اسالم و خشونت درجهان اسالم؛
از زمینههای نظری تا اقدامات عملی
*
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چکیده
جهان اسالم و بخصوص خاورمیانه یکی از نقاط منازعه خیز جهان است .منازعات در این منطقه
دالیل مختلفی دارد اما در تمام انگیزهها یا رنگ و بوی دینیی ضویوری رنرنیگ دارد .یکیی از
مهمتنین دالیل ارتباط این منازعات با مذهب ،به رویکندهای متعدد و گاهی متناقضِ مسلمانان

فصلنامه

به اسالم ،و در نتیجه به زمینههای علمیی و نرینی بیاز میگیندد .ریشیههای معنفیت نیناختیِ

پژوهشهای

خشونتها در جهان اسالم به طور کلی به تفسینها و خوانش های مختلف دانشمندان مسلمان از
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اسالم باز میگندد که طی بیش از هزار سال ،ضوزههای علمی و معنفتیی مختلفیی را در قالیب

چهطططار شطططماره

سنتهای علمیِ مشخص نکل داده است .نش رویکند یا ضوزه مطالعاتی و معنفتی در جهان
اسالم وجود دارد که سه رویکند از آنها میتواننید زمینیه سیاز خشیونت بانیند ییا زمینیههای
تفسینهای خشونت آمیز در آنها وجود دارد که عبارتاند از رویکندهای نقلی ،فقهی و کالمی.
سه رویکند دیگن نامل فلسفی ،اخالق و عنفانی ،صلح جویانه و مداراگنانه هستند .هدف ایین
مقاله بنرسی و تحلیل رویکندهیای مختلیف علمیی و معنفتیی بیه دیین اسیالم ،و نشیان دادن
زمینههای خشونت یا صلح در هنکدام از آنهاست.
واژگان کلیدی :اسالم ،خشونت ،صلح ،خاورمیانه ،افناطیگنی
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مقدمه
همانند ساین جوامع بشنی ،اختالفات ،جنگها ،و خشونت و خوننیزی همیشه بخشی از
وقایع سیاسی اجتماعی در جهان اسالم بیوده اسیت ،امینوزه افیناد وگنوههیایی کیه در
جغنافیای جهان اسالم و به خصوص خاورمیانه در مقابل هم قنار گنفته و علیه یکدیگن
دست به خشونت میزنند هن کدام خود را نماینده اسالم میدانند ،از اینجاست که آثار و
نتایج وجود تفسینها یا بندانتهای متعدد از اسالم خود را نشان میدهد و هن کیدام در
صدد رد و طند یا محدود کیندن دیگینی اسیت .بنیابناین میتیوان گفیت منازعیات و
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خشونتهای میدانی و عملی بین افناد و گنوهها در جهان اسالم ،ریشههای عمیق تینی
در الیههای زینین فکنی و معنفتی دارد و ضاصل تعدد خوانشها از اسالم است کیه در
سطوح فکنی و معنفتی ردید آمدهاند .هدف این مقاله معنفی ضوزههای فکنی و معنفتی
مخت لف و با سابقه در جهان اسالم و نسبت هن کدام از آنها با خشونت است .بنخی از
این ضوزههای معنفتی به مثابه ریشههای ایدئولوژیک ،زمینه ساز ردید آمدن خشونت ییا
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تشدید آن در جهان اسالم ندهاند و طبعیاً تمیام آنهیا خودنیان را بیه اسیالم منتسیب
میکنند.
البته خشونت در جهان اسالم و عمدتاً خاورمیانه دارای ریشههای خارجی و داخلیی
است .ریشههای خارجی به دخالت دولتها و عوامل خارج از منطقه خاورمیانه منبیوط
مینود (کنم زاده و علیزاده99-115 :1399 ،؛ اکنمی و آقیایی .)263-290 :1398 ،کیه
موضوع بحث این مقاله نیست .ریشههای داخلی را میتیوان بیه دو دسیته تقسییم کیند،
نخست ریشههای مذهبی که عمدتاً به گنوهها و فنقههای مختلف اسالمی بیاز میگیندد
که به نام اسالم و با انگیزهای الهی دست به خشونت میزنند و موضوع این مقاله است،
دوم خشونتهایی که به نامها و عناوین دیگن انجام مینود که دارای انگیزههای سیاسی،
اقتصادی ،قومی و  ...است .اما ضتی خشونتهای قیومی و سیاسیی نییز بیا انگیزههیای
اسالمی منتبط می نوند تا بتوانند نینوهیا و امکانیات میورد نرین خیود را جیذز ،و از
رتانسیل دین استفاده کنند .عموماً خاصیت منازعات در جهان اسیالم ایین اسیت کیه بیا
انگیزههای مذهبی آمیخته مینوند.

 .1انواع اسالم یا حوزههای معرفتی اسالم
امنوزه بنخی از متفکنان از انواع «اسالم» سخن به میان میآورند و منرورنیان تفکییک
بین ضداقل چهار تلقی از اسالم است ،ناید عبدالمجید ننفی اولین کسی باند که ایین
تقسیم بندی را به ننح زین ارائه داد .نخست :اسالم به معنی قنآن و سنت نبوی که همة
مسلمانان آن را قبول دارند .در نیعه سخنان و رفتارهای دوازده امیام نییز بیه آن اضیافه
مینود .دوم :اسالم به معنی تفسینها و تحلیلهایی که دانشمندان مسلمان در طول تاریخ
از قنآن و سنت ریامبن ارائه دادهاند و انبوهی از آثار علمی در ایین زمینیه نونیته نیده و
موجود است .ضوزههای مختلف علوم اسالمی مثل فقه ،اصول ،تفسین ،تاریخ ،و  ...را نیز
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میتوان در این قسمت قنار داد .سوم :اسالم به معنی ضکومتهیای اسیالمی و ضاکمیان
آنها در طول تاریخ تا به امنوز ،که هن کدام خود را اسالمی میدانند .چهارم :اسیالم بیه
معنی رفتار و عملکند مندم مسلمان و اضزاز و گنوههای سیاسی اجتماعی مسلمان ،که
خود را اسالمی و در چارچوز اسالم میدانند (ننقی.)137-193 :1394 ،
تقسیمبندی فوق یک تقسیمبندی کلی است که ارتباط چندانی بیا بحیث میا نیدارد،
آنچه مورد بحث ماست آن دسته از رویکندهای مختلف به اسالم اسیت کیه هیم مبنیای
معنفتی دارند ،و هم از سازمان و انسجام محتوایی و رونی بنخوردارند و در یک سنت
علمی چندصد ساله و گاهی بیش از هزار ساله رند کندهانید و فیناز و نشییب و نقیاط
عطفی را رشت سن گذانتهاند .گذنیته از سینت علمیی و مبیانی معنفتیی ،فنهنگهیا و
ننایط س یاسی اجتماعی جوامع مختلف نیز در ایین تفسیینها از اسیالم اثین گذانیتهاند.
خشونتی که در جهان اسالم با نام اسیالم انجیام مینیود ،در بنخیی از ایین ضوزههیای
معنفتی یا رویکندها به اسالم ریشه دارد .در ادامه ویژگیهای خاص ایین رویکندهیا از
اسالم به اجمال توضیح داده مینود .در میان نش رویکند به اسیالم کیه در ایین مقالیه
بحث مینود ،سه نوع از آنها بسته به ساین نینایط ،گیاهی زمینیه ییا امکیانِ تفسیین و
بندانت خشونتآمیز از متون و مبانی معنفتی آنها وجود دارد .این زمینیههای نهفتیه و
غین مستقیم ،وقتی با ساین ننایط و عوامل بینونی تلفیق مینوند خشونت عملی بنوز و
ظهور ریدا میکند .این سه ضوزه عبارتاند از :رویکند نقلی ،رویکند فقهیی ،و رویکیند
کالمییی .سییه ضییوزه معنفتییی دیگیین در جغنافیییای فکیینی اسییالمی ،مداراگنانییه یییا
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غینخشونتآمیز هستند و امکان تفسین یا بهنه بنداری خشونت آمیز از آنهیا بیه آسیانی
امکان رذین نیست ،که رویکندهای فلسفی ،اخالقی ،و عنفانی را نامل مینیود .قبیل از
ورد به بحث در مورد این نش رویکند علمی و معنفتی ،ذکن چند نکته ضنوری اسیت:
نخست اینکه هن کدام از این رویکندها به صورت گفتمان کالن و کلی دیده ندهاند و به
همین دلیل وارد مباضث جزئی یا نحلههای داخلی هنکدام نمینویم .دوم اینکیه زمینیه
ساز خشونت یا غین خشونت آمیز بودن هن کدام از این رویکندها ،به مبیانی و سیاختار
معنفتی ،روشها ،کارویژهای هنکدام ،و نوع خوانش آنها از اسالم در آن گفتمان کلیی
150

