خشونت و عوامل زمینهساز آن از منظر قرآن با تأکید بر فرق افراطى تکفیرى

مقدمه
ظهور اسالم و سرعت استثنایى انتشار آن در جهان ،نقطه عطفى در تاریخ بشریت پدید آورد .پس از آنكه دین اسالم بر پیامبر
اسالم(ص) نازل شد ،در طى چند نسل از كرانههاى غربى آفریقا تا سواحل جنوبى شرق آسیا دامن گسترد .در زمان حاضر ،دین
اسالم دربر گیرنده بیش از  1میلیارد و  066میلیون نفر مردان و زنانى است كه بهشدت به عقیده خود پایبند هستند
( .)http://www.islamenab.irعلت بنیادى رشد آن ،بینش جهانشمول آن است كه فوق تمایزات نژادى است و به مردمان
امكان مىدهد ضمن حفظ فرهنگ خود ،در چهارچوب اسالم به یكدیگر بپیوندند (شطى1606 ،ش ،ص.)11
هنوز اندك زمانى از پدید آمدن دین اسالم با عنوان دین خاتم و با ایده كاستن از اختالفات و تنازعات نگذشته بود كه مسلمانان
بهسبب عوامل مختلف فكرى ،سیاسى و اجتماعى دچار تفاوتهاى نه چندان كمى در عقاید و رفتار شدند (آقانورى و قادر،
1636ش ،ص .)160دامنه اختالفات هر روز بیشتر گردیده و منازعات پیرو حمایت از تفكرات خاص هر گروه زیادتر شد،
بهطورى كه با گذشت بیش از  1066سال از عمر اسالم ،شاهد شیوه دیگرى از اسالمیّت و تفكرات برگرفته از دین اسالم هستیم.
گسترش فرقهها و تعدد مذاهب در بطن اسالم باعث گشت كه فرقههاى كوچكتر اسالمى زیر ذرهبین دشمنان دیرین اسالم قرار
گیرند و در نهایت آنرا بهعنوان ابزارى جهت خدشه دار كردن اصول اولیه اسالم انتخاب و در چند سال گذشته واژه نامأنوس «
تروریسم» را با عنوان برچسبى غیرمتعارف بر كالبد اسالم حك كردند ،واژه و اصطالحى كه هیچ سنخیتى با دین اسالم نداشته،
بلكه در اصل دین اسالم جهت برچیدن بساط خشونت ،اباحه گرى ،فساد ،بت پرستى و ...بر جهانیان ارزانى شده است.
به اینترتیب ،این تحقیق با موشكافى زمینههاى خشونت زایى متأثر از فرق مذهبى ،متوسل به بزرگترین معجزه اسالم یعنى
قرآن گردیده و در همین راستا به وضوح به تشریح موضوع پرداخته و در نهایت دین اسالم را كه آخرین نداى حق خواهى و
برقرارى عدالت اجتماعى است ،مبرّى از هرگونه اتهام دانسته و نشان داده است كه فرمایشات حق تعالى چیزى جز دعوت به
وحدت و صلح خواهى نیست و اعمالى كه این روزها در عراق و سوریه و دیگر كشورهاى اسالمى با اسم اسالم انجام مىگیرد،
چیزى جز تفسیرهاى غلط ،یا بازیچه قرار گرفتن فرق بدون هویت در بازى كارگردانان متبحر غربى نیست .بنابر آنچه گذشت،
به روشنى مىتوان اظهار داشت كه حلقه مفقوده و كلید رهایى ملل مسلمان از خدعه به كار گرفته شده ،از طریق اجانب ،فراهم
كردن زمینههاى برقرارى وحدت پایدار و توجه بیشتر به تفكرات منتهى به رسیدن به همگرایى اسالمى است كه این دستاورد فقط
از طریق برجستهسازى راهبردهایى بهدست مىآید كه این مهم را نتیجه بخش جلوه مىدهند.

گروهها و فرقههاى مذهبى افراطى
تفكر فرقهاى مىتواند از كوچكترین نهاد اجتماعى؛ یعنى خانواده ،براى رشد و گسترش طولى و عرضى خود در جامعه بهره
ببرد ،مانند مافیاى سیسیل كه در اصل یك تشكل فرقهاى خانوادگى با هدف منافع مادى و ثروت اندوزانه و كسب قدرت سیاسى
اجتماعى بود ،یا مىتواند از بزرگترین نهاد اجتماعى؛ یعنى دولت ،براى پیشبرد اهداف خود بهرهمند شود .مانند نازیسم و
صهیونیسم كه ساختارى فرقهاى دارند .بنابراین ،در تعریف «فرقه» باید ابتدا به این نكته توجه كرد كه با یك ساختار روانى
مواجه هستیم ،نه یك نهاد اجتماعى .به عبارت دیگر ،فرقه پیش و بیش از آنكه یك نهاد اجتماعى باشد ،یك ساختار روانى است.
این ساختار چنانچه در جهت منافع سودجویانه و تجارى مورد استفاده قرار بگیرد ،فرقهاى تجارى و اقتصادى خواهد بود ،مانند
شركتهاى هرمى یا گولدكوئیستى .چنانچه امور امنیتى و تروریسم را در خدمت منافع خود بگیرد ،تبدیل به فرقهاى تروریستى
خواهد شد ،مانند القاعده و مجاهدین خلق .شاید بتوان گفت :تفكر فرقهاى ،هر قالبى را كه به استخدام خود درآورد ،آن قالب را
مطابق ساختار روانى خود تغییر داده ،استحاله مىكند .یك فرقه مذهبى ،اگرچه از متن و بطن یك دین جا افتاده براى رشد خود
استفاده مىكند ،اما در كوتاه مدت ،تمام آموزههاى دین پایه را به نفع خود جعل و استحاله مىكند (تاجیك و احمدى1631 ،ش،
ص.)163
تعریف افراطگرایى دشوار است ،مىتوان گفت :افراطگرایى یكى از صورتهاى پدیدارى بنیادگرایى است .البته افراطگرایى،
بُعدى بیش از بنیادگرایى در خود دارد كه آنرا از بنیادگرایى متمایز مىكند .این بُعد ،در واقع« ،خشونت» است« .افراطگرا لقبى
است كه به آن دسته از افراد یا گروههایى مىدهند كه عموما بهمنظور تحمیل باورها ،ایدئولوژىها یا ارزشهاى اخالقى خود به
دیگران ،به خشونت متوسل مىشوند» .یكى از عرصههاى تجلى افراطگرایى ،در میان فرقههاى مذهبى است .اینگونه از
افراطگرایى ،بر هویت انحصارى یك گروه مذهبى تأكید و تمركز دارد و سایر گروهها را اَشكال ناروا یا انحرافى از آن مذهب و
بنابراین مستحق خشونت مىداند .این خشونت براساس تقویم مذهبى و در مكانها و زمانهاى مقدّس اعمال مىشود .همچنین،
عالوه بر عموم پیروان یك فرقه ،شخصیتهاى مهم و تأثیرگذار آن فرقه ،هدف این نوع خشونت قرار مىگیرند (عطایى و
شهوند1631 ،ش ،صص58و.)50

فرقه گرایى مذهبى كه بیشتر بهصورت رادیكالیسم مذهبى ظاهر مىشود ،بهدلیل افراط و كج فهمى در استنباطهاى مذهبى ،در
عمل نیز از خود رفتارهاى افراطى بروز مىدهد كه عملیات انتحارى بىهدف و كور یكى از آنها است؛ عملى كه از اساس با
آموزههاى اسالمى و آموزههاى سایر ادیان الهى در تضاد است .گروههاى رادیكال مذهبى هم چون القاعده و منافقین با انجام
عملیات انتحارى كور و بىهدف آن هم با استفاده ابزارى از زنان و كودكان ،ازجمله این گروهها به شمار مىروند .البته
رادیكالیسم مذهبى به هیچوجه به پیروان دین اسالم اختصاص ندارد ،بلكه در سایر ادیان ازجمله در میان پیروان مسیحیت و یهود
نیز گروههاى افراطگراى مذهبى كه به عملیات تروریستى متوسل شدهاند ،وجود دارد ،اما با وجود این ،رسانههاى غربى
رفتارهاى قبیح افراطگرایان مسلمانى همچون القاعده را بیشتر برجسته كردهاند ،تا از جاذبه دین اسالم نزد آزاد اندیشان غربى كه
روبه گسترش است ،بكاهند (هاشمى و رضانژاد و محمدى1653 ،ش ،ص.)0
بنا به گفته قرضاوى در كتاب «بیدارى اسالمى» ،افراطگرایى دینى خود را بهصورت اشكال ششگانه ذیل نشان مىدهد.1 :
تعصب ورزیدن بر رأى خویش و عدم اعتراف به نظرات دیگران .1 .الزام جمهور مردم به آنچه خداوند آنها را بدان ملزم
نساخته است .6 .سختگیرى نابجا در عمل به امور دینى .0 .اعمال غلظت و خشونت .8 .گمان بدداشتن نسبت به مردم .0
سقوط در ورطه تكفیر (موسوى1631 ،ش ،ص.)33

