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چکیده
دوگانه صلح و جنگ همواره در سطوح مختلف ،مساله نظری و عملی بشر بوده است .در
این میان ،آموزههای دینی و مذهبی نیز توصیههایی برای دو س��ر این طیف داشتهاند .بر
این اس��اس ،برخی بر وجوه رحمانی دین تاکید داشتهاند و برخی نیز با تقسیمبندیهای
دوگانه حق و باطل و خودی و غیرخودی بر اس��تفاده ابزاری از خش��ونت و جنگ جهت
تحقق اهداف اجتماعی و سیاس��ی خود تاکید داشتهاند .در این میان ،و در دوران معاصر،
گروههای تکفیری_ جهادی خشونت را مقدمه صلح دانستهاند .از نظر آنان ،آرمانشهری
که در آن مومنان در آرامش و صلح به ش��کوفایی و س��عادت نائل میش��وند ،با توسل به
نابودی هرآنچه که هس��ت محقق خواهد ش��د .تصویر این آرمانش��هر جذاب ،اما مقدمه
وصول و تحقق آن ،خشونت و جنگ است .بنابراین حذف همه عوامل مخل و بنبستهای
موجود در مس��یر تحقق آرمانش��هر با استفاده از زور و خش��ونت از جمله تاکیدات آنها
در نظر و عمل بوده اس��ت .اما س��وال آن اس��ت که خش��ونت تا کجا مجاز اس��ت؟ توان
جامع��ه و آحاد آن در پیگیری خش��ونت جه��ت تحقق صلح تا کجاس��ت؟ چه تضمینی
وجود دارد که جنگ و خشونت به هدف تبدیل نشود؟ در کدام مرحله از تاسیس جامعه
مطلوب ،خش��ونت فروکش میشود؟ خشونتهای گس��ترده گروههای تکفیری_ جهادی
مانند القاعده و دولت اس�لامی – موس��وم به داعش  -نمونهای از این دس��ت تالشهای
بشری است که وعده تحقق جامعه مومنان را با ابزار جنگ و ستیز ممکن میداند .در این
مقاله ضمن بررس��ی آرای تاثیرگذار در گسترش خش��ونت از سوی این گروهها ،وضعیت
تناقضآمیز «مقدمه بودن » جنگ برای صلح به بحث گذاشته میشود.
واژگان کلیدی :جنگ ،خشونت ،صلح ،اسالمگرایی رادیکال ،آرمانشهر
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جنگ مقدمه صلح ؛
تناقض اندیشه و عمل گروههای تکفیری -جهادی
در تحقق آرمانشهر
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مقدمه
تا به امروز ،نظریههای زیادی در باب چیستی و علل بروز اعمال خشونتآمیز از سوی انسانها
ارائه شده است؛ چه فیلسوفان و متکلمان و چه روانشناسان و جامعهشناسان عالقمندی خود را
بدین موضوع بارها نشان دادهاند و هر یک کوشیدهاند از منظر تخصصی خود به بررسی ریشهها
و پیامدهای آن بپردازند .شاید از اينروست كه راپوپورت ميگويد« :منازعه  ...موضوعي است كه
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بيش از هر چيز ديگري به استثناي خداوند و عشق فكر انسان را به خود مشغول داشته است».
(به نقل از :گر )23 :1370 ،براس��اس يك محاس��به ،در  2340هفتهاي كه از  1945تا 1990
گذشته ،تنها سه هفته غيرجنگي در كره زمين وجود داشته است .طي اين مدت 150 ،تا 160
جنگ و برخورد داخلي در جهان روي داده كه  7ميليون و  200هزار كش��ته برجاي گذاش��ته
است( .تافلر و تافلر )14-13 :1372 ،همچنین در دوره پس از جنگ سرد ،بیش از  60درگیری
مهم در  48منطقه مختلف به وقوع پیوسته است و در سال  2004در  6مورد آنها ،در هر کدام،
بیش از هزار نفر کش��ته ش��دهاند )SIPRI Yearbook, 2005( .به عنوان نمونهای جدید ،میتوان
به جنگ داخلی سوریه اشاره کرد که بر اساس گزارش دیدهبان حقوق بشر از مارس  2011تا
پایان  2016بیش از  260هزار کشته برجای گذاشته است( .خبرآنالین )1394/4/11 ،لذا توجه
به بررسی موضوع خشونت و اشکال مختلف آن توسط متفکران و دانشمندان هم دلیل محکم
و هم پیشینه دیرپایی دارد.
اتفاقا این نکته (علل ،روند و پیامدهای گرایش به خشونت) مورد توجه محققان حوزه اسالم
سیاسی بوده است و آنان نیز کوشیدهاند اندیشه و عمل برخی جنبشها و گروههای تکفیری_
جه��ادی را ب��ا تمرکز بر این موضوع بررس��ی کنند .چنانکه در جایی دیگ��ر آوردهایم ،برخی
صاحبنظران بر اهمیت ایدئولوژی اسالمگرایی در این زمینه تاکید میکنند و برخی تحلیلگران
پيشينه و زمينه اقتصادي و اجتماعي این گروهها را در شيوه فعاليت آنان مؤثرتر از بقيه متغيرها
ميبينند .در گروه نخست ،می توان از سیوان ،وال و واتیکیوتیس یاد کرد که معتقدند خشونت
در ذات آموزههاي اسالمي وجود دارد و مانع از انعطاف پذيري این گروهها ميشود .به نظر اينان،
این گروهها ،غرب را به عنوان «ديگري» تعريف كرده است ،از اينرو ارزشهاي آن را مورد هدف
قرار ميدهد .اگر هم گرايشي به برخي از ارزشها يا نهادهاي غربي مشاهده مي شود ،تاكتيكي
بيش نيس��ت .در همينجا بايد يادآور ش��د كه اين نوع نگاه از توضيح منطقي و رضايتبخش

مسلحانه قدم گذاشت)Hafez and Wiktorowicz, 2004: 79( .