باز میگندد  ،بدین معنی که موارد نقض و استثنا در داخل هن رویکند وجود دارد .یعنیی
ممکیین اسییت از رویکندهییای مسییتعد خشییونت افییناد صییلح طلییب بییینون آینیید و از
رویکندهای صلح جو افناد خشونت طلب ،ولی این استثناست .سوم اینکه استثنای فوق،
به دلیل اقتوائات سیاسی اجتماعی یا نخصیت افناد است و به آن ضوزه معنفتی چندان
ربطی ندارد .به عنوان مثال اگن یک عارف یا فیلسیوف در رس
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قیدرت قینار گنفیت و

خشونت ورزید این خشونت ورزی را بایید بیه اقتویای قیدرت و نینایط سیاسیی ییا
نخصیتی آن فند دانست ،چون ساختار و محتوای معنفتیِ فلسفه و عنفان ،مبنا و زمینه و
ابزار خشونت ورزی را فناهم ،و آن را توجیه نمیکند .اما اگن یک فقیه در رس

قیدرت

قنار گنفت و خشونت ورزید این خشونت ورزی میتواند ضاصیل گفتمیان فقیاهتی او
باند چون فقه هم زمینه و توجیه مذهبی بنای او فناهم میآورد و هم ابزارهای الزم مثل
فتوا و مکلف بودن رینوان به اجنای ضکم در اختیار او قنار داده است.
 .2انواع رویکردهای مستعد خشونت
در یک نگاه اولیه و غینتخصصی ،مؤلفهها و نشانههایی در اسالم وجیود دارد کیه زمینیة
استنباطهای خشونتآمیز را فناهم می کند .به عبارت دیگن ،آیات جنگ و جهاد در قنآن،
جنگهای ریامبن اسالم ( ص) ،و تداوم جنگ و خوننیزی بعد از رضلیت رییامبن اسیالم،
بستنی فناهم کنده که مباضثی از جنگ و خشونت وارد متون اسالمی و آثار دانشیمندان
مسلمان نده است و هن کیدام از رویکندهیای ریشگفتیه بیه اسیالم ،بیه ایین مباضیث
رنداخته اند .در طول هزاروچهارصد سال و در هن کدام از سه رویکند مستعد خشونت به

اسالم ،مباضث منبوط به جنگ و خشونت بازخوانی ،بازتفسین و بازتولیید نیدهاند و در
بنخی مقاطع تیاریخی و توسیط بنخیی عالمیان مسیلمان ،نقیاط عطفیی را رشیت سین
گذانتهاند .وجود آیات جنگ و جهاد و جنگهای ریامبن (ص) از یک سو ،و انبیوهی از
متون فقهی و نقلی و کالمی در مورد جنگ و خشونت از سوی دیگن ،موجب نیده کیه
افناد و گنوههای افناطی بهآسانی بتوانند جواز اقدام بیه خشیونت را اسیتنباط کننید .در
ضالی که اگن از اسا  ،آیات جنگ و جهاد در قنآن و جنگهای ریامبن اسالم به صورت
عمیق تحلیل و بنرسی نوند ،نآن نزول و بستنهای تاریخیِ آنهیا دییده نیود ،و کیل
اسالم به مثابه یک نرام هدفمند بازخوانی نود ،نتیایج و اسیتنباطها بیه گونیه ای دیگین
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خواهد بود (علیخانی .)1392 ،با این ضال هن کدام از انواع رویکندهای معنفتی در جهان
اسالم که بننمندیم دیدگاه متفاوتی نسبت به تفسینهای خشونتآمیز از اسالم دارند ،که
به مبنای معنفتی و متون علمی موجود در هن کدام از آنهیا بیاز میگیندد .در ادامیه بیه
معنفی سیه رویکیند علمیی و معنفتیی بیه اسیالم میریندازیم کیه امکیان و زمینیههای
استنباطهای خشونت آمیز از آنها وجود دارد .البته این فقط یک امکیان و زمینیه اسیت
بنای کسانی که میخواهند چنین بندانتی دانته بانند.
 .2-1رویکرد نقلی
اسالم نقلی یا اسالم اهل ضدیث بن ظاهن قنآن و اضادیث و اخبیار بهجامانیده از رییامبن
اسالم (ص) استوار است؛ در نیعه باید اضادیث امامان دوازدهگانه (ع) را نیز بدان اضافه
کند .در این رویکند از اسالم ،بن ظاهن ننیعت و ظاهن مناسم و مناسک تأکید مینیود.
تحلیل و تفسین و تأویل در آن چندان ج ایگاهی ندارد .هن چه ظاهن اضادییث و اضکیام
اسالمی بن آن داللت دارد به همان توجه و عمل می نود .تحلیل و نگاه عقالنی یا علمی
به اسالم و آموزه های دینی چندان جایز نیست .اجتهاد و استنباط اضکام متناسب با زمان،
تا ضد محدودی امکان رذین است .همچنین به ننایط زمیانی و مکیانیِ نیا همخیوان بیا
ننیعت چندان توجهی نمی نود و اهداف و فلسفه اضکام اسالم و روح ضاکم بن کلییت
اسالم چندان مورد توجه قنار نمیگیند (بننجکار159-164 :1385 ،؛ نهنسیتانی1415 ،
ق243-245 :؛ جعفنی.)43-45 :1364 ،
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اسالم با رویکند نقلی آسانتنین ،قابلفهمتنین و در دستن تنین اسالم بنای افیناد
است .آیات قنآن و صدها جلد کتیاز ضیدیث در موضیوعات متفیاوت ،میورد مطالعیه
مینوند و بنخی عالِمان مسلمان یا فعاالن سیاسی بدون اینکه به مباضث ریچیدة تفسین و
تأویل یا مباضث عقلی و استداللی ،یا مقصود و هدف دین وارد نود ،ظاهن داللت آیات
و اضادیث را مورد بحث و استنباط قنار میدهند و به آن عمل میکنند (سبحانی تبنیزی،
 1427ق51 :؛ سسد الشیبانی 1411 ،ق ،15-17 :جعفینی .)43-45 :1364 ،بیا اینکیه در
علم رجال بحث می نود که هزاران ضدیث جعلی بعد از وفات ریامبن اسیالم (ص) وارد
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متون ضدیثی اهل سنت و نیعه نده( ،معارف294-300 :1376 ،؛ طاهنی خینم آبیادی،
1385:133-130؛ نهنستانی55،593 :1390 ،؛ معنفت ،بیی تیا26-48 :؛ محمید امیین،
 :1382ج 78-81 5؛ قنطبی78 :1364 ،؛ ضبیان 1402 ،ق142 :؛ معنفیت-202 :1390 ،
184؛ دامن راک مقدم )70-91 :1388 ،ولی اهل ضدیث و رینوان اسالمِ نقلی به این نکته
خیلی توجه نمیکنند .البته در علم رجال ناخصها و نیوههایی بنای ریداکندن اضادیث
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سنه از ناسنه وجود دارد ولی چندان مورد استفاده اهل ضدیث قنار نمیگیند .اسیالم بیا
رویکند نقلی به ظاهن آیات قنآن و سخنان و رفتار ریامبن (ص) توجه میکند و از آنهیا
بنای امنوز نتیجه میگیند .ضتی افنادی که فقط چند سال در مدار

