقابل 
ــد از  ــا بع ــی دارد. مخصوص ــتار جمع ــالح های کش ــراق س ــه ع ــد، ک ــه کن ــب ارائ تکذی
آنکــه بــازرس تســلیحاتی ایــاالت متحــده، آقــای دیویــد کــی در عــراق اعــالم کــرد کــه 
ــادات در  ــدارد، انتق ــار ن ــی در اختی ــه کشــتار جمع ــروف ب ــه ســالح مع ــراق هیچ گون ع
ایــاالت متحــده بیشــتر مقبولیــت بــه دســت آورد.) CNN.com, 2003( اظهــارات بعــدی 
ــالح های  ــه س ــراق ب ــی ع ــاره ی دست رس ــوش در ب ــت ب ــای دول ــک اعض ــا ش ــوأم ب ت
ــه ی  ــر خارج ــد. وزی ــأله ش ــن مس ــراوان در ای ــای ف ــب تردید ه ــی، موج ــتار جمع کش
پیشــین، آقــای کولــن پــاول تصریــح کــرد کــه، » آنچــه کــه در بــاره ی رژیــم عــراق گفتــه 
ــه  ــم ک ــا فکــر کردی ــه، م ــه ســالح ها گرفت ــتفاده از این گون ــه اس ــم ب ــه تصمی می شــد ک
 New YorkTimes, 2003: (».درســت درک کردیــم، امــا مــا خیلــی راحــت اشــتباه کردیــم
ــران  ــه رهب ــود دارد ک ــال وج ــن احتم ــه »ای ــح داد ک ــفلد توضی ــن رامس A13( هم چنی
عــراق تصمیــم گرفتــه بودنــد کــه قبــل از شــروع جنــگ ] ســالح های کشــتار جمعــی[ 

)ibid(».را از بیــن ببرنــد

     اســکات ریتیــر12، بــازرس تســلیحات پیشــین ســازمان ملــل از ســال 1۹۹1 تــا 1۹۹8، 
یکــی از منتقدیــن سرســخت دولــت بــوش محســوب می شــود. او اســتدالل می کنــد:

     اطالعاتــی کــه بــه وســیله ی رئیــس جمهــور ذکــر شــد، بــه گونــه ای از کار درآمــد، 
ــوده اســت کــه  ــاد هــوا ب ــا فقــط ب ــا اشــتباه فاحشــی در دادن اطالعــات کــرده، ی کــه ی
ــود  ــه ای ب ــه گون ــان شــد، ب ــق بی ــی دقی ــه خیل ــی ک از دهان شــان خــارج شــده. جزئیات
ــه  ــا اطالعــات ب ــا رئیــس جمهــور دروغ گفــت، ی ــه اســتحکام نداشــت. آی کــه هیچ گون
صــورت بنیادیــن ناقــص و معیــوب بودنــد؟ هــر کــدام باشــد نگران کننــده و نفرت انگیــز 

)Scott Ritter, 2003: 50 (.ــت اس

     به راســتی! گذشــت زمــان ثابــت کــرد کــه اســکات ریتیــر درســت می گویــد، حتــی 
رئیــس جمهــور پیشــین نیــز ایــن مســأله را قبــول کــرد. داود فخــری این گونــه توضیــح 

می دهــد: 

     بــه عنــوان فرزنــد عراقــی، تبعیــد و جــالی وطــن را اختیــار می کنــم، امــا بــه مــن 
اجــازه دهیــد کــه ایــن درک اشــتباه را کــه اکثــر عراقی هــای تبعیــدی دارنــد کــه بــوش و 
بلــر بــا حملــه بــه عــراق کار » افتخارآمیــز« انجــام می دهنــد، تصحیــح کنــم. در حقیقــت 
اکثــر مــا عمیقــا نگــران جنــگ آینــده هســتیم و دعــا می کنیــم کــه معجــزه ای شــود تــا 
ــاالت  ــن دو کشــور] ای ــته همی ــه در گذش ــم ک ــول داری ــد.... قب ــاق نیفت ــگ اتف ــن جن ای
متحــده و انگلســتان[ از صــدام حمایــت می کردنــد، از اســتفاده ســالح های شــیمیایی او 
] در جنــگ بــا جمهــوری اســالمی ایــران[ چشــم پوشــی نمودنــد ] حتــی چــراغ ســبز 
12 -Scott Ritter 
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ــه  ــه عهــده گرفتنــد، ب ــده را نیــز ب ــد[ و سیاســت های تنبیهــی و بازدارن هــم نشــان دادن
ــه مــرگ بیــش از نصــف میلیــون کــودک عراقــی گردیــد، حــال  ــه ای کــه منجــر ب گون
ــراق را  ــردم ع ــع م ــا مناف ــد م ــه می گوین ــر را ک ــوش و بل ــای ب ــه ادع ــرا و چگون چ

)Milan Rai, 2003 (ــم؟ ــاور کن ــِه دل ب ــم، از تَ می خواهی

ــراق ســالح های کشــتار  ــد ع ــه می گفتن ــده، ک ــای گمراه کنن ــن ادع ــر از ای ــع نظ      قط
جمعــی در اختیــار دارد، الزم اســت ایــن مســأله را دقیقــا موشــکافی کنیــم کــه آیــا عــراق 
ــت؛  ــی داش ــتار جمع ــالح های کش ــًا س ــد و واقع ــاب می آم ــه حس ــد« ب ــًا »تهدی واقع
ــه  ــا چ ــراق ت ــاالت متحــده توســط ع ــه ای ــه ب ــری حمل ــم صحــت آن، امکان پذی به رغ
ــه کــرد؟ پیشــنهاد  ــن بهانه هــا توجی ــا ای ــوان جنــگ را ب ــا می ت حــد وجــود داشــت؟ آی
ایــن منطــق ایــن اســت کــه ایــاالت متحــده نســبت بــه هــر کشــور کــه مظنــون شــود 
کــه ســالح های کشــتار جمعــی دارد و احتمــال دارد در آینــده، تهدیــدی بــرای ایــاالت 
متحــده باشــد، حملــه کنــد و جنــگ راه انــدازد. اگــر چنیــن چیزی درســت باشــد، ایاالت 
متحــده بایــد بــه کشــور های کــه بــه نظــر می رســد تهدیــد بــرای صلــح جهانــی باشــد، 
از قبیــل کــره ی شــمالی، چیــن، روســیه، پاکســتان، اســرائیل، و بــه گونــه ای مســخره آمیز 
خــودش نیــز حملــه کنــد. مفهــوم ایــن منطــق ایــن اســت کــه در گذشــته بایــد ایــاالت 

ــه اتحــاد شــوروی حملــه می کــرد.  متحــده ب

     سیاســت امریــکا در طــول تاریــخ از طریــق » انهــدام قطعــی متقابــل«13 دیکتــه شــده 
ــا کــه ایــاالت متحــده و اتحــاد شــوروی، هــر دو مالــک تعــدادی  ــه ایــن معن اســت؛ ب
زیــادی کالهــک هســته ای هســتند، در نتیجــه، هیچ کــدام نمی تواننــد بــه دیگــری حملــه 
ــد. در ســال 2003،  ــی هســته ای را بپذیرن ــگ جهان ــک جن ــاز ی ــه آغ ــد، مگــر این ک کنن
ــدام  ــت قدیمــی ] انه ــن واقعی ــا ای ــه گوی ــرد ک ــه ای عمــل ک ــه گون ــوش ب ــت ب حکوم
ــل  ــی قاب ــتار جمع ــالح های کش ــورهای دارای س ــورد کش ــر در م ــل[ دیگ ــی متقاب قطع
ــی  ــدام قطع ــرد، انه ــگ س ــان جن ــه در زم ــه ک ــن حــال، همان گون ــا ای اجــرا نیســت. ب
ــه  ــن اســت. ب ــز چنی ــروز نی ــود، ام ــگ ب ــری از جن ــل جلوگی ــن عام ــل، بزرگ تری متقاب
ــهرهای  ــه ش ــل علی ــل متقاب ــه عم ــر ب ــراق منج ــه ع ــه ب ــه حمل ــت ک ــی می دانس خوب
ــا  ــس ب ــا ســالح های بیولوژیکــی و شــیمیایی(؛ پ ــی فقــط ب ــکا خواهــد شــد ) حت امری
ایــن اوصــاف، چــرا دولــت بــوش بــه عــراق حملــه می کنــد؟ بنابرایــن، حملــه ی امریــکا 
بــه عــراق، تنهــا زمانــی می توانــد قابــل توضیــح باشــد کــه ایــن نظریــه را قبــول کنیــم 
کــه دولــت بــوش می دانســت کــه عــراق ســالح های کشــتار جمعــی در اختیــار نــدارد. 

ــم،  ــرار دهی ــه ق ــورد مالحظ ــکا را م ــی امری ــدرت جهان ــتمرار ق ــه اس ــی ک      زمان
می بینیــم کــه هــم حملــه ی 11 ســپتامبر و هــم واکنــش ایــاالت متحــده، هــر دو در نــوع 

13 Mutual assured destruction
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ــادی اســتدالل  ــه، تعــدادی زی خــود مهــم هســتند. در جهــان و مخصوصــا در خاورمیان
می کننــد کــه جنــگ بــا تــرور در واقــع سرپوشــی بــود بــرای تــداوم یک جانبه گرایــی و 
ســاختن امپراطــوری امریــکا. اســتدالل این گونــه منتقدیــن از سیاســت خارجــی امریــکا 
ایــن اســت کــه بمبــاران گســترده ی امریــکا در طــول جنــگ، قطــع نظــر از جلوگیــری 
ــه  ــوق بشــر ب ــه حق ــن و تجــاوز نمــودن ب ــع مشــارکت در نادیده گرفت ــرور، در واق از ت
ــاران  ــد.) Howard Zinn, 2002: 83, 88( مخصوصــا کــه بعضی هــا از بمب حســاب می آی
ــات  ــل امکان ــد؛ زیرســاخت هایی، از قبی ــر می کنن عمــدی زیرســاخت های اقتصــادی ذک
ــی و  ــان از بی احترام ــی نش ــکونی، همگ ــق مس ــاران مناط ــن بمب ــه ی آب، هم چنی تصفی
)Thomas J. Nagy,2001 (.بی تفاوتــی امریــکا بــه تلفــات و مصدومیــن شــهروندان اســت
ــگ  ــی از جن ــدف اصل ــه ه ــد ک ــن می گوین ــی از منتقدی ــا، بعض ــتر از این ه ــی بیش حت
ــا  ــه ب ــه آوردن دموکراســی، بلک ــود و ن ــی ب ــه ســالح های کشــتار جمع ــراق، ن ــه ع علی
ــرد، و  ــت گی ــان را در دس ــت جه ــد از نف ــرل ده در ص ــه اوال کنت ــود ک ــدف ب ــن ه ای
ــن  ــرد، از بی ــازی نمی ک ــود ب ــاب خ ــته ی ارب ــق خواس ــر طب ــه دیگ ــوری ک ــا دیکتات ثانی
ــرب از  ــکا و غ ــانه های امری ــه، رس ــه این ک ــرد. خالص ــورت گی ــم ص ــر رژی رود و تغیی
ــق  ــردم به شــدت ناموف ــه م ــردن و اطــالع دادن ب ــورد بررســی ک ــت خــود در م ماموری
ــی  ــد. زمان ــش می دادن ــت را پوش ــای دول ــتان ها و روایت ه ــتر داس ــانه ها بیش ــود. رس ب
کــه روشــن شــد کــه روایت هــای دولــت، غلــط از آب در آمــده، مــردم امریــکا از طریــق 
انتخــاب دولــت جدیــد کــه وعــده ی تغییــر مــی داد، بــه فکــر تغییــر افتادنــد. امــا حتــی 
بــا ایــن تغییــر و رهبــری بــاراک اوبامــا، بــه نظــر می رســد کــه تروریســم بیشــتر رشــد و 
ــود، چــرا کــه تروریســم  توســعه پیــدا می کنــد و در آینــده، تهدیــد بزرگ تــر خواهــد ب

ــت.  ــا اس ــی از بی عدالتی ه ــه بعض ــی ب ــًا واکنش اغلب

3. علل بنیادین و پیامد های تروریسم 

تروریســم بــدون دلیــل بــه وجــود نیامــده اســت. تروریســم علــل بنیادیــن عمیقــی دارد، 
همان گونــه کــه پیامد هــای مهــم دارد. کســی نمی توانــد از پیامد هــای آن، حرفــی 
بزنــد، بــدون اینکــه از علــل آن ســخن بــه میــان آورد. اســتدالل ایــن فصــل ایــن بــود کــه 
تروریســم نتیجــه ی مبــارزه بــرای قــدرت اســت. از بعــد تاریخــی، ظهــور امپراطوری هــا 
ــت.  ــده اس ــده ش ــا دی ــا باره ــه امپراطوری ه ــونت بار علی ــات خش ــن اقدام و هم چنی
تمرکــز مــا عمدتــا روی ترور هــای دولتــی و امپراطــوری اســت؛ چــون درواقــع هــردو 
ــه گونــه ی ســنتی، شــکل غالــب تروریســم بــوده اســت. تــرور دولتــی و امپراطــوری  ب
می توانــد موجــب واکنــش گروه هــا و افــراد شــود، کــه ایــن اقدامــات فراتــر از اقداماتــی 
ــوان  ــه عن ــد ب ــه دســت آوردن قــدرت ملــی اســت. هم چنیــن تروریســم می توان ــرای ب ب
ــود.  ــک ش ــم تحری ــی و ظل ــر بی عدالت ــه خاط ــرخوردگی ب ــأس و س ــر ی ــی از س اقدام
ــا  ــده، ی ــروم ش ــان مح ــی حقوق ش ــه از بعض ــد ک ــاس می کنن ــًا احس ــت ها اغلب تروریس
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ــه  ــا ب ــار و نوع دوســتی در آن ه ــم نوعــی حــس ایث ــا ه ــه، ی ــاری قرارگرفت ــورد بدرفت م
ــزه ی او  ــه انگی ــت ک ــن اس ــر ای ــت ب ــاور تروریس ــوارد، ب ــر م ــد. در اکث ــود می آی وج
ــم  ــی تروریس ــور کل ــه ط ــت. ب ــری اس ــال براب ــه دنب ــون ب ــت، چ ــه اس ــر از هم مهم ت
ــونت  ــدت خش ــزه ی کوتاه م ــرخوردگی، انگی ــأس و س ــر ی ــی از س ــوان واکنش ــه عن ب
ــه  ــد ک ــخص دارن ــی مش ــز اساس ــا غرای ــا، ی ــا، نیازه ــراد آرزوه ــود. اف ــوب می ش محس
در صــورت مایــوس شــدن، منجــر بــه رفتــار تهاجمــِی همــراه بــا خشــونت و انقــالب 
ــی « ســخن  ــوع آرزوهــای اصل ــی کــه از »چهــار ن خواهــد شــد. لیفــورد ادوارد 14 زمان
ــه  ــرد ک ــه می گی ــوده و نتیج ــاره نم ــتی اش ــه درس ــات ب ــن توضیح ــه ای ــد، ب می گوی
ــورد  ــی م ــای اصل ــن آرزوه ــا بیشــتر ای ــه یکــی ی ــد ک ــاق می افت ــی اتف خشــونت، زمان
ســرکوب قــرار بگیــرد.) Lyford Edwards, 1996: 3- 4( تیــد رابــرت گیــر، ایــن مســأله 
را کــه چگونــه شــرایط در حــال تغییــر، رفتــار و واکنش هــای مــردم را تحریــک می کنــد 
ــه  ــر، ب ــک بحــث شــد، گی ــه در فصــل ی ــه ک ــرار می دهــد. همان گون ــش ق ــورد آزمای م
ــونت  ــه خش ــده ب ــل کمک کنن ــبی، عام ــت نس ــه محرومی ــد ک ــری می رس ــن نتیجه گی ای
اســت. بریــن کروزیــر15 موقعــی کــه از تروریســم بــه عنــوان ســالح صحبــت می کنــد، 
ــت«؛  ــف اس ــراد ضعی ــلحه ی اف ــم، اس ــه » تروریس ــد ک ــری می رس ــن نتیجه گی ــه ای ب
ــث  ــت منبع ــات دول ــه از اقدام ــه ک ــا خشــونتی گرفت ــه آن را مســاوی ب ــه ای ک ــه گون ب
ــای  ــود را در انفجاره ــت خ ــن اس ــوی ممک ــونت ق ــد: » خش ــت. او می نویس ــده اس ش
ــا انداختــن  بــزرگ یــا بمب هــای آتــش زا نشــان دهــد. ایــن ســالح ها خیلــی تفاوتــی ب
نارنجک هــای دســتی از بــاال نــدارد؛ در حقیقــت آن هــا نیــز قربانیــان زیــادی بــه خــود 
ــدا  ــت پی ــتر صح ــی بیش ــروزر زمان ــرف ک ــد.«) Brian Crozier,1960: 159(ح می گیرن
ــلحه ای  ــم گیری، اس ــه ای چش ــه گون ــم ب ــه تروریس ــد ک ــتدالل می کن ــه اس ــد ک می کن
ــی، و  ــوم و معمول ــای مرس ــش زا، بمب ه ــای آت ــت ) بمب ه ــا اس ــرای ضعف ــوی ب ق
ســالح های هســته ای(، همــراه بــا تروریســم غیــر دولتــی بــه عنــوان اقــدام از ســر یــأس 

ــی وجــود داشــته اســت.  ــه عنــوان بخشــی از تروریســم جهان و ســرخوردگی ب

ــه  ــم، حــوزه ای ک ــرار می دهی ــورد بررســی ق ــه ریشــه های تروریســم را م ــی ک      زمان
معمــوال مــورد غفلــت قــرار گرفتــه اســت، نابرابری هــای اقتصادی و ســرخوردگی اســت. 
بــه طــور کلــی، خشــونت و تروریســم تحــت شــرایط بی عدالتــی و نابرابــری پیشــرفت 
ــر  ــه خاط ــا ب ــه عمدت ــای تروریســتی ک ــای درگیری ه ــن مثال ه ــا از بهتری ــد. دو ت می کن
بی عدالتــی اقتصــادی بــه وجــود آمــده، عبارتنــد از : 1( بــه اشــغال در آوردن اســرائیل، 
ســرزمین های فلســطینی را، بــه گونــه ای کــه اقتصــاد نــوار غــزه و کرانــه ی غربــی را بــه 
تــاراج بــرده اســت؛ 2( عملیــات جنگ هــای چریکــی کــه در مخالفــت بــا اشــغال عــراق 
ــای  ــازی تنبیه ه ــا زمینه س ــه ب ــغالی ک ــود ) اش ــام می ش ــده، انج ــاالت متح ــط ای توس

14 -Lyford Edwards 
15 - Brian Crozier 
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ــر  ــرد و منج ــران ک ــراق را وی ــاد ع ــد، اقتص ــام ش ــده انج ــاالت متح ــت ای ــورد حمای م
ــت  ــرزمین های فلســطینی، محرومی ــورد س ــد.( در م ــزار انســان ش ــا ه ــرگ صده ــه م ب
نســبی نقــش مهمــی را در ترویــج درگیــری میــان اســرائیل و فلســطین، بــازی می کنــد. 
مقطــع پســاجنگ جهانــی دوم، شــاهد تاســیس دولــت- ملت هــای مســتقل جدیــد بــود ) 
آن هــای کــه قبــال مســتعمره ی غربی هــا بودنــد(. آنچــه کــه در ایــن فراینــد الزم بــه نظــر 
می رســید، مهاجــرت رویاهــا در بــاره ی آرمان هــای اســتقالل ملــی در تمــام جهــان بــود. 
بــا چنیــن حقیقــت بــود کــه اکثــر فلســطینی ها احســاس کردنــد و ایــن احســاس ادامــه 
پیــدا کــرد، کــه آن هــا از داشــتن ایــن حــق، کــه ســرزمین و دولــت ملــی خــود را تاســیس 
کنــد، محــروم شــده اســت) دولــت فلســطینی مربــوط بــه خودشــان(. در مــورد عــراق، 
ــا را  ــر عراقی ه ــی«، اکث ــاعه ی دموکراس ــکل » اش ــا در ش ــا- مخصوص ــرت رویا ه مهاج
تشــویق بــه مقاومــت در مقابــل اشــغال ایــاالت متحــده کــرد و خواهــان تــالش بــرای 
ــا  ــای عراقی ه ــدند. تالش ه ــکا ش ــرل امری ــوذ و کنت ــتقل و آزاد از نف ــال مس ــراق کام ع
ــه،  ــد، در نتیج ــه ش ــکا مواج ــت امری ــدید دول ــت ش ــا مقاوم ــل، ب ــتقالل کام ــرای اس ب
ــان«  ــده و » ملی گرای ــاالت متح ــای« ای ــان »آزادی بخش ه ــده ی می ــای فزاین درگیری ه

عــراق بــه وجــود آمــد. 

ــه خشــونت  ــا ب ــراد و گروه ه ــل اف ــاره ی توس ــادی در ب ــای زی      دانشــمندان، کتاب ه
نوشــته و آن را مــورد کالبــد شــکافی قــرار داده اســت. گــوش دادن بــه نظــرات بعضــی از 
افــرادی کــه متوســل بــه خشــونت شــده و انگیــزه ی خــود را بیــان می کننــد، بــرای مــا 
خالــی از فایــده نخواهــد بــود. در مــورد هواپیماربایــی فلســطینی در اواخــر دهــه 1۹70 
ــوب جبهــه ی آزادی  ــاش، چهــره ی محب ــر جــرج هب ــای دکت ــل دهــه ی 1۹80، آق و اوای
ــن  ــر گروه هــای حمــالت انتحــاری] استشــهادی[ شــد، از چنی ــه بعــدا رهب فلســطین ک

ــد:  ــاع می کن ــه دف ــی این گون اقدامات

   زمانــی کــه یهودیــان ایــن نــوع اعمــال ] تروریســتی[ را در فلســطین انجــام می دادنــد، 
ــای آزادی بخــش  ــد، بلکــه جنگ ه ــذاری نکردی ــات را تروریســتی نام گ ــز آن اقدام هرگ
خواندیــد.... حمــالت جبهــه ی ملــی آزادی فلســطین مبتنــی بــر کیفیت اســت، نــه کمیت. 
مــا بــاور داریــم کــه اگــر یــک صهیونیســت را دور از میــدان نبــرد بکشــیم، موثرتــر از 
کشــتن صدنفــر از آن هــا در میــدان جنــگ اســت؛ چــون ایــن کار، توجــه بیشــتر را جلــب 
ــان  ــیم، هم ــش می کش ــه آت ــدن ب ــازه را در لن ــک مغ ــه ی ــی ک ــن زمان ــد. هم چنی می کن
ــه ی  ــا کارخان ــه ی ــزم] مزرع ــل کیبوتی شــعله های کوچــک ارزشــمندتر از ســوزاندن کام
اشــتراکی در اســرائیل[ اســت. وجــود مــا را نیــز بایــد همیشــه بــه یــاد داشــته باشــید. در 
کل، افــکار جهانــی نــه بــا مــا بــوده و نــه علیــه مــا؛ همیشــه مــا را نادیــده گرفتــه... افــکار 
جهانــی در ســال 1۹17 زمانــی کــه بریتانیــا تصمیــم گرفــت کــه ســرزمین فلســطین را، 
ــه بدهــد، کجــا  ــوان هدی ــه عن ــه اســرائیل ب ــود، ب کــه ۹0 درصــد جمعیــت فلســطینی ب
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 )Dawn, November, 2002: 261 (بــود؟

     لیــال خالــد، عضــوی از جبهــه ی آزادی فلســطین، از اولیــن کســانی بــود کــه اقــدام 
بــه هواپیماربایــی کــرد. او از هواپیماربایــی هواپیمــای مســافربری  یــک االســرائیل دفــاع 
ــی  ــورد ارزیاب ــت او م ــد جــدا از موقعی ــدام او نبای ــه اق ــد ک ــتدالل می کن ــد. او اس می کن
قــرار گیــرد. پشــت ایــن اقــدام، عللــی وجــود دارد یــا بــر مبنــای نظــام ارزشــی غــرب، » 
کــه معتقدنــد دشــمن بــا هــر جنایتــی کــه باشــد بایــد مــورد عفــو قــرار گیــرد، چگونــه در 
مــورد مــن ایــن قانــون صــدق نمی کنــد«) Leila Khaled,1972: 6( مشــابه ایــن، ارتــش 
ــش  ــه تروریســم و » نمای ــد ک ــتدالل می کردن ــال ها اس ــرای س ــد، ب ــواه ایرلن جمهوری خ
اعتــراض گرســنگان، تنهــا راه ممکــن را پیشــنهاد می کنــد و آن، ایــن اســت کــه اســتان 
 Alfred McClung Lee,1983: (».ــم ــن کنی ــا را ناام ــوری بریتانی ــرل امپراط ــت کنت تح
ــا  ــرای بریتانی ــات ب ــن اقدام ــه چنی ــاور داشــت ک ــد، ب 162( ارتــش جمهوری خــواه ایرلن
ــن  ــد داشــت. فعالی ــنگین خواه ــه ی س ــاده هزین ــد شــمالی، فوق الع ــرل ایرلن ــاره کنت درب
ــل  ــا را عل ــد و آن ه ــاره می کنن ــمن اش ــونت های دش ــه خش ــًا ب ــطینی اغلب ــاس فلس حم
بنیادیــن اقدامــات تروریستی شــان می داننــد. یکــی از ایــن فعالیــن بــه روزنامــه ی 
هــزارت اســرائیل گفــت: » اســرائیلی ها بــه زندگــی شــهروندان مــا احتــرام نمی گذارنــد، 
آن هــا شــهروندان را می کشــند، بنابرایــن، مــا چــرا زندگــی شــهروندان آن هــا را محتــرم 

