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چکیده
این نوشتار بر آن است که مواضع کالمی شیعه مانع شکلگیری و رشد افراطیگرری و
خشونتگرایری و تررویج تروریسر شرد و ممینرههرا و بسرترهای المم سوءاسرتااد
افراطیون برای توسعه دامنه اهل کار و ماهوم جهراد بره سرمت مسر مین و اقرداما
جنایی و تروریستی را سد میکند .بررسیهای این پرووه

نشران مریدهرد مواضرع

کالمی شیعه بهدلیل پیروی ام معارف اهل بیت و تثبیت رویکرد عقلگرایی و بهویو با
ظهور جریان اصالحگرا در دور معاصر ،در مباحث کالمری اساسری و بنیرادین ماننرد
توحید ،نبو  ،عدل ،امامت ،معاد ،جبر و اختیار ،حسن و قبح ذاتی و حجیرت عقرل و
مستقال

عق یه توسط کسانی چون شهید مطهری ،عالمه طباطبایی ،آیرت اهلل جروادی

آم ی ،حضر

امام خمینی و دیگران ،مرانع شرکلگیرری و رشرد افکرار افررا گررا و

گرو های تروریستی در جوامع شیعی شد است .این رویکررد را خرود را در اصرول
فقه و فقه شیعه پیدا کرد و با راهنمرایی و هردایت جامعره و جوانران ،مرانع رشرد و
شکلگیری تروریس در میان شیعیان و جوامع شیعی شد است.
واژگان کلیدی :ع

کالم ،شیعه ،تروریس  ،افراطیگری ،خشونتگرایی.
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مقدمه
هدف این مقاله ،بررسی مواضع کالمی شیعه و راستیآممایی این مسئ ه است که مواضع کالمی
شیعه تا چه اندام ممینه را برای رشد افراطی گری و تروریس در خود جای داد و یا مسردود
کرد است .بر این اساس ،ابتدا به بررسی سابقه و تاریخ ع کالم پرداخته و در ادامره ،مواضرع
کالمی شیعه مورد بررسی قرار خواهد گرفت .در بخ

سوم ،به ارمیابی این مواضرع و سر س

نتیجهگیری پرداخته خواهد شد و اینکه تا چه اندام و به چه صور  ،مواضع کالمی احتمرالی،
ممینه را برای رشد جریآنهای افراطی و تروریستی فراه کرد و یا مسدود کرد اسرت .نترایج
این پووه

که متمرکز بر ع

کالم است ،نشان خواهد داد که دقیقرا کردام بخر

کالمی و چه رویکردهای کالمی در ع

ام مواضرع

کالم میتواند ممینه رشد افراطیگرری و تروریسر را

در جهان اسالم فراه کند و در این صرور  ،چگونره اصرالح ایرن مواضرع و برطررفکرردن
نقصهای آن میتواند بهعنوان را ح ی برای مقاب ه و مبرارم برا افراطریگرری و تروریسر در
جهان اسالم مطرح و نتیجهبخ

باشد .در ادامه به سوابق تاسیس و توسعه ع کالم در اسرالم

و مه ترین مباحث کالمی و مواضع شیعه پرداخته و س س ارتبا این مواضع با افراطیگرری و
تروریس بررسی خواهد شد.

الف .سابقه تأسیس و توسعه علم کالم اسالمی و شیعی
ع

کالم ع می است که دربار عقاید اسالمی بحث میکند؛ آنها را توضیح مریدهرد؛ دربرار

آنها استدالل میکند؛ و ام آنها دفاع میکند (جبرائی ی ۳۱ :۹۳3۱؛ مطهری ،مجموعره آارار،
 .)77 :۳وقتی صحبت ام کالم شیعی میشود ،یعنی تمامی فرقههرا و مرذاهش شریعی را شرامل
میشود (جبرائی ی 87-38 :۹۳3۱؛ شجاعی  .)۹7-۹3 :۹۳3۱البته در این مقاله مجالی نیست که
به مواضع کالمی تمام گرو ها و فرقههای شیعی پرداخته شود .بنابراین ،تنها یک رویکرد عمرد
که همان رویکرد کالمی شیعه دوامد امامی است ،برای بررسی انتخرا
ضروری است تا مروری بر سابقه تأسیس و توسعه ع

