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چکیده

غــرب در فرایند تفکری خویش از عرصۀ معنــا عدول کرد و در وادی ماده متوقف 

شد. هســتی محکوم و محدود در امر مادی، در کثرت و تغییر دائمی به سر می  برد 

و بالطبع معرفت انسان مادی  زدۀ غرب در تغییر و نسبیت حد می  خورد. کثرت در 

ذات ماده اســت و از دید اسالم، این امر خالف جریان هستی است. وحدت بنیاد 

و غایت اسالم است و هستی و معرفت بی  بنیاد و الغایت، برآمده از نوع نگاه مادی 

و تکاثری غرب به هستی اســت. قراردادن انسان  ها در کنار ارزش  های مشترک در 

نظام معرفتی اسالم، نتیجه  ای جز وحدت در کثرت ندارد و غرب با درک صحیح از 

این حقیقت اسالم، تمام هّم خود را برای برهم زدن این امر به کار می  بندد؛ بنابراین، 

اصلی  ترین راهبرد اندیشــۀ تکاثری، تجزیۀ امور وحدت  پذیر اســت. این موضوع 

پس از پیروزی انقالب اســالمی ایران در غرب آســیا و قلب زمین شدت گرفت 

و ســامانۀ قلبی، که دچار سکته شــده بود، باید با ایجاد جریان اختالف و شکاف 

بین امور واحــدی همچون دین، مذهب، نژاد، خون، مــرز، زبان وغیره دوباره به 

حرکت درمی  آمد. مذهب در دین اســالم ضمن فرصــت ذاتی برای اتحاد به دلیل 

 از مبادی فکری و احکام دینی، بستری مناسب برای ایجاد 
ّ
وجود تفسیرهای شــاذ

شــکاف بین طرفداران مذاهب، به طور جعلی و َعَرضی قابلیت رودررو شــدن با 

یکدیگر با نگاه افراطی و تفریطی را داشــت. جهل و فقر دو بســتر مناســب برای 

کوثر جهان اسالم در تقابل مبنایی با تکاثر مادی غرب
)تحلیلی بر اشتراکات مبانی غرب با جریان تکفیری(

حسین  علی رمضانی
دکترای مطالعات فرهنگی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر در عرصۀ علوم انسانی اسامی. تهران. ایران.
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نفوذ اندیشــه  های افراطــی و تفریطی در بین طرفداران مذاهــب بود و غرب برای 

به جریان افتادن قلب زمین و پمپاژ دوبارۀ انرژی با ایجاد، نفوذ و گســترش جریان 

افراطی تکفیری تاحدودی به اهداف شــوم خویش دســت یافت. اسالم و غرب با 

قرارگرفتــن در دو طیف مخالف کوثر و تکاثر، یکی با رویکرد وحدت  گرا و دیگری 

با رویکــرد تجزیه  گرایانه، به موضوع تکفیر می نگرند و هر کدام راهبردهای خاص 

خود را برای این جریان فکری ارائه می  دهند.

محقــق با روش تحلیلــی توصیفی ضمن توضیح و تشــریح جریان افراطی و 

تکفیری و دو نوع نگرش کوثری اســالم و تکاثری غرب، بــه دنبال یافتن روش  ها 

و راهبردهای غرب در ایجاد، نفوذ و گســترش اندیشۀ افراطی در منطقۀ غرب آسیا 

بوده است و در ادامه به راهبردهای وحدت  آفرین اندیشۀ اسالم برای کم  رنگ کردن 

و ازبین بردن این جریان فکری اشاره خواهد کرد.

کلیدواژه ها: جریان فکری، تکفیر، وحدت، کثرت، کوثر، تکاثر.

1. مقدمه

هویت اصلی ماده و فیزیک بر کثرت و تغییر دائمی بنا شده است. انسان پس از هبوط در عالم تکثر 

مادی و جسمانی، که محدود در دایرۀ زمان و مکان است، در تغییر و شدن دائمی به سر می  برد؛ اما 

خالق هســتی و انسان اصل را بر ثبات و حرکت به ســوی کمال قرار داده است. انسان در این عالم 

 المتیِن ثقلین و در جمعیت واحد به ســوی خلیفة اللهی حرکت کند. 
ُ

متکثــر باید با اعتصام به حبل

تفرد خالف جهت حکمت خالق هســتی اســت، اما جریان های معرفتی غرب با محدود شدن در 

دایرۀ ماده و جسمانیت و تحلیل همۀ پدیده  ها در محدودۀ عالم متکثر، رو به سوی فردیت آورده اند و 

ضمن محکوم شدن در کثرت و کّمیت، همۀ انسان  ها را به جدایی با رویکرد تجزیه  گرایانه و اتمیستی 

دعوت می  کنند. این رویکردها در تقابل کامل با جریان فطری هستی قرار دارد.

آســیای غربی، منزل و محمل دین، با قرارگرفتــن در جغرافیای انرژی اندام  وارۀ نظام بین  الملل، 

پس از انقالب پرشــکوه ایران، از نقش تعیین شــدۀ خویش پا فراتر نهاد و برای صدور پیام استقالل 

و آزادی در مقابل جریان نادرســت روابط بین کشــورهای برتر و بربر قــرار گرفت. به طور قطع این 

موضــوع به ذائقۀ مریض نظام ســلطه خوش نخواهد آمد و برای حذف، تغییــر و کانالیزه کردن این 
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جریان به نفع خود، دســت به هر اقدامی خواهد زد. در این راستا غرب با سردمداری شیطان بزرگ 

با تمسک جســتن به راهبردهای مختلف ازجمله راهبرد »اختالف  انداز و حکومت کن« به اهداف 

شوم خود نزدیک می  شود.

فقر اقتصادی و فرهنگی و جهل معرفتی بســترهای مناسب شــیطان برای اختالف  اندازی بین 

آحاد انسان  هاست. فقر نگرشی و فقر اقتصادی دو عاملی هستند که کشورهای غرب آسیا را تهدید 

می  کنند؛ فقر نگرشــی براثر بمباران رســانه  ای و جنگ قدرت در بین آحاد جامعه پدیدار می  شود و 

در این فقر دوســت و دشــمن جابه جا می  شوند. در این فضا انقالب اســالمی در منطقه رخ داد و 

کشــورها را به اســتقالل و خودباوری دعوت کرد و داعیه  دار صدور انقالب به دیگر کشــورها شد. 

اقتدار منطقه  ای ایران مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و موجب بیداری جهان اســالم شده بود، اما 

مذهب بهترین شــکاف برای نفوذ راهبردی غرب به حساب می  آمد تا به واسطۀ آن حرکت پرشتاب 

ند و آن را منحرف کند و یا به نفع خود مصادره کند. در این راستا با سوارشدن بر 
ُ
بیداری اسالمی را ک

موج فقر اقتصادی و جهل معرفتی، برخی از طرفداران مذاهب به راه  اندازی جریان افراطی تکفیری 

و جنگ درون دینی و درون مذهبی در منطقه اقدام کردند. آموزش  های ویژه، پشــتیبانی اطالعاتی و 

تســلیحاتی غرب برای تجهیز این سلول  های سرطانی و تکثیر آن در بدنۀ مساعد پذیرای این تفکر، 

برنامه  ای بلندمدت برای تجزیۀ کشورهای منطقه و نتیجۀ آن برهم خوردن سیر وحدت جهان اسالم 

بود.

موضوعی که نگارنده برای این منظور انتخاب کرده اســت، معطوف به مبانی فکری و معرفتی 

جریان افراطی تکفیری با اندیشــۀ تجزیه  گرایانۀ غرب و بیان اشــتراکات این دو تفکر و راهبردهای 

مقابله با آن ها با رجوع به تفکر وحدت  گرای اسالمی است. امنیت، ثبات و توسعه و پیشرفت جهان 

اسالم بر محور وحدت شکل می  گیرد و اهمیت بسیاری دارد و عدم توجه به ابعاد معرفتی اختالفات 

درون دینی موجب عمیق  ترشــدن آن ها و ازبین بردن توان و انرژی کشورهای درگیر جریان افراطی و 

تفریطی خواهد شــد. در این میان جنگ  های نیابتی در منطقه شــکل می گیرد و غرب در گوشه  ای 

شــتار مذهبیون توسط خودشان خواهد بود. 
ُ
با پشــتیبانی  های مالی، اطالعاتی و تسلیحاتی ناظر ک

نویســنده سعی می  کند با رجوع به منابع دست  اول و تحلیل مبانی معرفتی جریان های فکری غرب 

با تکفیر، به وجوه مشــترک آن ها با روشی تطبیقی اشاره کند و در ادامه با بیان عوامل وحدت  آفرین، 

که بین مذاهب مختلف اسالمی اشتراک ماهوی دارند، در مقابل رشد تفکر افراطی قرار گیرد.
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یف مفاهیم کلیدی تحقیق 2. تعر

واژه  ها وســیله  هایی هستند که به انسان ها در فهم مســائل کمک می  کنند و به آن  ها را قادر می  کنند 

که ســخن یکدیگر را بفهمنــد و با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. در اهمیــت جایگاه واژگان و تفاهم 

درخصوص کلیدواژه ها همین نکته بس که »از کنفوسیوس پرسیدند برای   رهایی   از موقعیتی   مشئوم 

چــه تدابیر عاجلی   باید اندیشــید؟ او این جواب حیــرت آور را داد: باید کاری   کــرد که واژه ها در 

معنای   درســت خود به کار روند... وقتی   زبان آشفته شود، همه چیز دچار آفت می   شود« )یاسپرس، 

1363: صص 47ـ46(؛ از این رو، جهت انتقال بهتر مطالب و کمک به فهم بیشــتر ابتدا به بررسی 

کلیدواژه های نوشتار می  پردازیم.

2ـ1. پدیده

پدیدۀ جریان تکفیری در حوزۀ پدیدارشناســی قابلیت تحلیل و بررســی دارد. پدیده  عبارت است 

از اتفاقــات اجتماعی پیرامونی که آثاری را به همراه دارند؛ ایــن اتفاقات قابل درک و دارای هویت 

 آن هنگام که از ذات )درون( خود خارج شوند و به حالت یک 
ً
مشــخص هســتند. پدیده ها اصوال

اثر1 در بیرون نمود2 پیدا  کنند قابل شناســایی هستند )ایران پناه، 1385: ص 299(. پدیده به معنای 

هرگونه داللت، نماد، نشــانه و ســمبل در بنیاد صوری خویش معرفی می  شــود )هایدگر، 1380: 

صص 78ـ76(. واژۀ »Phenomenon« از ریشــۀ یونانی »Pheinein« گرفته شــده اســت و به 

Phenom- »معنای نمایش دادن و نشــان دادن است و آن را پدیدار شناسی نیز ترجمه کرده اند. واژۀ 

enon« در فرهنگ و بســتر به معنای یک شی  ء یا یک جنبه و نمود3 شناخته شده ازطریق حواس، نه 

ازطریق تفکر، آمده است )پرتوی، 1387: ص 17(.