)Ha’aretz, 2002: 4 (»ــم؟ بداری

     ایــن ســخنان، یــک حقیقــت مشــهور را بــه اثبــات می رســاند: خشــونت تــرور اغلبــًا 
ــرور را  ــه ت ــانی ک ــه کس ــتر علی ــار بیش ــونت های مرگ ب ــدن خش ــود آم ــه وج ــث ب باع
طراحــی کــرده، یــا حمایــت کــرده، یــا وابســته بــه آن بــوده، خواهــد شــد. در حالی کــه 
تروریســم بــه خــودی خــود، واکنشــی بــه اشــکال خشــونت و ظلــم اســت، امــا این گونــه 
ــه نظــر می رســد کــه اقــدام تــرور، واکنــش خشــونت بار دولتــی کــه منافعــش تهدیــد  ب
ــروع  ــم ش ــدام تروریس ــا اق ــونت ب ــه ای از خش ــه، چرخ ــی دارد. در نتیج ــده را در پ ش
ــد،  ــان می دهن ــش نش ــار واکن ــونت مرگ ب ــا خش ــا ب ــه دولت ه ــه ک ــود. همان گون می ش
ــاز  ــه آغ ــن چرخ ــد، و ای ــان می ده ــش نش ــت واکن ــش دول ــه واکن ــبت ب ــم نس تروریس
می شــود. ایــن نمونــه را در درگیری هــای تمــام جهــان، شــامل چچــن و روســیه، اســرائیل 
و ســرزمین های اشــغال شــده، چریک هــای کلمبیــا و شــبه نظامیــان، و احتمــاال در آینــده، 
ــم. ) نمونه هــای کــه در فصــل 4 مفصــل  ــه وضــوح می بینی ــاالت متحــده ب القاعــده و ای

بحــث خواهــد شــد(

     یکــی از پیامد هــای تروریســم، ظهــور پدیــده ای جدیــد در جوامــع ثروتمندتــر اســت. 
ــدت  ــر کوتاه م ــن تاثی ــد ای ــی دارد، گرچن ــوری روی انســجام اجتماع ــر ف تروریســم تاثی
ــا  ــودکار ب ــورت خ ــه ص ــده، ب ــر ش ــم متأث ــونت تروریس ــه از خش ــی ک ــت. مردمان اس
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ــرار  ــک ق ــورد کم ــم را م ــدگان تروریس ــان و بازمان ــوند و قربانی ــد می ش ــر متح هم دیگ
می دهنــد. از جهتــی، همــه بــه نوعــی قربانــی محســوب می شــوند و بــا قربانیــان دیگــر 
ــه ی 11  ــد از حادث ــه بع ــی ک ــد. داســتان های مردمان ــت می کنن احســاس دوســتی و محب
ســپتامبر بــا هم دیگــر بــرای هــم کاری متحــد شــدند، فــراوان اســت. در همــان جوامعــی 
ــم همســایه  ــه باه ــدرت از همســایه ی دیگــر شــناخت داشــت، هم ــه ن ــه همســایه ب ک
ــتن  ــر افراش ــا در ب ــپتامبر، امریکایی ه ــه ی 11س ــد از حادث ــدند. در بع ــاوند ش و خویش
ــر پرچــم، آن قــدر  ــه زی ــه ســوی رفتــن ب ــد. عجلــه ب ــه هــم کاری دادن پرچــم، دســت ب
ســریع بــود کــه تعــدادی از اندوخته هــا تــه کشــید. در تمــام کشــور امریــکا، مــردم بــا 
ــه هــم ملحــق شــدند،  ــگ ب ــا وطن پرســتی خوش آهن ــا متحــد ایســتاده ایم« ب شــعار » م

ــود. ــا به حــال میــان ملــت، چنیــن اتحــادی دیــده نشــده ب کــه ت

     بنابرایــن، در کنــار انســجام اجتماعــی، حــس میهن پرســتی بــه وجــود آمــد و تقویــت 
شــد. جوامــع مظلــوم و مــورد حملــه قــرار گرفتــه، هــر دو ایــن پدیــده را تجربــه می کنند. 
بــه صــورت یــک حقیقــِت غیرقابــل انــکار، زمانــی کــه مــردم زیــر حملــه قــرار دارنــد، 
ــه  ــود. چرخــه ی خشــونت ک ــت می ش ــک پرچــم تقوی ــر ی ــه جمع شــدن زی ــش ب گرای
ــی  ــه وطن پرســتی را در مناطق ــش دارد ک ــد، گرای ــه ی تروریســتی می آی ــال حمل ــه دنب ب
ــاالت متحــده، بعــد  ــد. در ای کــه فشــار اصلــی خشــونت را متحمــل شــده، تقویــت کن
ــه در طــول دهه هــای  ــادی برافراشــته شــدند ک ــه ی 11 ســپتامبر، پرچم هــای زی از حمل
متمــادی ســابقه نداشــت. امــا ایــن احســاس وطن پرســتی، کوتــاه مــدت اســت. بعــد از 
ــره  ــور روزم ــت عــادی و ام ــه حال ــردم ب ــل می شــود، م ــرس زای ــان، کــه ت گذشــت زم
بــر می گردنــد. دولتــی کــه منشــأ حملــه بــوده نیــز در صــورت قــرار گرفتــن در معــرض 

تهدیــد حملــه، چنیــن تجربــه ای را در کوتــاه مــدت خواهــد داشــت. 

    ظهــور وطن پرســتی بــه نوبــه ی خــود، بــه موفقیــت جناح راســت یــا گــروه محافظه کار 
ــد  ــود بع ــزب لیک ــرائیل ح ــه، در اس ــرای نمون ــد. ب ــک می کن ــدی کم ــات بع در انتخاب
ــاالت  ــته. در ای ــرار داش ــه در رأس ق ــا همیش ــطین، تقریب ــه فلس ــه ب ــالت بی وقف از حم
ــات کنگــره ســال 2002 و  ــروزی تاریخــی در انتخاب متحــده، گــروه جمهوری خــواه، پی
انتخابــات ریاســت جمهــوری ســال 2004 بــه دســت آوردنــد، زیــرا بعــد از حادثــه ی 11 
ســپتامبر، نگرانی هــای فضــای امنیتــی بــه شــدت تشــدید شــده بــود. هم چنیــن در هنــد 

و پاکســتان، پیامد هــای مشــابه ناشــی از تروریســم خــود را بازنمایــی کــرد. 

     پیامــد اقتصــادی تروریســم و چرخــه ی خشــونتی کــه از آن ناشــی می شــود، واقعــًا 
مبهوت کننــده اســت. آنچــه کــه تراژیک تــر اســت، ایــن اســت کــه حمــالت تروریســتی، 
ــای  ــوال پیامده ــی معم ــن حمالت ــاده دارد. چنی ــادی فوق الع ــانی و اقتص ــای انس هزینه ه
ــافرت و  ــدگان، مس ــارج مصرف کنن ــه ای دارد. مخ ــر جامع ــرای ه ــدی ب ــادی ج اقتص
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جهان گــردی، هزینــه ی بیمه هــا، بازســازی امنیتــی، و هزینــه ی امنیتــی، همــه نقــش مهــم 
در پیامــد اقتصــادی تروریســم بــازی می کننــد. هزینــه ی اعمــال تالفی جویانــه یــا جنــگ 
ــدت آن،  ــاه م ــادی کوت ــای اقتص ــا پیامد ه ــرد، ام ــری ک ــوان اندازه گی ــرور را نمی ت ــا ت ب
مخصوصــا زمانــی کــه هزینــه ی عظیــم تاســیس پایــگاه نظامــی امریــکا را بــرای اشــغال 
ــی در  ــرایط فعل ــم،] و در ش ــرار دهی ــه ق ــورد مالحظ ــراق م ــدت ع ــی طوالنی م نظام

افغانســتان کــه بــا تمــام تــالش بــه دنبــال ایــن توافــق اســت[ سرســام آور اســت. 

ــیب  ــز آس ــی نی ــوق مدن ــی، حق ــت داخل ــت امنی ــرای تقوی ــالش ب ــد ت       در فراین
جــدی را متحمــل می شــود. کشــور قربانــِی حملــه تروریســتی، بــرای اینکــه از حمــالت 
بیشــتر جلوگیــری کنــد، یک ســری حقــوق و آزادی هــای مدنــی را بایــد نادیــده گیــرد. 
تصویــب نمــودن و اجــرای قانــون وطن دوســتی ایــاالت متحــده، کــه بــه گونــه ی بالقــوه 
حمایت هــای قانــون اساســی امریــکا را تحــت اســتناد بــه اعالمیــه ی ده مــاده ای حقــوق 
اتبــاع امریکایــی نقــض کــرد)Cynthia Brown,2003: 33(، و توقیــف غیرقانونــی بیــش 
ــی  ــه خوب ــی ب ــی)Nancy Chang,2002: 69( همگ ــلمانان امریکای ــر از مس از 1000 نف
ــه نمایــش گذاشــت. دولتــی کــه  ــا تروریســم ب فرســایش حقــوق مدنــی را در مبــارزه ب
منشــأ تروریســت بــوده، نیــز امنیــت خــود را تشــدید می کنــد تــا از اقــدام تالفی جویانــه 
ــه  ــده گرفت ــه ای نادی ــه گون ــی ب ــوق مدن ــرایط، حق ــن ش ــه در ای ــد، ک ــری کن پیش گی
ــی  ــوق مدن ــاد در حق می شــود. در اســرائیل، حمــالت فلســطین باعــث عقب نشــینی زی
ــالت  ــا آن، حم ــان ب ــد. هم زم ــاوی ش ــه ای مس ــه گون ــهروندان ب ــر ش ــهروندان و غی ش
ــه ی  ــه خان ــرائیل داد ک ــت اس ــه دس ــی ب ــطینی ها توجیه ــهادی[ فلس ــتی ] استش تروریس
ــد.  ــران کن ــراب و وی ــود، خ ــدگان ب ــا حمله کنن ــاط ب ــه ارتب ــون ب ــه مظن ــانی را ک کس
ــردن  ــمت محدودک ــابه در قس ــش مش ــه گرای ــمالی ب ــد ش ــالت ایرلن ــا، حم در بریتانی

ــی کمــک نمــود.  آزادی هــای مدن

     جــدا از اینکــه تروریســم چقــدر نفرت انگیــز اســت، بــه هشــیاری متقابــل میــان دو 
ــًا بیشــتر ملتفــت  گــروه درگیــر نیــز کمــک می کنــد. شــهروندان کشــور حمله شــده اغلب
ــال  ــه دنب ــا ب ــپتامبر، امریکایی ه ــد از حمــالت 11 س ــای دیگــران می شــوند. بع نگرانی ه
ــد.  ــتان بیاموزن ــر افغانس ــه، و فق ــاور میان ــالم، خ ــاره ی اس ــتر در ب ــه بیش ــدند ک ــن ش ای
ــا  ــیدند. آن ه ــانی بخش ــه ی انس ــران جنب ــه دیگ ــز ب ــراب نی ــلمانان و اع ــا، مس افغان ه
شــهروندان مصــدوم را دیدنــد و آموختنــد کــه زندگــی انســان های بی گنــاه ] در جنــگ 
بــا تــرور[ از دســت رفتــه اســت. تــراژدی هتــک حرمــت انســان، تقریبــا جهانــی شــده 

بــود. 

     هشــیاری متقابــل، اغلــب بــه مخالفــت داخلــی کمــک می نمایــد. شــهروندان جوامعــی 
ــش  ــت واکن ــاره ی حکم ــش گری در ب ــه پرس ــروع ب ــده، ش ــع ش ــه واق ــورد حمل ــه م ک
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ــه  ــه ای ک ــه در جامع ــم ک ــانی ه ــد. کس ــت های آن، می کنن ــا سیاس ــان ی ــت خودش دول
ــال پرســش گری از حکمــت چنیــن  ــه دنب ــد، ب حملــه از آنجــا منبعــث شــده قــرار دارن
ــا  ــتان تقریب ــه افغانس ــه ب ــا حمل ــت ب ــاالت متحــده، مخالف ــد. در ای ــر می آین حمــالت ب
ــه عــراق،  ــه ب ــاز شــد. طــرح حمل ــا، آغ ــن طرح ه ــی شــدن ای ــد از عموم ــه زودی بع ب
ــان  ــه، اســرائیل مخالف ــن قضی ــش داشــت. شــبیه ای ــی مخالفــت گســترده تر را در پی حت
ــت  ــه، اکثری ــر آنک ــطین دارد. مهم ت ــغالی فلس ــرزمین های اش ــه س ــه ب ــد حمل ــوی ض ق
فلســطینی ها و اســرائیلی ها از راه حــل دو دولــت حمایــت می کننــد و آن را بــر 

)www.haaretzdaily.com (.حمــالت تروریســتی دوام دار ترجیــح می دهنــد

     چرخــه ی ادامــه دار خشــونت، اغلبــًا منجــر بــه دخالــت و تــالش گــروه ســوم بــرای 
ــن  ــود. چنی ــه خشــونت می ش ــان دادن ب ــرای پای ــه ب ــول دوطرف ــل قب ــی قاب ــن راه یافت
ــمیر  ــمالی و کش ــد ش ــه، ایرلن ــونت در خاورمیان ــر خش ــور ه ــد از ظه ــی بع دخالت های
اتفــاق افتــاده اســت. اگــر دولــت تحــت حملــه، نتوانــد خشــونت را کنتــرل کنــد و منابــع 
خــود را بــه ســرعت از دســت دهــد، وضعیــت رو بــه وخامــت از گــروه ســوم دعــوت 
ــه، کــه مــورد قبــول هــر دو طــرف باشــد، پیــدا نمایــد.  ــا راه حــل آبرومندان می کنــد ت

4. نتیجه گیری 

ــا  ــا ب ــاز آن ه ــه ی آغ ــتند. نقط ــد نیس ــده ی جدی ــر دو پدی ــم، ه ــدن و تروریس جهانی ش
ســقوط اتحــاد شــوروی یــا حادثــه ی 11 ســپتامبر نیســت. هــر دو دارای ریشــه های عمیق 
در تاریــخ هســتند. هــر دو دارای معانــی، علــل و پیامد هــای چندگانــه هســتند. گرایــش 
ــتر  ــای بیش ــا و محرومیت ه ــه فرصت ه ــی ب ــدن اقتصــادی و سیاس ــه جهانی ش ــد ب جدی
کمــک نمــوده اســت. جهــان امــروز مــا بیشــتر بــه دنبــال قــدرت اســت، تــا عدالــت. در 
ایــن فراینــد، جهانی شــدن بی عدالتی هــای زیــادی را پنهــان نمــوده و مهاجــرت رویاهــا 
ــونت بار  ــای خش ــن فراینــد، چشــم انداز های واکنش ه ــاد بخشــیده اســت. ای را ازدی
ــت  ــه، تقوی ــرار گرفت ــی ق ــورد بی عدالت ــد م ــاس می کنن ــه احس ــانی ک ــط کس را توس
ــه صــورت قطــع مســتلزم تروریســم  ــن واکنش هــای خشــونت بار ب نمــوده اســت. چنی
اســت. تروریســم دولتــی نیــز واکنــش تروریســتی را توســط کســانی کــه مخالــف اشــغال 
ــد،  ــوق بشــر را می بینن ــوع خــود نقــض حق ــت متب ــب دول ــا از جان خارجــی هســتند ی
تحریــک نمــوده اســت. خشــونت تمــام اشــکال تروریســم، باعــث مهاجــرت کابوس هــا 
و خشــونت های بیشــتر از جانــب قربانیــان تروریســم خواهــد شــد. چرخــه ی خشــونت 
ــه  ــی ک ــاند؛ جای ــوی می رس ــتِی ق ــه ای وطن پرس ــه مرحل ــب را ب ــردو جان ــوال ه معم
بیشــتر احساســات حاکــم اســت، نــه عقــل. در چنیــن شــرایطی اســت کــه رهبــران جنــاح 
راســت بــه دنبــال افزایــش قدرت شــان بــر می آینــد. ســختی های اقتصــادی و ســرکوبی 
ــد  ــه می زن ــا ایــن وجــود، زمانــی امید هــا جوان ــه وجــود می آیــد. ب آزادی هــای مدنــی ب
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کــه مخالفت هــا افزایــش پیــدا کنــد و گــروه ســوم شــروع بــه دخالــت کنــد. 
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خاستگاه های تکفیر1
                                               نویسنده: شیخ حسین احمد الخشن

                                               مترجم: علی رضا اخالقی2

چکیده 

نویسنده، پدیدۀ تکفیر بی ضابطه را یکی از آسیب های خطرناکی می  داند که دامن گیر جامعۀ 
اسالمی شده است. او معتقد است که این پدیده، از خأل بر نخاسته، بلکه زمینه ها و عوامل 
میان،  این  از  نویسنده،  دارد.  سیاسی  و  اقتصادی  اجتماعی،  روان شناختی،  دینی،  مختلف 
عوامل فکری و فرهنگی را عامل اصلی پدیدۀ تفکیر می  داند و در جستار حاضر می کوشد 
این عوامل را بررسی نماید. به نظر نویسنده، مهم ترین عوامل فکری که به پیدایش پدیدۀ 
تکفیر انجامیده، عبارت اند از: 1( سترونی و نازایی اندیشه، 2( افراط گرایی دینی، 3( سوء 

ظن و بدگمانی نسبت به دیگری، 4( جمود و تحجر فکری.
جمود  ظن،  سوء  افراط گرایی،  اندیشه،  سترونی  فکری،  عوامل  تکفیر،  کلیدی:  واژه های 

فکری

1  ایــن نوشــته ترجمــة فصــل دوم کتــاب »العقــل اإلســامی بیــن ســیاط التکفیــر و ســبات التفکیــر«، نوشــتة الشــیخ حســین 
احمــد الخشــن اســت.

2. عضو هیأت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه خاتم النبیین)ص(



100

13
95

یز 
 پای

،1 
اره

شم
ل، 

ل او
سا

مقدمه

و  اسباب  دارای  بلکه  نمی آید،  پدید  مرتبه  و یک  نخاسته  بر  از خأل  تکفیر  پدیدۀ  مسّلمًا 
گام  می گذاریم،  انگشت  آن  انگیزه های  و  اسباب  به  وقتی  است.  خود  انگیزه های خاص 
یا  بیماری  بردن  میان  از  چون  برداشته ایم.  آفت  این  از  رهایی  و  درمان  برای  را  نخست 
مقاومت در برابر آن، جز بعد از شناخت و تشخیص آن ممکن نیست و تشخیص آن، جز 

با شناخت اسباب و عوارض آن، میسر نیست. 

متعدد  اسباب  تکفیر  که  است  آن  آفت چیست؟ حقیقت  یا  پدیده  این  اسباب  باری، 
دینی، روانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد، که در هم تنیده و شخصیت های تفکیری 
خالف  و  نادرست  سبب،  یک  به  تنها  پدیده  این  برگرداندن  می آورد.  پدید  پرخاشگری 
حقیقت و واقعیت است. برای ما مهم است که بر اسباب فکری و فرهنگی که در واقع سبب 

اساسی و اصلی است تمرکز کنیم.

1. سترونی اندیشه و بحران تکفیر

1-1. سطحی نگری

جهل همواره یکی از مهم ترین عوامل انتشار دشمنی و نفرت بین آدمی زادگان بوده است، 
زیرا انسان ها دشمن چیزی اند که نمی شناسند. از این رو، طبیعی است که دانش اندک و 
پدیدۀ  و گسترش  پیدایش  عوامل  از  دینی  ارزش های  و  آموزه ها  به  نسبت  سطحی نگری 
تکفیر باشد. این امر باعث می شود که جهالت و سطحی نگری از نشانه های ثابت و مالزم 
جنبش های تکفیری باشد. چنانکه فرقۀ خوارج، که مرتکب گناه کبیره را تکفیر می کردند و 

نیز کسانی را که این دیدگاه را نمی پذیرفتند، نماد جهل و قشریت و جمود بودند.

و  عصبانی تر  دیگران  به  نسبت  و  متحّجرتر  باشد  جاهل تر  انسان  که  میزانی  هر  به 
باشد که  یعنی جاهلی  باشد؛  او جهل مرکب  اگر جهل  به ویژه  بود،  پرخاشگرتر خواهد 
خود را عالم می  داند. این پندار، او را در هاله ای از توهم فرو برده و گرفتار خودبزرگ بینی 
می سازد و او را به این خیال باطل می اندازد که مالک حقیقت است و باعث می شود که 

اندرز دیگران را رد نموده و انتقاد و نظر دیگران را نپذیرد.

امام علی)ع( فرمود: » انسان نادان نه خود ]از خطاها[ دست بر می دارد و نه از اندرزها 
سود می برد.«) غررالحکم: 47(3 » انسان نادان نه خود خطای خود را درک می کند و نه اندرز 

اندرزگران را می پذیرد.«)همان: 57(4

هم چنین، انسان جاهل و نادان هر چه پرتحرک تر و پرکارتر باشد، لغزش و دوری او 
از درستی بیشتر خواهد شد. علی)ع( فرمود: 

3 الجاهل ال یرتدع و بالمواعظ ال ینتفع )غرر الحکم، 74(.
4  الجاهل ال یعرف تقصیره و ال یقبل من النصیح له )همان، 75(.
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است.  روان  بیراهه  که  است  مانند کسی  می زند،  عمل  به  که جاهالنه دست  » کسی 

جدیت او در حرکت، جز به دوری او از هدف خود نمی افزاید.«)همان: 67(5

هنگامی که جهالت با دین داری و زهد در آمیزد، مصیبت بزرگ تر و فاجعه بارتر خواهد 
بود، زیرا زهد و تقوای انسان جاهل او را سخت گیرتر ساخته و او را وا می  دارد که محکم تر 
به نظریات خود بچسبد و به او در افکار عمومی که به ظواهر نگاه نموده و فریب جلوه ها 

را می خورند »مشروعیت خاصی« می بخشد. امام علی )ع( فرمود: 

» کمر مرا جز دو کس نشکست؛ یکی دانشمند بی بندوبار و دیگری جاهل متعبد.«) 
همان: 84(6 

امام)ع( در سخن دیگری فرمود: 

نادان  انسان  انسان دانش آموخته ی فاسق و  از اهل دنیا کمرم را شکست:  » دو کس 
را.  نادانی خویش  تعبد خود  با  را می  پوشاند و دیگری  زبان خود فسقش  با  اولی  متعبّد. 
بنابراین، از دانشمند فاسق و از متعبد نادان بپرهیزید. این فریبی است که بسیاری را فریب 

می دهد.«) خصال صدوق: ۹6( 7

مضمون این سخن را یکی از شاعران عرب به شعر در آورده است:

 دانشمند بی بندوبار، تباهی بزرگی است و جاهل متعبد، تباهی بزرگ تر از آن. این دو، 
فتنۀ بزرگی اند برای کسی که در ] امر شناخت[ دین خود به آن ها استناد می کند.8

در پرتو این مطالب است که عمق و ژرفای سخن ]دیگر[ امام علی)ع( را درک می کنیم 
که فرمود: »من ] بودم که[ چشم فتنه را در آوردم. هیچ کسی جز من، جرأت چنین کاری را 

نداشت.«) نهج البالغه، خطبه 731(۹

زیرا چگونه برای کسی، جز علی)ع(، میسر بود که در برابر قاریان و حافظان قرآن شمشیر 
بکشد که در اثر درازای سجده ، پیشانی های شان ]پینه بسته و [ سیاه شده بود؛ یعنی در برابر 

خوارج.

به همین دلیل، نسبت به جاهالن متعبّدی، که دم از دین می زنند و آن را در خود منحصر 
می کنند و به نحوی رفتار می کنند که گویی از اولیا و اوصیای دین اند، باید محتاط بود، چرا 

5  العامل بجهل کالسائر علی غیر طریق فا یزیده جّده فی السیر إال بعداً من حاجته )همان، 76(.
6  ما قصم ظهری إال رجان: عالم متهتک و جاهل متنسک )همان، 48(.

ــب ناســک. هــذا یســّد بلســانه عــن  ــم اللســان فاســق و رجــل جاهــل القل ــا: رجــل علی 7  قطــع ظهــری رجــان مــن الدنی
فســقه و هــذا بنســکه عــن جهلــه، فاتّقــوا الفاســق مــن العلمــاء و الجاهــل مــن المتعّبدیــن أولئــک فتنــة کّل مفتــون )خصــال 

صــدوق، 69(.
8 فساد کبیر عالم متهّتک / و اکبر منه جاهل متنّسک * هما فتنة للعالمین عظیمة / لمن بهما فی دینه یتمّسک

9-  أنا فقأت عین الفتنة و لم یکن لیجترئ علیها أحد غیری )نهج الباغه، خطبة 137(.
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که این گونه انسان ها بیش از آن که نیکی کنند بدی می کنند و چه بسا به پندار اینکه کار 
خیر و نیکی انجام می دهند، بد کنند. اما به هر حال، شایسته ی برداشتن پرچم دین و سخن 
گفتن به نام آن نیستند و برای نشر و یاری و دفاع از دین نباید به آن ها اعتماد شود؛ چون 

به فرمودۀ رسول خدا)ص(: 

از  که شناخت جامع  آن  نمی کند، جز  دین  مبانی[  تحکیم  و  ]ترویج  به  اقدام  »کسی 
جنبه های ]گوناگون[ آن داشته باشد.«) کنزالعمال، ج 3: 48(10 

خطر این گونه متدینان برای دین، بیشتر از کسانی است که پرچم دشمنی با دین را بر 
می دارند و آموزه ها و قانون گذاری های دینی را رد می کنند، زیرا تجربه ها به ما آموخته است 
] و به جان آزموده ایم[ که حمالت بیرونی به دین و انکار دین، جز به رسوخ بیشتر آن در 
جان ها نمی انجامد، در حالی که انحراف درونی، چهرۀ دین را مشّوه ساخته، دیوارهای آن 

فرو ریخته و شالوده ها و بنیان های آن را می پوساند. 