شرد اسرت .در ابتردا

کالم و نحو شرکلگیرری گررو هرای

مخت ف کالمی بهخصوص در سالهای اولیه اسالم انجام شود .ع ر کرالم اسرالمی دور هرای
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تاریخی مخت ای را طی کرد است و در هر دور ای حوادث سیاسی و اجتماعی جوامع اسالمی
بر آن تأایرگذار بود و خود این گرو های کالمی نیز بر حوادث سیاسری و اجتمراعی جوامرع
اسالمی تأایرگذار بود اند .میتوان نخستین دور ع

کالم اسالمی را ممان ظهرور آیرا

قررآن

کری دانست .در حقیقت ،خود قرآن آغامگر مباحث کالمی بود و ظهور دین اسالم مهر تررین
عامل پیدای

کالم اسالمی است (مرتضی مطهری ،مجموعه آاار،

مباحث ع

.)87۳ :۹8

ظهور دین اسالم در دنیایی که ادیان و مذاهش و نح رههرای گونراگون فکرری در آن روا
داشت ،تن هرا و پرسر هرای جدیردی را بررای پیرروان ایرن ادیران برهوجرود آورد .پیرامبر
اسالم(ص) افزون بر تبیین عقاید اسالمی ،به دفاع ام ایرن عقایرد در مقابرل گررو هرا و ادیران
غیراسالمی میپرداخت و شبها

آنها را با ادله عق ی رد مریکررد .حضرر

ع ری(ع) دربرار

وضعیت آن دور چنین میفرماید که مردم در آن روم ،دارای مذهشهای متشتت و بدعتهرای
میاد و رویه های مخت ف بودند .گروهی خداوند را به خ ق

تشبیه میکردند و برخی در اسر

او تصرف مینمودند و جمعی به غیر او اشار میکردند؛ پس خداوند بره وسری ه آن حضرر ،
مردم را ام گمراهی رهایی داد و به سبش او آنان را ام نادانی نجا
 .)۳6اما به دلیل اختالفا

داد (نهجالبالغه ،خطبه اول:

جدیدی که بعد ام رح ت پیامبر گرامی اسالم میان مسر مانان پدیرد

آمد ،فرقههای کالمی متعددی شکل گرفت .نخستین گرو ام مس مانان ضمن بیانکردن اصرول
عقاید ،به ذکر آیاتی ام قرآن و یا بیانا
جزئیا

و تااصیل اصول عقاید پی

پیامبر(ص) میپرداختند ،اما بعدها که اختالف پیرامرون
آمد ،عالو بر استناد به آیا

و روایا  ،به برهران عق ری

نیز پرداختند ( آشنایی با فرقههای کالمی۹۳۱6 ،؛ ابرنخ ردون .)86۳ :۹۳6۳ ،بنرابراین ،پرس ام
رح ت پیامبر اکرم(ص) ع
عد ای پس ام وفا

کالم وارد دور نوینی شد.

ایشان ،اصل نبو

را میر سوال بردند و در طول تاریخ بره نرام «اهرل

ردّ » یا «مرتدین» معروف شدند .اختالفاتی نیز میان مهاجرین و انصار پدید آمد .برخی ام آنران
با وجود اینکه در غدیر خ با حضر
این اختالفا

باعث پیدای

ع ی(ع) بیعت کرد بودند ،اصل امامت را منکرر شردند.

و گسترش شبها

مذاهش کالمی شد .در این میان ،حضر

و مباحث کالمری در جامعره اسرالمی و رشرد

ع ی(ع) به مرور ممان به پایهریزی اعتقاداتی مشروول

بودند تا امت اسالمی با اسالم راستین بیگانه نشوند و در این را  ،بنیادهرایی را بنرا نهادنرد کره
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بعدها بنای سترگ ع کالم شیعی بر آن استوار شد؛ که بعد ام ایشان نیز سایر ائمه و خصوصرا
در دوران امام باقر(ع) و امام صادق(ع) توسعه میادی داد شد.
ام نخستین فرق کالمی منحرف میتوان بره خروار اشرار کررد کره در اواخرر حکومرت
حضر

