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تاریخدریافت-6233/1/32:تاریخپذیرش 6231/3/36:

چکیده

تمدن اسالمی در مراحل اولیه تکامل خود ضمن مرزبندی هویتی با کفار بهعنوان دگر
بیرونی،نگاهیتوامباتساهلومدارانسبتبهاهلکتاب،اقلیتهایدینیوقومیداشتهاست.
امابهموازاتزوالتمدناسالمیو دورشدنازاسالماصیلومواجههباغیریتهایبیرونیو
مهاجمی مانند مغوالن و صلیبیون و همچنین استیالی ترکان بر دستگاه خالفت و متعاقب آن،
رواج رویکردهای قشری و متصلب از دین ،نگرشهای تکفیریِ دگرستیز گسترش یافت.این
رویکرددرابتداباهدفقراردادندگربیرونی،سختترینبرخوردهارانسبتبهآنازخودبه
نمایشگذاشت؛امادرگذرزمانباتشدیداختالفاتداخلیجهاناسالم،ازدگرهایبیروناز
دنیای اسالم به میان مذاهب اسالمی تغییر جهت یافت.در دوره معاصر نیز بنیادگرایانی مانند
القاعده ،طالبان ،داعش و ...با بهرهگیری از این ابزار ،سختگیرانهترین و خشونتبارترین
احکامرانسبتبهمسلمانان،بویژهشیعیانصادرنمودهاند.دستاوردنوشتارپیشروآناستکه
تکفیر ،تباری تاریخی در جهان اسالم دارد.در ابتدا ،دامنه آن بسیار تنگ و محدود به کفار
حربیبودامابارشداندیشههایسلفیوبهرهگیریعاملخارجیازآن،نهتنهاگسترشیافت
بلکهبهابزاریدرجهتحذفهویتهایرقیبتبدیلشد .

واژگان کلیدی :تبارشناسی،تکفیر،گروههایافراطی-تکفیری،دگرسازی،خوددگرسازی .
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مقدمه
حضرت محمد (ص) بهعنوان آخرین پیامآور وحی در قالب دین اسالم ،تعالیمی را برای
پیروان خود به ارمغان آورد که تا قرون متمادی ،راهنمای عمل مسلمانان قرارگرفته است.اسالم
بهعنوان دالی متعالی ،باعث اتحاد و انسجام مسلمانان شده است و دیگر جریانات و گروههای
فکری و معرفتی را بهعنوان دگر بیرونی خود تعریف مینماید.این دگرسازی ،الزمه شناسایی و
تداوم حیات دینی محسوب میشود؛ به طوریکه به این طریق ،نوعی استمرار و تداوم در حیات
اسالمی پدیدار گشته است .پیامبر گرامیِ اسالم ،نسبت به مجموعههای معرفتیِ خارج از دایره
اسالم ،رفتاری توام با تساهل و مدارا در پیشگرفت بهگونهایکه در اثر این رفتار مداراگونه،
بسیاری از افراد وابسته به دگرهای بیرونی اسالم به این دینِ متعالی گرویدند ،به نحویکه رفتار
پیامبرو خلفایپسازایشان،شاهدیبراینمدعاست.بانگاهیبهتاریخ تمدناسالمی،ایننکته
برماروشنخواهدشدکهاوال؛کارگزاراناسالمیبهدگرسازینسبتبهآنچهبیرونازمعرفت
اسالمیاست؛پرداختهاند.ثانیا؛رفتارآنانبادگربیرونیدربسیاریازمواقع،توامباتساهلومدارا
بوده است و ثالثا؛ در مواقعی که دگر بیرونی سرِ ستیز داشته و امکان هیچگونه مصالحهای با آن
میسرنبوده،بهتقابلباآنرویآوردهاند .
با در نظرگرفتن ،اصل وجودی دگر بیرونی بهعنوان عاملی موثر در تداوم حیات هویت
اسالمیوبروزاختالفنظردرنحلههایفکریجهاناسالم،نوعیخوددگرسازیدردروناین
مجموعه عظیم معرفتی صورت گرفت.از منظر تبارشناسی تاریخی ،بسیاری از کردارهای دوره
جاهلیتمانندجنگ،قتلوغارتو خشونتباوجوداینکهمتعلقبه دورهپیشااسالمیاستو
خصایص زمانی و مکانی مربوط به خود را دارا میباشد ،لذا شاکله کلی کردارهای این دوره،
بدوندرنظرگرفتنجزئیاتتاریخیآنبهعنوانیکاصلثابتروانشناختیبهدورهاسالمینیز
انتقالیافت .
بنابرایناینخوددگرسازیکهبذرهایاولیهآندردورهاسالمیتوسطخوارجکاشتهشدو
در دورههای بعدی هم تداوم یافت،ریشهاش به میراث تاریخی دوره جاهلیت برمیگردد .به
هرحالاززمانخوارجبهاینسو،بهموازاتفرآینددگرسازیکهدراثرحملهمغوالنوصلیبیون
شدت پیداکرد؛ خود دگرسازی بهعنوان آفتی مهلک ،بالی جان همگرایی اسالمی شد و
بیهای زیادی را از خود برجای گذاشت .در اثر این عامل بعدها متاثر از خوارج ،افرادی
خرا 
همچون ابن تیمیه در کنار نفی مغوالن بهعنوان یک دگر بیرونی ،شیعیان را هم بهعنوان دگر
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تعریف نموده و مرزبندی میان شیعه و سنی را تشدید کرد .تلقی خود دگرسازانه او با شدت
بیشتریدرافکارمحمدبن عبدالوهاببروزیافت.سیدقطبنیزمتاثرازآرایاسالفقبلی خود،
دامنهخوددگرسازیراهمراهباچاشنیخشونتگسترشداد.دردورهمعاصرنیزپیدایشجریان
خود دگرسازی مانند داعش ،ابعاد جدیدی به این پدیده داده و دایره تکفیر را آنچنان گسترش
داده است که کسی غیر از خود آنها ،شایسته اطالق نام مسلمانی نیست.در صورتیکه اسالم
مبتنی بر وحدت و برابری همه مسلمین میباشد و تمام امتیازات قومی ،طبقاتی و نژادی را نفی
نمودهوخواستاربرابریوصلحپایداردرجهاناست .
برایناساس،سوالایننوشتارآناستکهچگونهفرآیندتحولدگرسازی(تکفیر)درتاریخ
اسالم از دیگر دگرسازی به خود دگرسازی انتقال یافت؟ فرضیه در پاسخ به این سوال آن است
که هرچند در دورههای مختلف تاریخ اسالم ،دیگر دگرسازی (نفی کفار جنگ طلب) مورد
توجه بوده است؛ اما به موازات آن ،خود دگرسازی نیز با درجات متفاوتی درکنار دیگر
دگرسازی نمود داشته است اما در اثر نزاعهای فرقهای و گروهی در درون جهان اسالم و
بهرهگیری دگربیرونی (استعمار غرب) از آن ،فرآیند خود دگرسازی تشدید شده و دیگر

دگرسازی را به حاشیه رانده است.به عبارت دیگر ابتدا دامنه کفر بیرون از جهان اسالم بود اما
امروزه شامل گروههای زیادی از مسلمانان میشود که در اثر آن ،دایره اطالق مسلمانی در میان
گروههای تکفیری جدید بسیار محدود است .بنابراین ،این نوشته پژوهشی بر آن است تا با
کاربست مدل تبارشناسیِ میشل فوکو ،فرآیند تشدید خود دگرسازی را در جهان اسالم مورد
بررسیوکنکاشقراردهد .

پیشینه پژوهش
در خصوص پیشینه این پژوهش باید گفت ،هرچند در میان کتب و مقاالتی که به مساله
پرداختهاند؛درآثاریهمچونپیشینهسلفیگریو

جریانهایسلفی-تکفیریواندیشههایآنان
انحراف در اسالم (صفی زاده ،)6232 ،جنبشهای اسالمی معاصر (موثقی ،)6236 ،بنیادگرایی و
سلفی(هوشنگی،)6231،مطالبیدربابتکفیرآمدهاست؛اماتاکنوندرهیچپژوهشیاوالتبار
تاریخی و به هم پیوستگی این جریانات با در نظرگرفتن تمایزات تاریخی هر دوره ،مورد بررسی
قرار نگرفته؛ ثانیا نحوه دگردیسی در این مفهوم و تاثیر شرایط سیاسی -اجتماعی و نحوه
بهرهبرداری از آن در ظهور جریان نوسلفیسم مورد واکاوی قرار نگرفته است.نکته تمایز این
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پژوهش با آثار پیشین مشابه در آن است که در این اثر ،نحوه استفاده از مفهوم تکفیر و استفاده
سیاسیازآندرجهتمرزبندیهویتیبحثوبررسیمیشود .


