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  دهكيچ
سـیحیت نیـز طور فزاینده، شاهد بروز گسترده خشونت و افراط در پوشش باورهاي مذهبی هستیم. در اسالم و مهامروزه ب

با ادعاي تحقق خلوص دینی، به استنباط نادرست از متون دینی مبـادرت » بنیادگرایان«و » سلفیان«ی همچون یهاطیف
گیري دنبال داشته است. در تحلیـل چرایـی شـکلهبروز گرایشات خشن و تندروي دینی را ب ،زند که در برخی مواردرومی

تـرین از جملـه مهـمهستم. عوامل متعددي مواجه  با ،هاي سیاسیانگیزه بر افزونافراط و خشونت میان دو طیف مذکور، 
    به متون دینی است.» گرایانهنص«آنها رویکرد 

گـري مـذهبی، بـه بررسـی برخـی مصـادیق بـا افراطیبرخورد هدف همگرایی بیشتر اسالم و مسیحیت در  با ،قالهماین 
ارتباط اتخاذ این شیوه با بـروز افـراط و  قرآن و کتاب مقدس پرداخته هاي دینی ازدر استنباط آموزه ،گراییش به نصوگر

هاي گرایانه در تحقق بسیاري از خشـونتاثبات ارتباط مستقیم میان گرایشات نصداده است. مذهبی را مورد ارزیابی قرار 
  است.این تحقیق ترین نتایج گرایان و بنیادگرایان، از جمله مهمموجود میان سلف

  گرایی، ظاهرگرایی.گرایی، متنگرایی، خشونت دینی، نصبنیادگرایی، سلف ها:کلیدواژه
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 مقدمه

عملـی  احکـامو  عقیـدتی مبـانیه کاست  مبتنی هاي محوري، بر متون مقدسجهان آموزهادیان در اکثر 
در  »ریمکـقـرآن «در مسیحیت و » کتاب مقدس«، در یهودیت» عهد عتیق«تب ک .بر آنها استوار استدین 

. هسـتند تعـالیم اساسـی بـراي رهروانشـانداراي رونـد کـه شمار میبهمقدس اسالم، از جمله این متون 
 یـی و»اوسـتا«هـاي با تکیه بـر کتـابنیز و هندوییسم  زرتشت هایی نظیرآیینسایر گونه که پیروان همان

  کنند.میهاي دینی خود را استنباط آموزه، و اوپانیشادهاها تب چهارگانه وداک
شناسـی متناسـب بـا خـود را مبـانی و روش ،مقـدمات ،هر مـتنصحیح از فهم و برداشت که اآنجزا
قواعد است که دستیابی به درك مقصـود میسـر خواهـد شـد. از  آن یکاربست همگطلبد، از رهگذر می

 اي ازشده با مقصـود اصـلی را بـا هالـهعدم اعتنا به آن اصول درستی انطباق تفسیر برداشت ،سوي دیگر
بلکـه محوریـت و ، نیسـت امتون مقدس نیز از ایـن قاعـده مسـتثن فهمیقین بهابهام مواجه خواهد نمود. 

منـد بـودن و لـزوم وسـواس الزم در اسـتنباط از آن را دو چنـدان مرجعیت چنین متونی، اهمیت ضابطه
هـایی آسیب است، که بناي باورها بدان استوار ،گاهی بروز لغزش در تلقی از چنین متونیچراکه کند؛ می

  دنبال خواهد داشت.هجدي را ب
مواجـه باوران با دو رویکرد عمده از سوي دین ،متون دینیاز کلی تاکنون در تحلیل و استنباط طورهب

برخـی بـا برگزیـدن  ،در مقابلکنند. میتأکید  مند از متونروشو تأویل  »گراییتفسیر«بر گروهی ؛ هستیم
وفـاداري  ۀرا یگانه راه کشف مراد مطلوب و آن را مایـ» ظاهرگروي«و  »یگراینص«اللفظی، ترجمه تحت

  کنند.به متن مقدس تلقی می
گرایی اسالمی، با عناصر مشترك بسـیاري مواجـه در بررسی تطبیقی میان بنیادگرایی مسیحی و سلف

نـی اسـت. هـا و تهـذیب دیدر داعیـه بازگشـت بـه سرچشـمه ،نظر هر دوآنها، اتفاق ۀکه از جمل هستیم
ر سـای ،گـري مـذهبی و از جملـههـا و افراطـیوجود برخـی خشـونت ،گرایانه و از سوییرویکرد نص

امروزه اعمـال خشـونت در رود. شمار میها میان این دو جریان شاخص در اسالم و مسیحیت بهشباهت
ایـن چراکـه  ت؛باوران در ادیان مختلف تبدیل شده اسهاي دینبه یکی از دغدغه ،پوشش باورهاي دینی

سـوداگري برخـی تري به خود گرفته است. این موضوع افزون بر ت شتابندهحرک ،هاي اخیررویه در دهه
تبـدیل اي جدي فراروي تعامل سازنده میان فرق، ادیان، اقوام و مـذاهب ها به نام دین، به مخاطرهجریان

رایی بیشتر ادیـان و مقابلـه علمـی بـا هاي این دو جریان در همگرو نقد و بررسی آموزهشده است. ازاین
  دارد.گري دینی اهمیتی دوچندان خشونت و افراط
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کـاربردي سیاسـی و  ،و تعـابیر همگـن آن» بنیادگرایی«امروزه در بسیاري از کاربردها رغم اینکه علی
 تـوان درهـاي مـذهبی را میگراییطـور خـاص خاسـتگاه بسـیاري از افراطهاما بـ، است یافته يارسانه

تمایل به خشونت و افـراط در پوشـش دینـی هرچند  نمود.وجو جست رویکردهاي بنیادگرایانه به ادیان
طلبی هـاي دیگـري همچـون سـلطهن اسـت کـه غالبـا انگیزهایشود، اما حقیقت امر گویاي گر میجلوه

داراي  تحقق خارجی خشونت و افراط، لزومـاً ،هاي کنونی است. از سوي دیگرساز چالشزمینه ،سیاسی
هاي هـا و فرقـهچراکـه در طـول تـاریخ جریان ؛گرا و بنیادگرایانه نیسـتهاي سلفپیوند وثیق با نگرش

هـا و یا ناخواسته در پوشـش دیـن و در قالـب بـروز جنگ ،مذهبی بسیاري خارج از این طیف خواسته
  اند.هاي خانمانسوز به این سو متمایل گشتهکشمکش

کمتـر امـا گـري اسـالمی و بنیـادگرایی مسـیحی، پیرامـون سـلفیي پرشـمارعلی رغم نگارش آثار 
ارزیـابی  طور خاص، خـألهاشتراکات این دو جریان در اسالم و مسیحیت مورد بحث قرار گرفته است. ب

گرایانه نیز در میان آثار موجـود مشـهود اسـت. گري دینی با رویکرد نصارتباط میان خشونت و افراطی
گرایی در دو جریـان، بـه ارتبـاط تا با بررسی برخی مصادیق کاربست نصاست  سعی شده ،مقالهاین در 

  هاي دینی بپردازد.هاي خشونت بار آنان در پوشش آموزهآن با کنش
ضـابطه، سـامان یافتـه اسـت و اعمـال ی بـر نفـی خشـونت بـیمبتنشده، است مباحث طرحروشن 

که بر احکام قطعی عقلـی و اسـتنباط  ،دود دینیرفتارهاي مشروعی چون دفاع در برابر متجاوز و اقامه ح
  موضوع بحث نیست.مند از متون دینی تکیه دارد، ضابطه

  گرايي در اديان آسمانينص ةپيشين
ی کـه نگـاهترین متون مقدس دانست. گرایانه با متون دینی را همزاد با کهننصنگاه  ۀبسا بتوان پیشینچه
و » گرایـیمتن«نظیـر برخـی ادیـان شـده اسـت. ها از پیکره فرقه ساز انشعاب برخیزمینه ،خودخوديبه
ــه  ،کــه حاصــل آن یهــودي» گراییســنت« ــر شــد. صــدوقیان ســعی  »صــدوقیان« و »فریســیان«تفرق ب

. تـاب مقـدس روي آوردنـدکبه تفسـیر  ،رواین. ازداشتندیونان فلسفه  سازي باورهاي خویش باهماهنگ
 تـورات قابل تفسیر بودنو غیرها بر خلوص آموزه ،مآبییونانیر کتفبا  تمخالففریسیان ضمن  ،در مقابل

  ).550ـ549 ، ص1382(ناس،  ندتنها منبع شریعت وفادر ماندعنوان به

یکـی از عوامـل  ،در عین حـال. ار طوالنی داردقدمتی بسی ،ش به تفسیر ظاهرياینیز گر مسیحیتدر 
آنـان بـا هریـک ایـن دو به چگـونگی برخـورد گذار در جدایی میان کلیساي کاتولیک و پروتستان، أثیرت
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رداشـت رسـمی کلیسـا در تفسـیر پیـروي از پـاپ و ببر تأکید  با ،کاتولیکگردد. کلیساي میرویکرد باز
تـاب ک کشیشـی و امکـان تفسـیر فـرديمبنی بـر خود هاتستانپرو با نگاه متداول در میان، کتاب مقدس

اللفظی خویش، تفسـیر کلیسـا از با حقیقی خواندن تفسیر تحت لوتر ،ورزد. در مقابلمخالفت میمقدس 
نکـه کتـاب مقـدس هماننـد هـر ایبا بیـان  يو ،خواند. در عین حالکتاب مقدس را تفسیري مجازي می
اصـول و قواعـد خـاص بـراي تفسـیر مجموعـه ده است، به وضع کتاب دیگري با زبان بشري نوشته ش