اختالفات مذهبى
تضاد و اختالف نسبت و رابطهاى است بین جهات و گرایشهاى متقابل و مغایر باهم در درون یك كل و یك مجموعه؛ وجود
هریك از این گرایشها و جهتها از طرفى مرهون دیگرى و از سوئى نافى دیگرى است .هر تضاد خود داراى تاریخى است،
در مرحله اول رشد هر تضاد ،تنها یك تفاوت بین دو جهت ،یك تمایز بین ضدین ،رؤیت مىگردد ،این اولین درجه رشد تضاد یا
تضاد رشد نیافته است (معصومى1611 ،ش ،ص.)66
یكى از بالهاى بزرگ در زندگى انسانها ،اختالفها ،كشمكشها ،چنددستگىها ،خصومتها و بدبینىهاى حاكم بر جوامع بشرى
است .اختالفاتى كه انسانها را از تعاون ،همفكرى و همكارى بازمى دارد و كارشكنى ،تنازع و دشمنى را در میدان زندگى
جمعى گسترش مىدهد و همچنین تخریب و ركود امكانات و استعدادهاى فراوان و اسراف و تبذیر نعمتهاى الهى را در پى دارد
(مهدى پور1650 ،ش ،ص .)0مىتوان گفت :اختالفات و ستیز انسانها با یكدیگر از آثار عالم طبیعت و تزاحمات مادى و
زندگى اجتماعى انسان است .تاریخ زندگى بشر نشان مىدهد انسانها همواره گرفتار اختالف و ستیز با یكدیگر بودهاند .خداوند
متعال پیش از آفرینش انسان به این ویژگى او توجه داشته و به فرشتگان كه از فلسفه آفرینش چنین موجودى ستیزه جو سؤال
كردند ،فرموده است :من چیزى درباره آدم مىدانم كه شما نمىدانید .ریشه ستیزه جویى انسان به این امر بازمى گردد كه او
عالوه بر آنكه گرایشهاى معنوى و الهى دارد ،زیاده خواه و استخدام طلب بوده و همواره بهدنبال كسب منافع بیشتر است .از
این رو ،براى بهرهمندى بیشتر از امكانات مادى ،به پایمال كردن حقوق دیگران تمایل دارد (عبدالمحمدى1631 ،ش ،ص.)30
اختالفات مذهبى و تفاوت در فهم و تفسیر متون دینى جزء مسائل الینفك كلیه ادیان است كه معموال با گذشت اندك زمانى از
دوران مؤسسان آنها رُخ مىنماید (آداك1651 ،ش ،ص .)13اختالفات مذهبى به هر شكل و بهوسیله هر عاملى كه ایجاد گردد،
در بسیارى از موارد به نزاعها و جنگهاى ویرانگرى تبدیل و بعضا به شكلگیرى قدرتهاى سیاسى تازهاى منجر شده و در
ویرانگرترین حالت به زوال و نابودى یك تمدن انجامیدهاند .عدم توفیق مذهب یهود در گسترش آن و عدم توفیق مسلمانان در
جهانى ساختن دین اسالم به شكل ملموس ،محصول نزاعهاى درون دینى در قرون اولیه ظهور اسالم است .در تداوم همین
منازعات بود كه قدرت دنیاى اسالم رو به ضعف نهاده ،تمدن نوپاى اسالمى یا «عصر زرین اسالمى» به ورطه نابودى افتاد.
بنابراین همانگونه كه وحدت مذهبى از نعمتهاى بزرگ و مایه تعالى پیروان دین است ،تفرقه و تشتت نیز به همان مقدار ،عامل
نابودى و ضعف آنان خواهد بود (رفیعى1651 ،ش ،ص.)110
یكى از پژوهشگران معاصر ضمن اشاره به مواردى از جلوگیرى پیامبر(ص) از اختالف و جدل ،ویژگىهاى اختالف و نوع
رویارویى پیامبر(ص) با آنرا چنین مىشمارد :اوال؛ سعى و تالش صحابه بر عدم اختالف بوده و در صورتى كه زمینهاى براى
شقاق و تنازع پیش مىآمد ،در پرتو هدایت پیامبر از بروز و ظهور آن جلوگیرى مىكردند .صحابه مسائل اختالفى را بر پیامبر
عرضه مىكردند و در برابر داورى خدا و پیامبر(ص) سر تسلیم فرود مىآوردند .همچنین آنان در اختالفات خود بر تقوا و ادب
همت مىگماشتند و حدود و اختالف را نگه مىداشتند و تا آنجا كه ممكن بود ،به مراء و جدال بىحاصل روى خوش نشان
نمىدادند .ثانیا؛ پیامبر(ص) اختالفات را در مواردى برمى تابید كه خود آن موارد تأویل و برداشت متفاوت را مىپذیرفتند .در
این موارد پیامبر حرمت صاحبان آن نظرها را نگه مىداشت .در پرتو چنین تدابیرى موارد اختالفى كمتر به چشم مىخورد
(آقانورى1653 ،ش ،ص.)51
بنابراین تفرقه افكنى ،گسترش سوءظن و بدبینى ،دامن زدن به اختالفات فكرى و حقوقى و زمینهسازى براى خصومت و دشمنى
بین عموم انسانها و بهویژه بین مسلمانان ،سیاستى «شیطانى» و «فرعونى» است .قرآن در این زمینه هشدار داده است .به

تصریح قرآن ،اختالف افكنى بین یوسف و برادران او از توطئههاى شیطان است (مهدى پور1650 ،ش ،ص .)5قرآن
مىفرماید:
«مِن َبعْ ِد أَن َّن َ
زغ ال َّش ْی َطانُ َب ْینِى َو َب ْینَ إِ ْخ َوتِى» (یوسف)166 ،؛
«پس از آنكه شیطان بین من و برادرانم اختالف ایجاد كرد».

تروریسم مذهبى
در فرهنگ و عرف سیاسى ،تعاریف مختلفى ازترور ،تروریست و تروریسم ارائه شده كه در عین تنوع ،بسیار به هم شبیهاند.
در عوض ،معناىترور در اسالم چندان از پراكندگى برخوردار نیست و اغلب در یك گستره محدود به كار رفته است .تروریسم
كه از ریشه التین « »Terrorبهمعناىترس و وحشت گرفته شده است ،به رفتار و اعمال فرد یا گروهى اطالق مىشود كه از
راه ایجادترس و وحشت و به كار بستن زور مىخواهند به هدفهاى سیاسى خود برسند .همچنین كارهاى خشونتآمیز و غیر
قانونى حكومتها براى سركوبى مخالفان خود وترساندن آنان نیز در ردیف تروریسم قرار دارد كه از آن بهعنوان تروریسم
دولتى یاد مىشود (شیرودى1651 ،ش ،ص.)180
جهان اسالم بهویژه در سالهاى اخیر با رواج اصطالحات و تعابیرى چون تروریستهاى اسالمى ،بنیادگرایان مسلمان،
تندروهاى اسالمى و تروریسم اسالمى در سطح بینالمللى در معرض القاى برخى شبههها و ایجاد جوّ خصمانه علیه خود بوده
است كه بارزترین نمونه آن بازتاب تبلیغى بسیار منفى انفجارات  16شهریور ماه آمریكا بر وجهه مسلمانان است .البته نمىتوان
كتمان كرد كه بخشى از مسؤولیت این وضع متوجه خود جوامع اسالمى است؛ زیرا متأسفانه تعداد چشمگیرى از اقدامات
تروریستى بهوسیله یا علیه مسلمانان یا در داخل سرزمینهاى اسالمى انجام مىشود .از سویى دیگر ،برخى كاستىها در این
جوامع ازجمله ناآشنایى با تعالیم حیات بخش اسالم و عدم تحرك شایسته آنها در صحنههاى بینالمللى به این مشكل دامن زده
است (هاشمى1656 ،ش ،ص.)160
یكى از معروفترین جمالتى كه در حال حاضر در میان رسانههاى غربى رواج دارد این است« :همه مسلمانان تروریست
نیستند ،ولى همه تروریستها مسلماناند» (هاشمى و رضانژاد و محمدى1653 ،ش ،ص ،)1در حالى كه این سخن حتى به
اعتراف دانشمندان منصف غربى نیز بىاساس است؛ زیرا بسیارى از گروههاى تروریستى ریشه ایدئولوژیك و مذهبى ندارند و
از طرفى ،بسیارى از گروههاى تروریستى كه ریشه مذهبى و ایدئولوژیك دارند ،مسلمان نیستند ،بلكه از پیروان سایر ادیان و
فرقههاى مذهبى به شمار مىروند .بهترین شاهد بر این ادعا این است كه از میان حدود  05سازمان تروریستى كه در لیست سیاه
اتحادیه اروپا قرار دارند ،حدود  60سازمان تروریستى از این لیست ،هیچ ارتباطى با اسالم ندارند (تودن هوفر1615 ،ش،
ص .)68این در حالى است كه بروز و ظهور رادیكالیسم مذهبى ،در سیاستهاى جنگ طلبانه غرب ریشه داشته و حتى نتیجه
برخى از خشونتها و اعمال تروریستى این گروهها نیز مستقیم و یا غیر مستقیم از همین سیاستها ناشى مىشود و این حقیقت تا
آنجا پیش رفته است كه به اعتراف بسیارى از دانشمندان غربى ،طراحان یكى از بزرگترین عملیات تروریستى جهان یعنى
حادثه  11سپتامبر ،خود سازمان جاسوسى آمریكا و سازمان جاسوسى اسرائیل بودهاند و حتى در كشورهاى اروپایى كتابها و
آثار متعددى براى اثبات این ادعا منتشر شده است (هاشمى و رضانژاد و محمدى1653 ،ش ،ص.)0
نگاهى بر سابقه ترور در بین مسلمانان صدر اسالم وترور پیشوایان دینى ازجمله عمر بن خطاب (000851م) ،عثمان بن عفان
(080813م) و على بن ابى طالب (001833م) ،همگى هرچند با تروریسم بهمعناى امروزى پیوند روشنى ندارند ،ولى پرده از
یك حقیقت برمى دارند و آن اینكه ،ماندگاريِ هراس افكنى در تاریخ ،بیشتر یا بهانگیزههاى كیشى و مذهبى بوده است یا
بهدلیلهاى سیاسى (عالى پور1653 ،ش ،ص .)116اما با همه این تفاسیر جامعهاى كه اسالمترسیم ميكند جامعهاى برخوردار
از امنیت است كه در آن عبادت خدا و دورى از طاغوت محسوس است .اسالم ،یك ایدئولوژى نظاممند و شفاف است كه داراى
اصول اخالقى و جهانبینى معیّن در مورد عدالت سیاسى و اجتماعى است .بهطور بالقوه ،جاذبه و كشش اسالم جهانى است؛
زیرا از نظر این دین تمامى انسانها برابر هستند .از این رو آیات و روایات متعدد و فراوانى در منعترور ،قتل پنهانى و خشونت
وجود دارد كه هیچگونهتردیدى را درباره «تحریم دینىترور» و خشونت باقى نمىگذارد (یزدانى و شبیخون1653 ،ش،
ص.)168
خداوند مىفرماید:
ج ْئتَ َشیْئا ُّن ْكرا» (كهف:)10 ،
« َفان َطلَ َقا حَ َّتى إِ َذا لَقِیَا ُغ َالما َف َق َتلَ ُه َقا َل أَ َق َت ْلتَ َن ْفسا َز ِكیَّة بِ َغی ِْر َن ْفس لَّ َق ْد ِ
«باز به راه خود ادامه دادند ،تا اینكه نوجوانى را دیدند و او آن نوجوان را كشت .موسى گفت :آیا انسان پاكى را بىآنكه قتلى
كرده باشد ،كشتى؟ به راستى كار زشتى را انجام دادهاى».