ع ی(ع) بهوجود آمدند .البته برخی موافق نیستند که خوار بهعنروان یکری ام مکترش

های کالمی به شمار آیند ،ولی بهدلیل اینکه فعالیت آنها مبتنی برر برخری اصرول و اعتقرادا
کالمی انحرافی بود و ام سوی دیگر ،در تقابل با این گرو انحرافی مکاتش کالمی دیگری نیرز
شکل گرفت ،نمیتوان به خوار اشرار نکررد .آنهرا اصرل حکومرت اسرالمی را میرر سروال
میبردند و عقاید افراطی بسیاری را در بین مس مانان مطرح کردند .ام مه ترین مواضع کالمری
آنها ،کافردانستن کسی است که مرتکش گنا کبیر میشود .آنها با اعتقاد به همرین اصرل ،بره
ترور بسیاری ام مس مانان اقدام کردند (آشنایی با فرقههای کالمری۹۳۱6 ،؛ شهرسرتانی،۹۳72 ،
 .) ۹27-۹۹2 :۹خوار در جریان جنگ صراین مردعی شردند کره امیرالمرومنین برا پرذیرش
حکمیت ،مرتکش گنا کبیر شد و ام دین خار و کافر شد است .اینها در واقع اولین نسرل
جریانهای تکایری بودند ( ساداتینواد(د) .)۹۳۱7 ،بنابراین ،میتوان گارت اولرین ریشرههرای
تروریس در جهان اسالم را خوار بنا نهادند و مواضع کالمی آنها اولرین ممینره بررای رشرد
تروریس در جهان اسالم بود.
در مقابل افراطیگریهای خوار  ،مکتش کالمی دیگری بهوجود آمد کره مرتکرش گناهران
کبیر را مومن میدانستند .به نظر این گرو  ،حسا

ایمان ام عمل جدا بود .آنها بهدلیل اینکره

افراد گنا کار را مومن میدانستند ،مرجئه نام گرفتند .مکترش کالمری مرجئره برا قردر گررفتن
بنیامیه و برای توجیه ظ

و جور این گرو حاک شکل گرفت و به همین دلیرل نیرز ام سروی

بنیامیه مورد حمایت قرار گرفت .این مکتش کالمی ممینره مناسربی بررای توجیره اعمرال ضرد
اسالمی خ اای اموی فراه کرد بود و را را برای هرگونه مبرارم برا ظ ر و سرت مریبسرت
(آشنایی با فرقههای کالمی۹۳۱6 ،؛ بری نراس .)78۱ :۹۳78 ،نهضرت انقالبری امرام حسرین(ع)
بهعنوان سومین امام شیعه ،حرکت بزرگی برای اصالح عقاید کالمی منحرف ایرنچنینری برود.
امام حسین(ع) با توجه به ع

به آاار اجتماعی و سیاسی نهضت خود ،در برابر جریان ارجاء و

حکومت معاویه ،که اساس و رکن دین یعنی عمل را هدف قرار داد بود ،ایستاد.
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قیام امام حسین(ع) ممینهسام قیامهای دیگری نیز در میران شریعیان شرد .قیرام میرد شرهید
مه ترین این قیام ها بود که پس ام شهاد

وی ام سوی برخی پیروان

منحرف شد و صور

مکتش کالمی جدا ام شیعه امامیه به خود گرفت (آشنایی با فرقههرای کالمری۹۳۱6 ،؛ مشرکور،
 .)80 :۹۳63عقید خاص پیروان این فرقه آن است که هر فراطمی شرجاع ،عرال و ماهردی در
صور

قیام ،امام است( .شهرستانی،۹۳72 ،

 .)۹78 :۹جردای ام ایرن دو مکترش کالمری ،ام

همان سال اول هجری ،بحث قدیمی و اساسی که نخسرتین فرقرههرای کالمری را پدیرد آورد،
موضوع جبر و اختیار بود که دو مکتش کالمی قدریه و جبریه را بهوجود آورد .جدال اص ی در
بین آنها بر سر بحث جبر و اختیار بود .حکومرت بنریعبراس دور او و شرکوفایی مباحرث
عقیدتی و اعتقادی و پیدای