حاصـل ایـن اصـول، تـرجیح برخـی کتـب و . )128ــ127 ص، 1392(عزیز،  گماردکتاب مقدس همت می
ایـن دوره  ،سـانهـاي کتـاب مقـدس شـد. بـدینها بر برخی و نفی برخی دیگر از کتب و رسـالهرساله

  بر کتاب مقدس شد.گرایی مبتنی گیري نوعی نصمسیحیت شاهد شکل
در  ایـن تفکـرگـردد. هرچنـد میهاي نخستین صدر اسالم بازگرایی به سالنیز پیشینه نصدر اسالم 

از بروز یافت کـه  نگرش روشییک در شکل ، ظهور کندیک مکتب کالمی در قالب از آنکه  پیش ،آغاز
ها اندیشـه دیگـر روییـد و ده تجسیم و ،گري، تشبیهمرجئه، جبرگرایی، خارجیهایی نظیر ، گروهآنبستر 

صـورت  بـه ،در ادامـه. این جریان فکري قرار دادثیر أتتحت هاي بعد اندیشه اسالمی را امواج آن تا سده
 »سـلفیه«و  »حشـویه«، »حنابلـه«، »اهل حـدیث«از قبیل  یهاي گوناگونیک اندیشه مستقل درآمد و به نام

هـاي گیـري فرقـهگونـاگون اعتقـادي، سیاسـی و شـکل با قرآن، پیامـدهايگونه برخورد . اینخوانده شد
در جنگ صفین با وجود مخالفت امام بـا انتخـاب براي نمونه، . )1374(سبحانی،  دنبال داشتهمتعددي را ب

کـه بـه  ،م، پس از مشخص شدن نتیجه حکمیت و روشن شدن خطا در انتخـاب حَکَـابوموسی اشعري
م لَـعَ ،»ان الحکـم اال هللا«اي با توسل به معناي ظاهري د، عدهاصرار فراوان برخی اصحاب انجام گرفته بو

  .)283ـ282، ص 1390پاکتچی، و  (هوشنگی خروج نمودند نأناسازگاري برداشته و بر امیرالمومن
از ایـن جهـت حـائز اهمیـت اسـت کـه عمـده  ،شناخت تقابل این دو جریان فکري در تاریخ ادیان

توجـه داشـت د هرچند بایـ». گراتفسیر«نه  ،اندسر برآورده» گرانص« هاي بنیادگرا از درون مکاتبجریان
گرایـی هر معتقد به مـتن لزوماً ،به عبارت دیگر .نه شرط کافی ،شرط الزم بنیادگرایی است ،گراییکه متن
  .)311(همان، ص  شمار آوردتوان در شمار بنیادگرایان بهرا نمی

  ها)لفهؤگرايي بنيادگرا (ماهيت و منص
ت یـرامـون ماهیپ يح مختصریتوضباید هاي بنیادگرا، گرایی در جریانپیش از ورود به بحث بررسی نص

ــهؤمبرخــی و  ــبن يمحــور يهــالف ــه نمــود.  ییادگرای ــبن«ارائ ــبش از یترجمــانلغــت در » ییادگرای  جن



   ۳۷ ؛ . . .گرايي(ظاهرگرايي) در اسالم و مسيحيتخشونت مذهبي در پناه نص

»fundamentalism«، از  برگرفتهزمین است. این واژه در مغرب»Fundament« اسـاس و شـالوده،  يبـه معنـا
ت بـه اصـول و بازگشـ يبه معنـا ،دو و در هر است »ۀاالصولی« ،ین واژه در زبان عربیه است. معادل ایپا

  .)495 ص، 1379وود، (هی رودمبانی به کار می
بایـد دوران پیـدایش بنیـادگرایی مسـیحی را ن یآغـازهاي اصلی بنیـادگرایی، لفهؤچند بر اساس مهر
ایـن،  بـا وجـود. شـمار آوردو همفکـران او بـه لـوترنی و مبارزات گیري نهضت اصالح دیشکلدوران 

رواج مباحثـات  ،ایـن دوران در .گـرددیمـبـاز  اواخـر قـرن نـوزدهمبـه  ،رسمی ایـن اصـطالح اربردک
. )19 ، ص2000(نـول،  کار کلیسـاي پروتسـتان را فـراهم آوردساز جدایی طیف محافظهاي، زمینهفرقهدرون

 ۀسسـؤم« کـه بـا محوریـت ،از سوي این گروه )Fundamentals(» بنیادها«تی با عنوان لیفاأانتشار گسترده ت
نامی که انتسـاب . شد »ادگرایبن«عنوان به موجب شهره شدن ایشان گرفت،میصورت » آنجلسسانجیل ل
  .)100 ، ص2000 همو،( برداشتن معنی ضمنی انتقادي، آنچنان هم مورد پسند ایشان نبودواسطه درهبدان ب
نمودن دنبال  باکه دانست جنبشی نوین اجتماعی مخالف مدرنیته  توانبنیادگرایی را می ،طور خالصههب

ترین در وسـیع ،. این واژهاست هاي مبتنی بر سنتآموزه حذف کلیه در پی ،رجوع به متون بنیادین دینی
هسـته یـک نظـام عنوان بـه را که این باورهااست هاي اساسی یا بنیادین معنایش، تعهد به عقاید و ارزش

معموالً یک ماهیـت پایـدار و تغییرناپـذیر  ،برخالف باورهاي فرعی و زودگذر ،رواین. ازشمردمینظري 
 ، ص1379(هی وود،  شمار آوردبه» گرایینسبی«توان نقیض بنیادگرایی را می ،. بنابراینکندمیبراي آن ترسیم 

ذهنی، وضعیت موجود را به دلیل عدم تطابق آل ایدهن و ترسیم یک که با تکیه به بنیادهاي اصلی دی ،)508
هاي برجسته این تفکر لفهؤم ،روازاین. )312، ص 1390(هوشنگی و پاکتچی،  کشدآل به نقد میبا آن جامعه ایده

، »هاپیوریتن«، »هاآناباپتیست«، »هاادونتیست«هاي دینی مسیحی نظیر در طیف وسیعی از جریانتوان میرا 
. .و.» گرایـانهـزاره«، »هـااونجلیسـت«گرا)، (پنجاهه» هاي پنطیکاستیجنبش«، »شاهدان یهوه«، »کویکرها«

صهیونیزم « ،)531ـ530 ، ص1379(هی وود، » مسیحیراست نو«امروزه اصطالحاتی همچون  ،یافت. همچنین
 گردد.هاي بنیادگرا اطالق میبه گروه . غالباً.و.» مسیحی

اي براي انعکاس نگرش بنیادگرایـان بـه باورهـاي مسـیحی وسیله »بنیادها«ه با عنوان آثار منتشر
شـمردن نـص کتـاب  يموجـب محـور ،ناپذیري آنبود که با دفاع از اقتدار متون مقدس و خدشه

اقتـدار مـتن  ۀایشان الزم ،بر این اساس. )130، ص1383، هالل( دیگرد» الفظیتفسیر تحت«مقدس بر 
هـا، ایـن ر در قرائـتثـنباید به بهانـه تکاند که شمردهی یکسان و روشن از این متن قرائتمقدس را 

  .)13، ص 2001(بروس،  درهم شکنداقتدار 
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نجـات شـوند، شـناخته مـی» یلیانج يهاروتستانپ«که امروزه بیشتر با عناوینی همچون  ،این جریان
معتقدنـد کـه نیـل بـه ایـن  و شمردندیت برمیحین هدف مسیترمهمعنوان به انسان را يروح و رستگار

ر ارائـه نشـده و در ین تفسـیـه اک یتا زمان و ر استیپذل تحققیانج »یر لفظیتفس«فقط از رهگذر  ،هدف
و  ینـونک يرهایتفسـبـه همـین دلیـل،  دوار بود.یبشر ام يتوان به رستگاریرد، نمیروان قرار نگیار پیاخت
بایـد همچـون  را »یـیگرانص« ،رونیـااز. )1385(خسروي،  تندسیشر ني ببرا ين رستگاریج قادر به تأمیرا

ان یـادگرایاز بن ياریبسـچراکـه  ؛دانسـت یـانادگرایبنو روشی راهبردي در نگـرش الهیـاتی نقطه عطف 
شود کـه دلیلـی تنها در مواردي مجاز شمرده می ،لیانج یالفظر تحتیتفس بر این باورند که ترك یحیمس

 يهـالیانجعـدم وثاقـت  ،قائل شدن به چنین امـري ۀالزم. )129 ، ص1392زیز، (عبر خالف آن اقامه شود 
  .است عبري) و بازترجمه مجدد آن(مرجعیت یافتن نسخه اصیل اناجیل  رایج و

 از جمله آثار گرایش به این رویکرد، نفی بسیاري از شعائر موجـود توسـط ایـن جریـان اسـت؛
هایی همچون بازگشت آموزهبر همین اساس، ه است. نامی از آنها در کتاب مقدس برده نشدچراکه 
، رسـتاخیز زایـی حضـرت مـریمبر رخـداد بـاکرهتأکید  ،الوقوع و جسمانی حضرت مسیحقریب

 اساس ایمـان مسـیحی شـمرده شـدندعنوان به ،و کفاره دادن او براي گناهان و... حضرت عیسی
حقانیت باورهـاي خـود،  افراطی حولاندیشی جزم بنیادگرایان همچنین با. )27 ص، 6 ، ج2003(دولز، 