در اصطالح، پدیدار شناســی عبارت از مطالعۀ پدیدار اســت. پدیده یعنی آن چیزی که پدیدار 

 به ســاختارها و 
ً
و آشــکار و هویدا می شــود )دارتینگ، 1376: ص 3(. پدیدار شناســی منحصرا

گاهی بشــر می پردازد و پیش فرض اصلی آن این اســت که دنیایی که ما در آن زندگی  فعالیت های آ

گاهی ما  گاهی ما خلق شــده اســت و دنیای خارج با اینکه وجود دارد، فقط ازطریق آ می کنیم در آ

1. effect
2 .phenomenon 
3. aspect
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معنا پیدا می کند )کرایب، 1381: ص 124(.

پدیدارهــا هویتــی تکوینی دارند و از یک نقطه شــروع می شــوند، به مرور رشــد می یابند و 

ماهیت  های جدیدی به خود می  گیرند. پدیده    ای مانند جریان افراطی تکفیری در سطح بحران عمل 

می  کند؛ بحرانی که منطقۀ آســیای غربی را درگیر کرده است. ماهیت جریان تکفیری در ذات خود 

با جریان معارض همراه اســت، سطح موضوعات به سمت مسائل، مشکل، معضل، خطر، بحث 

و بحران تمایل دارد. آسیب  های درونی به همراه تهدیدهای بیرونی سرعت این پدیده  های امنیتی را 

برای رسیدن به مرحلۀ بحران بیشتر می  کند. آسیب  هایی چون فقر اقتصادی و جهل معرفتی موجب 

تراکم و هم  افزایی بین تهدید تکفیر با مسائل امنیتی می  شود.

 

 

 

 

 

 

 امنیتی -های اجتماعی  فرآیند رشد پدیده -١شکل شماره 

 پدیده
ً
د، در سطوح پایین پدیداری نو بر تفکر و اعتقادات کنشگر نظر دار دارندعد ایدئولوژیک هایی مانند تکفیر که بُ   اصوال

گیرند و در اولین برخورد در سطح مدیریت و اقدام باید مورد تحلیـل پدیدارشناسـانه قـرار   له قرار نمیئمسمانند موضوع و 

نمـود و  بـاالینـد اثیر امنیتـی طبـق مـدل و فرأتکوین اجتماعی، ظهور سیاسی و تـ ۀمورد بحث در سه مرحل ۀد. پدیدنگیر

  ١ای مجمل خواهد شد.  ها اشاره که در زیر به آن گیرند می بازنمودهای خاص خود را

 یرد:قرار گ   یت اصلیتواند در دو موقع   یک رخداد میث ین حی: از اها بیو آس هادیرمؤثر تهدیسطح ارتباط غ ـ الف

 ۀت واژین وضـعیـم قـرار دارنـد. در ایرمسـتقیغ   یو در ارتبـاط ندارنـد   یتـیبا مالحظات امن   یکه ارتباط آشکار   یعیوقا •

 ن)، کاربرد دارد.یتکو ۀمرحل ه (دردیک پدی   ینیع   ین تجلینخستمثابه  به ٢»موضوع«

شـود.  مـی   یابیـمـؤثر ارز یمثابـه عـامل ها به و دخل و تصرف در آن هستند   یبا منافع مل   یکه در ارتباط آشکار   یعیوقا •

ها با توجه  دهین پدیاست. ات درآمده ینمانده و به فعل   ین تحوالت آن است که ارتباط در سطح ذهن باقیا ۀشاخص برجست

 شوند.   یم   یگذار و عنوان   یبند رتبه   یبعد   یها به شاخص

 ؛هسـتند   ف یـقابـل تعرر یـدر اشـکال زمـرتبط    یهـا دهیـپد ،ثیـن حی: از اها بیو آس هادیارتباط مؤثر تهدسطح  ـ ب

زان یـت به مین موارد عنایهستند. در ا   تیریمدارچوب ضوابط حاکم قابل که با توجه به توان متعارف و در چه   ییرخدادها

 د:شو    یم میتقس   یاصلۀ د بپردازد، به دو دستیگر بایکه باز   یا نهیهز

اد شـد) یـکـه از آن بـه موضـوع    یتی(وضـع   یصورت عـاد ت بهیو وضع شود میت یریاندک مد   یا  نهیکه با هز   یموارد •

 کاربرد دارد. ٣»لهئمس« ت عنوانین وضعیدر ا گردد؛ بازمی

 رود.  می کار به ٤»مشکل« ۀت واژین وضعیدر ا ؛ردیگ   یت صورت میریباال مد ۀنیکه با هز   یموارد •

   یهـا  اسـتیا سیـو    یو متضمن اصالح در چهارچوب قـانون نیستندت یریدات متعارف قابل مدیکه با تمه   ییرخدادها •

 شود.   یر میتعب ٥»معضل« ۀل رخدادها با واژین قبایاز  ؛هستند   یتین امن  متعارف مسئوال

                                                           
: صص ١٣٨٥ ی،(افتخار تهدید یکالبدشکاف از کتاب های اجتماعی به همراه اندکی دخل و تصرف کالبدشکافی پدیدهای از مبحث  این بخش از مقاله خالصه .١

 ) است.٢٥ـ٤٥

٢. subject 

٣. issue 

٤. problem 

٥. problematic 

شکل1. فرایند رشد پدیده های اجتماعی ـ امنیتی

 پدیده  هایــی مانند تکفیر که ُبعد ایدئولوژیک دارند و بر تفکر و اعتقادات کنشــگر نظر 
ً
اصوال

دارند، در سطوح پایین پدیداری مانند موضوع و مسئله قرار نمی  گیرند و در اولین برخورد در سطح 

مدیریت و اقدام باید مورد تحلیل پدیدارشناسانه قرار گیرند. پدیدۀ مورد بحث در سه مرحلۀ تکوین 

اجتماعی، ظهور سیاســی و تأثیر امنیتی طبق مــدل و فرایند باال نمود و بازنمودهای خاص خود را 

می گیرند که در زیر به آن ها اشاره  ای مجمل خواهد شد.1 

الف ـ ســطح ارتباط غیرمؤثر تهدیدها و آسیب ها: از این حیث یک رخداد می   تواند 

1. این بخش از مقاله خالصه ای از مبحث کالبدشکافی پدیده های اجتماعی به همراه اندکی دخل و تصرف از کتاب 
کالبدشکافی تهدید )افتخاری، 1385: صص 45ـ25( است.
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در دو موقعیت اصلی   قرار گیرد:

وقایعــی   که ارتباط آشــکاری   با مالحظات امنیتــی   ندارند و در ارتباطی   غیرمســتقیم قرار 	 

دارند؛ در این وضعیت واژۀ »موضوع«1 به مثابه نخستین تجلی   عینی   یک پدیده )در مرحلۀ 

تکوین(، کاربرد دارد.

وقایعی   که در ارتباط آشکاری   با منافع ملی   هستند و دخل و تصرف در آن ها به مثابه عاملی 	 

مؤثر ارزیابی   می شــود؛ شاخص برجســتۀ این تحوالت آن است که ارتباط در سطح ذهن 

باقی   نمانده و به فعلیت درآمده است. این پدیده ها با توجه به شاخص های   بعدی   رتبه بندی   

و عنوان گذاری   می   شوند.

ب ـ ســطح ارتباط مؤثر تهدیدها و آسیب ها: از این حیث، پدیده های   مرتبط در اشکال زیر 

قابل تعریف    هســتند؛ رخدادهایی   که با توجه بــه توان متعارف و در چهارچوب ضوابط حاکم قابل 

مدیریت   هســتند. در این موارد عنایت به میزان هزینه ای   که بازیگر باید بپردازد، به سه دستۀ اصلی   

تقسیم می    شود:

مواردی   که با هزینه  ای   اندک مدیریت می شــود و وضعیت به صورت عادی   )وضعیتی   که از 	 

آن به موضوع یاد شد( بازمی گردد؛ در این وضعیت عنوان »مسئله«2 کاربرد دارد.

مواردی   که با هزینۀ باال مدیریت صورت می   گیرد؛ در این وضعیت واژۀ »مشکل«3 به کار می  رود.	 

رخدادهایی   که با تمهیدات متعارف قابل مدیریت نیستند و متضمن اصالح در چهارچوب 	 

قانونی   و یا سیاســت  های   متعارف مســئوال  ن امنیتی   هســتند؛ از این قبیل رخدادها با واژۀ 

»معضل«4 تعبیر می   شود.

ج ـ سطح ارتباط مخرب تهدیدها و آسیب ها: از این حیث، شیوع یک موضوع و حساسیت 

اذهــان جامعه )اعم از نخبگان  یا عامۀ مردم( برای   رده  بندی   تهدیدها اهمیت بســیاری دارد. از این 

منظر حاالت سه گانۀ زیر قابل تمییز است: 

پدیده هایی   که دارای   شــیوع گفتاری   با عالئم رفتاری   و میزان تعارض اندک است و از آن ها 	 

1. subject
2. issue
3. problem
4. problematic
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به »خطر«1 تعبیر می شود.

پدیده هایی    که دارای   شــیوع گفتاری   با عال ئم رفتاری   زیاد و تولید تعارض اندک هستند و از 	 

آن ها به »بحث«2 تعبیر می شود.

پدیده هایی   که دارای   شیوع گفتاری  ، عالئم رفتاری   و تولید تعارض زیاد هستند و از آن ها به 	 

»بحران«3 تعبیر می   شود.

در نگاه اولیه در تقســیم  بندی پدیده  ها، جریان افراطی تکفیری در سطح بحران منطقه  ای فرض 

می  شــود که همراه با شــعارهای تند و عالئم رفتاری خشــونت  آمیز و نیز ایجاد تعارض بین آحاد 

مذهبی شکل می گیرد و به حیات خود ادامه می  دهد.

بستر مناســب جهل در تفکر گذشته  گرای ســلفی و افراطی وهابی و فقر اقتصادی کشورهای 

مسلمان ازجمله عوامل اساسی برای شکل  گیری جریان تکفیری و اختالف بین مذاهب دین اسالم 

در منطقۀ آسیای غربی محسوب می  شود.

در دســته  بندی ارائه شده از پدیدارشناسی جریان تکفیری، شــاید این گونه بیان شود که جریان 

تکفیری به  علت انباشــت سؤاالت معرفتی و جهل به مبانی عقالنی دین به همراه نیازهای مادی که 

بدون پاسخ محیط اســت و نتیجۀ آن انباشت نیازها و درنتیجه فقر شده است، این دو عامل توأمان 

جریان تکفیری را از مرحلۀ بحران به سمت انقالب محیطی سوق می  دهد.