مکاتش خرد و کالن کالمی بود .در اواخرر حکومرت بنریامیره و

س س در دوران عباسیان ،دو مکتش مه معتزله (در تداوم قدریه) و اشاعر (در ترداوم جبریره،
جهیه و اهل حدیث) بهتدریج شکل گرفت و برخالف مکاتش پیشین ،به حیا

خود در طرول

تاریخ ادامه دادند و به دو رویکرد کالمی عمد اهل تسنن تبدیل شدند.
در این میان ،فرقههای دیگری ام اهل تسنن و تشیع در بحث کالمی ایجاد شد که فقرط بره
ذکر اسامی آنها و توضیح مختصری بسند میشود؛ میررا همرانطرور کره اشرار شرد در ایرن
پووه

بنا نیست به همه گرو های کالمی پرداخته شود .ام جم ه گرو های کالمی سنی ،فرقره

کرّامیه بود .پیروان این فرقه در نیمه اول قررن سروم هجرری در جهران اسرالم ظراهر شردند و
توانستند طرفدارانی را دور خود جمع کنند .موسس فرقه «کرّامیه» شخصری بره نرام ابوعبدال ّره
محمد بن کرام بود (شهرستانی .)۹27 :۹ ،۹۳72 ،ه ممان با جنرگهرای بابرک خرمردین برا
عباسیان در ایران ،این فرقه در ناحیه خراسان فرصت ظهور یافت .کرامیه معتقد بودند خداونرد
جس است و عرش ،مکان خداست .آنها تالش میکردند صاا
به نحو تشبیه و تجسی اابا

و حاالتی را بررای خداونرد

کنند و عقاید انحرافی دیگری در بحث نبو  ،امامرت ،عصرمت،

کالم خداوند و سایر بحثهای کالمی داشتند( .آشنایی با فرقههای کالمی)۹۳۱6 ،
ام فرقههای کالمی دیگر سنی ،فرقه ماتریدیه است که منسو

به ابومنصور ماتریدی است.

ماتریدیه ام نظر فقهی تابع عقاید ابوحنیاه هستند (برخالف اشعری که ام نظر فقهی تابع حناب ه
بود) .شیخ ابو منصور ماتریدی اصول عقاید حناى را اصالح کرد و آن را به منزله اصول اعتقاد
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صحیح اهل سنت قرار داد .این اصول عقایرد بره ع ر کالمرى تبردیل شرد کره شریخ آن را در
مدرسهاى که خود در سمرقند ساخته بود و به مدرسه ماتریدى شهر
بدین ترتیش ،ماتریدى متک

داشت ،تدریس مىکرد.

این مدرسه و رئریس اهرل سرنت و جماعرت مراوراءالنهر شرد و

متک مین حناى ماوراءالنهر را ماتریدى نامیدند .روش کالمری ماتریردی مخرالف روش کالمری
معتزله است و شباهتهایی با روش کالمی اشعری دارد ،ولی تااو هایی نیز میان آنها وجرود
دارد .روش کالمی ماتریدی نسبت به اشعری ،توجه بیشتری به مسائل عق ری دارد و بره همرین
دلیل ،میتوان روش او را را میانه معتزلی و اشعری دانست (آشنایی با فرقههای کالمی۹۳۱6 ،؛
ربانی گ ایگانی.)7۳ :۹۳7۳ ،
ام برخی فرقههای شیعی کالمی نیز می توان به میدیه ،کیسانیه ،اسماعی یه و واقایه اشرار
کرد .میدیه به شاخه ای ام مذهش تشریع گاتره مری شرود کره بره امامرت میرد برن ع ری برن
الحسین(ع) معتقدند و خود را پیرو او میدانند .تاریخ پیدای