از سوی دیگر ،نصری با طرح مفهوم «خشونت مقدس» شش مشخصه برای آن ذکر میکند:
 .1دگرس��ازی با هسته باور (دگرپروری و دگرسازی با چاشنی دین و مذهب)؛  .2سراسربینی و
همهجانبگی؛  .3جهل مقدس (طرد دانایی و معرفت دینی)؛  .4مرگ به مثابه رهایی و آغاز زندگی
دوباره؛  .5امتزاج سیاست ،دین و علم؛  .6دینپایگی فعاالن و اتصال تمامی افعال به اهلل .حال ،این
خشونت از طریق هشت ابزار به فعلیت درمیآید :مثلث هجرت ،زندگی و جهاد؛ سرمایهگذاری
انس��انی  -اجتماعی؛ تکفیر عام؛ تمرکز بر خوشههای مغضوب و حاشیهنشینان؛ شبکه مساجد؛
موقوفات شاهزادگان مسلمان؛ خالفت مجازی؛ و حی علی الجهاد( .نصری)1394/12/11 ،
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واكنشهاي انعطافپذيرانه گروههای تکفیری_ جهادی نسبت به محيط بيروني خود ،در مقاطع
گوناگون ،ناتوان است ،به همين دليل كساني چون يانسن و حافظ كوشيدهاند به جاي تأكيد بر
ايدئولوژي ،از تفسيرهاي گوناگون از ايدئولوژي و وجود نوعي رقابت ميان اين تفسيرها سخن
بگويند .در سوی دیگر ،کسانی مانند سعدالدين ابراهيم ،دکمجیان و حمید احمدی قرار دارند
که عملكرد خشن این گروهها را به زمينه اقتصادي ،اجتماعي آنان یا رویدادها و تغییرات مهم
محیطی پیوند میزنند( .رک :نبوی )21 :1384 ،بهعنوان نمونه ،احمدي با تكيه بر مفهوم «اقدام
جمعي» ،آثار  6متغير تسهيلكننده و  4متغير كنترلكننده بر اقدام جمعي خشونتبار توسط
این جنبش ها مورد توجه قرار است .متغيرهاي تسهيلكننده عبارت است از :توجيهات ارزشي و
هنجاري ،سنت و سوابق تاريخي ،اقتدار سازماني و نهادي ،سكوالريزم ،سركوب و فشار و مداخله
خارجي .متغيرهاي كنترلكننده خش��ونت نيز عبارت است از :مشاركت سياسي ،اصالحات و
توسعه اقتصادي ،سياستهاي وحدتگرايانه و مساله فلسطين( .احمدی)1377 ،
در س��وی دیگر ،البته ،حافظ و ويكتورويچ ق��رار دارند که با نقد نظریات پيشگفته ،مفهوم
«بازيگر حس��ابگر» را مبناي تحليل قرار ميدهند؛ يعني آنكه این گروهها در محيطي مملو از
فرصتها و محدوديتها عمل ميكنند كه اين فرصتها (مقدورات) و محدوديتها (محذورات)
تصميمات آنان براي بهكارگيري تاكتيكهاي مناسب اقدام را شكل ميدهد .اين دو محقق بر
اين مبنا توانس��تهاند از دگرگوني بنيادين در عملکرد گروه رادیکال جماعهاالسالميه مصر طی
دهه  1990میالدی تفس��ير جالبي عرضه كنند .به نظر آنان ،گروه جماعه االس�لاميه «خشن
متولد نشد» ،بلكه تحت تاثير شرايط بيروني و محاسبه در این وضعیت بود كه به عرصه مبارزه
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در هر صورت ،نکته اساسی و کلیدی نوشته حاضر آن است که گرایش به خشونت در میان
تعدادی از سازمانها و گروههای تکفیری -جهادی ازجمله القاعده و دولت اسالمی – موسوم
به داعش -چه در اندیشه آنان ریشه داشته باشد و چه ناشی از عوامل محیطی تلقی گردد و با
هر ابزاری و در هر سطحی رخ دهد ،نمایانگر نوعی تناقض است ،به این دلیل که آنها به صلح
و تحقق آرمانشهری بهشتگونه بر روی زمین نظر دارند و خود را مجری تحقق وضعیت بهتر
میدانند ،ولی میبینیم که جنگ و نابودی بهعنوان مقدمه صلح درمیآید و مهمتر آنکه مشخص
نمیش��ود که اعمال خشونت تا کجا مجاز اس��ت ،توان جامعه و آحاد آن در پیگیری خشونت
جهت تحقق صلح تا کجاس��ت ،چه تضمینی وجود دارد که جنگ و خش��ونت به هدف تبدیل
نش��ود ،و در کدام مرحله از تاسیس جامعه مطلوب ،خشونت فروکش میشود؟ اینها سواالتی
ی که میدانیم تمامی این پرسشها هم اهمیت
اس��ت که تاکنون بیپاسخ مانده است ،در حال 
بنیادین و هم ضرورت راهبردی دارد.
یادآور میشویم که رویکرد مقاله حاضر ،توجه به ابعاد روانشناسانه و جامعهشناسانه موضوع
نیست و بیشتر تالش آن است که ابتدا دیدگاه و بررسی تحلیلی روشنفکران و محققان عرب
درباره چرایی این موضوع به بحث گذاشته شود و در نهایت تناقضات موجود به نمایش درآید.
خشونتگرایی در جهان اسالم؛ برخی علل و دالیل
متفکران عرب ،چه اس�لامگرا و چه س��کوالر ،عموما در باب خشونت نهفته و آشکار برخی
گروهها بحث و تامل کردهاند .با بررس��ی این نگاهها و تحلیلها میتوان به چند علت یا دلیل
خشونتگرایی در جهان اسالم پی برد با این توضیح که برخی از آنان مدافع توسل به خشونت
توسط اسالمگرایان هستند و بعضی منتقد و مخالف آن.

 .1تنگنای خأل خصومت
در این نگاه ،علت گرایش به خشونت در میان مسلمانان نه به ذات آنان ،بلکه به این موضوع
بازمیگردد که غرب در پی شکست کمونیسم و برای ایجاد یک دشمن فرضی ضعیف برای حفظ
کیان خود مسلمانان را به خشونت سوق داده است و از طریق رسان ه و ایجاد جو اسالمهراسی،
مش��روعیت خود را استمرار میبخش��د .به اعتقاد تیزینی یکی از بزرگترین مشکالت فراروی

 .2توسل به خشونت بر اساس قاعده اصالح امت
برای ایدئولوگهای جریانهای خشونتگرای اسالمی ،توسل به خشونت به عنوان یک مرحله
از جنبش ،امری ضروری و اجتنابناپذیر است .در این میان ،مودودی اندیشمندی شاخص است
که سایر متفکران رادیکال بعدی ،بهویژه سید قطب ،متاثر از او هستند .از نظر مودودی جریان
ناب اسالمی برای برقراری نظام سیاسی مبتنی بر دین و پایان دادن به وضع مستقر غیردینی،