همانگونه كه از متن آیه برداشت مىشود ،قتل انسان بىگناه از زشتترین اعمال محسوب مىشود ،حتى اگر توسط یك پیامبر
انجام گرفته باشد.
همچنین خداوند در جاى دیگر مىفرماید:
ض َف َكأ َ َّنمَا َق َت َل ال َّناسَ جَ مِیعا َو َمنْ أَحْ َیاهَا َف َكأ َ َّنمَا
«مِنْ أَجْ ِل َذلِ َ
ك َك َت ْب َنا َعلَى َبنِى إِسْ رَ ائِی َل أَ َّن ُه مَن َق َت َل َن ْفسا ِب َغی ِْر َن ْفس أَ ْو َفسَاد فِى األَرْ ِ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ض لمُسْ ِرفونَ » (مائده)61 ،؛
أَحْ یَا ال َّناسَ جَ مِیعا َولق ْد جَ اء ت ُه ْم ُر ُسلنا بِال َب ِّینا ِ
ت ث َّم إِنَّ كثِیرا ِّمنهُم َبعْ َد ذلِ َ
ك فِى األرْ ِ
«به همین جهت بر بنى اسرائیل مقرر داشتیم كه هركس ،انسانى را بدون قتل یا فساد در روى زمین ب ُكشد ،چنان است كه گویى
همه مردم را كشته است و رسوالن ما ،دالیل روشن براى بنى اسرائیل آوردهاند ،اما بسیارى از آنها ،پس از آن در روى زمین،
تعدّى و اسراف كردند».
بهطور قطع یكى از عوامل زمینه ساز فساد بر روى زمین ،قتل و كشتار بىگناهان است .خداوند متعال در این آیه تا جایى پیش
مىرود كه كشتن یك انسان بىگناه را همتراز با كشتن تمام آدمیان مىداند.
در راستاى تأیید مدعاى فوق و واكاوى این مسأله براى مسلمانان ،در قرآن كریم اینگونه ذكر شده است:
للا ُ إِال َّ بِالحَ ِّق َومَن قُتِ َل م ْ
« َوالَ َت ْق ُتلُو ْا ال َّن ْفسَ الَّتِى حَ رَّ َم ّ
َظلُوما َف َق ْد جَ َع ْل َنا ل َِولِ ِّی ِه ُس ْل َطانا َفالَ یُسْ ِرف ِّفى ا ْل َق ْت ِل إِ َّن ُه َكانَ َم ْن ُ
صورا» (اسراء،
)66؛
«و كسى را كه خداوند خونش را حرام كرده ،نكشید ،جز به حق .و آن كس كه مظلوم كشته شده ،براى ولىاش سلطه و حق
قصاص قرار دادیم ،اما در قتل اسراف نكنید ،چراكه او مورد حمایت است».
بنابراین خداوند متعال حد و مرز مشخصى را براى كسانىكه به این گناه بزرگ آلوده گشتهاند ،تعیین كرده است ،آنگونه كه
حجت را براى همه داعیان اسالم تمام كرده است.
خداوند در جایى دیگر در تكمیل این موضوع مىفرماید:
للا رَ بَّ ا ْلعَالَمِینَ » (مائده)15 ،؛
ك َألَ ْق ُتلَ َ
ك لِ َت ْق ُتلَنِى مَا أَ َناْ ِببَاسِ ط َیدِيَ إِلَ ْی َ
«لَئِن َب َسطتَ إِلَيَّ َی َد َ
ك إِ ِّنى أَ َخافُ ّ َ
«(هابیل به قابیل گفت) اگر تو دست به كشتن من بزني ،من دست به كشتن تو نميزنم ،من از خداوند جهانیان ميترسم».
مى توان گفت :قرآن در فرهنگ الهى خویش دربر گیرنده ،تمامى شعائر انسانى و واالمدارانه است و حقوق انسانها را محترم
شمرده و از هرگونه تجاوز به آنها نهى كرده است .خداوند در سرتاسر قرآن ،این موارد را بهعنوان عناصر تهدیدكننده امنیت
معرفى كرده است و آنها را اعمال ضد انسانى مىداند :یكى از آنها ظلم است كه ظالم حتى در زمان سلطه خود مصون نیست.
دیگرى تجاوز به حریم و حقوق دیگران است كه از آن با عنوان تعدّى نام مىبرد .مورد آخر افساد و ایجاد بىنظمى و اختالل در
امور عامه اجتماعى و مرتبط با انسانها است كه آنرا از عوامل سالب امنیت مىداند .با اندكى تأمل مىبینیم كهترور با تعریفى
كه از آن ارائه شد ،تمامى این شرایط را دارا است .پس در مذموم بودنترور با این استدالل شكى نیست (محقق داماد و تقىزاده
قوژدى1655 ،ش ،ص.)31
بهرغم همه این تأكیدهاى قرآنى و حتى اذعان شرق شناسان به حرمتترور در اسالم ،گروههاى افراطى و انحرافى مانند طالبان
و القاعده در جهان اسالم ،با عملیات انتحارى و بمبگذارىها ،غیر نظامیان و انسانهاى بىگناه را با تفسیر اشتباه و استناد به
آیات قرآن و سنت رسول للا به كام مرگ مىبرند .در واقع منشأ اعتقادات بنیادگرایان رادیكال ،بدعتهاى وهابیون و تئورى
پردازان تروریست بنیادگراى رادیكال است كه با جمود و تحجر بدون پشتوانه عقلى و منطقى به نام اسالم ،ماهیت ضد
تروریستى جهاد را خدشهدار مىكنند .واقعیت آن است كه عقاید و نمادها و مناسك دینى ،اگر روح توحید را كه اساس اسالم
است ،با خود نداشته باشند ،در دامن ایدئولوژىهاى مدرن خواهند افتاد .همانگونه كه این امر در مورد بنیادگرایان به وقوع
پیوست .آنها بهدلیل انحراف از اندیشههاى اسالمى ،تأكید زیاد بر عملگرایى و غفلت از جوهر دینى در دامان مدرنیسم افتادند،
تا بتوانند مقاصد خود را عملى سازند (یزدانى و شبیخون1653 ،ش ،ص.)163