میدیره پرس ام شرهاد

امرام

حسین(ع) است .پس ام مرگ مید بن ع ی(ع) در کوفره (محررم سرال  ۹00هجرری قمرری)
فرمندش یحیی پرچ دار مبارم با بنی امیه شد .مکتش فقهی آنهرا شرباهت هرایی برا مرذهش
حنای و نیز شیعه دوامد امامی دارد و ام نظر کالمی نیز شباهت های بسیاری با کالم معتزلره
دارند .آنها برخالف شیعه دوامد امامی به عصمت امامان معتقد نبود و بر این براور بودنرد
که هر کدام ام فرمندان امام حسن(ع) یا امام حسین(ع) می تواند به امامت برس د (آشرنایی برا
فرقههای کالمی .)۹۳۱6 ،برخی نیز پس ام شهاد

امام حسین(ع) ،محمد بن حنایره فرمنرد

امام ع ی(ع) را امام خود دانستند و به کیسانیه معروف شدند .فرقه دیگر نیز اسماعی یه بودند
که برای اولین بار در نیمه دوم قرن سوم بر صحنه تاریخ اسالم ظاهر شدند .مرکز ایرن فرقره
ابتدا در خومستان بود ،ولی گسترش آن تا حدی بود که برخی قرن چهرارم تراریخ اسرالم را
سد اسماعی یه نامید اند.
اسماعی یه بهطور ک ی به تمام فرقرههرایی گاتره مریشرود کره پرس ام وفرا
صادق(ع) ،اسماعیل فرمند بزرگ آن حضر

امرام جعارر

را امام خود میدانستند .ایرن دسرته امامرت امرام

موسی کاظ (ع) را منکر بودند .ام این فرقه شاخههای دیگری به نام مبارکیه ،قرمطیره و باطنیره
نیز منشعش شدند (آشنایی با فرقههای کالمی .)۹۳۱6 ،برخی ام شیعیان نیز بعد ام شهاد

امرام

01

مواضع کالمی شیعه در برابر تروریسم

کاظ (ع) ام شیعه دوامد امامی جدا شد و به واقایه مشهور شدند .این فرقرههرا همگری دارای
افکار کالمی التقاطی بودند که مورد تایید شیعه دوامد امامی نیستند.
در ادامه بر بررسی اه موضوعا

کالمی شیعه تمرکز خواهد شد و پس ام آن به تحوال

دور معاصر که اندیشههای انحرافی و رشد تروریس و افراطیگری در جهران اسرالم در ایرن
دوران بامتولید شد ،پرداخته میشود.

ب .مهمترین مباحث و مواضع کالمی شیعه
مسائل مخت ای در ع

کالم اسالمی هموار مورد بحث بود است .مسائل مرتبط برا توحیرد و

عصمت پیامبر(ص) و ائمره(ع) و معراد و نبرو  ،رؤیرت خداونرد در قیامرت ،وعرد و وعیرد،
عصمت انبیا ،خ ود یا عدم خ ود اهل کبایر در آت

جهن  ،قدی یا حادثبودن کالم الهری و...

هموار باعث تمایز و افتراق مکاتش کالمی اسالمی شد است .در میان مباحث کالمری ،بحثری
که ام همه قدیمیتر است ،جبر و اختیار است .جامعه اسالمی که خی ی مود وارد مرح ه تاکرر
ع می شد ،خوا ناخوا در ردیف اولین مسائ ی که طرح کرد ،مسئ ه جبر و اختیرار برود .طررح
این مسئ ه در جامعه اسالمی طبیعی بود ،میرا جامعه اسالمی جامعه مذهبی بود و در قررآن کره
دینی مس مانان است ،به مسائل مربو به جبر و اختیار و قضرا و قردر الهری و پراداش و

کتا

کیار میاد اشار شد است .بحث جبر و اختیار بحث عدل را به میان آورد ،میرا رابطه مستقیمی
میان اختیار و عدل ام یکطرف ،و جبر و نای عدل ام طرف دیگر ،وجرود دارد؛ یعنری تنهرا در
صور

اختیار است که تک یف و پاداش کیار عادالنه ماهوم و معنی پیدا میکند.

