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 مدرنیته؛ با سنت تقابل تا مدنیت با ایقبیله زندگی تقابل از
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 چکیده

 تکفیری هایاندیشه رشد با دیگری زمان هر از بیش اخیر هایدهه در اسالم جهان

 هایبخش در داعش و القاعده پاکستان، در صحابه سپاه عربستان، در وهابیت.است مواجه

 هایگروه که دهندمی نشان پژوهش این هاییافته.است کرده ظهور خاورمیانه از زیادی

 جهان.هستند خوارج ایزمینه و فکری امتداد واقع در و نبوده نوظهوری پدیده تکفیری

 شد تقسیم خوارج و شیعه سنت، اهل کلی جریان سه به پیدایش هایدهه نخستین از اسالم

 و فکری اصول لحاظ به هم تکفیری هایگروه.است صادق هنوز کالن بندیتقسیم این و
 دیگران، گستردۀ تکفیر.دارند شباهت خوارج به پیدایش بسترهای و هازمینه لحاظ به هم

 عدم و افراطی گرایینص تغییر، و تکثر برابر در مقاومت و زمان مقتضیات به توجهیبی

 لاصو در تشابه موارد از برخی توحید؛ به انحصاری نگاه و خشونت گرایی،عقل به توجه
 و اسالم از هاقرائت تکثر و تعدد به واکنش ای،قبیله سنت افول.است رفتاری و فکری

 نظر به.هستند خوارج پیدایش بسترهای مهمترین اسالمی نوظهور مدنیت برابر در مقاومت

 سنتی زندگی افول و مدرن دنیای هجوم به سخت واکنشی نیز، داعش ظهور رسدمی

 از و شده استفاده ایمقایسه روش و تحلیلی-تاریخی گاهن از پژوهش این در باشد؛می

 .است شده برده نظری بهره کاستلز امانوئل بنیادگرایی و مقاومت هویت چارچوب
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 مقدمه

 پیدایش و ظهور اما باشد مدارا و گفتگو صلح، هزارۀ میالدی، سوم هزارۀ که رفتمی امید

 و بهت هزاره، این دوم دهۀ از نخستین هایسال در داعش خصوص به و تکفیری هایجریان

 اعتناییبی توانمی را داعش گروه تفکر خارجی تجلی مهمترین داشت؛ دنبال به را جهانی حیرت

دانست انسانیت مفهوم اعتباریبی و  به ایبهانه اندک به و شده شمرده مقداربی آدمیان جان.

 و داریبرده دین، نام به گروهی داریبرده لغو از بعد هاسال.شودمی سلب شیوه ترینوحشیانه

 به و واسطهبی داعش ظهور از ناشی بهت و دهشت د؛ادند قرار کار دستور در را فروشیکنیز

 ایانهرس فضای و اذهان در را اسالم از ترس و درآمده هراسیاسالم پروژه خدمت در سرعت

 حوادث و رویدادها بر مبتنی هایتحلیل سطح از شودمی تالش نوشتار این در است؛ داده رسوخ

 آن نوشتار این پرسش شود؛ توجه داعش فکری هایریشه به اندیشانهژرف نگاهی با و رفته فراتر

 و دارد؟ نیز تاریخی پیشنیه یا و است اسالمی تاریخ در نوظهور جریانی داعش، جریان آیا که است

 جدید نامی گرچه داعش که است آن نوشتار این فرض چیست؟ جریانی چنین پیدایش هایزمینه

 آن پیدایش که ساختارهایی و فکری لحاظ به و است سابقه به مسبوق جریانی مجموعدر اما است

 و ارتباط بیشترین بلکه ندارد فکری قرابت شیعه و سنی مذاهب با تنها نه اندشده موجب را

دارد و داشته خوارج فرقه با را همبستگی  خوارج با داعش پیدایش هایزمینه و بستر همچنین.

  .دارد شباهت

 هنیپیش تفصیلی بررسی و آنها ذکر که است شده انجام یمتعدد یهاپژوهش داعش ینهزم در

 این فرضیه به که مقاله دو به مشخص طور به اما است خارج نوشتار این فرصت و مجال از تحقیق

شودمی اشاره ،هستند ناظر مقاله  هایاندیشه تأثیر" موضوع با ایمقاله در محمویان محمد.

 – فکری منظر از القاعده ظهور دالیل بر ؛"القاعده ایدئولوژیک و فکری روند بر نوسلفیسم

هاوهایدئولوژیکالقاعدهازاندیش -نامبردهمعتقداستکهفرآیندفکری .کنداعتقادیاشارهمی

نقشعنصرخارجی و عملکرد همراه است (امریکا)آرایمکتبنوسلفیبه پذیرفته تأثیر در.

هاهایتکفیریمشابهت:هامجرایفهمتکفیری"ایباموضوعهمینارتباطابراهیمبرزگردرمقاله

بهشباهت"وخوارج وی .زدپرداهاینومیهایاعتقادی،اخالقیورفتاریخوارجباتکفیری؛

معتقداستاینسهویژگیباهمدیگرتأثیرپذیریوتأثیرگزاریمتقابلدارندودرنهایتتأثیرات

هایمذکور؛تفاوتمقالهفعلیبامقاله(.6232:643برزگر،)رفتارهابراعتقاداتچشمگیرتراست

گسترده وسیعبررسی زمانی بازه در جامعهتر نگاه همراه به زمینتر به اجتماعیهشناختی های
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تأثیردگرگونیگیریتکفیریشکل و وتحوالتعصرمدرندرپیداییآنانمیها باشدها در.

عنوانمثالاحمدبه انجامشدهاست.یشناسازمنظرجامعهییهاپژوهشزینخوارجشیدایپنهیزم

یانسانعلومژوهشنامهپدر"خوارجنیوخاستگاهنخستیالهینظامقب"باعنوانیادرمقالهیپاکتچ
به .لهیقبیمرکزۀهستدراختالفل،یقباانیماتحادمانندیعواملتاثیر خوارجشیدایپدر

شیدایپموضوعبا؛یعاملیمرتضجعفردیسیگریدۀدرمقال (.6233:33،یپردازد)پاکتچیم

شیدایپدررایویدناهدافبهیابیدستش،یقربایدشمن،یمانندفقرفرهنگییهاعلتخوارج،

ایممؤثرخوارج اما دهد،یموندیپراداعشوخوارجکهیمشترکبرعواملپژوهشنیداند.

کتابخانهایوشیوهگردآوریدادهروشتحقیقمقایسه.دارددیتاک ایاستها اصول. ابتدا در

اصولفکریوفکریوعللپیدایشوزمینه وسپسبا شرایطهایظهورخوارجتحلیلشده

  .شودهایتکفیرینوینهمچونداعشمقایسهمیپیدایشگروه

اجتماعیکه ذکرایننکتهضروریاستکهاینپژوهشبرایناصلمهمحاکمبرعلوم

اینپدیده از تاکیدداردو نبایدبههایاجتماعیچندوجهیوچندعاملیهستند، ایننوشتار رو

هایازجملهمسالهعنصرخارجیدرپیدایشداعشوگروهمعناینادیدهانگاشتندیگرعوامل

  .تکفیرینوینتفسیرشود

 

 چارچوب نظری

هایبنیادگراهمچونداعشوریشهفکریآنها،چارچوبنظریبرایفهمنحوهکنشجریان

هویترادرصورتیکهصحبتازکنشگراناجتماعیکاستلز.انتخابشدهاستکاستلزامانوئل

هایایازویژگیآیندمعناسازیبراساسیکویژگیفرهنگییامجموعهبهمپیوستهباشد،فر

میانکاستلز (.6233:33کاستلز،)شودداندکهبرمنابعمعناییدیگراولویتدادهمیفرهنگیمی

هایتکفیریهابابنیادگراییگروهکندکهنوعدومازاینهویتسهدستههویتتمایزایجادمی

 .بتداردقرا

 سلطه تا شودمی ایجاد جامعه غالب نهادهای توسط که نوع این :بخشمشروعیت هویت -6

 .کند عقالنی و دهد گسترش اجتماعی کنشگران بر را آنها

 یا احوال و اوضاع در که شودمی ایجاد کنشگرانی دست به هویت این :مقاومت هویت -3

 زده آن بر ننگ داغ یا و شودمی دانسته رزشابی سلطه منطق طرف از که دارند قرار شرایطی

 اصول با متضاد یا متفاوت اصول مبنای بر بقا و مقاومت برای سنگرهایی روی همین از.شودمی
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 .شودمی ساخته جامعه نهادهای حمایت مورد