 یت اذهـان جامعـه (اعـم ازک موضـوع و حساسـیـوع یث، شـین حی: از اها بیو آس هادیسطح ارتباط مخرب تهد ـ ج

 ز است: ییر قابل تمیز ۀگان ن منظر حاالت سهی. از ادارد یاریت بسیاهم هادیتهد   یبند  رده   یمردم) برا ۀعام یا  نخبگان

 شود. یر میتعب ١»خطر«ها به  و از آن استزان تعارض اندک یو م   یم رفتارئعالبا    یوع گفتاریش   یکه دارا   ییها دهیپد •

ر یـتعب ٢»بحـث«هـا بـه  و از آن هسـتندتعارض انـدک  لیدتو اد ویز   یرفتار ئم با عال   یوع گفتاریش   یکه دارا    ییها دهیپد •

 د.شو می

 د.شو   یر میتعب ٣»بحران«ها به  و از آن هستند یادد تعارض زیو تول   یرفتار مئ، عال  یوع گفتاریش   یکه دارا   ییها دهیپد •

شـود کـه همـراه بـا   ای فـرض مـی  ها، جریان افراطی تکفیری در سـطح بحـران منطقـه  بندی پدیده  در نگاه اولیه در تقسیم

و بـه حیـات خـود ادامـه  گیـرد میشکل آمیز و نیز ایجاد تعارض بین آحاد مذهبی   رفتاری خشونت مئتند و عالشعارهای 

 .دهد  می

امل اساسی وعجمله ازگرای سلفی و افراطی وهابی و فقر اقتصادی کشورهای مسلمان   بستر مناسب جهل در تفکر گذشته

 .شود  محسوب میآسیای غربی  ۀگیری جریان تکفیری و اختالف بین مذاهب دین اسالم در منطق  برای شکل

انباشـت  علـت  گونه بیان شـود کـه جریـان تکفیـری بـه شاید این ،شده از پدیدارشناسی جریان تکفیری بندی ارائه  در دسته

آن انباشت نیازها  ۀنتیج و است بدون پاسخ محیط که سؤاالت معرفتی و جهل به مبانی عقالنی دین به همراه نیازهای مادی

 .دهد  میبحران به سمت انقالب محیطی سوق  ۀرا از مرحلتکفیری جریان  دو عامل توأمان این ،است شده نتیجه فقرو در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یان تکفیری .٢-٢  جر

اسالم را  متجانس از دینشکلی نا ،زمان رداربُ که در  استمنسجم داخلی  ١ۀتکفیری در سیر خطی دارای یک هندسجریان 

 با نگـاه  )٨٠٨ ص ق:١٤١٠جوهری، ( تکفیر از کفر به معنای پوشاندن گرفته شده استگذارد.   می را به نمایش
ً
که عموما

                                                           
١. danger 

٢. debate 

٣. crisis 

شکل 2. فرایند شکل گیری انقاب گیری انقالبفرآیند شکل -٢شکل شماره 

1. danger
2. debate
3. crisis
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یان تکفیری 2-2. جر

جریان تکفیری در ســیر خطی دارای یک هندسۀ1 منســجم داخلی است که در ُبردار زمان، شکلی 

نامتجانس از دین اســالم را به نمایش می  گذارد. تکفیر از کفر به معنای پوشــاندن گرفته شده است 

 با نگاه گذشــته  گرایانه به تمدن اســالمی در سیر تاریخ، 
ً
)جوهری، 1410ق: ص 808( که عموما

معنایی منحرف ارائه می  دهد و ســلفی  گری ریشۀ اصلی شــکل  گیری افراط در رد و تأیید کنشگران 

دینی محسوب می  شــود. سلفی در معنای اول درمورد کسانی اســت که مدعی  اند در اعتقادات و 

احکام فقهی باید به ســلف صالح اقتدا کرد )البوطی، 1375: ص 256(. طرفداران این دیدگاه آثار 

باقیمانده از تاریخ صدر اســالم مانند خانه  های ائمۀ اطهار )علیهم السالم( و اصحاب و مساجد را 

تخریب کردند و در حمله به مدینه کتابخانۀ اسالمی آن را به آتش کشیدند )السعید، 1360: صص 

48 و 51(.

آبشــخور فکری جریان  های افراطی به وهابیت می  رســد. وهابیت مســلمانان شیعه را به دلیل 

شــفاعت  خواهی و توسل و زیارت قبور اولیاء  الله متهم به شــرک و کفر می کرد و ریختن خون آنان 

را واجب می  دانســت )ســبحانی، 1388: ص 35(. از دیدگاه وهابیت، توحید بر دو نوع الوهیت 

و ربوبیت اســت و در توحید الوهیت فقط به پرســتش خدا قائل اســت و نباید هیچ  کس را با او در 

پرستش مشارکت داد )آل شیخ، 1412ق: صص 24 و 110(. این فرقه معیار کفر و ایمان را در کتاب 

کشــف الشبهات چنین معرفی می کند: »خالفی نیست که توحید باید به قلب، زبان و عمل باشد و 

اگر خللی در هر یک از این ها وارد شــود، انسان مسلمان نیست« )التمیمی، 1375ق: ص 183(. 

»زهادی«، که یکی از علمای اهل ســنت اســت، در رابطه با وهابیت چنین می گوید: »اگر کســی 

سؤال کند وهابیت از چه مذهبی پیروی می کند و هدف نهایی آن چیست؟ در جواب هر دو پرسش 

می گوییم تکفیر تمام مسلمانان« )مالکی، 1378: ص 183(.

ازســوی دیگر، ابن تیمیه نیز به عنوان ســردمدار جریان تکفیری عمل کرده است و دیدگاه  های 

افراطی او موجب شــکل  گیری اختالف های عمیقی در بین مذاهب مختلف اســالمی شده است. 

ازنظر او، ایمان به شــرط عدم معارض عقلی، ایمان واقعی نیست، بلکه ایمان واقعی زمانی ایجاد 

می شــود که شخصی سخن پیامبر را، حتی اگر مخالف عقل باشد، بپذیرد )ابن تیمیه، 1971، ج 1: 

1. هندسه )geometry( به عنوان شاخه ای از علوم ریاضی به معنای قرارگرفتن عدد در دو بعد فضا و مکان تعبیر شده 
است )هلزی هال، 1369: ص 43(.
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کید فراوان بر این عقیدۀ خود می گوید: »چگونه می توان گفت مردم زمان  ص 178(. ابن تیمیــه با تأ

رسول خدا از جوجه  فیلسوفان )افراخ المتفلسفه( و پیروان هند و یونانیان و مجوس و مشرکان و یهود 

گاه تر از اصل قرآن و ایمان بوده اند« )ابن تیمیه،  و نصارا و صابئین کمتر می دانسته اند و این طوایف آ

1430ق: صص 197ـ193(. ازنظر او ایمان به خدا و آخرت برای مســلمان بودن کافی اســت و از 

همین رو، شــیعه را نیز جزء امت مسلمان به حســاب می آورد. اگرچه در برخی از آثارش، شیعه را 

مورد حمله قرار می دهد و حتی زائر امام حســین را گناهکار و مشرک معرفی می کند، سعی می کند 

خود را از اتهام تکفیر مسلمانان مبری کند )باقی، 1393: ص 83(؛ اما جریانی که با نگاه یک سویه 

خــود را محّق می داند و دیگر جریان های فکری و مذهبی را، با صفت ارتداد، تکفیر می  کند و برای 

احیای حکومت به اصطالح اسالمی دست به هر اقدامی می  زند، از منظر اسالم رد می شود. 

2ـ3. تفرقه و تکاثر در اسام

تفرقــه در لغت به معنای جدایی، تفرقه و پراکندگی اســت )آذرنوش، 1379: ص 504(. تجزیه و 

جداجدا شدن اجزای یک سیستم به معنای تفرقه و اختالف است. تفرقه  گاه درونی و اختیاری است 

و گاه براثر فشــار بیرونی شکاف سیستمی حاصل می  شــود؛ بنابراین، پراکنده کردن، پراکنده شدن، 

پراکنده و جداجدا کردن چیزی، جدایی و پراکندگی ازجمله تعاریف لغوی تفرقه اســت )دهخدا، 

1377، ج 5: ص 6848(. همچنین، واژۀ »اختالف« در لغت، نقیض اتفاق، به معنای ناسازگاری، 

بــا یکدیگر خالف کــردن، نزاع، منازعه و تنازع بیان می  شــود )دهخــدا، 1377، ج 1: ص 151؛ 

آذرنوش، 1379: ص 179(. منحرف شدن از مسیر اسالم می  تواند عامل مهمی در ایجاد اختالف 

و تفرقه در جامعه باشد )موسوی   گرمارودی  ،1386 : ص 111(.

بررســی ِفرق مختلف اسالمی نشــان می دهد، بروز و ظهور مکاتب در طول تاریخ اسالم، از 

اختالف هایی نشــئت  گرفته است که حول محور »نقل و عقل« پدید آمده است. این خصومت ها، 

ه علی و آله و ســلم( و 
ّ
 پــس از رحلت پیامبر اکــرم )صلی الل

ً
موافقت هــا و مخالفت هــا، عمدتا

گذشــت یک قرن به منصۀ ظهور رسید. مســلمانان در زمان پیامبر، با تکیه بر  وجود مقدس رسول 

ه علی و آله و ســلم( و پذیرش قرآن به عنوان یک امر قدسی، از هرگونه اختالف پرهیز 
ّ
خدا)صلی الل

می کردند. فضای دوران پیامبر و خلفای اربعه، فضای »اســتماع و تسلیم« بود )مجتهد شبستری، 

1379: ص 105(، اما در ســیر تاریخ جهان اسالم با فراز و فرودهایی مواجه شد و وحدت به دلیل 

شــرایط پیرامونی و آســیب  های درونی دچار خلل شد. برای نمونه شکســتی که مسلمانان در یک 
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بازۀ تاریخی در اوج تمدن و اقتدار در ســطح جهان قرار داشــتند و دورۀ عثمان و امپراتوری عثمانی 

را قلۀ اســالم و جنگ  های صلیبی را عامل شکست و فروپاشــی امپراتوری اسالم می  دانند. جریان 

تکفیری معتقد اســت که چارۀ اصلی رسیدن به آن تمدن گذشــته بازگشت به ارزش  های حاکم در 

دورۀ عثمانی اســت. این تشــخیص طرفداران زیادی در خاورمیانه دارد؛ یعنی بازگشت به گذشتۀ 

پرافتخار اســالمی و احیای خالفت و مبارزه با دارالکفر برای جلوگیری از ســلطۀ صلیبی  ها )سید 

قطب، 1388: ص 42(. اختالف جریان تکفیری با شیعیان به جز موضوع مذهب، به هویت فارس 

و عرب نیز برمی  گردد؛ بدین  ترتیب، عنصر پان عربیسم، که در نسل دوم القاعده در عراق ریشه دارد، 

در گفتمانی ضدایرانی و ضدشیعی گسترش پیدا کرده است.

2ـ4. وحدت و کوثر در اسام

»کوثر«، بر وزن »فوعل«، وصفی اســت که از »کثرة« گرفته شــده و به معنای »خیر کثیر و فراوان« 

اســت )ازهری، 1404ق، ج 10: ص 102؛ فراهیدی، 1410ق، ج 5: ص 348(. گســترۀ معنایی 

این واژه چنان وســیع و جامع است که مصادیق بی شماری ازجمله »خیر بی نهایت« را نیز می تواند 

شامل شود )راغب اصفهانی، 1429ق: ص 703(. وحدت و کوثر وحدت آثار و برکات زیادی در 

جهان اســالم به همراه خواهد داشت. وحدت در این نوشتار به مثابه کوثر وجودی فرض شده است 

که جوهرۀ هستی دایر مدار آن است. منشأ هستی از امری واحد شکل می  گیرد و به سوی امری واحد 

درحال حرکت است. جریان متکثر و مادی به دنبال تجزیه کردن وجود است و این موضوع در تقابل 

نگاه فطری و جوهری هستی است.