کوش��ش فراوان میکند و مبارزه و پیکار سیاسی را توصیه میکند تا وضع نامطلوب موجود را
نفیکند و به وضع مطلوب برسد .این جریان از راه مبارزه و پیکار در تمام عرصهها امیدوار به
دگرگون کردن شرایط به نفع خود است و در مواردی در پی دست یافتن به قدرت است؛ زیرا
دست یافتن به قدرت و ارکان دولت را برای بازسازی دینی و هنجاری جامعه ضروری ارزیابی
میکند .از این لحاظ مودودی سرچشمه همه فساد و ناهنجاریهای جامعه را محصول حکومت
فاس��د قلمداد میکند و پیش از هرچیز به منظور بازس��ازی جامعه خواهان اصالح آن اس��ت.
(مودودی )286 :1377 ،از این نظر ،این فساد مستقر در جوامع اسالمی و در کلیت جهان است
که توسل به خشونت را روا میدارد .از دید وی ،فعالیت ،مبارزه و پیکار ،یک فضیلت اسالمی و
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اسالم معاصر که حل آن بر عهدۀ قرائتهای معاصر اسالمی است ،گسترش ایدئولوژی خشونت و
تروریسم به نام اسالم است که از سوی گروههای اسالمگرای مردمی یا حکومتی و رسمی انجام
میگیرد ،به گونهای که گویی اسالم چیزی جز تروریسم نیست .به نظر وی در پی فروپاشی نظام
کمونیس��م ،غرب به لحاظ وجود رقیب احساس خأل میکند ،ولی عدهای که خود را اسالمگرا
مینامند این خأل را پر کردهاند و به نام احیای اسالم یا دعوت بدان ،از حربۀ خشونت و تروریسم
استفاده نموده ،از این طریق خواهان تحقق مجدد اسالم هستند .اینگونه اقدامات نسنجیده،
موجب بروز نگرانی و اعتراضات و حتی واکنشهای نس��نجیدهای از سوی دو گروه شده است
تا جایی که عملیات تروریس��تی از سوی این گروهها حتی علیه مسلمانان نیز اعمال میشود.
بزرگترین ضربهای که این اقدامات بهظاهر اسالمگرا بر پیکرۀ اسالم وارد میکند ،آن است که
بسیاری از افراد و گروههای اجتماعی در سطح جهان را به این نتیجه سوق میدهد که اسالم
عین خشونت و تروریسم است و لذا موضعگیری غرب و دشمنی آن در برابر مسلمانان ،حقی
مسلم و مشروع جلوه میکند( .تیزینی ،بیتا 100 :و )159

59

فصلنــامه اندیشه سیاسی در اسالم | شماره  | 10زمستان 95

60

یکی از نشانههای بالندگی جامعه است( .مودودی1389 ،) به این دلیل است که او و همفکرانش
از فریضه جهاد و مبارزه در راه خدا و از خود گذشتگی در طریق احیای ارزشها و هنجارهای
دینی سخن میگویند .در حقیقت یکی از مفاهیمی که مودودی بارها بر آن تأکید کرد و جایگاه
آن را مورد بحث و بررسی قرار داد ،فریضه جهاد بود .این امر در حقیقت یکی از مقوالتی است
که احیاگران نسل جدید در قرن بیستم را از اصالحطلبان دینی اواخر قرن نوزدهم جدا میکند.
در ادبیات اصالحطلبانی چون س��ید جمال و عبده ،کمتر از فضیلت جهاد و فریضه مجاهدت در
راه خدا سخن گفته شده است ،در حالی که در ادبیات متفکران جدیدی چون مودودی بهمراتب
از نقش و فضیلت جهاد مطلب یافت میش��ود .این مبارزه و جنگ مقدس صرفاً امری محدود
به حوزه جنگ و پیکار نظامی خارجی و بین دارالسالم و دارالکفر نیست ،بلکه دربرگیرندة تمام
حوزهها ،اعم از فکری ،فرهنگی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی است و منازعه میان دو اردوگاهی
است که هم سختافزاری و هم نرمافزاری به نظر میرسد.در نگاه مودودی جهاد یک فضیلت
است و لذا متفکران پس از وی به گونهای سخنانش را تفسیر کردند که گویی هرگونه بهکارگیری
خشونت و قوه قهریه برای گذار از جامعهای غیراسالمی به اسالمی امری موجه است .البته بخش
عمدة این پیکار متوجه استعمارگران غربی ،تمدن غرب و بهویژه نیروها و گروههایی است که
در جامعه به صورت جدی و فعال ،اندیشههایی چون سکوالریسم ،ناسیونالیسم ،سوسیالیسم و
فردگرایی را ترویج و فرایند سکوالریزاسیون را در جامعه تقویت میکردند( ،مودودی)2536 ،
و همچنین دولتمردانی است که پایبندی به اجرای شریعت نداشتند و از اجرای احکام الهی در
جامعه شانه خالی میکردند .اهمیت مفهوم جهاد بعدها توسط کسانی چون محمد عبدالسالم
فرج ،ایدئولوگ سازمان الجهاد االسالمی مصر و عبداهلل عزام ،پدر فکری القاعده ،مورد توجه و
تاکید بیشتر قرار گرفت (رک :بخشی شیخاحمد )1385 ،و بهتدریج شامل تمامی کسانی شد
که به نحوی مانع حاکمیت اهلل بر روی زمین و تحقق آرمانشهر مورد نظر دانسته میشدند.