علوم دینی درو

اسالمی خواندهاند در این رویکند از اسالم خود را صاضبنرن میبینند و بیه اسیتنباط و
اظهارنرن میرندازند.
 .2-2رویکرد فقهی
نرام ضقوقی و قانونی اسالم مبتنی بن فقه است و در طول تاریخ ،علم فقه مسیوول ارائیه
قواعد و قوانین ضقوقی و ننعی بنای ادارة جوامع اسالمی بوده است .تمام امور منبوط
به عبادات ،معامالت ،اضواالت نخصیه ،ازدواج و طالق و تعیامالت سیاسیی اجتمیاعی
مسلمانان ،بن اسا

قواعد و اضکام فقهی انجام مینود .همچنین ،فقه مسوول راسخگویی

به سؤاالت جدیدی است که در هن زمان ردید میآید .فقیه یا مجتهد راسخ این سیؤاالت
را از قنآن و سنت استخناج می کند و فنض این است که نرن اسالم را در آن مسوله بیان
میکنید .علییم فقییه جز،نگیین ،ظییاهنگنا و تکلیفمحییور اسییت و مهمتیینین دغدغییه آن

رونن کندن تکلیف مکلفان در مسائل و موضوعات ننعی است (عالمه ضلی 1414 ،ق:
8-7؛ اراکی11-129 :1393 ،؛ ایزدهیی154-155 :1394 ،؛ لکزاییی39 :1385 ،؛ عمیید
زنجانی  :1377ج  2و ج 3؛ نکوری 1394؛ فینضی1394 ،؛ محالتی 1395؛ قنضیاوی،
1390؛ ظالمی 1428 ،ق؛ مهدوی زادگان.)1394 ،
اسالم با رویکند فقهی مسوولیت صدور فتوا و امن و نهی بیه مسیلمانان را بیه عهیده
دارد (مصباح یزدی .)36-38 :1396 ،مهمتنین منبع تغذییة فقیه ،اسیالم نقلیی اسیت و
فتواهای خود را از آن استنباط می کند .دو رویکند نقلیی و فقهیی وارد مباضیث ریچییدة
نرنی _آنچنانکه در فلسفه یا علوم اجتماعی رایج است_ نمینوند ،همچنین از مباضث
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انساننناختی ،جامعهنناختی یا فلسفی به دورند ،با اینضال معموالً به دنبال ایفای نقش
فعال سیاسی اجتماعی و گاهی در ریی تشیکیل ضکومیت هسیتند (نیفیعی مازنیدرانی،
1398:84-53؛ ناکنی زواردهیی و عبیدلی مسیینان7-32 :1394 ،؛ منصیورنژاد1384 ،؛
قاسمی .)143-162 :1388 ،ننیعت گنایی و انتساز به ننیعت ،کم رنگ بودن تحلیل
و مباضث عقلی ،توجه به ننایط زمانی و مکانی در ضد محدود و متناسب با فهم فقییه،
عدم جواز چیون و چینای جیدی در نقیل و آییات قینآن ،و میواردی از ایین قبییل از
ویژگیهای بنجسته اسالم با رویکندهای نقلی و فقهی اسیت (نبسیتنی-149 :1396 ،
 143و  .)151-152رویکند فقهی به اسالم ،بیه هین مییزان بیه رویکندهیای اخالقیی و
عنفانی و به علوم روز و اقتوائات دنیای جدید نزدیکتن نوند ،از میزان استناد به آنهیا
بنای خشونت کاسته مینود و به هن میزان تکیه و نگاه آنها به سنت داخیل خودنیان
باند و تمنکز درون گفتمانی دانته بانند زمینههای بیشتنی بنای استنباطهای خشیونت
آمیز خواهند دانت و ضاضین مینیوند بیه خیاطن اهیدافی کیه آنهیا را اسیالمی و در
چارچوز ننیعت تلقی میکنند ،بنابن اضسا

تکلیف اقدامات خشیونتآمیز را تجیویز

کنند یا زمینه را بنای اقدامات خشونت آمیز دیگنان فناهم سازند.
 .2-3رویکرد کالمی
علم کالم مسوول دفاع از دین و آموزههای دینی و راسخ به نبهات مخالفیان و ملحیدان
است .همچنین این علم در مقام دفاع از دین ،به تقویت ایمیان مؤمنیان میریندازد .علیم

اسطط

و ونطط نت

درجهططان اس ط

از

زم نههای نظری تطا
اقدامات عملی

کالم یک علم استداللیِ دروندینی است و بن اسا

اصول و مبانی قینآن و سینت و بیا

محوریت نقل ،به دفاع از دین و راسخ به نبهات میرندازد (ابن بابوییه96-97 :1389 ،؛
فارابی86 :1375 ،؛ عودالدین ایجی ،بی تا7-8 :؛ الهیجی42 :1383 ،؛ طوسی :1351 ،ج
237 ،2؛ تفتازانی 1407 ،ق .)9 :غینیت سازی در علم کالم بسیار قوی اسیت و اسیا
تفکن و بحث ،موضع گینی در مقابل دیگنی و دانیتن ضالیت تیدافعی اسیت .در ایین
رویکند ،مخالفان فکنی باطل و نادرست دانسته مینوند  .ناید بتوان اسالم بیا رویکیند
کالمی و نقلی را زمینه سازتنین نوع اسالم بنای خشیونت دانسیت .رویکیند کالمیی از
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اسالم ،ازاینرو که خود را مسیوول دفیاع از آموزههیای اسیالم و ردش نیبهات ملحیدان و
کافنان میداند همیشه خود را ضافظ اسالم تلقی میکند و منزبندی رُنرنگی بین خیود و
دیگنی بنقنار کنده اسیت (کیدیور و نبسیتنی1379 ،؛ سیازگارا10 :1381 ،؛ گاتینیگ،
 .)2016اگنچه این منزبندی از ابتدا بین مسلمان و غین مسلمان بوده و اساساً علم کیالم
به همین مقصود ایجاد نده است اما بیه دالییل فنهنگیی و نخصییتی ،بهسینعت ایین

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره نهطط

شططماره

چهطططار شطططماره
پ اپی سی و چهار

غینیتسازی به داخل مسلمانان هم کشیده مینود و به گزارة «هن کس عقییدهاش مثیل
من نیست منحنف است» تبدیل می نود .رویکند اسالم کالمی ،استداللیِ تعبدی و درون
دینی است اما به دلیل دو ضالت دائمیی «تیدافعی» و «غینیتسیازی» ،مسیتعد خشیونت
است.

زمستان 1398

 .3انواع رویکردهای مستعد صلح و مدارا
ضوزههای معنفتیِ فلسفی ،اخالقیی ،و عنفیانی ،هنکیدام فویای گفتمیانی متفیاوت بیا
یکدیگن ،و هن سه مبانی و فوای کامالً متفاوت تنی با سه ضیوزه معنفتیی رییش گفتیه
دارند و هدف ،رسالت ،و وظایفی که بنای خود تعنیف میکنند به گونیه ای اسیت کیه
جنبه مداراگنانه و صلح جویانه را در آنهیا افیزایش میدهید .از بیین بیندن زمینیههای
خشونت یا صلح جویی در این سه رویکند ،به نگنش آنها نسبت به انسیان و جهیان و
جامعه باز میگندد و مبانی هستی نناختی ،معنفت نناختی و روش نناختیِ آنها چنین
نگننی را بنای آنها در ری دانته است .در اسالم بیا رویکندهیای اخالقیی و عنفیانی،
هدف خلقت نرام آفنینش بسیار متعالی است و در این منرومیه انسیان جایگیاه اصییلی

دارد .بدتنین گناه خشونت و ریختن خون انسانها دانسته مینود و هیی هیدفی ارزش
ریختن خون افناد و ایجاد ناامنی را ندارد (محمد تقی 1408 ،ق :ج 191 ،11؛ مطهینی،
بی تا :ج 679-680 ،22؛ جانی رور و لطفی 27-55 :1394 ،موسوی گیالنیی و روزبیه،
17 ،1394؛ ابین عنبیی155-167 :1386 ،؛ فنییائی انیکوری15-30 :1392 ،؛ اضمییدی،
1393؛ نامداررور1388 ،؛ بازرگان198-219 :1389 ،؛ خامه ییار؛ فیاطمی1396 ،؛ لییمن
267 :1394؛ گاتینگ.)2016 ،
ضق النا

یا توجه ندید به ضقوق دیگنان و ضتی ضقوق ضیوانات در این رویکنهیا

مهم است و عنصة ضقالنا

گستنده تعنیف نده اسیت (علیی اکبنییان-134 :1392 ،
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108؛ جوادی و اصغنی21-48 :1392 ،؛ نوری ،)15-17 :1370 ،بهضدی که اگین ضتیی
یک دقیقه تلفکندن وقت کسی ،یا وارد کندن اضطناز و استن

بیه فیند غیناخالقیی

است و سبب ضایع ندن ضقی از او نده و عذاز اخنوی در ری خواهد دانت .در ادامه
به توضیح بیشتن هن کدام از یان رویکندها میرندازیم.