 فرهنگی مصالح و مواد هرگونه از استفاده با اجتماعی کنشگران که هنگامی:داربرنامه هویت -2

 این به و کندمی تعریف نو از جامعه در را آنان موقعیت که سازندمی جدیدی هویت دسترسی، قابل

 این مصداق .یابدمی تحقق هویت نوع این هستند، اجتماعی ساخت کل شکل تغییر پی در ترتیب

 (.6233:34 کاستلز،)کشدمی چالش به را مردساالری فمنیسم، که است وقتی مثال هویت

 در داعش همچون بنیادگرا جریانات که است آن پژوهش این فرضیه شد اشاره که طور همان

 در سنتی حیات بقای برای مقاومت هویت نوع از خاص هویتی ساخت درحال مقاومت از بستری

 اشاره خود که همانگونه ولی است نوینی نظریه کاستلز نظریه گرچه هستند؛ مدرن جریانات برابر

 همین شبیه که دهدمی نشان تاریخی شواهد و است تاریخی امری دینی بنیادگرایی است کرده

 از پیش ساده و ایقبیله حیات نوع رفتن دست از برابر در ایستادگی برای خوارج سوی از مقاومت

 .شودمی دیده اسالمی امپراتوری

 

 خوارج پیدایش

 در که دانندمی (ص)پیامبر زمان را خوارج پیدایش تاریخ تاریخی، هایگزارش برخی گرچه

 مورد در را ایشان ،زهیر بن حرقوص نام به شخصی اسالم، پیامبر توسط جنگی غنایم تقسیم میانه

 در را سیاسی جریان یک عنوانبه خوارج پیدایش ریشۀ باید اما کرد متهم غنایم تقسیم چگونگی

6233مفتخری،) کرد جستجو وی قتل جریان در خصوص به و عثمان حکومت اواخر :32.)

 عثمان و(ع) علی از دوری بر آنها که نویسدمی خوارج درباره النحل و الملل باکت در شهرستانی

 بیهسیه، نجدات، ازارقه، محکمه، :داندمی طایفه هشت را آنان بزرگ هایفرقه و کرده اتفاق

6213شهرستانی،) ثعالبه و اباضیه عجارده، صفریه، :641  که است آن دیدگاه مشهورترین(.

 پذیرش با .آمد پدید صفین جنگ در مشخص طور به و هجری نخست قرن نیمه در ارجخو

 (ع) علی امام لشکر در بارز شکافی و کردند مخالفت آن نتیجه با خوارج جنگ، پایان و حکمیت

 سپاه از بودند نفر هزار دوازده حدود در که گروهی کوفه، به سپاه بازگشت مسیر در .آمد وجود به

 کتاب در ،(6223یرحی)ف (.داود6233:23 مفتخری،) شدند معروف خوارج به و ندشد جدا ایشان

 یایلهقب یهانزاع به خوارج یدایشپ یشهر که است داده نشان یخوب به یتمشروع و دانش قدرت،

 و کوفه خوارج، پیدایش ابتدای در گردد.یم باز )ع( یعل امام لشکر در هایریمنیغو هایمنی یانم

 .شدند رانده اسالم تمدن هایحاشیه به آرام آرام و زمان گذشت با اما بود آنها اصلی اهپایگ بصره
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 به توانمی که شدند اضافه آنها به مختلف هایگروه از افرادی خوارج، دایرۀ گسترش با

 آن مانند و تعقیب تحت قاتالن دزدان، اوباش، و اراذل بردگان، موالی، عجم، مانند هاییگروه

 باور این در خوارج، در تنوع این پیدایش رغمعلی(.444-6234:413عاملی، مرتضی) دکر اشاره

 بر ترور، با ولو هاحکومت این نابودی و اندکرده عدول اسالم حقیقت از خلفا که بودند مشترک

 و جغرافیایی عوامل به توجه با حکومت با خوارج گریز و جنگ .است واجب مسلمانی هر

 صحراگرد بدوی اعراب میان از عمدتا که خوارج به متمایل اجتماعی هایدیبنگروه و جمعیتی

 مورد و دهند قوام را آن بتوانند که اشخاصی و منسجم نظری چارچوب نبود و یکسو از بودند،

قادری،) شد منجر آن بودنکمرنگ و آرا ناپایداری به سو، دیگر از گیرند قرار خوارج اهل وثوق

6233  حقوق با مسلمانان جامعه که یابد سازمان نحوی به باید خالفت خوارج، گفته به (.16:

 نداشته وجود غنی و فقیر لحاظ از تفاوتی جامعه این در و دهند تشکیل را دینی جامعه یک مساوی

 قرن پایان دراما داشت، عربی منشأ ابتدا در آنکه باسببشد خوارج اعتراضی ویژگی همین.باشد

 عباسی خلفای بردن بین از برای و پیوسته آنها به ایرانیان جمله از خالفت خالفم هایگروه هفتم،

 و اسالمی تمدن حاشیه در سیستان میالدی نهم و هشتم قرن از نتیجه در و شده پیمان هم خوارج با

 (.46-6233:43بهمنی،)شد مبدل آنان فعالیت اصلی کانون به مرکز از دور به

 

 خوارج فکری اصول

 توحید از انحصاری برداشت :خوارج فکری اصلی هستۀ

 توانمی را "باشدنمی خداوند آن از جز حکم :للهل اال حکم ال" شعار سیاسی، نگرش لحاظ به 

 اال حکم ال» آیه از خوارج فهمی کج نقد در (ع) علی امام.دانست خوارج تفکرات اصلی هسته

 إِلَا حُکمَ لَا  إِنَّهُ نَعَم .باطِلٌ بِهَا یُرَادُ حَقٍ کَلَمِۀُ) فرمودند کردند،می استفاده آن از خوارج که «للهل

 برای مگر نیست حکمی که براستی .جویندمی آن از باطل معنی و گویندمی حق کلمۀ (.....لِلّهِ

 نباید کسی وی جای در یعنی باید؛ خدا تنها را مردمان امارت:گویندمی خوارج لکن و خداوند

 و گشاید نیکویی به دست چه باید حاکمی (ایشان بین از) را مردمان که حالی در.باشد فرمانروا

 (633:43 خ البالغه،نهج) آید هم به او از زشتی چه

  

 خوارج نظر از امام

 به و شدند یدارپد ینصف جنگ در یتحکم یماجرا دنبال به که خوارج فرقه یننخست در
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 شدیم یدهد امام وجود ضرورت و حکومت اصل با یجد مخالفت شدند،مشهور"یهحرور"فرقه

 هواداران از زمان گذشت با و نپایید دیری تحکیم شعار به پایبندی ی،عمل اقتضائات به بنا اما

 آن تبع به و حکومت که خوارجی تعداد و شد کاسته امام پذیرش عدم و مطلق شکل به تحکیم

یافت کاهش کردندمی نفی را امامت  گروه مهمترین"ازارقه"خارجی، هایگروه میان در.

 امام مشروط پذیرش به خوارج بیشتر اما کردند؛می نفی را امامت همچنان که بودند ایخارجی

 خود وظیفه خوارج .نشود کبیره گناه مرتکب وی که بود این خارجی امام شرط.شدند معتقد

 از نداشتند؛ قبول را استیال یهنظر لذا و کنند جنگ شود کبیره گناه مرتکب که امامی با دانستندمی

 به توانستندمی امام انتخاب باب در آنان .بودند خود زمانه شورشیان جزء خوارج معموال رو،این

 آنها نظری بنیاد با استیال نظریه ولی کنند، رجوع استخالف و شورا اجماع، هاینظریه و هاروش

 و امامت مقام احراز برای معیار یک اتنه خوارج نظر از (.16-6233:12قادری،) داشت تعارض

 هر در امام که کندمی القا را اندیشه این معیار این .فضیلت از است عبارت آن و دارد وجود رهبری

 .است افضل اصطالح به و است دیگران از ترصالح زمان آن در که است شخصی عموماً عصری

 (.6233:663کرون،) ندارد قبیله یا نژاد با ارتباطی هیچ فضیلت

 آنها نظر از .شودمی شدن کافر موجب گناهی هر و خوانده کافر را گناهکاران خوارج:تکفیر

 و پوشاندن معنای به تکفیر(.6234:666ابوزهره،) شودمی محسوب گناه رود، خطا به اگر اجتهاد

 مسلمانان به دادن کفر نسبت یا کسی دانستن کافر معنی به جاری اصطالح در و است داشتن پنهان