 .3دوگانه استبداد و استعمار
برای برخی دیگر از اندیش��مندان مسلمان ،علت اصلی خش��ونت در جهان اسالمی دوگانه
استبداد و استعمار است .تعامل این دو پدیده باعث شده تا مسلمانان برای اعاده هویت و حقوق
سیاسی خود دست به خشونت بزنند .از ديدگاه راشد الغنوشى ،افراطىگرى و خشونت در جهان
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سوم از سويى يك واكنش طبيعى بر ضد فشارها و بىعدالتيها و از سوى ديگر واكنشی بر ضد
كوش��شهاى غرب در تحميل فرهنگ غربى بر جهان سوم اس��تGhannouchi, 1993:( .
 )10بهعقيدة وی ،طبيعت استبدادى رژيمهاى فعلى كشورهاى اسالمى كه مشروعيتشان را
از دست دادهاند ،عامل اصلى افراطىگرى و خشونت در جهان اسالم است .بهكار بستن خشونت
بر ضد اين رژيمها فقط به اسالمگرايان اختصاص ندارد ،بلكه همة ناراضيان از نظام از اين شيوه
استفاده مىكنند؛ زيرا اين دولتها و رژيمها به دولتهاى خانوادگى و شخصى تبديل شدهاند و
از تودههاى مردم بريدهاند( .الغنوشی1421 ،ق )64 :غنوشى افراطيگرى و راديكاليسم موجود
در كش��ورهاى اسالمى را به دو دسته تقس��يم مىكند :يكى راديكاليسم برضد رژيمها و ديگر
راديكاليس��م و تندروى داخلى .دربارة راديكاليس��م بر ضد رژيمهاى موجود او عقيده دارد كه
«افراطيگرى و خشونت در همة جريانهاى مربوط به حركت اسالمى وجود ندارد ،بلكه فقط
در بعضى از جريانهاى آن وجود داش��ته و آن هم بهعنوان واكنش در مقابل فش��ار و طغيان
و افراطيگريهاى رس��مى از طرف رژيمهاى س��كوالر است كه از پش��توانة دولتهاى حامى
دموكراسى و حقوق انسان برخوردارند ،ولى جريان اصلى و عمومى حركت اسالمى ،افراطيگرى
را محكوم مىكند ».رادیکالیسم داخلی یا درونمذهبی نیز بدین معناست که هر گروه خود را
بر حق (فرقه ناجیه) و دیگران را باطل معرفی کند و خود را معیار حالل و حرام و کفر و ایمان
بداند( .همان)138 ،
 .4تفسیر نادرست از متن مقدس

نگاه دیگری که در پی توضیح علل گرایش مس��لمانان به خشونت است ،به تفسیر ناکافی و
نادرست آنان از متون و آموزههای دینی بازمیگردد به گونهای که این تفسیر نادرست ،در جهت
کسب قدرت در دنیای معاصر ،ذات اسالم را مساوی با خشونت کرده است؛ بهعنوان مثال ،از نظر
محمد طالبی «تاریخ به ما نشان میدهد تالش برای حل موضوع قدرت از طریق «بازگشت به
متون» و بهکارگیری الگویی که باور داریم در آن هست ،به طور مستمر موجب تضادهای آشکار،
مبارزات خشونتآمیز و گسست عمیق در جامعه شده است( ».طالبی )56 :1996 ،بدینترتیب،
خشونت از تاریخ سیاسی مسلمانان جداییناپذیر شده است .در این دیدگاه ،جنبشهای اسالمی
معاصر و اس�لام سیاس��ی مبلغ اصلی هستند که خود را بر دیگر اصول تحمیل میکند .اسالم
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سیاسی مدعی است که مشیت الهی مبتنیبر تجلی اسالم به اشکال سیاسی است و این ماهیت
اصلی اسالم است .این نگاه سبب می شود اینگونه نظرات از دو جنبه بسیار خطرناک ارزیابی
ش��ود« :اوالً ،این نگرش به خودی خود تاب تحمل دیگر دیدگاههای اس�لامی را ندارد ،زیرا به
تصریح یا به تلویح میگوید اسالم ذاتاً سیاسی بوده و هر نگرش دیگری از آن غلط است .ثانیاً،
در صورت تحقق این نظریه ،با پیدایش یک دین رسمی جمعی یا گروهی مواجه خواهیم شد
که ناگزیر بر دیگر نگرشهای اسالمی سختگیریهای بسیار اعمال خواهد کرد؛ و در این صورت
آزادی فردی و احترام متقابل بین مس��لمانان با نگرشهای متفاوت ـ یعنی دو مقولهای که از
باالترین ارزش اسالمی برخوردارند ـ امکانپذیر نخواهد بود ».راه از بین بردن این چرخۀ معیوب
یکی تجدید سنت یا تلفیق سنت و تجدد؛ و دیگری پایبندی به مالک دموکراسی است .گردش
خشونت مالک دموکراسی است ،چیزی که در
نخبگان و سیاس��تمداران بدون توسل به زور و
ْ
کشورهای عربی وجود ندارد و حاکمان با تظاهر به وفاداری به مالکهای مردمساالرانه بر مسند
قدرت نشسته و هیچگاه کنار نمیروند مگر با یک انقالب اجتماعی ،کودتا یا ترور.
در همین زمینه،محمد غزالی مصری بهمس��ئلۀ خش��ونت در میان جنبشهاى اس�لامى
مىپردازد و دعاوى برخى از اين جنبشها براى جهاد با جهان كفر و بهدس��ت گرفتن رهبرى
جهان را نوعى حالت كودكانه مىداند كه مىخواهند به تنهايى مهار امت و جهان را بهدس��ت
گيرند .بهنظر وی ،اينان به احاديثى اس��تناد مىكنند كه آنها را نمىفهمند ،از اينرو تصويرى
از اس�لام ارائه مىدهند كه وحش��تانگيز و اندوهبار است( .الغزالی )22 :1998 ،افراطیگری و
تندروى درون مذهبى كه براساس آن هر فرقه در جنبش اسالمى و جامعة اسالمى ،خود را فرقة

ناجيه مىانگارد بدون شك تهديد زيانبارى براى اسالم و حركت اسالمى است و گفتگو و تفاهم
را در ميان جريانهاى اس�لامى ناممكن مىسازد؛ زيرا هر جريانى ،كاركردها و باورهاى جريان
ديگر را نه با معيار صواب و خطا ،بلكه با معيار حالل و حرام و كفر و ايمان مىسنجد و خودش
را مالك درستى قرار مىدهد كه اين يكى از نشانههاى عقبماندگى شديد است.
پرسشهای بیپاسخ
همه موارد پیشگفته ،وجوهی از تبیین خش��ونت نزد مس��لمانان را بیان میکند که عموما
بدیهی به نظر میرس��د و یا نوعی تحلیل دوری است ،اما از زاویه وجود نوعی آرمانشهر شاید