اسطط

و ونطط نت

درجهططان اس ط

 .3-1رویکرد فلسفی
فلسفه اسالمی عمدتاً به مکاتب فلسفی دوره میانه اطالق مینود و چهار مکتب اصلی را
در بن میگیند که عبارتاند از فاضله با محوریت فارابی ،انناق با محوریت سیهنوردی،
مشا ،با محوریت ابن سینا ،و متعالیه با محوریت مالصدرا .فلسیفه اسیالمی بیه اقتویای
موضوع و روش و مبانی ،در ری فهم نرام آفنینش و انسان و جامعه است .این علم یک
نگنش کالن و عمیق با صاضبان خود میدهد کیه موجیب مینیود راه ضیل مشیکالت
سیاسی اجتماعی یا ضل اختالفات را از طنیق خشونت امکان رذین ندانند .اسالم فلسفی
و فلسفة سیاسی اسالمی در ری فهم ماهیت ردیدهها و امور سیاسی است و همچنیین در
ری نناخت بهتنین نوع جوامع و راههای رسیدن به سعادت است و بیشیتن بیه مباضیث
عقلی و معنفتنناختی می رندازد .در این گفتمان ،مبارزه با عناصین ییا ردییدههایی کیه
ناسالم و مون تشخیص داده می نوند از طنیق نهادهای قانونی و در قالب مجازات انجام
مینود (رزنکی73 :1381 ،؛ رضوانی39-40 :1393 ،؛ ضیا ابناهیمی.)34-37 :1394 ،

از

زم نههای نظری تطا
اقدامات عملی

اسالم فلسفی به بحث در خصوص نرام آفنینش ،مبیدس و معیاد وجیود خداونید ،و
صفات خداوند می رندازد .مباضث فلسفة اسالمی عقلی و استداللی اسیت و معمیوالً بیه
اثبات عقلی و بنوندینیِ خداوند و آموزههای وضیانی منجن مینیود (فنیایی انیکوری،
 26 :1393و 30؛ خناسانی .)1385 ،همچنین فلسیفة سیاسیی بخیش مهمیی از فلسیفة
اسالمی است که مباضث مبسوطی را در مورد انسان ،جامعه و ضکومتها مطینح کینده
است (علیخیانی54-82 :1397 ،؛ صیدرا87 :1384 ،؛ ضقیقیت1380 ،؛ عمیید زنجیانی،
1374؛ اسپوزیتو22 :1389 ،؛ سعید.)Rosenthal, 1962: 113,120, 142 ،20 :1379 ،
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رو یکندهای نقلی و فقهی ،رویکند فلسفی را رد و طند میکنند و گاهی آن را کفن و گناه
میدانند (زرین کوز 305 :1395 ،و  268و 267؛ دینانی :1379 ،ج 8 ،1؛ مصباح یزدی،
 :1391ج 148 ،1؛ فنایی انکوری.)293-294 :1382 ،
 .3-2رویکرد اخالقی

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره نهطط

شططماره

چهطططار شطططماره
پ اپی سی و چهار
زمستان 1398

از نرن عقلی ،انتراری که عموم انسانها از ادیان الهی دارند ،اخالقی بیودن آنهاسیت و
انترار بجایی است .آموزههای اخالقیِ در اسالم بسیار رنرنگ و قوی است ،اما فقط عده
اندکی از دانشمندان مسلمان مباضث اخالقی را ریجویی کندهاند و این ضوزه معنفتیی در
جغنافیای فکنی اسالم ،به نسبت ساین ضوزهها نحیف اسیت چیون در جهیان اسیالم و
ضوزههای علمیه ،اخالق جزو درو

رسمی و الزامی نیست و همیشه در ضانییه بیوده

است (کدیور .)10-11 :1371 ،در علم اخالق ،اگن چه بخشی از مباضث به ضوزه فندی
باز میگندد اما بخش مهم دیگن آن اخالق اجتماعی و سیاسی اسیت و اساسیاً در نریام
سیاسی و اجتماعی موضوعیت ریدا میکند ،ضمن اینکه اغلب فیلسوفان مسلمان ،مباضث
و اندیشههای سیاسی خود را در کتب اخالقی مطنح کندهانید (خواجیه نصیین طوسیی،
340-243 :1387؛ سعیدی 175-176 :1387 ،و 181؛ مکارم نیینازی76-77 :1387 ،؛
امینی و دیگنان137-160 :1389 ،؛ قناملکی29-38 :1384 ،؛ عاملی.)1381 ،

 .3-3رویکرد عرفانی
در اسالمِ عنفانی ،رند و تعالی انسانها ،آن هم بهصورت فندی بیشتن مورد توجه قینار
میگیند .نناخت خود و خدا ،ریی بیندن بیه رازهیای رنهیان طبیعیت و نریام خلقیت،
متصلندن به عالم غیب ،بهنهبندن از فیوضات غیبی و مواردی از این قبیل دغدغة اصلی
اسالم عنفانی بوده است .رویکندهای نقلی و فقهی ،رویکند عنفانی را رد و طند میکنند
و گییاهی آن را کفیین و گنییاه میداننیید (مینییوی41 :1351 ،؛ کییاینی502-522 :1369 ،؛
نفیعیان1396 ،؛ جعفنییان 101-127 :1369؛ نصیینی و غنوییان1390 ،؛ خونینویس،
118-109 :1383؛ نیخ االسالمی و تاجیک .)51-73 :1395 ،در نگاه عنفانی به انسان و
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جامعه ،همه مخلوقات تجلی ذات الهی هستند و بن عطوفت و مهنبانی نسیبت بیه آنهیا
تأکید مینود  .به همین دلیل این رویکن به اسالم نافی خشونت است اگن چه ناید بتوان
مواری ریدا کند کیه افینادی از ایین ضیوزه وارد عنصیه سیاسیت نیدهاند و خشیونت
ورزیدهاند  .در چنین مواردی علل خشونت را در جاهای دیگن مثل اقتوائات قدرت باید
جستجو کند.

اسطط

و ونطط نت

درجهططان اس ط

از

زم نههای نظری تطا
اقدامات عملی

 .4عوامل مؤثر بر فعلیت یافتن خشونت
 .4-1عوامل مستعد دینی
گفتیم که سه رویکند نقلی ،فقهی و کالمی به اسالم ،امکان و زمینههای تفسین خشونت
آمیز دارند ،رنسش این است که در چه زمانها و مکانهایی ،این خشونتِ بالقوه ،بالفعل
مینود و خشونت عملی ردید میآید؟ راسخ ایین اسیت کیه اگین بیه لحیا نرینی و
به خصوص از مبنای دینی ،خشونت توجیه دانته بانید و میذهب و اعتقیادِ افیناد آن را
مجاز نمنده باند و ضتی در قبال انجام آنها راداشهای بزرگ الهی و بهشت وعده داده
نده باند ،ظهور و بنوز این خشونت و تولد آن دنوار و ریچییده نخواهید بیود .ظهیور
گنوههای تکفینی و جهادی در جهان اسالم و در رس

آنهیا داعیش ،همیه بین اسیا

فتواهای فقهایی ایجاد ندهاند که تشخیص دادهاند با گنوهی باید جنگیید ییا افینادی را
باید کشت .بنخی از این فتوا دهندگان جوانان افناطی و رننوری هستند که چنید سیال
در یک مدرسه دینی درو