تبارشناسی فوکو
رویکردتبارشناسانه،امروزهیکیازرایجترینشیوههایپژوهشبهشمارمیآید.دراینشیوه
که ریشه آن به مغرب زمین میرسد ،تالش میشود تا با قرار دادن موضوع تحقیق در شرایط
تاریخی ،فرهنگی و اجتماعیای که در آن شکل گرفته ،چرایی شکلگیری و پدیدار شدن آن
موضوعبررسیشود(امنخانیودیگران.)63:6233،اینواژهنخستینبارازسوینیچهبهکار
رفتوپسازویمیشلفوکومتاثرازاوبهاستفادهازآنپرداخت.فوکومعموالدرآثارپیشاز
دهههفتادخودازروشدیرینهشناسیسخنمیگفت(اکرمیواژدریانشاد.)7:6236،درروش
دیرینهشناسی ،قواعد حاکم برگفتمان ،متکی بر عناصر درونی خویش است و گفتمانها
خودمختار و مستقلاند .از این رو ،کردارهای غیرگفتمانی در تشکیل آنها نقشی ندارند و یا
نادیدهگرفتهمیشوند.فوکوباگذرازدیرینهشناسیبهتبارشناسی،نقطهعطفیدرساختاراندیشه
خویشبهوجودآورد.اوهموارهبررابطهمعرفتوقدرتدرسراسرتاریختاکیدداشت(فوکو،
 .)33:6273
فوکودرمراقبتوتنبیه،تولدزندانوتاریخجنسیت،آشکارابرتریتبارشناسیبردیرینهشناسی
رانشانمیدهد(کوزنزیهوی.)71:6231،اومعتقداستکهتبارشناسی،شکلیازتاریخاستکه
میتواندسازماندانش،گفتمانها،قلمروهایموضوعاتوغیرهراشرحدهد(کلی.)36:6233،او
درتبیینروشتبارشناسییادآورمیشودکهتبارشناسیدرتقابلباروشتاریخسنتیبهکارمیرود
و هدف آن ثبت و ضبط ویژگیهای یگانه و بیهمتای رویدادهاست .تبارشناسی با تمرکز بر
تاریخیت پدیدهها ،اموری را که فاقد تاریخ تلقی شدهاند را باز نموده و نشان میدهد که دانش
وابستهبهزمانومکاناست(دریفوسورابینو.)32:6232،اوتاکیدمیکندکههدفتبارشناسی،
یافتنشکافهاوگسستهادرفراگردهایتاریخیاست(فوکو .)21:6273،
تبارشناسیباسطوحیازرویدادهاوجزئیاتکهازآنهاغفلتشده،سروکاردارد.تاکیدبر
روابط معرفت و پیدایش گفتمان در تالقی قدرت و معرفت و تاثیر کردارهای غیرگفتمانی بر
کردارهایگفتمانیازجملهمسائلیاستکهدرتبارشناسیبیشتربهچشممیآید.البتهبایدتوجه
داشت که در هر دو روش دیرینهشناسی و تبارشناسی از گسست ،تفاوت و پراکندگی سخن به
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میانمیآید؛ولیدرتبارشناسیتاحدودیازتاکیدبرخارجیتوبرونبودگیحوادثدورشده
و بر پیوند درونی میان وقایع تاریخی با فناوریهای نهفته در قدرت و معرفت سخنگفته میشود
(کرمی و اژدریان.)63:6236 ،به عبارت دیگر تبارشناسی ،برخالف دیرینهشناسی تاحدودی از
تاکید بر برونبودگی حوادث و رخ دادن آنها دور شده و بر پیوند درونی حوادث با فناوریهای
نهفته در قدرت و دانش تاکید میکند (شیرازی و آقا احمدی.)661:6233 ،از منظر تبارشناسی،
هر رویداد تاریخی و سیاسی ،تباری تاریخی دارد که برای فهم اندیشه و عمل آن باید ریشهها و
زمینههایبسترسازآناندیشهرادربستراجتماعیوسیاسیآنجامعهجستجوکرد .
از نگاه فوکو ،تبارشناس فردی است که بر روابط قدرت ،معرفت و جایگاه انسان در جامعه
تمرکز دارد و سویه درونی پدیدهها را رها میکند و به رمز و راز موجود در بیرون پدیدهها
میپردازد(کوزنزیهوی.)71:6231،بهعبارتدیگر،مسالهاصلیدرتبارشناسیفوکوایناست

که چگونه انسانها به واسطه قرارگرفتن در شبکهای از روابط قدرت و معرفت بهعنوان سوژه و
ابژهپدیدارمیشوند (بشیریه.)33-32:6232،درواقعتبارشناسیتالشمیکندتاتبارپدیدههایی
را که بهعنوان حقیقت عرضه شدهاند را پیجویی نماید و نقش اراده معطوف به قدرت (نقش
نیروهای خارجی و منافع نظام سیاسی)را در متن آنها نشان دهد (فوکو.)21-27:6273 ،فوکو
برآن استکهاز طریقتبارشناسی قدرتمیتوانپیبرد که چگونهمردم ،خودودیگران رابه
مدد دانش خویش در مییابند.واژه تبارشناسی از دید او ،بیانگر کاربرد و نقش سیاسی است که
درآن،تاریخعبارتاستازواژگونیوبرعکسشدنرابطهنیروها(نوذری .)221-273:6233،


تبارشناسی دگرسازی در فرآیند تحول تاریخیِ تمدن اسالمی
تاریخ حیات فرهنگیاعرابدوره جاهلی حاکیازآن است کهجامعه حجازازقرنهاپیش
ازظهوراسالم،بدونتغییروتحولیجدیباهمانساختارفرهنگیخویشباقیماندهبود.بنابراین
این جامعه جاهلی بر عقاید خرافی استوار بود.با اینکه اسالم در میان اعراب ظهور کرد و باید
بیشازهمه،اندیشهوافکارآنانراتحولوتکاملمیبخشیدولیاینفرآیندبافرازونشیبهای
زیادی توام بود؛ به طوریکه قریب به هشت قرن پس از ظهور اسالم و پیوند زندگی و اندیشه
اعراب با تعالیم اسالمی ،آنان هنوز در مرحله تفکر بدوی قرار داشتند و تحول فکری محدودی
پیداکردهبودند(زرگرینژاد.)676-672:6233،لذاتفکربدویاعراب،متناسببافضایفکری
خود از گزارههایی شرعی مانند تکفیر ،ارتداد و ...بشدت سوء استفاده نمود و از آن در جهت
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ارضای خوی جاهلی و حذف رقبای سیاسی خود بهره برد .آنچه در پی میآید ،گذاری
تبارشناسانه به فرآیند رو به گسترش خود دگرسازی یا تکفیر در تاریخ تحول سیاسی و اجتماعی
اسالم است .همچنین این نوشتار ،دگرسازی را در دو قالب دگر بیرونی و دگر داخلی جهان
اسالم ،تحت عناوین دیگر دگرسازی و خود دگرسازی مورد توجه قرار داده است و منظور از
دگریعنیاطالقحکمکفروتکفیروجوازبرخوردخشونتآمیزباافرادوگروههاست .
الف -تبارشناسی دگرپذیری و دگرستیزی در دوره پیامبر (ص)

پیامبر(ص)پس از تشکیل حکومت اسالمی در برخورد با اهل کتاب در مدینه ،تا آنجا که
ممکنبود،بهروشگفتگووباعهدوپیمانسعیدرزندگیمسالمتآمیزباآنانداشت(رزاقی
موسوی.)61:6232،مدارایپیامبربااهلکتابتااندازهایبودکهحتیازمجازاتکسیکهبه
ایشان سوء قصد کرده بود ،گذشت .بعد از فتح خیبر ،زن یهودی به نام زینب به وسیله غذای
مسموم ،قصد جان پیامبر را کرده بود که ایشان با خوردن لقمه اول غذا ،متوجه شد که آن غذا
مسموماست.اماپیامبرپسازپاسخزنیهودیمبنیبراینکهخواستهبهاینوسیلهازصدقگفتار
ایشان در خصوص ادعای پیامبری مطمئن شود ،از کشتنش صرف نظر کرد.همچنین از آیات
قرآن معلوم میشود که تساهل مذهبی در اسالم نسبت به یهود و نصارا بسیار زیاد بوده است.
بهطوریکهنظیرآنرانمیتواندرادیاندیگرمشاهدهنمود(لوبون.)632-637:6232،پیامبردر
برخورد با منافقان که با فتنهانگیزی ،جبهه داخلی علیه ایشان تشکیل داده بودند ،سعی بر مدارا
داشت.آن حضرت به دالیل سیاسی و اجتماعی ،نسبت به آنان با تساهل و مدارا رفتار مینمود
(رزاقیموسوی.)61:6232،کلمهارتدادبهمعنایبازگشتازدینبهعنوانیکیازمصادیقِخود
دگرسازی ،پس از پیامبر اسالم جای خود را در فرهنگ تاریخنگاری اسالمی باز کرد.زیرا در
عصر پیامبر ،بازگشت از اسالم آنچنان رایج و گسترده نبود.با وجود اینکه تاریخنگاران ،اسم
تعدادیازافرادرادرایندورهبهعنوانمرتدذکرکردهانداماعلتصدورقتلهریکازآنها،به
دلیل ارتداد نبوده بلکه به دلیل خیانت و جاسوسی بوده است (والیی.)11-16:6232،در دوره
پیامبر (ص) ،جنگها بیشتر جنبه دفاعی داشتند و حرکتهایی مانند ارسال پیام رسالت به بالد
همسایه برای صدور اسالم صورت میگرفت .دلیل این امر را شاید بتوان در بتپرستی برخی
قبایل شبه جزیره عربستان و یکتاپرستی سرزمینهایی همچون ایران و روم دانست.مهمترین فتح
ایشان،فتحمکهبود.هرچندجنگهاییهمانندموتهوتبوکدردورهایشانبرایتحکیموحفظ
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مرزهایاسالمیبارومیاندرشامصورتگرفت؛اماایشانپسازصلححدیبیهبامکیانبهشیوه
مسالمتآمیز در قالب ارسال نامه به دعوت از امپراتوری های اطراف خود پرداختند (آئینهوند،
 .)231:6273
بنابراین دگر در نص قرآن با تعبیر کافر ذکر میشود که البته قرآن کافر را نیز به چند دسته
تقسیم میکند که مهمترین آنها کافر حربی و ذمی است و برای هرکدام از آنها ،احکام
جداگانهای در نظر میگیرد.لذا دامنه "دیگری" در صدر اسالم بسیار محدود بود و فقط شامل
کافران حربی میشد و سایر مذاهب و حتی کافران ذمی از حقوق برابر و امکان زندگی
مسالمتآمیزدردروندولتاسالمیپیامبربرخورداربودند.چنانچهیهودونصارادرعصرپیامبر