ويژه قتل حسين ابن علي و حمله به كعبه) نيز همين جمله را تكرار ميكند كه «نابت عصر ما
و مبتدع روزگار ما ،گمان بردند كه سب واليان بد ،فتنه است و لعن ستمگران ،بدعت است ...در
حالي كه اين افراد با اين گمان خود از مرزهاي گمراهي به قلمرو عناد و جحد وارد شدند ...و از
يزيد و پدر و اعوانش كافرترند» .جاحظ پس از اين بيان ميدارد« :نوابت اين زمان نه تنها به گناه
و گمراهي كشانده شدند بلكه با گرايش به تشبيه و جبر ،كفرشان از كفر پيشينيان بيشتر شد».
(همان )12-10 ،در این رساله مشاهده ميشود كه او با طرح مفهوم نوابت« ،اغياري» را مد نظر
دارد كه با مدینه آرمانی او س��ازگار نيستند .در اينجا ،روي ديگر سكه نوابت« ،غيریتسازي»
اس��ت .جاحظ نوابت را به دليل افكار و اعمالشان س��رزنش ميكند و قائل است كه اينان وارد
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بتوان به گونهای مناس��بتر و دقیقتر این موضوع را تبیین کرد .آرمانش��هر دارای یک رژیم
حقیقت اس��ت که طی آن همه اقس��ام «دیگری » نفی میشود« .دیگری» در متون اسالمی با
تعبیراتی چون بیگانه ،غیر ،غیرخودی ،قرمطی ،بدعتگذار ....و نوابت خوانده شده است؛ اینان
مخل آرمانشهر هستند و معموال ذیل عنوان تکفیر از میان کنار زده میشوند.
جاحظ رسالهاي به نام «رساله في النابته الي ابي الوليد محمد بن احمد بن ابي داود» دارد كه
ش��روع آن اينگونه است« :و تو كه خدايت ارشاد كناد ،بدان كه اين امت بعد از اسالمآوردنش
و خارج شدنش از جاهليت ،به طبقات متفاوت و مراتب مختلف بدل گشت»( .جاحظ:1411 ،
 )7او دوران اوليه تاريخ مس��لمانان را به «عصر پيامبر و ابوبكر و عمر و ش��ش سال اول خالفت
عثمان» اختصاص ميدهد كه ميان مسلمانان «الفت و اجتماع كامل نسبت به كتاب و سنت
وجود داشت و هيچ بدعت و عمل ناروايي و نافرماني و شورشي ميان مسلمانان وجود نداشت».
از نظر او قتل عثمان« ،گمراهي آش��كار» امت اسالمي و آغاز دور شدن از مدینه فاضله پیامبر
بود .به نحوی که با به حکومت رسیدن معاويه و نشاندن استبداد به جاي شورا و پادشاهی به
امامت ،گمراهي با فس��ق جمع گشت( .همان )9 ،جاحظ پس از بيان عملكردهاي غيرشرعي
معاويه ،آنها را اولين كفر وارد شده در اسالم ميداند به نحوي كه «بيشتر همعصران معاويه به
دليل اينكه معاويه را تكفير نكردند ،خود نيز كافر شدند( ».همان )12-10 ،جاحظ در اينجا
به مفهوم «نابته» اشاره ميكند كه «به رغم اين اقدامات معاويه ،نابت زمان ما و مبتدع روزگار
ما به ياري معاويه و اعوان او شتافتند و گفتند كه معاويه را سب نكنيد كه سب او بدعت است و
هر كه او را دشمن بدارد ،با سنت مخالفت كرده است» .او درخصوص اعمال يزيد و ابنزياد (به
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قلمروهاي گمراهي و انكار شدهاند و از اين جهت آنان را تكفير ميكند.
این نگرش نه تنها در رویکردهای دینی خالص بلکه در رویکرد فلسفی نیز یافت میشد .بر
همین قیاس ،اندیشه فارابی در سنت اسالمی نیز ره به خشونت میبرد و او نیز از مفهوم نوابت
برای امنس��ازی آرمانش��هر خود استفاده برده است .تقریباً تمامیت طرح سیاسی فارابی برای
تشکیل مدینه ،مبتنی بر غیریت و تمایز استوار است .در طرح کلی فارابی ،هم مدینه و هم رؤسا
و ساکنان مدینه ،ضد و غیر دارند .همچنین غایات هر یک از مدینهها متضاد با هم هستند و
بر همین اس��اس ،اعمال و رفتار اهالی مدینه نیز در تمایز با یکدیگر قابل شناسایی هستند .او
در ضمن بررسي اضداد مدين ه فاضله (مدينههاي سهگانه جاهليه ،فاسقه و ضاله) از دو گروه ياد
ميكند كه از خود مدينهاي ندارند و سر سازش با مدينه فاضله هم ندارند؛ يكي «گروههاي نوابت
درون مدينه فاضله» (النوابت في المدينه الفاضله) و ديگري انسانهاي داراي سرشت حيواني
و فاقد درک (بهيميون بالطبع من الناس) بيرون و اطراف مدين ه فاضله ،كه هيچكدام با مدينه
فاضله س��ر س��ازش ندارند .اين دو گروه برخالف اضداد مدينه فاضله ،به حد مدينه نميرسند
بلكه شامل افراد انساني و يا حداكثر« ،گروههايي» انساني هستند .در همه این مباحث ،فارابی از
طریق مفاهیمی چون اغیار و اضداد ،در پی غیریتسازی در مدینه است .در اينجا به ناسازگاران
مدينههاي غيرفاضله پرداخته نمیشود ،بلکه تمرکز بر ناسازگاران مدينه فاضله است( .بحرانی،
)1394
اسالمگرایان تکفیری_ جهادی گرچه نه متاله هستند و نه به مباحث فلسفی تعلق خاطری
دارن��د ،از آثار چنین نگاه آرمانی خالصگرایان��های در امان نبودهاند .پیامد چنین نگاهی که تا
به امروز هم ادامه یافته اس��ت ،در کنار فش��ارها و واقعیتهای محیطی ،سبب میشود آنان به
این نتیجه برس��ند که برای تحقق آرمانش��هر مورد نظر خود چارهای ندارند جز آنکه موانع و
دستاندازهای موجود را کنار بزنند و «دیگری» های آن را نابود کنند ،بهویژه موانعی که عمدی
و بهعنوان توطئه جلوه کند .این موانع و دستاندازها بهطور عمده عبارت است از :کافران شامل
مسیحیان و یهودیان  -ذیل عنوان صلیبیون  -و پیروان سایر ادیان؛ مشرکان شامل برخی پیروان
اهل س��نت؛ و منافقان .ش��یعیان که «رافضی» نامیده میشوند ،گاه در گروه منافقان و گاه در
گروه مشرکان ذکر شدهاند( .نبوی و نجات )150 :1393 ،مساله از همین جا شروع میشود که
تحقق آرامش که وعده و آرمان غایی تمامی رویکردهای دینی و مذهبی است منوط به جنگ