اسالمی خواندهاند و رسالتی ریامبن گونه بنای اصالح جهان،

بنای خودنان اضسا

کندهاند .بنخی از اینها یا ناگندان دست رنورده انان اضسا

میکنند قلبشان مملو از عشق به خدا و ریامبن اسالم است و اگین اراده کننید بیه بهشیت
بنوند و با خدا و رسولاهلل مالقات کنند( ،گاتینگ2016 ،؛ عیدالت نیژاد1392 ،؛ عبیا
زاده فتح آبادی114-115 :1388 ،؛ ستوده و خزائی )17-18 :1393 ،بهآسانی دیگینان و
خودنان را میکشند تا به این آرزوی خود بنسند .همچنین کافی است اضسا

کنند که

جامعه از مسین اسالم -آنگونه که آنها تفسین میکنند -منحنف نده و این فنمان الهیی
به آنهاست که جامعه را به راه راست بیاورند و هن مانعی را در این راه نیابود کننید ،ییا
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افنادی اضسا

کنند که باید خدمتی به دین خدا دانته بانند رس چه بهتن که چند نفین

را که کافن و ملحد میرندارند بکشند و یا مکان متعلق به آنها را منفجن کننید( ،عیدالت
نژاد1392،؛) بنای موارد فوق و صدها مورد مشابه ،به آسانی میتوان اضادیثی گیند آورد
یا آیاتی از قنآن مطنح کند و یک مبنای معنفتی و ایدئولوژیک درست کند .مبنیایی کیه
البته کامالً سطحی ،یک بُعدی و اضساسی است و امنوزه مهمتینین منشیأ اییدئولوژیکی
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خشونتها در جهان اسالم است .این افناد تمام این تفکینات و تلقیهیا را .1 :بین نقیل
مبتنی میکنند .2 ،با تعصبات کالمی میآمیزند ،و  . 3با فتواهای فقهیی بیه منصیه ظهیور
میرسانند (ابوضنیه و ابورمان.)29-116 :1398 ،
اما ظهور خشیونت در خاورمیانیه و در دنییای امینوز فقیط در میوارد بیاال خالصیه
نمینود ،بلکه عوامل و انگیزههای قویتنی هم وارد نده و ضتیی بنخیی کشیورها بیه
صورت سازمانیافته در آن دخالت دارند (دکمجیان21 :1377 ،؛ ضیدری54-55 :1393 ،؛
بنزگن 63 :1385 ،و 65-66؛ ح .اضمدی .)31-56 :1384 ،البته کسانی که در خط مقدم
دست به خشونت میزنند همان انگیزهها و اعتقادات ایدئولوژیک و بسته خود را دارند و
از توافقات و اهداف سیاسی ضکومتها و سازمانهای مخفی اطالعی ندارند .نکته مهیم
اینجاست که سه نوع رویکند ریش گفته به اسالم ،این ضید از زمینیه و امکیان اسیتنباط
خشونتآمیز دارد که بهآسانی هزاران نفین در آن جهیت بسییج نیوند .ایین آموزههیای
مذهبی ،قدرت رایاننارذینی در جهت ایجاد خشونت توسط مندم عوام دارد ،دین عیوام
در این زمینه بسیار قدرتمند و کارآمد است و افنادی که بانی و عامل اصیلی تحنییک و
تشویق مندم عوام بیه خشیونت هسیتند بهآسیانی میتواننید بیا ابزارهیای دیگینی مثیل

مصلحت ،موقتاً آنها را خاموش کنند و در فنصت مناسب دیگن دوباره بهآسانی خواهند
توانست این نینوی عریم خلق خشونت را به ضنکت درآورند .گاهی نیز این گنوههیای
عوام و بنخی افناطیِ ایجاد نده توسط ضکومتها یا جنیانهای سیاسی ،از دست خود
آنها نیز به در میرود و به معولی بنای ایجاد کنندگانش تبدیل مینود.
 .4-2عوامل مذهبی شیعه-سنی
مهمتنین تقسیمبندی در بین مسلمانان ،آنها را به دو گنوه اصیلی نییعه و اهیل سینت
تقسیم می کند .تقنیباً هن نش رویکند از اسالم هم در نیعه و هم در اهل سینت وجیود
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دارد ،اما بنخی از آنها در نیعه رنرنگتن و بنخی در بین اهل سینت رنرنیگتن اسیت.
مهمتنین تفاوت این است که در نیعه به عقل و اجتهاد بیشتن توجه مینود ،و تفسینها
و خوانشها و مباضثی که در هن کدام از رویکندهای نشگانه از اسالم ارائه مینود بیا
عقل و اجتهاد قنابت بیشتنی دارد( .مهنکی و ساجدی115-137 :1395 ،؛ گنجی رور و
چلونگن و ابطحی125 :1394 ،؛ مطهنی ،بی تا )22-24 :این توجه به عقل و اجتهیاد دو
نتیجه در ری دانته است :نخست اینکه هن امین غینعقلیی در هین زمیانی در آموزههیای
اسالمی دیده نود اغلب کنار گذانته می نود ،چون باور این است که اسالم دین فطنی
و عقلی است و یک امن غینعقلی نمیتواند اسالمی باند .بجز در تعبدیات که در آنجیا
عقلی بودن اساساً موضوعیت ندارد و باید از فنمان خدا اطاعت کند .دوم اینکیه اجتهیاد
باعث نده آموزه های اولیة قنآن و سنت و نبوی ،در هن زمانی متناسب با ننایط زمیانی
و مکانی جامعه و جهان ،تفسیین و اسیتفاده نیوند .بیه موجیب اجتهیاد ،ممکین اسیت
تشخیص داده نود که بسیاری از سخنان یا رفتارهیای رییامبن اسیالم (ص) مخیتص بیه
ننایط زمانی و مکانی خودش بوده است .رویکند قنیب به اتفاق در نیعه این است که
جنگ و خشونت را مجاز نمیداند و دست به اسلحه نمیبند ،مگن اینکه میورد ضملیه و
تجاوز قنار گنفته باند و بخواهد دفاع کند (طوسی  1400ق289-290 :؛ فینضی:1387 ،
160-131؛ صالحی نجف آبادی16 :1382 ،؛ مطهنی 24-25 :1389 ،و 63-64؛ فغفیور
مغنبی.)27-56 :1388 ،
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بااینضال ،اختالفاتی اعتقادی بین نیعه و سنی وجود دارد که بهآسیانی میتوانید بیه
جنگ و خشونت منجن نود .به عبارت دیگن ،بنخی سنیهای تنیدروی سیلفی ،دربیاره
نیعه باورهایی دارند که آنها را کافن و مشنک میدانند و به آسانی جیواز قتیل آنهیا را
صادر میکننید (Zeidan, 2001: 30؛ موسیوی بجنیوردی :1372 ،ج 723؛ سیید نیژاد،
108-107 :1389؛ روضی 11-12 :1393 ،و 15؛ عطیه اهلل .)2008 ،از سیوی دیگین ،در
سی سال گذنته نیعیان غالی بسیار رند کندهاند و مجال یافتهانید باورهیای افناطیی و
اغلب خنافی خود را چه در داخل اینان و چه در کل جهان مطنح کنند و نخصیتهای
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مورد اضتنام اهل سنت را مورد سبش و توهین قنار دهنید .اغلیب ایین گنوههیای نییعه
افناطی ،از نرن مالی و رسیانه ای میورد ضماییت قیدرتهای خیارجی هسیتند و در آن
کشورها رایگاه دارند .ضمن اینکه مناجع و نخصیتهای معقیول و متعیادل نییعه نییز
آنگونه که نایسته است و انترار میرود به محکومیت نیعیان غالی نمیرندازند.
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 .4-3عوامل سیاسی
عوامل سیاسی را میتوان از مهمتنین و قویتنین عامل بنای ظهور اینگونه خشیونتها
از دل اسالم دانست (آزادریور59-61 :1386 ،؛ امینیی و ضزبیاوی ،بیی تیا70 :؛ کیدیور،
1376؛ ساجدی147-155 :1395 ،؛ بنزگین 65 :1385 ،و 63؛ عبیا