حضرت زهرا )سالم الله علیها( به عنوان یکی   از معصوما  ن )علیهم السالم(، به نقش وحدت در 

جامعه و ضرورت وجود آن به خوبی   واقف بود. به یقین می    توان گفت که ا یشان در همۀ ابعاد زندگی   

کوتاه، اما با برکتشان، به احیای   اوامر خداوند و آموزه  های   اصیل مکتب اسالم و اعتصام به حبل  الله 

اهتمام جدی   و مؤثری   داشت )نحوی  ،1386 : صص 227ـ226(. وحدت موجب انسجام دورنی 

و پایین آمدن میزان ضربه  پذیری سیســتم می  شود. دشمنان اسالم دشمنان هر دو مذهب هستند. در 

برابر این دشــمنان و برای   جلوگیری   از سوء  اســتفادۀ آنان از اختالفات، باید در مقابل آن  ها بر وجوه 

اشــتراک خود تکیه کرد تا بتوان در برابر دشمنان اسالم، که دشمن مشترک شیعه و سنی   هستند، از 

خود دفاع کرد )پیغان،1380 : ص 2(. در این بین، در ابعاد مختلف بشــری، بعد سیاســی عامل 

اصلی تبیین اشتراکات و یا افتراقات بین مذاهب درون دینی اسالم محسوب می  شود و به درستی باید 
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بیان کرد که سیاست سبب جدایی شیعه و سنی شد که همان نیز باید سبب اتحاد شیعه و سنی شود 

)شرف  الدین، 1385: ص 8(.

یان تکفیری 3. وجوه اشتراک مبنایی در دو رویکرد تکاثری غرب و جر

ذات و جوهرۀ انســان  ها بر حرکت در ســیر حقیقت و طریقت بنا نهاده شده است. اتحاد وجودی 

بین علم، عالم و معلوم در اندیشــۀ اسالم قابل جمع شدن است. عالم هستی در نگاه علم  زدۀ مادی 

دارای طول و عــرض زمان و مکان و در نگرش عارف بالله دارای عمق و ارتفاع بی  نهایت اســت. 

تشکیکی دانستن عوالم هســتی موجب می  شود که انسان از نگاه تکثرگرایانه میل به وحدت و عالم 

توحید پیدا کند.

نیز باید سبب اتحاد شیعه و  انهم که سبب جدایی شیعه و سنی شد سیاستدرستی باید بیان کرد که  شود و به  محسوب می

 .)٨ ص :١٣٨٥ ،ینالد  شرف( سنی شود

 

یان  ورویکرد تکاثری غرب دو مبنایی در  اشتراکوجوه  .٣  یتکفیر جر

حاد وجودی بین علم، عالم و معلوم در . اته استحقیقت و طریقت بنا نهاده شد ها بر حرکت در سیر  انسان ۀذات و جوهر

مادی دارای طـول و عـرض زمـان و مکـان و در نگـرش  ۀزد  شدن است. عالم هستی در نگاه علم اسالم قابل جمع ۀاندیش

رگرایانه شود که انسان از نگاه تکث  دانستن عوالم هستی موجب می نهایت است. تشکیکی  عارف بالله دارای عمق و ارتفاع بی

 میل به وحدت و عالم توحید پیدا کند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ـَرارٍ : «عالم ماده بر روی زمان و مکان و تغییر دائمی استوار استهای   ویژگی
َ
َها ِمن ق

َ
ایـن جهـان  .)٢٦: (ابـراهیم» ... َما ل

اساس ناظر و فاعل شناسـا بـه پدیـدارها نظـر صورت عرضی بر چراکه به کند؛ میر دعوت سوی پلورالیسم و تکث انسان را به

ینـدی اآورد و نگاه تکثرگرایانه در فر  وجود می های مختلفی از یک پدیده به  شتها بردا  انسان ۀو به تعداد وجود هم افکند می

مشـترک مبنـایی جریـان تکفیـری بـا  ۀشود. این همان نقطـ  زوایای وجودی انسان می ۀبه اصل نسبیت در همافراطی منجر

 ۀبه تکاثر در حوزهستی منجر م نیست. نسبیت در عالمدارد هیچ امر مطلق و واحدی در عال  غرب است که بیان می ۀاندیش

 دیگران در جریان تکفیری شده است.دانستن خود بر  معرفتی و محّق و برتر

 ۀو حصر برآمـده اسـت. نتیجـ حد  های بی  خواهی  ت و زیادهخسرانی که از منی ؛برد  سر می در این عصر انسان در خسران به

هایی که افسار وجودی و   انسان ؛های دیگر نخواهد بود  انسان ۀی و تجاوز به حقوق اولیخودخواهی چیزی جز تعرض، تعد

الجرم محکوم به ظلم بر خـود و دیگـران خواهنـد  ،اند  خواه قرار داده  ر و زیادهشان را در اختیار نفس متکثها و امیال  خواسته

سـرگردان  هـای نفسـانی آن بـه آن  خواسته ۀزد  و در مدار آشوب اند های عصر حاضر که از ثقل عدالت رها شده  بود. انسان

طلبی اصل اساسی تمـام معـادالت بشـری خواهـد بـود.   اند. منفعت  از وحدت فطری به کثرت طبیعی مایل شده ،هستند

گیرد. جریان   ها شکل می  ت و نفسانیتکه براساس منی ،اساس قانون، عدالت، حق، تکلیف و یا شرعنه بر ،ها  سنجی  نسبت

خرد خودبنیاد طبیعت و غریزه که برآمده از ُبعـد  ۀصر حاضر خالف حکمت خلقت و فطرت و بر پایها در ع  حرکت انسان

و پـاک وجـودی  نهایت دارد. بازگشت انسان جز با رجوع به لوح سـفید  ست، تغییر جهتی تا بیها  کالبدی و حیوانی انسان

شکل 3. حقیت در سیر کوثری و تکاثری حقیت در سیر کوثری و تکاثری -٣شکل شماره 

َراٍر« )ابراهیم: 
َ
َها ِمن ق

َ
ویژگی  های عالم ماده بر روی زمان و مکان و تغییر دائمی استوار است: »... َما ل

26(. این جهان انسان را به سوی پلورالیسم و تکثر دعوت می کند؛ چراکه به صورت عرضی براساس 

ناظر و فاعل شناسا به پدیدارها نظر می افکند و به تعداد وجود همۀ انسان  ها برداشت  های مختلفی 

از یــک پدیده به وجود می  آورد و نگاه تکثرگرایانه در فرایندی افراطی منجربه اصل نســبیت در همۀ 

زوایای وجودی انسان می  شود. این همان نقطۀ مشترک مبنایی جریان تکفیری با اندیشۀ غرب است 

که بیان می  دارد هیچ امر مطلق و واحدی در عالم نیســت. نسبیت در عالم هستی منجربه تکاثر در 

حوزۀ معرفتی و محّق و برتر دانستن خود بر دیگران در جریان تکفیری شده است.

در این عصر انســان در خسران به سر می  برد؛ خسرانی که از منیت و زیاده  خواهی  های بی  حد و 
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حصر برآمده است. نتیجۀ خودخواهی چیزی جز تعرض، تعدی و تجاوز به حقوق اولیۀ انسان  های 

دیگر نخواهد بود؛ انســان  هایی که افسار وجودی و خواسته  ها و امیالشان را در اختیار نفس متکثر و 

زیاده  خواه قرار داده  اند، الجرم محکوم به ظلم بر خود و دیگران خواهند بود. انسان  های عصر حاضر 

که از ثقل عدالت رها شــده اند و در مدار آشوب  زدۀ خواسته  های نفسانی آن به آن سرگردان هستند، 

از وحدت فطری به کثرت طبیعی مایل شــده  اند. منفعت  طلبی اصل اساسی تمام معادالت بشری 

خواهد بود. نسبت  سنجی  ها، نه براساس قانون، عدالت، حق، تکلیف و یا شرع، که براساس منیت و 

نفسانیت  ها شکل می  گیرد. جریان حرکت انسان  ها در عصر حاضر خالف حکمت خلقت و فطرت 

و بــر پایۀ خرد خودبنیــاد طبیعت و غریزه که برآمده از ُبعد کالبدی و حیوانی انسان  هاســت، تغییر 

جهتی تا بی  نهایت دارد. بازگشت انسان جز با رجوع به لوح سفید و پاک وجودی خویشتن خویش 

و قرارگرفتن در مسیر ایمان و عمل صالح امکان پذیر نخواهد بود. برتری طبیعت بر فطرت نتیجه  ای 

جز درندگی ندارد. ظهور و بروز این ددمنشی سنتی دیرینه در بعد نفسانی از غرور شیطان در داشتن 

نار مسموم نسبت به دارایی آدم آغاز شده است و تا قیامت ادامه خواهد داشت.

نماد و نمود شیطان و منیت در عصر خسران انسان  ها امریکای سلطه  گر و ایادی دست  نشانده  اش، 

غرب، با رویکرد طبیعی و حیوانی است. شیطان بزرگ برای شیوع فرهنگ مادی از هر حربه  ای بهره 

می  جوید. حربه  های این شیطان در ابعاد مختلف سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، 

اطالعاتی، زیســتی و حتی علمی، چه به صورت مجزا و چه به صورت ترکیبی و هوشــمند علیه هر 

جریــان فکری که »با او نباشــد« به کار گرفته می  شــود. او خود را قدرت بالمنــازع و برتر در نظام 

بین  الملل تعریف می  کند و در برابر این برتری  جویی هیچ کشــوری را یارای تقابل با آن نیست، مگر 

کشــوری که داعیه  دار حکومت و نظامی است که خالف نگاه مادی و حیوانی او عمل کند. جریان 

م کرده و به دنبال 
َ
اسالم ناب در برابر جریان غالب اباحه  گری1 با شعار رعایت »حدود الهی« قد عل

تشــکیل حکومت و نظامی با محوریت والیت فقیه اســت. فرهنگ اسالم از الیۀ باوری، ارزشی، 

 در مقابل و رودرروی غرب 
ً
هنجاری، ســاختاری و قوانین گرفته تا ســبک و ســیاق زندگی کامال

قرار دارد. جریان فکری اســالم دارای جهان  بینی منطقی اســت و غرب پس از انقالب اسالمی در 

منطقۀ آسیای غربی احساس خطر کرده است. بهترین راهبرد برای برهم زدن انسجام درون سیستمی 

جهان اسالم و جلوگیری از پیشروی جریان بیداری اسالمی در منطقۀ آسیای غربی ایجاد شکاف و 

1. imorality
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اختالف درون دینی بود. جریان تکفیری مانند ویروس  های ســرطانی بر جهل معرفتی و فقر زیستی 

عوام ســوار شد و به تکثیر سلولی پرداخت و به توده  ای در منطقه تبدیل شد که نیاز به جراحی آن از 

دید اکثر اندیشمندان امنیتی امری ضروری می  نمود.

دشمن قســم  خورده با اغواگری دائمی، سوار بر آسیب نفسانیت برخی از جریان های افراطی و 

تفریطی، ارگان و بدنۀ اسالم را که باید تحت لوای وحدت والیت، شکلی متحد به خود می  گرفت، 

متکثــر کرد و راهبری واحد هســتۀ عقالنیت والیت را با راه  انــدازی جریان  های هوس  آلود موازی 

مانند تکفیر به کثرت تصمیم  گیری رساند. غرب با مبنای تکاثری به دنبال ایجاد شکاف بین اجزای 

سیســتم اسالم است. آن ها به جای فکر درمورد وحدت، باید اختالف های مسلمانان را زیاد   کنند و 

نزاع شیعه و سنی و درگیری    های قومی، زبانی، ملی و مذهبی را افزایش   دهند، زیرا استعمار انگلیس 

برای حفظ موقعیت خود و اســتثمار مسلمانان باید وحدت مسلمانان را ازبین ببرد تا بتواند بر آنان 

سلطه یابد )هامفری، 1386: صص 40ـ38(.