نووهابیسم و چالشهاى عصر حاضر
جهان اسالم در طول قرن بیستم شاهد ظهور و تكامل جنبشهاى اسالمى تندرو در مقیاسى وسیع و متعدد بوده است .این جنبشها
هم بهلحاظ نظرى و هم بهلحاظ عملى ،براى نظامهاى سیاسى مستقر ،چالش آفرین بودهاند .در عرصه نظرى ،این جنبشها با
طرح اندیشه حكومت اسالمى و ضرورت تحقق اصل حاكمیت الهى در جامعه ،مشروعیت رژیمهاى حاكم در جهان اسالم را
مورد تردید و پرسش قرار دادهاند .رهبران و هواداران جنبشهاى اسالمى ،اغلب با این ادعا كه رژیمهاى سیاسى مستقر ،بر

پایهها و اصول دینى استوار نیستند و دولتمردان براساس آموزهها و قواعد اسالمى جامعه را اداره نمىكنند ،خواستار ایجاد
دگرگونى در نظام سیاسى و در نتیجه برقرارى حكومت اسالمى بودهاند .در حالى كه اسالم گرایان در صدد اجراى الگوى دینى
سیاست و حكومت در جامعه هستند ،اغلب سیاستمداران حاكم در جوامع اسالمى ،اجراى الگوهاى سكوالر و رواج ارزشها و
هنجارهاى غیر دینى را مد نظر قرار دادهاند كه بهشدت مورد خشم و نفرت اسالم گرایان است .این دوگانگى و تضاد در آرمانها
و اهداف سیاسى ،منشأ نزاع و درگیرى میان آن دو بوده و طبیعى است كه نظامهاى سیاسى مستقر ،جنبشهاى اسالمى را تهدیدى
جدى براى بقا و ثبات خود فرض كنند (خسروى1656 ،ش ،ص.)851
از جریانات فكرى وارادتى كه مانع توسعه فرهنگ دینى در جهان اسالم گشته ،تفكر وهابیت است .این تفكر با هویت قشرگرایى
و جموداندیشى خود ،مانع تعمیق فرهنگ دینى گردیده و غیر مستقیم جاذبه گرایش مردم به دین را از آنان گرفته است .این تفكر
با یكسونگري خود جامعیت را از تفكر دینى بازگرفته و با شعار تكفیر ،از موانع توسعه تفكر دینى بوده و بر شدت تفرقه و
اختالف مسلمانان دامن زده و آنان را رو در روى یكدیگر قرار داده است (رحمانى1636 ،ش ،ص.)105
وهابیت جنبش اصالحطلبى است كه توسط محمد بن عبدالوهاب (11611118ق) در قرن  15میالدى بهوجود آمد ،وى اعتقاد
داشت كه بعد از قرن سوم قمرى ،اسالم تحریف شد و باید از خرافات زدوده شود .به نظر عبدالوهاب و همفكران او ،ضعف
مسلمانان و سقوط عظمت ایشان ،سببى جز فسا ِد عقیده ندارد .به اعتقاد آنها حیات را قیمتى نیست ،مگر اینكه در راه برافراشتن
بیرق حق و دفع ظلم عمل كنند (بخشى شیخ احمد1650 ،ش ،صص.)111118
وهابىها كه تنها یك درصد از جمعیت مسلمانان را تشكیل مىدهند و نیز جنبش بزرگتر سلفى ،آنگونه كه تصور مىشود،
بىرحم و خشن نیستند ،بلكه فقط محافظه كار و بنیادگرا هستند .آنها عموما كشتار انسانهاى بىگناه را مجاز نمىدانند .تنها
سلفىهاى تكفیرى به این امر معتقدند كه اقلیت بسیار كوچكى را در بین جنبش بزرگ سلفى تشكیل مىدهند .سلفىهاى تكفیرى به
موارد زیر معتقدند:
 .1تكفیر :آنها به خودشان اجازه مىدهند كه علیه مسلمانان دیگر نیز در صورتى كه اعمال آنها مورد قبول نباشد ،بهعنوان
كافر و مرتد اعالم جنگ دهند ،چه رسد به غیر مسلمانان.
 .1رد اقتدار سیاسى :تكفیرىها هر صاحب اقتدار سیاسى را كه از عقاید آنها پیروى نكند ،نامشروع و قتل آنرا واجب
مىدانند.
 .6رد قواعد جهاد :به اعتقاد اكثریت قریب به اتفاق مسلمانان جهان ،در اسالم جهاد وقتى واجب مىشود كه سرزمینهاى
اسالمى مورد تهاجم و تهدید قرار گیرد (جهاد تدافعى) .جهاد همچنین داراى قواعد خاص خود ازجمله عدم كشتار غیر نظامیان
است .تكفیرىها به هیچكدام از این قواعد پایبند نیستند و كشتار مردم بىگناه را نیز مجاز مىدانند.
 .0رد حرمت خودكشى :در اسالم ،مسیحیت و یهودیت خودكشى گناه نابخشودنى محسوب مىشود ،در حالى كه تكفیرىها
خودكشى براى كشتن دشمنان خدا را شهادت مىدانند.
 .8تروریسم :تكفیرىها براى كشتن دشمنان خدا ،تروریسم را مجاز مىدانند .به عبارت دیگر یك شاخه كوچك رادیكال در
اجتماع سلفى یعنى تكفیرىها معتقدند كه استفاده از خشونت وترور براى بركنارى رهبرانى كه براساس اسالم حقیقى حكومت
نمىكنند ،یك وظیفه اسالمى است (عباسزاده فتحآبادى1655 ،ش ،صص110و.)118
حمالت انتحارى كه امروزه در عراق ،پاكستان ،افغانستان و هر كشور دیگر اسالمى مشاهده مىكنیم ،عموما با پشتوانه فكرى
سلفىهاى تندرو صورت مىگیرد؛ سلفیانى كه فرماندهى و بدنه تروریسم در خاورمیانه را در اختیار دارند .مفتىهاى آنان چنین
مىپندارند كه شیعیان از دین خارج گشتهاند و آنچه شیعه «حرم» مىنامد ،بتخانهاى بیش نیست .بنابراین ،كشتن شیعیان و
تخریب اماكن مقدس آنان روا است .آنان اینگونه جوانان بسیارى را به كام مرگ مىفرستند و به آن بیچارهها القا مىكنند كه اگر
این چنین به میان جمعیت شیعیان بروند و خود را منفجر كنند ،به بهشت مىروند .متأسفانه مىبینیم نفوذ این جریان همچنان رو به
افزایش است و به موازات دخالت و نفوذ غرب و آمریكا در خاورمیانه ،گروههاى افراطى مانند القاعده و دیگر گروههاى تندرو
سلفى وهابى هم به مرور رهبرى فكرى سیاسى و ایدئولوژیك افكار عمومى ناراضى از غرب را در بسیارى از مناطق جهان
اسالم بر عهده مىگیرند .این مىتواند تهدید جدى براى جهان اسالم باشد كه براى نشان دادن حرمت این عمل از سوى قرآن ،به
این آیه اشاره مىگردد:
« َوالَ َت ْق ُتلُو ْا أَنفُ َس ُك ْم إِنَّ ّ
للاَ َكانَ ِب ُك ْم رَ حِیما» (نساء)13 ،؛
«خودكشى نكنید و خون همدیگر را نریزید ،بیگمان خداوند نسبت به شما مهربان خواهد بود».
خداوند در آیه بعد ،سرانجام كسانى را كه به این عمل به هر صورتى دست زنند ،تشریح مىكند:
ك ع ُْد َوانا وَ ُ
ك َعلَى ّ
للاِ یَسِ یرا» (نساء)66 ،؛
ظ ْلما َفس َْوفَ ُنصْ لِی ِه َنارا َو َكانَ َذلِ َ
« َومَن َی ْف َع ْل َذلِ َ