 پیدا مختلفی هایروش و مذاهب دین، فروع و علمی مسائل فقهی، نظر از هم، مسلمانان.است

 و مالکی شافعی، حنفی، زیدی، (امامی دوازده) جعفری همچون مختلفی هایفرقه به و کردند

 هب هافرقه این از برخی اسالم جهان تاریخ در که است این بحث قابل موضوع.شدند تقسم حنبلی

(.33-6233:32امینی، پور) انددانسته اسالم شمولیت دایرۀ از خارج را آنها و پرداخته بقیه تکفیر

 هایفرقه از بسیاری .بودند خوارج گروه اسالمی، نخستین هایسده در تکفیری گروه مهمترین

(.6233:33،پورامینی) کردندمی تکفیر شدمی کبیره گناهان از یکی مرتکب که را کسی خوارج،

 درگیر تکفیر مساله با مندنظام و گسترده ایگونه به که بودند مسلمانانی نخستین خوارج عبارتی، به

 بودند کافرانی مسلمانان، دیگرِ خوارج نظر از .پنداشتندمی راستین مومنان تنها را خود آنان.شدند

 امانبی هایحمله هدف را نآنا که داشتند حق خوارج و شوند گرفته بردگی به یا و کشته باید که

 به درست کنند، غارت را اموالشان و برسانند قتل به را آنان توانندمی تا و دهند قرار خود

 جز به بودند معتقد خوارج .شدمی رفتار مرزها سوی آن در ساکن کافران با که گونههمان
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 غذایشان برد، ارث به نآنا از چیزی شدنمی حتی و نیست جایز مسلمانان دیگر با ازدواج خویش،

 توانمی کیشانهم با که کرد برقرار را روابطی همان آنان با و کرد دعا رستگاریشان برای خورد، را

 از برخی نظر از اینکه، بدتر .شدندنمی محسوب مومنان جماعت اعضای از آنان زیرا داشت،

 امکان صورت در و کنند زندگی عادی مسلمانان جمع در توانندنمی مومنان خوارج، هایگروه

 (.6233:143کرون،) شوند ساکن سرزمینی در و بزنند هجرت به دست باید

 امام مثال عنوانبه شدند روبرو یرتکف با که بودند ییهاگروه ینمهمتر زمره در یزن فالسفه 

 متاخر و قدیم فالسفه میان آن، به نزدیکی و حقانیت از دوری در اینکه با داد فتوا غزالی محمد

 تکفیر پس.باشندمی قرین الحاد و کفر با آنها متعدد اصناف همه ولی دارد، وجود بزرگی تفاوت

 تکفیر باید را دیگران و فارابی سینا، ابن مثل ایشان، فلسفۀ پیرو هایمسلمان و است واجب آنها

 کتاب در ادیبغد.کرد تکفیر را آنها و نگاشت مستقل کتابی"باطنیه"مورد در او همچنین.کرد

 نماز جهمیه و خوارج زیدیه، امامیه، معتزله، سر پشت تواننمی که کندمی تصریح الفرق بین الفرق

کرد ازدواج نباید آنها با و خورد تواننمی اندکرده ذبح آنها که گوشتی از خواند،  همچنین،.

 یابندمی قدرت فتخال دستگاه در که همین گرایی،عقل و روشنفکری به اشتهار وجود با معتزله

 همین خاطر به و کشندمی محاکمه به اعتقادشان جرم به را افراد و کنندمی پا به را محنت غائله

 مذهبی، آمیزتعصب هایجنگ تاریخ طول در که است انحصارگرایانه و افراطی تند، هایدیدگاه

  (.6233:233کامرانی،) کشندمی خون و خاک به را انسان هزاران

 

 داعش طالبان، القاعده، :جدید تکفیری های گروه ایشپید

روابطبینسیاسی روایت  اشغال با اسالم جهان در تکفیری هایگروه پیدایش از المللیو

 6323 دسامبر 34 در کشور این اشغال شروع با.شودمی آغاز شوروی توسط افغانستان نظامی

 به کمک برای سنت اهل جوانان میان همدلی و تعاطف از موجی شوروی ارتش نیروهای توسط

 و حدیث اهل بیشتر که سنت اهل نزد جهاد به دعوت پاسخ و جهاد واژه.شد آغاز خود آیینانهم

است برخوردار خاصی تقدس از هستند، مذهبی متون ظاهر  مذهبی هایطلبه که طالبان.

 .دیدند مهیا افغانستان به ورود برای را زمینه بودند، وهابیت به نزدیک و پاکستان در تحصیلکرده

 در مشارکت به افغانی، مسلمانان وضعیت از اطالع با عرب جوانان از بسیاری همانند الدن بن اسامه

 یکشورها از مندانعالقه یهمکار ینهزم الدن بن اسامه .بود مندعالقه هاکمونیست علیه جهاد

 تعداد توانست او.شد وارد غانستاناف یجد نحو به یقطر ینا از یتوهاب و ساخت فراهم را مختلف
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 جاکارد رونالد.کند افغانستان وارد و جلب جهادی هایجبهه برای را رزمنده ایمالحظه قابل

:نویسدمی افغانستان در مقدس جهاد اهمیت مورد در الدن بن اسامه از نقل به فرانسوی نویسنده

 با(.6236:32محمودیان،) است مسجد در نماز رکعت هزار با مساوی افغانستان در جهاد روز یک

 سوی به را خود هایسالح القاعده اعضای از بسیاری افغانستان، در شوروی با جنگ پایان

 تاجیکستان، روسیه، فیلیپین، ازبکستان، مصر، چین، سعودی، عربستان:رفتند نشانه دیگر هایدولت

 یمن، در 6333 هایسال در :ردک ساماندهی را متعددی حمالت القاعده .غیره و تونس چچن،

 ریاض، در 6333 ماند، ناکام که جهانی تجارت هایبرج تخریب برای 6332 سومالی، در 6323

 66 در انتحاری حمالت و 6333 در کنیا و تانزانیا در امریکا هایسفارت به حمله ظهران، در 6331

6234آشکار،) باشدمی آنها ترینمهم از سپتامبر :23-23  هایگروه توسط فهرست این تهالب(.

 .شودمی تررنگ پر روز هر القاعده از انشعابی

بنالدنباصدورفتوایجهاد،آغازجنگبا؛آمد وجود به 6333 سال در القاعده نسل اولین

 3332 سال درچندینسالبعد، القاعده دوم نسل درحالیکه رااعالمکردصلیبیون و یهودیان

شد ایجاد  و افغانستان در القاعده مرکزی رهبری عراق، و افغانستان به حمله شروع با واقع در.

 در هاییگروه رهبری به القاعده جهادی هایگروه زمان این در که است گفتنی .بود پاکستان

 الظواهری ایمن الدن بن از پس(.3364:3المصطفی،)شدند تشکیل عربی مغرب و یمن عراق،

 از بیشتر (نزدیک دشمن) عربی مناطق بر تمرکز زمان این در که گرفت هعهد بر را القاعده رهبری

گرفت صورت (دور دشمن) غرب  شروع با و 3366 تا3333 هایسال بین سوم نسل ظهور.

 و عراق به افغانستان از القاعده سوم نسل(.1-3364:2المصطفی،) شد آغاز عربی بهار اعتراضات

  .کرد سرایت سوریه

بازگرداندنخالفتداعشیعنیدو را تشکیلخود هدفاز شام؛ عراقو لتاسالمیدر

.داندوعراقوشامراجایگاهیبرایعملیاتخودبرگزیدهاستاسالمیواجرایشریعتمی

ایازشبکهالقاعدهنگریستندوبرخینیزآنراگروهیمستقلکهبرایعنوانشعبهبرخیبهآنبه

پسازحملهامریکابهعراق،ایندرواقع.کند،تلقیکردندشمیتشکیلیککشوراسالمیتال

هاوبیانیه کرد.ایجاد 3332نسلدومالقاعدهدرسالفعالیتجدیدیبرایشرایطمساعدوکشور

جنگدرعراقرا سیفالعدلوزرقاوی؛ ظواهری، مثلبنالدن، اظهارنظرهایسرانالقاعده

جهادجهانیبهمنظوردرگیرکردنوشکستامریکاوگسترشنظیربرایجنبشیکفرصتبی

  .دانندمنازعهبهکشورهایهمسایهمی
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یک»ازنظرسرانالقاعده،جنگدرعراقدومینتحولمهمپسازیازدهسپتامبربهبعدو