در کنار مسلمانان و با حفظ حقوق اجتماعیشان و در نهایت احترام زندگی میکردند.لذا در
مدینهپیامبر،معیارهاییچونقریشیبودن،مهاجر،انصار،سفید،سیاهو...محلیازاعرابنداشت
و مسلمانان ،همه با حقوق و امتیازات اجتماعی برابر و در کمال وحدت با یکدیگر زندگی می-
هیچگونه مرزبندی هویتی داخلی در جامعه اسالمی وجود نداشت و با منافقان نیز،
کردند و  
رفتاری توام با رافت اسالمی صورت میگرفت.چنانچه آورده شده در دولت نبوی ،شواهدی
مبنی بر غیریتسازیَ مبتنی بر گزارههای دینی وجود ندارد و مدار رفتار ایشان مبتنی بر تساهل و
مدارابادیگرغیریتهاست .

ب -تبارشناسی دگرپذیری و دگرستیزی در دوره خلفا

دردورانخالفتخلیفهاول،نمادهاییازارتدادیاهمانخوددگرسازیبهچشممیخورد.به
گونهای که عبداهلل بن عمر میگوید«:هنگامیکه پیامبر از دنیا رفت ،نفاق در مدینه باال گرفت و
اعرابمرتدشدند»(والیی.)16:6232،گرچهبهعقیدهبرخیازمحققین،نمیتوانقاطعانهحکم
کرد که بسیاری از قبایل به معنای واقعی مرتد شده بودند.لذا در این دوره ،ارتداد فکری مطرح
نبودهبلکهارتدادباانگیزههایسیاسی،اقتصادیویاقومیهمراهبودهاست(والیی .)16:6232،
زمانیکه خلیفه دوم ،بیتالمقدس را فتح کرد ،ابدا به مسیحیان صدمه وارد نساخت
(لوبون.)633:6232،همچنین وی ،طی نامهای به مردم ایلیا به هنگام تسخیر اورشلیم ،خطاب به
مسلمانان میگوید« :آنها و اموالشان و صلیبهایشان در امان هستند  ...کسی آنها را در کار
دینشانمجبورنمیکندوضررنمیرساند»(طبری،6231،ج.)3213:6والیمصردرزمانخلیفه
دومبااهالیاین سرزمینبا تساهلومدارا رفتارنمود،اوباآنهاقرار کردکهاز حیثمذهبو
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رسوم مذهبی ،کامال آزاد باشند و قانون عدل و داد را نیز به یکسان در میان آنها اجرا کرد
(لوبون.)613:6233،او،وقتیکهبهقلعهبابلیوندستیافت،پیمانیرابرایقبطیاننوشتوتعهد
کردکهکلیساهایشانراحمایتکندومسلمانانیراکهدرصدداخراجساکنانکلیسابرمیآمدند،
ملعون شمرد (فرزانهپور.)332:6231،همچنین در زمان خلیفه دوم نیز یک طایفه مرتد شد که
دلیلاصلیارتدادآنانسیاسیبودهتاعقیدتی.ماجراازاینقراربودکهجبلهابنایهمزمانیکهبه
دلیلضربهایکهبهیکیازاعراببیابانیزدهبودبهحکمخلیفهبایدقصاصمیشدکهویچند
روزیازمردعرببرایاجرایقصاصمهلتخواستوبهشاماتگریختومرتدشد(والیی،
 .)13:6232
امام علی (ع)در دوره زمامداریش نسبت به دگرهای بیرونی مانند اقلیتهای مذهبی ،رفتاری
توام با احترام و کرامت انسانی داشت .این برخوردها که در روابط اجتماعی و بین شخصی،
داللتهای مذهبی و حتی در محکمه قضاوت تبلورونمودعینی داشت،سببگرایشبعضی از
افراد و اقلیتهای دینی به اسالم شد.در این راستا ایشان ،طی نامهای که به والی خود دریکی از
شهرهای ایران نوشت؛ او را از اعمال خشونت و قساوت نسبت به معاهدان و اهل ذمه برحذر
داشت ،اما در عین حال از او میخواهد که بر رفتار آنها نظارت دقیق نموده تا جزیه خود را به
بیتالمالپرداختنمایند(فرزانهپور .)637:6231،
خوارجازجملهجریاناتفکریبودندکهاولینرگههایخوددگرستیزییاهمانتکفیررادر
ایندورهازخودبروزدادند.آنانافکاربسیارافراطیداشتند،مرتکبگناهکبیرهوصغیرهراکافر
میپنداشتندوبامسلمانانیکهبانظریاتشانموافقنبودند،بینهایتسختگیریمیکردندوآنهارا
کافرمیشمردندوبدترازکفارباآنهارفتارمیکردند(حسنابراهیم.)273:6271،اینانخودرا
تنهامومنانراستینمیپنداشتندوازنظرآنهادیگرمسلمانان،کافرانیبودندکهبایدکشتهویابه
بردگی گرفته میشدند و خوارج حق داشتند که آنان را هدف حملههای بیامان خود قرار دهند
(کرون .)123 :6233،بنابراین ظهور مفهوم موالی و ماجرای خوارج را باید سرآغاز جریان
مرزبندی و گسست در گفتمان معرفتی درون جهان اسالم قلمداد کرد.تبعیض نسبت به موالی
(ایرانیان مسلمان شده)و غیر معتقدین به اندیشه خوارج و حامیان امام علی (ع)(شیعه)به همراه
برخوردهای افراطی و خشن علیه آنها ،از نمودهای بارز خوددگرسازی در جامعه اسالمی
محسوب میشود.لذا از این دوره ،مفهوم کافر حربی و ذمی کمرنگ شده و به جای آن فرآیند
دشمنسازیواطالقدامنهکفر،خطاببهبخشهاییازمسلماناندردرونجهاناسالمآغازشد.
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ازاینزمانبهبعد،مرزبندیدردرونجهاناسالمبااطالقمصداقکفربویژهبرشیعیانبهچشم
میخورد .لذا گفتمان خوارج سرآغازی است بر گسست در پیکره جهان اسالم که بر خالف
دوره پیامبر با تفسیر رادیکال و سطحی از گزارههای دینی در صدد واگرایی هر چه بیشتر میان
جماعتمسلمانانبرآمدند .