«و كسىكه چنین كارى «یعنى خودكشى یا خوردن به ناحق اموال دیگران» را تجاوزگرانه و ستمگرانه مرتكب شود ،او را با
آتش دوزخ مىسوزانیم و این براى خدا آسان است».
عملیات كشتار جمعى كه گروههاى تكفیرى آنرا بهصورت مكرر و فزایندهاى دنبال مىكنند ،دربر دارنده خصوصیاتى است كه
اسالم آشكارا و در كمال روشنى ،از آنها به دور است .این خصوصیات عبارتند از:
 .1هدف قرار دادن زنان ،كودكان و سالمندان و قتل آنها :ریختن خون كودكان و زنان و سالخوردگان كه گروههاى افراطى
همه روزه آنرا دنبال مىكنند ،چیزى است كه اسالم بهشدت مسلمانان را از آن برحذر داشته است (مبلغى1650 ،ش ،ص )00و
این عمل چیزى جز خارج شدن آیین اسالم از رسالت اصلى خویش نیست كه همانا رعایت عدالت و برقرارى آن در بین
مظلومان و ستمدیدگان جهان است .بهطور قطع این افراد همیشه در دیدگاه رسول خدا جزء كسانى به شمار مىآمدهاند كه اختیارى
از خود نداشتهاند و برشمارى آنان جزء مظلومان و محرومان جامعه ،در اولویت قرار داشته است و به كارگیرى اصطالح
«تعدى» و تجاوز در آیات قرآن ،با هدف جلوگیرى از كشتار بىرحمانه مردم ناتوان و بىدفاع است ،جداى از این ،هر آدم
منصف و منطق گرایى حتى اگر مسلمان نیز نباشد ،خود را مجاز به كشتن مردم بىدفاع نمىداند.
 .1عدم تفكیك میان گناهكار كافر و بىگناه كافر :كشتار جمعى متضمن درهم آمیختن گناهكار و بىگناه است .این درهمآمیزى
با این آیه قرآنى كه مىگوید:
ازرَ ة ِو ْزرَ أ ُ ْخرَ ى» (فاطر)15 ،؛
« َو َال َت ِز ُر َو ِ
«هیچ گناهكارى بار گناه دیگرى را به دوش نمىكشد»
كامال مخالف است .همچنین یكطرفه به قاضى رفتن و مسلمانان با مذاهب غیر را كافر تلقى كردن و كشتار آنها ،در حالى كه
هنوز هیچ مناظره و گفتگویى صورت نگرفته است ،تا گناهكارى طرف مقابل ثابت شود ،ممنوع است ،از این رو خداوند متعال
مىفرماید:
« َومَن َی ْق ُت ْل م ُْؤمِنا ُّم َت َعمِّدا َفجَ َزآؤُ هُ جَ َه َّن ُم َخالِدا فِیهَا َو َغضِ بَ ّ
للا ُ َعلَ ْی ِه َولَ َع َن ُه َوأَ َع َّد لَ ُه َع َذابا َعظِ یما» (نساء)36 ،؛
«و كسىكه مؤمنى را از روى عمد بكشد (و از ایمان او باخبر بوده و تجاوزكارانه او را به قتل برساند و چنین قتلى را حالل
بداند ،كافر به شمار مىآید و) كیفر او دوزخ است و جاودانه در آنجا مىماند و خداوند بر او خشم مىگیرد و او را از رحمت
خود محروم مىسازد و عذاب عظیمى براى او تهیه مىبیند».
همچنین خداوند مىفرماید:
« َومَا َكانَ لِم ُْؤمِن أَن َی ْق ُت َل م ُْؤمِنا إِال َّ َخ َطئا» (نساء)31 ،؛
«هیچ مؤمنى را نسزد كه مؤمن دیگرى را بكشد ،مگر از روى خطا».
نیز در قبال كسانىكه از راه حق دور گشته و یا مسیر اشتباه را درست تلقى كردهاند و كشتن مسلمان و غیر مسلمان ،گناهكار و
بىگناه را بهصورت وسیع و با شیوههاى غیر متعارف كه هیچ سنخیتى با دین صلح و رحمت ندارد ،تبلیغ كرده و در دستور كار
خود قرار داده و در دیندارى راه افراط را پیش گرفتهاند ،اینگونه مىفرماید:
یل»
«قُ ْل یَا أَهْ َل ا ْل ِك َتا ِ
ضلُّو ْا َكثِیرا وَ َ
ضلُّواْ مِن َق ْب ُل َوأَ َ
ب الَ َت ْغلُو ْا فِى دِینِ ُك ْم َغ ْیرَ ا ْلحَ ِّق َوالَ َت َّتبِعُو ْا أَهْ َواء َق ْوم َق ْد َ
ضلُّو ْا عَن َس َواء ال َّسبِ ِ
(مائده)11 ،؛
«بگو:اى اهل كتاب! به ناحق در دین خود راه افراط و تفریط مپویید و از اهواء و امیال گروهى كه پیش از این گمراه شدهاند و
بسیارى را گمراه كردهاند و از راه راست منحرف گشتهاند ،پیروى منمایید».
در كل مىتوان گفت :وضعیت كنونى از اشغال افغانستان و عراق گرفته تا انقالبهاى كشورهاى عربى و رُخدادهاى این چنینى
كه زمینههاى ایجاد شرایط اسفبار در حال حاضر را فراهم آوردهاند ،نشان از عدم تعادل در جریانات فكرى مذهبى عصر حاضر
در میان مسلمانان دارند كه برونداد این قضیه بدین صورت خودنمایى كرده و در این میان شاید سهم حاكمان و سردمداران
كشورهاى اسالمى در خیزش چنین جریانهایى كم نبوده است ،از ناتوانى در اداره كشورها بهصورت عدالتمندانه گرفته ،تا
ضعف و ناتوانى سیاسى در برابر تهاجمات بدون فیلتر دول غربى همه و همه در تولد این فرزندان ناخلف تأثیر داشتهاند.
بنابراین تأكیدى دوباره و عملگرایانه بر «وحدت و تقریب مذاهب اسالمى» بهعنوان تنها راهبردى كه نه در این عصر ،بلكه در
همه اعصار مد نظر علماى جهان اسالم بوده است ،مقدمهاى است براى پیشگیرى از گسترش چنین تفكرات مسموم و
مغرضانهاى كه چیزى جز بدنامى جهان اسالم بهدنبال ندارند .با ارائه راهكارهاى عملى گرداندن آن ،در پرتو یزدان دوباره
جهان اسالم روى صلح و آرامش را به خود خواهد دید و در نهایت نقشه مستكبران مبنى بر فروپاشى ایدئولوژى و مكتب اسالم
به باتالقى براى آنان بدل خواهد گردید.

جنگ عامل زمینه ساز خشونت در قرآن
با الهام از ماهیت و تعریف آسیب اجتماعى مىتوان آنچه در پى مىآید را تعریفى بهتر و متناسب با بحث ما در ارتباط با
اصطالح «خشونت» دانست« :اقدام علیه جسم ،جان ،شرف ،مال ،حقوق فطرى ،طبیعى ،اجتماعى و معنوى فرد ،افراد،
هویتها و هنجارهاى اجتماعى» (میرخلیلى1613 ،ش ،ص.)111
واژه اقدام در تعریف فوق ،شامل اقدامهاى فیزیكى همچون قتل ،ضرب ،جرح ،غارت ،دزدى و نیز اقدامهاى معنوى مانند تهدید،
توهین ،بهتان ،سُخریه و ...مىگردد؛ چه این هردو طیف ،از مصادیق اقدام علیه مىباشد ،چنان كه این تعریف ،گونههاى متنوع
خشونت فردى ،گروهى ،سیاسى ،روانى ،اقتصادى و فرهنگى را در قلمرو خویش جاى مىدهد .این تعریف از خشونت را
مىتوان نزدیكترین تعریف خشونت با آموزههاى قرآنى و نگرش دینى نسبت به خشونت دانست؛ چه قرآن ،شمار وسیعى از
رفتارها را در قلمرو خشونت قرار مىدهد؛ رفتارهایى همچون ،قتل ،ضرب ،جرح ،سرقت ،زنا ،ربا خوارى ،تمسخر ،استهزا،
افترا و غیبت ،بخشى از رفتارهاى خشونتآمیزى هستند كه قرآن از آنها یاد كرده است.
خداى اسالم ،چنان كه قرآن تصویر مىكند ،خداى بىطرف ،ساكت و الل نیست ،بلكه خدایى است كه صفتهایى همچون رحمت
و مهربانى ،گذشت و بخشایشگرى و قهّاریت و جبّاریت و شدیداالنتقام بودن را توأمان و همزمان دارد ،هرچند كه صفات گروه
نخستین بر گروه دوم غلبه دارد .او خدایى است (هاشمى1656 ،ش (الف) ،ص )130كه همواره جانب بردگان ،ستمدیدگان و
قربانیان جور و خشونت را مىگیرد و در كنار تهیدستان ،گرسنگان و قربانیان بىعدالتى است ،خداى قرآن ،نگران مشكالت
ِ
روزانه و شبانه و لحظه لحظه زندگى كسانى است كه رنج مىبرند ،او هرجا كه بىعدالتى ،بهره كشى و خشونت و ستم است ،به
مخالفت برمى خیزد ،او ستمگران خشونتگرا را نابود مىكند ،تا عدالت ،بهروزى ،برادرى و برابرى را تأمین كند .جانبدارى
خداوند از ستمدیدگان ،نه بدان سبب است كه آنها در ناموس و طبیعت ،كرامت و تقدس پیشینى افزونتر از ستمگران دارند ،بلكه
بدان سبب است كه ستمگران و خشونت پیشگان عامالن ناامنى و نابرابرى در جامعه و مانع تحقق اهداف آرمانى اسالمى و
خدایى در جامعهاند؛ چه از منظر اسالمى ستمگران و ستمدیدگان هردو شریك و انباز همسان در آغاز انسانیتاند .این آموزهاى
مشترك و حیاتى در تمامى ادیان آسمانى است (هاشمى1656 ،ش (ب) ،ص.)111
مهمترین دغدغه اسالم تالش براى پیشگیرى از بروز زمینههاى خشونت و جنگ مىباشد .وقتى شرایط بهسوى تنش پیش مىرود
و هر روز با عمیقتر شدن اختالفها ،تنشها تشدید مىشود ،مىتوان وقوع خشونت و آغاز جنگ را در آینده پیشبینى كرد.
مهمترین وظیفه افراد و سازمانهاى ذى نفوذ و ازجمله بازیگران سیاسى این است كه با توسل به هر شیوهاى ،از رسیدن طرفها
به این نتیجه كه راهى جز جنگ نیست ،جلوگیرى كنند (علیخانى1658 ،ش ،ص .)111خداوند در قرآن كریم مىفرماید:
للا إِ َّن ُه ُهوَ ال َّسمِی ُع ا ْل َعلِی ُم» (انفال)01 ،؛
« َوإِن جَ َنحُو ْا لِل َّس ْل ِم َفاجْ َنحْ لَهَا َو َت َو َّك ْل َعلَى ّ ِ
«چنانچه دشمن شما به صلح راغب بود ،شما نیز صلح را بپذیرید».
« َفإِ ِن اعْ َت َزلُو ُك ْم َفلَ ْم ُی َقاتِلُو ُك ْم َوأَ ْل َق ْواْ إِلَ ْی ُك ُم ال َّسلَ َم َفمَا جَ َع َل ّ
للا ُ لَ ُك ْم َعلَی ِْه ْم س َِبیال» (نساء)36 ،؛
«اگر در اثناى جنگ دشمنان شما از شما دورى كردند و دیگر با شما پیكار نكردند و به شما پیشنهاد صلح دادند ،در این صورت
خداوند به شما اجازه جنگ و مبارزه نمى دهد».
َان الَّذِینَ َیقُولُونَ رَ َّب َنا أَ ْخ ِرجْ َنا مِنْ َه ِذ ِه ا ْل َقرْ َی ِة ا َّ
لظال ِِم أَهْ لُهَا
یل ّ ِ
« َومَا لَ ُك ْم الَ ُت َقاتِلُونَ فِى س َِب ِ
للا َوا ْلمُسْ َتضْ َعفِینَ مِنَ الرِّ جَ ا ِل َوال ِّنسَاء َوا ْل ِو ْلد ِ
َّ
َّ
ك َنصِ یرا» (نساء)18 ،؛
ك َولِ ّیا َواجْ عَل ل َنا مِن ل ُدن َ
َواجْ عَل لَّ َنا مِن لَّ ُدن َ
«چرا در راه خدا و (در راه) مردمان و زنان و كودكانى كه (بهدست ستمگران) تضعیف شدهاند ،پیكار نمىكنید؟ همان افراد
(ستمدیدهاى) كه مىگویند :پروردگارا؛ ما را از این شهر (مكه) كه اهلش ستمگرند ،بیرون ببر و از طرف خود براى ما
سرپرستى قرار ده و از جانب خود براى ما یار و یاورى تعیین فرما».
آیات باال به وضوح روح صلح ،مهرورزى و مودت دین اسالم را متجلى ساختهاند و بهخوبى نشان از عدم تمایل و كشش این
آیین بىنقص بهسوى خشونت و هر انگاره دیگر مشابه آن دارند .خداوند متعال با روشن ساختن مسیر تصمیمگیرى و
تصمیمسازى مسلمانان از طریق قرآن ،به آنان درس پایمردى ،ایثار و فداكارى مىدهد و آنان را از خودسرىهاى بدون پایه و
بدون مبناى دینى منع مىكند و در بیشتر مواقع آنان را به صبر و خویشتندارى دعوت كرده و از جنگ و پیكارهاى بیهوده
برحذر داشته است .ظالم و ستمگر را كه نماد خشونت و افساد روى زمین است ،از دشمنان مسلمانان و ستمدیدگان و مظلومان را
یار و یاوران نبى اكرم برشمرده است ،جنگ را نه براى برترى جویى و ازدیاد قدرت ،بلكه براى رهانیدن مظلومان از یوغ
پادشاهان ظالم و برقرارى صلح و برابرى در عرصه گیتى توصیه مىكند و آن موقع كه دشمن موافق صلح بود ،مسلمانان را به
آشتى جویى و رفتار مسالمتآمیز دعوت مىنماید.

