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چکیـده
در این مقاله ،به بررسی تاثیرات متقابل جهانی شدن و افراطی گری بر یکدیگر با تکیهه بهر مهررد جریهان
سلفی تکفیری پرداخته شده است .در ابتدا ،سابقه جریان سلفی بررسی و چهار نرع جریان سلفی شهامل
سلفی تبلیغی ،سلفی اخرانی ،سلفی جهادی و سلفی تکفیری شناسایی و به طرر مختصر هر یه

از ایهن

انراع سلفی گری ترضیح داده شد .در بررسی سلفی تکفیری به سابقه جریهان تکفیهر در اسهم اشهاره و
چهار جریان تکفیری شامل خرارج ،وهابیت ،طالبان  -القاعده ،داعش و جریان تکفیری اخیهر شناسهایی
میگردد .در بخش بعدی مقاله ،ابتدا مفهر جهانی شدن و تعریف و ابعاد مختلف آن مطالعه و سپس آثار
متقابل جهانی شدن و جریانهای تکفیری بر یکدیگر بررسی میشرد .سرعت تغییرات ،ایجاد اضهطرا،،
احساس تهاجم فرهنگی ،ایجاد نزاع هریتی ،اسم ستیزی از جمله آثار منفهی جههانی شهدن در راسهتای
ترسعه افراطی گری برده که مرجب رشد جریانهای افراطهی و تکفیهری شهده و از سهری دیگهر رشهد
جریان تکفیری نیز دارای آثاری مانند افزایش اسم هراسی و اسم سهتیزی؛ تقریهت نهر ههای جههانی
شدن ،تقریت ملی گرایی و برمیگرایی و تضعیف مرزهای سیاسی و  ...برده است .در پایهان ،برخهی راه
حلها برای مقابله با افراطی گری و تکفیرگرایی مررد اشاره قرار میگیرد.
▪ واژگان کلیدی :جهانی شدن ،افراطیگری ،جریان تکفیری ،تاثیرات متقابل

مقدمه
قبل از ورود به بحث جهانی شدن و جریان افراطی سلفی تکفیری در منطقه غرب آسیا و
تاثیرات متقابل آنها بر یکدیگر ،با توجه به تعلق جریانهای تکفیری به جریان کلی سلفیگری،
ضروری است تا ابتدا مروری بر مفهوم سلفیت و سابقه شکل گیری جریانهای سلفی داشته و
پس از آن به بحث سلفی تکفیری پرداخته شود .سلفیت به عنوان یک جریان ،از جمله
جریانهای فکری و مذهبی نوظهوری است که در قرون اخیر ،بعد از فروپاشی خالفت عثمانی و
تهاجم همه جانبه غرب به فرهنگ و سرزمینهای اسالمی بوجود آمد .سلفیت قبل از آن به
عنوان یک نظریه تاریخی در قرن هفتم هجری توسط ابن تیمیه حرانی و حتی قبل از آن در
تاریخ اسالم مطرح گردیده بود .در دوره ابن تیمیه ،بطور خاص ،مغولها برخی از سرزمینهای
اسالمی را مورد تهاجم بیرحمانه خود قرار دادند و بغداد مرکز خالفت عباسی سقوط کرد و به
دنبال آن بحرانهای فکری سرتاسر جهان اسالم را فراگرفت .در آن زمان ابن تیمیه نظریه
بازگشت به دوران سلف (یعنی دوران صحابه ،تابعین و تابعین تابعین) را بعنوان یک نظریه
تاریخی جهت به دست آوردن عزت و عظمت از دسته رفته مسلمانان مطرح نمود .تفکر سلفیت
بعدا در قرن دوازدهم هجری با رو به ضعف نهادن خالفت عثمانی ،مجددا در سرزمین عربستان
توسط محمد ابن عبدالوهاب احیا و چهره و قالب دیگری به نام وهابیت پیدا کرد .در این مقطع،
یعنی قرن دوازدهم ،نظریه سلفیت و بازگشت به دوران سلف از یک نظریه تاریخی فراتر رفته و
به یک گرایش سیاسی -اعتقادی تبدیل شد (بخشی.)12-15 :1395 ،
تفکر سلفیت در فرآیند تااریخی خاود ،فاراز و نشایبهاا و تغییار و تحاوتت زیاادی در
عرصههای سیاسی ،نظامی و اعتقادی را گذرانده و به مرور زمان بخشای از افاراد و گاروههاای
زیرمجموعه این اندیشه ،به افراط و انحراف کشیده شده و بر اساس ایان تفکار ،دههاا گاروه و
سازمان و جریان سلفی در نقاط مختلف جهاان شاکل گرفتاه اسات .مورخاان ،زمیناه اصالی
پیدایش جریانها و گروههای سازمان یافته سلفی اخیر را به اواسط قرن  12هجاری (قارن 19
میالدی) یعنی دوره همزمان با سقوط خالفت عثماانی (پاس از  6قارن حکومات بار منااطق
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وسیعی از جهان اسالم) نسبت میدهند .میتوان زادگاه و خاستگاه جریانهای سلفی را در سه
منطقه عربستان (وهابیت در قرن  12با شعار موحدون) ،هند (دیوبندی بر اساس اندیشاههاای
شاه ولی اهلل دهلوی) و مصر (تاسیس اخوان المسلمین توساط حسان البناا در ساال )1921
دانست .سلفیت در هر منطقه ،برداشتها و شیوههای تبلیغی و مبارزاتی خاص آن منطقه را به
خود گرفته و از درون هر کدام از جریانهای سلفی نیز ،گروهها و جنبشهای زیادی در مناطق
مختلف منشعب شده است.
سلفیت که واژهای عربی است و از کلمه سلف به معنای پیشینیان و گذشتگان گرفته شاده،
در اصطالح امروزی ،نام عدهای از گروهها ،سازمانها و شخصیتهای اهال سانت اسات کاه بارای
احیای دوران سلف یا سیره سلف صالح و ایجاد خالفت اسالمی کوشاش مایکنناد .دوران سالف
شامل دوره صحابه ،تابعین و تابعین تابعین شده و چیزی حدود سه قرن را در بر میگیرد.
همه گروههای سلفی دارای این اصول مشاتر هساتند -1 :احیاای دوران سالف  -2نفای
وضعیت موجود  -3احیای خالفت اسالمی  -4لزوم پاکسازی اسالم از خرافات و بدعت  -5تاکیاد
بر صحت فهم سلف  -6ظاهر گرایی  -7حدیث گرایای  -8ناخرساندی از مظااهر دموکراتیاک و
دموکراسی  -9تکیه بر اصل جهاد  -10پیروی از ابن تیمیه  -11گساتر

دایاره کفار و محادود

کردن دایره ایمان  -12تقابل با غرب و شیعیان (بخشای .)31-48 :1395 ،در یاک دساتهبنادی
کلی میتوان همه گروهها و جریانات سالفی را باه چهاارگروه اصالی تقسایم کارد .ایان تقسایم
بندیها به دلیل رویکرد و عملکرد غالب گروههای سلفی در طول زمان و سابقه شکل گیری آنهاا
بوده است .این چهارگروه عبارتاند از:
الف :سلفیت تبلیغی ب :سلفیت اخوانی ج :سلفیت جهادی د :سلفیت تکفیری
در ادامه توضیحاتی در مورد هر یک از این گاروه بنادیهاا ارائاه و ساسس باه سالفی
تکفیری پرداخته میشود.
الف -سلفیت تبلیغی
سلفیت تبلیغی دیوبندی اسات کاه شااه ولایاهلل دهلاوی همزماان باا سایطره کامال
انگلستان بر شبه قاره هند ،آن را به وجود آورد .کلمه «دیوبندیه» برگرفته از شاهر دیاو بناد
است که در نود مایلی شمال شرقی دهلی از توابع ایالت اوتراپراد

هناد اسات .بسایاری از
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علمای معاصر اهل سنت در شبه قاره هند و افغانستان و سیستان و بلوچستان ایران و برخی
دیگر از کشورهای اسالمی تربیت یافته و آموز

دیاده مادارس دینای دیوبنادیان هساتند.

دیوبندیان ،از نظر فقهی حنفی مذهب و از نظر اعتقادی اشعری ماتریدی و از نظار طریقتای
صوفی هستند.
برخی از اصول و اعتقادات دیوبنادیهاا باه شارح ذیال اسات -1 :وحادت وجاود -2
صوفیگری  -3بیعت با مرشد  -4جایز بودن زیارت پیامبر و اعتقاد به حیاات پیاامبر بعاد از
مرگ  -5جایز بودن توسل  -6منزه دانستن خدا از صفات مخلوقین  -7پاذیر

اجتهااد -8

جواز بزرگداشت موالید (سهارنسوری  .)34-64 :1394برخی از دانشجویان و طرفداران شاخه
دیوبندیه تبلیغی نیز جذب گروههای جهادی و تکفیری شده و با تاثیر پاذیری از وهابیات و
جریان وهابی ،گروههایی چون طالبان ،سساه صحابه ،لشگر جهنگوی ،جنبش محمد و لشاگر
طیبه را که همگی جزو جریانهای سلفی تکفیری هستند ایجاد کرده اند.
ب -سلفیت اخوانی
سااازمان اخااوان المساالمین در سااال  1928بااا بیعاات حساان البنااا و شااش نفاار از
همفکرانشان تشکیل گردید .در ابتدا فعالیتهای آناان جنبا نیماه مخفای داشات و بارای
گستر

جنبش از جزوه ،نامه ،سخنرانی و مالقات شخصی استفاده میکردند .فعالیاتهاای

سیاسی ا اجتماعی حسن البنا را میتوان در سه مرحله بیان نمود؛ مرحله اول از  1928تاا
 1939که تمام سعی و تال

وی بر کارهای نظری ،سخنرانیهاا ،انتشاار مجاالت و فراگیار

شدن نهضت در کشورهای اسالمی بود؛ مرحله دوم از  1939تا  1945که وی به سازماندهی
سیاسی جنابش پرداخات و مرحلاه ساوم از  1945تاا  1949کاه دوران اثرگاذاری اخاوان
المسلمین در مسائل اساسی مصر بود و با ترور وی در  1949پایان یافت.
اخوان المسلمین در دورانی تشکیل شاد کاه امسراتاوری عثماانی ،باه عناوان آخارین
خالفت اسالمی ،در اوج ضعف قرار داشت و سرزمینهای اسالمی ماورد تهااجم هماهجانباه
سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی و نظامی قدرتهاای غربای واقاع شاده باود .مصار کاه یکای از
مهمترین بخشهای امسراتوری اسالمی بهحساب مایآماد باه یکای از مساتعمرات انگلایس
تبدیل شد .در آن زمان سید جمالالدین اسدآبادی بعنوان اولین مصلح اسالمی به مصر رفت

 / 126فصلنامه سیاست خارجی ،سال  ،31پاییز  ،1396شماره 3

و دین اسالم را تنها راه مقابله با نظام سلطه و اساتعماری غارب مطارح نماود .نظریاه ساید
جمال مورد استقبال عده زیادی از متفکران اسالمگرای مصر واقع شد که ازجمله آنان شایخ
محمد عبده ،سعدزغلول ،ابراهیم هبالوی و  ...بودناد .بعادا محماد عباده باا بهارهگیاری از
تجربههای سید جمالالدین ،به شیوه جدیدی راه او را ادامه داد و بحث احیای هویت دینی-
اسالمی را مطرح نمود .پس از او ،این حسن البنا بود که با طارح ایاده بازگشات باه سالف،
سازمان اخوان المسلمین را تاسیس کرد.
اصول راهبردی مرامنامه اخوان المسلمین به شرح ذیل است -1 :دعاوت باه اساالم نااب و
سلف صالح و بازگشت به اسالم اصیل  -2عمل به سنت پیامبر در هماه اماور اعتقاادی و عباادی
 -3خودسازی از طریق تهذیب نفس ،مواظبت بر اعمال ،دوستی و برادری در راه خدا  -4تشاکیل
سازمان سیاسی به منظور اصالح حاکمیت ،تربیت مردم ،عزت و کرامت انسانی و تجدیاد نظار در
رابطه امت اسالمی با سایر ملتها  -5تاکید بر کسب علم و دانش و فناوری به عنوان یک فریضاه
دینی  -6بهسازی جامعه و درمان بیماریهای اجتماعی  -7انجام فعالیتهای اقتصاادی و کساب
ثروت  -8تاکید بر تربیت بدنی و تقویت جسمی (بخشی.)117 :1395 ،
اخوانالمسلمین از  1933تا  1939پنج کنگره برگزار نمود .در متن قطعنامه کنگره پنجم
ذکر شده که دعوت اخوان المسالمین سالفی اسات ،طریقاها
هیئتش سیاسی است .رو
رو

سانی و حقیقاتش صاوفی و

و رویکرد اخوانیها دارای ویژگیهای زیر مایباشاد -1 :اخاوان باا

علمگرایانه در پی آماده سازی جامعه برای تشکیل حکومت اسالمی است .بنابراین اخوان

توجهی خاص به تبلیغ و ارشاد جامعاه دارد و بناای حکومات اساالمی را مناوط باه آماادگی
مسلمانان برای پذیر

آن میداند -2 .قائل به تقریب مذاهب اسالمی است -3 .برای نیال باه

قدرت مبارزات پارلمانی را تجویز مینماید و خود نیز وارد مباارزات پارلماانی مایشاود  -4تاا
رسیدن به دولت اسالمی واحد ،تعدد دول اسالمی را به رسمیت میشناسد و قائل به ارتبااط و
مراوده با آنان است -5 .معتقد است رئیس مملکت باید توسط مردم انتخااب شاود -6 .تحازب
گرایی و رسیدن به حکومت از راه تحزب و انتخابات را جاایز مایداناد -7 .جهااد را در مفهاوم
عمومی آن ،یعنی تال