تأسیسحکومتاسالمی برای سال «فرصتتاریخی استکه منطقه بودهدر آن منتظر .اندها

ش حمالت مِی از می3332ورشی نشان شواهد شد؛ شروع عراق ازدر ائتالفی که دهد

و «جنبشانصارالسنه»،برخیعناصر«انصاراالسالم»طلبکهعمدتاُازگروهگرایانخشونتاسالم

 الجهاد»گروه و عراقتحتزرقاویمی «التوحید در عملیاتیبرایالقاعده یکپایگاه باشند،

 3334دسامبر32سان،دربدین .اندرابوجودآورده «هایبینالنهرینسرزمینالقاعدهدر»عنوان

به عنوانمعاونخوددریکنوارویدئوییکهازشبکهالجزیرهپخششد،بنالدن،زرقاویرا

 (.612-6233:614عباسزاده،)موردتاییدقراردادوآنراامیرالقاعدهدرعراقدانست

شورایمشورتی»میالدیدرنوارویدیوییظاهرشدوتشکیل3331ویدرسالهمچنین،زرقا

بایدتوجهداشتکهزرقاویباتاکیدبر .رااعالمکردعبداهللرشیدبغدادیبهرهبری «مجاهدین

البتهزرقاوی .اختالفمیانشیعهوسنیدرمنطقه،سعیدرجذبافرادسنیبهگروهخویشداشت

بهعنوانرهبرشبکهابوحمزهمهاجریکهتشکیلاینشورارااعالمکردکشتهشدودرهمانماه

میالدییکگروهنظامیتشکیلشدکهدربرگیرنده3331اواخرسال.القاعدهدرعراقانتخابشد

هاهاوتشکیالتبنیادگرادرعراقبودهوعالوهبراینکهمظهرونماداهدافاینگروههمهشبکه

پساز (Gerges  ,2014 :339)استابوعمربغدادیبهرهبری «دولتاسالمیعراق»،نامشنیزبود

ازطرفدیگر،حضورالقاعدهدرسوریهباظهورو .رسدابوعمربغدادی،نوبتبهابوبکربغدادیمی

نکشیدمیالدیآغازشدوطولی3366اواخرسالابومحمدجوالنیبهفرماندهی «جبههالنصره»بروز

قویتوانایی یکیاز به ظرفچندماه افزایشیافتو سوریههایآن تریننیروهایجنگجودر

بیعتجبهه اعالم با و شد ظواهری تبدیل ایمن رهبری به افغانستان در القاعده شبکه با النصره

دادودولتالنصرهبادولتاسالمیدرعراقخبر ایازارتباطجبهههایاطالعاتیورسانهگزارش

میالدیابوبکربغدادیازطریق3362نهمآوریلسال .اسالمیدرعراقدرسوریهنیزادامهیافت

دولتاسالمی»ادغامشاخهجبههالنصرهبادولتاسالمیدرعراقرابااسمشموخاالسالم؛شبکه

 .(Gerges, 2014: 340)اعالمکردوداستانداعشازاینجاشروعشد داعش«عراقوشام

اییریگشکلازیدیجداخبارروزهرونشدهمحدودمواردنیابهیریتکفیهاگروه

دراقصگروهنیاگسترش مناطقیها بهخصوصدر عراق،من،یهمچونینقاطجهاناسالم

شدهیدگرگوندستخوشایشدهفیضعیمرکزدولتکهیبیل،یسوماله،یسورافغانستان،

بررسشیممخابرهاست، پساز ادامه در یهانهیزمبهدو،نیایاصولفکریهاشباهتیود.
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 .شودیمپرداختهداعششیدایپیشناختجامعه

 

 های تکفیری جدید و خوارجاصول فکری گروه

مانندوداعشبوکوحرام،طالبان،القاعده،همچوندیجدیریتکفیهاگروهیفکراصولانیم

مشابهتخوارج،باآنها و گروهییهاتفاوتها که همانطور دارد. زیندیجدیریتکفیهاوجود

وتفاوتشباهت یمعنابهتمرکزنیهاست؛هرچنداشباهتبرپژوهشنیتمرکزا دارند.ییهاها

رااماموجودوحکومتاصلخوارجکهاستآنتفاوتنیمهمتر .ستیهانگرفتنتفاوتدهیناد

موردمسالهنیاازارقهوهیحرورهمچونهیتهشد،درخوارجاول.اماهمانگونهکهگفبودندمنکر

یعملاقتضائاتزینآنلیدلودندیکشدستدیتاکنیخوارجازایبعدیهافرقهدرامابوددیتاک

توانستندبهیمعجمایبردگانیحتوبودندامامانتخابدرگروهنیترسهلخوارجحالنیباا .بود

چنا ا .دیرسامامتبهرستمنامبهیرانیاکیخوارجیهافرقهازیکینچهدرامامتبرسند، نیبا

فرقهیهاشباهتوجود تکفیهاخوارجبا استتوجهقابلیرینوظهور اینشباهت. هابرخیاز

 :عبارتنداز

:گراییگرایی افراطی و مخالفت با عقلنص  رحلتپیامبر پیگسترش (ص)بعداز در و

سووهمچنینپیدایشمسائلجدیدونیازبهپاسخبهاینمسائلفیاییاسالمازیکمرزهایجغرا

خوارجبههیچیکازمذاهباهل.هاازمتنکتابمقدسشدازسویدیگرباعثتعددقرائت

دولت با و تعلقفکرینداشته شیعه شدهسنتیا ستیز سنیوارد و شیعه از بههایبرآمده اند؛

جرأتمی بهرهتوان در فرقه دورترین را استداللخوارج و عقلی ادله از ومندی منطقی های

هایقشریوسطحیازمتنونصدانستکههمینویژگیکامالدرنزدیکترینآنهابهبرداشت

 .شودهایتکفیریجدیددیدهمیگروه

ایمشترکهیکیدیگرازویژگی :توجه نکردن به مقتضیات زمان و مقاومت در برابر تکثر

با .هایجدیدبودهاستهایتکفیریمعاصر،عدمپذیرشتحوالتودگرگونیخوارجوگروه

تحوالتجامعهپیشمیهایاینگروهاذعانبهویژگی با همگام اگرآنها نوعیها، به رفتندو

راهایسختیساختند،بهاحتمالزیادچنینواکنشخویشراباتغییراتپیشآمدههماهنگمی

برابردگرگونی نمیدر اتخاذ کردندها سلفی. دلیلهمینبرداشتسنتیاستکه بهشایدبه ها

 توحید مفهوم وجود وحدانیتخداوند)خاطر می( محکوم هامینگ)کننددموکراسیرا ،توره

3362:2) . 
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هایتکفیریخواهانبازگشتبهصدرگروه :در گذشته (آرمانشهری)جستجوی اتوپیایی 

ایندورهباوجودکوتاهبودن،نفوذیعمیقدر .هستند (ص)موبویژهدورانحکومتپیامبراسال

خوارجنیزخواهانبازگشتبهزندگیساده.تحولبعدینظریهسیاسیواجتماعیاسالمداشت

 .بودند (ص)زمانپیامبر

درواقعدرهایتکفیریباشعاربازگشتبهسلفصالحگروه :توجهی به مبانی فقهی بی 

صددکنارنهادنوحذفسنتدینیوفقهیجهاناسالمبرایارائهتفاسیردلخواهانهازشریعت

هایاهلسنتنیزهاباتشیع،بادیگرفرقهروعالوهبرخصومتشدیداینگروهازهمین .هستند

روابطخوبیندارند اییبهصحابهواعتنکوشیدندبابیهمانگونهکهخوارجدرصدراسالممی.