پ -تبارشناسی دگرپذیری و دگرستیزی در دوره میانه اسالمی

تاسیسسلطنتاسالمیدرعصرامویورشدامتیازاتنژادیدرایندوره،نمودیازبازگشت
اعراببه روحیه جاهلیپیشااسالمیوگسست بیشتربادولتآرمانیپیامبراست.بنیامیهبا استفاده
ازابزارتکفیر،علیهافرادوجریانهایمخالفخودمانندحجربنعدیوامامحسین(ع)ویارانشو
بنی مروان ،حکم تکفیر صادر نمودند.واقعه کربال ،نشانگر اوج گرفتن فرآیند خوددگرسازی در
درونجامعهاسالمیاست،بهگونهایکهخاندانپیامبربهعنوانکافرانخروجیافتهبرخلیفه،مشمول
حکم تکفیرواقعشده و بابازماندگانآنها نیزبهمثابه اسیران جنگیبرخورد شد(سماوی:6236،
.)13امویانتعصبنژادیشدیدیداشتند،بهنحویکهنهتنهاعربراازعجمبرترمیدانستندبلکه
حتیدرمیان خوداعرابنیز تبعیض روامیداشتندو قریش رادر میاناعرابوبنیامیهرادرمیان
قریش برتر میدانستند و به همین دلیل غیر عرب را در ردیف بندگان یا همان موالی خود تلقی
میکردند (صفی زاده .)673 :6232 ،روی کارآمدن امویان سبب بروز شبهاتی در میان جامعه
اسالمی شد ،این که اگر خداوند قادر و قاهر است ،چرا حکومت فاسدی چون امویان به قدرت
رسیدهوجایگاهارادهانسانکهخداوندبهاوارزانیداشتهکجاست.لذااینگروهبهقَدَریهامشهور
شدهوبهمخالفتبا حکومت امویانبرخاستند.اطالقمفاهیمی چونمجوسونصاریبهمخالفان
امویبامضمونخروجآنهاازاسالمدرهمینراستابود(پاکتچی .)232:6217،
عباسیان با شعار «الرضا من آل رسول یا الرضا من آل محمد»تالش کردند تا همه گروههای
اسالمیبویژه شیعیانراباخود همراهسازند(خصری.)613:6232،رویکارآمدنآنان اگرچه
در ابتدا با همگامی آل عباس و شیعیان علیه حکومت اموی روی داد اما پس از چندی خلفای
جدیدبهمقابلهوفشارعلیهعلویانپرداختند(صفیزاده.)633:6232،درواقعاگرچهدرابتدابه
قدرت رسیدن عباسیان به بهبود جایگاه شیعیان منجر شد و آنها از حالت انزوا خارج شدند اما
بتدریجخلفایعباسیبهصفبندیمیانشیعیانپرداختندوازمیانآنها،تقابلوآزارعلویانرا
در پیش گرفتند.لذا در این دوره ،علویان را بهعنوان مسلمانان خارج شده از دین اطالق نمودند.
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در مقابل عباسیان ،روابط بسیار حسنهای با دگر بیرونی یا همان کفار ذمی و حربی برقرار کردند؛
به طوریکه القاهر ،خلیفه عباسی به صابئین که نه یهودی بودند و نه مسیحی ،اجازه داد که جان
خود را با پول مصالحه کنند و جانشین او یعنی طائع المراهلل نیز قانون جدید تساهل را در جهت
حمایتازآنانبرقرارنمود(فرزانهپور .)333:6231،
رشد اندیشههای ظاهری و قشری در قالب اهل حدیث در عصر عباسی ،توجیهات فقهی در
باب مساله تکفیر را در اختیار حکومت و گروههای افراطی قرار داد .در این راستا اندیشههای
احمد ابن حنبل در عصر عباسی نیز مبانی فکری اصحاب حدیث را تحکیم بخشید.وی هرگونه
تالش برای تاویل و فهم خالف ظاهر قرآن و استداللهای عقلی را باطل میدانست.از اینرو
گروههایی از مسلمانان نظیر شیعی ،معتزلی ،جَهمی و قدری را بدعتگذار و دشمن دین
میدانست (ابن جوزی.)313-313:6233 ،همچنین غزالی در این دوره نیز با حمله به فالسفه،

آنانراموردتکفیرقرارداد.اودراینراستابراینباوربودکهآنچهازگفتههایفارابیوابنسینا
درموردفلسفهارسطودرمییابیم،بخشیازآنرابایدموردتکفیرقراردادوقِسمدیگرآنرانیز
بایدبدعتبهشمارآورد(غزالی،بیتا .)23:
روزگار ابن تیمیه یعنی نیمه دوم قرن هفتم و نیمه اول قرن هشتم هجری ،آبستن حوادث
گوناگونی در عرصههای مختلف بود .در این دوره از یکسو ،قدرت و توان مسلمانان در
جنگهای صلیبی ،کامال به تحلیل رفت و میلیونها کشته و زخمی و ویرانی از خود برجای

گذاشتوازسویدیگرحملهمغوالنبهجهاناسالمبیشازجنگهایصلیبی،کمرمسلمانانرا
شکست و ویرانیهای زیادی را پدید آورد (علیزاده موسوی.)311:6233 ،لذا نابسامانی جهان
اسالمدرگسترشتفکرتکفیری،نقشبسیارمهمیداشت.ابنتیمیهبهتردیدومجادلهدراهمیت
واحترامبیـتالمقـدسنزدمسلمانان ،شناخت خدا ازطریقعرفانو تجربه شخصیونیزانتساب
مغوالن به اسالم و حرمت جهاد با آنان اشاره کرد (زیاده .)633-631 :6236 ،او از مخالفین
کاربردعقلگراییدر فهممتون دینیبودومخالف هرگونهاندیشهبودمگراینکهآناندیشهدر
راستای تایید نقل و احادیث باشد.از نگاه وی ،هرگونه تعامل با کفار و مشرکین حرام است.او
همچنین تفکرات اسالمی شیعیان را مردود و آنها را در زمره کفار میدانست .ابن تیمیه در
خصوص شیعیان از عبارت «اکبر من کفر الکفار االصلی» با این مضمون که کفر آنها بزرگتر و
گناه آنان عظیمتر از کفار اصلی است ،استفاده میکرد (علی زاده موسوی.)311-333:6233 ،
بنابرایندرایندوره،هرچنددامنهگسستمعرفتینسبتبهدورهپیامبرگسترشپیداکرداماباید
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توجه داشت که در مقایسه با دوره میانه ،تولید متون فقهی موید تفکر تکفیری و حمایت ساخت
قدرت سیاسی در جهت بسط دامنه تکفیر بویژه بهعنوان اهرمی با هدف سرکوب مخالفین
موضوعیتبیشترییافت .
ت -تبارشناسی دگرپذیری و دگرستیزی در دوره خالفت عثمانی

فاصله زمانی فروپاشی خالفت عباسی تا شکلگیری خالفت عثمانی ،زمانه انحطاط تمدن
اسالمی و استیالی اقوام بیگانه و غیرمسلمان ترک و مغول بر جهان اسالم است.لذا عدم آشنایی
فاتحانمذکوربااسالمونداشتنفهمعمیقازقواعدفقهیآنازیکسووگرایشآنهابهاسالم
برمبنایمقتضیاتسیاسیواجتماعیسببشدکهعلومقشریو سطحیاسالمی،مجالبیشتری
برای رشد پیدا کند.در واقع مطابق با نظریه فوکو ،حمایت ساخت سیاسی از علوم قشری و عدم
تمایل آن به علوم عقلی و فلسفی ،سبب گسترش گرایشهای بنیادگرا در این دوره شد
(خضری .) 613-637 :6232،در این راستا استفاده از ابزار تکفیر برای سرکوب جریانها و
جنبشهای سیاسی و اجتماعی مخالف ،مورد استفاده حاکمان قرار گرفت .استفاده حاکمان
مذکورازاینابزار،بدوندرنظرگرفتنمالحظاتفقهشیعهوسنیوبراساسقرائتیرادیکالاز
آنهاصورتگرفت.رواجقرمطیکشی،شبههاسماعیلی،زندیقکشیوتشدیدتنازعاتگفتمانی
میانجریانتشیعوتسننازجملهمصادیقبارزچنینرویکردیاست.ارائهقرائتیرادیکالازفقه
سنیدرسلسلههاییچونسلجوقیانوایلخانان،سببرشدخوددگرسازیداخلیوحکمبهتکفیر
وبرخوردخشونتآمیزبامخالفانشد .
همچنیندر دورهعثمانی نیز فرآیند تکفیرو خوددگرسازیماننددورههایپیشین تداومیافت؛