همچنین آیات ذیل ،موضع اسالم را در خصوص فراهم كردن زمینههاى خشونت و فساد روشن و نقشه راه را براى پیروان به
حق خود تجویز مىكند:
خ َذ مِن ُك ْم َوی َْغفِرْ لَ ُك ْم َو ّ
«یَا أَ ُّیهَا ال َّن ِبيُّ قُل لِّمَن فِى أَ ْیدِی ُكم ِّمنَ األَسْ رَ ى إِن َیعْ لَم ّ
للا ُ َغفُور رَّ حِیم»
وب ُك ْم َخیْرا ی ُْؤتِ ُك ْم َخیْرا ِّممَّا أ ُ ِ
للا ُ فِى قُل ُ ِ
ِ
(انفال)16 ،؛
«اى پیامبر ،به اسیرانى كه در دست شما هستند ،بگو اگر خداوند بداند كه در دلهاى خود نیت خیرى دارید ،بهتر از آنچه كه از
شما گرفته شده ،به شما خواهد داد و گناهانتان را ميآمرزد كه خداوند بسى آمرزنده و مهربان است».
للاِ الَّذِینَ ُی َقاتِلُو َن ُك ْم َوالَ َتعْ َت ُدو ْا إِنَّ ّ
یل ّ
للاَ الَ ُیحِبِّ ا ْلمُعْ َتدِینَ » (بقره)136 ،؛
« َو َقاتِلُو ْا فِى سَبِ ِ
«با كسانى كه به جنگ شما ميآیند ،در راه خدا پیكار كنید و تجاوز روا مدارید كه خدا تجاوزگران را دوست نميدارد».
آیه اخیر ،سه قید را براى جنگ كه رویدادى منتهى به خشونت است ،ذكر نموده است :نخست آنكه مسلمانان در راه خدا بجنگند
(نه براى دنیاطلبى و غنیمتیابى كه زمینههایى براى گسترش و بسط خشونت هستند) .دوم آنكه مسلمانان با كسانى بجنگند كه
براى پیكار با ایشان آمدهاند (نه كسانىكه سر جنگ با آنها ندارند) .سوم آنكه مسلمانان به هیچكس تجاوز روا ندارند؛ یعنى زنان
و كودكان و پیران و كسانى را كه اهل جنگ نیستند ،محترم شمرند ،چنان كه طبرى از ابنعباس (پسر عموى پیامبر) آورده كه
در تفسیر آیه فوق گفت« :زنان و كودكان و پیرمردان و كسىكه اظهار صلح به شما مىكند و دست از جنگ بازمى كشد،
هیچكدام را نكشید كه اگر چنین كردید ،بىتردید تجاوز نمودهاید» (یغمایى1680 ،ش ،ج ،1ص.)115
بنابراین مىتوان گفت :از نظر اسالم ،جنگ براى تحمیل عقیده مجاز نیست .جنگ در اسالم حالتى اضطرارى دارد؛ یعنى پس از
تهاجم دشمن ضرورت پیدا مىكند و بعد از درهم شكستن آن دیگر ضرورت ندارد .بحث جهاد فقط در قالب ایدئولوژى بنیادگرایى
اسالمى قابل بررسى است .چنانچه گفته شد ،جریانهاى وهابى و سلفى كه از جریانهاى مهم بنیادگرا محسوب مىشوند ،معتقد
به خشونت نیستند و فقط سلفىهاى تكفیرى كه بخش بسیار كوچكى از جریان بزرگ سلفى را تشكیل مىدهند ،معتقد به كاربرد
خشونت علیه دشمنان خود هستند .بنیادگرایى افراطى در دهههاى اخیر بهترویج و تشویق عملیات تروریستى انتحارى پرداخته
است .اما اسالم سنتى هم مثل مسیحیت و یهودیت خودكشى را حرام مىداند و آنرا یك گناه بزرگ به حساب مىآورد (عباسزاده
فتح آبادى1655 ،ش ،ص.)118

وحدت و همگرایى اسالمى
وحدت و اتحاد در لغت هردو از یك ماده تشكیل شدهاند كه بهمعناى یكى بودن و یگانگى است (عمید1653 ،ش ،ص.)1601
تقریب بین مذاهب اسالمى در اصطالح كه با استفاده از نظرات بزرگان و دانشمندان اسالمى تعریف مىشود عبارت است از:
«همبستگى مسلمانان بر مشتركات و مسلّمات دین اسالم ،در آمال و مقاصد آن با حفظ و رعایت مرزها ،كه به منزله مجموعه
واحد به شمار آیند» .روشن است كه تعریف اصطالحى وحدت و انسجام امت اسالمى با مقاصد قرآنى منافات ندارد؛ زیرا با
وجود بعضى از اختالفها ،فرقههاى اسالمى ناگزیرند باهم كنار بیایند ،تا اهداف مشترك امت اسالمى تحقق یابد (رضوى،
1636ش ،ص.)11
مبناى اصلى و حقیقى وحدت امت اسالمى ،دین مبین اسالم است ،بنابراین ،منشأ اولیه خود را از فطرت سلیم انسانى مىگیرد كه
خداى سبحان آنرا در نهاد همه انسانها قرار داده است .بنابراین تحوالتى كه این دین فطرى در طول حیات بشر داشته است،
مربوط به فروع جزئى احكام است كه از تنوع موقعیتهاى زندگى و حیات انسان در جوامع گوناگون سرچشمه گرفته است .بر
این اساس اصول و مبادى كلى كه متن دین الهى و ساختار آنرا شكل دادهاند ،همواره در طول تاریخ متحد بودهاند .البته این خود
در گستره وسیعتر مىتواند مبناى وحدت ادیان الهى نیز باشد كه تمامى پیامبران الهى آنرا به بشریت تفهیم و تعلیم و تبلیغ نمودند
(اصغرى1650 ،ش ،ص.)83
خداوند مىفرماید:
ون» (انبیاء)31 ،؛
«إِنَّ َه ِذ ِه أ ُ َّم ُت ُك ْم أُمَّة َوا ِ
حدَة َوأَ َنا رَ ُّب ُك ْم َفاعْ ُب ُد ِ
«این امت شما ،امت واحده است و من پروردگار شمایم ،پس عبادت كنید مرا».
نیز فرموده است:
ون» (مؤمنون)81 ،؛
« َوإِنَّ َه ِذ ِه أ ُ َّم ُت ُك ْم أُمَّة َوا ِ
حدَة َوأَ َنا رَ ُّب ُك ْم َفا َّتقُ ِ
«و این امت شما امت واحده است و من خدا و پروردگار شما مىباشم ،پس از من بترسید».