در اینجا مسئ ه دیگری پی

آمد که نوعی گسترش نسبت به مسئ ه عدل محسو

و آن بحث حسن و قبح ذاتی است .اینکه آیا بهطور ک ی کارها دارای صراا
صاا

میشرود

ذاتری حسرن یرا

ذاتی قبح هستند یا خیر؟؛ اینکه آیا مثال راستی و امانت و احسان و امثال اینها در ذا

خود ،نیکو و بایستنی است؟؛ و دروغ و خیانت و امساک و امثال اینها در ذا

خرود مشرت و

نابایستنی است؟ (مطهری ،عدل الهی .)۹3-۹۱ :در ادامه ،موضروع دیگرری کره در ع ر کرالم
اسالمی بحث شد ،مستقال

عق یه بود؛ چون سخن ام صاا

و استقالل عقل در اکتشاف این صاا

ذاتی به میان آمد ،قهرا پای عقرل

نیز به میان آمد .این بحث به این صور

مطرح شد کره
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آیا عقل در ادراک حسرن و قربح اشریا اسرتقالل دارد و برهتنهرایی قرادر بره درک و تشرخیص
آنهاست یا نیاممند به کمک و راهنمایی شرع است؟ ام اینرو ،حسن و قبح ذاتی به نام حسرن
و قبح عق ی خواند شد .موضوع مه دیگری که در ع

کالم مطرح شد ،بحرث توحیرد برود.

بعد ام بحث عقل و استقالل عقل و حسن و قبح ذاتی ،دامنه بحثها در ع کالم به توحیرد و
غرض و هدف خدا در افعال کشید شد .بحث عمرد دیگرر حرول موضروع امامرت و ماهروم
اولیاالمر بود که شیعه قائل به والیت ائمه(ع) بود (مطهری ،عدل الهی.)0۹-00 :
آنگونه که مشاهد شد ،بیشتر مباحث ع

کالم که مرتبط با موضوع این پووه

است ،را

میتوان حول مااهی ش گانه توحید (کار و ایمان) ،امامت و عصمت ،جبر و اختیار ،عردل و
حکمت ،حسن و قبح ذاتی و عق ی و حجیت عقل برشمرد .این موضوعا
این پووه

به این دلیرل بررای

مه هستند که هرگونه انحراف در این مباحث کالمی اصر ی ،مریتوانرد ممینره و

بستر را برای رشد افرا گرایی و تروریس فراه کند.
در مسئ ه توحید ،عدل ،عقل ،استطاعت و حکمرت ،شریعه رویکررد خرود را دارد .در ایرن
ممینه بهدلیل اینکه در دوران سالهای اولیه اسالم نزاع کالمری جردی برین قدریره و جبریره و
اشاعر و معتزله ام گرو های کالمی اهل تسنن وجود داشت ،رویکرد کالمی شیعه مجبور برود
تا به این رویکردهای کالمی نیز واکن

نشان دهد .شریعه در رویکررد کالمری خرود در بحرث

عدل ،جانش معتزله را گرفت و به همین دلیل ،شیعه نیز ام عدلیه بهشرمار آمرد ،ولری در شریعه
ماهوم هر کدام ام مااهی کالمی با آنچه معتزله به آن معتقرد بودنرد ،تاراو هرایی داشرت .در
مکتش شیعه هرگز اختیار بهصور

تاویض و واگذاری که نوعی س ش اختیرار ام ذا

حرق و

نوعی استقالل در فاع یت و نوعی خداگونگی برای انسان است ،که طبعا مالمم با شرک اسرت،
تاسیر نشد؛ ب که اصل «امر بین االمرین» مطرح شد که برای اولینبار ائمه اطهار ع ریه السرالم
الهامبخ

آن بودند .این اصل بدین صور

است که «ال جبر و ال تاویض بل امر بین االمرین»

(مطهری ،عدل الهی.)0۱ :
در موضوع عدل ،شیعیان عدل را بهعنوان یکی ام اصول اعتقادی خود و مایه امتیام اعتقادی
خود ام سایر فرق کالمی بهشمار آوردند و ام آن بهعنوان یکی ام اصول دین خود نام بررد انرد.
در مورد اصل عدل نیز عدل به ماهوم جامع خود تأیید شد ،بدون آنکه کوچکترین ضربهای به
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توحید افعالی یا توحید ذاتی وارد آید .عدل در کنار توحید قرار گرفت و گاتره شرد «العردل و
التوحید ع ویان و الجبرر و التشربیه امویران» .در ایرن مکترش ،اصرالت عردل ،حرمرت عقرل و
شخصیت آماد و مختار انسان و نظام حکیمانه جهان اابرا