و کوشش در راه خدا به هر وسیله و در هر شرایط (نه فقط با تکفیار و

نبرد) تفسیر و به آن عمل میکند -8 .مخالف علوم کالمی است و معتقد اسات علام کاالم باه
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تفکر یونانی آلوده شده و با اسالم اصیل بیگانه است -9 .مناسابات خاوبی باا ایاران دارناد و از
مقاومت اسالمی در لبنان حمایت میکنند (بخشی.)118-124 :1395 ،
سید قطب که به عنوان مغز متفکر اخوانیها شناخته میشود ،بزرگترین آفات جواماع
اسالمی را ملی گرایی میدانست .ساید قطاب در  1954باه دلیال داشاتن مواضاع انقالبای
دستگیر و به  15سال زندان محکوم شد .او کتاب معالم فای الطریاق (نقشاه راه) را در بااب
جهاد و برپایی نظام اسالمی نوشت و سرانجام در  9اوت  1966اعدام شد .بعدها ،افکار ساید
قطب موجب رشد گروههای جهادی گشت و گروههای جدیدی به نام سلفی جهادی کاه در
ابتدا از اندیشههای سید قطب الهام میگرفتند ،زمینهای شد تا گروههای افراطی از آن ساو
استفاده نمایند .سید قطب جامعه را به دو نوع جاهلی و اسالمی تقسیم میکرد و با شامردن
مفاسااد دوران معاصاار ،عصاار حاضاار را جامعااه جاااهلی معرفاای ماایکاارد( .همااان)126 :
اخوانالمسلمین در مصر همواره در قالب نیروی اپوزیسیون قرار داشته اسات .ایان ساازمان،
بعد از تحوتت بیداری اسالمی ،توانست در مصار باه قادرت برساد و مرسای اولاین رئایس
جمهور اخوانی این کشور بود اما پس از مدت کوتاهی ،سرانجام در سال  ،2013ارتش مصار
طی کودتایی برهبری ژنرال السیسی محمد مرسی ،رئایس جمهاور و هماه ساران اخاوان و
تعداد زیادی از اعضا و هواداران آن را دستگیر و روانه زندان کرد و در سال  2014دادگااهی
در مصر حکم اعدام برای محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین و  682نفر دیگر را صادر نماود.
اخوان المسلمین در سایر کشورها همچناان در قالاب گروههاای مختلاف در حاال فعالیات
هستند .سازمان اخوان المسلمین در ادامه فعالیت خود تنها محدود به مصر نمانده است و از
سال  1944در کشورهای عراق ،سودان ،لیبای ،الجزایار ،ماراکش ،ترکیاه ،تاونس ،ساوریه،
فلسطین ،اردن ،کویت ،عربستان ،یمان ،ساومالی ،چچان ،لبناان ،سانگال ،انادونزی ،قطار،
بحرین ،بوسنی ،موریتانی ،نیجریه ،جیبوتی ،موریتانی ،پاکستان ،افغانساتان ،آلماان ،آمریکاا
گستر

یافته و در هر کشوری نیز دچار تغییراتی در اهداف و رویکرد خود شده است.

ج -سلفیت جهادی
سلفیگری جهادی ابتدا بر اساس محوریت جهااد بارای مباارزه باا جامعاه جااهلی در
داخل اخوان شکل گرفت ولی در ادامه مسیر ،دارای گرایشات افراطی و انحرافی با تمرکز بار
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اقدام تروریستی (به نام جهاد) علیه مردم بیگنااه در آمریکاا و غارب گردیاد .ساید قطاب از
رهبران اخوانی از کسانی بود که با بر شمردن مفاسد عصار حاضار ،جهاان اماروز را جامعاه
جاهلی معرفی کرد .وی که متأثر از اندیشمند پاکستانی «ابواتعلی ماودودی» باود ناه تنهاا
کشورهای غیر اسالمی ،بلکه کشورهای اسالمی را نیز به علت اجرا نکاردن قاوانین اساالمی،
«جوامع جاهلی» نام نهاد .او میگفت :امروزه تمام جهان از لحاظ اصلی که خاستگاه پایهها و
نظامهای زندگی مردم است ،در جاهلیت به سر میبرد؛ جاهلیتی که این امکانات سرساامآور
رفاهی و این ابداعات برجسته مادی ،هیچ چیزی از آن نمیکاهند (ساید قطاب .)1979 ،باه
عقیده سید قطب ،ما اماروز در جااهلیتی همانناد قبال از اساالم و بلکاه وحشاتناکتر از آن
گرفتار شدهایم؛ هر چه در پیرامون ماست ،همه جاهلیت است؛ ایدهها و عقاید مردم ،عاادات
و تقالید آنها ،منابع فرهنگی آنها ،هنرها و ادبیات آنها ،شریعتها و قوانین آنها و حتای ساهم
عمدهای از آنچه که ما فرهنگ اسالمی و منابع اسالمی و فلسفه اسالمی و طرز فکر اساالمی
می نامیم ،همه ساخته همین جاهلیت هستند .وی در چنین شارایطی «جهااد» را مطارح و
بیان میکند که در این موقعیت مسلمان وظیفه دارد برای برپایی دین ا چه با کفار و چه باا
حاکمان دست نشانده کشورهای اسالمی ا جهاد کند (سید قطب.)1979 ،
مهمترین مبانی اندیشه جهادی سید قطب عبارت از موارد ذیل بودناد -1 :توساعه دایاره
کفر :او جوامع مسلمان معاصر را نیز وارد این مفهوم کرده و اکثر جوامع اسالمی را کافر معرفی
کرد -2 .توسعه مفهوم جاهلیت :او نظامهای حاکم بر جهان را نظام جاهلیت و دوران معاصار را
دوران جاهلیت معرفی کرد -3 .توسعه دار الکفر :او معتقد بود هر سرزمینی که قوانین اسالم در
آن حاکم نباشد ،سرزمین کفر است و لو اینکه مردم آنجا به ظاهر مسلمان باشاند و یاا ادعاای
مسلمانی کنند -4.تغییر مفهوم دارالحرب و داراتسالم :او جوامع کنونی مسلمانان را داراتسالم
نمیدانست و معتقد بود این جوامع باید با جهاد به دار اتسالم تبدیل شوند -5 .وجوب هجارت
از جامعه جاهلی  -6حرمت تحزب گرایی  -7وجوب جهاد بار مسالمانان بارای تغییار جامعاه
جاهلی به جامعه اسالمی (بخشی.)138-140 :1395 ،
گروه مصری دیگری که در ایجاد اندیشه سلفیگاری جهاادی تاأثیر داشات ،جماعات
اسالمی مصر بود که عبدالسالم فرج مانیفست جهادی آنان را نوشت .وی در ساال  1979در
کتاب «الفریضه الغائبه» جهاد را به عنوان واجبی که فراماو

شاده اسات ،مطارح کارد .در
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ادامه میان گروه جهادی و جماعت اسالمی مصر ،پیوندی ایجاد شد که سرانجام به ترور اناور
سادات انجامید (علیزاده .)138،1
نگاه سید قطب ،یک نگاه اندیشهای بود و این اندیشه عمدتا در میان طیاف اخاوانیهاا
حالت عملی به خاود نگرفات .در دیادگاههای ساید قطاب و عبدالساالم فارج ،جناگهاا و
اختالفهای فرقهای وجود نداشت و عامه مردم و علما به علت اختالف عقاید ماورد حملاه و
کشتار قرار نمیگرفتند ،اما جریانهای سلفی جهادی با سو استفاده از این مفهاوم مقادس،
آن را به سمت اهداف تروریستی سوق دادند و جریانهای سلفی جهادی باه عناوان یکای از
مصادیق افراطی گری و خشونت جلوه نمایی نمودند و اقداماتشان با ترور و جنایت آمیخته و
دستشان به خون افراد بیگناه آلوده شد.

گروههای ارهابی و تروریستی در کشورهای اسالمی که بسیاری از آنها ریشه در القاعده
دارند ،در ردیف سلفیگری جهادی قرار میگیرند و فجیعترین جنایتها توساط گاروههاای
وابسته به این جریان در کشورهای اساالمی انجاام مایشاود .گاروههاایی مانناد «الجماعاه
المسلحه» و «الجماعه السلفیه للدعوه و القتال» در الجزایار کاه کشاتارهای آناان در جهاان
اسالم معروف است« .جماعه شباب المجاهدین» در ساومالی« ،جماعاه جناد انصاار اهلل» در
رفح و «حزب التحریر» که فعالیتی جهانی دارد ،سازمان تنظیم الفنیه العسکریه یاا آکاادمی
ارتش ،جماعه اتسالمیه یا جماعه التکفیار و الهجاره ،جماعاه التنظایم الجهااد اتساالمی و
گروههای دیگر نمونههایی از سلفیگری جهادی میباشند (اخبار شیعیان.)1385 ،
میتوان مبانی فکری و اعتقادی مشتر ذیل را برای گروههای سلفی جهادی ذکر کرد:
 -1تقدم جهاد بر سایر اعمال عبادی
 -2مخالفت با مراکز فقهی و مفتیان اهل سنت
 -3تقسیم سرزمینهای اسالمی و غیر اسالمی به دار الحرب و دار اتیمان
 -4دفاع از دار اتسالم بر اساس قاعده نفی سبیل
 -5به رسمیت نشناختن مرزهای فیزیکی
 -6رد هر گونه حزب گرایی ،دموکراسی و انتخابات و غیر الهی دانستن تبدیل شاریعت
به قانون نظام پارلمانی یا غیر آن
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 -7کفر دانستن جلوگیری از ازدیاد نسل ،بوسیدن پارچم ،ادای احتارام نظاامی ،ساان
دیدن از لشکر و ...
 -8واجب دانستن جهاد با یهودیها و مسیحیها
 -9اجازه دادن قتل کودکان و زنان مشر

بر اساس بعضی احادیث

 -10جواز خدعه و دروغ گویی در جنگ
 -11محدود کردن دایره ایمان و گسترده کردن دایره کفر و خروج از ایمان در صاورت
عمل نکردن به احکام اسالمی (بخشی)157-163 :1395 ،
د -سلفیت تکفیری
قبل از پرداختن به بحث سلفیهای تکفیری ،ضروری است تا ابتدا در خصوص تکفیر و تکفیار
گری و سابقه آن توضیحاتی ارائه شود .واژه کفر که مصدر تکفیر است ،به معنی پوشاش و پوشایدن
است .وقتی گفته میشود «کفر الشی » یعنی آن را پوشاند و پنهاان کارد و «کفار اللیال اتشایا »
یعنی شب چیزها را از دیدهها پوشاند .به کشاورز نیز از آن جهت کافر میگویند که باذر و داناه را باا
خا میپوشاند (جوهری  .)1376در برخی از کتب لغت ،کفر ضد ایمان و جماع آن کفّاار و کَفَارَ و
کِفار دانسته شده است .همچنین کفر ،انکار نعمت هم هسات کاه در ایان صاورت معناایش «ضاد
شکر» خواهد بود .به شب ،دریا ،رودخانه بزرگ ،ابر تاریک ،سرزمین وسیع ،زره و کشااورز نیاز کاافر
میگویند؛ زیرا هر یک به نحوی چیزی را میپوشانند (الفیروزآبادی .)1426 ،معنای اصطالحی کفار
عبارت است از اخالل و کوتاهی در معرفت به خداوند ،توحید ،عادل و رساالت پیاامبر اساالم (ص)
است .حال این اخالل میتواند به صورت جهل یا شک در آنها و یا به صورت اعتقاد به اماوری باشاد
که با وجود آنها دستیابی به معارف فوق ناممکن میشود .باید توجه داشت کاه کفار از افعاال قلاوب
است نه جوارح همانطور که ایمان نیز فعلی قلبی است (سید مرتضی 534: 1369 ،و شایخ طوسای:
 )227و بر این اساس ،حدنصاب مسلمان بودن و خروج از مرز کفر جاری نمودن شهادتین بار زباان
است و کسی که شهادتین را نگفته باشد کافر محسوب مایگاردد( .طباطباایی ،ج  )18بایاد توجاه
داشت که کفر گاهی در مقابل اسالم بکار میرود که در این صورت مربوط به ظااهر و بیاانگر نحاوه
معامله دنیایی مسلمانان با کفار است (جوادی.)137: 1376 ،
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حال که با معنای لغوی و اصطالحی کفر آشنا شدیم ،مشخص میشود که تکفیر ،یعنی
نسبت انکار حق و حقایق به کسی دادن و او را به پنهانکااری ماتهم نماودن اسات و از آن
جهت به فاردی ،کاافر مایگویناد کاه نعماتهاای الهای را پوشاانده و مخفای ماینمایاد
(الفیروزآبادی .)1426 ،عبدالغنی ابوالعزام در معجم الغنی مینویسد تکفیر نسبت دادن کفار
به شخصی و او را کافر به حساب آوردن اسات (رضاوانی .)133 :1393 ،بناابراین ،حکام باه
بیدینی کسی دادن را تکفیر میگویند (اسسوزیتو . )240 :1388 ،تکفیر در فقاه ،حاداقل در
چهار مورد به کار میرود که دو مورد آن ،بیشتر جنباه فقهای دارد (تکفیار در برابار ارساال
یعنی نهادن دست بر روی دست دیگر در هنگام ایستادن در نماز و تکفیر باه معناای کفااره
دادن بابت برخی خطاهای عبادی) و دو مورد دیگار بیشاتر جنباه کالمای (تکفیار در برابار
احباط به معنای از بین بردن گناهان و تکفیر به معنای نسبت کفار باه دیگاری دادن و او را
خارج از دایره ایمان دانستن) دارد (غدیری.)1418 ،
تکفیر ،موضوع جدیدی در تاریخ اسالم نیست .از همان ابتدای ظهور اساالم و خصوصاا
دوران خالفت خلفای راشدین ،همزمان با فتوحات اولیه صدر اسالم و توسعه سارزمینهاای
اسالمی ،بواسطه عدم فهام حقیقات و بااطن اساالم در سارزمینهاای فاتح شاده ،افکاار و
اندیشههای تکفیری در مباحث کالمی و فقهی میان متفکرین و جریاانهاای فکاری جهاان
اسالم ایجاد و تداوم پیدا کرد .رد پای تکفیر را از صدر اسالم تاکنون در سراسر جهان اساالم
و در میان مذاهب گوناگون میتوان پیدا کرد و شواهد تاریخی مختلفای در ماورد آن وجاود
دارد (ساداتینژاد( ،ب) .)1395
سه تن از خلفای چهارگانه صدر اسالم (عمر ،عثمان و علی (ع)) از ساوی مخالفانشاان
کشته شدند و دو تن از آنها ،کشته تکفیر مخالفانشان شدند( .عثمان و علی) و امامان شایعی
(حضرت علی ،امام حسن ،امام حسین علیهم السالم) توسط دشمنان و گاه یارانشان تکفیر و
بااه شااهادت رساایدند .از جملااه عمااده تاارین ایاان گرایشااات ،خااوارج بودنااد کااه در زمااان
امیرالمومنین (ع) در جریان جنگ صفین مدعی شدند کاه علای (ع) باا پاذیر