زاده فیتح آبیادی،

126-121 :1388؛ قاراخییانی 165-166 :1388؛ میناضمییدی و ولییدبیگی .)1397 ،اییین
عوامل را میتوان به دو نوع درونزا و بنونزا ،و به سه سیطح داخلیی ،منطقیهای و بیین
المللی تقسیم کند .در نوع درونزا ،گنوههای افناطی بیه صیورت خودجیوش و بیدون
دخالت یک دولت نکل میگینند .در نوع بنونزا ،دولتها چه داخلی چه خارجی ،چه
مستقیم چه غینمستقیم ،و چه آنکار ،چیه رنهیان ،در نیکلگینی گنوههیای افناطیی و
خشونتطلب نقش دارند (الدخیل .)89-194 :1397 ،در سطح داخلی ،مندم یا ضکومت
یک کشور ،توسط گنوههای افناطی همان کشور مورد هدف خشونت قنار میگینند .در
سطح منطقه ای ،مندم یا دولت یک کشور یا چند کشور در جهان اسالم ،توسط گنوههای
افناطی چند ملیشتی که هدف کالن منطقهای دارند مورد هدف قینار میگیننید .در سیطح

بینالمللی ،مندم یا کشوری خارج از جهان اسالم مورد هیدف گنوههیای افناطیی قینار
میگینند.
 .4-4عوامل فرهنگی اجتماعی
فنهنگ عمومی مندم در هن جامعه ای ،در ظهور خشونت و نحوة اعمال آن نقش اساسی
دارد .سه رویکیند از اسیالم کیه امکیان بینوز خشیونت از آنهیا وجیود دارد بهآسیانی
نمیتوانند در هن کشوری و با فنهنگی به خشونت عملی منجن نیوند ،بلکیه در بنخیی
کشورها که فنهنگ عمومی مستعد خشونت است ،این خشیونتها ظهیور و بینوز رییدا
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میکنند (بنزگن .)49-60 :1385 ،بنابناین از جمله مهمتنین علل بنوز خشونت ننایط و
زمینههای فنهنگی اجتماعی است (یزدانی و نژادزندیه143-170 :1393 ،؛ کدیور1376 ،؛
بنزگن49-60 :1385 ،؛ قاراخانی 159-180 :1388؛ سیاجدی .)145-159 :1395 ،ایین
ننایط از دو جهت میتوانند در بنوز خشونت عملی مؤثن بانند ،نخست تعلیق افیناد و
گنوههای افناطی به طبقة اجتماعی خاص و جامعهای که در آن رند کندهاند ،و اینکه تا
چه ضد در محنومیت بودهاند و تا چه اندازه از مدنیت و مراهن آن بهنهمند بودهاند و بیا
چه ساختارها و نهادهای اجتماعی ارتباط دانتهاند (رموان .)27-60 :1398 ،دوم از این
جهت که ننایط اجتماعی تا چه ضد مستعد بنوز و ظهور خشونت اسیت مثیل نریم و
امنیتی که در کشور بنقنار است یا رونشهای جمعیتی که تا چه ضد با گنوههای افناطی
همعقیده است یا همناهی میکند.
نتیجهگیری
اسالم به عنوان یک دین الهی ،از نرن عقلی ،باید اخالقیی بانید و بیا فطینت انسیان و
خلقت خداوند و نرام آفنینش هماهنگ باند .خداوند منبع رضمیت و محبیت و عشیق
است و انسانها را خلق کنده و همة جهان و نعمتها را بنای آنها خلیق کینده اسیت.
چنین خداوندی اگن ریامبنان و ادیانی بفنستد ،این دینها عقالً بایید در راسیتای ذات و
ارادة الهی و خلقت جهان بانند .خداوند مهنبان که انسان را ایجیاد کینده نمیتوانید در
جهت نابودی این انسان دستور خشونت صادر کند .ولیی رنسیش ایین اسیت کیه چینا
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مسلمانان با انگیزههای الهی و با اسیتناد بیه قینآن و آموزههیای دیین اسیالم دسیت بیه
خشونت می زنند؟ رنسش بعدی این است که اگن چنید دسیته از مسیلمانان ،از قینآن و
سنت واضد ،چند نتیجه و راه و روش متواد و متناقض استنباط کنند کدامیک درست تن
خواهد بود و کدامیک از آنها میتواند در ضقیقت مدنرن قنآن بوده باند؟ ضداقل نیش
ضوزه مطالعاتی و معنفتی و علمی با سابقة بیش از هزار ساله ،با دو رویکند کلیِ نیعه و
سنی در جهان اسالم وجود دارد که دست کم دوازده نوع تفکین و نگینش را نسیبت بیه
اسالم نشان میدهد که دیدگاه هن کدام در مورد خشونت و خوننیزی متفاوت از دیگنی
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است و همه هم آن را به اسالم نسبت میدهند.
خاستگاه گنوههای افناطی اسالمی کیه بهآسیانی دسیت بیه خشیونت و خیوننیزی
میزنند به مبانی معنفتی و فکنی آنها در جغنافیای فکنی دنیای اسیالم بیاز میگیندد،
ضمن اینکه عوامل و مؤلفههای سیاسی ،اجتماعی و فنهنگی در بهوجود آمدن و عملکند
آنها مؤثن بوده است .نکته مهمی که باید به آن توجیه نیود اینکیه درسیت اسیت سیه
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رویکند به اسالم ،غینخشونتآمیز و سه رویکند دیگن بالقوه خشونتآمیز است اما ضجم
و گستنه اینها در جهان اسالم به ندت متفاوت است .تعیداد افیناد و مناکیز آموزنیی
رژوهشی در جهان اسالم که به اسالم اخالقی و عنفانی و فلسفی میرندازنید بیه نسیبت
سه رویکند دیگن بسیار ناچیز است و اغلب دانشمندان و مناکز رژوهشیی و ضوزههیای
علمیه به سه نوع اسالم بارویکند نقلی ،فقهی ،وکالمی ،میرندازنید .بنیابناین بیه لحیا
گستنه و کمیت ،تعداد فعاالن سیاسی اجتماعیِ مذهبی که به قنائتهای خشونت آمیز از
اسالم نزدیک هستند سه یا چهار بنابن افنادی است که قنائیت مسیالمت آمییز از اسیالم
دارند .اما از سوی دیگن اغلب مسلمانان به روح اسالم توجه دارند که بن صلح و دوستی
و همزیستی مسالمت آمیز مبتنی است و فقط تعداد اندکی از افیناد و گنوههیای تنیدرو،
اسالم خشونت آمیز را تنویج میکنند .این امن نشان میدهد که ساین عوامل به فعلیت در
آورنده خشونت در چنین مواردی غایب است.

منابع
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رزنکی ،محمد« .)1381( .چیستی فلسفه سیاسی اسالمی» ،مجله علوم سیاسی دانشگاه
باقر العلوم (ع  ،نماره  ،17بهار.
تفتازانی ،مسعود بن عمن 1407( .ق) .شرح العقایالد النسالفیة ،مصین :مکتبیة الکلییات
األزهنیة.
جانی رور ،محمد و لطفی ،سید مهدی« .)1394( .نقیش آییات اخالقیی قینآن کینیم در

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره نهطط

شططماره

چهطططار شطططماره
پ اپی سی و چهار
زمستان 1398

تدوین نرام هدایت فندی و اجتماعی» ،فصلنامه تحقیقات علالوم قالرآن وحالدی ،
دوره  ،12نماره  ،2تابستان.
جعفن ظالمی ،محمدصالح 1428( .ق) .من الفقاله السیاسالی فالی امسالالم ،بیجیا :دار
الکتاز االسالمی.

جعفنی ،یعقوز« .)1364( .اهل ضدیث و سنتگنایی خشک آنان» ،مجله درسهالایی از
مکتب اسالم ،سال  ،25نماره  ،3خنداد.

جعفنیان ،رسول« .)1369( .رویارویی فقیهان و صوفیان در عصن صوفیان» مجله کیهالان
اندیشه ،نماره .33

جوادی ،محسن و مسعودی ،اصغن« .)1392( .ضقوق ضیوانات از منرین اسیالم» ،مجلاله
پژوهشهای اخالقی ،نماره  ،14زمستان.
ضسن طاهنی خنمآبادی .)1385( .عدم تحریف قرآن ،قم :بوستان کتاز قم.
ضسین بن محمدتقی 1408( .ق) .مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل ،بینوت-لبنیان:
مؤسسة آل البیت إلضیا ،التناث.