غرب برای رســیدن به هدف خود بر اصــل »اختالف« نظــر دارد و در مقابل هرگونه وحدت 

می  ایســتد. با ایجاد جریان نفســانی منیت و سهم  خواهی اجزای سیســتمی کشورهای اسالمی به 

دنبال تجزیه  کردن آن ها برمی آید و اجزا را نه در تعامل با یکدیگر که در تقابل هم قرار می  دهد. دو و 

چند قطبی شــدن نتیجۀ این فرایند خواهد بود و با ظهور جریان های موازی باید منتظر تکثیر قدرت 

در ســطح به جای تمرکز در ارتفاع و عمق بود. کندشدن جریان بیداری اسالمی و عدم شکل  گیری 

وحدت جهان اسالم برایند تشتت آرا و عدم هم  راستایی انرژی اجزای سیستمی کشورهای مسلمان 

منطقه، به جای تراکمی که انفجار عظیمی را ایجاد کند، موجب خودخوری سیســتمی و ازبین بردن 

توان درونی شده است.

ایجاد تفرقه بین مســلمانان از خواسته  های دیرینۀ مخالفان اسالم توسط دولت  های استکباری 

است و جلوه  های گوناگونی ازجمله اختالف شیعه و سنی، اختالف قومیت  ها و ملیت  های گوناگون، 

اختالف مردم و حاکمان اســالمی، اختالف مســئوالن با یکدیگر و اختــالف گروه  های گوناگون 

نظامــی دارد )امــام خمینی، 1379، ج 14: ص 96(. امریکا و ایــادی او در غرب در قلب زمین، 

دســت به هر کار و دسیسه  ای می  زنند. آن ها برای تغییر رفتار مســلمانان، به ویژه جریان حزب  الله 

و مقاومــت، از هر راهبردی بهره می  جویند. راهبردهایی از جنــس تفرقه، بحران، حذف فیزیکی، 

ترور شــخصیت، جنگ نیابتی، جنایت، دگردیسی، نفوذ، نفاق، شکاف وغیره در ابعاد و حوزه  های 

مختلف که به مــرور می  تواند رویکرد مقاومت سیســتم را از درون تغییر دهد و ضمن جابه جایی 
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ارزش  ها موجب شــیوع بیماری تساهل و تسامح در برخورد با شیطان و شیطنت  هایشان شود. فشار 

بیرونی در سیســتمی که دارای انسجام نباشد، منتج به شکاف و شکست درونی خواهد شد. ایجاد 

شکاف و اختالف همان هدف غایی غرب در منطقه بوده و هست.

امام خمینی )رحمة الله علیه( عدم اتحاد میان مســلمانان را یکی از بزرگ  ترین و اساســی  تر ین 

مشکالت دانسته اســت )همان( و ضمن هشدار به این معضل سیاسی و اجتماعی، مسلمانان دنیا 

را از تفرقــه برحذر می  دارد )همان، ج 1: صص 334 و 413؛ ج 3: صص 319 و 412؛ ج 5: ص 

516 و نیز ج 6: صص 84ـ83(.

تفرقه و راهبرد تکاثر غرب در جهان اســالم آثار ســوئی به همراه دارد کــه از آن جمله می  توان 

بــه ضعف در برابر تهدیدهای بیرونی اشــاره کرد. تکثــر قوا منجربه عدم تمرکز می شــود و میزان 

آســیب  پذیری یک کشور را باال می  برد. سهم هر ملتی از بقا و نیر ومندی به اندازۀ وحدت و یگانگی 

آن ملت بســتگی دارد )اســدآبادی و عبده،1421 ق: ص 190 و موثقی،1375 : ص 325( و اگر 

وحدت نداشــته باشند، ازبین خواهند رفت. اسدآبادی کشــنده  ترین درد جهان اسالم را اختالف و 

تفرقه می داند و اذعان می  دارد که مســلمانان »اختالف دارند بــر اتحاد و اتحاد دارند بر اختالف« 

)شــرفی،1372 : صص 67ـ66(. اقبال الهوری نیز یکی از عوامل بدبختی مسلمانان را پراکندگی 

و تفرقۀ آنان می داند )ستوده، 1365 : ص 131(.

نقش قرآن، به عنوان کتاب کوثر و وحدت  ، در بین آحاد و متن اجتماع بشری، به ویژه مسلمانان، 

به جای قرارگرفتن در حاشــیه و عرصه  های خصوصی انســان  ها، می  توانست راه  گشای خوبی برای 

این همه افتراق بین مذاهب بشری باشد. در نظر سید جمال   الدین اسدآبادی، مهجوریت آموزه های 

سیاســی و اجتماعی قرآن باعث ازبین رفتن وحدت و ایجــاد فرقه گرایی، نزاع مذهبی و تفرقه میان 

مســلمانان و تکه تکه شدن سرزمین  های اسالمی شده اســت )مطهری،1391 : ص 30؛ موثقی، 

1375، ج 1: صص 309ـ308(. کواکبی نیز ایجاد تفرقه میان مســلمانان و اختالف بین علما را از 

پیامدهای مهجوریت قرآن قلمداد می  کند )امین، احمد، بی  تا: ص 275(.

4. راهبردهایی برای وحدت بین مسلمانان

در حــوزۀ تدوین راهبــرد ابتدا باید به رفع و دفع جریان تکفیری در منطقه آســیای غربی با رویکرد 

جراحی و ریشــه  کن کردن آن نظر افکند. جریان تکفیری با حمایت مالی عربستان سعودی و تولید 

و تکثیر اطالعات ازســوی غرب، به ســردمداری امریکا، به حیات و انتشــار خود در منطقه ادامه 
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می  دهد و درصورت باقی ماندن بخشی از اندیشۀ این توده  های سرطانی در منطقه، باید منتظر رشد 

و بازاحیای آن در زمان  های مختلف بود.

 الملل سرطانی در نظام بین  گیری توده فرآیند شکل -٤شکل شماره 

 

 که عبارت است از:  باشدها  از آنهای متغیر تابعی   ای است که مؤلفه  معروف در تبیین راهبرد معادله ۀمعادل

S=As+Gs+W گذارد: ترکیبی زیر را به نمایش می معادلۀ که 

W= Ways  

As= Available source 

Gs= Goals set 

 S= Strategy 

 .گویند می راهبرد را شده  تعیین اهداف به رسیدن برای موجود منابع از گیری  بهره های  بر این اساس، راه

کننـد.   هـای مختلـف مـی  شروع به ایجاد جریان ی مخالف و معارضها  اسالمی، سیستم نوین گیری تمدن  در مسیر شکل

 افراطـی تکفیـری ، جریـان منحـرفاسالمجریان وضع موجود الزامی بر صحت مسیر ندارد. در برابر جریان وضع موجود 

کردن حرکت پرشتاب به دنبال کند ان سدکنندهیا همان جری آباد دارد. جریان مقاومابه ناکج اسالمسعی در انحراف حرکت 

 های مخـالف و معـارض  جریان ،شود. در سوی دیگر  ویژه زمان می رفت منابع و امکانات بهآید و موجب هدر  میبر اسالم

هـا بـرای  د. آنشـو  کـار مـی دست به آسیای غربی ۀپرشتاب اسالم و بیداری اسالمی در منطقکردن حرکت  برای متوقف نیز

بایـد از  هـا  ها و بایسـته  برای رسیدن به مطلوب اسالم. بردخواهند بهره ای   دسیسه هراز  جریان بیداری اسالمیبردن  ازبین

پـذیری   انعطـاف و وحدت امت اسالمی منطقه در اسالمی بیداری ۀهای موجود عبور کند. ایستادگی بر نظری  هست ۀعرص

جریـان حقیقـی اسالم سه ضـلع حرکـت مـداوم  ها و اصول بنیادین  ارزشدم در حفظ متغیرهای محیطی و ثبات قدر برابر 

 .وضع موجود به سمت وضع مطلوب است از اسالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یان -٥شکل شماره   انحرافی تکفیر در اسالم   جر

  

شکل 4. فرآیند شکل گیری توده  سرطانی در نظام بین الملل

معادلــۀ معروف در تبیین راهبرد معادله  ای اســت که مؤلفه  های متغیر تابعی از آن ها باشــد که 

عبارت است از: 

S=As+Gs+W که معادلۀ ترکیبی زیر را به نمایش می گذارد:

 W= Ways

As= Available source

Gs= Goals set

S= Strategy 

بر این اســاس، راه  های بهره  گیری از منابع موجود برای رســیدن به اهداف تعیین  شده را راهبرد 

می گویند.

در مســیر شکل  گیری تمدن نوین اســالمی، سیســتم  های مخالف و معارض شروع به ایجاد 

جریان  هــای مختلف می  کنند. جریان وضع موجود الزامی بر صحت مســیر ندارد. در برابر جریان 

وضع موجود اســالم، جریان منحرف افراطی تکفیری سعی در انحراف حرکت اسالم به ناکجاآباد 

دارد. جریان مقاوم یا همان جریان ســدکننده به دنبال کندکردن حرکت پرشــتاب اسالم برمی  آید و 

موجب هدررفت منابع و امکانات به ویژه زمان می  شــود. در ســوی دیگــر، جریان  های مخالف و 

معارض نیز برای متوقف کردن حرکت پرشــتاب اسالم و بیداری اســالمی در منطقۀ آسیای غربی 

دست به کار می  شود. آن ها برای ازبین بردن جریان بیداری اسالمی از هر دسیسه  ای بهره خواهند برد. 

اسالم برای رسیدن به مطلوب  ها و بایسته  ها باید از عرصۀ هست  های موجود عبور کند. ایستادگی بر 

نظریۀ بیداری اسالمی در منطقه و وحدت امت اسالمی انعطاف  پذیری در برابر متغیرهای محیطی 
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و ثبات قدم در حفظ ارزش  ها و اصول بنیادین اســالم سه ضلع حرکت مداوم جریان حقیقی اسالم 

از وضع موجود به سمت وضع مطلوب است.