(فـرم، نداشـته ابـایی  نیـز خود و باطل شمردن آنـان مسیحیان مخالف قاطبه خواندن مسیحیغیر از

تأکیـد  »برگزیـدهز غیربرگزیـده ا«و  »رسـتگار از غیررسـتگار« میـان تمییز دقیق بر ،)291 ص ،1945
  .)495 ، ص1379(هی وود،  ورزندمی

ن یـار اکـ ،در ادامـهگیري این جریان در محیطی خردورزانه سـامان یافـت، امـا هرچند اساس شکل
هـاي فعالیت و باگسترش )14ـ13 ، ص2000(نول،  وخامت گذاردبه  افراطی رو جنبشیک عنوان به انیجر

نـه محـدود ه اجراي منویات خود را به نفع همه جامعـه و کبا توجه به این، گوناگوندر سطوح  اجتماعی
 تصـاحب و اجتمـاعی گونـاگونهاي خـود در قالـب نهادهـاي تشدید فعالیتبا  دید،ن فرقه میبه پیروا

هـاي فشـار و ارعـاب، ت در نهادهاي نظامی و حتی ایجاد گروهکه با شرکمناسب سیاسی و اجتماعی، بل
  ).29ـ19 ، ص1998هریس، ت (گام برداشنیل به اهدافش مسیر در 

باشد که با هدف بازگشت به خلوص دینـی، رجـوع بـه یسم میمدرنبنابراین، بنیادگرایی جنبشی ضد
و  )191 ، ص5 ، ج1987 (الیـاده،اللفظـی متون بنیادین را با بازتفسیر کتاب مقـدس بـر اسـاس تفسـیر تحـت

  .)508 ، ص1379(هی وود، کندمی هاي مبتنی بر سنت دنبالحذف کلیه آموزه
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  گراگرايي سلفنص
ایـن واژه در  .)231، ص 6ج تـا، بیمنظـور، ابـن( معنی گذشته و پیشینه اسـتبه  ،»سلف«برگرفته از » هیسلف«

از سـلف صـالح و  احکـام فقهـیبرخـی است که در عقایـد و سانی م براي کلَو عَ عام عنوانی ،اصطالح
و سـایر سـنت از آنها، همانند ائمۀ چهارگانـۀ اهـلپس و پیشوایان امت اسالم  نخستتابعین در سه قرن 

.. و. عبـدالوهاببن محمـدو  قیمابنو  تیمیهابن همچونمسلمانان اولیه هستند،  ةشیوبه  عتقدمه کعلمایی 
ر یـنظهـا گروه را بـراي اشـاره بـه سـایر» خلفی«، اصطالح مقابل در. )159 م، ص2005(حلمی،  نندکپیروي 
  .)53، ص 1390، احمد عابدي(برندبه کار میه و اشاعره یدیماتر ،معتزله متکمان،
امـا در . گـرددمیهاي نخست صدر اسـالم بـازگرایی به سالنص ۀگرایان، پیشیناس ادعاي نصبراس

، ظـاهرگروي دینـی »گريسلفی«گیري با شکل ،و پس از آن» گراییحدیث«هاي بعد و با ظهور موج قرن
اونـد، به عدم جسمانیت خد» قرآن«تري را به خود گرفت. نظیر آنکه با وجود اشارات مکرر روند افراطی

، اسـتواء )1 :همجادلـ(سمع ، )253 :هبقر(، تکلم )10 :فتح(وجود تعابیر متشابهی همچون، ید، فوق ، )11 :شورى(
ایشان قائل به صفات جسـمانی بـراي خداونـد و حمـل . گرایان گردید.. رهزن برخی سلف.و )4 :سـجده(

نظر متفاوت در بـاب صـفات اظهار در دو تیمیهابن براي نمونه،صفات خبریه بر معناي ظاهري آن شدند. 
را نفـى و اثبـات جسـمانیت خداونـد متعـال ال از ؤجا سـکه نشان از سردرگمی وي دارد، در یک ،الهی

 ،6 جق، 1386تیمیـه، (ابـنخوانـد مـیبدعت واسطه عدم اشاره بزرگان گذشته به جسمانی بودن یا نبودن، هب

ولـی بـراي خـدا جهـت  ،ینـدکه قائل بـه دیـدن خدانیکسا«دارد: اعالن می ،در جایی دیگراما . )547ص 
 .)219ص  تـا،، بیعبدالوهاب(» دانند، سخنشان به حکم ضروري عقل معلوم الفساد استفوقیت را ثابت نمی

عـانی اهـل علـم، م :همچنین ضمن مخالفت با برگرداندن لفظ از معنی ظاهري آن، معتقد اسـت تیمیهابن
کنند و مدلول ظواهر قرآن از اثبات وجـه و دسـت ابهات باشد درك میچه از متشآیات و احادیث را اگر

  .)35ـ34 ق، ص1305ابن تیمیه، (.. در معناي حقیقی آن صحیح است .و وجه و چشم و
آیـد، امـا از شمار مـیگرایی ابزاري راهبردي براي تحقق تهذیب دینی بهنص ،هرچند در میان سلفیان

گرایـی بـه سـلفامـروزه، . نباید غافل بـودی با این رویکرد نیز هاي مختلف سلفمواجهه گروهچگونگی 
هـاي از چهـره. گرایان مـذهبی تبـدیل شـده اسـتاي از تهذیبگسترده عنوانی عام براي اشاره به طیف

در  الـدین اسـدآباديجمـالطلبـان متجـددي همچـون ، تا اصالحمحمدبن عبدالوهابمتعصبی همچون 
کـه از  ،گـراموجـب شـده تـا تهـذیب دینـی نـص ،هـاد. این خلطشونگرایان محسوب میجرگه سلف

کـه ایـن درحـالی. طلبان دینـی تعمـیم داده شـودگري است، به طیفی وسیع از اصالحهاي سلفیویژگی
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هـاي شـاخص مانـده از چهـرهگراست. هرچند در آثـار برجـايبیشتر عقل الدینجمالگرایی در تهذیب
گرایی بـا همقطـاران دیگـر هاي مشترکی در نگرش به متنویژگینیز به  قطبسید همچون اخوانسلفی 
بدون آنکه از تفاسـیر و  ،فی ضالل القرآنکتاب تفسیر قرآن به قرآن وي در  ةخوریم. شیومیشان برسلفی

بسـندگی قـرآن و خود نشـان از بـاور وي بـه دتوانـاحادیث دیگر در بافت اصلی اثر خود بهره گیرد، می
توجهی از بدبینی او به این سـنت بخش قابل ،زعم ويو به سنت متصل داشت. بهگراي ارویکرد گسست

پـاکتچی، و  هوشـنگیر.ك: ( گرددمیمتصل، به محور جعل و تحریف و بدفهمی نصوص در طول تاریخ باز

تـالش نمـود تـا  ،عـالم برجسـته حنبلـی هیتیمابني، در قرن هفتم هجرگونه که آن. )191ـ188 ، ص1389
فالسـفه و عرفـا و خرافـات عامیـان هاي با بازگشت به قرآن و سنت، اسالم را از بدعت ،شزعم خویبه

  .تیمیه)، مدخل ابن1385(زریاب،  نجات بخشد

  گرايينصپوشش خشونت ديني در 
به معنـی اثبـات مشـی  ،هاي بنیادگرا و سلفیبر وجود خشونت در گروهتأکید  است کهیادآوري الزم به 

هاي مـذهبی بسـیاري خـارج از ها و فرقـهنیست؛ چراکه در طول تاریخ جریانها روهگ اعتدال براي سایر
  اند.خونینی را رقم زدهمذهبی هاي داري کشمکشآن دو نیز در پوشش دین

گـري مـذهبی گرایی با بروز خشونت و افراطیوجود ارتباط میان نصممکن است  ،در نگاه نخست
کـه  ،ده اخیرسبررسی چرایی اِعمال خشونت در بسیاري از وقایع یابی و چندان ملموس نباشد، اما ریشه

گرایانـه در اسـتنباط از است که تمایل بـه تحلیـل نـصاین در پوشش مذهب انجام گرفته است، گویاي 
  هاي افراطی بوده است.ساز حرکتمتون دینی، از جمله علل برجسته و زمینه

ن تمثیل، مجاز، اشتراکات لفظـی و معنـوي، همچو ،هاي ادبی متنوع در متون مقدسوجود آرایه
تـر ضرورت عدم اکتفا به معناي ظاهري در فهم و استمداد از دانش تفسیر را بیش از پیش برجسـته

منظور، مفسر را بـه بدین هاي پیشینی و بایسته عدم کاربست قواعد تفسیر و مهارتچراکه  ؛کندمی
هـاي برجسـته الهیـاتی در از جمله شخصیت اسینئتوماس آکوي خواهد کشاند. أرتفسیر به  ۀورط

خدا معنـا را فقـط در کلمـات قـرار معتقد است: الهی کتاب مقدس،  أبر منشتأکید  دوره مدرسی، با
 ،روایـنکند نیز واجد آن معنا هسـتند. ازها اشاره مینداده است، بلکه چیزهایی که این کلمات بدان
ست کـه خـود مشـتمل بـر سـه معناسـت: مجـازي معناي اولی ظاهري و دومی، تفسیري معنوي ا

نگاشتند، فقط معناي ظـاهري اخالقی و عرفانی. آن هنگام که نویسندگان اصلی کتاب مقدس را می
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کـه در ضـمن معنـاي معنـوي  ،نیز آن سه معناي دیگر رااما خود خداوند  ،است مدنظر ایشان بوده
  .)119ـ118، ص 1392(عزیز،  اراده کرده است ،بود