ضقیقت ،صادق« .)1380( .چیستی و گونههای فلسفه سیاسی» ،مجله نامه مفید ،نیماره
.25
ضلی ،عالمه 1414( .ق) .تذکرة الفقهاء ،قم :مؤسسیة آل البییت علییهم السیالم الضییا،
التناث.
ضیدری ،ایوز« .)1393( .فنهنگ و گستنش تنوریسیم و افناطیگینی در خاورمیانیه و
نمال آفنیقا (با تأکید فعالیتهای داعش)» ،فصلنامه سیاست ،سال اول ،نماره .4
خامهیار ،عبا « ،عنفان و معنویت مبتنی بن آموزهای وضیانی؛ رادزهن افناط و خشونت»،
در :اجالسیه گفتوگوهای فنهنگیی ایینان و نیبه قیاره هنید ،مشیهد :خبرگالااری
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بینالمللی قرآن (ایکنا .

خناسانی ،ابوالفول« .)1385( .نسبت کالم اسالمی با فلسیفه اسیالمی» ،مجلاله معالار
عقلی ،نماره  ،3راییز.

خوننویس ،ضمید« .)1383( .معنفی ردیههای نگانته نیده بین تصیوف» ،مجلاله آیناله
پژوهش ،نماره  ،85فنوردین و اردیبهشت.
دامنراکمقدم ،ناهید« .)1388( .درآمدی بین آسیب نناسیی فهیم اضادییث بیا تکییه بین
ضنورت معنفت نیعه در درایت روایت» ،مجله حسنا ،نماره  ،1تابستان.

دکمجیان ،هناین .)1377( .اسالم در انقالب :جنبشهالای اسالالمی معاصالر در جهالان
عرب (بنرسی ردیده بنیادگنایی اسالمی) ،چاپ سوم ،تهنان :کیهان.
دینانی ،ابناهیم .)1379( .ماجرای فکر فلسفی در جهان اسالم ،تهنان :طنح نو.
رضوانی ،محسن« .)1393( .مؤلفههای فهم فلسفه سیاسی اسالمی» ،مجله علوم سیاسی،
نماره .67
رموان ،ضسن محسن .)1398( .کالبد شکافی اندیشه ساللفیت افرایالی ،تنجمیه سیید
منتوی ضسینی فاضل ،علینضا فنازی ،تهنان :موسسه آفتاز خند.

روضی ،نبیاهلل« .)1393( .مبانی اعتقادی تنوریسیم تکفیینی» ،فصاللنامه آفالاق امنیالت،
نماره  ،23تابستان.

اسطط

و ونطط نت

درجهططان اس ط

از

زم نههای نظری تطا
اقدامات عملی

ساجدی ،امین« .)1395( .ریشیه ییابی مؤلفیههای تأثینگیذار بین گسیتنش تنوریسیم در
خاورمیانه» ،فصلنامه مطالعات سیاسی ،سال نهم ،نماره  ،33راییز.
سازگارا ،محمدمحسن« .)1381( .اسالم گنایی» ،مجله بازتاب اندیشه ،نماره .28
سبحانی تبنیزی ،جعفن 1427( .ق) .بحوث فی الملالل و النحالل ،قیم :مؤسسیة االمیام
الصادق (ع).
ستوده ،علیاصغن و خزائی ،جعفن« .)1393( .آسیبنناسی رند جنیانهای تکفیینی در
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خاورمیانه» ،فصلنامه حبلالمتین ،سال سوم ،نماره .10
سعید ،بیابی .)1379( .هالراس بنیالادین :اروپامالداری و رهالور اسالالمگرایی ،تنجمیه
غالمنضا جمشیدیها و موسی عنبنی ،تهنان :دانشگاه تهنان.

سعیدی ،محمدمسعود« .)1387( .سینه نبوی الگوی جامعه اخالقیی» ،مجله پژوهشهای
اجتماعی اسالمی ،نماره  ،71منداد و نهنیور.
سیدنژاد ،سید باقن « .)1389( .سلفی گنی در عناق و تأثین آن بن جمهوری اسالمی اینان،

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره نهطط

شططماره

فصلنامه مطالعات راهبردی ،نماره  ،47بهار.
ناکنی زواردهی ،روحاهلل و عبدلی مسینان ،منضیه« .)1394( .ضنورت ضکومت دینی با

چهطططار شطططماره

تأکید بن ضکومتمحوری فقه اجتماعی» ،فصلنامه پژوهشهالای انقالالب اسالالمی،

زمستان 1398

نماره  ،12بهار.

پ اپی سی و چهار

ننفی ،عبدالمجیید .)1394( .اسالم میان حقیقالت و تجلالی تالاریخی ،تنجمیه عبیداهلل
ناصنی ،چاپ دوم ،تهنان :کوین.

نفیعی مازندرانی ،سید محمد« .)1389( .فقه و ضکومت» ،مجلاله پژوهشهالای فقهالی،
سال نشم ،نماره  ،2تابستان.
نفیعیان ،روحاهلل .)1396( .عیار نقدها (بنرسی تحلیلی نقدهایی بین عنفیان و ضکمیت
اسالمی) ،مشهد :مؤسسه مطالعات راهبندی علوم و معارف اسالمی.
نکوری ،ابوالفول .)1394( .فقه سیاسی اسالم ،تهنان :نورا.
نهنستانی ،علی .)1390( .منع تدوین حدی  ،تنجمه هادی ضسینی ،قم :مجمع جهیانی
اهل بیت (ع).

نهنستانی ،محمدبن عبدالکنیم 1415( .ق) .الملل و النحل ،تحقیق امینعلی مهنا و علی
ضسن فاعور ،بینوت-لبنان :دارالمعنفة.
نیخ االسالمی ،علی و تاجیک ،ابوالفول« .)1395( .عنفان ننیعت :از تعارض تا گفتگو
(گونه نناسی ارتباط میان عنفان و نینیعت)» ،پژوهشنامه عرفان ،نیماره ریانزدهم،
راییز و زمستان.
صالحی نجفآبادی ،نعمتاهلل .)1382( .جهاد در اسالم ،تهنان :نشن نی.

صدرا ،علینضا« .)1384( .فنایند گنایش فلسفه سیاسیی در ایینان و اسیالم» ،فصاللنامه
سیاست مجله دانشکده ضقوق و علوم سیاسی ،نماره .67
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ضیا ،ابناهیمی ،عیسی« .)1394( .فلسفه مجازات در اسالم» ،مجله کانون وکال ،نیماره
.38
طوسی ،ابیوجعفن .)1351( .شرح العبارات المصطلحة ،تحقییق محمیدتقی دانشریژوه،
مشهد :الذکنی االلفیة للشیخ المفید.
طوسی ،خواجه نصینالدین .)1387( .اخالق ناصری ،تصحیح و تنقیح :مجتبیی مینیوی،
علینضا ضیدری ،تهنان :انتشارات خوارزمی.
طوسی ،محمد بن ضسن 1400( .ق) .النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی ،بینوت -لبنیان:
دار الکتاز العنبی.

عاملی ،منیژه« .)1381( .بنرسی مبیانی نرینی اخیالق ضنفیه ای در اسیالم» ،پایانناماله
مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
عبا زاده فتحآبادی ،مهدی« .)1388( .بنیادگنایی اسیالمی و خشیونت (بیا نگیاهی بین
القاعده) ،فصلنامه سیاست مجله دانشکده ضقوق و علوم سیاسیی ،دوره  ،39نیماره
 ،4زمستان.
عبدالحسین زرینکوز .)1395( .در قلمرو وجدان ،تهنان :علمی.
عدالت نژاد ،سعید« .)1392( .خشونت و تکفین ابزار سیلفیان جدیید» ،روزنامیه کیهالان،
نماره  ،20651تاریخ  ،1392/9/7صفحه معارف.