 الملل سرطانی در نظام بین  گیری توده فرآیند شکل -٤شکل شماره 

 

 که عبارت است از:  باشدها  از آنهای متغیر تابعی   ای است که مؤلفه  معروف در تبیین راهبرد معادله ۀمعادل

S=As+Gs+W گذارد: ترکیبی زیر را به نمایش می معادلۀ که 

W= Ways  

As= Available source 

Gs= Goals set 

 S= Strategy 

 .گویند می راهبرد را شده  تعیین اهداف به رسیدن برای موجود منابع از گیری  بهره های  بر این اساس، راه

کننـد.   هـای مختلـف مـی  شروع به ایجاد جریان ی مخالف و معارضها  اسالمی، سیستم نوین گیری تمدن  در مسیر شکل

 افراطـی تکفیـری ، جریـان منحـرفاسالمجریان وضع موجود الزامی بر صحت مسیر ندارد. در برابر جریان وضع موجود 

کردن حرکت پرشتاب به دنبال کند ان سدکنندهیا همان جری آباد دارد. جریان مقاومابه ناکج اسالمسعی در انحراف حرکت 

 های مخـالف و معـارض  جریان ،شود. در سوی دیگر  ویژه زمان می رفت منابع و امکانات بهآید و موجب هدر  میبر اسالم

هـا بـرای  د. آنشـو  کـار مـی دست به آسیای غربی ۀپرشتاب اسالم و بیداری اسالمی در منطقکردن حرکت  برای متوقف نیز

بایـد از  هـا  ها و بایسـته  برای رسیدن به مطلوب اسالم. بردخواهند بهره ای   دسیسه هراز  جریان بیداری اسالمیبردن  ازبین

پـذیری   انعطـاف و وحدت امت اسالمی منطقه در اسالمی بیداری ۀهای موجود عبور کند. ایستادگی بر نظری  هست ۀعرص

جریـان حقیقـی اسالم سه ضـلع حرکـت مـداوم  ها و اصول بنیادین  ارزشدم در حفظ متغیرهای محیطی و ثبات قدر برابر 

 .وضع موجود به سمت وضع مطلوب است از اسالم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یان -٥شکل شماره   انحرافی تکفیر در اسالم   جر

  

یان  انحرافی تکفیر در اسام  شکل  5. جر

محقق در ادامه برخی از راهبردهای پیشــنهادی جهت ایجاد وحدت کوثر و شکل  گیری جبهۀ 

واحد در مقابل نفوذ اندیشــۀ متکثر غرب و ســه ضلع اصلی وحدت که عبارت اند از روی آوردن به 

وحدت فرهنگی، رعایت اصل عدالت و گردش حول محور والیت را بیان می  دارد.

4ـ1. فرهنگ اسام؛ مبنایی برای شکل  گیری وجوه کوثری

»فرهنگ واژۀ مرکب اســت و ازنظر لغوی به معنی باالکشــیدن، برکشــیدن و بیرون کشیدن است« 

)روح االمینــی، 1365: ص 11(. در کلی ترین مفهــوم و تعریف از فرهنگ،1 می توان فرهنگ را کل 

پیچیده از خصیصه های متمایز روحانی مادی، فکری و عاطفی دانســت که ویژگی های یک جامعه 

یا گروه اجتماعی به شمار می آیند و نه تنها هنر و ادبیات، شیوه های زندگی و حقوق اساسی انسان ها، 

بلکه نظام ارزشــی و نسبت ها و باورها را نیز دربر می گیرد. فرهنگ است که به انسان این توانایی را 

می بخشــد که خود تأمل کند و به طور مشخص به موجودی تبدیل شود که شایستۀ نام آدمی است؛ 

یعنــی موجودی خردگرا و برخوردار از وجدان اخالقی. انســان ازطریق فرهنگ، ارزش ها ]مبانی[ 

را بررســی می کند و از میان آن ها انتخاب می کند. انســان به  واســطۀ فرهنگ خود را بیان می کند، 

1. culture
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گاه می شــود و می فهمد که موجودی ناقص اســت )اجاللی، 1379: ص 13(. انسان  ها  از خود آ

کنشــگران اجتماع و موجد شــکل  گیری فرهنگ  ها هستند. انســان در رویکردها و جهان  بینی  های 

مختلف هویت  های متفاوتی به خود می  گیرد. این تعاریف از انســان موجب تفاوت در ســطوح و 

الیه  های فرهنگ در دید اندیشــمندان می  شود. برای نمونه نســبیت انگاران ماهیت یگانه ای را برای 

انسان ها ثابت نمی دانند؛ آنان می پندارند که انسان ها مانند صفحۀ سفیدی هستند. »روان شناسان و 

جامعه شناسان امروز مایل اند انسان را لوح سفیدی به شمار آورند که هر فرهنگ و متن خود را بر آن 

حک می  کند؛ اگر چه منکر یگانگی نوع بشــر نیستند، اعتقادشان به این یگانگی در حقیقت عاری 

از محتواست«)فروم، 1379: ص 53(.

حال باید پرســید آیا انســانی که در نگاه غربی محور عالم قرار گرفته است و فرهنگ مادی، که 

پیرو آن شکل می  گیرد، انسان را در حیطۀ ماده و طبیعت تعریف می  کند و یا عالمی دیگر را نیز برای 

آن متصور اســت؟ آیا انســان منقطع از عالم دیگر و غیب و خدای خالق شــارع است یا نه، وصل 

به عوالم دیگر اســت؟ با نگاه و رویکردی دیگر، انســان محور کائنات اســت و بهانۀ خلقت و در 

محضر خدا ضمن قائل بودن به عالم شهود به غیب نیز نظر دارد؟ این انسان منقطع از خدا نیست و 

به وجود روح و دین به عنوان درس زندگی باور دارد؛ بنابراین، رابطه ای مطلوب را نســبت به پیرامون 

خود ترسیم می کند.

در این رابطه  ها در غرب مادی  زده شــاهد انقطاع عالم زمین با دیگر عوالم هســتیم. این عالم 

بدون خدا فرض شده و انســان به عنوان جایگزین خدا و طبیعت   خدایی محور تبیین پدیدارها قرار 

گرفته اســت؛ بنابراین، در نگاه و انگاره  های غرب ارتباطی منطقی بین انســان با خود و خدا وجود 

ندارد. حال باید پرســید که با نگاه تکاثری مبنا و محور ابعاد انســانی چه خواهد بود؛ به نظر پایه و 

اساس وجود انســان بر پایۀ طبیعت یا همان اقتصاد است و شهوت دایرمدار تمام کنش  های انسان 

خواهد بود. انسان در این میان به مفاهیمی از جنس سیاست اقتصادی، فرهنگ اقتصادی و اجتماع 

اقتصادی دســت می  یابد. همه چیز حول مادیت، شــهوت و در کل عالــم تغییر می  چرخد. چهار 

ارتباطی که انســان می  تواند در برابــر محیط خود اتخاذ کند عبارت انــد از )رمضانی و گودرزی، 

1391: ص 24(:
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 محیط روابط اربعه انسان با -٦شکل شماره 

کـردن  و برای تجزیـه استآوردن به ابعاد متکثر بشری به دنبال خشونت و شهوت قدرت  جریان افراطی تکفیری نیز با روی

   هـای  با فرض قبول چنین ارتبـاطی بـین انسـان و محـیط، اسـالم در تعیـین الیـهزند.   جهان اسالم دست به هر اقدامی می

ها، بایدها و نبایدها، ساختار و نظام مطلوب و  مبانی، ارزش ۀالیکند و در سه  نوعی مطلوبیت را توصیه می مختلف فرهنگ

که موجب اتحاد ذاتی بین اجزای سیستمی نظام اعـم از اقتصـاد، فرهنـگ، دارد  رفتار صحیح طرحی را بیان می ،در نهایت

 اجتماع، سیاست و امنیت با محوریت فرهنگ اسالمی خواهد شد.

بودن اقتصـاد و  عنوان اصل انکارناپذیر و غیرقابل تغییر و خطوط قرمز مدرنیته قرار گرفته است اصل آنچه به ،در نگاه غربی

کردن امـور  و تجزیه استاقتصاد و طبیعت دارای دو وجه اصلی تکاثر و تغییر  های بشری است. بودن دیگر ساحت طفیلی

و کالبد و  فیزیکالیسمفیزیک و  آورد رویدر این  دارد. یک اصل در مکاتب غربی قرار مثابه اتمیستی به آورد  رویمنسجم با 

 چیـزی ورا و هـیچر جهان، فیزیکـی هسـتند و د اتموجود ۀمبنای آن، همکه بر زند نیت بشر حرف اول و آخر را میجسما

 مـادی  ؛)١ p :٢٠٠٦ ,Dowell(بیش از امور فیزیکی وجود ندارد
ً
 ۀو بـا قواعـدی کـه در حـوز هسـتنداموری کـه صـرفا

اموری کـه توصـیف و  ،آید می لئسازی به شناخت نا  متافیزیک و مفهوم ۀشناسی با محدودکردن توان عقل در حوز معرفت

 ,Feigl( االذهانی باشـد  بر مشاهدات بین پذیرد که مبتنی  دستگاه مفهومی زبانی صورت می ۀواسط به ها تبیین و تشریح آن

١٩٦٩: p ٥٤(. 

ها بـه امـور   دادن انسان و با ارجاع استگرایانه به دنبال وحدت سیستمی جهان اسالم   اسالم با رویکرد کل ،در سوی دیگر

مبـانی و نیـز رفتـار  ۀتوحید، عدل، نبوت، امامت، معاد و کتاب قـرآن در الیـ ۀو نیز اصولی که بر پای ،که یکتاست ،فطری

 وحدت ،عبادی در فروع دین
ً
 دارد.  احاد مسلمین را از هر نوع تفرقه بر حذر می ،کند  میگرایی را دنبال   که ذاتا

ی وحدت فطری اسـت و انسـان بـا دارا شناسانه  و انسان شناسانه  ، معرفتشناسانه  هستی ۀمبانی معرفتی اسالم در سه حوز

حقیقـت علـم کـه  تی نیز به دنبالمعرف ۀبودن عوالم هستی، در حوز مراتبشدن به ذو هستی ضمن قائلگرفتن در محور قرار

 ند از کالبدا در ابعاد وجودی خویش نیز که عبارت ،و در نهایت استو در صراط مستقیم واحد  استمراتب و تشکیکی ذو

ـرببه میـزان انسان مسلمان ، فکر و روح و روان به دنبال وحدت وجودی خواهد بود. جسمانی
ُ
بـه جمعیـت و وحـدت  ق

 د.رس  میبه جعل نظام هستی  ،از وحدت ُبعدوجودی به مبادی فطری و خلقت خویش نزدیک و به میزان 

 کاهش فقر اقتصادی و جهل معرفتی و عدالت .٢ـ٤

دارد و تباین و میـل بـه گریـز از مرکـز نشـان از ضـمیر   »ما«نشان از ضمیر  خواهی و انطباق کامل بین اجزاوحدت و دیگر

 و اعتمـاد بـین اجـزا وجـود داشـته باشـد. باشدعدالت سیستمی برقرار  اشت و برای رسیدن به انطباق بایدخواهد د  »من«

شکل 6. روابط اربعۀ انسان با محیط

جریان افراطی تکفیری نیز با روی آوردن به ابعاد متکثر بشری به دنبال خشونت و شهوت قدرت 

است و برای تجزیه کردن جهان اسالم دست به هر اقدامی می  زند. با فرض قبول چنین ارتباطی بین 

انسان و محیط، اسالم در تعیین الیه  های   مختلف فرهنگ نوعی مطلوبیت را توصیه می کند و در سه 

الیۀ مبانی، ارزش ها، بایدها و نبایدها، ســاختار و نظام مطلوب و در نهایت، رفتار صحیح طرحی 

را بیــان می دارد که موجب اتحاد ذاتی بین اجزای سیســتمی نظام اعم از اقتصاد، فرهنگ، اجتماع، 

سیاست و امنیت با محوریت فرهنگ اسالمی خواهد شد.