حکمیات،

مرتکب گناه کبیره شده و از دین خارج و کافر گشته است .در تاریخ اسالم این خوارج بودناد
که اول بار تکفیر دیگران را نهادینه نموده و نه تنها قتل کسی از مسالمین کاه از نگااه آنهاا
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کافر شده را تزم و واجب میدانستند ،بلکه این باورشاان را نیاز عملیااتی و اجرایای کردناد
(منصور نژاد.)1395 ،
این اندیشه اولین بار در زمان امیر المومنین (ع) ،حالت یک جریان منساجم و نظاامی
پیدا کرد و لذا میتوان خوارج را اولین نسل جریانهای تکفیری در جهان اسالم معرفی کرد.
جنگ مارقین حاصل برخورد نظامی میان امیرالمومنین و این گروه تکفیری بود .بعداً یکی از
اعضای همین گروه ،یعنی ابن ملجم ،علی (ع) را در مسجد کوفاه باه شاهادت رساانید .اماا
همانطور که امیرالمومنین فرمود من چشم فتنه را در آوردم ،همه اعضای ایان گاروه غیار از
ده نفر در جریان جنگ نهروان به هالکت رسیدند (ساداتی نژاد ،جام جم .)1395
اندیشه تکفیری از جهان اسالم حذف نشد و بعد از انحالل خوارج ،اندیشاه تکفیاری تاا باه
امروز ادامه داشته است (ساداتی نژاد( ،ب)  . )1395در اواخر قرن اول هجری ،بحثهای تکفیاری
عمدتاً در میان مباحث کالمی و فقهی مطرح بود و تا قرنها نیز ادامه یافته هیچوقت به یک تهدید
اجتماعی و یک جریان عمده اجتماعی مانند آنچه امروز رخ داده ،تبدیل نشاد .جریاان تکفیار باه
عنوان یک جریان فکری پس از خوارج به نوعی با جریان معتزله ،که اتفاقا جریان نیرومنادی نیاز
بودند (در جریان بحث ایمان و کفر) ،پیوند میخورد (منصور نژاد.)1395 ،
به عنوان مثال ،میتوان به بحثهای معتزلی و اشاعری و مباحثه واصل ابن عطا با حسن
بصری در کالس درس او در اواخر قرن اول هجری که در مورد مرز ایمان و کفر بود اشاره کرد.
از آن تاریخ ،این بحثها در قالب گروههای مختلف کالمی در جهان اسالم ادامه داشت ،اما در
همین اندازه محدود بود .او که از تابعین است ،ابتدا در مدینه بود و سسس به بصره مهاجرت و
مدت چهار سال در درس حسن بصری (در سال  100هجری) شرکت نمود و در بیرون از محفل
درس وی ،بصورت مرتب با خوارج مناظره داشت .او در مجلس درس حسن بصری ،با وی
مخالفت نموده و جایگاه فاسق را منزلتی بین کفر و ایمان دانست و معتقد بود مرتکب گناه
کبیره در صورتی که بدون توبه از دنیا برود ،کافر از دنیا رفته و جای او در جهنم است .البته
عقاید معتزله متفاوت از خوارج است و در این مورد خاص نیز بطور صریح بحث تکفیر را مانند
خوارج مطرح نمی کنند .در جهان اسالم ،همواره نقل گراهایی مانند خوارج و وهابیت علیه عقل
گرایان و نقل گرایان دیگر ،حکم تکفیر صادر نموده و بر اساس آن ،حتی دستشان به خون آنها
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آلوده شده است .از طرفی عقلگرایانی چون «معتزله» نیز وجود داشته اند که مخالفانشان را
تکفیر و سرکوب نمودهاند (ساداتینژاد (ب) .)1395
در رویکرد فقهی نیز تکفیر و نسبت دادن کفر به گروهها و برخی افاراد از هماان صادر
اسالم و خوارج به عنوان اولین جریان تکفیر شروع شد و تا به اماروز اداماه یافات .در میاان
تمام جریانات سلفی ،بحث تکفیر وجود داشته است ،اما هیچگاه تکفیر نقطه مرکزی عملکرد
این جریانات نبوده و این جریانات وارد عمل بارای کشاتن دیگاران و خصوصاا مسالمین در
سطح وسیع تحت عنوان تکفیر نشده بودند و بحث تکفیر در حد اعتقادی باقی مانده بود.
سلفیهای افراطی از قرن چهارم هجرى ظهور و بروز کردند و چنین ما پنداشاتند کاه
تمام آرایشان به امام احمد بن حنبل منته م شود .سسس در قرن هفتم ،ابن تیمیّاه حرّانای
راه و رسم آنها را دوباره زنده کرد و در ادامه ،در قرن دوازدهم هجرى در شبه جزیره عربساتان،
محمد بن عبدالوهاب این اندیشهها را احیا کرد و وهابیان همچنان تا اماروز مناادی ایان افکاار
بوده و هستند .احمد ابن حنبل ،ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب را میتوان سه ضالع مثلاث
فقهی تکفیر گرایی سنتی محسوب کرد .بنابراین نظریههای فقهی کالمی احمد بن حنبل و آثار
کالمی جدلی متعصبانه ابن تیمیه حرّانی را مایتاوان باه عناوان مهمتارین منشاأ عقیادتی و
ایدئولوژیک و زیربنای فکری و فقهی جریانهای تکفیری اماروز در نظار گرفات .عمال گرایای
سیاسی افراطی محمد بن عبدالوهاب به کمک قدرت نظامی محمد بن سعود و در ذیل حمایت
سیاسی امسراتوری بریتانیا موجب بروز دومین جریان سلفی تفکیری در جهان اساالم شاد و تاا
پایان قرن بیستم ،حداقل  400هزار نفر قربانی در شبه جزیره حجاز ،عراق و ...بر جهان اساالم
تحمیل نمود .بعد از وهابیت ،القاعده و طالبان بعنوان سومین جریان تکفیری و ساسس داعاش
بعنوان چهارمین جریان تکفیری بروز و ظهور پیدا کردند.
عناصر زیر ،تکفیر و جریانهای تکفیری معاصر را با جریانهای تکفیری گذشته متمایز
کرده است:
 -1تبدیل شدن تکفیر توسط قدرتهای استکباری و بازیگران منطقهای به یک جریان
سیاسی -مذهبی در باین کشاورهای اساالمی .در هماین راساتا ،قادرتهاای اساتکباری و
سرویسهای اطالعاتی این جریانها را مدیریت و در راستای نزاعهای طایفاهای و منطقاهای
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بر اساس منافع بازیگران ،سازماندهی ،پشتیبانی و هدایت میکنند .بر همین اسااس ،تکفیار
در سراسر جهان اسالم گستر

یافته و جهانی شده است.

 -2شبکهای شدن گروههای تکفیری و برخورداری از اهداف ،سیاستها و برداشتهای
مختلف در کشورهای اسالمی
 -3قرار گرفتن داعش در برابر القاعده علیرغم اتحااد اولیاه و متفااوت شادن مباانی و
رویکرد داعش با القاعده از این نظر که القاعده و سایر جریانهای سالفی ،حاداقل در ساطح
شعار ،از حمله به غیر نظامیان ،کشتن اهل قبله و ترویج جنگ در میان امات اساالم پرهیاز
کرده و آن را جایز نمیشمردند ولی داعش بر خالف القاعده برای رسیدن به هدف ،هار ناوع
کشتار ،خونریزی و ایجاد رعب و وحشت را جایز میشمارد.
 -4کشتارهای غیر متعارف و ضد اسالمی و وحشیانه توساط تکفیاریهاا باه اسام دیان و
انعکاس گسترده آن توسط وسایل ارتباط جمعی و فناوریهای ناوین و اثارات ساو آن در ایجااد
اسالم هراسی و تخریب چهره رحمانی اسالم در اذهان مردم جهان (بخشی .)175-177 :1395
گروه تکفیری داعش سمبل جریانهای تکفیری اخیر
عدهای از رهبران قبلی گروه القاعده مانند ابوبکر البغدادی که یا تحت تعقیاب بودناد و
یا مدتی را در زندانها و بازداشتگاههای آمریکا گذرانده بودناد در ساال  2010باا ناام دولات
عراق و شام یا داعش اعالم موجودیت کردند و چند ماه پس از آغاز بحران داخلی در ساوریه
و در سال  2014با استفاده از سرکردگان حزب مخلاوع بعاث و خاال موجاود در فرمانادهی
ارتش و خیانت تعدادی از افسران آن کشور ،موفق شدند در مادت کوتااهی غارب و شامال
غرب عراق از جمله استانهای اتنبار ،نینوا و دهو

را اشغال کنند.

برغم اینکه داعش گروهی نوظهور در سوریه است ولی گروه جدیدی نیسات و از هماه
گروههای مسلح شناخته شده در سوریه به طور خاص و در منطقه به طاور عاام قادیمیتار
است .تاریخچه داعش به سال  2004یعنی هنگامی که ابو مصعب الزرقااوی شابکهای را باه
نام «جماعت توحید و جهاد» تاسیس و رهبری آنرا به عهاده گرفات باا شابکه القاعاده باه
رهبری اسامه بن تدن بیعت کرد ،باز میگردد .الزرقاوی پس از آن به عنوان نمایناده شابکه
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القاعده در منطقه یا آنچه که موسوم به «شبکه القاعده در بالد الرافدین» باود ،مطارح شاد.
این گروه (شبکه القاعده در بالد الرافدین) هنگام اشغال عراق از سوی آمریکا بایش از پایش
به عنوان یک گروه جهادی ضد نیروهای آمریکاایی خاود نماایی کارد و شاماری از جواناان
عراقی که برای مبارزه با نیروهای اشاغالگر عراقای در کشورشاان تاال

مایکردناد باه آن

پیوستند و بالفاصله با افزایش نفوذ آن در عراق به قویترین گروه شبه نظامی درحاال جناگ
در این کشور تبدیل شد .درسال  2006الزرقاوی در یک نوار ویدئویی ظاهر شد و از تشاکیل
«مجلس شورای مجاهدین» در عراق به رهبری «عبداهلل رشید البغدادی» خبرداد .الزرقااوی
در همان ماه اعالم تشکیل مجلس شورای مجاهدین به قتل رسید و «ابی حمزه المهاجر» به
عنوان رهبر شبکه القاعده در عراق به جانشینی او تعیاین شاد .در پایاان ساال  2006یاک
گروه شبه نظامی متشکل از همه گروههای اصولگرای موجود در عراق به نام «دولت اسالمی
در عراق» به رهبری «ابو عمر البغدادی» تشکیل شد (کبیری .)1395
با توجه به زندگینامهای که به طور گسترده توسط وب سایتهای جهادی منتشر شد،
بغدادی در سال  1971در شهر سامرا عراق در یک خانواده سنی مذهب متولد شد .نام
اصلی او ابراهیم عواد ابراهیم علی البدری السامرایی بود که بعد نام ابوبکر بغدادی الحسینی
القریشی به خود گرفت .بغدادی گفته است ،کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته
مطالعات اسالمی و دکترای خود را در قانون شریعت از دانشگاه بغداد دریافت کرده است.
قبل از سقوط صدام حسین در سال  ،2003بغدادی در یک اتاق کوچک متصل به یک
مسجد در دیالی در شمال شرقی بغداد (به عنوان یک واعظ سلفی سنی) زندگی میکرد .در
زمان حمله آمریکا به عراق در سال  ،2003بغدادی یک گروه نظامی اسالمی به نام «جیش
اهل سنت و جماعت» ،یکی از بسیاری از گروههای کوچک شبه نظامی که در نهایت تحت
پرچم دولت اسالمی عراق متحد شدند را تاسیس کرد .درسال  ،2004بغدادی با صاحب
مسجدی که در آن تدریس میکرد ،درگیر شد زمانی که از وی در مورد پیوستن به حزب
اسالم سیاسی سوال شد و وی با این استدتل که این حزب مخالف آموزههای سلفی است
این درخواست را رد کرد .بدین ترتیب ،از بغدادی خواسته شد که از مسجد خارج شود و
پس از مدت کوتاهی توسط نیروهای ایاتت متحده بازداشت و به کمپ بوکا ،یک بازداشتگاه
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نظامی آمریکا در جنوب عراق آورده شد .بسیاری از مردانی که دراین زندان نگهداری
میشدند از نزدیکان زرقاوی بودند و یک محیط مناسب برای رادیکالیزه شدن و تبادل عقاید
خشونت آمیز و افراطی بود و البغدادی نیز با ادعای قریشی بودن دیگران را به خود جذب
نمود .بسیاری از افراط گرایان شبه نظامی با افسران نظامی بعثی سابق که پس از سرنگونی
صدام حسین دستگیر شده بودند اتحادی با انگیزههای بسیار قوی مشتر

ضد شیعی ایجاد

کردند .در مارس سال  ،2009ایاتت متحده دستور بستن کمپ بوکا و آزاد کردن بازداشت
شدگان را صادر کرد .هنوز مشخص نیست که دقیقا چه زمانی و چگونه بغدادی با القاعده
درگیر شد ،اما مدت کمی پس از آزادی از کمپ بوکا ،بغدادی رهبر دولت اسالمی عراق شد.
تا سال  ،2010نیروهای ایاتت متحده خروج از عراق را آغاز کرده بود و بغدادی بالفاصله به
بازسازی دولت اسالمی عراق و جذب پیروان جدید اقدام کرد .او فعالیت خود را با ترتیب
دادن عملیاتهای انتحاری و خودروهای بمب گذاری شده آغازکرد (سالورزی زاده .)1395
دولت اسالمی عراق وشام (داعش) ،از زمان اعالم موجودیت (سال  )2010تا کنون باعاث
کشتار تعاداد زیاادی از غیرنظامیاان منااطق تحات اشاغال و وارد آوردن خساارات و ناابودی
زیرساختها در عراق و سوریه شده است .داعش از تروریسم به عنوان یک تاکتیک جهت کنترل
قلمرو و توسعه سرزمینی استفاده کرده و در عملیات پیچیده نظامی درگیر شاد و سرمسات از
عضویت  30هزار جنگجو گشت (جاللوند  .)1395شیوه زیست و تفکر انسان داعشی را میتوان
در پنج عبارت خالصه کرد -1 :اینکه اسالم ،دستورات ثابت و پایدار دارد؛ گذشاته از اینکاه در
چه زمان ،مکان و برای چه انسانهایی باشد و در کدام قلمارو اساتفاده شاود -2 .اینکاه بارای
اجرای این دستورات نیاز به لوازم و ملزومات عملی است ،بنابراین باید خالفتی شکل بگیرد کاه
احکام خدا را اجرا کند .هر انسانی باید به مثابه یک وظیفه الهی در این زمیناه و ایجااد محلای
برای اجرای آرای الهی تال