نگـري و خـردورزي در اسـتنباط را ژرف ،که بسیاري از اندیشمندان براي نیل به حقیقت دیندرحالی
 ،داننـد. در اسـالمشمرند، برخی دیگر تکیه بر علوم معقول و تفلسف را رهـزن ایـن مسـیر میحیاتی می

رآن بـراي که خدا در قـبدانجا تا ، شمار آمده استمثابه دو بال و مکمل یکدیگر بههمواره عقل و شرع به
خداونـد در . )169 عمـران:آلو  76 ،44ه: بقر( دهدها را مورد نکوهش قرار میانسان ،ترك خردورزي و تعقل

 ،سـپس. شمردمیقرآن و برخی دیگر را متشابهات بربرخی از آیات را با عنوان محکمات و اساس  ،قرآن
در حوزه علم الهی و پیشـگامان در  اًویل آن را صرفأبا اشاره به وجود احتماالت مختلف در متشابهات، ت

انگیزي و برگزیـدن تفسـیر مـدنظر کند و گرایش منحرفین به متشابهات را به قصد فتنهدانش منحصر می
د روي تفسیر، آیا نبایـخیز اینچنینی در پیشهاي آفتوجود نقطه با ،حال. )7: عمرانآل( داردخود اعالن می

  گرایانه در تفسیر قرآن تردید جدي نمود؟نسبت به کفایت و صالحیت رویکرد نص
ـاب مقـدس، در امـوري هاي بنیادین در نگاه به ماهیت و ویژگیفارغ از برخی تفاوت هاي قرآن کریم و کت

ـاب مقـدس  أهمچون اتفاق در منش ـا نبـودن مـتن کت الهی الفاظ قرآن کریم و اختالف گسترده در الهی بـودن ی
ـادیق نـصبرخی از برجسته، )42ـ38، ص 1380 (جمعی از نویسندگان، ـا هکـه بـرا، گرایـی ترین مص طور مسـتقیم ی

  گذرانیم.را در دو حوزه اسالمی و مسیحی از نظر میدارد، مستقیم در گرایش به خشونت نقش غیر

  گرايانهاي اسالمي در ميان سلفتفسير غلط برخي آموزه. ۱
جـدي سـلفیان تأکیـد  هـا مـوردسرچشـمه که با داعیه رجوع مسـتقیم بـه ،عدم رجوع به سنت پیشینیان

چـون همموجب شد برخـی گرایشـات سـلفی، در تحلیـل واژگـانی  ،)6 تا، صقیم، بی(ابن رودشمار میبه
اسـت روشـن . )179ـ 178ق، ص1428(ر.ك: الخطیب،  ي در پیش گیرندأتفسیر به ر... و» قتال«، »جهاد» «کفر«

ي فـوق، موجـب شـد کاربسـت هـر نـوع خشـونتی، اي در تبیین مفـاهیم محـورتمسک به چنین شیوه
  خود گیرد.ه اي شرعی بوجهه

  شود:ها اشاره میبرانگیزترین این اصطالحات و آموزهدر ذیل به برخی از چالش

  توحيد، شرك، كفرالف. 
ذاتـی، وحید (نظیـر توحیـد هاي مختلف تها میان مسلمانان در ساحتباوجود برخی تفاوت نگرش

 در شرك ،روعبادت براي خدا تردیدي ندارد. ازاینانحصار  در مسلمانی اما هیچ)، صفاتی و افعالی
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 تـریندر شـمار بـدیهی ،در عبودیت توحید گویا. نیست جمع قابل گاههیچ بودن موحد با عبادت
 یعنـی ،رود. شركمی نیز در نقطه مقابل توحید به کار» شرك«رود. شمار مینزد مسلمانان به اصول
(ابـن فـارس،  کدام مالکیت استقاللی در آن نداشته باشندهیچ کهايگونههب نفر دو ینب مشترك چیزي

  .)265 ، ص2 ، جق1404
هـایی کـه از منظـر سـلفیان از مصـادیق شـرك ترین آموزه، یکی از برجستهگذشتبا توجه به آنچه 

شـد و ري عادي تلقـی مـیام ،تیمیهابن اي که تا پیش ازلهئرود، توسل به اولیاي خداست. مسشمار میبه
با عنایت به واسط بـودن ایشـان  ،بدون مدخلیت قید حیات و ممات و حضور و غیاب ،توسل و استغاثه

بـا  تیمیـهابـنبرخی آثـار  در ،این رفت. با وجودشمار نمیبها حرام یبه خدا و  كشرمیان خدا و بندگان، 
 مبر در زمان حیات ایشان جائز شمرده اسـتاز پیا تفصیلی بدون دلیل، توسل و طلب شفاعت را منحصراً

خـدا را شـرك و وسـاطت پیـامبران و سایر موارد توسل اسـتغاثه از غیردر  .)34، ص1 ق، ج1396حجر، (ابن
  .)23ـ22، ص1 جتا، تیمیه، بی(ابن صالحان را براي جلب منفعت و دفع مفسده بدعت شمرده است

و  56فی شرك ادعایی در پوشش توسل، آیـات مورد ادعاي برخی سلفیان براي ن از جمله آیات
مـدعی  ،بـه ایـن دسـته از آیـات ،با این اسـتداللاست. ایشان  سوره حمد 5 ۀو آی سوره اسراء 57

. )14ــ12 ، صهمـان( شده اسـتواقع  نکوهشمورد و  خدا منعرتوسل به غی ،که در این آیاتندهست
آلهـه  یسـتگیمشرکان و عـدم شا يمعبودها تیالوه ینخست درباره نف هیدو آ است کهروشن 

تقـرب بـه درگـاه  ايبه مسئله توسل به امور مقدس بـر یارتباط گونهچیپرستش بوده و ه يبرا
با اعتقاد بـه اسـتقالل  خداریکمک از غ یدرصدد نف نیز سوره حمد 5 هیآ ،نیندارد. همچن یاله

جستن از نمـاز  ياری ،میکه در قرآن کرهمچنان، طیاستعانت از خداوند با وسا ی، نه نفستآنها
  .)45 (بقره: مطرح شده است زین گریو امور د
عرض هدایت خـدا در در م فتنسوره روم، استنکاف از قرار گر 10ـ9 نیز با استناد به آیات قطبسید

. )6تـا، صقطب، بـید(سـی شـمردبلکه شامل جاهلیت قرن بیستم می ،مختص به عرب جاهلیاین آیه را غیر
، عالوه بر آن جاهلیـت ایـن دوره را فراتـر از جاهلیـت عصـر معالم فی الطریق در کتاب دیگر خود يو

خوانـد. او تمـام شـهرهاي رضایت به این جاهلیت را نیز همسـان بـا کفـر مـی. شمردمی رسول اکرم
هجـرت  النبـیۀمدینـاز مکـه جـاهلی بـه  همانند پیامبرباید میاسالمی را، شهرهاي جاهلی خواند که 

 ، صهمـان( اسالمی تشکیل داد و با جهاد، براي تشکیل حکومت اسـالمی تـالش نمـودیک شهر  ،نموده

هاي مخفی و نیروهاي پیشـتاز مبـارز در جهـت وجود شبکه ،هاي دیگر کتاب فوقوي در بخش. )19ـ17
  دگرگونی نظام جاهلی و جایگزینی نظام اسالمی به جاي آن را تجویز کرده است.
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و کفر به باورمندان توسل، شفاعت و نظایر آن از سـوي برخـی است که انتساب مکرر شرك شن رو
  از ظاهرنگري ایشان به الفاظ آیات و روایات است.برخاسته ثر از جمود بر نگاه خُرد و أسلفیان، مت

  بدعتب. 
 عیخداونـد بـدگونـه کـه همـان. در لغت به معنی ایجاد چیزي بدون سابقه و الگوي قبلی است »بدعت«

و  تـابکدر  یاصل هکاست  ياامر تازه در اصطالح نیز به معنی بدعت. )117 (بقره: است نیها و زمآسمان
در اسـت کـه  کردار یا نوشـتاري ،گفتار بدعت ،گرید عبارت به، )164 ، ص1ج، 1367 ،طریحـی( ندارد سنت

، 1ج تـا،بی، اصـفهانی راغـب ر.ك:( مسـتند نباشـد ینید مکمح اصولو  عتیشر صاحب و به شودوارد  نید

به معنی کاستن و افزودن در دین و انتساب آن به دین است که بـه نـوعی  بدعت ،طور خالصههب .)39ص
  رود.شمار میو تشریع الهی به نیتقن تصرف در

در  تیمیـهابـناي دیرینه دارد. نظیـر آن، نگـاه نظرانه به بدعت در میان سلفیان، پیشینهتلقی تنگ
) 5 :(طـه استواي بر عرش ةدربار مالکوي به آنچه که از است. آیات صفات  ویلأردن تبدعت شم

 »!االستواء معلوم و الکیف مجهول و االیمان به واجـب و السـؤال عنـه بدعـۀ« نویسد:، و میپرسیده
زیارت قبور را به دو قسمت ـ شرعی و بدعی ـ تقسـیم او  ،در جایی دیگر .)287 ، صتاتیمیه، بی(ابن

در تقابل  ،)12، ص 4ج  ،تابی، (مسلم »ال تُشَّدُّ الرِّحالُ اِال اِلی ثَالثَهِ مَساجِدَ« با استناد به روایت کند ویم
بار سفر بستن تنها بـراي سـه مسـجد (مسـجدالحرام، مسـجدالنبی و ها مستند قرآنی و روایی، با ده