اسالم دین صلح است .این حقیقت از تعالیم اسالمى و خود كلمه اسالم ناشى مىشود .به مسلمانان سفارش شده است كه در هنگام
دیدار یكدیگر به هم سالم بگویند و در آخر هر نماز نیز سفارشى به سالم شده است ،این مسأله به این معنى است كه قرآن به
صلح و آرامش بهعنوان یك ارزش اسالمى نگاه مىكند ،در حقیقت اسالم و صلح هردو از ریشه سالم هستند .عالوه بر این ،سالم
یكى از صفات خداوند است و خداوند این كلمه را انتخاب كرده است براى اینكه یكى از صفاتش را بر مؤمنان یادآورى كند
(ساجید1658 ،ش ،ص .)80بنابراین همزیستى مسالمتآمیز از مهمترین آرمانهاى بشرى است .اسالم اصول صلح و مسالمت
را پى ریزى نموده و از این طریق راه را براى زندگى مسالمتآمیز هموار ساخته است .صلح و صفا روح اسالم است و واژه
اسالم از ماده «سلم» گرفته شده كه متضمن معناى سالمت ،امنیت ،صلح و صفا است .قرآن كریم به پیروان خود دستور مىدهد
همگى در حوزه صلح و سلم وارد شوند:
«یَاأَ ُّیهَا الَّذِینَ آ َم ُنو ْا ْاد ُخلُواْ فِى ال ِّس ْلم َكآ َّفة َوالَ َت َّت ِبعُو ْا ُخ ُ
ت» (بقره.)165 ،
ط َوا ِ
ِ
عالقه اسالم به صلح میان انسانها بهحدى است كه به مؤمنان نوید مىدهد شاید بر اثر رفتار مسلمانان ،میان آنها و دشمنان
دوستى پدید آید:
للا ُ َقدِیر وَ َّ
للا ُ أَن َیجْ َع َل َب ْی َن ُك ْم َو َب ْینَ الَّذِینَ عَا َد ْی ُتم ِّم ْنهُم م ََّودَّة وَ َّ
« َعسَى َّ
للا ُ َغفُور رَّ حِیم» (ممتحنه)1 ،؛
«امید است كه خداوند میان شما و كسانىكه آنان را دشمن داشتهاید ،پیوند دوستى قرار دهد .خداوند توانا و خداوند آمرزنده و
مهربان است».
قرآن كریم صلح را یك اقدام برتر فراراه روابط فردى و اجتماعى بشر قرار داده است .اسالم تفكر همزیستى مسالمتآمیز میان
پیروان ادیان الهى را بهصورت اعالمیه جهانى مطرح ساخته و با اعالم وجه مشترك داشتن «اعتقاد به خداى یكتا و نفى شرك و
نفى ربوبیت غیر خدا» ،همگان را به ائتالف و اتحاد جهانى دعوت نموده است (نیكزاد1658 ،ش ،ص.)33
در بسیارى از آیات قرآن ،از فساد در زمین و همكارى بر گناه و دشمنى نهى شده است و یقینا هیچ فسادى بزرگتر از تفرقه در
بین مسلمانان نیست؛ زیرا اختالف افكنى و تفرقه باعث كینه و دشمنى میان مسلمانان مىگردد و كینه ،سبّ و شتم مىآورد و
باعث تبرى یكى از دیگرى مىشود و این امور ،جنگ و قتل و همراهى با دشمن و هزاران گناه دیگر را به همراه دارد .این
همان مشكل امروز جهان اسالم است كه به وضوح دیده مىشود و برخى از كشورها و بعضى از فرق تكفیرى به این تفرقه دامن
مىزنند و براى دشمنان قسم خورده اسالم ،راه نفوذ در جهان اسالم را هموار مىسازند (فرمانیان1631 ،ش ،ص.)1
للاِ جَ مِیعا َوالَ َت َفرَّ قُو ْا َو ْاذ ُكرُواْ نِعْ َم َة ّ
خداوند مىفرمایدَ « :واعْ َتصِ مُو ْا ِبحَ ب ِْل ّ
وب ُك ْم َفأَصْ َبحْ ُتم ِبنِعْ َمتِ ِه
للاِ َعلَ ْی ُك ْم إِ ْذ ُكن ُت ْم أَعْ دَاء َفأَلَّفَ َب ْینَ قُل ُ ِ
ّ
َ
َ
َّ
ُ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ك ُی َبیِّنُ للا ُ لك ْم آیَاتِ ِه ل َعلك ْم ت ْهتدونَ » (آل عمران)166 ،؛
ار َفأَنقذكم ِّمنهَا كذلِ َ
إِ ْخ َوانا َو ُكن ُت ْم َعلَىَ َش َفا ُح ْفرَ ة ِّمنَ ال َّن ِ
«و همگى به ریسمان الهى چنگ زنید و متفرق نشوید و نعمت خدا را بر خود به یاد آورید كه بدان گاه كه دشمنانى بودید و خدا
میان دلهایتان پیوند داد ،پس برادرانى شدید و بر لبه گودالى از آتش بودید ،ولى شما را از آن رهانید ،خداوند این چنین برایتان
آیات خود را آشكار مىسازد ،شاید كه هدایت شوید».
این آیه و دهها آیه دیگر كه دعوت به تمسك و مراجعه و عمل به قرآن مىكنند ،همه و همه گواه بر این هستند كه نجات امت
اسالمى كه در سایه انسجام و وفاق اسالمى حاصل مىآید ،مرهون تمسك به قرآن است و قرآن باید رمز این انسجام باشد .در این
آیه به حكم ظهور امر در وجوب ،خداوند اعتصام و تمسك به حبل للا و قرآنرا بر همه مردم واجب مىكند و تفرقه و تشتت و
دورى از قرآن وترك اعتصام را به حكم ظهور نهى در تحریم ،حرام مىگرداند .اگرچه مىتوان در مولویت این وجوب و حرمت
خدشه كرد ،ولى در هر حال اخذ و تمسك و عمل به احكام قرآن واجب وترك آنها حرام است (رحمانى فرد1650 ،ش ،ص.)60
خداوند متعال در آیهاى دیگر پیرامون وفاق اسالمى مىفرماید:
للا ُث َّم ُی َن ِّب ُئهُم بِمَا َكا ُنو ْا َی ْف َعلُونَ » (انعام)183 ،؛
«إِنَّ الَّذِینَ َف َّرقُو ْا دِی َن ُه ْم َو َكا ُنو ْا شِ یَعا لَّسْ تَ ِم ْن ُه ْم فِى َشيْ ء إِ َّنمَا أَ ْم ُر ُه ْم إِلَى ّ ِ
«بيگمان كسانى كه آیین (یكتاپرستى راستین) خود را پراكنده ميدارند (و آنرا با عقاید منحرف و معتقدات باطل به هم
ميآمیزند) و دسته دسته و گروه گروه ميشوند (و هر دسته و گروهى از مكتبى و مذهبى پیروى ميكنند) تو بههیچوجه از آنان
نیستى و (حساب تو از آنان جدا و) سروكارشان با خدا است و خدا ایشان را از آنچه ميكنند ،باخبر ميسازد (و سزاى آنان را
خواهد داد)».
در جایى دیگر در تكمیل همین آیه مىفرماید:
« َو َال َت ُكو ُنوا مِنَ ا ْل ُم ْش ِركِینَ  .مِنَ الَّذِینَ َفرَّ قُوا دِی َن ُه ْم َو َكا ُنوا شِ یَعا ُك ُّل ح ِْزب ِبمَا لَ َدی ِْه ْم َف ِر ُحونَ » (روم61 ،و)61؛
«از مشركین نباشید ،از آن كسانىكه آیین خود را پراكنده و بخش بخش كردهاند و به دستهها و گروههاى گوناگونى تقسیم شدهاند.
هر گروهى هم از روش و آیینى كه دارد ،خرسند و خوشحال است».