معامالت نيس��ت كه بشود درباره جنبههاي آن به چانهزني پرداخت .سياست ،عرصه تثبيت و
تحقق اصول اصلي اسالمي است ...سياست ،يك راه بيشتر سر راه ما نميگذارد :قضاوت نمودن
درباره تحوالت و آدمها و س��پس جهاد كردن براساس آن قضاوت( ».رجایی )150 :1381 ،در
حالي كه آنان همواره پنداشتهاند مبارزه مسلحانه آنان موجب واكنش عمومي مثبت و موافق
ميشود ،اغلب چنين وضعيتي پيش نيامده است .بهعنوان مثال ،اقدامات خشونتآميز اينان در
مصر واهمه طبقه متوس��ط مذهبي را هم برانگيخت (کپل )152 :1379 ،و اين مس��أله دست
ت افكار عمومي بهويژه در جريان كشتار االقصر
دولت را براي سركوب بيشتر باز گذاشت .مخالف 
در س��ال  1997اوج گرفت و حتي در روزنامه االهرام گفته شد« :اگر اين چيزي است كه آنان
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و س��تیز میش��ود ،گویی برای رسیدن به صلح چارهای جز جنگ نیست و اصال «هر دگرگوني
معنيدار بايد از لوله تفنگ درآيد( ».الور )142 :1373 ،البته شايد گفته شود كه اينان هيچ راه
چارهاي جز ورود به فاز نظامي نميديدند و حتي ميدانيم كه استداللهاي محمد عبدالسالم
فرج نيز معطوف به آن اس��ت كه ديگر راهها برای حاکمیت اسالم آزموده شده و ثمرهاي در بر
نداش��ته اس��ت .چه به نظر وي و چه از ديد بسياري از این گروههای رادیکال ،چون راههايي از
قبيل مهاجرت ،دعوت ،مبارزه منفي و نيز مبارزه مس��المتآميز سياسي منجر به نتيجهاي در
خور توجه نش��ده است ،بايد راهي نو را در پيش گرفتJansen, 1989; Rapoport, 1998:103-( .
 )130امواج برآمده از انقالب ايران در دهه  1980میالدی هم چنين گرايشي را تقويت ميكرد.
بنابراین آنان به اختراع دیگرباره خشونت ،شاید به عنوان نشانه تسلیمناپذیری کامل ،روی آوردند
(ترون )7-6 :2015 ،که البته درست مخالف تجربه و روند انقالب ایران بود .بنابراین اسالم اینان،
با جهاد آغاز و به جهاد ختم ميشود ،چنانكه ظواهري ميگويد« :هر مسلماني كه به پيروزي
اسالم عالقمند است ،نميتواند هيچ ندايي را براي توقف جهاد بپذيرد و نميتوان امت را از آن
منصرف كرد( ».رك :اسماعيلي)94 :1386 ،
در این میان ،آنچه نباید مورد غفلت قرار گیرد ،مشكل اساسي این دیدگاه یعنی سادهانگاريها
و تناقضات انديش��هاي ،و به قول ری تكيه «از همگسيختگي ايدئولوژيك» ()Takeyh, 2001: 6
آن است .واقعیت آنکه دلبستگي به كسب سريع قدرت سياسي و تشكيل حكومت اسالمي -از
راه جهاد -چنان در وجود اينان ريش��ه دوانيده كه مانع از درك واقعگرايانه شرايط شده است.
به قول فرهنگ رجایی« :براي اس�لاميان مبارز ،عرصه سياس��ت ،عرصه مراودات به زبان فقه،
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()Takeyh, 2001: 3
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چنانچه به نکته محوری این مقاله برگردیم ،آنگاه ارزش و اهمیت پرسشهای آغازین مقاله
روشن میشود ،اشکاالت و پرسشهایی که نخستینبار توسط راشد الغنوشی مطرح گردید .وی
با طرح مفهوم «مبارزه مسالمتآمیز» و نقد عملکرد اسالمگرایان تکفیری_ جهادی از این منظر
میگوید ضمن آنکه استفاده از زور و اسلحه اغلب بدون برنامهریزی و خارج از قاعده و ضابطه
بوده اس��ت ،باالخره مشخص نمیش��ود که هدف اینان جنگ و جهاد و کشتار است یا صلح و
آش��تی و تفاهم و یا آمیزهای از آن دو .وی فعاالن چنین گروههایی را همچون بمبی توصیف
میکند که انفجارش همهگیر است ،ولی در مرحله نخست خودشان را نابود میکند( .الغنوشی،
1421ق85-87 :؛ نیز رک :علیخانی)131-133 ،1384 ،
واقعیت آن است که هم ایدئولوگها و هم فعاالن این گروههای رادیکال اغلب با مساله لزوم
جهاد برای رسیدن به آرمانشهر مورد نظر خود به عنوان امری بدیهی برخورد کردهاند و توسل
ب��ه جنگ را بهعنوان مهمترین یا یگانه راه تحقق اهداف معرف��ی نمودهاند .در اینباره تفاوتی
میان مودودی ،سید قطب ،فرج ،بنالدن و زرقاوی نیست و البته طبیعی است که وقتی جنگ
به عنوان ابزار تحقق اهداف درآید ،وقوع آس��یب و نابودی هم پذیرفته میش��ود و کار به آنجا
میکشد که گفته میش��ود« :مجازاتهای داعش مانع مجازاتهای دیگر در جهنم میشود».
(رک :تونهوفر .)1394 ،منتها پرسشهایی که تاکنون از سوی آنان بیپاسخ مانده آن است که
این جنگ و ستیز تا چه زمانی ادامه خواهد یافت ،اعمال خشونت تا کجا مجاز است ،توان جامعه
و آحاد آن در پیگیری خشونت جهت تحقق صلح تا کجاست ،چه تضمینی وجود دارد که جنگ
و خشونت به هدف تبدیل نشود ،و در کدام مرحله از تاسیس جامعه مطلوب ،خشونت فروکش
میش��ود؟ اینها موارد مهمی اس��ت که کمتر مورد بحث جدی گروههای رادیکال تکفیری_
چهادی قرار گرفته است و در عوض تمامی آنها یادآور احادیثی شدهاند که وقوع جنگی بزرگ را
در آخرالزمان پیشبینی میکند .به عبارت دیگر ،آنان گرایش خود به خشونت و تخریب را ضمن
آنک��ه مقدمهای واجب برای حاکمیت اهلل بر روی زمین میدانند ،آن را با پیشبینی احادیث و
روای��ات مذهبی درباره وضعیت آخرالزمان هم توجیه میکنند( .رک :همان) در نتیجه ،جنگ
و جه��اد ب��ه صورت امری دائمی درمیآید که باید تا وصول هدف ادامه پیدا کند و در پرتو این