بهگونهایکه یکی از علمای خالفت عثمانی ،کتابی در تکفیر صفویه با عنوان االحکام الدینیه فی
تکفیر قزلباشنگاشت کهبرمبنایآن فتوایقتل عام شیعیان را صادر کرد(جعفریان-763:6277،
.)723درایندوره،تفکرتکفیریدراندیشهوهابیتنیزتشدیدشد،بهطوریکهنگرشآنانمطابق
مذهب حنبلی و افکار ابن تیمیه بود.بدین ترتیب باید پیروان سلفیه ،از احمد بن حنبل تا محمد بن
عبدالوهاب را مربوط به دوران سلفیان قدیم دانست و تجزیه امپراتوری عثمانی را آغازی برای
پیدایشزمینههایشکلگیریسلفیانجدیدقلمدادکرد.مهمترینمبانیکالمیسلفیهرامیتواندر
تبعیت از فهم و روش صحابه تابعان و محدثان قرن دوم و سوم ،مخالفت با تاویلهای کالمی-
فلسفیدربابآیاتوروایاتقرآن،ایمانتامبهظواهرنصوص،تقدمنقلبرعقلوتوسعهمفهوم
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شرک و کفر خالصه کرد.مهمترین جنبه اجتماعی این گروه ،نوعی جزمگرایی فرقهای است؛ به
نحویکه فقط پیروان خود را فرقه ناجیه و قوم برحق میدانند و دیگر گروههای مسلمان را باطل،
گمراهوحتیکافرومشرکقلمدادمیکردند(عدالتنژاد .)617:6231،
ازاینزمانبهبعدجنبشهایسلفی-تکفیریبهابزاریدردستاستعمارغرببرایفشاربر
دولتهایاسالمیوایجاداختالفاتمذهبی،جهتممانعتازوحدتجهاناسالمتبدیلشد.در
واقع عامل استعمار ،روند گسست معرفتی دنیای اسالم را در جهت تکفیرِ بخش قابل توجهی از
فرق اسالمی تشدید نمود.چنانچه نهضت عبدالوهاب ماهیت ضدیت با حکومت عثمانی به خود
گرفت.پسازآنکهامرایسعودینجدکهحنبلیمذهببودندبهآییناوگرویدند،ویبرای
فرمانروایی عثمانی خطرساز گردید و لذا محمد علی پاشا ،خدیو مصر ،از جانب سلطان عثمانی
برای سرکوب آنها مامور شد .اما علیرغم این سرکوب با گذر زمان ،پیروان محمد بن
عبدالوهاب بر نجد و حجاز تسلط یافتند و دولت سعودی را تشکیل دادند (فراستخواه:6277 ،
.)633وهابیتازجملهگروههایسلفی–تکفیریدردورهمعاصراسالمیهستندکهدامنهتکفیر
راازدیگرستیزیبهخوددگرستیزیگسترشدادند.وهابیت،دولتهایشیعیوسنیجهاناسالم
را مورد تکفیر قرار داد و تمامی فرق اسالمی و غیروهابی را خارج از دایره اسالم اصیل دانست.
این گروه ،بعدها برای پیشبرد اهدافش به هم پیمان قوی دولت سعودی بدل گردید.پالگرو در
خصوص اوصاف آنان میگوید« :وهابیان نسبت به سایر اعراب بخیل و از دخول در کارهای
صعب حتیاالمکان پرهیز میکنند....اگرچه فهم و ادراک آنها ضعیف و محدود است اما در
عزم خود قوی و استقامت و ثبات آنها تا این درجه آنان را الیق قرار داده که توانستهاند.اصول
سازمان خودرامحکمساختهبرهمسایههای خود حکومت جابرانهنمایند»(لوبون.)32:6232،با
چنین اوصافی ،نکته حائز اهمیت در خصوص اندیشههای محمد ابن عبدالوهاب این است که
زمانیکه او در نجد بهعنوان احیاگر افکار ابن تیمیه مشهور شد (محمود)33:6216 ،همزمان در
مدینهنیزصالحبنفالنی،محدثمالکیمذهباهلسودانازسلفیهسخنمیراند؛امامفهومیکه
او از سلفیه ارائه میداد ،اقتدا به سلف صالح بود که به معنای احیا و بازخوانی احادیث نبوی
میباشد(بغدادی،ج.)232:6336،6علترشدوگسترش اندیشههایمحمدابن عبدالوهابدر

مقابل رقیبش ،حمایت آل سعود از وی در جهت افزایش مشروعیت سیاسی و همخوانی
اندیشههایاوبا خصوصیاتاخالقیمردمنجدواعراببدویبود.در سرزمینعربستانآن روز
که مردم؛ بدوی و بیابانگرد آن ،مهمترین راه کسب اقتدار و ثروت خود را غارت اموال کافران
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میدانستند؛ این اندیشه وهابیت که افراد غیر آیین وهابیت ،کافر و خونشان مباح است جذابیت
فراوان پیدا کرد (موثقی.)631-623:6236 ،از نظر این جریان ،مفهوم جهاد عالوه بر یهودیان و
مسیحیاندرقبالمسلماناننیزقابلاطالقاست.درواقعگسترشدامنهجهادبهمسلمانانغیروهابی
در ایجادوحدت درمیان قبایل شبهجزیرهآنزمانموثربود(.)Comminus, 2006: 155درواقع
تاسیس دولت سعودی مبتنی بر اندیشههای عبدالوهاب ،مجالی برای ظهور این اندیشه در درون
تشکیالت منسجم دولتی بهعنوان ایدئولوژی هدایتگر آن فراهم نمود.بالتبع درآمدهای نفتی این
دولتدرگسترشاندیشهتکفیردرورایمرزهایسرزمینیموثربود .
علمای وهابی با الهام از آثار ابن تیمیه ،شیوه وی را در اهانت و توهین به شیعیان در پیش
گرفتند.هرچندبرایمدتیدردهه6331باتالشعلمایبرجستهاهلتسننوشیعه،اختالفشیعه
و سنی در جهان اسالم کمرنگتر شد و در این رابطه مجموعه نشستهایی نیز در قاهره برگزار
شد اما علمای وهابی با موضعگیری نسبت به این فرآیند ،شیعیان را تهدیدی برای جهان اسالم
دانستند.تالیف برخی از کتب و انتشار آنها در میان جامعه اهل سنت از سوی وهابیون عربستان،

درگسترشدشمنیمیانفرقاسالمیموثربود.چنانچهانتشارکتابتبدیدالظالموتنبیهالنیامالی
خطر الشیعه و التشیع علی المسلمین و االسالم نوشته ابراهیم الجبهان که با هزینه نهادهای دینی
وهابیدردهه6371انتشاریافتوپسازپیروزیانقالباسالمیوتاسیسیکحکومتشیعی
به صورت گسترده در کشورهای اسالمی توزیع شد ،موج جدیدی از شیعههراسی را در جهان
اسالم به راه انداخت.نویسنده این اثر معتقد است که یهودیان در راستای غرایض خود تشیع را
بنیاننهادهاند.همچنینوهابیتدردهه6331برایممانعتازمصالحهمیانشیعیانواهلسنتو
برای اثبات سازش ناپذیری شیعه و سنی ،اثر الخطیب با عنوان الخطوط العریضه را منتشر کردند.
الخطیب در این کتاب ،تشیع را دینی متفاوت از اسالم معرفی نموده است (فواد.)62 :6231،
بنابراین با نضجگیری تفکر وهابیت ،اندیشه تکفیر بسیار شدت یافت و نسبت به دورههای ماقبل
آندرمقیاسیوسیعتروبعضاباخشونتبیشترتداومیافت .
بنابرایندرایندورهگسستبادورههایپیشین،نقشنیرویخارجیوسازمانیافتگیجریان
تکفیردردرونیکدولتحائزاهمیتمیباشد.دردورههایگذشته،موضوعتکفیرمعطوفبه
فرآیندهای داخلی جهان اسالم بود؛ اما تحوالت و پیچیدگیهای این دوره نسبت به دورههای
قبل ،زمینهساز ارائهقرائتی جدید ازمقوله تکفیر شد.استعماربا تشدیداین فرآیند،مبانینظریو
فکریدرخصوصاینموضوعرابهمریختوخوانشیجدیدازاینپدیدهدرجهاناسالمارائه
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کرد.عالوه براین سازمان یافتگی ،اندیشه تکفیر که بعضا با حمایت عامل استعمار نیز همراه بود؛
تمایزبارزیرادرتبارتکفیردرایندورهنسبتبهدورههایپیشینبوجودآورد .

ث -تبارشناسی دگرپذیری و دگرستیزی در دوره معاصر اسالمی

ورودمدرنیتهبهجهاناسالم،سببظهور"دیگری"جدیدیباعنوانغربشد.اشاعهتمدن
غرببهدنیایاسالمدرایندورهباعثبروزچالشهایفکریومعرفتیفراوانیشد،بهطوریکه
درخصوصمسالهغربدردنیایاسالم،عدهایغربرابهعنوان"دیگری"منعطفتلقیکردهو
راه همسویی با غرب را درپیش گرفتند و عدهای دیگر نیز آن را بهعنوان مصداق عینی و معاصر
مفهوم کافر قلمداد نموده و مواضع رادیکالی را در قبال آن اتخاذ کردند.لذا در اثر این مواجهه،
فرآیندخوددگرسازیتاحدودیحالتایستاییبهخودگرفتودرمقابلتقابلبادگربیرونییا
همان غرب شدت یافت .در کنار این مساله ،زوال خالفت عثمانی و استیالی غرب بر آن،
ضرورت اندیشهورزی در این حوزه را در جهان اسالم تشدید کرد .به موازات اینکه دستگاه
خالفت عثمانی رو به فروپاشی بود ،زمزمههایی در مصر در جهت مواجهه با غرب و احیا و
شکوفایی عظمت جهان اسالم رشد نمود.در ایران ،روش تعامل با غرب در پیش گرفته شد که
نمونه آن مشروطه بود اما در مصر ،وجهی رادیکال به خود گرفت و سودای احیای خالفت
اسالمی شتاب گرفت .بنابراین یکی از مسائل عمده در فرآیند تشدید خوددگرسازی ،نفی
حکومتهای حاکم بر جوامع اسالمی و نوستالژی ایجاد خالفت اصیل اسالمی و بازگشت به
سلفصالحاست.درچنینفضایی،سیدقطبدردفاعازاندیشهسلفیاشنظریهپردازیکرد .
اصول اندیشه سلفیگری او متکی بر این است که این اندیشه خود را منادی توحید محض
میداند و مخالف عقلگرایی است.از اینرو به دنبال اثبات توحید نیست بلکه شناخت مصادیق
شرکراوظیفهخودمیداند(هوشنگی .)613:6231،
اندیشههایسیدقطبنیزدرگسترشافکارسلفیدردنیایاسالمتاثیرگذاربودهاست.تقسیم
نظامهایسیاسیجهانبهدونوع"جامعهجاهلی"و"جامعهراستین"وضروتجهادپیکارجویانه
برایتجدیدحیاتاسالموبرقراریجامعهراستیناسالمیدرجهتاستقرارحاکمیتخداونداز
مهمترین زوایای اندیشه سید قطب است (ابراهیمی.)363 :6233 ،او با تاکید بر آیه «و من لم
یحکم بما انزل اهلل فاولئک هم الکافرون» مسمانان را (عدو قریب)و امریکا و اسرائیل را (عدو
بعید)دانست(قاسمیورجانی.)623:6232،اوهمچنینمفهوماسالمامریکاییرادرمقابلاسالم
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ناب،برایطردنیروهایدولتیمطرحنمود(خالدی.)226-222:6333،البتهبایدتوجهداشتکه