و  دادن  قربانی  به  نیازمند  و  رسالت،  یک  شریعت مدار  جاهالن  برابر  در  ایستادگی 
الگوی  )ع( را  برای کسانی که ]بزرگ مردانی چون[ علی  البته شدنی است و  شجاعت و 

زندگی خود بر می گزینند، دشوار نیست. 

کوتاه سخن اینکه ناآگاهی از ابعاد و مقاصد دین به انسداد ]فکری[ انجامیده و انسداد 
]فکری[ به برخورد و تکفیر می انجامد. از سخنان جامع امام علی)ع( در این زمینه این سخن 
است که فرمود: »انسان نادان را جز افراط گر یا تفریط گر نخواهی یافت.«)غرالحکم: 57(11 

1-2. قشری گری

از طرف دیگر، جهل و نادانی مستلزم حماقت و کودنی است.  امام علی)ع( فرمود: »حماقت 
میوۀ جهل است.«) همان: 67(12 

کودنی کلید تکفیر و گمراه خواندن ]دیگران[ است و قرین و همراه با سخت گیری. 
»کودنی کلید دشنام است.«) همان: 77(13 

امام باقر)ع( فرمود: » خوارج در اثر جهالت بر خود سخت می گرفتند، در حالی که دین، 
گشوده تر از این حرف هاست.«) من الیحضره الفقیه، ج 1: 76(14 

کلمۀ جهالت در این حدیث متضمن معنای سفاهت و کودنی است، نه صرف فقدان 
علم. چنان که در کالم الهی چنین است که فرمود: »]بنی اسرائیل[ گفتند ای موسی! برای ما 

10- ال یقوم بدین الل إال من حاطه من جمیع جوانبه )کنز العمال، 3، 84(.
11- ال تری الجاهل إال مفرطًا أو مفّرطًا )غرر الحکم، 75(.

12- الحمق من ثمار الجهل )همان، 76(.
13- السفه مفتاح السباب )همان، 77(.

14- إّن الخوارج ضّیقوا علی أنفسهم بجهالتهم، إّن الدین أوسع من ذلک )من ال یحضره الفقیه، 1، 167(.
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خدایی همانند خدایان ایشان قرار بده، گفت شما گروه جاهلید.«) اعراف: 831(15 

و نیز فرمود: » آیا می دانید که با یوسف و برادرش چی کردید، چون شما جاهلید.« و 
»و چون نادانان ایشان را طرف خطاب قرار دهند به مالیمت پاسخ می دهند.«) فرقان: 36(16 

جهل در این آیات به معنای سبک سری و کودنی یا متضمن آن است.

مشکل بالهت و کودنی فکری که بسیاری از پیروان ادیان آسمانی بدان مبتال هستند، 
مشکل بسیار قدیمی، العالج و فوق العاده خطرناک است، زیرا در شکل گیری گروه قشری 
که ]در فهم و عمل به متون دینی[ در سطح زندگی می کنند و به خواندن خطوط و ظواهر 
محکم می چسبند و ما بین خطوط را نمی خوانند، چه رسد به ورای خطوط، نقش اساسی 
به  به جای گشودگی  فروبستگی در خود،  نمودار  این گروه،  برای  این رو، دین  از  دارد. 
دیگری، و نمودار قالب ها و پوسته های تهی از محتوا می گردد. سخن گفتن از دین نزد این 
گونه کسان، سخن گفتن از زنجیرهایی است برای بستن دست ها و شالق هایی برای کوبیدن 
به پشت ها و شمشیرهایی برای بریدن گردن ها، در حالی که گشودگی و سماحت دین در 
تمامی آموزه ها، مفاهیم و متون دینی آشکار و برای هر بیننده ای هویدا ست. مشکل این افراد 
در رکود اندیشه و فرو خفتگی خرد نهفته است؛ پدیده ای که امام علی)ع( از آن به خدا پناه 
برده است: » از فرو خفتگی خرد و زشتی لغزش ها به خدا پناه می برم.«) نهج البالغه: 643( 17 

طرفه این که برخی از این افراد رهبران و چهره های دینی پیچیده در هاله ای از قداست 
می گردند و مردم از طریق ارتباط با آن ها و احترام گذاشتن به ایشان تبرک می جویند، در 
پارسایی در می آورند و به زهد و ورع  ادای  اند که  افراد دغل بازانی  این  بیشتر  حالی که 

تظاهر می کنند. 

امام زین العابدین )ع( در سخن زیبا ما را از این گونه افراد بر حذر داشته است:

» وقتی به مردی با ظاهر آراسته و زبان به موش مردگی زده و حرکات فروتنانه برخوردید، 
زود فریفته نشوید. چه بسا انسان هایی که در اثر ضعف و سستی اراده و بزدلی ]نه از سر 
پارسایی[ از دسترسی به دنیا و دست آلودن به محرمات آن ناتوان اند، اما از دین، دامی برای 
رسیدن به دنیا ساخته و پیوسته مردم را با ظاهر خود فریب می دهند. همین که به حرامی 
دست یافتند مرتکب آن می شوند. اگر دیدید که از مال حرام پرهیز می کند، زود فریفته اش 
نشوید، زیرا شهوات مردمان متفاوت است. چه بسا کسانی که از مال حرام، حتی اگر زیاد 
باشد، اجتناب می کنند، اما گرفتار بدنامی حرام می شوند. اگر دیدید که از این عمل اجتناب 
می کند، زود فریفته نشوید تا خردش را ببینید. چه بسا کسی همۀ این ها را ترک می کند، اما 
به خرد متین و استواری متکی نیست. در نتیجه، تباهی ای که در اثر نادانی ]و نابخردی[ پدید 

15- قالوا یا موسی اجعل لنا إلها کما لهم آلهة قال إنّکم قوم تجهلون )اعراف، 138(.
16- وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سامًا )فرقان، 63(.

17- أعوذ بالل من سبات العقل و قبح الزلل )نهج الباغه، 346(.
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می آورد بیش از صالحی است که در اثر خرد پدید می آورد. اگر خردش را متین و استوار 
یافتید، زود فریفته اش نشوید تا ببینید که آیا هوای نفس او بر خردش غلبه دارد یا خرد او 
بر هوای نفسش و دلبستگی اش نسبت به ریاست ناروا و زهد و بی اعتنایی اش نسبت به 
آن، چگونه است. چون در میان انسان ها کسانی هستند که بازنده دنیا و آخرت اند و دنیا را 
به خاطر دنیا رها می کنند و لذت ریاست ناروا را بیشتر از لذت اموال و نعمت های حالل 
و روا می دانند. و لذا همۀ آن ها را به خاطر ریاست طلبی رها می کنند، تا آنجا که وقتی به 
ایشان گفته شود که از خدا پروا کنید، باد به غبغب می اندازند. جهنم برای او بسنده و بد 
جایگاهی است. تیر در تاریکی می اندازد و اولین ]اندیشه و رفتار[ ناروا او را به آخرین 
زیان ها سوق می دهد و در اثر خواست خودش خداوند به او مهلت می دهد تا سرکشی و 
طغیان را به آخر برساند. حالل خدا را حرام و حرام خدا را حالل می کند و به خاطر حفظ 
ریاست، پروای از دست دادن دین خود را ندارد. اینان مورد غضب و لعنت خدا واقع شده 
و خداوند عذاب خوارکننده ای برای ایشان فراهم می سازد. اما انسان کامل و نیک، کسی 
است که هوای نفس خود را تابع امر خدا قرار داده و تمام توان خود را در مسیر رضای 
خدا صرف می کند و ذلّت با حق را به عزت ابدی نزدیک تر از عزت با باطل می داند و آگاه 
است که تحمل سختی های اندک این دنیا او را به نعمت های جاودانه آن جهانی می رساند 
که تباهی و تمامی نمی پذیرد و بسیاری از سروری های این جهان اگر به پیروی از هوای 
نفس باشد به عذاب بی پایان و زوال ناپذیر گرفتار می سازد. این انسان نیک است، به او 
چنگ بزنید و به سیره و سنت او اقتدا کنید و برای رسیدن به خدا به او توسل جویید، چون 

دعای او رد نمی شود و خواست او به زمین نمی ماند.«) بحاراالنوار، ج2: 48(18

2. افراط گرایی دینی

چنان که سطحی نگری در دین مذموم و نکوهیده است، تعّمق ]به معنای تشّدد و سخت گیری[ 

18-  إذا رأیتــم الرجــل قــد حســن ســمته و هدیــه و تمــاوت فــی منطقــه و تخاضــع فــی حرکاتــه، فرویــداً ال یغّرنکــم، فمــا 
آکثــر مــن یعجــزه تنــاول الدنیــا و رکــوب المحــارم منهــا لضعــف نّیتــه و مهانتــه و جبــن قلبــه؛ فنصــب الدنیــا فّخــًا لهــا فهــو ال 
یــزال یختــّل النــاس بظاهــره، فــإن تمّکــن مــن حــرام اقتحمــه. و إذا وجدتمــوه یعــّف عــن المــال الحــرام، فرویــداً ال یغّرنّکــم، 
فــإن شــهوات الخلــق مختلفــة، فمــا أکثــر مــن ینبــو عــن المــال الحــرام و إن کثــر و یحمــل نفســه علــی شــوهاء قبیحــة فیأتــی 
منهــا محّرمــًا. فــإذا وجدتمــوه یعــّف عــن ذلــک، فرویــداً ال یغّرنّکــم حتــی تنظــروا مــا عقلــه، فمــا أکثــر مــن تــرك ذلــگ أجمــع 
ثــّم ال یرجــع علــی عقــل متیــن، فیکــون مــا یفســده بجهلــه أکثــر مّمــا یصلحــه بعقلــه. فــإذا وجدتــم عقلــه متینــًا، فرویــداً ال 
یغّرنّکــم حّتــی تنظــروا أ مــع هــواه یکــون علــی عقلــه او یکــون مــع عقلــه علــی هــواه، و کیــف محّبتــه للرئاســات الباطلــة و 
زهــده فیهــا، فــإّن فــی النــاس مــن خســر الدنیــا واآلخــرة، یتــرك الدنیــا للدنیــا و یــری أّن لــّذة الرئاســة الباطلــة أفضــل مــن 
ــق الل، أخذتــه  لــّذة األمــوال و النعــم المباحــة المحلّلــة، فیتــرك ذلــک أجمــع لطلــب الّرئاســة الباطلــة، حّتــی إذا قیــل لــه: اتّ
العــّزة باإلثــم، فحســبه جهّنــم و لبئــس المهــاد، فهــو یخبــط خبــط عشــواء، یقــوده أّول باطــل إلــی أبعــد غایــات الخســارة و 
یمــّده ربـّـه بعــد طلبــه لمــا ال یقــدر فــی طغیانــه، فهــو یحــّل مــا حــّرم الل و یحــّرم مــا أحــّل الل، ال یبالــی بمــا فــات مــن دینــه 
إذا ســلمت لــه رئاســته الّتــی قــد یّتقــی مــن أجلهــا، فأولئــک الذیــن غضــب الل علیهــم و لعنهــم و آعــّد لهــم عذابــًا مهینــًا. و 
لکــّن الرجــل کّل الرجــل نعــم الرجــل هــو الـّـذی جعــل هــواه تبعــًا ألمــر الل و قــواه مبذولــة فــی رضــی الل، یــری الّذلــة مــع 
الحــّق أقــرب إلــی عــّز األبــد مــن العــّز فــی الباطــل و یعلــم أّن قلیــل مــا یحتملــه مــن ضّرائهــا یؤّدیــه إلــی دوام النعیــم فــی 
دار ال تبیــد و ال تنفــد و أّن کثیــر مــا یلحقــه مــن ســّرائها، إن اتّبــع هــواه، یؤّدیــه إلــی عــذاب ال انقطــاع لــه و ال زوال. فذلکــم 
الرجــل نعــم الرجــل، فبــه تمّســکوا و بســّنته فاقتــدوا و إلــی ربّکــم بــه فتوســبلوا، فإنـّـه ال تــرّد لــه دعــوة و ال تخیــب لــه طلبــة 

)بحــار االنــوار، 2، 84(.
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در دین نیز نکوهیده و مذموم است و چنان که سطحی نگری در دین به تکفیر می انجامد یا 
دسِت کم فضای آن را فراهم می سازد، تشّدد و سخت گیری در دین نیز چنین است. رسول 

خدا)ص( فرمود: »از تعّمق در دین بپرهیزید...«

اما این سؤال پیش می آید که چرا تعمق در دین نکوهیده است؟ و مراد از تعمق در دین 
چیست؟ و آیا منظور ژرف کاوی در فهم دین است یا تشّدد و سخت گیری در اجرای آن؟

می کند و سخت  افراط  کاری  در  که  می شود  گفته  به کسی  »متعّمق  می گوید:  منظور  ابن 
می گیرد و می کوشد به آخرین مراحل آن دست یابد.«) لسان الغیب، ج10: 172(1۹

ابن کثیر در نهایه شبیه این را می گوید.
کسی که موارد کاربرد واژۀ تعّمق را در احادیث و متون اسالمی پی گیری کند، کم ترین 
تردیدی برایش باقی نمی ماند که مراد از آن، ژرف کاوی در فهم دین و سخت کوشی برای 
کشف زوایا و مقاصد دین نیست؛ چون این معنی چگونه ممکن است در شریعت اسالمی 
ناپسند و نکوهیده باشد، در حالی که قرآن بدان تشویق کرده و از خالل ستایش راسخان در 
علم و دعوت به تفّقه در دین و تدبّر در آیات قرآن بدان ترغیب نموده است، بلکه منظور 
از تعمق در دین، افراطی گری و سخت گیری در عمل به تعالیم و احکام و سنن اسالم است 
افراط و تفریط  به ورطۀ  او را  بیرون کرده و  اعتدال  از خط مشی  انسان را  به نحوی که 
ادامه ی همان  این معنی است، زیرا در  بافت و سیاق روایات خود شاهدی بر  می کشاند. 

سخن نقل شده، رسول خدا)ص( علت نهی خود از تعّمق در دین را این گونه بیان می کند:
» زیرا خداوند آن را سهل قرار داده است. بنابراین، به دین تا آنجا که برای شما میسر 
است عمل کنید، زیرا خداوند کار مستمر را، حتی اگر اندک باشد، خوش دارد.«) کنزالعمال، 

چ3، حدیث شماره 8435(20

مسّلمًا سخت گیری در اجرای احکام اسالمی به افراط یا تفریط انجامیده و انسان را به 
ورطۀ افراط گرایی دینی، که خطرناک ترین نوع افراط گرایی است، فرو می غلتاند. در سخن 

امام علی)ع( دیدیم که فرمود: »انسان نادان یا افراط می کند یا تفریط«.21

2-1. نشانه های سخت گیری و پیامدهای آن

امام علی)ع( در سخنی خطاب به خوارج، به عنوان نمونۀ زنده و برجستۀ سخت گیران دینی، 
بر مهم ترین آثار و پیامدهای سخت گیری و تشّدد روشنی انداخته و بارزترین ویژگی های 
سخت گیران در دین را تبیین می کند: » ای باندی که دشمنی و لجاجت ]از مسیر اعتدال[ 
خارجتان ساخته و هوای نفس راه حق را بر شما بسته و نادانی و بی پروایی، شما را خام 

19 لسان العرب، 10، 271.
20- فــإّن الل جعلــه ســهًا، فخــذوه مــا تطیقــون، فــإّن الل یحــّب مــا دام مــن عمــل صالــح وإن کان یســیراً )کنــز العمــال، 3، 

35، حدیــث شــماره 5348(.
21-  ال تری الجاهل إال مفرطًا أو مفّرطًا.
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کرده و به اشتباه و خطای شگرف انداخته است.«) تاریخ طبری، ج5: 48(22

آنچه از این حدیث و روایات دیگر می فهمیم این است که سخت گیران و افراط گرایان 
دین، ویژگی های مشخصی دارند.

2-2. فقدان معیار و بی ضابطگی 

فرد سخت گیر و متشّدد به ضابطه و معیار درستی نیاز دارد تا امور را با آن سنجیده و موقف 
بایسته را از نبایسته باز شناسد. طبیعی است که در اثر سطحی نگری و جهل به شریعت و 
مقاصد آن و احاطه نداشتن به دین و تمام زوایا و ابعاد آن گرفتار کوری و عمل بی ضابطه 

گردند و ]در مقام کردار و گفتار[ ضد و نقیض عمل کنند و سخن بگویند.

رسول خدا )ص( می فرماید: » این دین استوار است، با نرمی و مالطفت وارد آن شوید«) 
کافی، ج2: 68(23 

امام علی )ع( نیز در پایان سخن مذکور به این صفت اشاره می کند: »به اشتباه و خطای 
شگرف انداخته است.«

2-3. کثرت لجاجت

مخاصمه  و  لجاجت  کثرت  دینی  افراط گرایی  و  سخت گیری  نشانه های  از  دیگر  یکی 
است. انسان افراطی به دلیل حتی قاطع، تن نمی دهد و حقیقت، حتی بدیهی و آشکار، را 
نمی پذیرد، پرسش های بی جای زیادی مطرح می کند، در امور واضح جدل می کند و برای 
بدیهیات مطالبۀ دلیل می کند. این همان چیزی است که امام علی )ع( در سخن خود در مورد 
باند افراطی ] خوارج[ از آن این گونه تعبیر کرد: » دشمنی و لجاجت آن را ]از اعتدال[ 
خارج ساخته است« و هنگامی که ابن عباس را برای گفتگو با خوارج فرستاد به او توصیه 
کرد که با ایشان به حدیث استدالل کند نه با قرآن، زیرا قرآن تفسیر بردار و دارای وجوه 
زیاد است و بر کلیات و عموماتی متمرکز است که قابل بحث و مناظره است، در حالی که 

سنت عملی و گفتاری جزئی تر و مشخص تر است.

لجاجت خوارج ما را به یاد لجاجت بنی اسرائیل می اندازد، هنگامی که به ایشان دستور 
داده شد گاوی ذبح کنند. آن ها می توانستند با کشتن هر گاوی فرمان خدا را به جا آورند، 
اما در اثر عناد و لجاجت پرسش های نابجای زیادی مطرح کردند و خداوند نیز به خاطر 
سخت گیری خودشان بر آن ها سخت گرفت، تا آنجا که گاو مورد نظر را به قیمت گزافی 
خریدند و کشتند و چه بسا این کار را نمی کردند. خداوند در آیۀ 101 سورۀ مائده، آنجا که 
می فرماید: »ای مؤمنان! از اموری سؤال نکنید که اگر آشکار شود برایتان ناخوشایند است« 

22- أّیتهــا العصابــة الّتــی أخرجتهــا عــداوة المــراء و اللجاجــة و صّدهــا عــن الحــّق الهــوی و طمــع بهــا النــزق و أصبحــت فــی 
اللبــس و الخبــط العظیــم )تاریــخ طبــری، 5، 84(.

23- إّن هذا الدین متین فأوغلوا فیه برفق )کافی، 2، 86(.
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به همین معنی اشاره می کند و از فرو رفتن در جدال ها و مشاجرات بی فایده باز می دارد.

2-4. در تنگنا قراردادن خود 

در تنگنا قرار دادن خود، یکی دیگر از ویژگی های سخت گیران و افراط گرایان دینی است. 
همۀ ادیان با این پدیده آشناست و متون اسالمی زیادی آن را نکوهش نموده و از آن باز 

می دارد و به اعتدال و توازن دعوت می کند.

از رسول خدا )ص( نقل شده که: » بر خود سخت نگیرید تا بر شما سخت گرفته نشود، 
زیرا گروهی بر خود سخت گرفتند و بر ایشان سخت گرفته شد و بقایای آن را در صومعه ها 

و سرزمین ها می بینید.«) کنزالعمال، ج 3: حدیث شماره 6435(24 

کتاب  به  داریم.  زیادی  احادیث  آن  بودن  و سهل  اسالمی  بارۀ سماحت شریعت  در 
»شریعت همگام با زندگی« مراجعه شود.

پارادوکس شگفت این است که سخت گیری، غلو و افراط گرایی برخی به حدی می رسد 
تبدیل  از آش«  به »کاسۀ داغ تر  پیشی می گیرند و  الهی  اولیای خدا و مردان  انبیا و  از  که 

می شوند. رسول خدا این گونه افراد را رد نموده و در سخنی فرموده است: 

به خدا  انجام می دهم.  از چیزی کناره می گیرند که من آن را  » چه شده که گروهی 
سوگند! من از ایشان خداشناس ترم و خشیت من از خدا از خشیت ایشان شدیدتر و بیشتر 

است«) همان: 0235(25 

ترک  و  عزائم   بر  ایشان  سخت گیری  و  اصحاب  از  برخی  )ع(  امامان  همۀ  هم چنین 
مباحات را رد می نمودند، از جمله، هنگامی که عالء بن زیاد از برادرش نزد امام )ع( شکوه 
کرد، امام )ع( از او پرسید برادرت را چه شده است؟، گفت عبا پوشیده و ترک دنیا کرده 

است. فرمود: بیارش پیش من و چون آمد فرمود: 

» ای کسی که به خود ستم روا داشته ای! شیطان تو را فریفته است. آیا به خانواده و 
فرزندانت دل نسوزاندی؟ آیا طیباتی را که خدا برایت حالل ساخته شیطان تو را از آن باز 

می دارد؟ تو پیش خدا خوارتر از آنی!« 

او گفت یا امیر المؤمنین این شما هستید که لباس خشن می پوشید و غذای نامناسب 
می خورید! 

ــك  ــم فتل ــى أنفســهم فشــدد عليه ــًا شــددوا عل ــإّن قوم ــى أنفســكم فيشــدد عليكــم، ف 24. ال تشــددوا عل
ــماره 5346(. ــث ش ــال، 3، 235، حدي ــز العم ــارات )كن ــع و الدي ــى الصوام ــم ف بقاياه

25. مــا بــال أقــوام ينتزهــون عــن الشــىء أصنعــه، فإنـّـى والل أعلمهــم بــالل و أشــّدهم لــه خشــية )همــان، 
.)5320
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حضرت فرمود: »وای بر تو! من مثل تو نیستم، خداوند بر پیشوایان عادل فرض کرده 
که در سطح پایین ترین اقشار جامعه زندگی کنند تا تحمل فقر برای فقرا دشوار نباشد«.) 

نهج البالغه: 423(26 

2-5. کودنی و شتاب زدگی

یکی از اوصافی که امام علی)ع( برای باند افراط گرای ]خوارج[ بر شمرده »طمع بها النزق« 
است. نزق به معنای سبک سری و شتاب زدگی توأم با نادانی و کودنی است) لسان العرب، 
ج 10: 352(27 و امام علی)ع( گرفتار افراد زیادی با این خصوصیات بود و می فرمود: »من 

گرفتار گروه سبک مغز با رؤیاهای سفیهانه شده ام«.) نهج البالغه: 423(28

طبیعی است که انسان سبک مغز محکوم به شتاب زدگی است و شتاب زدگی سرچشمۀ 
اساسی لغزش و اشتباه در شخصیت انسان. امام )ع( فرمود: »کسی که بر مرکب شتاب زدگی 
سوار است به خطاها و لغزش ها فرو خواهد غلتید.« و نیز فرمود: »انسان شتاب زده به خطا 
خواهد افتاد، حتی اگر چیزی به دست آورد و انسان متأنی و آرام به حق خواهد رسید، حتی 

اگر هالک شود.«) غررالحکم: 762(2۹ 

2-6. پیروی از هوای نفس 

ویژگی دیگری که امام )ع( برای این گروه برشمرده و یکی دیگر از سرچشمه های اشتباه 
و لغزش در شخصیت انسان در ساحت اندیشه، احساس و سلوک است، پیروی از هوای 

نفس است: »هوای نفس، راه رسیدن او به حق را بسته است«. 
چون هوای نفس انسان را کور و کر می سازد و انسان تابع هوای نفس به پستی می افتد 

و هالک می شود. 
امام )ع( فرمود: » کسی که اطاعت هوای نفس کند، هالک می شود.«30 و نیز فرمود: »هان! 
خوف ناک ترین چیزی که از آن بر شما بیم دارم پیروی از هوای نفس و آرزوهای دور و 

دراز است.«31 
همچنین فرمود: 

» هوای نفس، مرکب آشفتگی ها و فتنه هاست.«32 

26. یــا عــّدی نفســه! لقــد اســتهام بــک الخبیــث )الشــیطان(، أمــا رحمــت اهلــک و ولــدك؟ أ تــری الل أحــّل لــک 
الطّیبــات و هــو یکــره أن تأخذهــا؟! أنــت أهــون مــن ذلــک! ...ویحــک إنـّـی لســت کأنــت، إّن الل فــرض علــی أئّمــة 

العــدل أن یقــدروا أنفســهم بضعفــة النــاس کیــا یتبیــغ بالفقیــر فقــره )نهــج الباغــه، 324(.
27. لسان العرب، 10، 352.