خداوند با برجسته ساختن نقشه راه در مسیر رسیدن به سعادت و خوشبختى ،همه سؤاالت و دغدغههاى مؤمنان واقعى را جواب
مىگوید و رداى شك و دودلى را از قلب مسلمانان راستین مىزداید و وحدت را بهعنوان تك اصل فراموش شده جهان اسالم
معرفى مىكند و همه گروهها و فرقهها را به زیر پرچم اسالم فرامى خواند و با زیر سؤال بردن كسانىكه فرقه یا مذهب خود را
برتر از مذاهب دیگر مىپندارند ،سعى در كم اهمیت جلوه دادن جزئیات دارد ،بهطورى كه در بیشتر آیات ،اصول كلى اسالم را
در داشتههاى دیگرى غیر از آنچیزى كه فرقهها بر سر آن اختالف دارند ،بیان داشته است .بنابراین مىتوان گفت :خداوند متعال
با تأكید بر آیات باال حجت را بر مؤمنان تمام كرده است و اختالفات در جزئیات غیر الزم را همانندى با مشركان مىپندارد.
وحدت نسخه اصلى و دواى شفابخش امروز جهان اسالم است كه در آتش تفرقهها و كینهتوزىها مىسوزد و دشمنان اسالم ،این
آتش را شعلهورتر مىكنند و مال و جان مسلمانان در این معركه در حال از بین رفتن است.اى كاش كسانىكه حكم به تكفیر
مسلمانان مىدهند (فرمانیان1631 ،ش ،ص ،)5به این آیه از قرآن بیشتر توجه مىكردند كه مىفرماید:
یل ّ
للاِ َف َت َب َّی ُنو ْا َوالَ َتقُولُو ْا لِ َمنْ أَ ْل َقى إِلَ ْی ُك ُم ال َّسالَ َم لَسْ تَ م ُْؤمِنا» (نساء)30 ،؛
«یَا أَ ُّیهَا الَّذِینَ آ َم ُنو ْا إِ َذا ضَرَ ْب ُت ْم فِى سَبِ ِ
«اى كسانىكه ایمان آوردهاید ،هرگاه در راه خدا گام برمى دارید ،تحقیق كنید و به كسانىكه اظهار اسالم كردهاند ،نگویید كه
مؤمن نیستید».

پیشنهادها و راهبردهاى وحدت زا
بهطور قطع رسیدن به وحدت پایدار در بین مسلمانان ،مستلزم رعایت یكسرى شاخصهها و ویژگىهایى است كه بهصورت مكرر
در قرآن كریم به آنها اشاره شده است ،اما در این بین بدخواهان و ناقضان وحدت اسالمى با جزئىنگري بیش از حد و شكافتن
آیات ،سعى در نگریستن تك بُعدى به دین اسالم دارند و در نهایت تالش آنان به جدایى و تفرق دین و تشكیل مذاهب متعدد منتهى
گردیده است ،بهطورى كه در سده گذشته این آتش نفاق شعله ورتر گردیده است و فرقههاى افراطى نیز هیزم كش این آتش
گردیدهاند و تالشهاى صورت گرفته را براى برجسته كردن اشتراكات بین مذاهب اسالمى ،نقش بر آب كردهاند .فرقه افراطى
تكفیرىها در چند سال گذشته با عبور از خط قرمزهاى اسالم ضربه شدیدى بر پیكره اسالم وارد كرده و تنها كورسوهاى امید
براى رسیدن به وحدت پایدار را از بین بردهاند ،اما با وجود همه این مشكالت ،مىتوان به یكسرى از پیشنهادها و راهبردهایى
اشاره كرد كه اگر در دكترین ملل اسالمى قرار گیرند ،جهت انجام این مهم اثر بخش خواهند بود:
 .1نگاهى ویژه به اشتراكات و محورهاى وحدت ازجمله (توحید ،اسالم ،قرآن ،پیامبر اكرم(ص) ،دوستى اهلبیت ،برادرى
اسالمى و ،)...جهت نزدیكسازى مذاهب و كم رنگ كردن اختالفات.
.1

تحمل عقاید گوناگون از سوى پیروان مذاهب مختلف در راستاى تقویت بخشى اصل مدارا و احترام.

.6

ارتباط علمى و به دور از هرگونه اهانت بین اندیشمندان اسالمى.

.0

دورى و اجتناب از تعصب كوركورانه و به دور از منطق اسالمى.

.8

پذیرش اختالف مذاهب بهعنوان یك اصل كه مد نظر پیامبر اسالم بوده است.

.0

اتحاد بین مسلمانان جهت داشتن هوشیارى نسبت به توطئههاى دشمن مشترك.

 .1توجه به اینكه جهانى شدن ،مهاجرت و ارتباطات ،گروههاى قومى و مذهبى مختلف را كنار یكدیگر قرار داده است كه
آنان در عین افتخار به مذهب و فرهنگ خاص خویش ،داراى ارزشهاى انسانى مشترك هستند.
.5

برگزارى همایشها و جلساتى پیرامون برقراى وحدت در بین مسلمانان در جهت منزوى ساختن فرقههاى افراطى.

 .3از بین بردن شعائر تفرقه افكنانه از بطن و ظاهر دین ،ازجمله (توهین و افترا به عقاید طرفین ،نشان دادن و معرفى كردن
بزرگان تغییر مذهب داده ،منزوى كردن نویسندگان و دانشمندان مخالف و.)...
 .16تقدیر و بزرگداشت بزرگان وحدت در بین مسلمانان ازجمله سید جمالالدین اسدآبادى ،شیخ محمود شلتوت ،آیتللا
بروجردى و ،...جهت روشن شدن مسیر وحدت خواهى هر كشور.
 .11جبههگیرى حساب شده مسلمانان نسبت به تعدىهاى غیر مسلمانان بهعنوان حافظان دین اسالم بعد از پیامبر اكرم(ص)،
جهت بستن تنها منافذ تأثیرگذار در تفرقه گرایى و از بین بردن تنها بهانه آنها.
.11

جهت برقرارى وحدت در بین مسلمانان ،اول از همه شعائر وحدت زا را در بین ملت خودمان نهادینه كنیم.

.16
مسلمان.

برخورد ضربتى و جهادگونه با منافقان و افراطىها در زمان الزم ،مانند صدر اسالم و با مشورت دیگر كشورهاى

 .10برقرارى ارتباطات آزاد و كنترل شده بین كشورهاى اسالمى جهت آشنایى با مبانى فقهى مذاهب مختلف ،در راستاى
زدودن ابهامات نادرست.

نتیجه
 .1استفاده ابزارى از افراطیون تكفیرى توسط امپریالیسم جهانى ،در همه عرصهها و بىتوجهى رهبران مسلمان به این
وضعیت ،باعث گردیده است كه این روزها شاهد برگشت نوك تیز این ابزار خونى به سمت و سوى خودمان باشیم ،هجمه به دور
از منطق این گروه به همه مناطق اسالمى ،آتش تفرقه را چند برابر و راه را براى حضور دوباره استعمارگران به شیوهاى نو
فراهم كرده است .در صورتى كه اگر این بازوان نفاق در جهت همسو با مسلمانان عمل مىكردند ،در شرایط كنونى ،مسیر
انقالبهاى عربى بهجاى اینكه نتیجه عكس داشته باشد ،باعث رهایى دیگر ملل مسلمان نیز مىگشت .اعمال غیر انسانى و
خشونت زاى این فرق در جنگهاى داخلى ملل مسلمان سوریه ،نقطه عطفى در شكست تفكرات آنان بود ،بهطورى كه هدف و
امیال وحشیانه آنان برمال گردیده و دست آنان براى جوانان و مردمان جویاى حقیقت رو شد.
 .1گذر از شرایط بحرانى كنونى و رسیدن به آرامش و وحدت پایدار ،سعى وافر و اشتیاقى خدایى مىطلبد و این مهم ،فقط از
دست كسانى مىتراود كه اندیشه الهى و روحى سرشار از معنویات داشته باشند .وحدت پایدار مستلزم یك خواست واقعى و دور
از نیرنگ و ریا است ،جهان اسالم در شرایطى ملتهب بهسر مىبرد و جریانهاى گوناگون آن هركدام با سر دادن نوحهاى بر
طبل تفكرات خود مىكوبند و اینرا فراموش كردهاند كه این دیدگاههاى افراطى پتكى شدهاند كه با هر چرخششان ،نفسهاى گرفته
غربیان و بدخواهان را چاقتر مىكنند .آرى روزگار ما عرصه تالقى تفكراتى است كه هم بازى را براى تقویت مكتب و تفكر
خود به كار نمىطلبد ،بلكه هماوردى مىداند كه جهت به زمین زدنش حاضر به دادن هر فتوایى است.
 .6خداوند متعال در قرآن كریم همه آنچه الزم بود جهت استمرار وحدت و برقرارى صلح و آرامش در جهان به مسلمانان
عرضه كرده و بهطور جد مىتوان گفت كه هیچ بهانهاى را باقى نگذاشته است .بنابراین تنها راه پیش روى جهان اسالم ،فقط
آنچیزى است كه در ذهن همه مسلمانان جوالن دارد و آن هم چیزى نیست جز رسیدن به وحدت در همه جنبههاى فكرى و
اعتقادى كه این روزها دغدغه بیشتر اندیشمندان واقعى را تشكیل مىدهد .این تنها راهبردى است كه مىتواند مسلمانان را
درترسیم نقشه راه همیارى كند.
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