 .مفسران،تفسیرقشریوسطحیخویشازدینرارواجدهند

نظرمی :تکفیر گسترده دیگران داعشدررسدمهمبه گروه شباهتخوارجبا ترینوجه

بودهوهمۀآنهاتربهاسالمنزدبهعقیدۀآنهامذهباصلیوقرائتنزدیک .تکفیردیگرانباشد

بههمینعلتبرآنانواجباستکه.برندهاندرراهکفربهسرمیمذاهبوحتیادیاندیگرج

هایتکفیریوخوارجازنگاهگروه.هارابهراهراستبیاورند؛ولوبهزورهمکهباشدسایرانسان

نمی کفر بازگفتنشهادتینمصونیتاز کفر دایره به کبیره ارتکابیکگناه با فرد و آورد

 .گرددمی

کهتن:خشونت شد بسیاری کافرشدن باعث خوارج دوران در مسلمانی دایره گکردن

.اینیستشوددایرهگستردهآنچهکهامروزهدرایدئولوژیداعشمشاهدهمی .خونشانمباحبود

گروهبدین توسط جهان نقاط اقصی در روزه هر که وسیعی کشتار شاهدسان، تکفیری های

بیاستواینکشتارهاباعثارائهتصویریخشنازدیناسالمهستیم،درهمینراستاقابلارزیا

شایددرتاریخاسالماینخوارجبودندکهبرایاولینبار .ومسلماناندرسراسردنیاشدهاست

بهقتل هایمخالفانازمنظرایمانوکفربهاعتبارفرزندانوخانواده .رساندندمخالفانخودرا

جه همگیبه نمدرخواهندآمدپدرانشان، جایز. را مردم شروعبهالقتلمیچونهمه دانستند،

واقعۀتاریخی،خوارجدربیرونازشهرخیمهزدهبودند؛دراینیکدر.غارتوکشتارکردند

ازاوخواستندکه.گذشتدرحالیکهآنزنحاملهبودهنگامیکیازصحابهپیغمبربازنشمی

اواینکاررانکرد؛بههمینعلتاوراکشتندوشکمهمسرشرانیزبا.دتبریبجوی (ع)ازعلی

(.6233:21مطهری،)دانستندچراکهآنهاراکافرمی.نیزهدریدند
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 خوارج پیدایش شناختیجامعه علل

 هایزمینه بر برخیهاست.شد ذکر مختلفی اجتماعی عوامل و هازمینه خوارج گیریشکلدر

 نظر از.دارند تاکید خوارج ظهور در اجتماعی و محیطی هایزمینه بر نیز برخی و وانیر و روحی

 خوی بیابان، و صحرا در زندگی دلیل به که دانندمی افرادی را خوارج روانی، و محیطی

 در شخصیتی خصلت یک عنوانبه و شده آنان هویدای و غالب صفت خشونت، و صحراگردی

 یک بر را اجتماعی بندهای و قید از خالی و طبیعت در زندگی افرادی نچنی .است مانده باقی آنان

 خود صفین جنگ در دلیل همین به شاید و دادندمی ترجیح قوانین چارچوب در محدود زندگی

 شد سبب آنان ناپذیریانعطاف و طلبیآزادی ویژگی و نکردند (ع) علی امام دستورات به مقید را

6233موسوی،) یندنما جستجو را دیگری راه که :633  فرهنگی عوامل بر برخی همچنین،(.

 آنان، میان در انحرافی فرهنگ وجود یا فرهنگی فقر بر نظر این از .اندداشته تاکید خوارج پیدایش

 مدنی ضعف واقع در .شودمی اشاره عقلی و علمی مسائل با آنها آشنایی عدم و نشینیبیابان دلیل به

شودمی قلمداد اصلی مسبب هریش زندگی در ناتوانی و  تعصبات جاهلیت، افکار معنی بدین.

 تاثیر آنان هایگیریموضع در سخت شرایط در پیروزی به موفقیت امید، و شخصی مصالح قومی،

 بکربنی و تمیم بن قبیله دو از خوارج جماعت(.6231:33عاملی، مرتضی) است داشته زیادی

 مردان قبیله، دو این به اگر و پوشاندند مذهبی صبغه هایمنی با خود قومی اختالفات به که بودند

 شرق قبایل تمام حکمیت، حادثه که کرد خطر تعمیم این به توانمی شوند اضافه نیز حنیفهبنی

 قبایل از همه که کوفه اهل جز کسی (ع) علی سپاه در و کرد جدا (ع) علی از را العرب جزیره

 شدند، نامیده شیعه که (ع) علی امام خاص یاران و کوچک قبایل از تعدادی بعالوه بودند، یمنی

خوارجشدنماند باقی جنگبا از ناگزیر اغتشاشامام ایجاد خشونتو توسلخوارجبه با . 

 (.6223:613،فیرحی)

 که عامل دو بر نوشتار ینا در است، شده ذکر خوارج یدایشپ در که یمتعدد عوامل کنار در

 یدایشپ و یایلهقب یسنت یزندگ رفتن ینب از یعنی است، ترمهم عوامل یگرد از انیسندگنو زعمبه

 شورش و خوارج گفت توانیم یگرد عبارت به است؛ شده یدتاک اسالم از هاقرائت تعدد و تکثر

:است بوده یدجد یطشرا ینا یدایشپ برابر در مقاومت یتهو بر یمبتن یواکنش آنها،



 ایهقبیل سنتی زندگی افول

 از مرکب اجتماع و بوده خاندان یک نماینده قبیله هر و است جاهلی عرب اجتماع اساس قبیله،
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 خویشاوند که اقوامی مجموعه و نامندمی قوم را حی یک مردمِ .گویندمی حی را خیمه چند

 معموال که رئیس از و بوده نیا یا خون یک از قوم یک مردم.دهندمی شکل را قبیله یکدیگرند،

 فرمان با دیگر امور از بسیاری و جنگ اساس این بر .کردندمی تبعیت هست، قوم فرد ترینکهنسال

 در ایقبیله جامعۀ اجتماعی، مراتب سلسله لحاظ به (6211:22حتی،) گرفتمی انجام قبیله رئیس

 :شدمی تقسیم اجتماعی طبقه سه به جاهلی عصر

 را آنها خونی رابطه که شدمی تشکیل قبیله اصلی نفرزندا همۀ از طبقه این :اصیل طبقۀ -الف

  ؛کردمی متصل یکدیگر به

 محقق قبیله به همسایگی یا و پیمانیهم نظام براساس طبقه این پیوستن :موالی طبقه -ب

  ؛گردیدمی

 بازار از یا که بودند پوستسیاه یا و سفیدپوست بردگانی اینان :بندگان و بردگان طبقه -ج

  (.221-6233:222سالم،) بودند جنگی اسیر یا و شدندمی خریداری

 عضویت به مجبور را فرد که است عربی جامعه طبیعی جغرافیای سخت شرایط رسدمی نظر به 

 به و است حرکت حال در پیوسته و دارد شبانی زندگی ناگزیر انسانی چنین سازد.می قبیله در

 قبیله به که بدوی فرد و اندازدمی راه به قبیله که دارد را طبیعی نهادی عنوان جنگ، دلیل همین

 این مهم نکتۀ (.6222:22آربری،) کند مشارکت آن در باید بماند زنده بخواهد اگر دارد، تعلق

 را جنگ میدان در مرگ دلیل همین به و بود نشینانبادیه هایویژگی از شجاعت و جنگاوری که

 (.6233:241سالم،) کردنمی خوار را آنان بستر، در مرگ از بدتر چیز هیچ و دانسته افتخار

 و تجمع عامل مشترک نیای به انتساب و بود سیاسی واحد یک قبیله جاهلی، اعراب نزد در

 شرط و قیدبی دلبستگی دهندهنشان و است قبیله روح منزله به تعصب .شدمی قلمداد قبیله وحدت

 صحرانشینان در که وضع آن به قبیله عصبیت کلی طور به.باشدمی خود قبیله افراد به نسبت فرد

6211حتی،) کندمی حکایت افراطی پرستیوطن نوعی از دارد، وجود  عصبیت همین و (23:

 نسبت آگاهی از عبارت عصبیت .ساختمی مرتبط یکدیگر به را آنان که بود قبیله و قوم به نسبت

 پیوند یکدیگر با خونی رابطه طریق از که است کسانی میان اتحاد و مشترک مسئولیت پیوند به

 (.233-6233:263سالم،) شوندمی داده

 قائل آزادی برای که است اعتباری و اهمیت ای؛قبیله سنت هایجنبه چشمگیرترین از یکی

 اجماع، بدون و دارند مشارکت سیاسی هایگیریتصمیم در مردان همه که ایگونهبه شود،می

 دموکراتیک را سنت این گهگاه معاصر محققان .گیردنمی صورت کاری اکثریت، توافق یعنی
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 این باشیم، داشته نظر در را اصطالحات این امروزین مفاهیم اگر که است این حقیقت اما انددانسته

 اعتبار و جایگاه سو، یک از .نبود نیز محورآزادی حتی که دموکراتیک تنها نه سیاسی سنت

 این نگرش و است دولت غیاب از ناشی بلکه قانونی تهمیدات از برخاسته نه نتس این در آزادی

 افراد یسوی از.است دوگانگی نوعی دستخوش نیز پادشاهی حکومت و شاهان به ایقبیله سنت

 و کنندمی مقاومت شاهان مقابل در قبیله سویدیگر  ایقبیله خویشاوندان استبداد برابر دراز

 دادمی اهمیت زورگو حاکمان با تقابل در آزادی به فقط نه یایلهقب سنت که ینا خالصه .اندتسلیم

 عمومی همبستگی و جمعی اتحاد و وحدت برای و داشت گرایانهجمع خصلتی آن، بر عالوه بلکه

6233کرون،) شدمی قائل ویژه اهمیتی :633-634  در یآزاد و یایلهقب یآزاد یانم اگرچه(.