کند -3 .اینکه بر اساس نظر آنها هر انسانی مایتواناد حقاایقی را

بفهمد و هر انسانی با کمترین اجتهاد ،این حقیقت را در

میکند که اسالم ،جاوداناه اسات و

باید احکام آن در یک ساز و کار مشخص پیاده شود .به محض اینکه این اجتهاد را صاورت داد،
همه مجتهد و در نتیجه مکلف هستند و در هر صورت و از راهی باید تکلیف خود را اجرا کنند.
 -4اینکه داعشیها دشمنانی دارند و اعتقاد دارند حتی اگر یک نفر دشمن باقی باشاد ،تکلیاف
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جنگیدن ساقط نخواهد شد زیرا مکلف به تکلیف هستند ناه مکلاف باه نتیجاه .عاالوه بار آن
معتقدند که هر که با من دشمنی کند ،دشمن خداست چون نمیخواهد اوامر خدا اجارا شاود.
 -5اینکه آنها میخواهند بر اساس شرع زنادگی کنناد (صاادقی زاده  . )1395داعاش از نظار
فکری از چندین کتاب و متفکر افراطی بهره برده است که از جملاه آنهاا مایتاوان باه کتااب
ادارهالتوحش از ابی بکر ناجی ،تئوریسینهای سرشناس جریان سلفی تکفیری ،کتاب الماذکره
األستراتیجیه (نکتههای استراتژیک) نوشته عبداهلل بن محماد در ساال  ،2011کتااب الجهااد،
فریضه الغائبه ،نوشته مهندس عبدالسالم فرج در سال  1981و کتاب مسائل من فقه الجهااد از
ابو عبداهلل المهاجر اشاره کرد (نصری .)1395
جهانی شدن
در خصوص تعریف جهانی شدن ،اجماع نظر وجود ندارد و هر کسی تعریفی از آن ارائه
کرده است .برخی جهانی شدن را عبارت از روندی چند شکلی میدانند که وابستگی متقابال
میان منطقههاای مختلاف جهاان و جنباههاای گونااگون زنادگی انساان بوجاود مایآورد.
روبرتسون جهانی شدن را مجموعه فرایندهایی میداند که به پیدایش جهانی واحاد منتهای
خواهد شد .در جهانی شدن ،جوامع در همه جنبههای زندگی سیاسی ،اقتصادی و فرهنگای
شان بطور متقابل به یکدیگر وابسته خواهند شاد و دورنماای ایان وابساتگیهاای متقابال،
جهانی شدن واقعی خواهد بود (سجادی  .)114 :1382برخای جهاانی شادن را باه معناای
جهانگیر شدن مقولههای مادی و معنوی مایدانناد کاه در قلمروهاای سیاسای ،اقتصاادی،
اجتماعی و فرهنگی معنای متفاوتی پیدا میکند (عاملی .)169 :1380
کوتکوویچ و کلنر اصطالح جهانی شدن را برای توصیف رونادی باه کاار مایبرناد کاه
اقتصاد جهانی ،نیروهای سیاسی و فرهنگی به سرعت کره زمین را زیر نفود خود قارار داده و
به خلق یک بازار نوین جهانی ،سازمانهای سیاسی فراملی جدید و فرهناگ جهاانی تاازهای
میپردازند .در این باور ،دورنمای جهاانی شادن ،توساعه باازار جهاانی سارمایه داری ،زوال
دولت های ملی و گرد

پرشتابتر کات ،اطالعات و شکلهاای فرهنگای اسات .در تعریفای

دیگر آمده جهانی شدن به معنای شکوفایی جوامع مدنی ،عامل کاهش موانع در راه تجاارت
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آزاد و تعمیق وابستگی متقابل است .بنابه گفته فوکویاما این ترکیاب باه ایان معناسات کاه
فرایندی بنیادی در کار است تا الگوی تکاملی مشترکی را برای کال جواماع انساانی دیکتاه
کند و چیزی شبیه تاریخ جهانی بشر در راستای نیل به لیبرال دموکراسی باشاد .فریبنادگی
مفهوم جهانی شدن ،زمینه ساز بکارگیری برخی اصطالحات همانند جامعه جهانی ،وابستگی
متقابل ،گرایشهای تمرکزگرا ،جهان گرایی و غیره شده است که همراه با تال

بارای فهام

چرایی تفاوت عمده بین امور اجتماعی در گذشته و حال میباشد .میتوان جهاانی شادن را
بُرد جهانی یافتن عرصههای مختلف زندگی یا گستر

فزاینده و به هم مارتبط موضاوعات،

فرصتهای انتخاب ،الگوهای رقیب و اقدامهای مختلف در مقیاس جهانی دانست .این فرایند
در اثر ابداعات بشری و توسعه تکنولوژیک پدید آمده و عالیاق اقتصاادی و تباادل فرهنگای
بدان دامن زده است و اگر امروز برخی دول قدرتمند خود را سردمدار جهانی شدن میدانند
به دلیل آن است که این کشورها دارای ابزارها و لوازم قدرت جهانی بوده و خود را زودتر بار
موج جهانی شدن سوار و از آن بهره مند گردیده اند .برخای نیاز جهاانی شادن را باه هماه
فرایندهایی که در آن مردم جهان به صورت یک جامعه جهانی همکااری مایکنناد ،اطاالق
کردهاند (زمانی .)6 :1392
مارتین آلبرو جهانیشدن را فرآیندی دانسته است که بر اساس آن مردم جهان در یک
جامعه واحد و فراگیر جهانی به یکدیگر میپیوندند .امانوئل ریشتر معتقد است جهانی شادن
شکلگیری شبکهای است که طی آن اجتماعاتی که پیش از این در کره خاکی ،دورافتااده و
منزوی بودند در وابستگی متقابل و وحدت جهانی ادغام میشوند (صاداقت  .)1379بار ایان
اساس ،جهانیشدن ،فرآیند افزایش ارتباطاات باین جواماع اسات ،باهگوناهای کاه وقاایع و
تحوتت یکگوشه از جهان بهطور فزایندهای بر کل جهان تاأثیر مایگاذارد .دنیاای جهاانی
شده ،دنیایی است کاه در آن باهطاور روزافزونای وقاایع و رخادادهای نظاامی ،تروریساتی،
سیاسی ،اقتصادی ،فرهنگی ،اجتماعی ،زیستمحیطی ،بهداشتی و ...به یکدیگر مارتبط شاده
و تأثیرگذاری بیشتری دارند.
امانوئل کاستلز نیز در سهگانه مشهور خود باا عناوان عصار اطالعاات ایان ویژگای ر ا
خصلت شبکهای جهان معاصر یا جامعه شبکهای نام نهاده است .مطابق ایده وی ،هار شابکه
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از شماری نقاط اتصال یا گره مشابه سیناپسهای سلسله اعصاب تشکیل یافته که سارمایه و
اطالعات در میان آنها جریان مییابد و کنترل بر شبکه از طریق آنها اعماال مایشاود .در
درون جامعه شبکهای ،دولتهای ملی که در شرایط متعارف نماینده اراده و حاکمیت ملای و
تمامیت ارضی هستند ،چنان تضعیف میشوند کاه تواناایی کنتارل اطالعاات یاا سارمایه را
درون مرزهای خود از دست میدهند .جان بیلیس و استیو اسمیت بر مبنای همین ویژگای،
تفاوت دو مفهوم بینالمللی شادن و جهاانیشادن را توضایح مایدهناد و اینکاه در حالات
"بینالمللی شدن" ممکن است کشورها تأثیرات گسترده و عمیقی بر یکادیگر بگذارناد ،اماا
آنها همچنان بهعنوان مکانهایی متمایز و جدا از یکدیگر بااقی مایمانناد .ولای در رواباط
بینالملل ،کشورها بوسیله خطوط مرزی بهخوبی مشخصشده و هماینطاور در یاک زماان
دراز که عموماً برای طی فاصله بین قلمروهای آنها موردنیاز است ،از یکدیگر جدا میشوند.

درواقع ،عرصه بینالمللی ملغمهای از کشورهای دارای مرز است ولی عرصه "جهانی شادن"،
شبکهای متشکل از شبکههای فرامرزی است .پدیدههای جهانی شدن میتوانند در یکزماان
در سراسر جهان گستر

یابند و بدون صرف وقت بین مکانهاا تاردد نمایناد .پدیادههاای

مزبور ،از این نظر ،فرا سرزمینی و جهانی هساتند ،درحاالیکاه الگوهاای وابساتگی متقابال
بینالمللی به شدت تحت تأثیر تقسایمات کشاوری قارار دارناد ،خطاوط ارتباطاات متقابال
جهانی ،غالباً ارتباط کمی با مرزهای سرزمینی پیدا میکنند.
گرچه بحث علمی جدی درخصوص جهانی شدن از دهه  80مطرح شد (عاملی :1380
 )169اما بحث درباره جهانی شدن به معنای کالن آن از دهه آغاازین قارن بیساتم باه بعاد
رواج یافت (گدازگر  )230و در همین راستا ،جهانی شدن مخالفتها و موافقتهاای فراوانای
را بر انگیخت .در حاالی کاه عادهای آن را محکاوم مایکنناد ،عاده دیگار از آن جانباداری
میکنند (سجادی .)114 :1382 ،در مجموع ،دو جریان فکری متماایز در خصاوص جهاانی
شدن وجود دارد که یکی دارای نگاهی خو

بیناناه و مثبات و دیگاری مبتنای بار نگااهی

بدبینانه و منفی است.
الف -جریان نخست که اوایل دهه  1910تا اواخر دهه  1980ر ا شامل مایشاود در بطان
خود مباحثی چون استعمار و نابرابری در ابعاد فرهنگی ،نظامی و اقتصادی را مطرح ساخته اسات.
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در این دوران ،از جمله مخالفین جهانی شدن ،نظریه پردازان مارکسیست و جامعه شناسان چاپ
گرا و رادیکال بوده اند( .سجادی  )116در عین حال ،گروهها و نخبگاان مسالمان نیاز در جهاان
اسالم از جمله مخالفین جهانی شدن بوده اند .از نگاه این عده ،جهانی سازی پدیدهای کامال غربی
است که ریشههای آن از اوایل قرون وسطی پدیدار شده است (گدازگر.)230 ،
در این نگاه جهانی شدن به مثابه یک پروژه تحمیلی و یک طرح و مهندسی اجتماعی در
سطح کالن سیستمی است که ایدئولوژی هژمونیک غرب را افاده میکند و با تکیه بر بنیادهای
نئولیبرالیستی و سرمایه داری در صدد فراگیر کردن شیوه زندگی آمریکایی و غربی کردن
انسانها و ترویج فرهنگ مصرف و اصالت سرمایه است .پیروان این نگر  ،جهانی شدن را
مقولهای ارادی و در کنترل عدهای خاص و در اختیار جهان سرمایه داری میداند .از این
دیدگاه ،جهانی شدن مرحله تازهای از امسریالیسم است که در ابتدا به صورت همبستگی ظاهر
شد و اخیرا به صورت جهانی شدن خود را مینماید .سین هیلی نیز به عنوان یکی از مخالفین
جهانی شدن ،به شدت بر این دیدگاه که جهانی شدن یک پروژه تحمیلی است ،پای میفشرد.
وی برای اثبات ادعای خود دتیلی را ارائه مینماید .او عقیده دارد ثروت در خالل دهه 90
جهانی نشده بلکه متمرکز در دست عده خاصی شده و فناوری بسیار توانا و پر قدرتتر از هر
زمان گردیده است و  90درصد اختراعات و ابداعات ثبت شده ،انحصارا در اختیار ثروتمندترین
کشورها است که به شدت طبق موافقتنامه سازمان تجارت جهانی ،انحصار آن را مورد محافظت
قرار میدهد .هیلی معتقد است حتی رشد اقتصادی جهانی نشده است .آنچه جهانی شده،
بسیار معین و اغلب مضر و خطرنا

به حال بشریت است؛ مثال سرمایه پولی جهانی شده که به

عقیده وی سیاست لجام گسیختهای است که نمیتواند به نفع انسانها باشد بلکه اینجا صرفا
سود شخصی و نه فایده رسانی به بشریت اصالت دارد .لذا تمامی پدیده جهانی شدن بطور
مشخص بعضی چیزها را هدف قرار داده و این امر تصادفی نیست .این یک پروژه و منتج از
برنامه ریزی دقیق و حساب شده است .تاکید بیشتر این دیدگاه بر اقتصاد و جریان سلطه طلبی
سرمایه و نظام سرمایه داری در گلوگاههای اقتصادی جهان است (زمانی.)9 : 1392 ،
ب -جریان دوم که از دهه  80شروع و در دهه  90به اوج خود رسید ،معتقد است جهانی
شدن را باید از منظر یک واقعیت اجتماعی و در قالب نظم نوین جهانی در نظر گرفت .این
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جریان ،جهانی شدن را مثبت ارزیابی میکند و از دید کارکردگرایانه به آن مینگرد (سجادی،
 .)116 :1382از این منظر ،جهانی شدن فرایندی است که در اثر توسعه فناوری اطالعات و
ارتباطات الکترونیک موجب فشردگی و تراکم جهان و تقویت خودآگاهی جمعی در میان ابنای
بشر میشود و تحوتت جهانی شدن در ادامه تحوتت کالن بشری است .تحول انقالب کشاورزی
به انقالب صنعتی و سسس به انقالب اطالعاتی ،گستردهتر از آن است که بتوان آن را دستاورد
یک گروه خاص قلمداد نمود .بدین ترتیب ،جهانی شدن طرحی نیست که گروه یا دولت خاصی
برای تحمیل اراده و دیدگاههایش بر دیگران آن را وابسته به خود کرده باشد .همچنان که
ترکیب انقالب اطالعاتی و طغیان تودهها امکان استقرار هر گونه انحصار را بر اطالعات از میان
برداشته است .پس جهانی شدن فرایندی است که بتدریج و در دو دهه اخیر با سرعتی فزاینده
بر تمامی جنبههای زندگی بشر تعمیم یافته و سایه افکنده ،روندی که به خودی خود ،تحول زا
و دگرگون کننده است .مطابق با این دید ،روند جهانی شدن خود مسیر خود

را طی میکند و

ارز های خود را بر کلیه جوامع مسلط مینماید .مطابق این رویکرد ،جهانی شدن پروژه نیست
بلکه روندی خودجو