 دانـدنمی را جـایز صـالحان و نپیـامبرا قبـور زیارت به نیت سفر ،را مجاز شمردهمسجداالقصی) 
هایی را همسان با شـرك بـه خـدا در نهایت بروز برخی چنین بدعت يو. )21ـ18 تا، صبی تیمیه،ابن(

 النبیي نظیر بازگرداندن مسجدبر امور چالش برانگیز ،شمرد. امروزه نیز برخی اتباع معاصر اومی
بـوي را حرکتـی در راسـتاي توحیـد کشی پیرامـون مضـجع شـریف نو دیوارتأکید  به حالت سابق

  .)68، ص 1ج  ،تالبانی، بی(اال شمرندمی

  تكفير ارتداد وج. 
اسـت کـه جهـت  آناز  ،یـک فـردنهان کردن و پوشاندن است. اطالق کفر به  يبه معنا لغت در »ریکفت«

در . )434ــ433 ص تـا،بی ،اصـفهانی (راغـب نهـدیبر دل خـود پوشـش مـ ،يبا کفرورز ای کتمانرا  قتیحق
 میدر قـرآن کـرنظیر انتساب کفر . استگروه  اینسبت دادن کفر به شخص  یبه معن »تکفیر«ح نیز اصطال

  .)17 (مائده: درنپندامیرا خدا  حیکه حضرت مس یکسان به

۴۴     ،۱۳۹۴بهار ، دوم شمارهششم،  سال  

داراي ضوابط مشخص شـرعی، در بسـیاري از  مند وسان یک آموزه دینی قاعدهرا به »تکفیر«هرچند 
بهره جستن از عنصر تکفیر در پوشـش تفسـیر توحیـد، شـرك، کفـر، بـدعت و ما اتوان یافت، ادیان می

ساز خشـونت زمینهعوامل مهم هاي شخصی و استنباط نادرست، به یکی از هم بر اساس تلقی آن ،ارتداد
نسـبت بـه کسـانی کـه را که قرآن کریم اطالق کفـر حالیدر ل شده است.یبدتو افراط در دوران حاضر 

  .)94: نساء( مورد نکوهش قرار داده است ،اندودهاظهار اسالم نم
هـاي بدون توجه بـه مـالك ،هایی از سلفیاننسبت به مفاهیم فوق، موجب گردید که طیفبسته نگاه 

 102گراي خویش، بـا اسـتناد بـه آیـاتی همچـون ردنگر و متنبا تکیه بر تلقی خ شریعت اسالمی، صرفاً
باور به برخـی شـعائر و آداب اسـالمی خالف توحید شمردن  ا، بو نظایر آن أسوره سب 22سوره کهف و

بـا  ،)15ـ12ص ق، 1410تیمیه،(ابندانسته  .. را شرك در توحید.و» تبرك«، »توسل«، »زیارت«، »شفاعت«نظیر 
 شـمرندتفکیک گذاردن میان شرك در توحید و عمل، شرك در توحید را موجب خروج قطعی از دیـن 

  .)19، صق1410 همو،؛ 329ص ، 7 ، جق1386تیمیه، (ابن
بیـان هـایی را بـراي تکفیـر قراوالن تکفیر، در برخی آثار خود، مـالكیکی از پیشعنوان به ،تیمیهابن

برخی دیگر را بـا  ،يکه وکند. درحالیا محکوم به کفر میو بسیاري دیگر ر انیعیش ،واسطه آنهکند و بمی
از بسـیاري  ،واسـطه آنهکـه بـ ،دارد! نظیر تشبه به کفاریوجود دارا بودن برخی شرایط، از تکفیر معاف م

. موجـب تکفیـر واقـع شـوندد واسطه تمایل و یا انجام برخی رفتارهاي متداول در غرب، بایهن بانامسلم
در آثـار او مـوارد متعـددي دال بـر مقابل، در . ورزدوي از تصریح به تکفیر ایشان امتناع می ،این با وجود

ص  ،3، ج تـا؛ همـو، بی477، ص ق1386تیمیـه، (ابـن شوده شیعیان و تکفیر آنان مشاهده میدشمنی او نسبت ب

به واسطه کافر و مشرك شمردن ایشـان، بـه ، محمدبن عبدالوهابنظیر پیروان وي  ،برهمین اساس. )353
حالی اسـت در  ،این امور. )4 ص ،ق1406عبدالوهاب، بن(ا دهدحالل بودن خون و غارت اموال آنان فتوا می

روزه و زکـات و  ،نماز، حـج ،روز قیامت تصدیق ،شهادتین«در اسالم و ایمان که در منابع فریقین، مالك 
 ،صرف شهادت به وحـدانیت خـداپرشماري و روایات  )78، ص 1ج م، 1981(بخاري، شمرده شده » خمس

مـال آنـان دانسـته  بدون التزام عملی بدانها را سبب تعلق احکام مسلمان و ضرورت حفـظ جـان و حتی
  .)1871، ص 4، ج تابی (مسلم،است

وي همچنین بر اساس تفسیر ظاهرگرایانه خود از شرك، کفر و بدعت از آیاتی که بـه برخـی از آنهـا 
، »یسـتطاب«، »مرتـد«، »وجـب توبتـه و اال قتـل« کار بردن تعابیر مختلفی همچونها با بهباراشاره گردید، 

کـه در بسـیاري  ،هـاي اودر بافت فکري سلفیه تکفیري نهادینه نمود. تکفیر.. خشونت را .و »حالل الدم«
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بدیل در تکفیـر میـان سـلفیان اي بیتوان یافت، او را به چهرهموارد براي آنان مستند قابل اعتنایی نیز نمی
  .)361ـ351ق، ص1418: مشعبی، ر.ك(بدل ساخت 

یـز در تشـدید گـروش بـه تکفیـر در دروان و همفکـران او را ن سید قطبهایی همچون ثیر اندیشهأت
گسـترده اسـتعمار غربـی بـه جهـان اسـالم و انحطـاط و  . پس از هجمهدور داشتاز نظر د حاضر، نبای

تحلیـل شـرایط معاصـر خـود در قالـب عنـاوینی  بـا ،طلبان مذهبی مصراصالح ،ماندگی مسلمانانعقب
صـدد گـذار از افـول جوامـع در ،»الحـربارداراالسـالم و د«قسیم جهان به و ت» جاهلیت مدرن« چونهم

هاي عربی و بازگشت بـه خالفـت اتحاد سرزمین و نانااحیاي عظمت مسلمحرکت به سمت  اسالمی و
سوره تحریم  11سوره مجادله،  22او با استناد به آیاتی نظیر . )135 ص، ق1428 ،(خطیب برآمدندعثمانی 

فارغ از تعلقات متداول، مقابله و نبرد با دارالحرب را  ،مبا فراملی و فراقومیتی خواندن داراالسال ،...و
جامعـه همچنین  يو .)121ـ119، ص 1390(قطب، شمرد می براي حاکم ساختن شریعت اسالم ضروري

بـا اسـتناد بـه آیـات  ،ها در وضع قوانین و تسلط بر آنها دانستهانسان بر هاانسان بندگی جاهلی امروزه را
استقامت براي وصـول بشـریت ایستادگی و سوره قصص،  50سوره شوري و 15متعددي همچون آیات 

خـاص  برنامـه اساس بر رهبري این گرفتن دستهب و بشر رهبري از جاهلیت به آسودگی در پرتو خلع
  .)128ـ125ص ن، هما(شمرد اسالم را وظیفه مسلمانان می

 انی خود اعم از شـیعیان و سـنیان ون مبابسیاري با تکفیر مخالف ،اساس، امروزه مفتیان تکفیرياین بر
 .سپاه صحابه، طالبان، القاعـده، داعـش و.. نظیر هاي نظامی متعدديبر ضرورت مقابله با آنان، گروهتأکید 

عـراق، افغانسـتان، عـراق،  چونهمی در کشورهایهاي نظامی اند. حضور و تقابل این شاخهرا سامان داده
 .دنبال داشته استهاي بها و فجایع گستردهنت..، خشو.سوریه، پاکستان، لیبی، یمن و

  جهاد و قتالد. 
در کنـار  ،هاي رایج میـان سـلفیان از مفـاهیم فـوقتوان حدس زد که قرارگیري برخی تلقیراحتی میبه

و تحلیـل  لیـر و تأویو فارغ از هرگونه تفسـ با تکیه بر معناي ظاهري ،برخی آیات متشابه در باب جهاد
سـوره  216و  193 به کجا منتهی خواهد شد. وجود برخی آیات در قرآن کریم همچـون، ن نزول آنهاأش

، مستمسـک و مـات قـرآنکبـا مح آنهار ین نزول و تفسأبدون توجه به ش ،...وسوره انفال  65آیه و  بقره
تکفیري در اعمال خشونت و کشتار خونین مخالفان خـود در پوشـش ـ  هاي سلفیتوجیهی براي جریان

در هـا گـروه جهـادي در دوران معاصـر، گیري بیش از دهو کافر گردیده است. شکل ر، مشركگذابدعت
  پذیرد.گرایانه دینی صورت میهاي نصبا تلقی ،متعدد ،هاييتکفیرپوشش 
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قرآن، ایدة جنگ نامحدود به رسمیت شناخته نشـده آیات ک از یدر هیچدرحالی است که،  ،این امور
 جنگنـد، پیکـار کننـدمسلمانان باید با کسانى که با آنها مىکریم مبنی بر اینکه  قرآنتأکید رغم علیاست. 
 و )2: مائـده؛ 190: بقـره(کنـد نهی میبه دیگران خداوند مسلمانان را از تجاوز ، در آیات متعددى، )33(مائده: 