سید قطب ،حکم به تکفیر جامعه نمیدهد بلکه دولتها را تکفیر میکند.در همین زمینه سامی
جوهردرکتاب"الموتییتکلمون"،سخنانواعترافاتاورادربازجوییهانقلکردهکهاوقائل
به کفر افراد جامعه نیست و سخنان و اقوال وی ناظر به تکفیر جامعه بهعنوان یک دولت است
(البهنساوی.)622:6233،اندیشههایمصطفیشکریدرمصرنیزبااطالقجامعهجاهلیبهجامعه
مصر،حکومتآنراتکفیرنمود(کوپل.)31:6221،شرکوکفرنزدسلفیانقدیم،بیشترشامل
عبادات و عقاید فردی مانند توسل به اولیا ،نذر ،شفاعت و زیارت قبور میشد .ولی شرک و
کفریکه سلفیان جدید به آن معتقدند و از آن به کفر جدید تعبیر میکنند ،تقریبا همه شئون
زندگیاجتماعیومدنیشخصرادربرمیگیرد .
درنظرسلفیانجدید،پیرویازاندیشههاینویاگرویدنبهمکاتبفکریوفلسفی،عضویت
دراحزابسیاسیو...ازاعمالکافرانومشرکانبهحسابمیآید.اندیشههاوآرایسلفیان،این
نکتهراتصدیقمیکندکهحربهتکفیر،جوازیاستبرایانجامهرگونهعملیاتجهادی.گفتنی
استکفریکهسلفیهدیگرانرابهآنمتهممیکنند،کفراکبراست.شرکیاکفراکبر،حکمی
است کهفردمتهمبهواسطهآنازدیناسالم خارجمیشودواصطالحا،مرتدلقبمیگیرد.این
حکم،تبعاتسنگینتریغیرازخروجازاسالمدارد.صالحسریهدررسالهاالیمانبهتشریحاین
حکممیپردازد.ریختنخونفردکافرحاللاست؛همسرشبهویحراممیشود؛پسازمرگ
نباید بر او نماز خواند و وی را در گورستان مسلمانان دفن کرد.چنین شخصی نه تنها از اموال به
جایماندهازدیگرانارثنمیبردبلکهحقدخالتدراموالخویشراهمندارد(رفعت:6336،
.)22اوحتیدرمقدمهایناثرازاجماعصحابهبرکفروارتدادتارکانزکاتخبرمیدهد.مشابه
همین احکام را محمد عبدالسالم فرج در رساله الفریضه الغائبه ،درباره حاکمان اسالمی زمانش
بیان میکند (عدالت نژاد.)632:6231 ،همچنین سریه ،همه سازمانها و کشورهای اسالمی را به
سبباتخاذروشهاوقوانینیغیرازقوانینکتابوسنت،کافرتلقیمیکردواینکفرجدیدرا
شدیدتر از کفر مشرکان عصر جاهلیت میپنداشت؛ زیرا مشرکان عصر جاهلیت برای نزدیک
شدن به خدا ،بتپرستی میکردند ولی کافران دوران اخیر ،خدایان دیگری را به جای اهلل
برگزیدهاند(رفعت .)22:6336،
عبدالسالمفرجنیز حکمبه تکفیرحاکمانامروزمیدهد.ویاحکاموقوانین جوامعمسلمین
را احکام کفار میداند ،به این دلیل که پس از انحالل خالفت در  6332و منسوخ شدن احکام
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اسالم،قوانینیکهبهدستکافرانوضعشدهبود؛جایقوانیناسالمراگرفت.ازنگاهاوحاکمان
مسلمان ،عامل گسترش کفر و توسعه مصادیقآن هستند.کفری که فرج از آن سخن میگوید،
کفریاستکهشخصراازدیناسالمخارجواحکامخاصیرامتوجهاومیکند.ویدرادامه
بهنقلازابنتیمیهمیگوید«:مسلمانانمتفقاندبرکفرکسیکهدینیغیرازاسالموشریعتیغیر
از شریعت محمدی را پیروی کند» (رفعت .)621-633 :6336 ،او در پیوستی تاریخی با
اندیشههای پیشین تکفیری با اتکا بر حکم ارتداد ابنتیمیه در خصوص مغوالن ،حکم به ارتداد
حاکمانمسلمانوضرورتجهادباآنانراموردتوجهقرارداد(عدالتنژاد .)633:6231،
پسازوی،عبداهللعزامبامهاجرتازعربستانبهپاکستانباانتشارنشریهجهاد،معتقدبودکه
جهادوظیفههرفردمسلماناست.ازنگاهاوجهاناسالم،راهیجزجهادندارد(مستقیمی:6233،
.)223اوهمچنیندرقالبدگرسازیهویتی،جلوگیریازتسلطکفاروحاکمکردناسالمرااز
جمله دالیل عمده برای تداوم جهاد ذکر نمود و بر این باور بود ،کسی که دین مردم را مورد
تجاوز قرار میدهد ولو اینکه مسلمان باشد؛ باید کشته شود (رفیعی .)22-21 :6232،تاسیس
القاعده،محصولجداییبنالدنازعبدهللعزاموآشناشدناوبااندیشههایایمنالظواهریاست.
عزامازماهیتجهادبراساسمبانیبنیادگراییسنتیدفاعمیکرداماتفسیرایمنالظواهری،جنبه
افراطیتری را در بر میگرفت .ظواهری و همراهانش ،خواهان سرنگونی توام با خشونت
حکومتهایجهاناسالمبودند؛چراکهآنهارامرتدوکافرمیپنداشتنداماعزاموهمفکرانش،
هرگونه برخورد میان مسلمانان را نفی میکردند (برگن.)637:6231 ،القاعده در راستای فرآیند
تکفیر و دگرسازی ،به ترسیم دایره دشمنانش با عناوین کافران ،مشرکان و منافقان پرداخت.در
این راستا مسیحیان و یهودیان به همراه پیروان ادیان دیگر در گروه کافران قرار میگیرند.برخی
پیروان اهل سنت از جمله منافقان هستند و شیعیان نیز گاه درگروه منافقان و گاه مشرکان قرار
میگیرند (اسماعیلی .)33 ،6231 ،بنیانهای فکری طالبان بر مبنای درک سطحی از اسالم،