 دربرابرحاکمانعرب یایلهقب یآزاد منکر توانینم اما دارد وجود تفاوت مدرن یاسیس مفهوم

حکومتنوینم حکومت یننو شکل در که یایآزاد شد، گرفت. قرار تهدید  یبترک ورد

 روم و یرانا شده فتح تازه یهایامپراتور یحکومت یهایوهش و یاسالم اصول از یزیانگشگفت

 تمام یلتبد و یهامیبن به قدرت انتقال ساخت.بایم وادار یفهخل از یتتبع به را شهروندان تمام و بود

 داشت دنبال به را یآنان مقاومت و شد یدتشد شکاف ینا یاسالم سلطنت به یاسالم خالفت یارع

با یایلهقب یرسلطانیغ و یشآالیب ساده، یزندگ گرو در دل هنوز که  از گرفتنبهره داشتند.

 دالیل از یکی واقع در کرد. یدتاک خوارج مقاومت یتهو بر توانیم کاستلز ینظر چارچوب

 سنتی زندگی افول آن تبع به و اسالم جهان شدن متنوع و گسترش ،خوارج توسط دیگران تکفیر

 جدید مسائل ایجاد ضمن فتوحات، عصر با اسالم گسترش شد اشاره که طور همان.بود ایقبیله

 به قدتمام خوارج .ساختمی فراهم مسلمانان سنتی زندگی اختارس تغییر برای را راه مذهبی،فقهی

برخواستند تغییر این با مبارزه  برای (مخالفان تکفیر حتی) ایوسیله هر از مبارزه این در آنها.

 و نشد نصیبشان چندانی توفیق گرچه.کردند استفاده خویش زندگی سبک تغییر از جلوگیری

 مخالفان تکفیر رسم اما یافت تغییر زمان آن مدنیت مقتضای به مدنی زندگی به ایقبیله زندگی

 .ماند برجا پا همچنان مسلمانان میان

 

  جدید متکثر شرایط با ناسازگاری

 پیش در عمل در مسلمانان که مسیری اما بود ساده و سهل آغاز در آیینی هر سانب اسالم

 از و هافرهنگ و هاتمدن دیگر با دبرخور پرشتاب، هایکشورگشایی اثر در و شد متفاوت گرفتند

 اینها همه رهگذر از و شد افزوده اوضاع پیچیدگی بر سیاسی پنهان و پیدا هایانگیزه ترمهم همه
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 در را راهی کدام هر و شدند متولد متعددی هایمحفل و هاگروه و داد رخ پی در پی هایانشعاب

 و دین از مشخصی تلقی و برداشت اسالمی یهافرقه از یک هر(.6232:63صابری،) گرفتند پیش

یشدکهدرمقابلیکدیگرقرارباعثتفاسیرخاصیم، هابرداشت این گاه و دارند آن اصول

 به لزوما هابرداشت این از یک هر به «اسالمی فرقه» صفت دادن که برد یاد از نباید اماگیرندمی

 یگانه نیز دهدمی دست به دین از که صویریت و است اسالم معادلفرقه این که نیست آن معنی

 هایفرقه از مقصود شود گفته که رسد نظر به منطقی شاید بنابراین ؛باشد دین برای ممکن تفسیر

 شکل مسلمانان باورهای از باوری به نظر با و مسلمانان محیط در که است گروهی هر ،«اسالمی»

 خواه و باشد درست واقعا باور این خواه هد،د دست به باور این از خاص ترسیمی و باشد گرفته

(.کوتاهسخنآنکهاطالقفرقهاسالمیبرخوارجیاداعشبهمعنای6232:33صابری،) نادرست

 تاییدبرداشتآنهاازاسالمنیست.

 در اختالف و کالمی نظرهایفاختال یافتن توسعه و نمودن رخ با همزمان دیگر سوی از

 ،هاملت دیگر با مسلمانان آمیزش و فتوحات گسترش اجتماعی،-یاسیس رویکردهای و اهداف

 وجود،آن کنار در و ساخت هموار هااثرپذیری برای را زمینه و گشود هاشبهه ظهور بر را راه

 هایفرقه یا دینی هایافکنیشبه قالب در که ندید آن جز ایچاره گاه نیز سیاسی هایمخالفت

 هر و دیگری از پس یکی هاییفرقه اسالمی جامعه در که بود گونهینا.دهد نشان چهره کالمی

 تودرتویی و پیچیده فراوان عوامل و گرفت شکل متفاوت هایبرداشت و اهداف ها،زمینه با کدام

 (.6232:36صابری،) آفرید نقش هافرقه این افول یا و حیات ادامه دگرگونی، پیدایی، در

 با اسالم که آنچه اما است؛ نبوده مخالف نظراختالف با گاههیچ سالما که است ذکر به الزم 

 تاریخی مسیر در منفی شکلی به را هافرقه و مذاهب تعدد این که است چیزی کندمی مخالفت آن

 غیراخالقی و انگیزنفرت و ثمربی هاییجدال وارد مواقع برخی در حتی.است داده قرار مسلمانان

 بین تفسیق و تکفیر باب که ایمبوده شاهد تاریخی و طوالنی هایدوره در هک همچنان.است شده

 خون، و اشک حاصلش که انجامیده ایگسترده هایدرگیری به و شده گشوده مسلمانان

 هافرقه تعداد(.33-6231:33میرآقایی،) است مطلوب تمدنی جایگاه دادن دست از و پراکندگی

 .است فزون هزاران از اندگرفته شکل اسالمی تمدن تاریخ در که هایینحله و

 گرو در دل که خوارج کنش توانمی بود گرفته قرار اسالمی جامعه که نوینی شرایط چنین در

کرد فهم را داشتند نشینیقبیله  همگون و یکدست فرهنگی لحاظ به جامعه نشینان،قبیله نظر از.

 لحاظ این از ایقبیله جامعه از یک هر .اندهمسان هایارزش دلبسته آن اعضای همه و است
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 اداره مبنا همین بر توانستنمی دیگر اسالمی جامعه فتوحات، عصر از پس.است دیگری همچون

 به ایقبیله جامعه از گذار نشانه مسائل این همه که است نهفته نکته این در تحول این اهمیت .شود

 امر این خوارج برای .بود ناپذیراجتناب امری ع،تنو اکنون .بود ترمتکامل و ترپیچیده ایجامعه

 فقط که ادعا این با دیگر، عبارت به یا مخالفانشان همه خواندن کافر با آنان .نبود پذیرفتنی

 اندازه همان به که دهند شکل را اسالمی ایجامعه بودند امیدوار اند،راستین مومنان خودشان

 روهمین از (.6233:136کرون،) باشد تنوع فاقد و دستیک بودند، برخاسته آن از که هاییقبیله

 را جامعه یسنت ساختار که یدیجد یطشرا با آن یناسازگار را خوارج یدایشپ یاصل یلدل یاریبس

 یمرزها گسترش معلول یط،شرا ییرتغ ینا که کرد اضافه یددانند.بایم داد،یم قرار یدتهد مورد

 بر را تغییر این که بود گرایشی نماینده خوارج حرکت رو،نای از بود. یگرد یکشورها به اسالم

گروه ایندیگر عبارت به .دهد نشان واکنش آن برابر در داشت سعی و تافتنمی  اوضاع از؛

و ثروت نادرست توزیع نیز و هانگرانی ،هاناآرامی ،فتوحات گسترش از پس آمده پیش اجتماعی

 به آنان .بودند ناخشنود ،دادمی روی مسلمانان میان هک هاییاختالف و هاانشعاب از همچنین

 به طبقاتی هاینزاع و هافاصله از و فرماحکم آن به مطلق عدل که اندیشیدندمی آرمانی ایجامعه

باشد دور  فرض در امام برای شرطی هیچ و داشتند اعتقاد امام آزاد مطلقاً انتساب به گروه این.