و مطابق با مقتضیات زمانه است .ولی جهان غرب به دلیل آنکه

ارز های آن ،یک اقبال عام در جهان یافته اند و نیز به خاطر ابزارهای قوی که هم اکنون در
اختیار دارد ،بهتر از دیگران توانسته از فرصتهای ایجاد شده استفاده کند و در خالل این روند،
نقشی راهبردی و اساسی به خود اختصاص دهد و از این امر نیز گریزی نیست چرا که این
فرصتی است که تاریخ در اختیار غرب قرار داده است و ملتهای دیگر میبایست خود را با آن
تطبیق دهند .بر اساس تلقی امانوئل ریشتر ،جهانی شدن بسان شبکهای ارتباطی ،انسانهای
پراکنده را به یکدیگر متصل میکند .از این رو ،آثار مثبت جهانی شدن را میتوان تسریع تحر
متقابل فرهنگها ،ارتقای

اجتماعی ،گستر

علوم و دانش بشری ،افزایش ارتباطات ،در

ارز های مشتر

ذهنی و تعلق انسانها به اجتماعی کلیتر دانست که به گستر

و تقویت

همکاری میان ملتها و گشودن درهای استقالل به سوی هویتهای فرهنگی متکثر منجر
میشود (زمانی.)7 :1392 ،
جهانیشدن را چه یک روند در نظر بگیریم و چه به عنوان یک پروژه به آن نگاه شاود،
در هر دو صورت نتیجه آن باعث نزدیک شدن جوامع بشری به هم شده است( .گلمحمدی،
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 )30 :1380از سویی باید به این نکته نیز توجه نمود که جهانی شدن دارای ابعااد مختلفای
است که بطور مختصر به آن پرداخته میشود:
بعد اقتصادی جهانی شدن عبارت از شاتاب و سارعت جهاانی شادن اقتصااد سارمایه
داری ،به ویژه امور مالی است .جهانی شدن موجب آزاد سازی و یکسارچگی ،تخصصی شادن
تجارت ،تحول در سرمایه گذاری مستقیم خاارجی ،پیشارفت فناووری و آزاد ساازی باازار و
مقررات میشود (سجادی )117 :1382 ،که خود دارای سه بعاد تجاارت و سیساتم جهاانی
تولید ،انقالب فناوری ارتباطات و بازارهای مالی و سرمایه است .تغییرات در تجارت و رواباط
اقتصادی محر

اصلی فرایند جهانی شدن اسات .معاامالت و اقادامات اقتصاادی فرامارزی

نسبت به دیگر جنبههای زندگی جهانی شدهاناد و آیناده تجاارت جهاان ،تولیاد و مصارف،
پذیر

جهانی اقتصاد بازار ،تجارت آزاد ،افزایش سرعت جریاان سارمایه ،باه دلیال جهاانی

شدن سیاست و همچنین پیشرفت تکنولوژی بودهاند .جهانی شدن اقتصااد ،ملموستارین و
فراگیرترین قلمرو جهانی شدن است و جهانی شدن در هیچ حاوزهای باه انادازه ایان حاوزه
رشد نکرده است (زمانی.)8-13 :1392 ،
جهانی شدن سیاست یکی از پیامدهای پیشرفت تکنولوژیاک جهاانی شادن اقتصااد و
فروپاشی شوروی است .زمینههای اولیه آن در دهاه  80و  90گذاشاته شاد .جهاانی شادن
سیاست بازتاب جابجایی جهانی مرکز ثقل قدرت است .در عصر جهانی شدن سیاست دیگار
نمیتوان از حاکمیت ملی ،مرزهای ملی و امنیت ملی سخن گفات و اقتادار خصالت ارضای
خود را از دست داده است .جهانی شدن ،منافع ملی و امنیت ملی کشورها را با چالش جدی
روبرو کرده است و کشورهایی که فاقد ابزار تزم برای دفاع از منافع و امنیت خود هستند باه
این نتیحه رسیده اند که مشارکت در روند جهانی شدن باعاث کااهش شاکنندگی و صادمه
پذیری آنان میشود (زمانی .)8-13 :1392
روند شتابان جهانی شدن ،فرهنگ را به شدت متاثر نموده است .جهانی شدن فرهناگ
موجب شده فرهنگهای بومی و ملی در حاشیه قرار گیرند (سجادی .)118-120 : 1382 ،این
بعد ،در واقع حاصل دو بعد قبلی است .پیشرفت و تحول فنااوریهاای ارتبااطی و توساعه روز
افزون رسانههای گروهی و ارائه برنامههای متنوع تلویزیونی از طریق ماهواره ،گستر

چشمگیر
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استفاده از رایانههای شخصی ،آموز

یک سویه اینترنت ،زبان انگلیسی ،رواج برنامههاای نارم

افزاری ،امکان دریافت فیلم ،موسیقی ،کتاب و نشریات ،توسعه شبکههای جهانی اطالعات ،همه
و همه به افزایش تشابهات فرهنگی کمک کردهاند .آزادی تجارت باعث تغییر مناسبات تولیدی
در سطح جوامع شده و به تبع آن ارز های فرهنگی نیز متحول شاده اسات (زماانی:1392 ،
 )13تکنولوژی ارتباطات موجب بوجود آمدن فضای واحد ورای جغرافیای دولت ملتهاا شاده
است .هفت میلیارد جمعیت جهان در فضای یکسارچه و واحدی زندگی میکنند کاه مرزبنادی
دولت ملتها و خطوط جغرافیائی تاثیری بار یکساارچگی آن نادارد (عااملی .)154 :1382 ،در
واقع ،شاید بتوان بعد فرهنگی جهانی شدن را یکی از مهمترین ابعاد آن به شمار آورد به دلیال
آنکه منشا تحوتت عمدهای در سطح روابط بینالملل شده است .ایجاد گروههایی چون القاعده،
سلفیهای جهادی و گروههای تکفیری که منطقه خاورمیانه و حتی مناطق دیگری از جهاان را
به آتش و خشونت کشانده و خسارتهای جانی و اقتصادی هنگفتی را به بشریت تحمیل کرده
محصول فرهنگی جهانی شدن میباشد.
رسوخ پذیری و نفوذ پذیری مرزها ،تحر

وسیع سرمایه و فناوری ،پیشرفت اطالعاات

و ارتباطات و از طرفی عدم کنترل دولتها ،گستر
در پی داشته است .در این بخش ،نگر

سازمانهای جنایتکاار حرفاهای را نیاز

و طرز تلقی خاص حقوق بشری که خااص زنادگی

شهروند غربی است و مطابق با معیارهای این نوع از زندگی است ،سعی دارد به یاک زیسات
جهانی تبدیل شود و جهانی شدن در این بعد ،مسلما تنشها و ستیزههاای فرهنگای جادی
ایجاد میکند (زمانی .)8-13 :1392
عبور رسانه از مرزهای ملای کاه پیامادهایی چاون ثاروت و رفااه را در بردارناد ولای توساط
مال های ملی زندگی مردم و قدرت خرید آنها برآورده نمیشود ،حقوق بشر ،که تعریاف مشخصای
از آن ارائه میشود ،مباحث جنسیت و فمنیسم ،از جمله مسائلی است که در اثار جهاانی شادن بار
ملتهای دیگر تحمیل میشاود (ساجادی .)118 ،جهاانی شادن ،موجاب مساابقه و رقابات باین
کشورهای توسعه یافته در بعد جلب سرمایه گذاری گردیده و موجب ایجاد پدیاده دیگاری باه ناام
مهاجرت بینالمللی میشود که دارای ابعاد و آثار اجتماعی است (زمانی.)8-13 :1392 ،
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تاثیرات جهان شدن بر شکل گیری گروههای افراطی و تکفیری
نسبت به جهانی شدن ،واکنشهای مثبت و منفی متفااوتی باروز و ظهاور یافتاه اسات.
کشورهای غربی موافق با فرهنگ لیبرالیسم و جهان شمول شدن آن ،تقریبا مشکلی با جهاانی
شدن ارز های غربی نداشته اند و با آن کنار آمده و آن را پذیرفته اند .اما برخی از کشاورها و
بویژه ملتهای مسلمان با تمام و یا بخشی از پدیدههای جهانی شدن دچار مشکل بوده و سعی
کرده اند با کلیت و یا نکات منفی آن مقابله نمایند .تردیدی نیست که جهانی شادن ،روناد یاا
پروژهای است که بیشتر در خدمت اهداف کشورهای غربی و فرهنگ آنهاا باوده اسات ،اماا در
عین حال ،جهانی شدن بواسطه ابزار جهانی مانند شبکههای اجتماعی ،فرصتهاایی را نیاز در
اختیار سایر فرهنگها و هویتها برای معرفی ،ترویج و توسعه فرهناگ باومی خاود قارار داده
است .در عین حال ،در میان ملتهای اسالمی و بویژه مسلمانان سنی مذهب ،به دلیال وجاود
دولتهای وابسته که موجب تحقیر ملتهای خود شده و عمدتا به عنوان یک ابزار و آلت دست
در خدمت منافع قدرتهای استکباری بوده اند ،بخشی از مردم و نخبگان این کشورها به سمت
اندیشههای تند ،افراطی و خشن حرکت نماوده اناد .خصوصاا ایان وضاعیت بعاد از فروپاشای
شوروی و در دوران گذار در نظام بینالملل تشدید شد و گروهها و جریانهاای مختلاف تنادرو
عمدتا در میان اهل تسنن بوجود آمد و گذر زمان و شرایط باینالمللای و منطقاهای و دخالات
برخی سرویسهای استکباری در راستای اهداف مقطعی و زودگاذر خاود نیاز موجاب رشاد و
توسعه تیههای پیچیدهای از این گروهها و جریانهای تفکیری شد که اماروز ناه تنهاا منطقاه
غرب آسیا بلکه سایر نقاط جهان را نیز دچار آسیب نموده و تروریسم را به اولین تهدید امنیتی
برای کل جهان بدل نموده است.
ظهور گروههای افراطی القاعده ،جهادیون و تکفیریها از جنباههاای فرهنگای جهاانی
شدن و جهانی شدن فرهنگ میباشد .بسیاری از متفکرین معاصر از جهانی شدن باه عناوان
فرایندی منجر به زلزله ژئوپلتیک ،بحران فرهنگی و اجتماعی ،پایان تاریخ ،پایان جهان ،گام
کردن بنیادین جهت ،جامعه ریسکی ،جهان رها شده ،جامعه در حال بان بسات و اضاطراب
بزرگ نام بردهاند .همه این تعابیر حاکی از یک شو

بزرگ است که عامل مهم اضاطراب در
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میان جوامع مذهبی و بسیار به هم پیوسته تلقی شود .با توجه به گستره ایان اضاطراب ،باه
لحاظ آسیب شناسی اجتماعی ،باید جامعه معاصر را جامعه جهانی اضاطراب نامیاد (عااملی،
 .)146 :1382همین اضطراب که به دلیل تال

دولتهای غربی برای تحمیل فرهنگ خاود

بر سایر نقاط جهان ایجاد شد ،موجب فاراهم شادن زمیناه بارای برخای جواناان در میاان
ملتهای اسالمی شد که به سوی افراط و خشونت و جریانهای منحرفی چاون تکفیاریهاا
بروند .همه جوانهای مسلمان چه در غرب و چه در کشورهای عربی ،دارای اطالعات عمیاق
در خصوص معارف اسالمی نیستند و همین امر ،موجب شاد تاا کساانی چاون تکفیاریهاا
بتوانند به راحتی با سو استفاده از مفهوم جهاد و برابر دانستن آن باا اصاول دیان و اصاولی
مانند توحید ،جوانان را به سمت جهاد جذب نموده و با توسعه مفهوم مقادس جهااد و وارد
کردن مفاهیم غلط و جنایی مانند تروریسم ،وحشت افکنی و توسعه مفهوم کفر به مسالمین
و شیعیان ،آنها را جذب این گروههای منحرف و جنایی نمایند.
جهان معاصر با خطرات واقعی مواجه است که پیامدهایش ،جامعه و فرد را تهدید
میکند .از جمله این موارد جنگها ،فقر پایمال کننده ،تضادهای روحی و اخالقی ،بحرانهای
منتهی به افسردگی و کناره گیری اجتماعی ،ناکامیها و سردرگمیها میباشند (عاملی :1382
 .)147جهانی شدن از نگاه بخش قابل توجهی از نخبگان و مردم جوامع اسالمی -عربی ،گام
سوم استعمار میباشد که جهان غرب جهت هژمونی خود بر کلیه شئون زندگی بشری طراحی
کرده است و با توجه به اینکه کنترل و هدایت این روند در اختیار دنیای اول است ،کشورهای
ضعیف بازنده اصلی آن هستند و جهانی شدن عبارت از یک وابستگی دائمی است تا
کشورهای جهان سوم برای همیشه تحت اختیار و تسلط سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی غرب
قرار گیرند .پس ،با این فرض باید ملتهایی که هدف چنین پروژهای هستند با تمامی قوای
خود به مبارزه با آن برخیزند و اجازه ندهند پروژه جهانی شدن یا آمریکایی شدن تحقق یابد
(زمانی .)9 :1392 ،این اندیشه ،در ابتدای امر ،اندیشهای مقدس است .طبیعی است که اگر
یک فرهنگ ،فرهنگی حق است به دنبال دفاع از خود برآید و اصوت فرهنگی که نتواند از
اصول و مبانی خود در برابر دیگر فرهنگها دفاع نماید ،محکوم به شکست خواهد بود و
دغدغه دفاع از فرهنگ اسالمی و مقابله با فرهنگهای دروغین ،امری مقدس و آرمانی است.
اما نکته مهم آن است که این دفاع ،هیچگاه از طرق افراطی و خشن و ترور و جنگ صورت
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نمیگیرد و آموزههای اسالمی نیز چنین چیزی را تایید نمیکند .اما در عمل ،شاهد بودیم
که به دلیل هجمه نابرابرانه و غیر منصفانه جهانی شدن و عدم توانایی جوانان مومن و
مسلمان برای مقابله با آن و بکار گیری رو های استعمار نو و حمایت از رژیمهای مستبد و
مرتجع در منطقه و خفه کردن جریانهای انقالبی درکشورهای اسالمی و کشتن و یا زندانی
کردن افراد انقالبی توسط حکام مستبد مورد حمایت از سوی حامیان جریان جهانی شدن،
جوامع اسالمی و جوانهای انقالبی به سمت حرکتهای افراطی و خشن و تروریستی
کشانده شدند و حتی در این انحراف نیز دست کشورهای غربی و حامیان جهانی شدن دیده
میشود .هدف آنها از اینکار ،تضعیف بیشتار جهان اسالم و درگیر کردن نیروهای جهان
اسالم با یکدیگر ،با هدف ایجاد اسالم هراسی و اختالف و تفرقه میان جامعه اسالمی بود تا
از این طریق ،بهتر و بیشتر بتوانند اهداف جهانی شدن را به پیش ببرند.
در حالی که برخی صاحبنظران علوم ارتباطات ،یکی شدن فرهنگ ملاتهاا را کاه حاصال
ارتباطات شبکهای و ماهوارهای است یکی از جنبههای مثبت جهانی شادن مایدانناد ،بخشای از
نخبگان کشورهای اسالمی آن را تهاجم فرهنگی میدانناد .برخای فرهناگ را تاابعی از تحاوتت
اقتصادی جهانی میدانناد و برخای نیاز تحاوتت فرهنگای را مساتقل و اقتصااد را تاابعی از آن
میدانند .به هر حال ،واقعیت آن است که روند شتابان جهانی شدن ،فرهنگ را باه شادت متااثر
نموده و جهانی شدن فرهنگ موجب شده فرهناگهاای باومی و ملای در حاشایه و در معارض
نابودی و تهدید قرار گیرند .از نظر برخای ،ایان موضاوع موجاب هارج و مارج و بای اعتماادی و
فروپاشی فرهنگی میشود که به جناگ فرهنگای منجار مایشاود .باروز بحارانهاای هاویتی و
فرهنگی در جوامع ملی و نفی استقالل فرهنگی دیگر ملل از تبعات جهانی شادن فرهناگ اسات
که باید از طریق نظامهای آموز