به عقیده ناجی ،وقتی مسلمانان دچار ضعف هستند ،این ضعف به از دست رفتن قدرت منجر
شده که خود یکی از فاکتورهای شکست بهشمار میرود« :ما باید این جهاد را در نهایت خشونت
به پیش ببریم .راه پیروزی بر غرب همان اعمال خشونت شوکآور و عریان است .باید دشمن
را قتلعام کنیم و او را به وحش��ت بیاندازیم ».اما تودههای مس��لمان نیز بر مبنای این منطق
کشتار خواسته یا ناخواسته قربانی آن میشوند .از نظر ناجی ایرادی در این مورد وجود ندارد؛
چه آنکه جهاد امری مبارک و خجسته است .وی برای اثبات ادعای خود به اقدامات دو خلیفه
اول مس��لمانان اشاره میکند« :اگرچه وحشتناک است ،اما آنان مردم را زنده زنده سوزاندند تا
برقراری امپراتوری اسالمی را تضمین کنند زیرا به تاثیر خشونت عریان در زمان اضطرار واقف
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رویکرد نابودی و تخریب هر مانعی در این مسیر ضرورت مییابد و در عمل حتی هدف وسیله را
توجیه میکند .به عنوان نمونه ،طی یک بررسی مشخص شده است که  12284شهروند عراقی
( 75درصد مرد 11 ،درصد زن و  14درصد کودک) و  200س��رباز نیروهای ائتالف در فاصله
 20مارس  2003تا  31دسامبر  2010در جریان درگیری مسلحانه ،بمبگذاری و یا حمالت
انتحاری عراق کشته شدهاند( .ایسنا)1390/6/12 ،
برای آنکه بفهمیم توصیه به خش��ونت برای تحقق دولت و جامعه اس�لامی خالص در نهایت س��ر از
کجا درمیآورد و چگونه اعمال افراطی به اس��تناد قداس��ت هدف توجیه میش��ود ،کافی است به نوشته
ابوبکر ناجی ،تئوریسین داعش ،توجه کنیم .او در سال  2004کتابی به نام «مدیریت وحشیگری» (اداره
التوحش) به زبان عربی به صورت آنالین منتشر کرد که در سال  2006به انگلیسی ترجمه شد .این کتاب
در واقع هم استراتژی و هم دستورالعمل برای اسالمگرایان رادیکال (جهادی) محسوب میشود و خشونت
را در نهایت دقت تئوریزه میکند .به عقیده وی ،باید زندگی روزمره را بهوس��یله «بیشمار عملیاتهای
کوچک» برای «کافران» و همکاران آنها نه تنها در کشورهای اسالمی به جهنم تبدیل کرد ،بلکه این
مساله با توجه به رشد جوامع موازی در جهان غرب نیز انجام شود و جهادیهای غربی همین برنامه را در
کشورهای محل اقامت خود ادامه دهند .به گفته ناجی ،هیچکس نباید احساس امنیت کند .او برای نیل به
این هدف اقداماتی مانند کودکربایی ،آدمربایی ،استفاده از کودکان و زنان به عنوان سپر انسانی ،قتلهای
علنی ،حمالت انتحاری و حمله به حوزههای نفتی و فرودگاه ها و مراکز توریستی را توصیه میکند .ناجی
عقیده دارد که در موقعیت وحشیگری و خودسری میتوان مردم را به انقیاد خود درآورد و به آنها وعده
تضمین امنیت و ادامه حیات را داد« :این کامال با طبیعت بشر سازگار است( ».رک :شفقنا)1394/2/4 ،
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بودند ».ناجی در جایی دیگر نیز اشاره میکند مانع واقعی در مسیر برپایی حکومت اهلل در میان
خود مسلمانان است( .همان)
جالب اینجاست که پیش از ناجی ابوبکر ،ایمن الظواهری هم گفته بود که «غرب به رهبری
آمریکا زیر نفوذ یهود قرار دارد و از آداب ،اخالق و سلوک چیزی نمیفهمد ،لذا با غرب تنها باید
با زبان خش��ونت و سالح س��خن گفت( ».به نقل از :عطوان )95 :1391 ،در شماره  44نشريه
المجاهدون (ارگان الجهاد مصر) كه در نوامبر  1997منتش��ر ش��د ،مطلبي با عنوان «آمريكا و
توهم قدرت» درج گرديد كه در آن ،آمده بود:
آمريكا هماكنون كام ً
ال در دس��ت يهوديان است .تبليغات ،انتخابات ،اقتصاد
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و سياست آمريكا در دست آنان است و اغلب سياستها و عملكردهاي آمريكا
از مرز همپيماني سياسي با اسراييل فراتر رفته و به درجه خدمت به مصالح
اس��راييل حتي به زيان منافع آمريكا رسيده اس��ت ...آمريكا بيش از هركس
ميداند با اين سياس��ت بدبختي خود را فراهم ميآورد .آنگاه كه آمريكاييها
گفتند كه بزرگترين دشمنش��ان تندروي اسالمي است به نيمي از حقيقت
اعتراف كردند .اما نيم ديگر واقعيت را پنهان داشتند و آن اينكه نابودي آمريكا
انش��اءاهلل تعالي به دست مسلمانان انجام ميگيرد و اين حكم سنت و قانون
مكافات الهي است( ».صالح)44-143 :1381 ،

در بیانیه اعالم تأسيس «جبهه جهاني اسالم عليه يهوديان و صليبيون» در فوریه  1998که به
امضای ايمن الظواهري ،اسامه بنالدن ،رفاعي احمدطه (عضو شوراي مشورتي جماعهاالسالميه

مصر و رهبر سابق آن) ،مير حمزه (دبير جماعه العلماء پاكستان) ،فضل الرحمن (رهبر نهضهاالنصار
پاكستان) و عبدالسالم محمد (رهبر الجهاد بنگالدش) رسیده بود ،آمده بود كه حمله به نظاميان
و غيرنظاميان آمريكاييي و س��اير كشورهاي متحد آمريكا وظيفه مسلمانان استRashwan,( .
 )1998نگاهى گذرا به عملياتهاى القاعده از آگوست ( 1998انفجارهاى نايروبى و دارالسالم) تا
 ۱۱سپتامبر  ۲۰۰۱و حتی پس از آن ،از جمله بمبگذاری در ایستگاههای قطار شهری مادرید
( 11مارس  )2003نش��ان مىدهد كه ويژگى عمده آنها در همزمانى انفجارها و انتخاب مكان
هاى مملو از جمعيت است .بنابراین روشن است که تفاوت نگاه به مساله دشمن دور /دشمن
نزدیک و مصادیق هر یک برای اولویتبخش��ی به مبارزه ،سبب جدایی مسیر دو گروه القاعده