 ایستایی نوعی به را صاحبانش افراطی، آرمانگرایانه رویکرد این .دنبودن قائل او انتخاب ضرورت

 فراهم آنان میان در تندروانه هایگرایش نمودن رخ برای را زمینه و کشاند تعصب و فکری

 به که است مرکزی حکومت از سرپیچی و تمرد روح نماینده همچنین خوارج جنبش .ساخت

   (.6233:233رون،ک) است بوده فرمارحکم قبایل بر سنتی طور

 عملکردهای با متفاوت هایایدئولوژی .دارد تداوم اسالم جهان در امروزه روند، همین شبیه

 دربارۀ که بحثی با ایدئولوژی با آن رابطۀ و قدرت موضوع بویژه .اندشده آمیخته اسالم در مختلف

 به آشکارا بحث این .دارد مستقیم ارتباط است، جریان در اسالمی جوامع درون در اسالم نقش

 از بسیاری داخل در .شودمی مربوط برند،می کار به و دارند دست در را آن که کسانی و قدرت

 و موجود قدرت ساختار از مشروعیت سلب برای ایدئولوژی یک عنوان به اسالم اسالمی، جوامع

 مشروعیت جهت در آن از نیز قدرت صاحبان اما شود؛می گرفته کار به آن طلبیدن مبارزه به

 (.23-6233:23هانتر،) کنندمی استفاده آن ساختن همیشگی و خود وضعیت به بخشیدن
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 جدید تکفیری هایگروه پیدایش تحلیل 

 مدرن یایدن واسطهبه یسنت یزندگ رفتن ینب از

وغربجدیدبااسالمجهانمواجههبدوازکهاستیچالشنیمواجههسنتوتجددمهمتر

آرماناستنمودهرخ از بسیاری انسانی،. حقوق قانونمندی، لیبرالیسم، فردگرایی، غربی های

یا هندو بودائی، کنفوسیوس، حکومت، جداییمذهباز آزاد، بازار حکومتقانون، برابری،

زمانیکهامواج(.6233:63هانتر،)هایاسالمیچندانجایینداردارتدکساغلبدرفرهنگ

بنیادینباآرامآرامگراییتجدد نحو به زندگیسنتیمسلمانانرا رسید، سواحلداراالسالم به

هایتجددخواهانهبهوجودآمدوگسترشطولینکشیدکهگرایش.پرسشوتانیروبروساخت

در(.6231:31نصر،)تواندرزمینهخودِدینمشاهدهکردیافت؛درنهایتچنینگرایشیرامی

عوا این اروپاییکنار امپریالیسم با رویارویی در عثمانی زوال و پاشیدگی هم از مل،

اصالحالعملعکس وطلبانههای کرد ایجاد بیستم قرن اوایل و نوزدهم قرن طول در را ای

باهجوم(.6231:62عنایت،)بهتاملوادارساخت،کهمخالفاستعماربودندرااندیشمنداندینی

ۀزندگیمسلمانانوبهتاراجبردنثروتزیرزمینیآنانتوسطدولغربی،هابهعرصایناندیشه

نمایانگرآغازمرحلۀجدیدیدرتاریخ 6323امادهۀ.هاییدرمخالفتباآنهاآغازشدواکنش

است سیاسی .اسالم تضعیف-نفوذ و اسالمی کشورهای از بسیاری در غرب شدناقتصادی

روشوکتدیرینهامتاسالمیتوسطاستعمارگرانغربیوعواملمسلمانانوازبینرفتناقتدا

طلبانهدرگوشهوکنارجهاناسالمآغازهایاستقاللزدهداخلیآنانباعثشدتاجنبشغرب

اسالموکنارگذاشتنسنتویبهنفیهابرخچالشنیدرمواجههباا(.6232:662ساالر،)شود

برقراروندیپتجددوسنتمحسناتانیتالشکردندمیروهآوردند؛گیمحضروییتجددگرا

نگاهکیبادندیکوشیا.امادرنقطهمقابل،عدهازندیدستتهیمدرنوسنتیسازگاربهوکرده

رامدرنیزندگبهیسنتیزندگلیتبدیتجدد،هرگونهتالشبرایهاآموزهینظرانهوبانفتنگ

هایتکفیریجدیددرجهانبهعبارتیگروه.بگذارندناکامریتکفحربهازمددباوخشونتبا

هایتمدنغربولزوممبارزهدرمقابلآنهاچیزیبهترازاسالم،برایبسیجمردمدربرابرارزش

شایددلیلاصلیکسانیکهبرخوردبینجهاناسالمودنیایغربرا .ایدئولوژیمذهبینیافتند

پیشاجتناب ناپذیر قلمروهایمیبینی آمیختگی هم در بویژه اسالم، خاص کیفیت بر کنند،

ایدئولوژیسیاسیسکوالرولیبرالغرباستوار روحانیودنیویآنوناسازگاریذاتیآنبا

آنهادیدگاهیراکهازجامعۀ .گرایانمعتقدندکهاسالمخصلتییکتاوفراگیردارداسالم.است
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 (ص)انددردورۀحکومتپیامبرلودۀآرمانشهریاسالمیکهمدعیآرمانیاسالمیدارند،برشا

  (.6233:36هانتر،)انددرمدینهوجودداشت،ساخته

یالهیقبیتازهسببتحولزندگیهاافقشیدایاسالموپیدرواقعهمانگونهکهرشدقلمرو

دیجدتمدنبالمانانمسییآشناشد،روبروخوارجمخالفباامرنیاودیگردیمدنیبهزندگ

ازیاریهرچندبس.هاروبروشدهاستیریتکفمخالفتبایزندگازینینوسبکرشیپذوغرب

مردمیاجتماعیزندگبهوستندیننیداحکاملزوماداشته،وجودیسنتیزندکدرکهآنچه

بسقدرتمحضبهیریتکفیهاگروهامادارندارتباط یاریگرفتن، آاز که را سبکنچه به

سرکوبمیزندگ کنندیمدرنمتعلقاسترا هم. نیاسلطهتحتمناطقدرکهروستنیاز

یریتکفیهاگروهظهورگریبهعبارتد .شودیآزادمیدارزنانممنوعوبردهلیها،تحصگروه

سبکحفظیبرامقاومتمعلولمقدس،متنازیظاهروانهیگرانصیقرائتباداعشمانند

 .قرارداردیتمدنغربدرمعرضفراموشیهاچرخریاستکهازنظرآناندرزیاینتسیزندگ

 

 جدید متکثر شرایط با ناسازگاری

 جهان جدید شرایط به واکنشی داعش، مانند جدید تکفیری هایگروه پیدایش دیگر سوی از

 و گرفته فاصله اصیل اسالم از اسالمی کشورهای فعلی شرایط،هاگروه این دید از .است اسالم

 است گسترده اسالم حقیقت که داشت توجه باید.بازگردد اسالم صدر آرمانی عهد به دوباره باید

 تمام همچون اسالم، .کند صید ماهی آن از میزان هر به تواندمی کس هر که است دریایی مانند و

 مشیخط یک آنها دل از توانمی که است عقایدی و نمادها ها،ارزش از ایگنجینه بزرگ، ادیان

 این چرا که پرسش این پاسخ بنابراین.کرد استخراج معاصر دنیای برای اجتماعی برنامه و سیاسی

 که کسانی معاصر نیازهای در بلکه آن متون یا دین در نه شده، داده نسبت اسالم به برداشت آن یا

 :هستند عرفی کافی ندازها به و روشن نیازها این .است نهفته کنند،می مطرح را سیاسی اسالم

  (.6234:363دونان، و احمد)

 این .است نبسته داشته، نیاز آنچه هر روی بر را خود درب گاههیچ اسالم اینکه ذکر شایان نکتۀ

 نکرده مسدود را باشد توسعه از شکلی هر با مقارن که را راهی هیچ اسالم که است ارزشمند بسیار

 نیاز زندگی هایجنبه همه در بشر نوع پیشرفت برای که آنچه با ار خود تا دارد زیادی اشتیاق و

 جهان در تندرو هایجنبش ظهور که داشت توجه باید اما (Hoballa, 2005: 10 ). دهد وفق دارد،

 هایقرائت به سخت و شدید واکنشی از حکایت شوند؛می خوانده گراییبنیاد نام با که اسالم
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 همان) غرب فقط نه دارد وجود اسالم دنیای در امروزه که ادگراییبنی .دارد اسالم از گوناگون

 جهان و عربی کشورهای میان این در بلکه است داده قرار هدف را (الدن بن نظر از دور دشمن

 جاهلی جوامع را امروزی جوامع ،بنیادگرایی دیگر عبارتی به.داندمی نزدیک دشمن هم را اسالم

 باید اسالمی دعوت آنها، دید از .دانندمی اسالم به منتسب را خودشان آنها از برخی گرچه ددانمی