محلی و ملی با آن مقابله کرد (سجادی.)118-120 : 1382 ،

پیشرفت و تحول فناوریهای ارتباطی و توسعه روز افزون رساانههاای گروهای و ارائاه
برنامههای متنوع تلویزیونی از طریاق مااهواره ،گساتر
شخصی ،آموز

چشامگیر اساتفاده از رایاناههاای

یک سویه اینترنت ،زبان انگلیسای ،رواج برناماههاای نارم افازاری ،امکاان

دریافت فیلم ،موسیقی ،کتاب و نشریات ،توسعه شبکههای جهانی اطالعات ،همه و هماه باه
افزایش تشابهات فرهنگی کمک کردهاند .آزادی تجارت باعاث تغییار مناسابات تولیادی در
سطح جوامع شده و به تبع آن ارز های فرهنگای نیاز متحاول گردیاده اسات .آمریکاا باا
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استفاده از برتری تکنولوژیک و فناوریهای مدرن ،برتری بال منازع خود را در حیطه فرهنگ
سازی و تمدن غرب و تضعیف و محو فرهنگهای ملی و به خصوص فرهنگهای شرق حفظ
نموده است (زمانی .)13 :1392 ،بر این اساس ،جهانی شدن هویت ملی را تضعیف مایکناد
چرا که خواهان یکسان سازی فرهنگها و ادعاام فرهناگهاای باومی و محلای در فرهناگ
مسلط جهانی آمریکایی است به گونهای که هویتهای فراملی و فروملی بر هویتهاای ملای
غالب و چیره شوند و فرهنگ استعالیی و تحمیلی غرب موجبات ازخود بیگاانگی فرهنگای و
در هم ریختگی اجتمااعی کشاورهای جهاان ساوم را فاراهم آورد (دهشایری.)73 :1379 ،
تکنولوژی ارتباطات موجب بوجود آمدن فضای واحد در ورای جغرافیای دولت ملتهاا شاده
است .تمامی جمعیت جهان در فضای یکسارچه و واحدی زندگی میکنند که مرزبندی دولت
ملتها و خطوط جغرافیائی تاثیری بر یکسارچگی آن ندارد (عاملی.)154 :1382 ،
رسوخ پذیری و نفوذ پذیری مرزها ،تحر

وسیع سرمایه و فناوری ،پیشرفت اطالعاات

و ارتباطات و از طرفی عدم کنترل دولتها ،گستر
در پی داشته است .در این بخش ،نگر

سازمانهای جنایتکاار حرفاهای را نیاز

و طرز تلقی خاص حقوق بشری که خااص زنادگی

شهروند غربی است و مطابق با معیارهای این نوع از زنادگی مایباشاد ساعی دارد باه یاک
زیست جهانی تبدیل شود و جهانی شدن در این بعد ،مسلما تنشها و ستیزههاای فرهنگای
جدی ایجاد کرده و میکند (زمانی .)8-13 :1392 ،میتوان موارد ذیل را به عنوان برخای از
مهمترین تاثیرات جهانی شدن بر شکل گیری گروههای تکفیری شناسایی و نام برد:
 -1ایجاد اضطراب در جوامع :اصطالح ایجاد اضطراب را دیوید ترناد در ساال  2001بارای
اولین بار با عنوان اضطراب دیجیتالی و مجازی در مورد فرهناگ دیجیتاالی مطارح کارد .ظهاور
صنعت ارتباطات همزمان و بطور خاص صنعت ماهواره ،اینترنت و صانایع مرباوط باه تکنولاوژی
اطالعات ،تاثیری جدی بر روابط اجتماعی ،روابط بین فرهنگی و تمدنی ،نظامهای سیاسی دولت-
ملت و اقتصادهای ملی داشته است (عاملی .)153 : 1382 ،اضاطراب دیجیتاالی ناشای از انفجاار
اطالعات و مواجهه با انبوهی از دانستنیها و ندانستنها ،انسان را گرفتار عدم توانایی در مادیریت
ارتباط و به دنبال آن جامعه را گرفتار عدم تعادل کرده است .ایان وضاعیت ،در حیطاه ارتباطاات
بین فردی و درون فردی نیز ایجاد شده اسات (عااملی . )153 :1382 ،باه تباع ایجااد تانش در
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جوامع خصوصا در کشورهای عربی به واسطه ساختار عصبیت ،تنوع و همبستگی قبیلهای و قومی
و نژادی ،توسعه ارتباطات و فناوری ماهواره ای ،اینترنتی و دیجیتالی و بویژه شبکههای اجتماعی،
اضطراب فراوانی در این جوامع ایجاد نموده که زمینه را برای توسعه افراطیگری و جذب جواناان
در گروههای افراطی و تکفیری فراهم کرد .جهانی شدن ،افراد و جوامع را در کشامکش و فشاار و
نوعی اضطراب فرهنگی و نوعی دوئیت که محصول دو کرهای شدن ،دو فضایی شدن و دو رگهای
شدن راه زندگی است ،قرار داد .فرد در این کشمکش یا به اضطراب کشیده شده و دچار پاوچی و
افسردگی میشود و یا جویای تغییر و تنوع است (عاملی )155 : 1382 ،و در این راستا به راحتی
به انحراف کشیده شده و جذب گروههای تکفیری میگردد.
 -2ایجاد نزاع هویتی :فرایند جهانی شدن با شکل دهی هویتهای فراملی ،هویت سیاسای
نوین بر پایه ارز های جهانی ،تحول در بنیان هویتی دولت ملاتهاا ،دگرگاونی مناساباتهاای
اجتماعی ،گستر

جنبشها و حرکتهای نوگرایانه ،جواماع را باا مشاکل مواجاه نماود (بیاات،

 .)84 :1389اگر بین هویت ملی و هویات فراملای تضااد وجاود داشاته باشاد ،نازاع هاویتی رخ
میدهد ،امری که هم اکنون در بسیاری از کشورهای اساالمی رخ داده و بواساطه تعاارض میاان
هویت محلی و ملی با هویت فراملی ،جوانان مسلمان خصوصا در کشورهای اساالمی دچاار نازاع
هویتی شدهاند (بیات .)100 : 1389 ،هر چه اصطکا بین این دو هویت بیشتر باشد ،تنشهاا و
نزاعهای هویتی نیز شدیدتر خواهند شد .ظهاور جریاان تکفیاری اخیار در منطقاه غارب آسایا،
حاصل تشدید نزاع هویتی میان جوانان کشورهای مسلمان است.
 -3تغییر مفهوم جامعه :در اثر جهانی شدن ،قلمرو جامعه نیز به همان اندازه ،توساعه
جهانی یافته و مهمترین چالش ایجاد کننده برای جوامع محلی نیز همین تغییار در مفهاوم
جامعه است .قبال ،جامعه مجموعهای از افراد بود که در مرزهای جغرافیائی مشخصی زنادگی
میکردند و دارای تعامل ،همکاری و ارتباطات با دوام و فهم مشتر

بودند .ایان تعریاف باا

بسیاری از عناصر مفهومی هربرت اسسنسر و امیل دورکیم انطباق دارد .اما در فضای جهاانی
شدن ،مرزها اهمیت جغرافیائی خود را از دست داده و قلمرو بومی و ملی ضعیف مایشاود و
قلمروهای غیر بومی یا فراملی نقش فعالتری در ارتباطات با دوام ،تعامال و همکااری باین
اعضا جامعه پیدا کرده اند .در دوران جهانی شدن ،بحث دهکده جهانی مطرح شاد و جهاان
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به دلیل توسعه ارتباطات و عناصر ارتباطی و کمرنگ شدن مرزها ،بسان دهکدهای بازرگ در
نظر گرفته شد .طبیعی است کاه منظاور حامیاان جهاانی شادن از طارح دهکاده جهاانی،
دهکدهای با محوریت لیبرالیسم فرهنگی بود .موضوعی کاه موجاب مخالفات مسالمانهاا و
جوامع اسالمی شد و حساسیت آنها را در قبال این مفهوم بر انگیخت .گیدنز در چاپ چهارم
کتاب جامعه شناسی خود تال

کرده تا این مفااهیم را باا توجاه باه متغیار جهاانی شادن

بازسازی کند و میگوید جامعه عبارت از نظام روابط متقابلی است که افراد را به هام پیوناد
میدهد و در تعریف جدید از جامعه ،واژه فرهنگ مشتر

را حاذف کارده اسات .در فضاای

مجازی ،ارتباطات افراد لزوما بر مشترکات فرهنگی تکیاه نادارد بلکاه اشاتراکات حرفاهای و
تخصصی ،سلیقهها و عالقهها ،جاذبهها و دافعهها ،نیاز و تقاضاهای مشاتر

ارزشای و دینای و

متغیرهای جدید در حال شکل گیری عامل پیوند متقابل افراد میباشد .بنابراین ،ارتباطاات باا
دوام از مرزهای جغرافیائی سیاسی و فرهنگی فراتر رفته و از قلمرو جامعه بومی گذشته به کال
جهان گستر

یافته است و یا جهانهای جدید در حال شکل گیری است که اعضای آن لزوما

همزبان ،هم فرهنگ ،هم جغرافیا نیستند .نظریه جامعه جهانی لومان نیاز باه هماین موضاوع
اشاره دارد .از نظر او جامعه جهانی بر پایه ارتباطات سااخته مایشاود (عااملی.)156 :1382 ،
مشخص میگردد اوت گروههای تکفیری به خوبی با اشراف به این موضوع و استفاده از جهاانی
شدن مفهوم جامعه ،به یارگیری و جذب نیرو از میان جواناان جواماع مختلاف اروپاایی و غیار
اروپایی پرداخته و جریان تکفیری را رشد و توسعه داده اند .ثانیا تغییر مفهوم جامعه از عناصار
سنتی به عناصر جدید باعث شده نوعی سرگردانی در میان جواناانی کاه قاادر باه هضام ایان
تناقضات نبودهاند ،ایجاد شود و زمینه را برای جذب آنها در گروههای تکفیری فراهم نماید.
 -4تغییر مفهوم شهروندی :شهروندی مقولهای است که از یک طرف با احساس تعلاق
اجتماعی و هویت ملی و هویت دینی و فرهنگی ارتبااط دارد و از طارف دیگار باا چگاونگی
نظام سیاسی و اقتصادی مرتبط است .در صورتی که روند جهانی شدن یا جهانی سازی و یاا
آمریکایی و غربی کردن ،تهدیدی برای دلبستگی و هویت ملی و یا هویت مذهبی و فرهنگی
جامعه و یا عاملی برای تضعیف دولت  -ملتها در بعد سیاسی و اقتصاادی محساوب شاود،
ناگزیر مفهوم شهروندی به مخاطره میافتد .در همین راستا به دلیال جهاانی شادن ،پدیاده
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جدیدی به نام شهروند جهانی ایجاد شده است .مفهومی کاه دولاتهاای ملای را باه ناوعی
مشارکت و همکاری منطقهای و جهانی مجبور کرده و روناد فراملای شادن اقتصااد و نظاام
سیاسی را در پی داشته است (عاملی .)180 :1380 ،مقوله شهروند جهانی ،سه بازتاب عمده
شامل تشدید احساس ناکامی اجتماعی و احساس فقر و نداری ،تجزیه فرهنگای و اجتمااعی
شهروندی و تضعیف قدرت دولتها را در پی داشته است (عاملی . )183-184 :1380 ،هماین
موضوع ،موجب شده تا جوانان امروز عالوه بر احساس شهروندی در سطح ملی ،احساس ناوعی
شهروندی جهانی و تعلق شهروندی به گروهها و تفکرات مختلف در سطح فراملی نیز پیدا کنند
و آسیبپذیریهای جدیدی را ایجاد کرده که ایجاد گروههای تکفیری ،افراطی و خشن از جمله
آنها است .بنابراین امروز ،شرایط به گونهای است که یک جوان اروپایی در عین شهروندی یاک
کشور اروپایی ،احساس شهروندی نسبت به گروه تروریستی داعاش پیادا کارده و همزماان در
خانه خود در یک کشور اروپایی با ابوبکر البغدادی به عنوان خلیفه مسلمین بیعت میکند و در
مقطعی نیز حاضر است کشور خود را رها و به نشانه بیعت با خلیفه مسلمین و جهاد به ساوریه
و عراق عزیمت کند و یا حتی مانند آنچه در فرانسه اتفاق افتاد باا حملاه باه ماردم بای گنااه،
همشهریان خود را به قتل برساند.
 -5پناهندگی ،مهاجرت و پدیده چند تابعیتیها :در جهان امروز ،به دلیل انقالب صنعتی
و ارتباطات و تغییر سبک و شیوه زندگی ،شاهد افازایش مهااجرت ،پناهنادگی و پدیاده چناد
تابعیتیها هستیم .در چنین فضایی افراد با فرهنگهای مختلف مواجهه و تقابل پیدا میکنناد.
از سوی دیگر ،یک فرد در یک زمان واحد دارای چندین تابعیت و همزمان نسبت به چند کشور
و قوانین آن دارای تعهد است .تعهداتی که بعضاا باا یکادیگر دارای تنااقض هساتند .در دوران
جدید ،مهاجرتهای اقتصادی ،سیاسی (پناهندگی) و فرهنگی افزایش یافته است .تعلق به یک
فرهنگ و زندگی کردن در فرهنگی کامال متفاوت با حاوزه تعلاق و عالقاه فرهنگای متفااوت،
میتواند به ظهور تشویش ،دلهره و ناکامی و خواستههای ارضا نشده منجر شود و نوعی تجزیاه
فرهنگی و ظهور هویتهای جدیاد را باه هماراه داشاته باشاد (عااملی  .)157 :1383هماین
موضوع ،موجب عضو گیری گروههای تکفیری مانند داعش از میاان اتبااع کشاورهای اروپاایی
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شده و اتباع اروپایی مسلمان و یا تازه مسلمان ،به دلیل همین تشاویشهاا ،احسااس دلهاره و
ناکامیها به گروههای تکفیری در سوریه پیوستند.
 -6احساس تهاجم فرهنگی :در جامعه جهانی جدید ،ارتباط و تضارب فرهنگهاا چاه
در جهان واقعی و چه در جهان مجازی توسعه پیدا کرده است .وسایل نقلیه تنادرو ،ارتبااط
فرهنگی را تسهیل نموده و از طرفی ارتباطات همزمان در جهان مجاازی منشاا یکای شادن
نسبی فضای فرهنگی جهانی شده است .این فضا ،زمینه توساعه انفجااری تناوع فرهنگای و
مواجهه افراد جامعه با فرهنگهای مختلف و متنوع و در عین حاال متضااد را فاراهم کارده
است (عاملی  .)157 :1382جهانی شدن ،چالشهای جدی را برای فرهنگهاا و ملاتهاای
مختلف و متنوع جهان بوجود میآورد که بیشاترین آثاار و پیامادها را در عرصاه فرهناگ و
تعلیم و تربیت موجب میشود (سجادی  .)116 :1382با توجه به نگاه منفی موجاود نسابت
به جهانی شدن و یکی دانستن آن با آمریکایی شدن ،نخبگان و جوانان کشورهای اسالمی به
دلیل احساس تهاجم فرهنگی تال