در نگاه غربی، آنچه به عنوان اصل انکارناپذیر و غیرقابل تغییر و خطوط قرمز مدرنیته قرار گرفته 

است اصل بودن اقتصاد و طفیلی بودن دیگر ســاحت های بشری است. اقتصاد و طبیعت دارای دو 

وجه اصلی تکاثر و تغییر است و تجزیه کردن امور منسجم با روی  آورد اتمیستی به مثابه یک اصل در 

مکاتب غربی قرار دارد. در این روی آورد فیزیک و فیزیکالیسم و کالبد و جسمانیت بشر حرف اول 

و آخر را می زند که برمبنای آن، همۀ موجودات در جهان، فیزیکی هستند و هیچ چیزی ورا و بیش از 

 مادی هســتند و با قواعدی که در 
ً
امور فیزیکی وجود ندارد)Dowell, 2006: p 1(؛ اموری که صرفا

حوزۀ معرفت شناســی با محدودکردن توان عقل در حوزۀ متافیزیک و مفهوم  سازی به شناخت نائل 

می آید، اموری که توصیف و تبیین و تشریح آن ها به واسطۀ دستگاه مفهومی زبانی صورت می  پذیرد 

.)Feigl, 1969: p 54( که مبتنی بر مشاهدات بین  االذهانی باشد

در ســوی دیگر، اســالم با رویکرد کل  گرایانه به دنبال وحدت سیســتمی جهان اسالم است و 

با ارجاع دادن انســان  ها به امور فطری، که یکتاســت، و نیز اصولی که بر پایۀ توحید، عدل، نبوت، 

 وحدت  گرایی را 
ً
امامــت، معاد و کتاب قرآن در الیۀ مبانی و نیز رفتار عبــادی در فروع دین، که ذاتا

دنبال می  کند، احاد مسلمین را از هر نوع تفرقه بر حذر می  دارد.
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مبانی معرفتی اسالم در سه حوزۀ هستی  شناسانه، معرفت  شناسانه و انسان  شناسانه دارای وحدت 

فطری اســت و انسان با قرارگرفتن در محور هستی ضمن قائل شدن به ذومراتب بودن عوالم هستی، 

در حوزۀ معرفتی نیز به دنبال حقیقت علم که ذومراتب و تشکیکی است و در صراط مستقیم واحد 

است و در نهایت، در ابعاد وجودی خویش نیز که عبارت اند از کالبد جسمانی، فکر و روح و روان 

رب به جمعیت و وحدت وجودی 
ُ
به دنبال وحدت وجودی خواهد بود. انســان مسلمان به میزان ق

به مبادی فطری و خلقت خویش نزدیک و به میزان ُبعد از وحدت، به جعل نظام هستی می  رسد.

4ـ2. عدالت و کاهش فقر اقتصادی و جهل معرفتی

وحدت و دیگرخواهی و انطباق کامل بین اجزا نشــان از ضمیر »ما«  دارد و تباین و میل به گریز از 

مرکز نشان از ضمیر »من«  خواهد داشت و برای رسیدن به انطباق باید عدالت سیستمی برقرار باشد 

و اعتماد بین اجزا وجود داشــته باشــد. عدالت در رسیدن به امر واحد درصورتی میسر خواهد شد 

که انسان   از منیت و دوئیت خارج شود و در مسیر و صراط حق قرار گیرد. تکاثر موجب شکل  گیری 

جریان خودخواهی، خودبینی و خودبرتربینی در فرد یا جریان فکری غرب و تکفیر می  شود. انانیت 

که از شــیطان شروع شده است در سیر خلقت و تاریخ بشــریت در سرشت انسان  ها نهفته است. 

منصــب و مقام، پول و ثروت، خون، نژاد و مذهب وغیره که وجه ممیزی بین افراد بشــری اســت 

به عنوان یک امر عرضی و جعلی بر ذات وحدت  گرای انســان پوشــش می  زند و خدا، قرآن، انبیا، 

ائمه وغیره را در حاشــیه قرار می  دهد. در این فرایند تقوا که میزان برتری انسان  ها در نسبت  سنجی با 

یکدیگر فرض می  شد، جای خود را به مؤلفه  های عرضی می  دهد و این امر موجب اختالف و تفرقه 

می شود و سیر استعالیی انسان  ها را به سوی قهقرا و امور دانی می  کشاند.

ـ پیرامون خود را خدای عالم می داند و اندیشه  ها و مذاهب دیگر  غرب با تعریف نادرست مرکز 

را به عنوان بربر و بندگانی پســت می  شناسد. در این راســتا و برای یافتن جایگاه هژمونیک در نظام 

بین  الملل رو  به سوی راهبرد اختالف و شکاف بین اجزای سیستمی می  آورد. پیرامون و حاشیه، طبق 

قواعد مرسوم فیزیک و زیست، همیشه با کمترین برخورداری همراه هستند. در بین اجتماع انسانی 

 آن ها که به سرچشــمه  های 
ً
ـ پیرامون اجزای مختلف، قاعدتا هــم به دلیل حاکم بودن نگــرش مرکز 

ثروت ]انرژی[ و قدرت ]اطالعات[ دسترسی دارند، خدمات بهتر و بیشتری دارند. انتشار درست 

انرژی و اطالعات در اندام  وارۀ یک سیســتم موجب شکل  گیری جریان عدالت و درنتیجه، اعتماد 

اجزای دور و نزدیک به هستۀ مرکزی خواهد شد.
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عدالــت و امنیت رابطۀ متقابل با یکدیگر دارند؛ یعنی امنیت زمینۀ دادگرایی و توازن  بخشــی و 

دادگرایی و توازن  بخشی، زمینه امنیت اســت؛ بنابراین، امنیت در پرتو عدالت پدید می آید. هرکس 

می تواند نیازهایش را از شــیوه های عادالنه تأمین کند و هیچ مقام اقتصادی و اجتماعی نمی تواند به 

دیگران ستم روا دارد، آرامش و امنیت واقعی در سیستم پدید می آید و انسان ها از احساس برابری و 

برادری سرشار می شوند. در این موقعیت جامعۀ اسالمی به استواری و انسجامی پوالدین می رسد. 

گاهی، اعتماد و مشــارکت  جویی آحاد جامعۀ اســالم اســت از عدالت ناشی  انســجام که برایند آ

می  شود.

کشــورهای ســلطه  گر با بهره  گیری از راهبردهای فشــار بر روی دولتمردان و تصمیم  گیران یک 

کشــور، موجب تغییر رفتار آن ها به سمت اهداف خود می  شوند. نظام  های سست بنیان و متکثر در 

برابر کوچک  ترین فشار بیرونی، در درون خود دچار شکست می  شوند. شکاف ایجادشده براثر ظلم 

و بی  عدالتی، بهترین راه نفوذ کشــورهای قلدر جهان خواهد بود و اما کشورهایی که دارای انسجام 

درونی باشــند و حول ارزش  های مشترک قابل ابتنا جمع شده باشــند، طبق سنت الهی نفوذناپذیر 

خواهند بود. امیرالمؤمنین، علی )علیه الســالم(، در خطبــۀ 127 نهج  البالغه چه زیبا فرموده  اند که 

»بهترین مردم کســانی هستند که راه میانه ]مســلمانان[ را برگزیدند، پس همراه آنان باشید، همراه 

جماعت بزرگ تر؛ زیرا دست خدا با جماعت است و از تفرقه حذر کنید، زیرا کسانی که از جماعت 

کناره می  گیرند، طعمۀ شــیطان  اند؛ مانند گوســفندی که از گله جدا می  افتد و گرگ او را برمی  درد« 

)رمضانی و مهردادی، 1397: ص 159(.

انســان  های مستعد باید طبق ســنت اســالمی در یک اجتماع و وحدت مثال  زدنی رو به سوی 

تعالی گام بردارند. وحدت و اجتماع موجب هم  راســتایی نیرو و توان می شود و نتیجۀ تفرقه چیزی 

وا...« )آل 
ُ
ق َرّ

َ
ف

َ
ت

َ
ِه َجِمیًعا َو ال

َّ
جز پراکندگی انرژی و هدررفت منابع نخواهد بود: »َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل الل

عمران: 103(. اولین کسانی که به طور گسترده آدمیان را به اجتماع دعوت کردند و به طور مستقل به 

حفظ و ادارۀ انسان  ها توجه داشتند، پیغمبران بودند )طباطبایی، 1387: ص 8( و شعار اصلی آن ها 

حول دو مفهوم توحید و عدالت بود.

انســان   مســتعد همچون انرژی متراکمی اســت که اگر برای آن راه خروجی مانند کار و شغل 

درنظر گرفته نشــود، عامل آشوب سیستمی خواهد شد. جریان تکفیری براثر بیکاری و عدم اشتغال 

و درنتیجه فقر افراد بســتری مناســب را برای رشد اندیشــه  ای خود با کمترین هزینه به دست   آورد. 

سیســتم  ها برای ورود هر انرژی باید یک یا چند خروجی درنظر بگیرند تا موجب آشــوب و فساد 
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درونی نشوند. آشوب، به دلیل انرژی  های مازاد و فساد، به لحاظ نبود خروجی موجب خودخوری 

سیستمی می  شود )رمضانی و مهردادی، 1397: ص 3(؛ بنابراین، عدالت در مدینۀ فاضلۀ خواجه 

نصیرالدین طوســی، همان عدالت افالطونی و فارابی اســت و تحقق آن وابسته به این است که هر 

کس برحسب شایستگی در پایگاه راستین خود جای گیرد و به کاری بپردازد که با سرشت و استعداد 

او ســازگار باشد. هیچ کس نباید بیش از یک پیشه داشته باشد؛ زیرا طبایع مردم اقتضا می کند که به 

کاری که شایستۀ آن هستند، بپردازند )اصیل، 1371: ص 120(.

عدالت مانع شکل  گیری جریان افراطی تکفیری و اختالفات مذهبی می  شود. خواجه نصیرالدین 

 وحدت است... و اگر اعتدال نبود، دایرۀ 
ّ

طوســی در اهمیت عدل و اعتدال می گوید: »اعتدال ضل

وجود به هم نرســیدی؛ چراکه تولد جامدات، نباتات و حیوانات از عناصر اربعه مشــروط است به 

امتزاجات معتدل.... )طوسی، 1373: ص 248( و »اشارت بدین معنا است قول صاحب شریعت 

رِض"« )همان: ص 147(؛ بنابراین، 
َ
َمَواِت َو اال اَمِت السَّ

َ
علیه السالم، آنجا که گفته است: "ِبالَعدِل ق

نظام خلقت مبتنی بر عدالت اســت »زیرا هرچه آن را نظامی بود، به وجهی از وجوه، عدالت در او 

موجود بود؛ واال مرجع آن، با فساد و اختالل باشد«)همان: ص 132(.

4ـ3. والیت؛ اصل وحدت  بخش اسامی

سیستم به هم  پیوستۀ اسالم که صدر و ذیل و طول و عرض آن دارای وحدت ذاتی است و حول محور 

و ثقل والیت درحال گردش است، ازجمله سیستم  های نفوذناپذیر محسوب می  شود. تنها راهبردی 

که می  تواند غرب را در رســیدن به اهداف شومش یاری رساند، راهبرد »اختالف انداز و حکومت 

کن« است؛ چراکه در این راهبرد اجزای سیستمی به چندصدایی می رسد و وحدت به کثرت تبدیل 

می  شود و طبق قانون فیزیک با انتشار نیرو در چند جهت و عدم تمرکز بر یک نقطه، شاهد تضعیف 

نیروی واحد خواهیم بود. با ایجاد شــکاف و دو قطبی شدن، نیرو و توان درونی تقسیم بر دو می  شود 

و این موضوع با کوچک  ترین فشــار بیرونی موجب درهم شکستن اجزای درونی اسالم خواهد شد. 