نتیجهگیری
مقاله حاضر بر اس��اس این نکته ش��کل گرفته است که با توجه به مفاهیم کلیدی و رویکرد
عملی گروههای رادیکال تکفیری_ جهادی ،نوعی تناقض در اندیش��ه و عمل آنان وجود دارد؛
چه آنکه جنگ به عنوان مقدمه صلح درمیآید .به عبارت دیگر ،ققنوس خوشبختی از دل آتش
تنفر از بیگانه بیرون میآید و خرابی ،بنیاد تاسیس جامعه نیکان و صالحان است .در حالیکه
مفهوم جهاد به جنگ و تخریبهای ناشی از آن تقلیل یافته و توجیهگر بسیاری از اقدامات شده،
این پرس��شها هم تاکنون بیپاس��خ مانده است که درگیری و ستیز تا چه زمانی ادامه خواهد
یافت ،اعمال خش��ونت تا کجا مجاز اس��ت ،توان جامعه و آحاد آن در پیگیری خشونت جهت
تحقق صلح تا کجاست ،چه تضمینی وجود دارد که جنگ و خشونت به هدف تبدیل نشود ،و
در کدام مرحله از تاسیس جامعه مطلوب ،خشونت فروکش میشود؟ جالب است که بخشی از
این انتقاد ،چنانکه اشاره کردیم ،توسط گروه دیگری از اسالمگرایان همچون راشد الغنوشی،
و نه لزوما توسط سکوالرها ،مطرح شده است .در عمل نیز دیده شده است که اعمال خشونت
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و داعش شده است ،وگرنه هر دو جهاد را به عنوان مبارزهای واجب ،دائمی و خونین میدانند
که سایر فعالیتهای یک مسلمان در پرتو آن معنا پیدا میکند و البته همین امر سبب توجیه
بسیاری از اقدامات ،از باب ضرورت ،میشود و به قولی «خشونت مقدس» شکل میگیرد( .رک:
نصری)1394 ،
چنانکه میبینیم ،تمرکز بر جهاد به عنوان تنها ابزار و مسیر مناسب تحقق آرمانشهر مورد
نظر س��بب شده اس��ت گروههای رادیکال تکفیری_ جهادی نه به بخش ایجابی رویکرد خود؛
یعنی چگونگی مدیریت و پیشبرد امور یک دولت و جامعه اسالمی ،توجه کنند و نه برای تناقض
موجود در اندیش��ه و عمل خود؛ یعنی جنگ و خونریزی مقدمه صلح ،فکری کنند .به همین
دلیل اس��ت که اندیش��ه و عمل آنان در حالیکه از قدرت تخریبی باالیی برخوردار است ،برای
ایجاد یک وضعیت بدیل ناتوان است و در نهایت نمیتواند آرامش و امنیت را به ارمغان بیاورد.
حتی دعوت رهبران و فعاالن دولت اس�لامی (داعش) برای پیوس��تن به خالفت ،بیش از آنکه
مهاجرت به سمت یک آرمانشهر دینی باشد ،در واقع تشویق به «مهاجرت به سوی خشونت»
است( .مبلغی)1394 ،
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توسط اسالمگرایان رادیکال با هر دلیل و توجیهی تنها به تداوم آن انجامیده ،نه تحقق امنیت،
صلح و آرامشی که همواره وعده داده شده است.
در همین جا ممکن است از موضعی مدافعانه گفته شود اینان برای رسیدن به هدف نهایی
خود و مقابله با دشمنانش��ان چارهای جز خشونتورزی نداشته و ندارند و اتفاقا چنانچه هدف
اینان در زمینه تاسیس جامعه و حکومت آرمانی برآورده شود ،اعمال خشونت هم پایان مییابد
و شاهد ظهور نظمی مذهبی و جامعهای ایمانی بر پایه شریعت خواهیم بود .در این زمینه ،برخی
توصیفات نویسندگان و فعاالن این جریان از آرمانشهر موعود میتواند مورد استناد قرار گیرد
که اغلب بر پایه برخی احادیث و وقایع تاریخی از صدر اسالم تدوین میشود .با این حال ،بهنظر
میرسد این انتظار غیرواقعی و سادهانگارانه باشد و عملکرد آنان در مناطق تحت تصرفشان نشان
داده است چرخه خشونت هیچگاه پایان نیافته است .در واقع ،گویی تثبیت هویت آنان و استمرار
حیات این رویکرد ،نه به وجود «دیگری» ،که به تحقیر و آمادگی همیشگی برای اعمال خشونت
علیه دیگری است .مرور عملکرد طالبان در افغانستان و پاکستان ،جبههالنصره در سوریه ،دولت
اسالمی (داعش) در عراق و سوریه و بوکوحرام در نیجریه گواه این امر است و رهاورد آنان چیزی
جز آرامش قبرستانی نبوده است.
با توجه به نظریات و تحلیلهای موجود در تبیین چرایی و چگونگی خش��ونتورزی توسط
گروههای رادیکال ش��اید بت��وان چنین جمعبندی کرد که تناقض میان اندیش��ه و عمل نزد
بنیادگرایان از یک زاویه بسیار مهم ،به متافیزیک آرمانشهر نزد آنان باز میگردد .در این نحوه
تلقی ،این جهان جای گذر و معبر است که نمیتوان در آن به زندگی مرضی حق دست یافت.
در چنین وضعیتی اقدامات خشونتآمیز روا دانسته میشود و همه نظریات پیشگفته درخدمت
گرفته میشوند :همه متون تفسیر به رای میشوند به نحوی که از دل آنها جهاد بهدست آید و
هم وجود استبداد و استعمار الزمه توسل به خشونت دانسته میشود .فداشدن در این مسیر نیز
نه پایان زندگی و امری مذموم که به معنای نوزایی و آغاز حیات راستین است ،چراكه «اسطوره
ميگويد از دل زندگي فدا شده ،زندگي تازهاي پديدار ميشود( ».کمبل )204 :1377 ،البته این
دور باطل به دالیل روش��نی برای همیشه ادامه خواهد داشت ،به نحوی که آخرالزمان هیچگاه
پایان نمییابد و جنگهای آخرالزمانی بدینوسیله توجیه میشود.
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