28. و لکن منیت أخّفاء الهام و سفهاء األحام )نهج الباغه، 324(.
29. العجول مخطئ وإن ملک و المتأنّی مصیب وإن هلک )غرر الحکم، 267(.

30. من أطاع هواه، هلک.
31. آال و إّن أخوف ما أخاف علیکم اتّباع الهوی و طول األمل.

32��الهوی�مطّیة�الفتن�
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» عامل تباهی دین هوای نفس است.«) همان: 603(33 

خداوند در مورد بنی اسرائیل می فرماید: 

»هر گاه که پیامبری چیزی بر خالف دلخواهشان آورد، گروهی او را تکذیب نمودند 
و گروهی اقدام به کشتن او کردند.«) مایده: 07(34

از آنجا که مرکب هوای نفس، چموش ترین و خطرناک ترین مرکب است، خداوند به 
یکی از انبیای خود، حضرت داود، هشدار می  دهد که سوار آن نشود:

»ای داوود! ما تو را در زمین خلیفه گردانیدیم، پس میان مردم به حق داوری کن و از 
هوس پیروی نکن که تو را از راه خدا دور می کند...«) ص: 62(35 

این عجیب است و انسان را به شگفتی وا می دارد که چگونه هوای نفس بر گروهی 
سیطره پیدا می کند که انسان آن ها را اهل ورع و تقوا می داند. اما حقیقت امر، غیر از این 
است و ژرفای این حقیقت را جز انسان صاحب بصیرتی چون علی )ع( در نمی یابد که در 
وصف این جماعت فرمود: »هنگامی به امر حکومت پرداختم، گروهی پیمان بسته شکستند، 
گروهی بیرون جستند، و گروهی به ستم کاری ]و طغیان گری[ برخاستند، گویا سخن خدای 
را نشنیده اند که می فرماید: »آن سرای آخرت را برای کسانی قرار می دهیم که در زمین 
خواستار برتری و فساد نیستند و فرجام ]خوش[ از آن پارسایان است.« آری به خدا سوگند 
که شنیده و فهمیدند، لیکن زیبایی دنیا در دیدگان شان نشست و زیور آن خوش شان آمد.«) 

نهج البالغه: خطبه شقشقیه(36 

2-7. تکفیر دیگری 

با  و  نیز سخت می گیرد  دیگران  بر  بلکه  نمی گیرد،  بر خودش سخت  تنها  افراطی  انسان 
قساوت در بارۀ آن ها حکم می کند و چه بسا که از دین بیرون شان ساخته و خون و دارایی و 
آبروی شان را حالل می خواند. این همان چیزی است که در فرقۀ خوارج و فرقه های افراطی 
دیگر و برخی از جنبش های امروزی می بینیم که از فتوا دادن به کفر مخالفان اعتقادی خود 

ابایی نداشته و آن ها را مهدورالدم می خوانند، ارزش ها و آموزه های دینی شریعت سمحاء 
را زیر پا کرده و متون قطعی دینی را که از تکفیر انسان های مسلمان و بی باکی نسبت به 

33��سبب�فساد�الدین�الهوی�)همان،�306(�
34��کلّما�جآءهم�رسول�بما�ال�تهوی�أنفسهم�فرقًا�کّذبوا�و�فریقًا�یقتلون�)مائده،�70(�

35��یــا�داود�إنـّـا�جعلنــاک�خلیفــة�فــی�األرض�فاحكــم�بیــن�الّنــاس�بالحــّق�و�ال�تّتبــع�الهــوی�فُیضلّــک�عــن�ســبیل�
اهلل�)ص،�26(�

ــا�نهضــت�باألمــر،�نكثــت�طائفــة�و�مرقــت�أخــری�و�قســط�آخــرون،�کأنّهــم�لــم�یســمعوا�کالم�اهلل�حیــث� 36��فلّم
یقــول:�»تلــک�الــدار�اآلخــرة�نجعلهــا�للذیــن�ال�یریــدون�علــّواً�فــی�األرض�و�ال�فســاداً�و�العاقبــة�للمتقیــن«،�بلــی�
واهلل�لقــد�ســمعوها�و�وعوهــا�و�لكّنهــم�حلیــت�الدنیــا�فــی�أعینهــم�و�راقهــم�زبرجهــا�)نهــج�البالغــه،�خطبــه�شقشــقیه(�
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دارایی و آبروی شان منع می کند، نادیده می گیرند.

3. گمان ها، آبستن فتنه ها

دو عامل اساسی از عوامل انتشار پدیدۀ تکفیر و شیوع آن را مورد بررسی قرار دادیم؛ یکی 
جهل و سطحی گرایی در فهم دین و مقاصد آن و دیگری تعّمق و تشّدد و سخت گیری در 
تطبیق حدود و احکام و سنن دین. عامل سّوم از عوامل پیدایش این پدیده، »بدگمانی نسبت 

به دیگری« و حمل ]گفتار و رفتار[ او بر بدترین و بعیدترین محمل هاست.

3-1. بدگمانی و خطرات آن 

از فجایع و ستم گری هایی  تاریخ اسالم و واقعیت جهان معاصر ماالمال  واضح است که 
است که آتش افروز آن، تعصبات مذهبی بوده و از بدگمانی به دیگری تغذیه کرده است. 
چه فتنه ها و آشوب هایی که از بدگمانی به دیگری برخاسته و چه خون هایی که با فتواهایی 
ریخته شده که اگر پیشینه و زمینه ی آن را بکاوی، درخواهی یافت که از حمل دیگری به 
بدترین محمل ها ناشی شده و چه فرقه ها و جماعت هایی که با اندیشه های عقب مانده و 

انباشته از بدگمانی به دیگری نگریسته و آن ها را تکفیر نموده و گمراه خوانده اند.

تکفیری ها، غالبا از چشم انداز تیره و تار و عینک سیاه تحت سیطرۀ بدبینی و بدگمانی 
به دیگری می نگرند. از این رو، دیگری برای او همواره سیاه و تاریک است و ذره ای از 
حق و اثری از روشنایی و هدایت با خود ندارد. اگر انسان مسلمانی از مذهب دیگر ]غیر 
از مذهب مورد قبول خودشان[ را در حال انجام عمل عبادی خاصی ببینند که هم محمل 
درست و پذیرفته شدۀ دینی دارد و هم محمل نادرست؛ مثاًل نیایش در بارگاه یکی از اولیای 
الهی که ممکن است نیایش خداوند باشد و ممکن است نیایش آن ولی- بی درنگ او را 
متهم ساخته و این کار او را بر بدترین محمل حمل نموده و به تکفیر او و متهم کردنش به 
شرک مبادرت می کنند. اگر او را در حال انجام کاری ببینند که هم می تواند حالل باشد و 
هم می تواند حرام باشد؛ مانند غذا یا آب خوردن در ماه مبارک رمضان که ممکن است از 
سر بی پروایی و روزه خواری باشد و ممکن است معذور باشد، مثال بیمار یا مسافر باشد-، 
آن را بر بدترین محمل حمل نموده و او را گناهکار و فاسق می خوانند. اگر سخنی بر زبان 
راند که هم معنای درست داشته باشد و هم معنای نادرست، او را بر اساس معنای نادرست 
محاکمه می کنند و تمامی آموزه های اسالمی را نادیده می گیرند که به خوش بینی به دیگری 
و حمل او بر احسن و تصدیق سخن او و مبنا قرار دادن ظاهر، و نه نیت ها و سریره ها که 

جز خداوند به آن ها آگاهی ندارد، و دست و پا کردن عذری برای او سفارش می کنند.

رسول خدا )ص( فرمود: »برای برادر ]مسلمان[ خود جویای عذری باش و اگر عذری 
نبود برای او عذری دست و پا کن.«) بحاراالنوار، ج 10: 100(37

37��اطلب�ألخیک�عذراً�فإن�لم�تجد�له�عذراً�فالتمس�له�عذراً�)بحار�االنوار،�100�،10(�
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امیر مؤمنان )ع( فرمود: »کار برادر خود را بر نیکوترین ]محمل[ حمل کن تا چیزی بیابی 
که ]نظر[ تو را دگرگون کند و به سخنی که از او صادر می شود، تا زمانی محمل درستی 

برای آن می یابی، گمان بد مبر.«) وسایل الشیعه، ج 12، حدیث 3(38

می کند،  اسالم  ]اظهار[  نزد شما  که  به کسی  »و  می گوید  که  آیه ای  نزول  اسباب  در 
نگویید تو مؤمن نیستی«) نساء: 4۹(3۹ آمده که رسول خدا )ص( گروهی از صحابه را که ] 
اظهار[ اسالم عده ای را به این دلیل نمی پذیرفتند که به انگیزۀ نجات از کشته شدن شهادتین 

را بر زبان می رانند، سرزنش نموده و فرمود: 

»مگر قلب های شان را شکافتید، نه سخن آنان را پذیرفتید و نه به قلوب ایشان آگاهی 
داشتید.«40

در همان خبر آمده است که یکی از ایشان گفت: یا رسول اهلل! از خدا بترس! رسول اهلل 
فرمود: »وای بر تو! آیا من سزاوارترین اهل زمین برای ترس از خدا نیستم.« او روی خود

)ص(  نزنم؟! رسول خدا  را  اهلل! گردنش  یا رسول  ولید گفت:  بن  برگرداند. خالد  را   
فرمود: نه، شاید نماز بخواند. خالد گفت: چه بسا نمازخوانی که به زبان چیزی می گوید که 
در قلب بدان ایمان ندارد. رسول خدا )ص( فرمود: »من مسؤولیت ندارم که به قلب های مردم 

نقب بزنم و شکم هاشان را بشکافم.«) کنزالعمال، ج 6: حدیث 15035(41

  3-2. خوش بینی و حمایت جامعه

تأکید اسالم بر حسن ظن و خوش بینی نسبت به دیگران و تشویق آن بدان جهت است 
که این خوش بینی عنصر مهمی از عناصر حمایت جامعه و استحکام درونی آن است، زیرا 
باشد، جامعه ای  یکدیگر حاکم  به  نسبت  آن  اعضاء  بین  بدبینی  و  بدگمانی  که  جامعه ای 
فروپاشیده و از درون فروریخته و محکوم به از هم پاشی در برابر هرگونه تکان درونی یا 

بیرونی است.

امت  اقتصادی و صّحی  سیاسی،  اخالقی،  امنیت  به  اسالم چنان که  دیگر،  عبارت  به 
اسالمی اهتمام می ورزد، به امنیت اجتماعی امت نیز اهتمام می ورزد. امنیت اجتماعی در 

دو خط جریان پیدا می کند:

1. خط ایجابی که در دعوت به تحکیم پیوندهای امت و تأکید بر هر چیزی که به همبستگی 
و هم یاری جامعۀ اسالمی می انجامد، نمودار می شود. توصیه ها و آموزه هایی که به صلۀ 

38��ضــع�أمــر�أخیــک�علــی�أحســنه�حّتــی�یأتیــک�منــه�مــا�یقلبــک�و�ال�تظنــن�بكلمــة�مــن�أخیــک�ســوءاً�و�/دنــت�
تجــد�لهــا�فــی�الخیــر�محمــاًل�)وســایل�الشــیعه،�302�،12،�حدیــث�3،�بــاب��261از�احــكام�دهگانــه(�

39��و�ال�تقولوا�لمن�إلیكم�السالم�لست�مؤمنًا�)نساء،�94(�
40��هال�شققتم�قلوبهم!�ال�الذی�نطقوا�به�قبلتم�و�ال�ما�فی�قلوبهم�عرفتم!�

41���إنّی�لم�أؤمر�أن�أنقب�عن�قلوب�الناس�و�ال�أشّق�بطونهم�)کنز�العمال،�ج6،�حدیث�شماره�15035(�
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رحم، دید و بازدید، همیاری در نیکوکاری و تقوا، عیادت بیماران، افشای سالم، نرم سخن 
گفتن، اصالح ذات البین و خوش بینی به دیگران سفارش می کنند، از همین باب است.

پنبه  پیوندها را می گسلد و رشته های وحدت را  با هر آنچه  مبارزه  2. خط سلبی که در 
دلیل  به همین  بدگمانی  می کند، جلوه گر است. غیبت، سخن چینی، گستاخی، تجسس و 
تحریم شده و بدگمانی از قوی ترین عوامل پراکندگی امت اسالمی و از هم پاشیدن وحدت 
و از بین بردن وحدت کلمه ی آن شمرده می شود. از این رو، اسالم به شدت آن را رد نموده 
است، تا آنجا که در سخنی از امیر مؤمنان آمده است: »ایمان با بدگمانی جمع نمی شود«.) 

عیون الحکم و المواعظ، 635(42 

تباهی  مایۀ  بدگمانی  زیرا  بپرهیزید،  بدگمانی  از   « که:  می خوانیم  دیگری  سخن  در 
عبادت و افزونی گناه می گردد.«) همان: ۹۹(43 

خداوند در مقام برشمردن برخی از عوامل از هم پاشیدگی امت می فرماید: »ای کسانی 
و  است  گناه  گمان ها  از  پاره ای  که  بپرهیزید  گمان ها  از  بسیاری  از  اید!  آورده  ایمان  که 
برادر  دارد گوشت  دوست  شما  از  کسی  آیا  نکند.  برخی  غیبت  برخی  و  نکنید  تجسس 
مرده اش را بخورد؟ ]معلوم است که[ از آن کراهت دارید. ]پس[ از خدا بترسید، که خدا 

توبه پذیر مهربان است.«) حجرات: 12(44

نکتۀ قابل توجه این است که براساس این آیه، به رغم این که برخی از گمان ها نه تمامی 
آن، گناه و ستم است، به اجتناب از گمان دستور می دهد، زیرا پیروی از گمان، با توجه 
به متمایز نبودن گمان بجا از گمان نابجا، برای امنیت اجتماع خطرناک است. حساسیت 
اسالمی به بدگمانی به میزانی است که گمان، دروغ خوانده شده است، با اینکه گاهی چنین 

نیست و برخی گمان ها بجا هستند. خداوند سبحان در ماجرای افک می فرماید:

»چرا هنگامی که آن ]بهتان[ را شنیدید، مردان و زنان مؤمن گمان نیک به خود نبردند 
و نگفتند این بهتانی آشکار است؟«) نور: 12(45

بحار  است.«)  دروغ  بدترین  گمان  زیرا  بپرهیزید،  گمان  »از  فرمود:  )ص(  خدا  رسول 
االنوار، 27: 5۹1(46

باری، بدگمانی آتش عصبیت را بر افروخته و کینه و دشمنی بر می انگیزد و فرد بدگمان 

42���ال�إیمان�مع�سوء�الظّن�)عیون�الحكم�و�المواعظ،�536(�
43��إّیاک�أن�تسیء�الظن�فإّن�سوء�الظن�یفسد�العبادة�و�یعظم�الوزر�)همان،�99(�

44��یــا�أّیهــا�الّذیــن�آمنــوا�اجتنبــوا�کثیــراً�مــن�الّظــّن�إّن�بعــض�الّظــّن�إثــم�و�ال�تجّسســوا�و�ال�یغتــب�بعضكــم�بعضــًا�
أ�یحــّب�أحدکــم�أن�یــأکل�لحــم�اخیــه�می�تــًا�فكرهتمــوه�و�اتّقــوا�اهلل�إّن�اهلل�تــّواب�رحیــم�)حجــرات،�12(�

45-�لو�ال�إذ�سمعتموه�ظّن�المؤمنون�و�المؤمنات�بأنفسهم�خیراً�و�قالوا�هذا�إفک�مبین�)نور،�12(�
46-�إّیاکم�و�الّظّن�فإن�الّظّن�أکذب�الكذب�)بحار�االنوار،�195�،72(�
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را به ارزیابی ناصواب وا می دارد. از سخنان جامع امام علی )ع( در این مورد این است که:

»بدگمانی کارها را تباه نموده و بدی ها را بر می انگیزد.«) الحکم، ج1: 527(47

در برخی از دعاهای امام زین العابدین به برخی از پیامدهای زیانبار بدگمانی، از قبیل 
برافروختن آتش فتنه و از بین بردن صفای زندگی، اشاره شده است. امام )ع( در »مناجات 

المطیعین هلل« می فرماید:

»حق را در جان ها و باطن های ما برقرار کن، زیرا شک ها و گمان ها آبستن فتنه ها و از 
بین برندۀ صفای نعمت ها و عطایاست.«) بحاراالنوار، 6۹: 147(48 

3-3. گمان، سرچشمة لغزش 

امر بدگمانی به اینجا ختم نمی شود، که یکی از موجبات رخنه در امنیت اجتماعی و لطمه 
خوردن مناعت اخالقی امت باشد، بلکه از این فراتر، یکی از سرچشمه های خطا و لغزش 
در شخصیت انسان در ساحت اندیشه، عاطفه و رفتار است، زیرا گمان، حتی اگر از پیشینۀ 
بد برنخاسته باشد، حجت عقلی یا شرعی یا قاعدۀ منطقی قابل اعتماد به عنوان روش تفکر 

و برنامه ریزی و سنجش امور تصمیم گیری و صدور حکم و تعیین مسیر نیست.

خداوند می فرماید: »و از چیزی که به آن علم نداری پیروی نکن، زیرا گوش و چشم 
و دل، مورد بازخواست اند.«) اسراء: 36(4۹

و نیز در نکوهش مشرکانی که برای خدا شریک قایلند و برای فرشتگان اسم های زنانه 
بر می گزینند می  فرماید: » و آنان را به این کار هیچ آگاهی نیست؛ فقط از گمان پیروی 

می کنند و بی تردید گمان برای دریافت حق هیچ سودی نمی دهد.«) نجم: 28(50 
آیا برای ریشه کن کردن آفت بدگمانی از اجتماع خود نباید اندیشه ها و قلب های خود 
را از آن پاک کنیم؟ این کار شدنی نیست، جز اینکه خود و جامعۀ خود را با فرهنگ قرآنی 
بیاوریم. خداوند آن گونه که رسول خود را به حسن خلق  بار  و اخالق رسول خدا )ص( 
ستوده به هیچ چیزی نستوده است: »و بی تردید تو بر بلندای سجایای اخالقی عظیمی قرار 

داری.«) قلم: 4(51

4. بستگی فهم و فهم بسته

انتشار پدیدۀ تکفیر است.  از مهم ترین عوامل نهفته در پشت  دریافتیم که بدگمانی یکی 

47-�سوء�الّظّن�یفسد�األمور�و�یبعث�علی�الشرور�)الحكم�من�کالم�أمیر�المؤمنین،�527�،1(�
48-�و�أثبــت�الحــّق�فــی�ســرائرنا،�فــإّن�اشــكوک�و�الّظنــون�لواقــح�الفتــن�و�مكــّدرة�لصفــو�المنائــح�و�المنــن�)بحــار�

االنــوار،�147�،96(�
49-�و�ال�تقف�ما�لیس�لک�به�علم�إّن�السمع�و�البصر�و�الفؤاد�کّل�أولئک�کان�عنه�مسئواًل�)اسراء،�36(�

50-�و�ما�لهم�به�من�علم�إن�یّتبعون�إال�الّظّن�و�إّن�الّظّن�ال�یغنی�من�الحّق�شیئًا�)نجم،�28(�
51-�و�إنّک�لعلی�خلق�عظیم�)قلم،�4(�
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عامل دیگری با همان اهمیت، بدفهمی یا انسداد فهم است که وقتی با بدگمانی همراه شود 
نتیجۀ آن ها اندیشه های تنشی و تکفیری خواهد بود که دیگری را بدون شناخت محکوم 
نموده و بدون دلیل و مجوز مورد تعدی و تعرض قرار می  دهد و چیزی را که نگفته به او 

نسبت می دهد و چیزی را او خود نمی پذیرد بر او بار می کند.

منظور از بد فهمی چیست و سرچشمه های آن، کدام است؟

منظور ما از بدفهمی یا انسداد فهم این است که فرد از درک متون دینی یا غیر دین و فهم 
درست آن ناتوان باشد، چه رسد به درک زوایا و اهداف این متون. فهم او نارسا و ناقص 
و حکم او اشتباه است، زیرا حکم درست در بارۀ چیزی مبتنی و متفرع بر تصور و فهم آن 
است. بدفهمی یا به سفاهت فکری و نگرش سطحی به امور بر می گردد که در عامل اول 
از عوامل تکفیر از آن سخن گفتیم، یا به نداشتن دیدگاه تکامل یافته و فراگیر نسبت به دین 
و نقش آن در زندگی، یا به کج سلیقگی و بدذوقی فقهی درگیر با متون دینی و استنباط، یا 
نداشتن آگاهی کافی از قواعد لغوی و اصولی ممد فهم، بازخوانی و سنجش متون و ]عدم[ 

توجه به عام و خاص و ناسخ و منسوخ و محکم و متشابه و مکی و مدنی بودن متون.

نداشتن دیدگاه تکامل یافته و ذوق فقهی و ]نا آشنایی با[ مکانیزم ها و قواعد استنباط، 
افتادن فرد در  نه صرفًا فرو  استنباط است،  اندیشه و  نداشتن روش درست در  به معنای 
اجتهادهای نادرست در برخی مفردات. این امر بازتاب های سترگ و پیامدهای خطرناکی 
به  پاسخ گویی  و  تحوالت  فراگیری  برای  اسالم  توانایی  و  اسالمی  امت  کیان  کل  برای 
مقتضیات متغیر زندگی خواهد داشت. به عنوان نمونه، فهم نادرست، عده ای از مردمان را 
وا می دارد که »أوفوا بالعقود» را به گونه ای بفهمند که به عقود و قراردادهای زمان نزول آیه 
اختصاص داشته باشد و شامل قراردادهای جدیدی چون بیمه و غیره نگردد. همین امر، 
ایشان را وا داشته است که به سختی بکوشند تا قراردادهای جدید را به قراردادهای رایج 
قدیم بر گردانند. این ها برداشتی از دین دارند که گویی برای حل مشکالت بیابان گردان نازل 

شده و زندگی را باید به عقب برگرداند و در گذشته متوقف نمود.

از این رو، آقای خمینی نسبت به این انسداد فکری هشدار می دهد و می گوید: »گمان 
نمی کنم به ذهن کسی از اهل عرف آشنا به زبان که ذهنش از وسواس پیراسته باشد خطور 
کند که »اوفوا بالعقود« که برای قانون گذاری تا روز قیامت نازل شده، به قراردادهای رایج 
آن زمان اختصاص دارد. این گونه جمود ]فکری[ مستلزم خروج از دایرۀ فقه و بلکه نعوذ 

باهلل خروج از دین است.«) مجله فقه اهلبیت، شمار اول: 8(52

در این بخش، سه پیامد ناشی از انسداد فهم را را توضیح می دهیم:

52- مجلة فقه اهلبیت، شمارة اول، صفحة 8.
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4-1. جزئی نگری

یکی از ویژگی های بارز گروه های تکفیری، نداشتن دیدگاه تکامل یافته نسبت به اسالم به 
عنوان عقیده و شریعت ]جهان بینی و ایدئولوژی[ است و نقش آن در زندگی و جایگاه 
انسان در نظام هستی است. از این رو، می بینید که به جنبۀ خاصی خیره شده و در آن فرو 
می افتند و جنبه های دیگر را نمی بینند. این امر باعث می شود که دیدگاه ایشان جزئی نگرانه، 
ارزش گذاری شان ناقص و احکام ایشان نسبت به مخالفین دیدگاه شان بی رحمانه و توأم با 
درشتی باشد، او را به شدت بدنام ساخته و هیچ عذری را از او نپذیرد و از او دلیل نخواهد.

امام خمینی شاگردان خود را از این آفت و گرایش بر حذر داشته و خطاب به ایشان 
می گوید: »مسألۀ بخت آزمایی از ضروریات و بدیهیات فقه نیست، تا همه بر سر آن اتفاق 

داشته باشند« 

و می افزاید: »در این مسأله، مشهور آن است که مرحوم خوانساری و مرحوم سید یونس 
اردبیلی قایل به جواز آن اند. طبیعی است که اجتهاد ایشان به اینجا انجامیده است و مجّوز 
آن نیست که آن ها را به دلیل این فتوا زیر سؤال ببریم، چنانکه ایشان حق ندارند ما را به 
این دلیل که قایل به جواز نیستیم، زیر سؤال ببرند، بلکه می توانند بحث علمی کنند.« سپس 
می  افزاید: »الزم است که آقایان طالب به خوبی متوجه اعمال کوچک و سخنان خود باشند 
تا به خاطر یک کلمه، توفیق از ایشان سلب نشود.«) داستان ها و خاطراتی از عالمان دینی: 

53)353

بدنام کردن دیگری ]صرفًا[ به این دلیل که دیدگاه ما را قبول ندارد، نشان دهندۀ جهالت 
و ناتوانی در فهم دین است. چنین انسانی شایستگی تفسیر متون دینی و پرداختن به آن را 
ندارد، زیرا چنان که در سخن رسول خدا )ص( آمده است: »به دین خدا جز کسی که به همۀ 

جنبه های آن احاطه دارد، نپردازد.«) کنزالعمال، ج 3: 84(54

از آن جا که گروه های تکفیری چنین دیدگاه تنگ نگرانه از دین و زندگی دارند، طبیعی 
است که تصویری که از دین ارائه می کنند، تصویر آشفته و مسخ و تحریف شده ای باشد، 

نه هرگز تصویر تابان و نورانی، چون فهم این گروه ها از دین مسخ شده و ناقص است.