 نگرانی موجب آنچه رابطه این در .یابد تعلق اسالم اساسی اصول به باید بویژه و توحید اصل به

 و فرهنگ از اسالمی، هایملت آنها میان در و شرقی هایملت که است این شده بنیادگرایان

  (.6233:33موصللی،) ندکنمی تقلید غربی سیاست

.جامعهمسلماناندرعصرحاضرکرد مشاهده را مقاومت یتهو یهاینهزم توانیم یزن ینجاا در

قرائت اینبواسطهمواجههسنتوتجددبا هایمتعددومتکثریازاسالمروبروشدهکهبعضا

 گرو در دل که یریکفت یهاشبجن هاباروایتسنتیازاسالمهمخوانیندارد،واکنشقرائت

 مقاومتوبهاست وسختگیرانهخشن یواکنشدارند، اسالم از یکسان و یتغیرال ثابت، قرائت یک

 .اندزده دست ممکن شکل یدترینشد به ییرتغ ینا برابر در

 

 جدید تکفیری های گروه و خوارج پیدایش های زمینه شباهت

 بلکه نیست فکری اصول در تنها عشدا چون جدید تکفیری هایگروه و خوارج هایشباهت

 است جنبشی خوارج، جنبش شد استدالل که همانگونه .دارند اشتراک هم پیدایش هایزمینه در

 برابر در مقاومت هدف با و آن آزادی و سادگی و ایقبیله زندگی افول به واکنش در که

 سرزمینی قلمرو دنش گسترده با و فتوحات از بعد که گرفت شکل متعددی و متکثر هایقرائت

 از بیش بصره مردم مثال عنوانبه نبود، یکنواخت شکل به خوارج گسترش .نمودمی ناپذیراجتناب

 و ایقبیله مناسبات بودن ترقوی در باید را آن دلیل که دادند نشان دلبستگی خوارج به کوفه

 به منطقه دورترین که سیستان مانند مناطقی در نیز بعدها .دانست بصره در زندگی بودن ترساده

 .است شده مهیا اکنون هم نیز هازمینه و بسترها همین .یافت رواج بود، خلیفه اقتدار و نفوذ لحاظ

 مطالبه شهرنشینی، میزان رفتن باال سواد، سطح افزایش شهرها، توسعه مدرنیزاسیون، شدید رشد

 در اسالم گسترش و روز شرایط با احکام تطبیق و روزرسانیبه درخواست زنان، برای بیشتر حقوق

 در داعش همچون تکفیری هایجنبش .است آورده پدید را مشابهی تقریبا شرایط گیتی؛ سرتاسر

 به دست ،داشت وجود مدرن دنیای شدن مدرن از پیش که بسیطی عهد و سادگی روزگار آرزوی

 همچون شورش این در و اندزده نوین هایرنگارنگی و هاتنوع و تکثرها تمام برابر در شورش
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 درآمده داعش سلطه تحت که مناطقی .اندشده متوسل تکفیر و گریقشری خشونت، به خوارج

 قدیمی  ساده سیاسی ساختار هنوز که است مناطقی یا خوارج سلطه تحت مناطق همچون است

 .است ضعیف آن در مرکزی دولت اقتدار آنکه یا و دارد قرار تغییر معرض در چند هر است حاکم

 بازی جدید خوارج برای را کهن دنیای سیستان و بصره نقش افغانستان، سوریه، عراق، سومالی،

 .دنکنمی



 گیرینتیجه

 است، مقاومت هویت نوع از جبنش یک که دینی بنیادگرایی کاستلز امانوئل نگاه از

 نامدمی "شدگان حذف" دست به "کنندگان حذف" حذف او که هستند چیزی از هایینمونه

 سازیواژگون طریق از مسلط نهادهای و هاایدئولوژی قالب در دفاعی هویت ساخت یعنی

 ارتباط مساله مورد این در.تمایز خطوط و مرزها و حد تقویت حال عین در و آنها ارزشی قضاوت

 بنیادگرایی(.6233:31کاستلز،) شودمی مطرح کنندهحذف-شدهحذف هایهویت این سویه دو

 که است هنجارهایی با جامعه نهادهای و فردی رفتار سازییکسان برای هویتی برساختن او نظر از

 و خدا واسطه که است مقتدری مرجع عهده بر آنها تفسیر و هستند خداوند احکام از برگرفته

 پایانی هایسال در اما است داشته وجود بشر تاریخ طول تمامی در دینی بنیادگرایی .است بشریت

کاستلز،) کندمی جلوه اثرگذار و نیرومند آوریاعجاب طور به هویت، منبع عنوانبه هزاره، این

 اساس بر و موجود هایکلیشه از گرفتن فاصله با و پژوهش این هاییافته اساس بر (.6233:23

 مانند تکفیری هایگروه هم و خوارج جنبش هم که کرد استدالل توانمی شناختی؛جامعه تحلیلی

 است مقاومت هویت که ها،هویت انواع از دوم نوع قالب در و دینی بنیادگرایی از لیشک داعش،

 .باشدمی تبیین قابل

 و هجری نخست قرن نیمه در که دانندمی ایفرقه را خوارج که است آن دیدگاه مشهورترین

 که دندبو بکربنی و تمیمبنی قبیله دو از خوارج جماعت .آمد پدید صفین جنگ در دقیق طور به

 خوارج رفتاری و فکری اصول مهمترین .پوشاندند مذهبی صبغه را هایمنی با خود قومی اختالفات

 به یا که جامعه رهبری و امامت مساله به متفاوت نگاه توحید، از انحصاری برداشت:از عبارتند

 مسلمانان، دیگر سریع و سهل تکفیر و دانستن کافر آن، تخفیف به یا انجامیدمی اصل این انکار

 و منش در را رفتاری و فکری اصول همین .خشونت و گراییعقل با مخالفت و افراطی گرایینص

 .دید توانمی داعش همچون تکفیری هایگروه روش



 211...اسالم جهان در تکفیری هایگروه تکوین و  ظهور  علل
 

 عامل دو بر است، شده ذکر خوارج پیدایش در که متعددی عوامل کنار در نوشتار این در

 سنتی زندگی رفتن بین از یعنی است، مهمتر عوامل دیگر از نویسندگان زعمبه که شناختیجامعه

 گفت توانمی دیگر عبارت به است؛ شده تاکید اسالم از هاقرائت تعدد و تکثر پیدایش و ایقبیله

 به نکردن توجه اساس بر جدید شرایط پیدایش برابر در مقاومتی و واکنش آنها، شورش و خوارج

 متعدد و متنوع فتوحات، واسطهبه اسالم جهان .است ودهب تکثر برابر در مقاومت و زمان مقتضیات
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 بعدها .دانست بصره در زندگی بودن ترساده و ایقبیله سباتمنا بودن ترقوی در باید را آن دلیل

 .یافت رواج بود، خلیفه اقتدار و نفوذ لحاظ به منطقه دورترین که سیستان مانند مناطقی در نیز

دارای متفاوت هایایدئولوژی .دارد تداوم اسالم جهان در امروزه روند، همین شبیه  که

 هایگروه پیدایش که رسدمی نظر به.اندشده آمیختههم رد اسالم با هستند،مختلف عملکردهای

 شرایط این آنها دید از .باشد اسالم جهان جدید شرایط به واکنشی داعش، مانند جدید تکفیری

 اسالم صدر آرمانی عهد به دوباره باید و گرفته فاصله اصیل اسالم از اسالمی کشورهای فعلی

 به دلبستگی نیز و شدن جهانی واسطهبه آمده پدید تنوع و تکثر برابر در مقاومت به آنها.بازگردد
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 مسلمانان معاصر نیازهای در بلکه آن متون یا دین در نه شده، داده نسبت اسالم به برداشت آن یا

 .است نهفته

 مناطقی یاخوارج سلطه تحت مناطق همچون است درآمده داعش سلطه تحت که مناطقی

 یا و دارد قرار تغییر معرض در چند هر است، حاکم قدیمی ساده سیسیا ساختار هنوز که است

 و بصره نقش افغانستان، سوریه، عراق، سومالی، .است ضعیف آن مرکزی دولت اقتدار آنکه

 هایگروه گفت توانمی خالصه بطور .کندمی بازی جدید خوارج برای را کهن دنیای سیستان

 لحاظ به هم و پیدایش هایزمینه لحاظ به هم کری،ف اصول لحاظ به هم داعش همچون تکفیری،

 .دارند شباهت و قرابت خوارج گروه با اند،گرفته سلطه تحت که مناطقی
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