اسطط

و ونطط نت

درجهططان اس ط

از

زم نههای نظری تطا
اقدامات عملی

عطیهاهلل ،عبدالنضمن .)2008( .حاباهلل اللبنانی و القضالیة الفلسالطینیة :رؤییة کانیفه،
بیجا :مؤسسه السحاز.
علی اکبنیان ،مجتبی« .)1392( .بنرسی اهمیت ضق النا

در آیات قنآن کینیم» ،مجلاله

حسنا ،سال رنجم ،نماره  ،19زمستان.
علیخانی ،علی اکبن .)1397( .خرد خفته؛ فلسفه و ضکمت سیاسی اسیالمی و گیذار بیه
سیاست عملی ،تهنان :انتشارات دانشگاه تهنان.
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علیخانی ،علیاکبن .)1392( .اسالم و همایستی مسالمت آمیا ،تهنان :نشن به آفنین.

علینفی امینی و دیگنان« .)1389( .اخالق ضنفه ای؛ ضینورتی بینای سیازمان» ،مجلاله
معرفت اخالقی ،نماره  ،4راییز.
عمید زنجانی ،عباسعلی« .)1374( .منوری بن فلسفه سیاسی و بنیادهیای آن در اسیالم»،
مجله اندیشه حوزه ،نماره .2
عمید زنجانی ،عباسعلی .)1377( .فقه سیاسی ،تهنان :امینکبین.

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره نهطط

شططماره

چهطططار شطططماره
پ اپی سی و چهار
زمستان 1398

غزالی ،محمد بن محمد .)1382( .تهافت الفالسفة ،تحقیق سلیمان دنیا ،تهینان :نیمس
تبنیزی.
فارابی ،محمد بن محمد .)1375( .احصاء العلوم ،ننح علی بو ملحم ،بیینوت -لبنیان:
دار و مکتبة الهالل.
فاطمی ،سید محسن« .)1396( .روانشناسی صیلح» ،در :نشسیت «تحکییم صیلح و نفیی
افناطیییییی گییییینی و خشیییییونت ورزی» .1396/4/24-27 ،دستنسیییییی در:
./http://www.ihcs.ac.ir/990/fa/news/15413
فغفور مغنبی ،ضمید« .)1388( .ماهیت جهاد در اسالم» ،پژوهشهای اجتماعی اسالمی،
نماره  ،75فنوردین و اردیبهشت.

فنایی انکوری ،محمد« .)1393( .هسیتی و چیسیتی فلسیفه اسیالمی» ،مجلاله رهناماله
پژوهش ،نمارههای  18و  ،17بهار و تابستان.
فنائی انکوری ،محمد« .)1392( .نرنیه انسان کامل در عنفان اسالمی» ،مجله معرفالت،
نماره .193

فینضی ،داوود« .)1387( .مفهوم جنیگ و اخیالق نریامی در اسیالم نییعی» ،فصاللنامه
سیاست مجله دانشکده ضقوق و علوم سیاسی ،نماره  ،5بهار.
فینضی ،داوود .)1394( .فقه و سیاست در ایران معاصر (تحول ضکومیت داری و فقیه
ضکومت اسالمی) ،چاپ دوم ،تهنان :نشن نی.
قاراخانی ،معصومه« .)1388( .نوسازی و خشونت سیاسی :بنرسیی تطبیقیی کشیورهای
اسالمی» ،فصلنامه علوم اجتماعی (دانشگاه عالمه طباطبائی) ،نماره .45
قاسمی ،فنج اهلل« .)1388( .ادله قنآنی ضنورت ضکومیت» ،حکومالت اسالالمی ،سیال
چهاردهم ،نماره  ،3راییز.
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قناملکی ،اضد فنامنز« .)1384( .جامعه دینی ،جامعهای هماهنیگ» ،اندیشه حوزه ،سیال
یازدهم ،نماره .56
قنضاوی ،یوسف .)1390( .فقه سیاسی ،تنجمه عبدالعزیز سلیمی ،چاپ سیوم ،تهینان:
اضسان.
قنطبی ،محمد بن اضمد .)1364( .الجامع ألحکام القرآن ،تهنان :ناصنخسنو.
کاینی ،محسن .)1369( .تاریخ خانقاه در ایران ،تهنان :طهوری.

کدیور ،محسن و نبستنی ،مجتهد« .)1379( .دین ،مدارا ،خشونت» ،گفتوگو با مجلاله
کیان .1379/8/14 ،دستنسی در.https://kadivar.com/?p=689 :

کدیور ،محسن« .)1371( .مبانی اصالح ساختار آموزنی ضوزههای علمیه» ،مجله کیهان
اندیشه ،نماره  ،42خنداد و تین.
کدیور ،محسن« .)1376( .خشونت سیاسی در جامعه دینی» ،روزنامه همشهری ،نیماره
 ،2624اسفند  .1376دستنسی در.https://kadivar.com/?p=712 :
کنم زاده ،سیامک ،علیزاده ،مسعود« .)1399( .مداخله روسیه در بحینان سیوریه و اصیل
منع مداخله در جنگهای داخلیی» ،فصلنامه مطالعالات حقالوق عمالومی ،دوره ،50
نماره  ،1بهار.
گنجی رور ،ضنغام ،چلونگن ،محمدعلی و ابطحی ،علینضا« .)1394( .مناسبات نییعه و
معتزله در قنن چهارم هجنی» ،ادیان و عرفان ،سال  ،48نماره  ،1بهار و تابستان.

اسطط

و ونطط نت

درجهططان اس ط

از

زم نههای نظری تطا
اقدامات عملی

گنی کاتینگ« ،دین چگونه میتواند عامل خشونت باند؟» ،تنجمیه هیامون نیشیابوری،
نیویورک تاما .2016/8/1 ،دستنسی در) http://marifat.nashriyat.ir/node/24 :
الهیجی ،عبدالنزاق بن علی .)1383( .گوهر مراد ،مقدمه زینالعابدین قنبیانی الهیجیی،
تهنان :سایه.

لکزایی ،نجیف .)1385( .چالش سیاست دینی و نظم سلطانی با تأکیالد بالر اندیشاله و
عمل سیاسی علمای شیعه در عصر صفویه ،قم :رژوهشگاه علوم و فنهنگ اسالمی.
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لیمن ،اولیور« .)1394( .فلسیفه اخیالق و بحثهیای معاصین اسیالمی دربیاره صیلح و

خشونت» ،به نقل از :ضیدر نادی« ،سمینار «اخالق صلح در اسالم» ،فصاللنامه نقالد
کتاب اخالق علوم تربیتی و روانشناسی ،نماره  4و  ،3راییز و زمستان.
مجتهد نبستنی ،محمد .)1396( .نقد بنیادهالای کالالم و فقاله (سیخننانیها ،مقیاالت،
گفتگوها) ،نسخةالکتنونیکی.
محالتی ،محمدسنوش .)1395( .دولت و اجرای شریعت ،چاپ سوم ،تهنان :نشن نی.

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره نهطط

شططماره

محمد بن ضبان 1402( .ق) .المجروحین من المحدثین و الضعفاء و المتروکین ،تحقیق
محمود ابناهیم زاید ،ضلب_سوریه :دار السوعی.

چهطططار شطططماره

محمد بن علی بن بابویه .)1389( .امعتقادات ،قم :مؤسسة األمام الهادی (ع).

زمستان 1398

محمد بن علی بن عنبی .)1386( .فصوصالحکم ،تنجمه صیمد موضید و محمیدعلی

پ اپی سی و چهار

موح ،تهنان :کارنامه.
منتوی بن محمد امین .)1382( .رسائل شیخ انصاری ،تنجمه و ننح جمشید سمیعی،
اصفهان :خاتم االنبیا.،
مصباح یزدی ،محمدتقی .)1396( .نظریالههای سیاسالی اسالالم ،چیاپ هشیتم ،تهینان:
انتشارات مؤسسه آموزنی و رژوهشی امام خمینی.
مصباح یزدی ،محمدتقی .)1391( .آموزش فلسفه ،قیم :انتشیارات مؤسسیه آموزنیی و
رژوهشی امام خمینی.
مطهنی ،منتوی ،)1389( .جهاد ،تهنان :صدرا.
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