سختگیری مذهبی ،سطحینگری ،قشریگری ،تعصب و خشونت در اجرای احکام اسالم بوده

است .چنین برداشتی باعث شده تا آنها هرگونه انحراف از شریعت مورد نظر خود را برابر با
گمراهی تلقینمایند.بر همینمبناطالبانبهمخالفتبامذهب شیعهومبانی فکریآنپرداختهو
ازاینجهتشیعیانراکافرورافضیمیدانند(الوقت .)66:6232،
دامنهدگرسازیدرداعشنسبتبهالقاعدهگستردهترمیباشد.چنانچهالزرقاوی،دیدگاهتوام
با مدارای بنالدن را در خصوص شیعه نمیپذیرفت.او شیعیان را کافر میدانست.این در حالی
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است که بنالدن ،اتحاد بین دو گروه را در شرایط جنگ با خارجیها (نیروهای غربی و
امریکایی)مهم میدانست و با درگیری شیعه و سنی مخالف بود (قاسمی ورجانی.)33:6232 ،
نکته حائز اهمیت در دگرسازی گفتمانهای تکفیری آن است که تا قبل از شکلگیری داعش،
موضعخاصینسبتبهزنانغیرمسلمانومسلماندرمیانگروههایسلفیوتاکیدویژهبرکشتار
آنهادیدهنمیشود امادرگفتمانسلفی-تکفیری داعش،مسئله حاللبودن زنان شیعه،اجباربه
جهاد نکاح و آزاد بودن تجاوز و حتی اعدام کودکان آنها مطرح است .همچنین داعش در
بیانیهایدرپایگاهخبریالمتصراعالمکرد،علماییکهازبیعتباماخودداریکنند،ازنظرشرعی
برخلیفهمسلمینخروجکردهو زندیقومرتدبه حسابمیآیند.ازنگاهداعشمسیحیانیاباید
اسالم بیاورند یا جزیه بدهند و یا کشته شوند (قاسمی ورجانی .)633-623 :6232 ،نکته حائز
اهمیت در فرآیند دگرسازی داعش این است که آنها ،شیعیان را در زمره کفار قرار میدهند.
مطابقاسالمنیزافرادبهاسارتگرفتهشدهدرجنگباکافرحربیمشمولحکمبَردهمیشوند.از
همینرو داعش به برده گرفتن شیعیان را مجاز دانسته است.یکی از گسستهای معرفتی تفکر
داعشبادورهپیامبردرایناستکهدراسالمجنگهایتجاوزکارانهبهصراحتمنعشدهاست
به طوریکه پیامبر اسالم هیچگاه دست به نبرد تجاوزکارانه نزد بلکه عمدتا مورد حمله قرار
میگرفتند.اما داعش درگسستی معنادار با دوره پیامبر به گونهای افسار گسیخته به تمام مناطق،

شهرهاوروستاهایپیرامونشحملهمیکند(تودنهوفر .)337:6232،
بنابراین ظهور نوبنیادگرایی در جهان اسالم در قالب القاعده و طالبان به تشدید فرآیندِ
دیگردگرسازی انجامید به گونهای که تا قبل از آن اگر کلیت جهان غرب بهعنوان "دیگری" و
کافرتلقیمیشد،اینبارباپررنگترکردنامریکا،مرزبندیهویتینسبتبهدیگریخاصترو
خشونتبارتر شد.هرچند در این دوره نیز تکفیر در درون جهان اسالم ،خصوصا در قبال شیعه
وجودارد.اماامریکابهعدوقریبوشیعهبهعنوانعدوبعیدموردتوجهاست .
اماباپیدایشداعش،شاهدمعکوسشدناینفرآیندوگسترشدامنهخوددگرسازیهستیم
به گونهایکه درکانون گفتمان این گروهک تروریستی ،شیعیان کافران اصلی هستند و در کنار
آنها سایر اهل سنت و اهل کتاب نیز مشمول حکم کافر تلقی میشوند.بهعبارت دیگر ،داعش
هرآنکس را که بیرون از خالفت اسالمی مورد نظرش قرار دارد ،بهعنوان کافر تلقی نموده و
حکم به قتل آن میدهد .در واقع فتوای بردگی داعش در خصوص شیعیان ،نقطه اوج فرآیند
خوددگرسازی و عدول از نص صریح قرآن و فقه اسالمی و گسست بیشتر با دورههای پیشین
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اسالمیاست.مطابقفقهاسالمی،حکمبردهتنهابهاسرادرجنگباکفارحربیقابلاطالقاست
(نجفی.)12 :6336 ،داعش با قرار دادن شیعیان ،اهل سنت و مسیحیان در قالب کافر حربی و
خارجشدگانازدینراستین،حکمبردگیآنهاوحتیزنانوکودکانرانیزصادرکردهاست .
بنابرایندردورهمعاصر،گسستمعرفتیبیشترینسبتبهدورههایقبلیتاریخاسالمبهچشم
میخورد ،به طوریکه بر خالف دورههای پیشین که تنها حکم تکفیر مشمول فرق اسالمی
میشد.درایندورهعالوهبرتداوماینفرآیند،برخیدولتهایاسالمینیزمصداقحکمتکفیر

قرار گرفتند.کشتار زنان و کودکان از جمله بارزترین نمونههای گسست معرفتی در تبار تاریخی
جهاناسالماستکهدرایندورهبروزیافت.همچنیندرایندورهدرگسستبادورههایقبلی،
ستیزش با اهل کتاب بهعنوان دگر بیرونی مورد توجه قرار گرفت.عالوه بر این ،بهرهگرفتن از
اسیرانجنگیبهعنوانبردهازدیگرنقاطگسستتاریخیدرفرآیندتکفیردردنیایاسالمنسبت
به دورههای پیشین میباشد.همچنین در این دوره نقش برجسته انقالب اسالمی و ترس استعمار
غرب از آن از جلوههای بارز گسست معرفتی با دورههای پیشین است.وقوع انقالب اسالمی و
ارائهچهرهایرحمانیوجذابازاسالمکهمیرفتتاافکارعمومیجهاناسالمرادرمغناطیس
معرفتی خود قرار دهد ،استعمار نو (امریکا) را بر آن داشت تا با تقویت گروههای افراطی و
تکفیری مانند القاعده-طالبان و داعش ،اسالمی خشن و مخالف حقوق بشر را به جهانیان عرضه
دارد .

نتیجهگیری
هرچندتبارشناسی،اینگونهاقتضامیکندکهدرفرآیندتاریخی،گسستهابررسیشودوبر
این اساس اتفاقات و حوادث در بستر زمانی خود معنا یابند اما واقعِ امر آن است که در یک
فرآیندتاریخی،برخیازتهماندهایپیشینبهدورههایبعدانتقالمییابدوبراساسمنطقحاکم
برهر زمانه ،جزئیاتو شیوهنمودآنبهنحومتمایزیبروزوظهورمییابدوبر اینمبنادرقالب
منطق تبارشناسی قابل فهم میشود.پس آنچه امروز با عنوان تکفیر یا خود دگرسازیِ گروههای
افراطی – تکفیری با شدت هر چه تمامتر ادامه دارد؛ از حیث تبارشناسی ،ریشه در دوره پیشا
اسالمی (جاهلیت)دارد و هیچ مدرکی نه در نص قرآن و نه در مدینه پیامبر ،دال برآن مشاهده
نمیشود.لذا تفکر تکفیر ،بازگشت به اندیشه صدر اسالم نیست بلکه بازگشت به آداب و رسوم
عصر جاهلی پیشاپیامبر است و در منطق قبیلهای عرب جاهلی بر مبنای دگرستیزی مرزبندی
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میشد؛ به طوریکه این تمایزافکنی در شیوههایی مانند جنگ ،قتل و غارت و...خود را نمایان

میساخت .از منظر تبارشناسی با ظهور اسالم ،دورهای ایجاد شد که از منطق قدرت و ساختار
معرفتی متمایز از دوره پیش از خود برخوردار بود.پیامبر اسالم (ص)با ارشادات الهی خویش
درصدد برآمد تا با ایجاد ساختار قدرت و دانشی متمایز از دوره پیشااسالمی ،سازه جدیدی را
ایجادکند.ایشانبرایناساس،بسیاریازکردارهایسیاسی،اجتماعی،فرهنگیواقتصادیِزمانه
خویش راموردبازتعریفقراردادندوبرآنشدندتاآدابورسومجاهلی رابهکنارینهادهو
هویتی جدیدیبرایاعراببرمبنایاسالمبناکنند.پیامبر(ص) ،دولتاسالمیخود رابرمبنای
رویکردیهویتی از دیگرگروههاوجریاناتمتمایزنمودندوبهمرزبندی هویتیباآنانمبادرت
ورزیدند.ایشانهرچندبرایدولتاسالمی،دگرهاییراتعریفنمودنداماهیچگاهبادگربیرونی
به شیوه خشن و غیرمسالمتآمیز برخورد ننمودند و همواره تساهل و مدارا را در مورد آنان بکار
بردند.دردورهپیامبرباوجود اینکهقواعد شرعیمبنیبرتکفیرکسانی کهازدین اسالمخارج
میشوند؛ ترسیم شده بود.اما هیچگاه از این تدبیر دینی بهعنوان ابزاری جهت خود دگرسازی
(تکفیر)استفادهنکردند.هرچندایشانمیتوانستندنسبتبهمنافقانازاینابزاراستفادهکنندامابه
دلیل تساهل و مدارایی که همواره سرلوحه کارشان بود ،با آنها در نهایت تساهل و مدارا رفتار
نمودند.در دوره خلفا که عمدتا بر همان سیره پیامبر بودند ،نسبت به دگربیرونی با مدارا رفتار
میشد و خوددگرسازی نیز در قالب ارتداد ،در موارد بسیار نادری اتفاق میافتاد که بهزعم

بسیاری از پژوهشگران ،ارتداد آنان دالیل صرفا سیاسی داشته و نه اعتقادی.به هر حال در دوره
حاکمیت خلفا ،وحدت و انسجام جامعه اسالمی در اوج خود بود و همین امر باعث شد تا
هیچگونهمکانیزمخوددگرسازی،جزدرمواردمحدودیمورداستفادهقرارنگیرد .