4-2. جمود بر ظواهر

به  نسبت  یافته  تکامل  نگاه  فقدان  اثر  در  که  است  آن  بدفهمی و کج سلیقگی  دیگر  پیامد 
دین و زندگی- رویکرد ظاهری و قشری را اساس قرار می دهد که به ظواهر و شکلیات 
توجه نموده و معانی و مقاصد را رها می کند، بلکه قاموس این جریان قشری، معنای تفکر 

مقاصدی و پویایی اجتهادی را به رسمیت نشناخته و بر نمی تابد، بین اصول ثابت

53  داستانها و خاطراتی از اخاقیات عالمان دینی، 353.
54  ال یقوم بدین الل إال من حاطه من جمیع جوانبه )کنز العمال، 3، 84(.
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و ابزارهای متغیر و بین فرایض و نوافل تمیز نمی نهد، اولویات را به هم می ریزد و امور 
بدیهی ]و مسلم[ را با امور نظری ]و اختالفی[ خلط می کند. در حالی که اسالم ما را به 
تعادل در امور و ارزیابی شرایط و مقتضیات آن فرا می خواند، زیرا در صورت اختالف 
شرایط، احکام اختالف پیدا می کند. از همین باب است آنچه حکایت شده که به امام علی 
)ع( اعتراض شد که چرا با استفاده از حنا محاسن خود را تغییر نمی دهد، اما در پاسخ گفت: 

»حنا زینت است، و ما گروهی مصیبت زده ایم.«) نهج البالغه: 558(55 منظور امام )ع( وفات 
رسول خدا )ص( است.

و  جنگ  انداختن  راه  آماده  که  می بینید  و  است  غافل  امر  این  از  ظاهرگرا  گروه  اما 
خون ریزی در راه برخی نوافل شعائری و عبادی و قضایای فرعی است. در حالی که قاعدۀ 
فرائض  به  نوافل  امام علی)ع( وارد شده، می گوید »هرگاه  از  اسالمی، آن گونه در سخنی 
حدیث  همین  راستای  در   56)30 بحار:  بگذارید«.)  کنار  را  نوافل  گونه  این  بزند،  آسیب 
می گوییم: اگر فروع به اصول و جزئیات به کلیات و امور نظری و اختالفی به امور بدیهی 
نفع اصول، کلیات و  به  امور اختالفی  از فروع، جزئیات و  باید  بزند،  و مسلمات آسیب 

مسلمات دست برداریم.

این مقتضای قاعدۀ عقلی است که حکم می کند هنگام دوران امر بین اهم و مهم، باید 
امر اهم را مقدم داشت و آن را بر امر مهم ترجیح داد. از این رو، هنگامی که قضیۀ واقعی 
با این مفاد را می شنوی که: فرد مسلمانی برای ادای نماز در مسجد از خانه خود بیرون 
می شود و در راه با دو مسلمانی بر می خورد که به جان همدیگر افتاده و زد و خورد می کنند 
و او می تواند دخالت نموده و بین آن دو صلح برقرار نماید و سپس نماز خود را فرادا 
بخواند، اما روی از این کار بر تافته و به مسجد می شتابد تا فضیلت و ثواب جماعت را از 
دست ندهد، وقتی چنین چیزی می شنوید یا با آن مواجه می شوید، باید بدانید که خللی در 
اسالم شناسی و دین فهمی چنین فردی وجود دارد، زیرا چنان که در حدیث نبوی آمده است 
اصالح ذات البین برتر از تمامی نماز و روزه است و منظور از تأکید و اهتمام اسالم بر نماز 

جماعت تحکیم پیوندهای اجتماعی و تثبیت اخوت بر مبنای ایمان است.

4-3. فهم لغت نامه ای

پیامد منفی دیگر بدفهمی و کج سلیقگی آن است که فهم لغت نامه ای متن را اساس قرار 
می دهد، به نحوی که پژوهش گر با متون دینی طبق ذهنیت حرفی برخورد می کند، که به 
حروف و کلمات به روش هندسی فلسفی بسنده می کند و متن، بالغت و پویایی خود را 
از دست می دهد و به احتماالت عقلی انتزاعی هندسی، به دور از ذهن عرفی مورد خطاب 

مستقیم متن در تفسیر می افزاید.

55- نهج الباغه، 558.
56- إذا أضرّت النوافل بالفرائض فارفضوها )نهج الباغه و نیز بحار االنوار، 84، 30(. 
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به عنوان نمونه، پیروان این مکتب هندسی با متونی که از دراز گذاشتن ازار و کشیده 
دامن نهی می کند برخورد حرفی می کنند و این مسأله وادارشان می کند که، با تمسک به آنچه 
از رسول در این مورد وارد شده، در کوتاه کردن جامه خود و سرزنش کسانی که از کوتاه 
کردن آن اجتناب می کنند افراط کنند. در حالی که کسی که ذوق فقهی سلیم دارد و مجموع 
سخنان وارده از رسول خدا )ص( را مورد توجه قرار می دهد به یقین یا اطمینان در می یابد 
که نهی از کشیده شدن جامه به این خاطر بوده که در آن زمان نشانۀ متکبران و مترفین بوده 

است. 

شاهد این مطلب سخنی است که در منابع شیعی از ابوذر از رسول خدا )ص( وارد شده 
که فرمود: 

و  فکری  آلودگی های  ]از  را  ایشان  و  نمی نگرد  به سه کس  قیامت خداوند  روز  در   «
روحی[ پاک نمی کند عذاب دردناکی ایشان را است.« 

گفتم، این زیان دیدگان چه کسانی اند؟ 

دروغ  با سوگند  را  متاع خود  که  کسی  و  منت گذار  و  دامن کشان خودپسند   « فرمود: 
می پردازد.«) وسایل الشیعه، 17: 124(57 

رسول  که  شنیدم  گوشم  دو  همین  با  که  شده  روایت  عمر  ابن  از  اهل سنت  طریق  از 
خدا)ص( فرمود: » کسی که دامن کشان راه می رود و از این کار منظوری جز خودپسندی ندارد 

خداوند در روز قیامت به او نمی نگرد.«) مسلم، 6: 147(58 

نزدیک به همین معنی از طریق ابی سعید از رسول خدا )ص( روایت شده است.) ابن ماجه، 
5۹)1182 :2

یکی از نمونه های فهم لغت نامه ای، استفاده ای است که برخی از آیۀ » و اگر بیمار هستید 
یا در سفر می باشید یا یکی از شما از قضای حاجت آمده یا با زنان آمیزش کرده اید و آبی 
نیافتید، به خاک پاکی تیمم کنید«) مائده: 6(60 کرده اند، چون ]این عده[ با جمود بر ظاهر 
کلمۀ »المستم« فتوا داده اند که هر کس زنی را لمس کند، حتی اگر دست خود را روی دست 
او بگذارد، وضوی او می شکند. در حالی نزدیک تر به واقع آن است که مقصود از مالمسه 
معنای کنایی آن؛ یعنی معاشرت جنسی باشد. چنان که در مورد مماسه در آیۀ » و اگر آنان را 

57-  ثاثــة ال ینظــر الل إلیهــم یــوم القیامــة و ال یزّکیهــم و لهــم عــذاب عظیــم ... المســیل إزاره خیــاء و المّنــان و المنفــق 
ســلعته بالحلــف الــکاذب )وســائل الشــیعه، 17، 421، حدیــث 9، بــاب 25 از اداب تجــارت(.

58- من جّر إزاره ال یرید بذلک إال المخیلة فإّن الل ال ینظر إلیه یوم القیامة )صحیح مسلم، 6، 147(.
59- سنن ابن ماجه، 2، 1182.

60- وإن کنتــم مرضــی أو علــی ســفر أو جــاء أحــد منکــم مــن الغائــط أو المســتم النســاء فلــم تجــدوا مــاًء فتیمبمــوا صعیــداً 
طّیبــًا )مائــده، 6(.
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پیش از آمیزش جنسی طالق دهید، در حالی که برای آنان مهری تعیین کرده اید، پس نصف 
آنچه تعیین کرده اید ]به ایشان بپردازید[.«) بقره: 237(61 چنین است.

این، آن چیزی است که روایات اهلبیت بر آن تأکید دارند) وسایل الشیعه، 1: 271(62 و 
از ابن عباس روایت شده که: »بی تردید خداوند با حیا و کریم است که از مباشرت با زنان 

تعبیر به مالمسه می کند.«) بحاراالنوار، 36: 221(63

پی نوشت ها:
1. الجاهل ال یرتدع و بالمواعظ ال ینتفع )غرر الحکم، 47(.

2. الجاهل ال یعرف تقصیره و ال یقبل من النصیح له )همان، 57(.
3.  العامل بجهل کالسائر علی غیر طریق فال یزیده جّده فی السیر إال بعداً من حاجته )همان، 

.)67
4. ما قصم ظهری إال رجالن: عالم متهتک و جاهل متنسک )همان، 84(.

القلب ناسک.  اللسان فاسق و رجل جاهل  الدنیا: رجل علیم   5. قطع ظهری رجالن من 
هذا یسّد بلسانه عن فسقه و هذا بنسکه عن جهله، فاتّقوا الفاسق من العلماء و الجاهل من 

المتعبّدین أولئک فتنۀ کّل مفتون )خصال صدوق، ۹6(.
 6. فساد کبیر عالم متهتّک / و اکبر منه جاهل متنّسک * هما فتنۀ للعالمین عظیمۀ / لمن 

بهما فی دینه یتمّسک
7. أنا فقأت عین الفتنۀ و لم یکن لیجترئ علیها أحد غیری )نهج البالغه، خطبۀ 731(.

8. ال یقوم بدین اهلل إال من حاطه من جمیع جوانبه )کنز العمال، 3، 48(.
۹. ال تری الجاهل إال مفرطًا أو مفّرطًا )غرر الحکم، 57(.

10. الحمق من ثمار الجهل )همان، 67(.
 11. السفه مفتاح السباب )همان، 77(.

 12. إّن الخوارج ضیّقوا علی أنفسهم بجهالتهم، إّن الدین أوسع من ذلک )من ال یحضره 
الفقیه، 1، 761(.

13. قالوا یا موسی اجعل لنا إلها کما لهم آلهۀ قال إنّکم قوم تجهلون )اعراف، 831(.
 14. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سالمًا )فرقان، 36(.

 15. أعوذ باهلل من سبات العقل و قبح الزلل )نهج البالغه، 643(.
16. إذا رأیتم الرجل قد حسن سمته و هدیه و تماوت فی منطقه و تخاضع فی حرکاته، 
نیّته و  فرویداً ال یغّرنکم، فما آکثر من یعجزه تناول الدنیا و رکوب المحارم منها لضعف 
مهانته و جبن قلبه؛ فنصب الدنیا فّخًا لها فهو ال یزال یختّل الناس بظاهره، فإن تمّکن من 

61- و إن طلّقتموهّن من قبل أن تمّسوهّن و قد فرضتم لهّن فریضة فنصف ما فرضتم )بقره، 237(.
62-  وسائل الشیعه، 1، 271.
63-��بحار�االنوار،�221�،75�
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حرام اقتحمه. و إذا وجدتموه یعّف عن المال الحرام، فرویداً ال یغّرنّکم، فإن شهوات الخلق 
مختلفۀ، فما أکثر من ینبو عن المال الحرام و إن کثر و یحمل نفسه علی شوهاء قبیحۀ فیأتی 
منها محّرمًا. فإذا وجدتموه یعّف عن ذلک، فرویداً ال یغّرنّکم حتی تنظروا ما عقله، فما أکثر 
من ترک ذلگ أجمع ثّم ال یرجع علی عقل متین، فیکون ما یفسده بجهله أکثر مّما یصلحه 
بعقله. فإذا وجدتم عقله متینًا، فرویداً ال یغّرنّکم حتّی تنظروا أ مع هواه یکون علی عقله او 
یکون مع عقله علی هواه، و کیف محبّته للرئاسات الباطلۀ و زهده فیها، فإّن فی الناس من 
خسر الدنیا واآلخرۀ، یترک الدنیا للدنیا و یری أّن لّذۀ الرئاسۀ الباطلۀ أفضل من لّذۀ األموال 
و النعم المباحۀ المحّللۀ، فیترک ذلک أجمع لطلب الّرئاسۀ الباطلۀ، حتّی إذا قیل له: اتّق اهلل، 
أخذته العّزۀ باإلثم، فحسبه جهنّم و لبئس المهاد، فهو یخبط خبط عشواء، یقوده أّول باطل 
إلی أبعد غایات الخسارۀ و یمّده ربّه بعد طلبه لما ال یقدر فی طغیانه، فهو یحّل ما حّرم اهلل 
و یحّرم ما أحّل اهلل، ال یبالی بما فات من دینه إذا سلمت له رئاسته الّتی قد یتّقی من أجلها، 
فأولئک الذین غضب اهلل علیهم و لعنهم و آعّد لهم عذابًا مهینًا. و لکّن الرجل کّل الرجل 
نعم الرجل هو الّذی جعل هواه تبعًا ألمر اهلل و قواه مبذولۀ فی رضی اهلل، یری الّذلۀ مع الحّق 
أقرب إلی عّز األبد من العّز فی الباطل و یعلم أّن قلیل ما یحتمله من ضّرائها یؤّدیه إلی دوام 
النعیم فی دار ال تبید و ال تنفد و أّن کثیر ما یلحقه من سّرائها، إن اتّبع هواه، یؤّدیه إلی عذاب 
ال انقطاع له و ال زوال. فذلکم الرجل نعم الرجل، فبه تمّسکوا و بسنّته فاقتدوا و إلی ربّکم 

به فتوسبلوا، فإنّه ال ترّد له دعوۀ و ال تخیب له طلبۀ )بحار االنوار، 2، 48(.
  لسان العرب، 01، 172.

 17. فإّن اهلل جعله سهاًل، فخذوه ما تطیقون، فإّن اهلل یحّب ما دام من عمل صالح وإن کان 
18. یسیراً )کنز العمال، 3، 53، حدیث شماره 8435(.

1۹. ال تری الجاهل إال مفرطًا أو مفّرطًا.
20.  أیّتها العصابۀ الّتی أخرجتها عداوۀ المراء و اللجاجۀ و صّدها عن الحّق الهوی و طمع 

بها النزق و أصبحت فی اللبس و الخبط العظیم )تاریخ طبری، 5، 48(.
 21. إّن هذا الدین متین فأوغلوا فیه برفق )کافی، 2، 68(.

 22. ال تشددوا علی أنفسکم فیشدد علیکم، فإّن قومًا شددوا علی أنفسهم فشدد علیهم فتلک 
بقایاهم فی الصوامع و الدیارات )کنز العمال، 3، 532، حدیث شماره 6435(.

  23. ما بال أقوام ینتزهون عن الشیء أصنعه، فإنّی واهلل أعلمهم باهلل و أشّدهم له خشیۀ 
)همان، 2350(.

 24. یا عّدی نفسه! لقد استهام بک الخبیث )الشیطان(، أما رحمت اهلک و ولدک؟ أ تری 
إنّی لست  ...ویحک  الطیّبات و هو یکره أن تأخذها؟! أنت أهون من ذلک!  اهلل أحّل لک 
کأنت، إّن اهلل فرض علی أئّمۀ العدل أن یقدروا أنفسهم بضعفۀ الناس کیال یتبیغ بالفقیر فقره 

)نهج البالغه، 423(.
 25. لسان العرب، 01، 253.

 26. و لکن منیت أخّفاء الهام و سفهاء األحالم )نهج البالغه، 423(.
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 27. العجول مخطئ وإن ملک و المتأنّی مصیب وإن هلک )غرر الحکم، 762(.
28.  من أطاع هواه، هلک.

2۹. آال و إّن أخوف ما أخاف علیکم اتّباع الهوی و طول األمل.
 30. الهوی مطیّۀ الفتن.

  31. سبب فساد الدین الهوی )همان، 603(.
  32. کّلما جآءهم رسول بما ال تهوی أنفسهم فرقًا کّذبوا و فریقًا یقتلون )مائده، 07(.

  یا داود إنّا جعلناک خلیفۀ فی األرض فاحکم بین النّاس بالحّق و ال تتّبع الهوی فیُضّلک 
عن سبیل اهلل )ص، 62(.

 33. فلّما نهضت باألمر، نکثت طائفۀ و مرقت أخری و قسط آخرون، کأنّهم لم یسمعوا کالم 
اهلل حیث یقول: »تلک الدار اآلخرۀ نجعلها للذین ال یریدون علّواً فی األرض و ال فساداً و 
العاقبۀ للمتقین«، بلی واهلل لقد سمعوها و وعوها و لکنّهم حلیت الدنیا فی أعینهم و راقهم 

زبرجها )نهج البالغه، خطبه شقشقیه(.
 34. اطلب ألخیک عذراً فإن لم تجد له عذراً فالتمس له عذراً )بحار االنوار، 01، 001(.

  ضع أمر أخیک علی أحسنه حتّی یأتیک منه ما یقلبک و ال تظنن بکلمۀ من أخیک سوءاً 
و /دنت تجد لها فی الخیر محماًل )وسایل الشیعه، 21، 203، حدیث 3، باب 162 از احکام 

ده¬گانه(.
 35. و ال تقولوا لمن إلیکم السالم لست مؤمنًا )نساء، 4۹(.

  36. هال شققتم قلوبهم! ال الذی نطقوا به قبلتم و ال ما فی قلوبهم عرفتم! 
 40. إنّی لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس و ال أشّق بطونهم )کنز العمال، ج6، حدیث 

شماره 53051(.
 41. ال إیمان مع سوء الظّن )عیون الحکم و المواعظ، 635(.

 42. إیّاک أن تسیء الظن فإّن سوء الظن یفسد العبادۀ و یعظم الوزر )همان، ۹۹(.
 43. یا أیّها الّذین آمنوا اجتنبوا کثیراً من الّظّن إّن بعض الّظّن إثم و ال تجّسسوا و ال یغتب 
بعضکم بعضًا أ یحّب أحدکم أن یأکل لحم اخیه می تًا فکرهتموه و اتّقوا اهلل إّن اهلل تّواب 

رحیم )حجرات، 21(.
44.  لو ال إذ سمعتموه ظّن المؤمنون و المؤمنات بأنفسهم خیراً و قالوا هذا إفک مبین )نور، 

.)21
 45. إیّاکم و الّظّن فإن الّظّن أکذب الکذب )بحار االنوار، 27، 5۹1(.

 46. سوء الّظّن یفسد األمور و یبعث علی الشرور )الحکم من کالم أمیر المؤمنین، 1، 725(.
 47. و أثبت الحّق فی سرائرنا، فإّن اشکوک و الّظنون لواقح الفتن و مکّدرۀ لصفو المنائح و 

المنن )بحار االنوار، 6۹، 741(.
 48. و ال تقف ما لیس لک به علم إّن السمع و البصر و الفؤاد کّل أولئک کان عنه مسئوالً 

)اسراء، 63(.
 4۹. و ما لهم به من علم إن یتّبعون إال الّظّن و إّن الّظّن ال یغنی من الحّق شیئًا )نجم، 82(.



121

یر
کف

ی ت
ها

گاه 
ست

خا
 50. و إنّک لعلی خلق عظیم )قلم، 4(.

  51. مجلۀ فقه اهلبیت، شمارۀ اول، صفحۀ 8.
 52. داستانها و خاطراتی از اخالقیات عالمان دینی، 353.

  53. ال یقوم بدین اهلل إال من حاطه من جمیع جوانبه )کنز العمال، 3، 48(.
  54. نهج البالغه، 855.

 55. إذا أضّرت النوافل بالفرائض فارفضوها )نهج البالغه و نیز بحار االنوار، 48، 03(.
 56. ثالثۀ ال ینظر اهلل إلیهم یوم القیامۀ و ال یزّکیهم و لهم عذاب عظیم ... المسیل إزاره خیالء 
و المنّان و المنفق سلعته بالحلف الکاذب )وسائل الشیعه، 71، 124، حدیث ۹، باب 52 از 

اداب تجارت(.
  57. من جّر إزاره ال یرید بذلک إال المخیلۀ فإّن اهلل ال ینظر إلیه یوم القیامۀ )صحیح مسلم، 

.)741 ،6
  58. سنن ابن ماجه، 2، 2811.

  5۹. وإن کنتم مرضی أو علی سفر أو جاء أحد منکم من الغائط أو المستم النساء فلم تجدوا 
ماًء فتیمبموا صعیداً طیّبًا )مائده، 6(.

  60. و إن طّلقتموهّن من قبل أن تمّسوهّن و قد فرضتم لهّن فریضۀ فنصف ما فرضتم )بقره، 
.)732

 61. وسائل الشیعه، 1، 172.
 62. بحار االنوار، 57، 122.
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مکتب کالمی بلخ؛ منادی افراط گرایی یا پلورالیسم عملی؟

محمدنبی رحیم زاده1 

چکیده

جوامع اسالمی در عصر حاضر به شدت در دام اندیشه ها و عمل های افراطی گرفتار 
کثیری  گروه  که  است  نُمایانده  جهانیان  به  را  گونه ای خود  به  امر،  این  است.  آمده 
و  عملی  افراط گرایی  اسالمی،  غیر  و  اسالمی  اندیشمندان  حتی  و  عمومی  افکار  از 
مکتبی که  عنوان  به  را  اسالم  و  پنداشته اند  اسالمی  بینش  را جزء الینفک  اندیشه ای 
پرورش دهنده ی افراط گرایی است، معرفی و نقد می کنند. این در حالی است که اسالم 
قرآن  آن)  سند  مهم ترین  که  ندارد،  میانه ای  افراطی،  اندیشه های  و  اعمال  با  تنها  نه 
کریم(، خود را »دیِن ِسلم و صلح و صالح« معرفی می کند و پیامبر اسالم ـ که درود 

خداوند بر او و آلش باد ـ نیز هیچ گاه به خشونت متوسل نشده است. 
البته نباید ناگفته گذاشت که در صدر اسالم گروهی به نام »خوارج« به افراط گرایی 
مبانی  از  نه  خوارج،  افراطی  اعمال  اما  کردند،  خلق  بزرگی  فجایع  و  آوردند  روی 
اسالم، که برگرفته از روحیات خشن و نامالئم عربی که رام اسالم نشده بود، است. به 
همین دلیل به شدت سرکوب شدند. از دیگر سو، دانشمندان مهمی ظهور کردند که 
به شدت مخالف اندیشه ها و اعمال افراطی بودند. مرکز این اندیشه های مداراجویانه، 
بلخ بود. دانشمندان بلخ، که در رأس آن، امام ابوحنیفه قرار دارد، با سرلوحه قرار دادن 
»پلورالیسم« در مقام عمل، بزرگ ترین خدمات را به جهان اسالم کردند. مبانی کالمی 
اندیشه ی امام اعظم در آثاری که از او برجای مانده، شاهد اعالی اعتقاد او به تسامح 
و تساهل در عمل و اندیشه ی مسلمانان و نفی افراط گرایی عملی و اندیشه ای نسبت 

به یکدیگر است. 
این اندیشه، همان است که در تاریخ اندیشه ی مسلمانان به اندیشه ی» ارجاء« معروف 
است. مهم ترین ویژگی »ارجاء شرقی« همانا تسامح و تسالم است. آنان با تفسیری که 
از » ایمان اسالمی« ارائه کردند، » جغرافیای دارالکفر« را ضیق و در عوض به »مساحت 

داراالیمان« افزودند. 
واژه های کلیدی: پلورالیسم عملی، افراط گرایی، بلخ، ابوحنیفه، ایمان اسالمی، امت، 

داراالیمان، دارالکفر

1-�استاد��و�آمریت�فرهنگی�-�تربیتی�دانشگاه�خاتم�النبیین)ص(�
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1. مقدمه

»افراط« واژهای عربی است که از بُِن »َفَرَط« گرفته شده است. »فرط« در کتاب های لغت 
عربی به معنای »عجله نمودن در هر کاری قبل از آن که آن کار محکم و ثابت گردد« و 

»تجاوز از حد و اندازه« آمده است. )خلیل فراهیدی،  140۹، ج7: 418(

     افراط گرایان، ویژگی های خاص دارند. از نظر آنان، جهان یا سیاه است و یا سفید. هر 
کس با آنان بود، خوب است و قابل تقدیر و هر کس با آنان نبود، بد هستند. مخالف در نظر 
آنان »شر« است. این »شر« باید از میان برداشته شود. لذا به هر امری توسل می جویند تا به 
پنداشت خود، »شر« را نابود سازند و هم کیشان خود را از ناحیه ی شر آسوده خاطر سازند. 
» افراط گرا« به برتری جویی در همه ی عرصه ها سخت پای بند هستند. هم از نظر اخالقی 
خود را از همه برتر می دانند و هم از نظر دینی. )نوری، 13۹3( چون خود را برتر می بینند، 
تعصب بیشتر می ورزند و دیگران را چونان پشیزی می دانند که نه حیات شان ارزش دارد و 
نه ممات شان. به این ترتیب، هر گونه عاقبت اندیشی را از خود سلب می کند و چشم را بر 
تمام مصالح خلق می بندد و مقاصد شرع را به نفع خود مصادره می کند. گفتگو را با دیگران 
ترک می کند و آنچه که می بیند و می اندیشد، روشن ترین برهان و برترین معیار تلقی می کند. 