به مقابله نموده اند و در ایان راساتا ،برخای باه سامت

مسیرهای انحرافی رفته و در راه بازگشت به اسالم سلف برای مقابله ،باه سامت گاروههاای
انحرافی و تکفیری کشیده شده اند.
 -7تغییرات سریع جهانی :تغییرات سریع در اثر جهانی شدن موجب شده تا هیچ شاکلی
از اشکال فرهنگی امکان استقرار نیابد .این عدم استقرار و به عبارتی بی قراری و منزل نگزیادن
در محیط خاص فرهنگی ،عامل مهم اضطراب زایی و بی قراری در جوامع شده است .در واقاع،
جامعه امروز هم در معرض تغییرات بومی است که درون نظام اجتماعی اتفاق میافتد و هم در
معرض تغییرات غیر بومی است که متاثر از عوامل خارجی است .از طرفی ،فرد هام در جامعاه
واقعی و هم در جهان مجازی با تغییرات گسترده مواجه است .آنی بودن تغیرات در عرصههاای
فرهنگی و قلمروهای اجتماعی نوعی فرایندهای غیر قابل پیش بینی را ایجااد و موجاب تانش
آفرینی برای فرد و جامعه میشود .فرد و جوامع بومی ،در مواجهه با هزاران پدیده غیر مترقباه،
دچار تنش میشوند ،تنشهایی که اضاطرابهاای ساطحی و عمیاق در فارد و جامعاه ایجااد
میکند .این تغییرات سریع ،آنی و همزمان که جنبه تنش و فشار دارد از منابع تولید اضاطراب
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در جامعه است (عاملی  )159 :1382و آثار منفی خود را دارد که پیوستن جوانان به گروههاای
تکفیری در جوامع اسالمی و غیر اسالمی از جمله آثار آن است.
 -8کاتئی شدن فرهنگ :تغییرات گسترده جهان اول ،موجب بت وارگای کاات و کااتئی
شدن فرهنگ شده است .این مسئله موجب بیگانه شدن انسانها از خود و منفعل شدن آنان و
احساس حبس ،شده است .جهان مجازی نوع جدیادی از سالطه را کاه باه سالطه دیجیتاالی
معروف است ،وارد عرصه فرهنگ و جامعه کرده کاه محادودیت زماان و مکاان در آن نیسات.
سلطهای که هیچ نقطهای از جهان بدون آن یافت نمیشود .این سلطه از انسان گرفتار در جبار
جهانی سخن میگوید (عاملی  .)167 :1382این بت وارگی و کااتئی شادن فرهناگ موجاب
سرخوردگی و احساس پوچی انسانها شده و زمینه را برای رشد افراطگرایی و خشونت گرایای
فراهم نموده و موجب رشد گروههای تکفیری در جوامع اسالمی شده است.
 -9افزایش انتخابها :در گذشته انتخابها برای افراد محدود باود اماا در دوره جهاانی
شدن ،این انتخابها بسیار بیشتر شده است (عاملی  .)161 :1382بار هماین اسااس ،افاراد
بدون اینکه لزوما نسبت به خطرات و ریسکهای این انتخابهاای مختلاف آشانایی داشاته
باشند ،در معرض آن قرار گرفته اند و مرتبا دست به انتخابهایی میزنند که دارای خطارات
فراوانی برای خود و دیگران است و گاهی به راهی بدون برگشت برای افراد تبدیل مایشاود.
گروههای تکفیری و الحاق به این گروهها از جمله همین انتخابهای افراطی و انحرافی است
که یک جوان اروپایی یا غیر اروپایی را مجبور میکند تا به خیال رسیدن به آرزوهاا و امیاال
آرمانی خود ،این گروهها را انتخاب و به آنها ملحق شود و اکثر آنها نیز بعد از الحاق باه ایان
گروهها به واقعیت تروریستی و خشن آنها پی میبرناد غافال از اینکاه باه راهای غیار قابال
بازگشت پا گذاشتهاند که آینده آنها را تحت تاثیر قرار داده و مشکالت فراوانای را نیاز بارای
جامعه ایجاد کرده است.
 -10ترویج اسالم ستیزی از سوی حامیان جهانی شدن :یکی از جنبههای مهم جهاانی
شدن که مرتبط با بعد فرهنگی جهانی شدن میباشاد ،راه اناداختن ماوج اساالم ساتیزی و
اسالم هراسی در جهان بود .حامیان جهانی شدن از آنجا که نسبت باه اساالم و رشاد آن در
جهان ،احساس خطر میکردند ،برای جلوگیری و مقابله ،سیاست فرهنگی اسالم ساتیزی را
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در دستور کار خود قرار دادند .این جریان ،حتی تال

کرد تاا باا تمااس گارفتن باا برخای

گروههای افراطی در میان جوامع اسالمی ،آنها را تقویت نماید تا باا تارویج افکاار انحرافای و
افراطی ،آنها را به جاان دیگار کشاورهای اساالمی بینادازد تاا درگیاری میاان مسالمین و
حرکتهای افراطی این گروهها ،به تقویت موج اسالم هراسی در جهان کمک نماید و از ایان
طریق مانع رشد اسالم در جهان بویژه در میان جوامع مسیحی شوند .حامیان جهانی شادن،
چون انقالب اسالمی ایران را به عنوان مانعی در پایش روی جهاانی شادن و فراگیار شادن
جنبههای فرهنگی و سیاسی آن در نظر میگرفتند ،تال

کردند تاا باا ایجااد یاک جریاان

ساختگی اسالمی هم به مقابله با انقالب اسالمی بسردازند زیرا معتقد بودند تنها باا چیازی از
جنس انقالب اسالمی میتوان با آن مبارزه کرد و هم اسالم هراسای را تشادید نمایناد زیارا
اقدامات افراطی و خشن و جنایی گروههای تکفیری موجب انزجار همه از اسالم میشاد .باه
راه انداختن اسالم هراسی و انگیزه حامیان جهانی شدن برای ستیز با اسالم ،نیز یاک عامال
مهم در ایجاد و شکل گیری گروههای تکفیری بود.
تاثیر متقابل جریان تکفیری بر جهانی شدن
پدیده تکفیر ،یکی از پدیدههای مهم دارای آثار بر جامعه بینالمللی و روابط بینالملال
می باشد .این پدیده ،خصوصا در سالهای اخیر و با توجاه باه تحاوتت میادانی در ساوریه و
تبدیل شدن تکفیر به یک ایدئولوژی سیاسی و تال

برای برقراری یک نظم جدید سیاسای،

مذهبی و بینالمللی بر اساس مفهوم خالفت دارای ابعاد جدیدی شده و آثار مهمی بر رواباط
بینالملل و نظام بینالملل داشته است.
جریان تکفیری ،جهانی شدن را در همه ابعاد سیاسی ،حقوقی ،اقتصادی ،فرهنگی و
اجتماعی آن به چالش کشیده است .در مقابل جریان جهانی شدن ،جریانهای مخالفی در
جهان اسالم وجود دارد که مخالف سلطه فرهنگ لیبرال دموکراسی بر جهان هستند .گروه
تکفیری به عنوان یکی از جریانهای افراطی در این زمینه ،معتقد است راه نجات از وضعیت
فعلی ،استقرار مجدد خالفت است و به همین منظور ابوبکر البغدادی را به عنوان خلیفه
مسلمین انتخاب و به دنبال آن رفت تا با ابزار جهاد ،خالفت را در سرزمینهای اسالمی
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برقرار نماید .این گروه با تاکید بر لزوم اجرای احکام اسالمی با نگاه مضیق و غیر اجتهادی،
معتقد است هر جا احکام اسالمی پیاده نمیشود آنجا دار الکفر است و لذا با همه کشورهای
اسالمی درگیر میشود (ساداتی نژاد (الف) .)1395
از نیمه دوم قرن بیستم ،بهویژه از دهه  1970و بعد از پیروزی انقالب اسالمی ،اقبال
نسبت به دین در سطح جهان و بویژه جهان سوم رو به فزونی گذاشت .این موضوع ،غربیها را
به کاو

در عرفان شرقی و ادیان وا داشت .این روند ،اهمیت هویتهای دینی در عصر جهان

شدن را دوچندان کرده است  .تحول در مفهوم دین و نقش آن در اجتماعات ،خود به خود دین
را به عرصه روابط بینالملل و مطالعات امنیتی کشانده است .امروزه ،نوعی بیداری حمایتی در
مورد دین و نقش آن در زندگی اجتماعی ،در تمامی تمدنها به وجود آمده است .این بیداری،
پاسخی به جهانی شدن سکوتریسم و مدرنیسم دگماتیک در دهههای  1950به بعد بوده
است .برای مثال ،بیداری مسیحی ،نهتنها در ایاتتمتحده یا استرالیا ،بلکه در دیگر نقاط جهان
نیز دیده میشود .همچنین ،بیداری یا احیای هندوئیسم و به قدرت رسیدن حزب هندو در
هند یا احیای ارز های کنفوسیوس در چین و مشابه آن و احیا و بیداری میراث اسالمی در
جوامع مسلمان نشانگر اهمیت مطالعه نقش و مفهوم دین در روابط بینالملل است .در همین
راستا ،شاخهای در روابط بینالملل به نام الهیات در روابط بینالملل ایجاد شده و کتابهای
متعددی در روابط بینالملل در سالهای اخیر خصوصا بعد از انقالب اسالمی ایران به بررسی
رابطه دین و روابط بینالملل پرداخته اند .در جوامع مسلمان نیز دین ،به عنوان نوعی گفتمان
مقاومت ،به پدیدهای جهانی بدل شده است .در پایان جنگ سرد ،منازعات و جنگها ،بیش از
آنکه بر پایه ساختارهای ایدئولوژیک سیاسی یا انگیزههای اقتصادی باشد ،از موضوع دین نشات
گرفت و چالشهای جدی را برای جهانی شدن ایجاد کرده است .این منازعات در گفتمانهای
منازعات قومی و در تز برخورد تمدنهایهانتینگتون نیز نمود یافت.
در پیوند گفتمان اسالم سلفی و جهانیشدن ،الیور روآ ،میگوید هسته اصلی منازعاات
در خاورمیانه ،خشم و غضاب مسالمانان اسات .از طرفای مسالمانانی کاه در اروپاا زنادگی
میکنند نیز از طریق عصر ارتباطات ،خودشاان را باا بارادران ساتمدیدهشاان در خاورمیاناه
بزرگتر تعریف میکنند .آنها سعی در یادگیری و تماس باا خاناه قادیمی اساالم دارناد و
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اقدامات خود را با اوضاع امنیتی خاورمیانه تنظیم میکنند.
شکلگیری هویات اجتمااعی گاروههاای تکفیاری از مباحاث مهام اسات کاه در کاانون
جهانیشدن مورد توجه است .شکلگیری هویت جریان تکفیاری ،پاساخی باه احسااس تهدیاد
هویت خود بوده است .گستر

کثرتگرایی و فروپاشی فراروایتهای کالن که ناشای از فهام در

بستر جهانیشدن است ،منجر به عکسالعمل برخی دیدگاههای مذهبی که کمتر قابلیت انعطااف
یا سازگاری دارند ،شده و از این جهت ،گروههای بنیادگرای سنی مذهب یا سلفیها که عمدتاً بار
مبنای معرفتشناسی و هستیشناسی بر ظاهرگرایی و سلف صالح باور دارند در برابر این کثارت،
مقاومت و آن را به عنوان تهدید در نظر گرفته و به نوعی جنگ مذهبی با آن روی آوردهاند.