شرد و بردون آنکره خدشرهای برر

توحید ذاتی یا افعالی وارد شود ،اختیار انسان تأیید شد .بدون آنکه بهصور
الهی چهر بنماید و اراد الهی مقهور یا مو و

شریکی در م رک

اراد انسانی ت قی شود و بدون آنکه نتیجرهاش

مجبوربودن انسان در برابر قضا وقدر الهی باشد ،قضا و قدر الهی در سراسر هستی اابرا

شرد

(مطهری ،عدل الهی 0۱ :و  .)۳8در مکتش کالمی شیعی ،در مسائل مربو به توحید ،گرای ها
همه توحیدی بود؛ یعنی در توحید و تکثیر صاا  ،شیعه طرفدار توحید صااتی شرد و عقیرد
اشاعر را نای و با معتزله موافقت کرد .با این تااو
ذا

ام صاا

که کار معتزله بره ناری صراا

کشید شد ،ولی شیعه معتقد به اتحاد صاا

با ذا

و عینیرت ذا

و نیابرت
برا صراا

شد ،که یکی ام عمیقترین معارف الهی است.
شیعه در توحید افعالی جانش اشاعر را گرفت ،با این تااو
اسبا

و مسببا

را نای نکرد (مطهری ،عدل الهی .)0۱ :به نظرر شریعه ،دیردگا معتزلره در

توحید صااتی لنگ می مند؛ میرا هرچند معتزله به صاا
عهد اابا

که نظام ع ل و مع وال

و

عینیت صاا

با ذا

موایر با ذا

نیز بر نیامدند .آن ها مسئ ه نیابت ذا

قائرل نبودنرد ،امرا ام
ام صاا

را مطررح

کردند که نقطه ضعف بزرگی در مکتش معتزله است .شیعه به اشاعر نیرز اشرکال داشرت و
معتقد بود اشاعر ه نتوانسته مسائل عدل و عقل و اختیرار و حکمرت را توجیره کنرد و در
بحث توحیدی نیز به بهانه توحید افعالی ،نظام ذاتی سببی و مسببی را انکرار مریکنرد و هرر
چیز را مستقیما و ب الواسطه و بدون دخالت هیچ شر و واسطه ای منبعرث ام اراد خداونرد
می داند .چنین چیزی و عقید ای برضد بسراطت و ع رو و شرمول ذا

مقردس الهری اسرت

(مطهری ،عدل الهی .) 07 :در بحث امامت نیز مواضع کالمی شیعه خاص خود بود .در شیعه
هیچگا تاسیر ام اولیاالمر به معنای حکام نب ود است (مطهری ،عدل الهری .)0۱-۳2 :شریعه
معتقد است که بعد ام پیامبر ،منظور ام اولی االمر ،ائمه ام نسل او هستند .لذا شیعه بسیاری ام
معارف کالمی خود را ام اهل بیت گرفت و همین امر مانع ام کشید شدن به سمت انحراف و
افرا و تاریط بود است.
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در بحث امامت ،عقاید شیعه کامال روشن است و بر طبق واقعه غدیر و آیه والیت ،معتقرد
است که بعد ام پیامبر(ص) والیت با ع ی(ع) و امامان بعد ام اوسرت و ائمره دوامد گانره طبرق
مااهی قرآنی و گاتههای پیامبر ،جانشینان برحق بعد ام او هستند؛ که بر مردم والیرت دارنرد و
ام همان مقام عصمت برخوردارند که الممه والیت و امامت جامعه اسالمی است .شیعه معتقرد
است امام دوامه بعد ام دوران غیبت صوری ،در غیبت کبری قرار دارد؛ تا ممرانی کره بره امرر
الهی هنگام ظهور برسد .در غیا

امام دوامده نیز فقهای شریعه مسرئول رهبرری و رهنمرایی

جامعه اسالمی هستند .بر همین اساس ،فقهای شیعه با دایر وسیعی ام معارفی روبرهرو هسرتند
که ام ائمه بعد ام پیامبر به آنها رسید است و برای آنهرا راهنمرا و راهگشرا برود و مرانع ام
افرا و تاریط شد است .شیعه حاکمان جامعه اسالمی را بهعنوان حاکمان جور ق مرداد کررد
و هموار در مبارم دائمی با حاکمان جور بود است.