)قرضاوی، 13۹5(

     واژه ی »pluralism« ساخته و پرداخته ی فرهنگ غرب است و به معنای »گرایش به 
کثرت« آمده است. عرصه ی تحقق این اصطالح، مانند بسیاری دیگر از عناوین و اصطالحات 
غربی، دامِن فراِخ اختناق و حرِص اشباع ناپذیر کلیسا در »تفسیِر همه چیز برای خود« است. 
ارباب کلیسا تمام مشاغِل کلیسا را منحصر در خود کرده بودند، به گونه ای که یک شخص 
در کلیسا چند شغل و عنوان داشت. به این افراد عنوان »پلورالیست« داده بودند. به مرور 
زمان عنوان »پلورالیسم« از شغل و منصب، راه خود را کج کرد و به  ساحت های اندیشه 
و دین و اجتماع و فرهنگ و سیاست و اخالق دست درازی کرد، به گونه ای که امروزه 
همه ی این ساحت ها در تحت سیطره ی پلورالیسم آرام گرفته اند. ) عبدالرسول مشکات و 

دیگران، 13۹0: 121-118(

باشد، موجود  »پلورالیسم«  معادل  اسالم، واژه ای که  میراث کهن فرهنگی جهان       در 
نیست. نه در صدر اسالم، می توان »برابر نهاد« این عنوان را یافت و نه در قرون میانه. البته 
بعد از آشنایی مسلمانان با فرهنگ غربی، این اصطالح نیز، مانند دیگر اصطالحات فرهنگ 
غربی، راه به جهان اسالم باز کرد و امروزه واژه ی »کثرت گرایی« را در مقابل آن، پیشنهاد 

نموده اند. 

     تاریخ اندیشه ی مسلمانان گواه این امر است که پلورالیسم آنان را در دو مقام به خود 
جلب کرده بود. این دو مقام عبارت اند از: »مقام عمل« و » مقام نظر«. پلورالیسم در مقام» 
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نظر و اندیشه«، به معنای فتوا دادان به صحت همه ی اندیشه هاست. به دیگر سخن، هیچ 
اندیشه ای باطل نیست. همه ی اندیشه ها حظی از صحت و حقیقت دارند. حقیقت از نظر 
اینان، همان »پیِل در تاریکی« حضرت موالنای بلخ است. هر کس، به هر عضوی او که 
پیل تطبیق می داد.  بر  بیان می کرد و  از حقیقت مورد نظر خود را  دست می زد، گوشه ای 
)مولوی، 1375: 3۹7( این نوع از پلورالیسم هیچ گاه برای مسلمانان »دل چسپ« نبوده است. 
عمده دلیِل عدمِ اقباِل مسلمانان به پلورالیسم در مقام نظر، تعالیمی است که در متون دینی 
موجود است. در میراث حدیثی مسلمانان با اخباری روبه رو هستیم که فتوا به طرد و رد 
این اندیشه می دهد. اخبار» هفتاد و سه ملت« نمونه ی بارز این رویکرد است. )عالمه حلی، 

.)4۹ :137۹

     با این حال، »پلورالیسم عملی« مورد پذیرش مسلمانان بوده است. در تعالیم اسالمی، 
اصطالح » اخوت« وجود دارد. قرآن کریم این واژه را به کار برده و مسلمانان را به سلوک 
این اصل عدول  از  مومنی  اگر  که  داده است  است. حتی دستور  فراخوانده  آن  اساس  بر 
کرد و راه دشمنی در پیش گرفت، او را وادار به رعایت این اصل مهم اجتماعی نمایند. ) 

الحجرات: 10-۹(

2. مبانی پلورالیسم عملی

2-1. احترام به نظرات مقابل

پلورالیسم عملی، بر مبنای » احترام به نظرات طرف مقابل« استوار است. در اینجا بحث 
ُجهد  و  تالش  تمام  بلکه  نیست،  مقابل  طرف  نظر  صحت  به  دادن  فتوا  و  نظر  پذیرش 
طرف داران این مقوله، عدم سرایت دادن اختالف در نظر، به ساحت عمل است. مثل معروف 
»عیسی به دین خود، موسی به دین خود« نشان دهنده ی حداکثری این نظریه و اعتبار آن در 
»اعمال اجتماعی« است. بر این اساس، عیسوی و موسوی و مسلمان، می توانند در کمال 
آرامش و امنیت در کنار هم زندگی نمایند. بدون اینکه یکی به دین دیگر مومن گردند و 
یا به جبر، دیگری را به دین خود مومن نمایند. از این نوع از پلوالیسم، با عنوان »مدارای 
روشی« نیز یاد شده است. ادعای »مدارای روشی« این است که »شخص در عین اعتقاد به 
حقانیت عقیده ی خود، مدارا را به عنوان یک روش، اتخاذ می کند«. )عبدالرسول مشکات و 

دیگران، 13۹0: 120( 

2-2. تفکیک مقام اندیشه و عمل

در پلورالیسم عملی، مقام اندیشه از عمل جداست. اندیشه، اقتضائات خود را دارد و عمل 
نیز واکنش های خاص خود را به دنبال دارد. یک شخص یا گروه اجتماعی، می تواند دارای 
اندیشه ای خاص باشد. اما در ساحت عمل و اجتماع، به اندیشه ی دیگران تعرض نمی کند. 
انسان ها را بر اساس اندیشه، ارزیابی نمی کند. بلکه آنچه برای او از اهمیت خاصی برخوردار 
است، تعامل مفید و سودمند با مخالفان اندیشه در ساحت عمل است. به عبارت دیگر، او به 
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نفع نظم اجتماع، از آنچه اندیشه ی او، خواهان آن است، عقب نشینی می کند. این امر منجر 
به مقوله ی مبارک » احترام متقابل و نه طرد متقابل« در ساحت اجتماع می گردد. 

2-3. زندگی مسالمت آمیز

بدون شک، احترام به نظرات طرف مقابل و تفکیک مقام اندیشه از عمل، منجر به »زندگی 
مسالمت آمیز« خواهد شد. بنابراین، می توان مدعی شد که اساس پلورالیسم عملی، در واقع 

همین زندگی مسالمت آمیز است که سنگ زیربنای هر اجتماعی را سامان می دهد.

3. پلورالیسم عملی در صدر نخستین

» تسامح و مدارای عملی« همزاد اسالم است. تعامل رسول خدا) صلی اهلل علیه و آله و اصحابه( با مکیان 
اعالی رحمتی است که  نمونه ی  مدینه،  »دگراندیشان« در  با  باالخص  مدنیان و  با  نیز  و 
خداوند سبحان در قرآن کریم، رسولش را به آن متصف کرده است.) االنبیاء: 107( با این 
حال، آنگاه که رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و اصحابه، چشمان مبارک خود را بر دنیا و 
مافیها بست، اختالف صحابه بر سر در اختیار گرفتن قدرتی که میراث برجای مانده از او 

بود، چشم باز کرد. 

     صحابه ای که نفس به نفس با رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و اصحابه  در سفر و 
حضر بودند، اینک آن قدر از »سعه ی صدر« شان کاسته شده بود که چشم دیدن هم دیگر 
را نداشتند. این بود که »تعامل مهرآمیز« رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و اصحابه  جای 
خود را به »تعامل قهرآمیز« صحابه نسبت به هم داد.  همین امر، باعث شد که » تسامح و 
مدارای عملی« دست خوش تحوالت جدیدی گردد. در اندک زمانی بعد از رحلت رسول 
خدا صلی اهلل علیه و آله و اصحابه، نبردهای موسوم به »رّده« اتفاق افتاد. هنوز دود آتش 
نبردهای »رّده« از دیده ی مسلمانان و تصویر اسفناک آن از ذهن آنان پاک نشده بود که 
فاجعه ی قتل عثمان، سومین خلیفه ی مسلمانان اتفاق افتاد. نارضایتی گروهی از صحابه از 
عمل کرد خلیفه ی سوم، حکایت از تالطمی دیگر در » تسامح و مدارای عملی« و تعامل 
مسلمانان و در رأس آنان، صحابه داشت. حتی همسر رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و 
اصحابه مدینه را به اعترض ترک گفت. )طبری، 1۹67، ج3: 477( در نظر اینان، عمل کرد 
خلیفه ی سوم، نه مطابق عمل کرد رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و اصحابه بود و نه مطابق 
سیره و سلوک دو خلیفه ی سابق. همین امر، باعث ریختن خون خلیفه ی مسلمانان و رسم 
شوم »خلیفه کشی« در تاریخ آنان گردید. این تالطم و اتفاقات و تحوالتی که در پِی آن به 
وقوع پیوست، حکایت از تحولی شگرف در مبنا و معنای » ایمان اسالمی« در نزد صحابه 
و مسلمانانی داشت که خود را پیرو آنان می دانستند. مرور زمان » ضیق صدر« را جایگزین 
»سعه ی صدر« نمود. به این ترتیب تساهل و مدارای عملی ای که در زمان حیات رسول 
خدا صلی اهلل علیه و آله و اصحابه به عنوان یک اصل در عمل مطرح بود، اینک از جامعه ی 
مسلمانان در حال رخت بربستن بود. تاریخ این زمان، حکایت از تالش مسلمانان در جهت 
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یافتن تفسیری جدید از » ایمان اسالمی« البته، متناسب با شرایط جدید و تحوالت تازه در 
تعامل آنان نسبت به هم داشت.

 3-1. چیستی ایمان اسالمی و تاثیر آن بر پلورالیسم عملی 

3-1-1. میراث اندیشه ی مسلمانان حکایت از این دارد که » ایمان اسالمی« در تاریخ و 
فرهنگ آنان هیچ گاه از انسجام خاصی برخوردار نبوده است. شاید این مسأله از » ذات 
ایمان« سرچشمه می گیرد. » ایمان« امری تودرتو و آبستن تفاسیری فراوان است، از دیگر 
به شدت  را  آن  تفسیر  کار  امر،  دو  این  می باشد.  نیز  دین  بستان  به  ورود  دروازه ی  سو، 
دشوار نموده است. هر کس می تواند مدعی شود که او دارای کلید این بستان است و خود، 
می تواند به رمزگشایی از آن، بنشیند. همین امر باعث می شد که تفسیر »ایمان اسالمی« به 
وسیله ی مسلماناِن صدر اسالم، دارای مالک خاصی نباشد. هر کس که مدعی هم صحبتی 
با رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و اصحابه بود، به خود این اجازه را می داد که در مقام 
ر دین، به تفسیر دین و مبانی دینی اقدام ورزد. این ناهنجاری در تفسیر دین، در زمان  مفسِّ
خلیفه ی چهارم سرنوشت شومی را برای جامعه، فرهنگ و ایمان مسلمانان به دنبال داشت. 
این زمانی بود که خالفت پایگاه مستحکم دینی خود را در بین مسلمانان از دست داده بود 

و چندصدایی در جامعه ی اسالمی به اوج خود رسیده بود. 

بود  با معضل روبه رو کرده  ایمان« را در تفسیر مسلمانان   « 3-1-2. مسئله ی دیگری که 
رئیس و  از جایگاه  آنان  تلقی  بود،  نموده  مواجه  با مشکل  به هم  نسبت  را  تعامل شان  و 
سرپرست آنان بعد از رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و اصحابه بود. بحث بر سر این بود 
که چه کسی شایستگی در اختیار گرفتن قدرت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و اصحابه 
و سرپرستی مسلمانان را دارد؟ اهالی یثرب که خود را میزبان رسول خدا صلی اهلل علیه و 
آله و اصحابه می دانستند، این حق را برای خود، قائل بودند. اهالی مکه نیز خود را محق 

می دانستند، زیرا هم مسلمانان نخستین بودند و هم خویشاوند پیامبر.

     سؤال » چه کسی باید جانشین رسول خدا باشد؟« برای اکثر صحابه مطرح شد، اما 
قلیلی از صحابه نیز بودند که اصل این سؤال را قبول نداشتند. از نظر آنان، رسول خدا صلی 
اهلل علیه و آله و اصحابه در زمان حیات خود به این سؤال پاسخ داده است. چیزی در این 
زمینه به صحابه واگذار نگردیده تا آنان متکفل پاسخ گویی و چاره جویی برای آن باشند. 
ایمان  اندیشمندان مسلمان این است که این سؤال، اساس » صورت بندی  نظریه ی سنتی 
اسالمی« را شکل داده است. مسلمانان هرچه از عصر حیات رسول خدا صلی اهلل علیه و آله 
و اصحابه دورتر می شدند، چهره ی این »صورت بندی ایمان اسالمی« عبوس تر می گردید و 
نتایج آن در عمل مسلمانان نُمایان تر می شد. در جاهلیت رسم بر این بود که شایسته ترین 
عضو قبیله جانشین رئیس قبیله گردد. فرزنِد رئیِس قبیله بودن، امتیازی برای جانشین بودن 
محسوب نمی شد. )وات، 1370: 28( همین امر، مشکل را بر مسلمانان دو چندان کرد. بر 
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همین اساس، شامیان مدعی بودند که فرد شایسته، معاویه است و کوفیان مدعی بودند که 
این فرد، علی است. در میانه ی این بحران، مسلمانانی قرار داشتند که نمی دانستند کدام یک 

از این دو مدعی، مالک های سرپرستی را به نحو کمال و تمام داراست. 

3-1-3. مواجهه ی مسلماناِن آغازین، با »عقیده ها و عمل های متفاوت« و عدم هماهنگی 
بین عقیده وعمِل صحابه، باعث سؤاالت توان فرسایی در بین آنان گردید. آنان سخت به 
این پرسش می اندیشیدند که » عقیده و عمل درست« کدام و دارای چه مالک و شرایطی 
است؟ این سؤال در قرون دوم و سوم هجری مهم ترین مشغله ی ذهنی و کالمی کسانی بود 

که خود را » اهل حدیث« می نامیدند.

ادبیات اسالم  3-1-4. وجود گزاره هایی چون » دارالحرب« و » دار االیمان« در متون و 
و تفسیر درست و نادرست آن دو، مشکل فکری دیگری بود که دامن گیر مسلمانان شده 
بود. برای خوارج هم همین سؤال مطرح بود. آنان هر کسی را که با آنان نبود، علیه خود 

می دانستند و جان و مال و ناموس او را بر خود حالل می شمردند.

3-3-5. »رضایت از نفس و دست یافتن به آسوده دلی« اصلی دیگر بود که مسلمانان را در 
تکاپو افکنده بود تا برای توجیه اعمال شایست و ناشایست خود، محملی جستجو نمایند 
و در پرتو آن، آسوده خاطر گردند. » دویدن برای رسیدن به رضایت نفس و آسوده دلی«  
مسلمانان نخستین را وادار به مراجعه  به گزاره های دینی در متون اسالمی، بعد از رسول 
به پرسش های عدیده ای مبتال  آنان را  امر  این  آله و اصحابه نمود.  خدا صلی اهلل علیه و 
نمود. آیا باید قول خداوند را تأویل کرد یا اینکه به ظاهر آن اکتفا نمود؟ حجیت قول نبی، 
حجیت قول صحابه، حجیت قول امام معصوم، چگونگی ابتناء نظرات به قول خدا و نبی و 
صحابه و امام معصوم، ذهن مسلمانان را به خود مشغول کرده بود. اینکه چه کس یا کسانی 
صالحیت تفسیر دین را دارند؟ و به دنبال آن، ایمان و تفسیر آن، دارالحرب و داراالیمان و 
داراالسالم و تفسیر آنها چگونه است؟ سخت مشکل ساز شده بود. این مشکل بیشتر خود 
را در میان توده ی مسلمانان نُمایان می ساخت. هرگونه اتخاذ نظری در این امور، به شدت 
عمل مسلمانان را تحت الشعاع قرار می داد. هر گروه، نظر خود را همان نظری می دانست که 
خداوند بر رسولش وحی کرده است. مخالفت با نظر خود را، محکوم به مخالفِت با دین 
می کردند و به این ترتیب، آنچه نباید در جامعه ی اسالمی اتفاق می افتاد، واقع می گردید. در 
این کشاکش های عقیدتی و عملی، آنچه دیده نمی شد، تساهل و مدارایی بود که رسول خدا 
صلی اهلل علیه و آله و اصحابه به عنوان اصلی عملی در رفتار اجتماعی و سیاسی مسلمانان 

پایه ریزی کرده بود. )کلینی، 1407، ج5: 4۹4(

4. نخستین تکاپوها برای احیای مسالمت و مدارای اسالمی

اندیشه ورزان مسلمان  اندیشه، آرزوی همه ی  به »آسوده دلی« در مقام عمل و  دست یافتن 
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ارائه شده  از سوی عرب  قبال،  این  در  واکنش ها  نخستین  که  است  این  تاریخ گواه  بود. 
تحت  سخت  امر،  این  به  خوارج  واکنش  دارد.  قرار  هرم  این  رأس  در  »خوارج«  است. 
عقالنی  لطافت های  با  العرب  ساکنان جزیرۀ  بود.  روانی عرب  و  روحی  مفروضات  تاثیر 
و ریاضت های آن بیگانه بود. ساکنان بیابان گرد جزیره، کمال خود را در تاخت و تاز در 
بیابان و حمله به قبیله ی مجاور و تصاحب چاه یا برکه ای آب می دیدند. خواستگاه همۀ 
این َجَوالن ها نیز »خیال« لگام گیسخته ی او بود. تفسیر خوارج از کتاب و سنت، نمونه ای 
تمام عیار »تفسیر عربی خالص از کتاب و سنت« است؛ تفسیری که به تمام معنا، هم جای 
عقل در آن خالی بود و هم جای نظرات اصحاب نزدیک به رسول خدا صلی اهلل علیه و آله 
و اصحابه. مرور زمان و گسترش فتوحات، پای کساِن دیگری را نیز به میدان تفسیر کتاب و 
سنت کشاند. اینان، همان کسانی اند که در تاریخ و فرهنگ مسلمانان » موالی« نام گرفته اند. 
موالی که توسط اعراب از هیچ محرومیتی بی بهره نبودند، به دنبال محملی بودند که خود 
را به رخ اربابان عرب خود بکشند و هنرهای از یاد رفته ی خود را یک بار دیگر احیاء 
نمایند. اگر عرب به شتر و اسب و نسب خود می نازید، اینان می توانستند به تجربه ی مدنی 
و عقالنی خود بنازند و چه محمل و میدانی می توانست بهتر و ارجمندتر از میدان اندیشه، 

برای ابراز داشته های انکار شده ی اینان باشد؟ 

     همین امر باعث شد که »علوم حدیث و قرآن و فقه و تاریخ« و بزرگترین و ارجمندترین 
آثار در این علوم، توسط موالی به اسالم و تمدن و فرهنگ آن عرضه گردد. کالم عقلی به 
برکت موالی به وجود آمد و توسعه یافت. هم » واصل بن عطا و عالف« )مطهری، ج14: 
بودند. جد عمرو  از موالی  اعتزال است،  455( و هم » عمرو بن عبید« که سر سلسله ی 
سمره  بن  عبدالرحمان  دست  به  که  بود  »کابل«  ساکنان  از  دارد،  نام  ثاب«   « که  عبید  بن 
اسیر گردید. ) ابن مرتضی، 1۹72: 38( روح شرقی  این موالی، آنان را به گذشته می برد؛ 
گذشته ای که گرچه با ماّدۀ شرک سامان یافته بود، اما صورتی عقل پذیر نیز برای شان به ارث 
نهاده بود. آن صورت با موادی که دین جدید در اختیارشان می نهاد، محصولی شورانگیز 
و جذاب می گردید که عقول صاحبان بسیاری از فرق معاصر را به اعجاب برمی انگیخت 
سرزمین  در  اندیشه های جدید  ظهور  از  قبل  می کرد.  آنان سلب  از  را  هم آوردی  توان  و 
اسالمی، مسلمانان سرگرم تفسیر و گاه، حیف و میل احادیث پیامبرشان بودند. استناد به 
سیرۀ صحابه، جای تمسک به سیره ی پیامبرشان را گرفته بود. مردمان این عصر، به » نژاد« 

افتخار و کرامت بخشیده بود و »تقوا« را به کناری نهاده و از کرامت تهی کرده بود.

     در این زمان، » تفسیر انسان« به دو گونه بود؛ » انسان عربی« و » انسان غیرعربی«. انسان 
عربی صاحب مهم ترین نعمت خداوند بود. آن نعمت، »زبان« بود. اما انسان غیرعربی از 
این نعمت محروم بود؛ او » عجم« بود و گنگ. به تبع تقسیم انسان به دو گونه ی عربی و 
غیرعربی، » دین« نیز دو گونه می شد. دین عربی و دین غیرعربی. »تسکین نفس« که در 
معادالت فکری و نهادهای اجتماعی جایگاهی مخصوص و بس ارجمند دارد، اکنون از میان 
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مسلمانان رخت بربسته بود. » تفسیر عربی« از اسالم، جایگاهی برای دیگر مسلمانان در 
نظر نمی گرفت. به این ترتیب مسلمانانی که خون عرب در رگ های آنان جریان نداشت، 
جایگاهی برای خود نمی دیدند و این، منجر به از دست دادن »ایمان اسالمی« و به دنبال 
به سرزمین های شرق جغرافیایی،  اعراب  آنان می شد. ورود  میان  »معنای زندگی« در  آن 
مردمان این دیار را مواجه با دو گزاره و انتخاب یکی از میان آن دو نمود؛ این دو گزاره، 
یکی »ایمان« بود و دیگری »کفر«. ایمان در پِی خود »امنیت« دنیایی و اخروی داشت و 
کفر، به معنای چشم پوشی از بسیاری از امتیازات دنیوی و اخروی بود. عرب های مسلمان، 

پیک هایی بودند که در انبان خود، متاعی به نام » ایمان اسالمی« را به شرق می آوردند. 

     شرقیان هم » کفر« خود را با ایمانی که منادیان نخستین اسالم، آورده بودند، معاوضه 
می کردند. » کفر« برای همه معلوم بود، با تمام مشخصاتش. همه می دانستند که نتیجۀ کفر، 
حرمانی است که اگر دامن آدمی را در این دنیا گرفت، چنان به او می چسبد که با هیچ 
َحاّللی جدا نمی گردد و همراه او، تا آن طرف دنیای فانی می رود. » ایمان« اما محل اختالف 
بود که چیست و چه اوصافی دارد؟ سؤال از » ایمان« تبدیل به پرسشی استخوان سوز برای 
شرقیانی شده بود که می خواستند مزه و طعم مسلمانی را هم در مقام عمل و هم در مقام 
اندیشه بچشند. اکنون اما مدت زمانی از آن ورود شورانگیز و حیات آفرین گذشته بود. نسل 
اول منادیان اسالم رخ در خاک کشیده بودند. نسل دوم و سوم، به اسالم رنگی عربی داده 

بودند؛ این رنگ، بر چهره ی شرقیان مسلمان شده، جالیی نمی داد.

4. دوگانگی عمل و اندیشه

هم زمان با ورود » ایمان اسالمی« به شرق جغرافیایی، اندیشه ای سیاسی در شام در حال 
رشد و بالندگی بود. این اندیشه » ارجاء« نام داشت. مدت زمانی اندک الزم بود که با همین 
نام، اندیشه ای دیگر در شرق اسالمی نیز زاده شود. خاستگاه این اندیشه در شرق اسالمی، 
قسمتی از سرزمین پهناور خراسان به نام »بلخ« بود. عمل کرد مرجئه در بلخ و شام، باعث 
شده که در قضاوت نسبت به این گروه، در بین محققین اختالفات عدیده ای رخ نماید. 
دلیل عمده ی آن، متون تاریخی ای است که گزارش های »مرجئه« در آن ها انعکاس یافته و 
اکنون به دست ما رسیده است. آنچه گمان غالب است، این می باشد که مرجئه » موجهان« 
سیاست بنی امیه و در مقابل، بنی امیه نیز حامیان سخت کوش و بی ریای اندیشه ی آنان 
بوده است. از دیگر سو، عمل کرد مرجئه در خراساِن عصر اموی، خط بطالنی بر این نظریه 
می کشد و به نقض آن، رأی می دهد. اما آنچه به حق نزدیک است، این می باشد که باید 
بین » ارجاء شام« و »ارجاء بلخ« تفاوت قایل شد. ارجاء شام، یک »ارجاء عربی« است، در 
حالی که ارجاء در خراسان، رنگ عربیت را از دست می دهد و تبدیل به رنسانسی می شود 

که به زعم خود، داعیه ی رجوع به اصول اصیل اسالمی را در مقام اندیشه و عمل دارد.