اما پس از پیامبر ،شکافهای سیاسی در جامعه اسالمی پدیدار شد که اگر به درستی به آن
توجه شود ،همین موضوع نقطه شروعی بر آغازِ کاربست مکانیزم خوددگرسازی در قالبهایی
چون تکفیر و ارتداد بود.خوارج با چنین برداشتهایی از جمله آغازگران استفاده از ابزار تکفیر
علیهمسلمانانبودندوبابرداشتهایافراطیازگزارههایدینیبراینباوربودندکههرکسغیر
ازآنانبیندیشد،مشمولحکمتکفیراست.بعدهادردورهمیانهاسالمیباپدیدارشدنشکافهای
گستردهتردرصفوفمسلمانان،گرایشهاوافکارجاهلیعربکهبارهبریهوشمندانهپیامبربه
محاقرفتهبود،دوبارهدرقالبگزارههایاسالمیوبهشکلتکفیروخوددگرسازی،سربرآورد.
باافزایشفشارگروههایبیرونی چونصلیبیوناروپاییومغوالن،دنیایاسالمدروضعیتبسیار
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آشفتهایقرارگرفتودرچنینشرایطیکهامپراتوریعباسیروبهزوالرفت،بذرهایتکفیرو
خوددگرسازیمجالبروزیافت .
افکار ابن حنبل و ابن تیمیه ،جلوه متمایزی به خوددگرسازی در گسست با دورههای قبلی
بخشیدوآنرابسیارعمیقترازگذشتهمطرحکرد.دردورهعثمانینیزوهابیون،فرآیندتکفیررا
بسیار گسترش دادند.آنان که با حمایت دگر بیرونی یعنی استعمار انگلیس مستقر شده بودند ،به
جایاینکهتوجهخودرابیشتربه استعمارغربومقابلهباآنمعطوف کنند،با اشارهاستعماربه
بحرانآفرینی و کشتار وسیع ،بویژه علیه شیعیان دست زدند .در واقع وهابیون ،به طرز بسیار
محسوسی از دیگر دگرسازی به خود دگرسازی معطوف شدند.در دوره معاصر نیز نگرشهای
خوددگرسازانهوهابیتدرافکارسیدقطبمتبلورشد.اوباگستراندندامنهتکفیرولحاظنمودن
حاکمجامعهاسالمیدرایندایره،معنایویژهایبهخوددگرسازیبخشید .
نگرش القاعده با رویکردهای خود دگرسازانه پیشین ،تمایز بارزی داشت.آنان دوباره برآن
شدند تا مبارزه با دگر بیرونی یعنی غرب را بر مبارزه با دگرهای داخل دنیای اسالم یعنی تشیع و
بقیه اهل سنت که با آنان همسو نیستند ،ترجیح دهند.اما با پیدایش داعش ،دوباره ترجیح دیگر
دگرسازی غرب به حاشیه رفت و این بار خوددگرسازی با راهنمایی دگر بیرونی (غرب) ،آنهم
در مقیاس بسیارگستردهتر و وحشتناک تر از گذشته سر برآورد.خوددگرسازی داعش نسبت به
سوابق گذشته این فرآیند ،بسیار فاجعه بارتر به نظر میرسد .خود دگرسازی داعش ،تودههای
مردمیجهاناسالماعمازمسلمانوغیرمسلمانراآماجشدیدترینحمالتخودقراردادهاست
و به نظر میرسد که این فرآیند در آینده نیز به نحو افراطیتری در قالب گروههای افراطی-
تکفیریدیگریتداومیابد .
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 البهنساوی ،سالم ،)6233( ،نقد و بررسی اندیشه تکفیر ،مترجم :سالم افسری ،تهران:انتشاراتاحسان.

 اسماعیلی ،حمیدرضا ،)6231( ،القاعده از پندار تا پدیدار  (بررسی خاستگاه القاعده،جایگاه آن در تحوالت منطقهای و تاثیر آن بر اسالم گرایی) ،چاپ دوم ،تهران:موسسه اندیشه
سازاننور .

 اکرمی ،موسی و اژدریان شاد ،زلیخا« ،)6236( ،تبارشناسی از نیچه تا فوکو» ،روششناسیعلومانسانی،بهار،سال،63شماره.71
 امن خانی ،عیسی؛ اسماعیلی ،مراد و حسن پور ،حسین« ،)6233( ،تبارشناسی شهرت خیامدرغرب»،کاوش نامه،سالیازدهم،شماره.31
 برگن،پیترال،)6231(،اسامهبنالدن،ترجمهعباسقلیغفاریفرد،تهران:انتشاراتاطالعات.
 بشیریه،حسین،)6232(،هرمنوتیک،تهران:نشرنی. بغدادی،اسماعیلپاشا،)6336(،هدیهالعارفین،جلد،6استانبول:وکالهالمعارفالجلیله. پاکتچی ،احمد ،)6217( ،اندیشههای کالمی در سده نخست هجری ،ضمن مقاله «اسالم»در جلد هشتم از دایرهالمعارف بزرگ اسالمی ،به کوشش کاظم موسوی بجنوردی و دیگران،
تهران:مرکزدائرهالمعارفبزرگاسالمی.
 تودنهوفر،یورگن،)6232(،نگاهیازدرونبهداعش61:روزدردولتاسالمی،تهران:انتشاراتمهراندیش.
 دریفوس،هیوبرتورابینو،پل،)6232(،میشلفوکوفراسویساختگراییوهرمنوتیک،ترجمهحسینبشیریه،تهران:نی.
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جلداول،قم:داراالعالمالمدرسهاهلبیت.
 جعفریان،رسول،)6277(،میراثاسالمی،قم:کتابخانهآیتاهللمرعشی. حسنابراهیم،حسن،)6271(،تاریخسیاسیاسالم،ترجمهابوالقاسمپاینده،تهران:سازمانانتشاراتجاویدان.
 خالدی،صالحعبدالفتاح،)6333(،الشهیدسیدقطبمنالمیالدالیاالستشهاد،دمشق:دارالکفر.
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 زرگرینژاد،غالمحسین،)6233(،تاریخصدراسالم(عصرنبوت)،چاپچهارم،تهران:سمت.
 زیاده،نیکال،)6236(،دمشقدرعصرممالیک،ترجمهجاللالدیناعلم،تهران:بنگاهترجمهونشرکتاب.
 سماوی،محمد،)6236(،مقتلالحسین،چاپدوم،قم:دارانوارالهدی. شیرازی ،محمد و آقا احمدی ،قربانعلی« ،)6233( ،دیرینهشناسی فوکو به عنوان روشی درمقابل روشهای تاریخی متداول در علوم اجتماعی» ،پژوهشنامه علوم اجتماعی ،سال سوم،
زمستان،شماره.2
 صفیزاده،فاروق،)6233(،پیشینهسلفیگریوانحرافدراسالم،تهران:ایرانجام. عدالت نژاد ،سعید و نظام الدینی ،سید حسین« ،)6231( ،سلفیان تکفیری یا الجهادیون:خاستگاهواندیشهها»،تاریخوتمدناسالمی،سالهفتم،بهاروتابستان،شماره.62
 غزالی،اماممحمد(،بیتا)،اعترافاتغزالیبرگرفتهازالمنقذمنالظالل،ترجمهزینالدینکیائینژاد،بیجا.
 فراستخواه،مقصود،)6277(،سرآغازنواندیشیمعاصر،چاپسوم،تهران:شرکتسهامیانتشار.
 فرزانهپور،حسین،)6231(،تساهلومدارادراندیشهسیاسیاسالم،تهران:انتشاراتصنم. -فواد،ابراهیم«،)6231(،دیدگاههایمتفاوتوهابیونافراطی،سنتگراومیانهرودرمورد
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شیعیان:شیعهدرنگاهوهابیون» ،
اسفند.
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 قاسمیورجانی،مهدی،)6232(،گفتمانداعش:تبیینذهنیتسیاسیسلفیتتکفیری،تهران:ستوس.
کوزنریهری،دیویدودیگران،)6231(،فوکودربوتهنقد،ترجمهپیامیزدانجو،تهران:مرکز.
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 طبری،محمدبنجریر،)6231(،تاریخطبری،جلد،6تهران:اساطیر. کرون،پاتریشیا،)6233(،تاریخاندیشهسیاسیدراسالم،ترجمهمسعودجعفری،تهران:انتشاراتسخن.
 کوپل،ویل،)6211(،پیامبروفروعون،ترجمهحمیداحمدی،تهران:انتشاراتکیهان. محمود،علیعبدالحیم،)6216(،السلفیهودعئهالشیخمحمدبنعبدالوهاب ،ریاض:شرکهمکاتباتعکاظ.
 موثقی،احمد،)6236(،جنبشهایاسالمیمعاصر،تهران:سمت. مستقیمی ،بهرام« ،)6233( ،مبانی و مفاهیم اسالم سیاسی القاعده» ،فصلنامه سیاست،دانشکدهحقوقوعلومسیاسی،دوره،21پاییز،شماره.2
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