عدالت با محور والیت عامل انســجام داخلی و باالبردن میزان مقاومت، تاب  آوری و ایســتادگی 

سیستم در برابر فشارهای بیرونی است. در ترسیم بینش و بصیرت آحاد کشورهای اسالمی با محور 

قــراردادن »توحید« به دنبال وحدت بین اجزای فردی، اجتماعی و طبیعی اســت و این وحدت نیز 

فقط ذیل والیت امکان  پذیر است.
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 انسان در بین الله و طاغوت -٧شکل شماره 

گیـری   اللـه موجـب شـکل شود. پذیرش والیت  الله و طاغوت تقسیم می غایتوالیت به دو ساحت  ،طبق منظر قرآن کریم

لِ «و غایت حرکت انسان به شود میها   دستگاهنهادها، شوراها و 
ُ

اْدخ
َ
لِ    یِعبادِ    یفِ    یف

ُ
تِ    یَو اْدخ ) خـتم ٢٩ــ٣٠ :(فجر»   یَجَنّ

 در ارتبـاط بـا اجـزاآن هسـتیم،  شـاهدکـه در غـرب  ،نظـم مکـانیکی ووالیت طاغوت با پذیرش  ،در مقابل ؛خواهد شد

هُ « :خواهد بودم ایت و غایت آن جهنشود که نه  سیستمی ایجاد می
َّ
ِذیَن  َوِلُيّ  الل

َّ
ِرُجُهْم  آَمُنوا ال

ْ
َمـاِت  ِمَن  ُیخ

ُ
ل

ُّ
ـی الظ

َ
ـورِ  ِإل  الُنّ

ِذیَن 
َّ
ُروا َوال

َ
ف

َ
ْوِلَیاُؤُهُم  ک

َ
  أ

ُ
وت

ُ
اغ

َّ
ِرُجوَنُهْم  الط

ْ
ورِ  ِمَن  ُیخ ی الُنّ

َ
َماِت  ِإل

ُ
ل

ُّ
  الظ

َ
ِئك

َٰ
ول

ُ
ْصَحاُب  أ

َ
ارِ  أ وَن  ِفیَها ُهْم  الَنّ

ُ
اِلد

َ
  .)٢٥٧ :(بقره» خ

به معنای سرپرستی است و در این معنـا، والیـت شـامل والیـت تکـوینی و مبادی فقهی و کالمی اسالم والیت در بحث 

شـود.   خردمندان تقسیم می ۀشود. والیت تشریعی نیز خود به دو بخش والیت بر محجوران و والیت بر جامع  تشریعی می

 کردنهای دینی و شکوفا  اسالمی است که به منظور اجرای احکام و تحقق ارزش ۀوالیت فقیه نیز والیت مدیریتی بر جامع

ص : ١٣٧٨جـوادی آملـی، ( گیـرد  خور خویش صـورت مـیرساندن آنان به کمال و تعالی در استعدادهای افراد جامعه و

١٣٤(. 

که عبارت از نور معرفت و حـرارت  ،جاذبه داشتنکه با  کند میمسلمانان عمل  ۀمرکزی منظوم ۀمثابه ثقل و هست والیت به

خود خواهد شد. والیت فقیـه جـامع نفـوذ بـر  ۀشد گرفتن اجرام اسالم بر روی مدارهای مشخصموجب قرار ،ایمان است

مراتب والیـت تکـوینی و تشـریعی از خـدا بـه رسـول  و عقل و قدرت دوام کالبدی جهان اسالم است. او در سلسله   قلب

له علیه و آله و لی(ص
ّ
. سیاست، اجتمـاع و است) اولی به انفس، اهل و مال مسلمانان السالم لیهماطهار (ع ۀ) و ائمسلم ال

 اقتصاد جهان اسالم باید حول محور فرهنگ والیی قرار گیرد تا این وحدت راه نفوذ غرب را برای ایجاد اختالف ببندد.

 

 گیری  نتیجه .٥

ه و جـدایی خـالف جریـان فطـری بشـر فـرض و از وحدت سرشته شده است. هر نوع تفرق فطرت بشری بر محور کوثر و

 طرد می
ً
گیری از   های غرب با پرورش عناصر مزدور و با بهره  جریان افراطی تکفیری که با دسیسه شود.  منظرگاه اسالم کامال

نیز از ایـن قاعـده  و گسترش کرده استیا شروع به رشد غرب آس ۀدو آسیب جهل معرفتی و فقر زیستی مسلمانان در منطق

زدن  همداز و حکومـت کـن غـرب، بـه دنبـال بـرانـ  مستثنا نیست. جریان تکفیری خالف جریان فطرت با راهبرد اختالف

انسجام داخلی جهان اسالم در منطقه شکل گرفته است. این جریان با پشتیانی اطالعاتی غرب و انرژی سعودی به زیست 

مبنایی با  ۀه داد و به نیابت از ایادی شیطان به نبرد با مسلمانان و دیگر ادیان پرداخت. این جریان در حوزخود ادام ۀبیمارگون

شکل 7. انسان در بین الله و طاغوت

طبق منظر قرآن کریم، والیت به دو ساحت غایت الله و طاغوت تقسیم می  شود. پذیرش 

والیت الله موجب شــکل  گیری نهادها، شوراها و دســتگاه  ها می شود و غایت حرکت انسان 

ِتی  » )فجر: 30ـ29( ختم خواهد شــد؛ در مقابل، با  ِلی   َجَنّ
ُ

ِلــی   ِفی   ِعبــاِدی   َو اْدخ
ُ

اْدخ
َ
به»ف

پذیرش والیت طاغوت و نظم مکانیکی، که در غرب شــاهد آن هســتیم، در ارتباط با اجزا 

ِذیَن آَمُنوا 
َّ
ُه َوِلــُیّ ال

َّ
سیســتمی ایجاد می  شــود که نهایت و غایت آن جهنم خواهد بود: »الل

ی 
َ
وِر ِإل ِرُجوَنُهْم ِمَن الُنّ

ْ
 ُیخ

ُ
وت

ُ
اغ

َّ
ْوِلَیاُؤُهُم الط

َ
ُروا أ

َ
ف

َ
ِذیَن ک

َّ
وِر َوال ی الُنّ

َ
َماِت ِإل

ُ
ل

ُّ
ِرُجُهــْم ِمَن الظ

ْ
ُیخ

وَن« )بقره: 257(. 
ُ

اِلد
َ

اِر ُهْم ِفیَها خ ْصَحاُب الَنّ
َ
 أ

َ
ِئك

َٰ
ول

ُ
َماِت أ

ُ
ل

ُّ
الظ

والیت در بحث مبادی فقهی و کالمی اســالم به معنای سرپرستی است و در این معنا، والیت 

شامل والیت تکوینی و تشریعی می  شود. والیت تشریعی نیز خود به دو بخش والیت بر محجوران 

و والیت بر جامعۀ خردمندان تقســیم می  شــود. والیت فقیه نیز والیت مدیریتی بر جامعۀ اسالمی 

اســت که به منظور اجرای احکام و تحقق ارزش  های دینی و شکوفاکردن استعدادهای افراد جامعه 

و رساندن آنان به کمال و تعالی درخور خویش صورت می  گیرد )جوادی آملی، 1378: ص 134(.

والیت به مثابه ثقل و هستۀ مرکزی منظومۀ مسلمانان عمل می کند که با داشتن جاذبه، که عبارت 

از نور معرفت و حرارت ایمان است، موجب قرارگرفتن اجرام اسالم بر روی مدارهای مشخص شدۀ 

خود خواهد شــد. والیت فقیه جامع نفوذ بر قلب   و عقل و قدرت دوام کالبدی جهان اسالم است. 

له علیه و آله و سلم( و ائمۀ 
ّ
او در سلســله مراتب والیت تکوینی و تشریعی از خدا به رسول )صلی ال

اطهار )علیهم السالم( اولی به انفس، اهل و مال مسلمانان است. سیاست، اجتماع و اقتصاد جهان 
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اســالم باید حول محور فرهنگ والیی قرار گیرد تا این وحدت راه نفوذ غرب را برای ایجاد اختالف 

ببندد.

5. نتیجه  گیری

فطرت بشــری بر محور کوثر و وحدت سرشته شده اســت. هر نوع تفرقه و جدایی خالف جریان 

 طرد می  شود. جریان افراطی تکفیری که با دسیسه  های 
ً
فطری بشــر فرض و از منظرگاه اسالم کامال

غرب با پرورش عناصر مزدور و با بهره  گیری از دو آســیب جهل معرفتی و فقر زیستی مسلمانان در 

منطقۀ غرب آسیا شروع به رشد و گسترش کرده است نیز از این قاعده مستثنا نیست. جریان تکفیری 

خــالف جریان فطرت با راهبرد اختــالف  انداز و حکومت کن غرب، به دنبال برهم زدن انســجام 

داخلی جهان اســالم در منطقه شکل گرفته اســت. این جریان با پشتیانی اطالعاتی غرب و انرژی 

ســعودی به زیســت بیمارگونۀ خود ادامه داد و به نیابت از ایادی شیطان به نبرد با مسلمانان و دیگر 

ادیان پرداخت. این جریان در حوزۀ مبنایی با مکاتب و مبادی فکری غرب دارای سنخیت و تجانس 

فراوانی است، ازجمله رویکرد تجزیه  گرایانه و اتمیستی که نگاه از تکاثر دارد.

تنهــا راه برون  رفت از جریان تکاثری غــرب و جریان تکفیری به عنــوان نماینده و نایب آن در 

منطقه، کوثر وحدت بین مســلمانان است. کوثر وحدت در سایه  سار دوری جستن از وجوه ممیزی 

و روی آوردن به امور مشــترک میســر خواهد بود، اما مقدمۀ آن باید با رویکرد جراحی سیستمی به 

از بین بردن ریشــه  های فکری جریان تکفیری در منطقه اقدام کند. ســه ضلــع راهبردی برای ایجاد 

وحدت بین جوامع اســالمی را رجوع بــه فرهنگ به ویژه در مبانی و ارزش  هــا، احیای عدالت در 

راســتای جهل زدایی معرفتی و فقرزدایی زیســتی و نیز قرارگرفتن تمام اجزای سیستم امت اسالمی 

حول محور امام و والیت معرفی کردیم.

هرچند راهبردهای برخورد با جریان تکفیری متنوع است، در این نوشتار سعی کردیم از رویکرد 

تهدیدمحــور عبور کنیم و با رجوع به درون، به برطرف کردن آســیب  های درونی جوامع اســالمی 

بپردازیــم؛ بنابراین، باب برای تبیین و توضیح جریان افراطی و تکفیری برای محققان باز اســت و 

راهبردهای آن در سیر شناخت این عامل بحران  ساز ازسوی سیستم  های امنیتی و دفاعی قابل بحث 

و بررسی است.
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