     » ارجاء شام« رنگ عربی داشت و هماهنگ با میراث جاهلی اعراب بود. »قانون گریزی، 
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دین ستیزی و فرار از هر نوع قید و بند و ضابطه« از ویژگی های عرب جاهلی بود. او در 
سرزمین خشک و بی آب و علف و در میان خار و خس و خاشاک، احساس آزادی می کرد. 
اباحه گری جاهلی تناسبی نداشت.  الزامات خاص خود را داشت که با فرهنگ  شریعت، 
گرچه دین اسالم توانست در کوتاه مدت، این رسوم را منسوخ نماید؛ اما فرهنگ جاهلی 
به سادگی میدان را به نفع رقیب خالی نکرد و در مدت کوتاهی بعد از رحلت رسول خدا 
دین. گرچه  با رنگ و صبغه ی  بار،  این  البته  میدان شد؛  وارد  قدرت شگرفی  و  با قوت 
عرب با نام اسالم به سرزمین های شرقی، قدم گذاشت، اما بسیاری از آداب خود را نیز 
به همراه آورد. با موالی به نام اسالم به معامله پرداختند. موالی نیز به پیام شان گوِش جان 
دادند و آن را از ژرفای نهاد، پذیرا شدند. در تفسیر این پیام تازه، سخت به تکاپوی عقالنی 
پرداختند و در مدت زمانی اندک در این امر، گوی سبقت از پیام رسانان ربودند. مشکالتی 
که باداران عرب در سرزمین های شرقی خلق کردند، باعث رویکرد جدیدی در تبیین و 
تفسیر گزاره های دینی در این منطقه از جغرافیای اسالمی گردید. این رویکرد با رویکردی 
که در » شام« وجود داشت، متفاوت بود. گزاره های دینی در سرزمین های خالص عربی، 
به رنگ عرب ها بیشتر شباهت داشت. در آن تفاسیر، جایگاه درخور شأنی، برای انسانی 
از »عبد و مولی« بود. در  نبود، وجود نداشت. در سرزمین های عربی، صحبت  که عرب 
سرزمین های شرقی اما این پیش فرض ها جایگاهی نداشت. خراسان و در رأس آن »بلخ« 
رهبری اندیشه ای جدید را به دست گرفته بود. این اندیشه، مبانی ای را در خود پرورده و 
به جامعه عرضه کرده بود که خیلی بیشتر از اندیشه ی عربی ای که در شام وجود داشت، 
می توانست از اسالم حقیقی نمایندگی نماید. این مکتب و اندیشه با نام » ابوحنیفه« گره 
خورد. اندیشه ای که به پلورایسم عملی و مسالمت و مدارا در مقام عمل، اهتمام خاصی 
می داد. این رویکرد که به »ارجاء بلخ« شهره گردیده است، با رهبری امام اعظم ابوحنیفه، 

نعمان بن ثابت، پای به میدان نهاد. 

5. مهم ترین اصول پلورالیسم عملی و برجسته ترین شخصیت آن 

5-1. امت

رحلت رسول خدا صدمات جبران ناپذیری بر پیکره ی جامعۀ اسالمی وارد کرد. تاریخ اسالم 
در طول مدت حیات خود با یک پرسش اساسی مواجه بوده است. این پرسش، همان » 
پرسش از امر جانشینی« است. دو پاسخ عمده در برابر این پرسش وارد شده است. این 
پرسش و آن دو پاسخ، سراسر تاریخ اسالم را تحت الشعاع خود قرار داده است. آن دو 
پاسخ، نُمایاندۀ دو فرقه ی مهم در اسالم است. اکنون چهارده قرن است که این دو فرقه، با 
همان دو پاسخ در برابر هم به استدالل مشغول اند. هیچ کدام هم کوتاه نیامده اند. شیعه بر 
این باور است که مهم ترین مسأله ای که بعد از رسول خدا پدیدار گردید » امامت« است. 
اختالف بر سر امامت، مسلمین را پراکنده کرد. گروهی از اصحاب، امامت و خالفت علی 
بن ابی طالب را برنتافتند و به راهی دیگر رفتند. اهل سنت اما همین استدالل را در برابر 
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شیعه به کار می برند و آنان را دور افتاده از مسیر تعیین شده از سوی رسول خدا صلی اهلل 
علیه و آله و اصحابه می دانند. هم شیعه و هم سنی، برای اثبات مدعای خود به سیره ی 
رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و اصحابه تمسک می کنند. در این میان، اما یک واقعه ی 
تاریخی، از دید هر دو فرقه نادیده انگاشته شده است. آن واقعه ی تاریخی، عبارت از موضع 
انصار در سقیفه است. نظریه ی انصار در روز سقیفه برای مدیریت جامعه اسالمی عبارت 
از »راه میانه« بود. آنان بر اساس طرح » امیری از ما و امیری از شما« پای به میدان نهادند. 

از عمل کرد مسلمانان در صدر  به قرائت جدیدی  این سه نظریه،  نهادن  هم  با کنارِ       
اسالم می رسیم. آن قرائت جدید عبارت از این است که مساله ی اساسی مسلمانان نه تنها 
»امامت«، که ابهام در مهم ترین ثمره ی زحمات رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و اصحابه 
که عبارت از شکل دادن و به سامان رساندِن » امت« باشد، بود. »امت«، اصطالحی اسالمی 
بود، همانند واژه های »صالۀ و صوم و زکات و حج و ...«. این واژه، اما یک تفاوت اساسی 
با دیگر واژه های اسالمی داشت. » امت« در واقع چتری بود که سایه اش بر همه ی مفاهیم 
و واژه های دیگر گسترده بود. شکل گرفتن »امت« به معنای تحقق خارجی و مصداق یافتن 
دیگر واژه های اسالمی بود. رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و اصحابه در مدینه زحمتی 
بسیار به خرج داد تا این واژه و اصل جدید اجتماعی، با بار اسالمی آن در میان اعراب جا 
بیافتد و ریشه بدواند و نتیجه دهد. ولی در این امر، توفیق کامل نصیب رسول خدا صلی اهلل 
علیه و آله و اصحابه نگردید. مخالفت ها در زمان حیات رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و 
اصحابه و در مدینه، با تصمیمات او شروع شد. این عدم تمکین از رسول خدا صلی اهلل علیه 
و آله و اصحابه به وسیله ی کسانی که در تاریخ اسالم به » منافق« شهره هستند، شروع شد. 

     معنای »امت واحده« این است که در چارچوب آن، تمام قوانین و دستورات رئیس آن، 
کامال شنیده شود و به اجرا درآید، چون این اصل مهم در میان مسلمانان مبهم بود، فروعات 
آن نیز دچار ابهام شد. وقتی نوبت به ریاست این »امت« بعد از بنیان گذار آن رسید، سه 
نظریه مطرح شد: نظریه ی ابابکر و اصحاب او، نظریه ی علی و اصحاب او و نظریه ی انصار. 
بنابراین، اگر کسی مدعی شود که مهم ترین پرسش بعد از رسول خدا عبارت از این بود که 
عنوان » امت« بر چه کسانی قابل اطالق می باشد، نه تنها ادعای گزافی نیست که از واقع 
و متن تاریخ اسالم و عمل کرد مسلمانان در سپیده دمان روز رحلت رسول خدا حکایت 
می کند. ابهام در واژه ی » امت« مشکالت عدیده ای در جامعه ی اسالمی به وجود آورد. همه 
خود را داخل »امت« می دانستند و دیگران را خارج از آن. این » خودی و غیر خودی« باعث 
گردید که نبردهای خونینی در جامعه اسالمی به وجود آید. ایجاد شدن گروه های مختلف 

کالمی حکایت از اختالف مسلمانان بر سر تفسیر آنان از »امت« بود.

     »امت«، جامعه ای بود که دخول در آن باعث سرسپردن به اصول فکری و لوازم عملی 
خاصی می شد. این اصول فکری خاص و لوازم عملی خاص، در متون دینی روشن بود، 
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افراد مختلف  اما آن زمان که نوبت استخراج این اصول فکری و لوازم عملی فرا رسید، 
توضیح  و  فکری  اصول  مفسراِن  این  دادند.  ارائه  آن  از  مختلف  تفسیرهای  و  برداشت ها 
دهنده گاِن لوازم عملی، در نخستین سال های بعد از رحلت رسول خدا صلی اهلل علیه و 
تقوا  از علم و دانش و زهد و  او بودند. صحابه در یک سطح  آله و اصحابه ، صحابه ی 
نبودند؛ بنابراین، اختالف در این مسایل، خود، اساسی ترین دلیل ایجاد اختالف بین صحابی 
می توانست باشد. در سنت اسالمی، روایاتی وجود دارد که حاکی از این است که ده نفر از 
اصحاب »واجب الجنۀ« می باشند. این افراد به »عشرۀ مبشرۀ« معروف است. نزدیک به نیمی 
از همین عشره ی مبشره با هم وارد خونین ترین نبردها گردیدند. برخی نیز سکوت و انزوا 
را بر وارد شدن در سمت گیری و جهت داری، ترجیح دادند و شمشیر خود را شکستند. ادعا 
این است که همه ی این صحابی به اصول اولیه و اساسی دین مبین اسالم و آنچه رسول 
خدا صلی اهلل علیه و آله و اصحابه آورده بود، مومن بودند، اما با همین داشته ها، در مقابل 
هم ایستادند، تا سرحد مرگ جنگیدند و از همدیگر تمکین نکردند. دلیل این امر در ابهامی 

بود که اصطالح »امت« از آن رنج می برد.
     به همین خاطر است که »امت« از دیدگاه شیعه ی علی و شیعه ی عثمانی و مرجئه و 
خوارج با هم تفاوت فاحش داشت. تک تک این گروه ها تعریف خاص خود را از اصطالح 
می دانست.  امت  از  را خارج  دیگر گروه ها  تعریف  و  می فشرد  پای  آن  بر  و  ارائه  »امت« 
گزاره های  تفسیر  و  تعریف  ارائۀ  در  افراطی  انحصارگرایی  نوعی  از  حکایت  خود،  این 
دینی داشت. »انحصار گرایی« در تعریف و تفسیر گزاره های دینی، بر عمل کرد آنان تاثیر 
که  بود  پیش گرفته  در  را  راهی  نیز همان  اما مرجئه  میان،  این  در  فوق العاده ای گذاشت. 
دیگران پیموده بودند. با این تفاوت، که انحصارگرایی ای که مرجئه داعیه ی آن را داشت، با 
انحصارگرایی دیگر گروه ها فرق داشت. مرجئه در اینکه به دیگران نیز اجازۀ دارا بودن حق 
را می داد، از نوعی شمول گرایی تبعیت می کردند و در اینکه در این امر که خود را برحق و 
دیگران را ناحق می دانستند، انحصارگرا بودند. این شمول گرایی مختص به مرجئه، برخاسته 
از تعریف آنان از » ایمان« بود. مرجئه در تفسیر خود از ایمان، به »پلورالیسم عملی« روی 
آورده بودند. از نظر آنان » عمل« دخلی در هستی و نیستی » ایمان« نداشت. بنابر رأی اینان، 
به ساحت عمل  اندیشه را  تبعات  لوازم و  از عمل تفکیک کرد.  به راحتی می شد نظر را 
راه نداد و همه ی کسانی را که با خدا و رسول و قیامت ایمان داشتند، » اصحاب الجنۀ« 
خطاب کرد. ابوحنیفه آشکارا همه را بر این نکته واقف می کرد که مالک ایمان، همان » 
عمل مسلمانان نخستین« است. )ابوحنیفه، 1425: 630( در اولین روزها و سال های نخستین 
بعثت، نه نمازی بود و نه روزه ای، نه حجی بود و نه زکاتی، نه »َمی« ممنوع بود و نه »نَی«. 
»سرنوشت  باید  بنابراین،  می گردید.  اطالق  مومن  و  مسلمان  عنوان  همه،  بر  این حال،  با 
عمل« را از »سرنوشت ایمان« جدا دانست. فتوا به جدایی سرنوشت ایمان از عمل، فتوا به 
پلورالسیم عملی بود. این امر از انسجام و اتحاد خراسانیان برای سرنگونی بنی امیه به خوبی 

روشن است. 
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5-2. ایمان

تفاوت  ایمانی که گروه های رقیب تعریف می کردند،  با  بود،  ایمانی که مورد نظر مرجئه 
اساسی داشت. گروه های مختلف مرجئه، ایمان را سه گونه معرفی کرده اند: یک گروه، ایمان 
را به » تصدیق« تحویل می داد. منظور آنان از » تصدیق«، همان تصدیق قلبی بود؛ یعنی 
برآمده از عمق جان و وجود آدمی. گروهی دیگر، ایمان را مساوی علم و معرفت معرفی 
وجه  می دانستند.  زبانی  اقرار  را صرف  ایمان  که  بودند  کسانی  نیز  سوم  گروه  می کردند. 
اشتراک همه ی این گروه ها این بود که »عمل را جزء ایمان« نمی دانستند. اهل ارجاء دایره ی 
ایمان را آ ن قدر وسیع گرفته بودند که همۀ گروه های متخاصم که خود را در درون دایره ی 
اسالم می دانستند، جای می داد. از نظر مرجئه، بر این امر دالیل عمده ای وجود داشت که 
استدالل آنان را موجه می ساخت. آنان بر این باور همگانی مسلمین صحت می نهادند و 
زباِن »قال و حاِل« آنان حاکی از این بود که امت اسالمی را بی گمان پیامبری با وحی الهی 
بنیاد نهاده و راه و رسم این امت از طریق فوق طبیعی به او الهام شده است. اما وقتی که 
کار تفسیر این راه و رسم به میان آمد، گروه هایی »طرد و دفع« را مهم دانستند و جانب آن 
را گرفتند و سعی بلیغ کردند که راه و رسم رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و اصحابه را 
به گونه ای تفسیر نمایند تا تعداد » دوزخیان« افزایش یابند. در این بین، اما مرجئه، خود را 
اهل طرد نمی دانستند. قاموس وجودی آنان بر » جذب حداکثری« شکل گرفته بود. مرجئه 
باور  این  بر  رقیبان مرجئه  باشند.  بهشت  اهل  امت،  اتفاق  به  اکثریت قریب  می خواستند، 
بودند که برای این که این امت مطمئنا » اصحاب الجنۀ« باقی بمانند، الزم بود بعضی از افراد 
آن احساس کنند که نقض کنندگان قوانین باید از امت طرد شوند. )وات: 23( همین استدالل 
باعث می شد که دیگر فرقه های اسالمی تمام همت خود را مصرف این مهم نمایند که تا 
بیافزایند. دلیل این  النار«  الجنۀ« بکاهند و به رقم »اصحاب  می توانند از تعداد » اصحاب 

کاهش و افزایش، مقاومت آنان تا آخرین رمق جان در مقابل یکدیگر بود. 

     مرجئه اما به دنبال کاهش »اصحاب الجنۀ« نبود. آنان خود را به بدترین وجه ممکن 
مکلف می کردند که بر شمار »اصحاب الجنۀ« بیافزایند. برای این منظور در تعریف ایمان، 
نظریه ای جدید ارائه نمودند. از نظر آنان، ایماِن ُدُرست، همان »ایماِن آغازین« است، زیرا 
عقیده و عمل درست، همان عقیده و عمل آغازین است. بر این اساس، باورشان بر این تعلق 
گرفت که ایمان، قبل از عمل تحقق می یابد. البته در این امر، سایر فَِرق نیز با مرجئه همراه 
بودند. ولی دیگر فَِرق در این که عمل را جزء ایمان می دانستند با مرجئه تفاوت می نمودند. 
مرجئه »ایماِن فاقِد عمل« را به رسمیت شناختند، زیرا مسلمانان نخستین در حالی که مکلف 
به انجام هیچ یک از فرایض نبودند، اما از نظر قرآن »مومن« خطاب می شدند. ) ابوحنیفه 
1425: 575( از نظر مرجئه، این رویکرد قرآن به مومنین نخستین، حکایت از این داشت 
که ایمان، چندان ربطی به عمل ندارد. در غیر این صورت، چون خداوند در مقام بیان بوده 
است، نباید بر این گروه نخستین، عنوان »مومن« را اطالق می کرد. با توجه به تعریفی که 
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یافت می شد. همه،  اسالمی  کافر کم تری در سرزمین های  ارائه می داد،  »ایمان«  از  مرجئه 
مسلمان بودند، حتی از مسلمان هم باالتر، همه، مومن بودند.

5-3. داراالیمان و دارالحرب

بیان  و  دارالحرب«   « و  داراالیمان«   « تفسیر  و  تبیین  مرجئه،  اساسی  نگرانی های  از  یکی 
ویژگی های این دو بود. امروزه »شهروند« را کسی می دانند که حقوق فردی و جمعی خود 
را می شناسد و از آن ها دفاع می کند، قانون را می فهمد و به آن عمل می کنند و از طریق آن، 
حقوق خود را  مطالبه می کنند. از حقوق معینی برخوردار است. می داند که فرد دیگری هم 
حضور دارد و دفاع از حقوق او، یعنی دفاع از حقوق خودش. خطاب مرجئه به مسلمین 
این بود که آن ها به حقوق فردی و جمعی خود واقف باشند. از نظر مرجئه هر کس که در 
جامعه ی اسالمی زندگی می کند، باید این توانایی را داشته باشد که در مواقع حساس و یا به 
قول خود آن ها در مواقع » فتنه« بدانند که چه سیاستی را اتخاذ نمایند. هر کسی که تقدیر 
اقتدا را دارد؛ اما  امور مسلمین را در » داراالیمان« به دست گرفت، صالحیت اطاعت و 
اگر مدعیان زیاد شد، بهترین گزینه، سکوت است و به رسمیت شناختن همه ی قدرت های 
درگیر. شهروند » داراالیمان« به نفع هیچ یک از قدرت ها نباید وارد معرکه گردد. حمایت 
از یکی و واگذاری دیگری، خالف اصول ایمانی است. وظایف ایمانی اختصاص به گروه 

خاصی ندارد.

     از نظر مرجئه »داراالیمان« یا دایره ی شمول اسالم بسیار فراخ تر از محدوده ی تنگ 
دیدگاه های عرب گرایانه ی امویان بود که اسالم را عمال منحصر در اعراب می دیدند و نیز 
در تقابل با »خارجیان« قرار داشت، که »داراالیمان« را به اردوگاه های منزوی و دور افتاده ی 
خود محدود کرده و در تصور امتی مرکب از قدیسین بودند. مرجئه به حمایت و تأیید 
هر کس که به هر دلیل، حتی به ظاهر اسالم می آورد، مبادرت کرده و خواهان استفاده ی 
ایشان از حقوق یک فرد مسلمان بودند. شیوخ و مؤمنین مرجئه که ایمان را اقرار به خدا و 
رسول او و کفر را منحصر در خدانشناسی می دانستند، چگونه می توانستند کسانی را که به 
زبان، شهادتین و به عمل، مناسک اسالمی را انجام می دادند، از دایره ی اسالم خارج و َسنَِد 
شهروندی آنان را باطل نمایند. این امر از آنجا ناشی می شد که آنان ایمان و اسالم را یکسان 
قلم داد می کردند. در این صورت، اسالم از نظر مرجئی بسیار سهل و آسان و فارغ از مشقت 
و به قولی، مذهب سواد اعظم بود. پلورالیسم عملی و یا مسالمت جویی و روحیه ی مدارا و 
تساهل اغلب مرجئه در مورد نزاع های فرقه ای موجود در جامعه ی اسالمی که حتی خواندن 
نماز پشت سر امام مرتکب گناه کبیره را نیز صحیح و درست می دانست و نیز تفکر سیاسی 
برخی از ایشان مبنی بر لزوم اطاعت از حاکم می توانست با استقبال زیادی از افراد جامعه 
مواجه شود و به تعداد شهروندان »داراالیمان« بیافزاید. )عیسینیا، مبانی شهروندی در اسالم، 
آن،  در  که  بود  »داراالیماِن« مرجئه، شهری رؤیایی  این صورت  در  در: سایت راسخون( 
فضای کافی برای نفس کشیدن همه ی کسانی که خود را مسلمان می پنداشتند، موجود بود. 
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در مدینه ی فاضله ی مرجئه که پلورالیسم عملی حکم فرما بود، صاحبان همه ی اندیشه ها با 
کمال  آرامش و طیب خاطر، زیستی مسالمت آمیز داشتند. 

5-4. تساهل و مدارای مذهبی

تعریفی که مرجئه از ایمان ارائه میدادند و ایمان و اسالم را یک سان قلم داد می کردند، سبب 
روی آوردن اهل ذمه به آئین مسلمانی گردید. اصوال اسالم مرجئی بر ساخته از »ایمان« 
آن ها بود که بسیار سهل و آسان و فارغ از مشقت و به قولی، مذهب سواد اعظم بود. مثال 
درحالی که خوارج با تکیه بر اصل » وعید« بیشتر بر جنبه های غضب و خشم خداوندی 
در کیفر گناهکاران تاکید میکردند، مرجئه با استناد به » وعد« بر لطف و کرم و رحمت 
الهی تاکید ورزیده، تخم امید به بخشایش را در دل خطاکاران بارور میساختند و جهنم 
را خاص مشرکان دانسته و برای همه، امید آمرزش داشتند و میگفتند هیچ کس از اهل 
قبله درون آتش نرود و خداوند، موحد را عذاب نکند. هم چنین درحالی که جمیع فرق با 
استناد به حدیث پیامبر، تنها یک فرقه از هفتاد و سه فرقه ی امت اسالمی را مستحق بهشت 
و رستگاری میدانستند، مرجئه این سخن را چنین تفسیر میکردند که پیغمبر گفته است: 
»امت من بر هفتاد و سه گروه تقسیم شوند، هفتاد و دو گروه بهشتی باشند و یک گروه 
دوزخی«. )مقدسی 1۹۹1، ج1: 55( این دیدگاه که »هرگاه آدمی به معرفت خدا رسد و بعدا 
با زبان به انکار او پردازد کافر نشود« مرجئه را به سوی یک تصوف پیشرفته و شدید هدایت 
میکرد که از جنبه ی روش و سیاست تصوف مآبانه خویش در انجام عبادات وسعت عمل 
داشت. » اصالت نیت و عقیده و ناچیز شمرده شدن کردار« نزد مرجئه با این اندیشه که 
» االعمال بالنیات؛ پاکی کار دل است نه کار اندام« و تکفیر انسان مسلمان را به دلیل گناه 
کردن، زشت میشمردند، هماهنگی داشت. از این رو بسیاری از شیوخ و علمای مرجئه از 
موالی و عمدتا، خراسانی بودند. طبیعی است که این گونه تلقی از دین برای برخی ذمیان 
که صرفا نه به دالیل اعتقادی بلکه بیشتر به دالیل اجتماعی تغییر کیش میدادند، مطبوع 
و قابل قبول تر باشد، زیرا اصوال بسیاری از ذمیان از آن رو به آسانی به اسالم میگرویدند 
که از دینی پاي بند آداب و تشریفات پیچیده به مانند آئین زردشت، به دینی آسان گیر وارد 
میشدند؛ دینی که برای پذیرش آن فقط اعتراف و اقرار به شهادتین کافی بود. با قبول اسالم، 
ذمیان میتوانستند به آسانی و بدون تحمل مصائب گوناگون در جرگه ی مسلمانی وارد شده 
و از مزایایی که پیام اسالمی به آن ها بشارت و وعده داده بود، برخوردار گردند. به تدریج 
و درگذر زمان، مرجئه پذیرش خدای یگانه را اساس مسلمانی دانستند. مسالمت جویی و 
روحیه ی مدارای اغلب مرجئه در مورد نزاع های فرقه ای موجود در جامعه اسالمی که حتی 
خواندن نماز پشت سر امام مرتکب گناه کبیره را نیز صحیح و درست میدانست و نیز تفکر 
سیاسی برخی از ایشان مبنی بر لزوم اطاعت از حاکم، میتوانست با استقبال نومسلمانانی 
مواجه شود که به هر دلیل نمیخواستند خود را وارد درگیری های داخلی اعراب نمایند و 
طالب نوعی یکپارچگی در جهان اسالم بودند تا در پناه آن، زندگی آرام و بدون دغدغه ای 
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داشته باشند. )مفتخری، 1380(. مرجئه می دانستند که انسان به تنهایی نمی تواند به زیست 
دلخواه خود ادامه دهد. از این رو، باید در اجتماع حضور داشته باشد و از امکانات اجتماعی 
به اندازه ی بهره ای که درتوانایی اوست، استفاده نماید. اجتماع عرصه ی تقابل خواست ها و 
سالیق و عالیق متضاد است. در این جوالنگاه که هرخواست و سلیقه ای طرف مقابل را به 
مبارزه می طلبد، انسان باید اقدام به گزینش نماید. تمام گزینش های او بر محور آن چیزی 
است که مورد توجه نفس اوست. با این وجود، او ناچار است بر بسیاری از خواست های 
خود خط بطالن بکشد، زیرا برخی از خواست ها، موافق آنچه باید در اجتماع جریان داشته 
باشد، نیست. تداوم زندگی منفعت جویانه ی انسان مستلزم این است که او »اصل مودت« و 
تعامل بر اساس مدارا و پلورالیسم عملی را سرلوحه ی حیات اجتماعی خود قرار دهد. با 
توجه به این اصل مهم، باید حیات خود را با توجه به رابطه ای مودت آمیز و همراه با تفاهم 

و احترام متقابل با دیگر انسان ها تعریف نماید. 

     گمان » پلورالیست های عملی مسلمان« این بود که اگر در ایام »فتنه« دست انسان را 
نگیریم، جفایی نابخشودنی در حق انسان روا داشته ایم. آنان سکوت را در ایام فتنه، بهترین 
راه حل برای یک مسلمان می دانستند، زیرا مرجئه وظیفه ی ذاتی خود را حفظ وضع موجود 

تعریف کرده بودند.