فعالیت گروههای تکفیری این آثار را بر جهانی شدن به همراه داشته است:
 -1افزایش اهمیت عواملی مانند مذهب و قومیت و ناژاد و فرهناگهاای محلای :احسااس
خطر از جهانی شدن نسبت به حذف و کمرناگ شادن نقاش ماذهب و وابساتگیهاای قاومی و
نژادی ،در عمل منجر به اهمیت و برجستگی بیشتر عواملی مانند مذهب ،نژاد و قومیات در نظاام
جهانی شده است .از همین رو ،نوعی جماعت گرایی دینی ،نژادی ،جنسی ،صنفی و تخصصای در
قالب گروههای مختلف در سطح جهانی از نهضت سیاه پوستان گرفتاه تاا نهضاتهاای مختلاف
دیگر شکل گرفته است .به عنوان مثال در بریتانیا یا آمریکا شهروندان زیادی هستند که احسااس
تعلق اجتماعی دارند و آرزوی زندگی در شهر آرمانی خود را دارند .این گاروههاا در جهاان ،عضاو
گیری رسمی و غیر رسمی میکنند و با این عمل آنها ،به مرور حلقههای جهاانی از افاراد همگان
مذهبی شکل میگیرد .این وضعیت در تعاارض باا جهاانی شادن اسات (عااملی . )185 :1380
گروههای تکفیری و انحرافی به عضو گیری از افراد مختلف پرداخته اند و پاس از ایجااد و رشاد و
توسعه ،در جهت عکس جهانی شدن حرکت کرده اند .ظهاور ایان جریاانهاا ،موجاب برجساته
شدن بیشتر نقش مذهب شده و بومی شدن را در برابر جهانی شدن قرار داده و باه یاک چاالش
جدی برای جهانی شدن تبدیل شده است.
جهانی شدن در درون خود ،ضد خود را پارور

داده و شارایط و فضاایی کاه جهاانی

شدن ایجاد میکند ،به صورت خودکار و خود به خود موجب افزایش اهمیت نژاد ،قومیات و
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مذهب و جنسیت در روابط بینالملل شده و این عوامل نیز ،بعد از رشد و توسعه اجتماعی و
فرهنگی خود در جهت خالف جهانی شدن و در راستای بومی سازی ،محلی ساازی حرکات
کرده اند که با معیارهای جهانی شدن همخوانی نداشته است.
 -2افزایش اسالم هراسی و تقویت نرمهای جهانی شادن :ایجااد و توساعه گاروههاای
تکفیری ،موجاب تنفار ماردم (عمادتا ماردم غارب و کشاورهای غربای و غیار اساالمی) از
جریانهای افراط ملی ،مذهبی و قومی شده و گرایش بیشاتر آنهاا باه ساوی فرهناگهاای
فراملی ،شهروندی جهانی و عناصر و معیارهای جهانی شدن گردیده و از ایان جهات ،ظهاور
جریان تکفیری به سود جهانی شدن بوده و با افزایش اسالم هراسی همراه بوده است.
 -3تقویت ملی گرایی ،محلی گرایای و باومی گرایای :رشاد قاار گوناه و روز افازون
جریانهای افراطی و خشن با اسامی مختلف و در زمانهاا و مکاانهاای مختلاف در جهاان
اسالم ،دارای اثرات منفی بر روند جهانی شدن است و همگان را با این واقعیت روبارو کارده
است که جهانی شدن در رسیدن به اهداف خود با چالش و شکست روبرو بوده اسات .ایجااد
این گروهها و آثار مخربی که به همراه داشته است ،در کنار ایجاد تنفر نسبت به این گروهها،
موجب ایجاد تنفر شدید در میان جوامع اسالمی از پروژه جهانی شدن نیز شده است و مردم
کشورهای اسالمی این وضعیت را نتیجه تال

غرب بارای سالطه فرهنگای خاود و جهاانی

کردن ارز های خود دانسته و در نتیجه احساس تنفر نسبت به جهانی شادن و عناصار آن
نه تنها کاهش نیافته بلکه تشدید شده و چالشی جدی را در آیناده در پایش روی روناد یاا
پروژه جهانی شدن قرار داده است.
 -4نفوذ گروههای تروریستی به کشورهای مختلف منطقه و آشفتگی ژئوپلتیک ایجاد شاده
که میتوان آن را ژئوپلتیک تکفیر نام گذاری کرد ،نشان از چالش سیاسی برای جهاانی شادن در
بعد سیاسی آن است .ظهور هویتهای دینای باهصاورت بنیاادگرایی و ناو بنیاادگرایی در برابار
همگرایی جهانی ،عکسالعملی منفی نسبت به جهانی شدن است و داعش و جریاان تکفیاری باا
بهرهگیری از این موضوع و با بهره برداری از شبکههای اجتماعی و فنااوریهاای ناوین ارتبااطی،
توانسته گستر

چشمگیری داشته باشد .گستر

گروههای تکفیری نظیر داعش نوعی رویکارد

ضد وستفالیایی و ضد مرزهای نظام وستفالیایی ،و در جهت خالف جهاانی شادن و تاال

بارای
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ایجاد خالفت و ایجاد کشور جدیدی با محوریت خالفت در جهان جدید است .امری که نشاانی از
ظهور دوران پساغربی در نظام بینالملل است .به عبارت بهتر ،این سیستم در قالب دولات -ملات
قابلتعریف نیست و نوعی «ضد ملتگرایی» است و در عوض بر «امت گرایی» باه مفهاوم خااص
خود یعنی در حول محور خلیفه داعشی تأکید دارد و به دنبال از باین باردن مرزهاای مشاخص
شده فعلی میان دولتها است .داعش نوعی بازگشت به سیستم حکاومتی اساالمی باا محوریات
خالفت است و تاسیس و احیای مجدد خالفات اساالمی را پیگیاری مایکناد .در ایان رویکارد
ناسیونالیسم یا جغرافیایی سیاسی فاقد اهمیت است و در عوض بر امات باا ماذهب واحاد تأکیاد
میکند که در جهت خالف ارز های جهانی شدن است .گرچه ممکان اسات چناین رویکاردی
ابتدا همخوان با جهانی شدن در نظر گرفته شود ،ولی در واقع ،بر خالف روند جهانی شدن اسات،
خصوصا با توجه باه محتاوای خشان و تروریساتی و ضاد ارز هاای جهاانی جریاان تکفیاری،
مشخص میشود که اقدامی بر خالف جهاانی شادن باا مفهاوم غربای آن یعنای جهاانی شادن
ارز های لیبرالی است.
راه حلهای پیشنهادی برای کاهش تقابل هویتی جهانی شدن و جریان تکفیر
در آخرین بخش این تحقیق ،به برخی راه حلهای پیشنهادی که به نظار مایرساد در
جهت ریشه کنی جریان افراطی تکفیری باشد و از طرفی موجب کااهش چاالشهاای باین
پروژه جهانی شدن و فرهنگها و هویتهای محلی و ملی میگردد اشاره میشود:
 -1شناسایی ارز ها ،عالیق و نگر هایی که میتواند باه ایجااد تغییارات مثبات در
فضای جهانی شدن به نحوی که موجب حفظ هویت اساالمی در جامعاه جهاانی متحاول و
دستخو

دگرگونی شود ،کمک کند.

 -2تقویت عناصر هویت و فرهنگ ملی و محلی بویژه در فضای دیجیتال،
 -3رشد و توسعه هر چه بیشاتر کشاورهای اساالمی باه منظاور کااهش زمیناههاای
مهاجرت نخبگان و بی انگیزگی و یا احساس ناامیدی نخبگان
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 -4هدایت ارتباطات بینالمللی و تعامالت بین فرهنگی به سمتی که همراه با حفظ مزیات
نسبی فرهنگهای مختلف و بهره برداری از آنهاا در راساتای حفاظ و توساعه میاراث فرهنگای،
سبک زندگی ،الگوهای اخالقی و ارتباطی جاذبههای طبیعی و محیطی در سطح جهانی باشد،
 -5تقویت نقش هنر به عنوان عامل حفظ و ارتقای هویت ملای در تعامال فرهنگای –
تمدنی بینالمللی
 -6بازشناسی هویتهای ملی و روزآمد سازی فرهناگ دینای از طریاق پاژوهشهاای
تاریخی ،فرهنگ شناختی و دین شناختی،
 -7بررسی نقادانه و عالمانه ابعاد گوناگون جهانی شادن در فضاای عماومی ،آگااه ساازی و
آموز

عمومی با لحاظ توانمند سازی جامعاه بارای تعامال فرهنگای در عاین حفاظ هویات و

فرهنگ بومی
 -8تقویت روحیه اعتماد به نفس ملی و دینی در مواجهه با فرایند جهانی شدن
 -9برنامه ریزی برای مدیریت فضای مجازی و دیجیتالی و مشاارکت فعاال در فضاای
مجازی جهانی با هدف ارائه تصویر صحیح و مثبت و مقابله با پرداز های منفی و خطرخیاز
از هویت اسالمی
 -10تال

برای توسعه همکاری رسانه ای ،گستر

ارتباط فرهیختگان و متخصصاان

در سطح جهانی (بیات .)102 :1389
نتیجه گیری
سوال اصلی این مقاله ،بررسی متقابل آثار جهانی شدن و افراطیگاری بار یکادیگر باا
تکیه بر مورد جریان سلفی تکفیری بود .پس از بررسی جریان سلفی تکفیری و سوابق آن به
تعریف جهانی شدن و ابعاد مختلف آن شامل ابعاد فرهنگای ،سیاسای ،اقتصاادی ،حقاوقی و
اجتماعی پرداخته شد .در بررسی جهانی شدن ،مشخص گردید تحوتت یاک ساویه جهاانی
شدن ،موجب ایجاد اضطراب و انشقاق در جوامع مختلف بویژه در کشورهای در حال توساعه
و در میان کشورهای اسالمی شد و جوانان مسلمان ،باه دلیال حملاه ارزشاهای لیبرالیسام
فرهنگی یا دچار وا دادگی و از خود بیگانگی شدند و یا اینکه به دنبال پیدا کردن راه مقابلاه

تأثیرات متقابل جهانی شدن و افراطیگری بر یکدیگر 159 /

با تهاجم ارز های لیبرالیسم رفتند .جوانان و نخبگان مسلمان از دوره ساید جماال الادین
اسدآبادی به این فکر فرو رفتند که چرا جامعه اسالمی به ایان وضاع گرفتاار شاده و دچاار
رکود فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی – اجتماعی شده و در ایان میاان ،راه مقابلاه باا غارب و
بازگشت مجدد جوامع اسالمی به دوران شکوه اولیه را بازگشت به اسالم سلف دانستند.
این تفکر ،در بدو امر تفکری مثبت و مقدس بود ولی در ادامه راه به دتیل عمده که از
جمله آن مداخالت خود حامیاان جهاانی شادن و حکاام و عناصار دسات نشاانده آنهاا در
خاورمیانه و کشورهای اسالمی بود ،به انحراف کشیده شاد .جریاناات و گاروههاای اساالمی
مواجه شده با جهانی شادن و جهاانی شادن لیبرالیسام فرهنگای ،ابتادا باه دنباال تقویات
آموزههای اسالم واقعی بودند تا از ایان طریاق بتوانناد باا بیادار کاردن مسالمین و جواماع
اسالمی در برابر جهانی شدن و ارز های آن مقاومت نمایند .اماا ایان جریاناات در جواماع
سنی ،نهایتا به انحراف کشیده شد و به سمت جریانات انحرافی تکفیری سوق داده شاد کاه
قطعا یکی از علل ایجاد این وضعیت حامیان جهانی شدن و عناصر مرتبط با آنها بودند که به
دنبال ایجاد اسالم هراسی و مشغول کردن گروههای اساالمی باا یکادیگر و ایجااد تفرقاه و
اختالف در جهان اسالم بودند.
جهانی شدن دارای آثار منفی متعددی بوده که این عوامال همگای در کشاانده شادن
جوامع مسلمان به سمت افراطی گری و شکل گیری گروههاای تکفیاری و افراطای ماوثر و
دارای نقش بوده است .از جمله مهمترین این عوامل میتاوان باه افازایش انتخاابهاا ،بات
وارگی کات و کاتئی شدن فرهنگ ،تغییرات سریع جهانی ،تغییار مفهاوم شاهروندی ،تغییار
مفهوم جامعه و ایجااد دهکاده جهاانی باا محوریات لیبرالیسام فرهنگای ،احسااس تهااجم
فرهنگی ،پناهندگی ،مهاجرت و چند تابعیتی ،ایجاد نزاع هویتی ،ایجاد اضطراب در جواماع و
ترویج اسالم ستیزی از سوی حامیاان جهاانی شادن؛ هماه در فاراهم کاردن زمیناه بارای
شکلگیری گروههای افراطی و تکفیری در جهان اسالم و رشد آنها نقش داشتهاند.
در طرف مقابل ،نیز مشخص گردید که جریان تکفیری نیز دارای آثار متقابلی بار جهاانی
شدن بوده است .گرچه در ظاهر ،ظهور داعش و جریانهای تکفیری و جهادی یاک عامال باه
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ظاهر منفی است که جهان و منطقه را تحت تاثیر خاود قارار داده اسات ،ولای از ساویی ایان
موضوع نشان میدهد که عامل مذهب در روابط بینالملل در حال تقویت است و این موضوع بر
خالف ارز های جهانی شدن میباشد .ظهور جریانهای تکفیاری ،از یکطارف نشاان از عادم
موفقیت جهانی شدن در جهانی کردن ارز های خود میباشد ولی از طرفی نیز موجب تقویت
اسالم ستیزی و اسالم هراسی میشود که در راستای منافع جهاانی شادن مایباشاد .افازایش
نقش مذهب ،قومیت و نژاد در روابط بینالملل ،افزایش موج اسالم هراسی و اسالم ساتیزی در
نظام بینالملل ،تقویت نرمهای جهانی شادن در عاین تقویات ملای گرایای ،محلای گرایای و
بومیگرایی در جهت خالف جهانی شدن و نهایتا تضعیف مرزهای سیاسی میباشد.
در این مقاله ،همچنین تال

شد تا برخی راه حلها نیز برای مقابله با مشکل فعلی که

جهان و منطقه خاورمیانه را تحت تاثیر قرار داده است مورد بررسای قارار گیارد .برخای راه
حلهای پیشنهادی برای مقابله با افراطی گری و تکفیر گرایای در منطقاه شاامل شناساایی
ارز ها ،عالئق و نگر هایی که موجب حفظ هویت ملی میشود ،تقویت عناصر فرهناگ و
هویت ملی و محلی ،رشد و توسعه سریع کشورهای اسالمی ،هادایت تعاامالت فرهنگای باه
سمت حفظ مزیتهای نسبی ،تقویت نقش هنر ،بازسازی هویتهای ملای و روزآماد کاردن
آنها ،بررسی نقادانه و عالمانه ابعاد مختلف جهانی شدن ،تقویت روحیه اعتمااد ملای ،برناماه
ریزی برای مدیریت فضای مجازی و توسعه همکاریهای رسانهای مطرح گشت.
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