  )61(انفال:  ورزد.در صورت گروش دشمنان به صلح، بر ترك مخاصمه با ایشان تأکید می
اندیشـمندانی . شـمرندتنها جهاد دفاعی را در اسالم مجـاز مـی ،مسلمانهاي فق ةکه عمدرحالید
 خواندمی بخشجنبشى آزادىرا اسالم تر بدان اشاره شد، با استناد به آیاتی که پیش قطبدسیچون 

) و دارالکفـر»(دارالحرب«او با تقسیم جهان به . ها و آزادى بشریت آمده استکه براى نجات انسان
وي  .کنـدمی، بر لزوم کسـب آمـادگی بـراي جهـاد و دسـتیابی بـه قـدرت را مطـرح »داراالسالم«

بـه  ،یبه طور ضمناستقرار حاکمیت خداوند بود و براي معتقد به لزوم دستیابی به قدرت  ،همچنین
و آنهـا را الزم  يهـردوو  )60 ، ص1390، (قطب کندیو کتاب اشاره م ریشمش قیاسالم از طر ترویج

  .خواندیم گریکدیملزوم و مکمل 
تحلیـل  بـه ،»ل اهللایجهـاد فـى سـب«عنـوان با  معالم فى الطریقتاب کآغاز فصل چهارم در  قطبسید

بـر اسـاس ه کـاسـت مـدعى  ،ابن قیم. وى به نقل از کنداو اشاره می زاد المعاداز جهاد در کتاب  قیمابن
 بسـتگاناز را ه دعوت کابد یت مىیمأمور ام نخستگسب رسالت، در کاز پس امبر اسالم یپ ،آیات قرآن

هجـرت پـس از . صبر نمایدتوصیه به  ،را انذار و در عین حالعرب تمامی اقوام  ،خود شروع کند سپس
، ننـدکه بـا وى جنـگ مـىکـسانى کنار دعوت، تنها با که در کدهد دستور مى ،ل دولتکینه و تشیبه مد

ى یه تـا اسـتقرار نهـاکدهد امل اسالم، خداوند دستور مىکتقرار ن مراحل و اسیاز طى اجنگ نماید. پس 
  ن بجنگد.اکن، با تمام مشرید

 شـدند برحذر داشتهابتدا از جنگ در چندین مرحله، ، مسلمانان سیدقطبو ا تبعو به قیمابنطبق نظر 
افتنـد یتور دسـپس از قدرت یافتن  ،تیدر نهاابتدا مجاز به جنگ با مهاجمان شده و  ،و طی چند مرحله

  .)43(همان، ص ان وارد جنگ شوندکه تمامى مشریه علک
او همچنین با استنباط ظاهرگرایانه خود از آیات جهاد، بـا حملـه بـه کسـانی کـه جهـاد را در جهـاد 

  دارد:اعالن می ،کننددفاعی منحصر می
بـه عبـادت خالصـانه  هاي روي زمین را از بین بردارد و مـردم رابرنامه اسالم این است که تمام طاغوت

کنـد بـه کشد و یا آنان را مجبـور میهاي سیاسی حاکم را درهم میترتیب که نظامخداوند درآورد. بدین
تا مردم بتوانند با آزادي کامل آن را بپذیرنـد یـا  .اینکه جزیه بپردازند و تسلیم بودن خود را اعالن نمایند..

است که براي رسیدن به یک هدف واحد یعنـی اختصـاص  خواستهاین دین همیشه از آنان می د...رد کنن
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دادن به عبودیت خدا و سرتافتن از عبودیت بندگان گام بردارد و در این قاعده هم هیچ سازش و توافق و 
  .)46ـ44 (همان، صنرمشی وجود ندارد 
بـه » جهـاد«کـه امـروزه در پوشـش آمـوزه  ،هاي شاخص تکفیريبا نگاهی به سخنان برخی چهره

 قطبسـیدهاي ایشان از اندیشهاز ورزند، اثرپذیري برخی افروزي مبادرت میار و ترور و آتشکشت
فـی در  سـیدبه تفاسیر  استناد مکررگذاران القاعده، با یکی از بنیان الدنبن . د استوبه خوبی مشه

سـاختن بر عدم اکتفا به شعائر تعبدي و ضـرورت حـاکم  ،هاي اوو بیان برخی اندیشه نرآظالل الق
 يالظـواهرایمن دیگر تکفیري معاصر، . )4، ص1 ج ،تابیالدن، بن( گویداسالم در تمام زمین سخن می

 یشـیاندروشن ،قطبسـیدبـا تجلیـل از  »امبریـپرچم پ ریسلحشوران ز«عنوان  نیز در کتاب خود با
  .)65 ص ،1390،برگن( !دانستیم او ونیخود را مد

  رايان مسيحينگرش موعودگرايانه در بنيادگ. ۲
که بنیادگرایان، بر پایبنـدي  گیري باورهاي جدیدي شدگرایی در میان بنیادگرایان، شکلتبعات نص

به سبب تبعـات » هاي موعودگرایانهآموزه« ،. در این میانکنندمیتأکید  به لوازم تحقق آن باورها نیز
اسـتنباطات موعودگرایانـه از  ،صخاطور هب ي برخوردار است.اها، از اهمیت ویژهگسترده باور بدان

رود. این زاویه شمار میهاي بنیادگرایان مسیحی بهانگیزترین دیدگاهبرچالشاز جمله کتاب مقدس، 
واسـطه پیامـدهاي متعـدد ایـن هکیشان مسیحی ایشان، بـاي است که برخی دیگر از همگونههنگاه ب

هاي ضدصلحی این جریـان، بـر گرشو ن اي قاهرانه از حضرت عیسیها در ترسیم چهرهنگرش
و تا حـد ارتـداد از مسـیحیت آنـان را مـورد تـوبیخ قـرار تأکید  آمیز بودن این چنین سخنانبدعت

  .)375، ص 1381: جوویور، ر.ك( اندداده
از باورهـاي مبتنـی بـر نگـرش نمونـه با محور قرار دادن موعودگرایی بنیادگرایان، به چنـد اینجا، در 

  کنیم:میاست، اشاره  که در سامان یافتن نظام فکري کنونی ایشان سهم بسزایی داشته ،نگرایانه ایشانص

  ا آسمانين يشهر خدا در زمالف. 
تـوان در که بنیان بسیاري از معتقدات ایشان است، را مـی ،ترین باورهاي بنیادگرایانیک نمونه از برجسته

وجو جسـت .).و. 12: 3؛ مکاشفه یوحنـا 8: 48، 3: 87زامیر(نظیر: م» شهر خدا«هاي زمینی یا آسمانی بودن تحلیل
کشـور خـدا در کتـاب آنچه راجع بـه وجـود  ،اوالً: معتقدند آگوستیناي همچون برجسته دانانالهی. کرد

ن یدو محـل معـ ،»ونیصـه«و  »قدس«اماکنی همچون ، اًیثان ،ینینه زم مقدس آمده، امري ملکوتی است و

۴۸     ،۱۳۹۴بهار ، دوم شمارهششم،  سال  

مؤمنـان بـه خـدا گشـوده همـۀ  يه به روکاست  یان آسمانکه دو مکبل ،ستیهود نی يناکس يبرا ینیزم
ن یزمـ دران را یحین موعود مسیسرزمایجاد ان یادگرایبن ،همهبا این؛ )894، 9ص  ،1391 ن،آگوستی.ك: ر( است

ح و شـروط تحقـق آن یبه بازگشـت دوبـاره مسـ ،»خدا شهر«ند: معتقد ،ردهک و آن هم در فلسطین دنبال
برپایی ایـن  ،آن را مسلم پنداشتهدر  يهودیومت کح گیريشکل بنیادگرایان مسیحی ،رود. ازاینداراشاره 

  .شمار آوردندبه عیسیحضرت ات رستاخیز مجدد مقدمیکی از را  حکومت
 حزقیـالپس از انتشار اعالمیه بالفور، بسیاري تشکیل دولت یهود را تحقق پیشـگویی  ،1918در سال 

و اتصال آنها به دیگـري  )37(حزقیال: » هاي خشکیدهدمیدن در میان استخوان«مچون شمردند و تعابیري ه
  دانستند.موعود را امکان تحقق یک دولت یهودي در سرزمین 

هـاي تـرین شخصـیتاز جملـه سرشـناس ،ولجـري فـالو  پت رابرتسونکه در کنار  ،هال لیندزي
بیـانگر مرحلـه امـر، گیرد که ایـن نتیجه می 8ـ7: 37قیالرود، با استناد به حزشمار میبنیادگرایان کنونی به

قوم یهود و نه حیات معنـوي آنـان را داللـت » رجعت جسمانی«اول پیشگویی کتاب مقدس است و بر 
آیات بعدي حزقیال نیز حـاکی از مرحلـه دوم و تولـد معنـوي یهودیـان پـس از کند. او معتقد است: می

 .)180 ، ص1989(لیندزي،  ت مسیحا استرجعت جسمانی نخست آنان در زمان رجع

هـا اسـتنباط ظاهرگرایانـه و گزینشـی اي است که در کنـار دهسان مقدمهبه ،تحلیل فوق از شهر خدا
خواسته و یـا ناخواسـته  ۀکه الزمروشن است  است.دیگر، نگرشی موعودگرایانه مبتنی بر این مکاشفات 