     آنان تمام تالش خود را به کار می بردند که جامعه ی مسلمانان از هم نپاشد. این به آن 
معنا بود که آنان باید جایگاه »انسان« را در این جامعه ای که خواهان محفوظ ماندن اوست، 
تبیین نماید. آموزه های قرآن، »اصل تساوی همه ی انسان ها از حیث نژاد« را مطرح می کند. 
انسان از نظر قرآن از »یک مرد و زن« آفریده شده است. قوانین طبیعی حاکم بر انسان، نه 
موجب »فضیلت سازی« برای اوست و نه باعث »فضیلت سوزی«. موجب و دلیل امتیاز 
انسانی بر انسانی دیگر، امری فراطبیعی است که در زبان دین به » کرامت« تعبیر شده است. 
انسانی که مرجئه در  انسانی و مسلمانی اهمیتی ویژه می یافت.  این »کرامت« در اجتماع 
گلستان دنیا به دنبال آن می گشت، انسانی بود که در مقام عمل، اهل رفق و مدارا و یک 
پلورالیست تمام عیار باشد. این انسان باید بر بسیاری از نامالیمات که از سوی هم کیشان و 
نیز از سوی حاکمان اعمال می شد، برای اهداف مقدس و بلندمدت چشم بپوشند. هم خود 

اهل رفق و مدارا باشند و هم دیگران را به رفق و مدارا فرا بخوانند. 

5-5. عمل 

مرجئه ی خراسان، مانند تمام مسلمانان، بر این نظر بودند که »هر عملی، انعکاسی متناسب 
با خود« در پی دارد. آنان مانند هر مسلمان دیگری به اعمال خوب، نمره ی خوب می دادند 
و به عمل های بد، نمره ی منفی. » ثابت بن قطنه« یکی از نظریه پردازان مرجئه در خراسان 
در ضمن شعری به این اصل پرداخته است که »هر کی در دنیا از خدا پروا بدارد، فردا به 
هنگام محاسبه، پاداش خواهد گرفت«. )عطوان، 1388: 36( مرجئه ی خراسان، ریختن خون 
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مسلمان را حرام می دانستند؛ مگر وقتی که به آنان تجاوز کنند. در واقع مرجئه در این موارد 
به اصل »دفاع از خویشتن« تمسک می کردند. )همان: 38( مرجئیان اولیه، خواستار پرهیز 
از درگیری های داخلی امت اسالمی بودند. از نظر مرجئه »همه ی مسلمانان اعم از عرب یا 
نومسلمان، برادر دینی بودند«. این اندیشه در آنجا با آمال و خواسته های نومسلمانان و اهل 
ذمه که همانا »تاویل احکام شریعت و تفسیر دین به آسان ترین وجه ممکن« بود، هم ساز 
گشت. از این رو، تفکر مرجئه در آن سامان، نقش مهمی در سازش بین مصالح متعارض 
میان اعراب و سایر مسلمین ایفا نمود و خراسان را به بزرگ ترین مرکز فرقهی »مرجئه« در 
عصر اموی تبدیل کرد. در منابع تاریخی از افراد زیادی از مرجئه که خراسانی یا منسوب به 
خراسان بودند و یا در آنجا اقامت داشتند، نام برده شده است. به دلیل همین کثرت وجود 

مرجیان در بلخ، آن را »مرجي آباد« میگفتند. )واعظ بلخی، 1350: 28(

    بدون تردید یکی از دالیل عدم انتشار تفکر خارجی در خراسان، عالوه بر محبوبیت 
علویان، میتواند ناشی از نفوذ گسترده ی مرجئه در آن سامان باشد. گسترش افکار مرجئه در 
خراسان با رواج مکتب ابوحنیفه در آن سامان همراه بوده تا آنجا که گفته اند: ابوحنیفه پیشوای 
بالمنازع روحانی و شاید هم سیاسی مرجئه در سرزمین های شرق قلمرو خالفت بوده است. 
از این رو، از ابتدای قرن دوم هجری و هم زمان با آغاز حرکت اصالحی نومسلمانان، شاهد 
همراهی مرجئه با ایشان و رهبری قیام توسط سرشناسان مرجئی هستیم. جنبش نومسلمانان 
خراسان در اعتراض به وضع نامساعد سیاسی، اجتماعی و رفتار تبعیض آمیز اموی که از 
ابتدای قرن دوم هجری و با استفاده از فضای باز سیاسی ایجاد شده در اصالحات »عمربن 
عبدالعزیز« آغاز شده بود، روز به روز گسترش بیشتری مییافت. گزارش هایی از مذاکره ی 
بعضی شیوخ مرجئه با عمر بن عبدالعزیز در مسئله ی ایمان، ثبت شده که نشان گر این است 
که ظاهرا ُعمر با ایشان هم ساز شده بود. )طبری، پیشین، ج 9:  3960( به هر حال، از این 
زمان حضور مرجئه در دعوت اسالمی به طور محسوسی مشهود است. هر چند با سقوط 
عمربن عبدالعزیز، اصالحات وی از جمله جایگزینی دعوت اسالمی به جای فتوحات نیز 
متوقف شد، اما در حوالی سال 110 هجری دعوت اسالمی شروعی دوباره یافت. در رأس 
این حرکت تبلیغی، دو نفر از مرجئه به نام های »ابوالصیدا و ثابت قطنه« قرار داشتند که 
هر دو نیز از موالی بودند. با این حال، آنکه بیش از پیش در رهبری فکری و اجتماعی و 
دینی مرجئه در خراسان و باالخص در بلخ نقش عمده و کلیدی و انکارناپذیر دارد، همانا 

»ابوحنیفه، نعمان بن ثابت مشهور به امام اعظم« است. 

5-6. ابوحنیفه، برجسته ترین شخصیت پلورالیسم عملی

ابوحنیفه از موالی شرق اسالمی بود. بر خالف دیگر موالی، روزگار بدی نداشته و از نظر 
اقتصادی در وضع خوبی به سر می برده است. )ابن قطیبۀ، 1۹۹2: 4۹5( بر اساس نصوص 
تاریخی و نیز گزارش های فِرق نویسان، ابوحنیفه از مرجئه شمرده شده است. )بغدادی، : 
1۹2 و اشعری، 1362: 13۹( این، بعید نیست، زیرا ابوحنیفه به سرزمینی تعلق داشت که 



139

ی؟
عمل

م 
س

رالی
پلو

یا 
ی 

رای
طگ

فرا
ی ا

ناد
؛ م

لخ
ی ب

الم
ب ک

کت
م

بیشترین اعتراض ها را نسبت به عمل کرد بنی امیه داشت. در فاصله ی سال هاي 122 تا 132 
هجری که حکومت اموي واپسین سال هاي خود را مي گذرانید، ابوحنیفه به عنوان فقیهي 
مخالف با دستگاه حکومت با دیدگاه هاي اعتقادي خاص خود، بسیار مورد توجه جناح هاي 
مخالف حکومت قرار گرفت. مردمان خراسان، از دینی که به تازگی اختیار کرده بودند، 
راضی بودند، اما از کسانی که این دین جدید را برای شان آورده بودند، دل خوشی نداشتند. 
انتقاد از عملکرد ُعّمال اموی تبدیل به سیاستی اعتراضی شده بود. این اعتراض در کوفه 
و بصره، به صورت مدنی بود، اما درخراسان از حالت اعتراض مدنی خارج شده بود و 
تبدیل به یک قیام مسلحانه گردید. ابوحنیفه در کوفه بود. او هیچ گاه در جمع معترضاِن 
سالح به دست، قرار نگرفت، اما همیشه از معترضان، حمایت مدنی می کرد. یک نمونه ی 
آن، حمایت او از »زید بن علی« است. گفته شده که زید از شیوخ ابوحنیفه بوده و ابوحنیفه 
با او بیعت کرده است. البته هیچ گزارشی مبنی بر حضور او در سپاه زید به دست نیامده 
و همین حکایت از این دارد که او اعتراض مدنی را بر اعتراض قهری و مسلحانه ترجیح 
می داده است. ابوحنیفه هم سی هزار درهم برای زید فرستاد و هم از مردم خواسته بود 
که به یاری زید بشتابند. )مشکور، 1372: 216( یکی از دالئل روی آوری »یحیی بن زید« 
به سوی خراسان را باید در همین حمایت های بی دریغ ابوحنیفه از قیام او علیه حکومت 
ابوحنیفه به همه ی اعتراض های خراسانیان تعلق گرفته است. در  اموی دانست. حمایت 
همین زمان، ابوحنیفه به عنوان یکی از فقهاء برجسته ی کوفه نیز عرض اندام کرده بود. به 
اندک زمانی، مکتب فقهی و عقیدتی ابوحنیفه در تخارستان با شتاب گسترش یافت. به ویژه 
بلخ، نخستین سنگر حنفی گری در خاور شده بود. این گونه است که در کوفه به کوشش 
مخالفان ابوحنیفه ی بلخ، »مرجئه آباد« یا شهر مرجئیان لقب یافته بود. دلیل این تسمیه این 
بود که ابوحنیفه مرجئی نامیده شده بود و عامه ی مردم بلخ پیرو عقیده های او بودند. در 
حالی که دانش دوستان دیگر بخش های خراسان که از برای دانش اندوزی به عراق می رفتند 
به استادان گوناگون روی می آوردند، دانشجویان بلخی، اما پیوسته ابوحنیفه را به استادی 
برمی گزیدند. نخستین قاضی بلخ هم از شاگردان ابوحنیفه بود که در حیات ابوحنیفه در 
بلخ قضاوت را شروع کرد. او عمربن میمون رّماح شاگرد و دوست نزدیک ابوحنیفه بود و 

بیش از بیست سال در این مسند باقی ماند. 

ابوحنیفه و مکتب او به گونه ای بود که بلخیان از ورود و حکومت غیر       محبت به 
بلخیان که از سوی بغداد برای والیت بلخ معرفی می شد، جلوگیری می کردند. عباسیان 
بعد از عمربن میمون رّماح، ابو محمد اعمش را به این مقام گماشت. اعمش بر خالف 
مشی پلورالیستی حاکم بر بلخ، برخی از دانشمندان حنفی را شکنجه و آزار کرد و چندی 
بعد مردم با خواری او را از شهر خود بیرون راندند. سپس ابو مطیع حکم، پسر عبد اهلل 
بلخی که یکی دیگر از شاگردان ابوحنیفه و از مبلغان بزرگ آموزش های کالمی مرجئی 
وی در خاور زمین بود، به جای او نشست. ابو مطیع نویسنده ی کتابی است به نام »الفقه 
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االبسط« که در آن پاسخ های ابو حنیفه را به پرسش های کالمی آورده است. او هم چنین 
روایت گر کتاب »العالم و المتعلم« ابومقاتل سمرقندی است که آشکارا از عقیده ی ارجاء 
پشتیبانی می کند و مؤلف آن به نیابت از استاد خود ابوحنیفه، آن را تألیف کرده بود. این 
کتاب همراه با رساله ای از ابوحنیفه به نام »رسالۀ الی عثمان البتی« اساس تحول های بعدی 
کالم مرجئه را در کیش حنفی خاوری فراهم کرده است. )مادلونگ، : 5-42( ابوحنیفه در 
کتاب »الفقه االکبر« مهم ترین گام ها را در جهت استحکام بخشیدن به پلورالیسم عملی در 
بلخ برمی دارد. او » ایمان« را به » اقرار و تصدیق« تفسیر می کند. )ابوحنیفه، 1425: 522( از 
نظر او، متعلق ایمان، فقط قلب و زبان است. هرکس که در قلب »خدا و رسول و قیامت« 
را قبول داشته باشد و این امر قلبی را به وسیله ی زبان ادا نماید، مومن است. مومن نیز با 
مومنان دیگر نباید سِر ناسازگاری داشته باشد. مومنان در داراالیمان به آرامش و در کمال 

صلح می توانند زندگی نمایند. 

    بعدها شخصی به نام »عثمان بَتّی« که از بزرگان بصره است، نامه ای به ابوحنیفه می نویسد 
و نظر او را در این باره که آیا او اهل ارجاء هست یا نه، می پرسد. این نامه، حکایت از رشد 
و توسعه چشم گیر اندیشه ی ارجاء در این زمان داشته است. ابوحنیفه، نامه ی او را پاسخ 
می دهد و می گوید: »من مرتکب کبائر را کافر نمی دانم، بلکه آن ها را مومِن گمراه می دانم«. 
)ابوحنیفه، 1425: 62۹( او »عمل مسلمانان نخستین« را به عنوان دلیل این ادعای خود ذکر 
می کند. امام اعظم، این امر را خاطر نشان می کند که قبل از بعثت، همه مشرک بودند. بعد 
از آن که خداوند سبحان، رسولش را به رسالت مبعوث نمود، گروهی از همین مشرکان به 
دین مبین اسالم روی آوردند. رسول خدا فقط و فقط از آن ها خواسته بود که به وحدانیت 
خداوند سبحان و به آنچه از جانب او آمده است، اقرار نمایند. آنان با همین دو اقرار، در 
گروه مومنان داخل می گردیدند و از حقوق مسلمانان برخوردار و حرمِت جان و مال شان 

حفظ می شد. )همان: 630( 

از  که  در ضمن سؤاالتی  است،  ابوحنیفه  بلخی  و  برجسته  شاگردان  از  که  ابومطیع      
استادش مطرح می کند، بیشتر ذهن پلورالیسم اندیش استاد خود را در مقام عمل، می نُمایاند. 
او از استاد خود درباره ی »حقیقت ایمان« می پرسد. ابوحنیفه هم در پاسخ می گوید: ایمان 
جز شهادت به وحدانیت خدا و شهادت به مالئکه و کتاب و رسالت و بهشت و دوزخ 
و قیامت چیز دیگری نیست. ابومطیع سؤال دیگری نیز مطرح می کند. سؤال او درباره ی 
ایمان شخصی است که در بالد شرک به سر می برد. به برخی از اولیات اسالم اقرار دارد، 
در حالی که هیچ چیز از فرائض و شرایع را یاد ندارد. ابومطیع این اولیات را ذکر نمی کند 
و ظاهرا ابوحنیفه هم چندان اهمیتی نمی دهد که این اولیات چیست؟ اما سؤال او حکایت 
از این دارد که این شخص حتی به کتاب هم اقرار ندارد. تنها به یک امر اقرار دارد که 
عبارت از »اقرار به خداوند سبحان« است. ابوحنیفه بدون درنگ پاسخ می دهد که او مومن 
است. ظاهرا ابومطیع از این پاسخ تعجب می کند و سؤال خود را به صورت انکاری تکرار 
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می کند که » ولو او هیچی نداند و هیچ گونه عملی هم از او سر نزده باشد، جز اینکه اقرار به 
خدا داشته باشد؟«. پاسخ ابوحنیفه باز مثبت است و این شخص را مومن می داند. )ابوحنیفه، 

)600 :1425

     همان گونه که مذکور آمد، سازگاری عقیده ی ارجاء با وضع نومسلمانان خاور به روشنی 
در این دو کتاب نمودار است. ابوحنیفه و متکلمان مرجئی، هیچ کدام در مراعات اخالق 
و امور دینی نه سهل انگار بودند و نه بی بندوبار و آماده نبودند تا از نادانی یا بی توجهی به 
آنان جای  قانون شرع، چنان که گه گاه مخالفان شان آن ها را متهم کرده اند، پشتیبانی کنند. 
شکی باقی نگذاشتند که از برای یاد دادن تکلیف های اسالمی به نومسلمان نباید از هیچ 

کوششی فروگذار کرد. 

     کیش حنفیان مرجئی پس از روزگار ابو مطیع بلخی در سرزمین خاوری اسالم، هم چنان 
به کیش حنفی درآمدند.  فرارود  بیشتر مردم تخارستان و  تا سده ی سوم  یافت.  گسترش 
این مذهب به خود می بالید که کیش توده ی بزرگ سواد اعظم است؛ چنان که از نام کیش 
حنفی معروف در فرارود مشهود می شود. )مادلونگ، صص5-42( مبانی فکری ابوحنیفه، 
این  نمود.  نهادینه  اسالمی  در سرزمین های شرق  آن  بهترین وجه  به  را  پلورالیسم عملی 
با  ابوحنیفه  داشته است.  با دیگر مسلمانان  را  برخوردها  تاریخ خود، کم ترین  مذهب در 
تمسک به روح قوانین اسالم، پلورالیسم عملی را به مسلمانان حوزه ی برزگ خراسان و بلخ 
معرفی نمود و با بیان خود، پیروانش را به این امر فراخواند و از حرکات ایذایی و حذفی 
خوارج به شدت دوری جست. نسبت به همه ی مسلمانان، حق اظهار نظر و عقیده را به 

رسمیت شناخت و در این راه، از هیچ تالشی فروگذار نکرد.

6. نتیجه گیری

مسلمانان نخستین در کمال رفق و مدارا با توجه به تعالیم نورانی و حیات بخش اسالم، 
حیاتی سراسر مسالمت جویانه و مهرورزانه داشتند. این امر از سیره ی نورانی رسول خدا 
صلی اهلل علیه و آله و اصحابه کامال هویدا و روشن است. با رحلت رسول خدا صلی اهلل 
علیه و آله و اصحابه، اختالف در امر جانشینی به وقوع پیوست. سه نظریه و در پی آن، سه 
گروه ظهور کرد. گرچه یکی از این گروه ها به نفع یکی دیگر، عقب نشینی کرد، اما این امر 
را روشن ساخت که علت بنیادین اختالف در امر جانشینی، ناشی از ابهام در مسئله ی مهم 
و حیاتی »امت« بود. عدم وضوح کافی این اصطالح اسالمی، نابسامانی های بعدی را به 
وجود آورد. پس از چندی، مسالمت اسالمی و رأفت ایمانی، جای خود را به قهر و غلبه 

داد و این امر، سیره ی ثابت در قرن اول و به دنبال آن در جهان اسالم گردید.

    با این حال، نومسلمانان شرق اسالمی و اندیشمندان آن ها در همان قرن نخستین اسالمی، 
مومنان و مسلمانان را دعوت به سیره ی مسالمت جویانه ی رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و 
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اصحابه می کردند. این اندیشمندان، با تفسیری که از »ایمان اسالمی« ارائه کردند، مهم ترین 
پلورالیسم عملی و زیستی مسالمت جویانه  نهادینه سازی  افراط گرایی و  را در طرد  گام ها 
مهم ترین  تعریف  به  عملی،  پلورالیسم  تقویت  برای  آنان  برداشتند.  مسلمان  جامعه ی  در 
گزاره های مبتالبه جامعه ی مسلمان دست یازیدند. »داراالسالم و دارالحرب« تعریفی جدید 
یافت که با تعاریف فرقه هایی افراط گرا؛ همانند خوارج به شدت مغایر بود. اینان بر خالف 
خوارج و تندروهای جامعه ی مسلمان که به شدت متاثر از »روح جاهلی عربی« بود، دایره ی 
معنایی »دارالحرب« را ضیق و بر وسعت جغرافیای معنایی و مفهومی » داراالسالم« افزودند. 
به جای تکیه بر » وعید«، دست به دامان » وعد« شدند. خون ریزی مسلمانان را نکوهش 
کردند و توصیه به سکوت و سکون در ایام فتنه نمودند و حفظ نظام اجتماعی مسلمانان 

را شعار خود ساختند.

    برجسته ترین تئوریسین پلورالیسم عملی، امام اعظم ابوحنیفه، نعمان بن ثابت است که 
خود مربوط به شرق اسالمی است. او با خلق آثاری در این زمینه، بیش از پیش به نهادینه 
شدن پلورالیسم عملی در فرهنگ و جامعه ی مسلمانان همت گماشت و استوارترین گام ها 

را در جهت نفی و طرد افراط گرایی برداشتند.
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Balkh Kalami School of Thought; promoter of extremism 
or pragmatic pluralism?
Mohammad Nabi Rahimzada1

Abstract

Islamic societies have recently been entangled in extremist views and actions. 
As a result, a significant portion of the public and even Muslim and Non-Muslim 
scholars have come to consider extremist thinking and actions as an indisputable 
part of Islamic view, and they also introduce and criticize Islam as a school of 
extremism. But the truth is that Islam is at odds with extremist thinking as at-
tested by the holy Quran in which Islam is introduced as “the religion of peace” 
and the prophet of Islam (PUH) never turned to violence. Also, in the first few 
centuries after the emergence of Islam, we had important scholars who, follow-
ing the practice of the prophet )PUH(, strongly opposed extremist thinking and 
actions. Balkh was the center of this peaceful thinking. Balkh scholars, led by 
Imam Abu Hanifa, promoted “pluralism” in practice, and thus served Islamic 
countries immensely. Kalami principles of Imam A’zam’s thinking in his works 
showcase his belief in tolerance in Muslim thinking and actions and rejection of 
extremism in both thinking and action toward each other.

1-Head of Office of Cultural Affairs and lecturer at Katama –al- Nabiyeen University
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The breeding ground of Takfir1

Author: Shaikh Hosain Ahmad –al- Khashn

Translator: Alireza Akhlaqi2

Abstract

The author considers undefined “Takfir” one of the most dangerous challenges 
in Islamic societies. He believes that this phenomenon did not just come out of 
nowhere, but there are different religious, psychological, social, economic, and 
political factors behind it.

From among all the factors, the author considers the intellectual and cultural 
agents to be the main factors behind Takfir, and he tries to investigate them in 
this book. In the author’s opinion, the most important factors leading to the 
emergence of Takfir include: 1) lack of rationalism, 2) religious extremism, 3) 
suspicious view of others, 4( lack of intellectual capacity.

Keywords: Takfir, intellectual factors, lack of creativity, extremism, suspicion, 
lack of intellectual capacity.

1This is a translation of the second chapter of “Al-Aql al-Islami Bayn Sayat –al- Takfir wa Sabat 
–al- Takfir” by Shaikh Hosain Ahmad –al- Khashn
2 Faculty member at Khatam –al- Nabiyeen University

Year 1, Issue 1Fall and  O
f 2016 
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Terrorism and its fundamental causes3

Author: Jamal Raji Nesar

Translator: Sayed Tahir Erfani4

The present book which is titled “globalization and terrorism” tries to investi-
gate the dangers of globalization and terrorism. The author tries to prove that 
as terrorism is dangerous for the world, globalization can also be dangerous for 
poor third world countries. The present excerpt is from the second chapter of the 
book.

3 This is a translation of the second chapter of “globalization and terrorism )immigration, dreams 
and nightmares(” by Jamal Raji Nesar
4-Faculty member at Khtam –al- Nabiyeen University, Ghazni Branch

Year 1, Issue 1Fall and  O
f 2016 
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Takfiri mindset and the factors leading to it

Mohammad Hosain Sadeqi

Abstract

The present article, after reviewing the background of Salafi appearance-fo-
 cused mindset, tries to investigate the characteristics of Salafi mindset and
 the factors leading to it. To the author, relying on Naql )Hadith and Quran(
 , following what has been related and the reliance of understanding on Naql
characterize Salafi mindset, and ignorance, shallowness of the mind, incom-
 prehensive understanding of religion, reliance on suspicion, and an imbalance
 between mind and heart are important factors in the emergence of this type of
 thinking. Based on this, the author recommends avoiding retaliation, scientific,
 fair and compassionate study of Takfir, lending an ear to other opinions and an
 overhaul of educational methods as strategies for moderation and dealing with
.the extremist thinking emerging from Takfiri mindset

Year 1, Issue 1Fall and  O
f 2016 
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A theoretical introduction to the factors behind the emer-
gence and spread of extremism in Islamic countries

Dr. Mohammad Wahid Binesh2

Although extremist movements and acts of violence and terrorism go as far 
back as the start of humans’ life on earth with different forms, the current trend 
toward violence which started from the last decade of the twentieth century 
)1990( is quite different from before. Today, acts of terrorism take victims in 
many countries of the world with new means and in large scale, and unfortu-
nately, the perpetrators have safe havens in some Islamic countries. Westerners 
accuse Muslims of violence, and they use terms such as extremism, fundamen-
talism, terrorism, Islamic radicalism, and political Islam interchangeably. It 
seems that some of these terms have been coined by western strategists. They 
have not stopped at false coinages and have actually established movements 
with extremist and violent tendencies in Islamic countries.

The present study tries to answer the following questions: what is the relation-
ship between the above concepts? Why have some Muslims turned to violence 
and extremism? And more importantly, what are the factors behind the in-
creasing spread of acts of violence by terrorist and violent groups? So, at first 
we need to come up with a definition of the related concepts, find their points 
of distinction, and then look for the reasons for the emergence and spread of 
extremism.

Keywords: fundamentalism, terrorism, Islamism, political Islam, extremism, 
violence.

2 Faculty member and head of the master’s programs office at Khatam –al- Nabiyeen Univer-
sity
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Islamic discourse and international convergence

Dr. Abdul Qayum Sajjadi1

Abstract

This article investigates the position of Islamic discourse and international con-
vergence with a focus on Islamic countries.

This article elucidates different and sometimes contradicting interpretations of 
political Islamic discourse and ultimately discourse of moderation. Four contra-
dicting interpretations of Islamic discourse, namely discourses of islamophobia, 
fundamentalism, secularism, and moderation form the major points of discus-
sion in this article. Out of these, four incomplete discourses are criticized and 
finally there will be an argument for the discourse of moderation. The discourse 
of Islamophobia is discussed from the viewpoint of western orientalists with a 
political overtone. Discourses of secularism and fundamentalism are present-
ed as incomplete and unjustifiable interpretations of Islamic discourse. Finally, 
there will be an argument for the discourse of moderation as a strong Islamic 
discourse capable of solving problems in Islamic societies and paving the way 
for their convergence.

Keywords: Islamic discourse, political Islam, Islamophobia, fundamentalism, 
secularism and moderation.

1 Chancellor and faculty member at Khatam –al- Nabiyeen Univeristy
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f 2016 
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