جویانـه در مسـیر تحقـق چنـین بات نژادپرستانه و منازعـهاین تلقی بنیادگرایانه، دامن زدن به برخی تعص
القـا جهـان دو قطبـی الهـی و شـیطانی،  اسـتناد بـدان امـر و با ،لیندزي .دارددنبال ه هایی را بگوییپیش

مین مـداوم بودجـه أجمله اعراب و مسلمانان را شیطانی خوانده و بـر تـ از ،هاها و ملتبسیاري از دولت
  .)173ـ170، ص1386(سایزر،  ورزدط ایاالت متحده براي مقابله با آنان اصرار مینظامی و اقتصادي توس

  وراثت زمينب. 
سـرزمین مقـدس، مـدعی نامشـروط بـودن پیمـان  ةبا استناد به کتاب مقدس دربـار ،بنیادگرایان مسیحی

 کوفیلداسـابراهیمی و وراثت ابدي زمین توسط قوم برگزیده در دوران واپسین هستند. بسیاري همچـون 
عنوان بـه و )1،2: 11(دوم قرنتیـان دوشیزه عنوان به چون تزویج کلیساهممقصود حقیقی از تعابیري : معتقدند

در کنـار اسـراییل مصـداق برگزیـدگی ا نیـز ، کلیسـا ر)7: 19؛ مکاشفه29: 3(انجیل یوحنا عروس آسمانی بره 
 ،زمیونیادگرا و صـهیـان بنیحیان مسـیـونـد میپ ،روایناز .)922 ، ص1907.ك: اسکوفیلد، ر(شمرند مذکور می
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مثابـه ابـزاري بـراي هرچند بنیادگرایان مسیحی، یهودیت را به رد.یگیهدف نضج م كاشترا یکبر  یمبتن
کننـد. در هاي کتاب مقدس و تشکیل حکومت مسیحایی موعـود خـویش قلمـداد مـیگوییتحقق پیش

  دارد:ده این جریان اظهار میشپرداز شناخته، نظریههال لیندزيزمینه، همین 
قـوم  ،.. عالوه بـر آن.بدیهی است که معبد سلیمان بازسازي خواهد شد. پیشگویی مقتضی تحقق آن است

تحت کنترل کامل یهودیان واقع خواهد شـد  یابد و اورشلیم مجدداًیهود بار دیگر در این سرزمین تولد می
ـیح اسـت رود که نزد ما مهمو سخن از بناي معبد بزرگ می تـرین نشـانه بازگشـت نزدیـک عیسـی مس

  .)58ـ56، ص 1983(لیندزي، 
 بر این امر ،از انجیل متی )27ـ24: 9(همچون دانیال ایشان همچنین با استناد به قطعاتی از کتاب مقدس 

براي هتک حرمـت و تخریـب مجـدد وعـده داده شـده،  ،بناي معبدتجدیدباید ورزند که میتأکید 
گیـري چنین نگرشی به این دسته از آیـات کتـاب مقـدس، موجـب شـکل ،ساننانجام پذیرد. بدی

هایی گردید که بنیادگرایان، گام نهادن در مسیر تحقق آن را محقـق سـاختن وعـده خـدا گوییپیش
بناي معبـد در مکـان اصـلی آن، هـا، سـومین تجدیـددر این پیشـگویی !دانندبراي فرجام جهان می

ناپذیر میان مسـلمانان و یهودیـان خواهـد بـود کـه هاي اجتنابگیري یک رشته جنگموجب شکل
  .)319 ، ص1386(سایزر،  دنبال خواهد داشتهرا ب آرماگدون

درحـالی اسـت کـه فقـرات بسـیاري  ،کید بر برگزیدگی و وراثت ابدي یهودیان بر سرزمین مقدسأت
(مزامیـر » دار خواهنـد بـوداشخاص فروتن وارث زمین خواهند شد و از صلح و آرامش برخـور. «..نظیر 
(اعمـال رسـوالن » بریده خواهد شد هرکس که سخن او را گوش فراندهد، از قوم او کامالً«و  )11: 37داوود: 

 گویاي عدم انحصار در ایشان است. ،ها نظایر آنو ده )23: 3

  گراييبازگشت گرايي و نقش يهوديان در تحقق هزارهج. 
را برگزیدنـد.  »گـراپسـاهزاره«مکاشـفه یوحنـا، دیـدگاه  20از فصـل  10ــ1بنیادگرایان با تفسـیر آیـات 

از بازگشـت مجـدد بـر پـیش گرایان معتقد به تحقق هزار ساله واقعی یا رمزي هستند که کلیسا پساهزاره
بر همین اساس، ایشان با اسـتناد بـه فقراتـی از . )249 ، ص1388(جمعی از نویسندگان،  بدي فائق خواهد آمد

گرویدن یهودیان به مسیح موجب سعادت آینده تمـام  :رومیان معتقدند 11ـ9همچون باب  کتاب مقدس
  .)60ـ59ص  ،1971مورراي، ( دنیا خواهد بود

تـا حـد زیـادي مرهـون پیگیـري مجدانـه اوسـت، گـروش » بازگشت یهودیـان«که آموزه  ،برایتمن
او بر این باور بود که تجدیـد . )27ـ26 ، ص2002(تون، بود  بینی کردهالوقوع یهود را به مسیحیت پیشقریب

  .)31ـ30 ، صهمان( دنبال خواهد داشتهاسراییل مسیحی، مرکزیت جهان مسیحت را بحیات یافتن بنی

۵۰     ،۱۳۹۴بهار ، دوم شمارهششم،  سال  

هاي کتـاب ساز تحقق وعدهاین نگرش به یهودیان، که در واقع بازگشت و قدرت یافتن آنان را زمینه
نظیـر آنکـه نماینـده پارلمـان . داران بسـیاري یافـترفپنداشت، در میان بنیادگرایان سنتی طـمقدس می

  ورزید:تأکید  نگاشت که در آن بازگشت بزرگ جهانبا عنوان  یتابکم 1621در سال  هنري فینچبریتانیا 
 ،بـردالمقـدس نـام میالقدس در کتاب مقدس آنجا که از اسراییل، یهودا، صهیون یا بیـتمقصود از روح

دا شامل یهودیان و غیریهودیان نیست، بلکه مقصود اصلی اسراییلی از زادگان اسراییل معنوي یا کلیساي خ
این نظر باید نسبت به بازگشت آنان به سرزمین مقدس و اماکن باستانی و سلطه بر دشمنانشان . یعقوب است
نیست که اینها تمثیالتی ... آنان کلیساي باشکوه خود را در سرزمین اسراییل برپا خواهند نمود اعمال گردد.

  .)14، ص8، ج1973(وریت،  هاي دنیوي و یا نجات از طریق مسیح بیان شوددر قالب مشابهت
شـوند و یها جمع مـبار دیگر از همه ملتل ییاسرایرسوالن، بن ةبراساس وعد«ز معتقد بود: ین اسکوفیلد
رت و منزلـت را در زمـین واالتـرین قـد مجـدداًدهنـد و کیش مـی و تغییر گردندیمشان بازنیبه سرزم

 1: 6اشـفه کتـاب مکر خـود از یز در تفسـین جاناتان ادرواردز. )1206، ص1907(اسکوفیلد،  »خواهند داشت
شـود ینم يریدهند و دیش مکیر ییان تغیهودیرود، ین میاسالم از ب ،ییرایپنید نهضت یطمعتقد است: 

نامـه وسـت ایـن آرمـان در اعتراف. )607، ص 1، ج1974.ك: ادواردز، ر( آورنـدیمان میح ایبه مس افرانکه ک
  گونه منعکس شده است:) این1658مینستر (

یهودیان بیدار شوند دشمنان حکومت فرزند عزیـز خـدا . ما آرزومندیم که دجال در آخرالزمان نابود شود
و صلح و  دتر شوند و تزکیه شونگیر آزادانه از نور و فیض خدا گستردهنابود گردند. کلیساهاي مسیح بهره

  .)70، ص 1386.ك: سایزر، ر( آرامش و عزت بیش از قبل جهان را فراگیرد
کـه  ،هـاي انگلسـتانگرایانه بنیادگرایان، تا بدانجا پیش رفت کـه برخـی پیوریتنگونه تصورات هزارهاین

انیـا اي خطـاب بـه حاکمـان بریتسهم بسزایی در گسترش تفکرات بنیادگرایانه در اروپا داشـتند، در نامـه
خواستار لغو ممنوعیت اسکان یهودیان در این کشور و حتی کمک به بازگشت آنان بـه فلسـطین شـدند. 

  شد.فراهم زمینه انتقال گسترده یهودیان با حمایت انگلستان، به فلسطین اشغالی رو، ازاین
دیم، ایـن و و یهودیـان بـوهـا شاهد پیونـد پیوریتن ،)اگر این دوره (قرن هفدهم و هجدهم ،روایناز

ویـژه در هبـ ،هاي انجیلیتري تسري یافت و آن پیوند پروتستانیافتهقضیه در قرن نوزدهم به دایره توسعه
 و یهودیان بود. امریکا

  حمايت از اسراييلد. 
بـه وجـود » بـاورهـزاره«و » دینـیپـاك«هاي از میان جنبش که عمدتاً ،هاي بنیادگرافرقه: بسیاري معتقدند

هریـک از آنـان، در سـه . اي، سیاسـی و..خاص مکاشـفههاي ود اختالفات متعدد و دغدغه، با وجآمدند
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مبتنـی بـر شناسـی فرجام«، »ظـاهري از کتـاب مقـدس ریتفسـ«: القول هستنداصل عمده با یکدیگر متفق
  .)66ـ65، ص 1386.ك: سایزر، ر( »بازگشت یهودیان به سرزمین فلسطین«و » گراییآینده

سـاز بـا رخـدادهاي دوران واپسـین و فرجـام جهـان، زمینـه ۀاب مقدس در رابطـهاي کتگوییپیش
مایـه ایـن پیونـد، اشـتراك منـافع بـن. گیري پیوند وثیقی میان طیفی از مسیحیان و یهودیان گردیـدشکل

مشروعیت یـافتن حرکـت  ،هاي کتاب مقدس در آخرالزمان بود. این گروهطرفینی در تحقق وقایع وعده
  هاست.گوییکه در گرو سامان یافتن این پیش ،دانندمییه تحقق حکومت الهی خود را در سا

  شمرند:میبر» حزقیال«بخش رویاي گیري دولت یهود در فلسطین را تحققبسیاري از بنیادگرایان، شکل
ـند. ایل میخاندان اسرائ یها تمامن استخوانیپسران انسان ا ياو مرا گفت: ا نـد: یگویشـان مـینـک ایباش

شان بگو: یت کرده به ام. لهذا نبوید و خودمان منقطع گشتیع گردید ما ضایما خشک شد و ام يهااستخوان
 يقوم مـن از قبرهـا يم. و شما را ایگشایشما را م ينک من قبرهاید: ایفرماین میهُوَه چنی یسلطان تعال

م و شـما را از یما را بگشـاشـ يقوم من چـون قبرهـا يل خواهم آورد. و این اسرائیشما درآورده به زم
هُوَه هستم. و روح خود را در شما خواهم نهاد تـا ید دانست که من یگاه خواهرون آورم آنیشما ب يقبرها

هُوَه تکلّم نمـوده ید دانست که من یم خواهم ساخت. پس خواهین خودتان مقید. و شما را در زمیزنده شو
  .)16ـ10: 37ال باب (حزقی ام. قول یهُوَه این استعمل آوردهه و ب

اند، بـر اسـاس هاي بنیادگرایی معاصر شهره شدهترین چهرهپیروان کلیساي انجیلی، که به شاخص امروزه
اي از اقدامات صورت گرفته توسـط گویانه خود پیرامون وقایع آخرالزمان، به صورت گستردهمبانی پیش

شان سامان یـافتن حکـومتی مسـتقل در آن . ایکنندمیاشغالی حمایت هاي رژیم صهیونیستی در سرزمین
کتـاب مقـدس دربـاره شناسـی اي حیاتی براي تحقـق فرجامسرزمین و رخ دادن چنین حوادثی را، الزمه

ان بـر یـهودیری، تسـلط غیحیان مسـیـادگرایبنآورنـد. شمار مـیرستاخیز مجدد و ایجاد حکومت الهی به
ن امـر ادامـه داشـته یـه اکـ یتا زمـانمعتقدند:  ،ستهتسلط شیاطین بر این مکان مقدس دانالمقدس را تیب

یکـی دیگـر ابد. یان یالمقدس پاتیبر بباید تسلط ایشان ، رو. ازاینردکظهور نخواهد  حیمس یسیع ،باشد
  د:یگوین رابطه میدر امسیحی  برجستهاز بنیادگرایان 

وه کـنتـرل کد، هـزاران سـال ریبگ يرد، جدیگیم يه خدا جدکرا  يد اموریداند همواره بایه مکطان یش
 ،جـهیش از قدرت ساقط شـد. در نتیم و بک 1967ه در جنگ شش روزه کنیار داشت تا ایمعبد را در اخت

وه کـه در کـ یسـانکه بـر کافت یان آن را کروز، اسالم امیپ يهایلیلو بلندنظرانه اسرائنگرش نادرست و
 م موضـع خـود در تپـه مقـدس خداسـتکیحطان در حال تیشکنند، تسلط داشته باشد.. دت میمعبد عبا
  .)44 ، ص1386(سایزر، 

شـمار وعـده بـهن یـشـدن ا یع در عملیتسر يبرا دینیاي فهیوظمثابه به ،حمایت از صهیونیزم ،در نتیجه

۵۲     ،۱۳۹۴بهار ، دوم شمارهششم،  سال  

شـود، شناخته مـی» یحیسم مسیونیصه«با عنوان که امروزه  ،سمیان نوظهور در پروتستانتین جریا آید.می
ضـد «ه یـدر آخرالزمان عل »آرماگدون«نبرد نهایی براي  یمنه بیش از پیش ایاالت متحدهبر لزوم اقتدار و ه

ابط، ضـ.ك: ر( داننـدمـی حیـاتیطق مختلـف جهـان را در منا امریکا یحضور نظامو  ،نمودهتأکید  »حیمس

ادن اقناع بیشتر افکـار عمـومی و مشـروع جلـوه دبراي در پی برخی وقایع خاورمیانه و  ،روازاین .)1382
مردان بیش از پیش رنـگ مـذهبی بـه ها به کشورهایی همچون افغانستان و عراق و..، ادبیات دولتهجمه

  .)1390(عزیزخانی،گیرد خود می
و تحـت عنـوان جنـگ مقـدس،  ینـیو د یمذهب يهان با پشتوانهیو نزاع خون يریدرگ، آنکهحاصل 

 يزیجنگ و خـونرکه ايگونههب. رودشمار میهب ییادگرایبن يهانمونه یتمام ياعتقاد کنفیجزء اصول ال
انـات ین جریـا یورد اصـلاخشونت به ره ،قین طریر است و از ایناپذاجتناب امري در دوران آخرالزمان

  .)166ـ89 ص ،2008(کیمبال،  شودتبدیل می

  گيرينتيجه
هـاي متعـددي در باهتدر اسالم، با شـ» سلفیه«ي مسیحی و »بنیادگرا«در بررسی تطبیقی میان دو جریان 

به متون مقدس و تمایـل » گرایانهنص«. رویکرد هستیممبانی و انتخاب شیوه مواجهه با متون دینی مواجه 
شـمار از جمله عناصـر مشـترك میـان آن دو بـه ،هاي دینیطلبانه در پوشش آموزهبه گرایشات خشونت

گرایـی مـذهبی و .. در افراط.، قومیتی وهاي سیاسی، فرهنگیرود. هرچند عوامل متعددي نظیر انگیزهمی
ساز را نیـز نقش عوامل زمینهنباید  ،این با وجود دارد.اي اِعمال خشونت در دو طیف فوق، نقش برجسته

سان دو عنصر مسـتقل در میـان به گرایی صرفاًگرایی و خشونتاز نظر دور داشت. در نگاه نخست، نص
گرایی، ارتباط معنـاداري اما با بررسی تبعات نصرسد، مینظر  و روش مطرح در این دو جریان به لفهؤم

  یابیم.درمیرا میان آن و بروز خشونت دینی 
افزایـی پیونـد را محصـول هم بنیادگرایان مسیحیجویانه افروزانه و ستیزهگرایشات جنگید امروزه با

، »موعودگرایانـه«هاي خـاص که بر اساس نگرش طلبی سیاسی برشمردمبانی عقیدتی بنیادگرایی و سلطه
عیـار ایـن جریـان از رژیـم حمایـت تمـام یابد.ادامه می امریکاتوسط کشورهایی همچون ایاالت متحده 

کـه بـا هـدف اخـتالف میـان مسـلمانان و هاي اخیـر، را هاي متعدد در دههصهیونیستی و تحمیل جنگ
هـاي کتـاب گـوییبه لزوم تحقـق پـیش از باورناشی توان تقویت جبهه اسراییل انجام پذیرفته است، می

عنـاوینی چـون  که امروزه بیشـتر بـا ،مقدس در قاموس عقیدتی بنیادگرایی مسیحی برشمرد. این رویکرد
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گرایـی گرایانه خود به کتـاب مقـدس، بـر بازگشـتشود، با رویکرد نصشناخته می» صهیونیزم مسیحی«
یکـی از مقـدمات الزم بـراي عنوان بـه ،جهـانیهودیان به سرزمین موعود و تحکـیم نفـوذ اسـراییل در 

  ورزد.میتأکید  گیري حکومت مسیحایی،شکل
فـت، نگـاه و أدوسـتی، رهایی همچون صلح، نوعلفهؤرغم آنکه بر رفعت جایگاه مدر اسالم نیز علی

 )125 :نحـل(جـدلی دین بر اسـاس تحقیـق و اسـتدالل غیردعوت به  ،)8 :همائد( قضاوت بر اساس عدالت
، هرگونـه اجبـار )6ه: توب(اي شده است، با تذکر مکرر به لزوم قبول دین از روي بینش و آگاهیویژهد تأکی

هـاي امروزه با بـه افـراط کشـیده شـدن نگـرشاین، با وجود . )256ه: بقر(کند در پذیرش آیین را نفی می
را هاي گسـترده خشـونتانـد، گري رشد و توسعه یافتهبر بستر سلفی که عمدتاً ،تکفیري در جهان اسالم

  در برخی کشورهاي اسالمی شاهد هستیم.
ها در تشدید بحران در کشورهاي اسالمی، عوامـل متعـددي هاي سیاسی پشت پرده قدرتانگیزهافزون بر 

» گرایانـهنـص«هاي نگرشبه توان جمله میآن . از نقش دارندهاي تکفیري بیش از پیش نگرشگیري شکلدر 
  دنبال داشته است.هن را باتکفیر و قتل و کشتار مخالف ،گذاريبه شرك، بدعت ، که حکماشاره کرد

۵۴     ،۱۳۹۴بهار ، دوم شمارهششم،  سال  
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