ج .مواضع کالمی شیعه در تقابل با تروریسم و افراطیگری
در ادامه به بررسی تأایر مواضع کالمی شیعه بر جامعه اسالمی و جریانهرای ایجراد شرد و آارار آن
پرداخته میشود؛ تا مشخص شود که چگونه این عقایرد کالمری بسرتر رشرد و توسرعه تروریسر و
گرو های افراطی را مسدود میکند و یکی ام عوامل اص ی مقاب ه با جریان هرای تکایرری برهعنروان
نسل چهارم جریان های س ای که در نتیجه تحول منای در عقاید کالمی و دستگا فقهی س ایهرای
جهادی ایجاد شد (ساداتینواد( ) )۹۳۱7 ،همین رویکرد کالمی شیعه بود اسرت .مواضرع کالمری
شیعه برخالف مواضع کالمی کسانی چون ابن تیمیه که عقاید خود را برهعنروان منرد کرردن عقایرد
مذهش حنب ی در بسیاری ام کتا های خوی

تئوریز کرد (دیرنپرسرت۹۳38 ،؛ رمضران البروطی،

 )077 :۹۳7۳و عبدالوها که س ایگری را در واقع تا اندام بامگشت به آراء ابرن تیمیره تق یرل داد
(دینپرست۹۳38 ،؛ فراستخوا  )۹0۱ :۹۳77 ،هموار بهدنبرال تررویج عقایرد درسرت و در راسرتای
عقالنیت و نگا جامع و واحد به مجموعه جهان اسالم با تمامی فرقهها و گرو های آن بود اسرت و
همیشه مانع سوءاستااد ام اختالفا ع یه وحد جهان اسالم و گرو های اسالمی شد اسرت؛ کره
این مسئ ه بهویو در دوران اصالحا و پویایی عقاید کالمری شریعه توسرط سرید جمرال و شرهید
مطهری و بهویو امام خمینی و آیت اهلل خامنهای ترویج و توسعه داد شد.
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این در حالی است که در میان اهل سنت ،خصوصا در دور معاصر ،ظهور برخی جریانهرای
کالمی و فقهی منحرف که ام وهابیت شروع شرد ،ممینره را بررای رشرد القاعرد و جریرانهرای
تکایری فراه کرد؛ جریانی که بدون تردید امروم بی

ام هر ممانی با بحران جردی مشرروعیت

در جهان اسالم روبهروست (ساداتینواد ( ) .)۹۳۱7 ،رویکرد کالمی شیعی موجش شرد شریعه و
گرو های شیعی هموار به مقاب ه با ظ و گرو های ظال ب ردامنرد و ام توطئره حاکمران جرور و
مستبد و قدر های استکباری غافل نشوند .شیعه چون عدل را دارای حسن و قبح ذاتی میدانرد،
هموار با ظ و ظال مبارم کرد است .قیامهای شیعه هموار جانش اسرالمیت را نگره داشرته و
ارمشهای اسالمی و حرمت جامعه اسالمی را حاظ کرد اند .تاریخ اسالم شاهد قیامهرای متعردد
گرو های شیعی بود است .قیامهای ع ویین در دور اموی و عباسی غالبا قیامهای اصالحی برود
است (مطهری )۹۳-۹8 :۹۳30 ،و به سمت افرا و تاریط نرفتهاند.
س س هجنبان نهضتهای اسالمی در صد و پنجا ساله اخیرر در تشریع سرید جمرالالردین
اسدآبادی است .نهضت سید جمال ،هر فکرری و هر اجتمراعی برود .او متوجره خطررهرای
تجددگرایی افراطی بود و ام جم ه دردهایی که سید جمال در جامعره اسرالمی تشرخیص داد
بود ،جهالت و بیخبری تود مردم مس مان ،ناوذ عقاید خرافی در اندیشه مس مانان ،جردایی و
تارقه میان مس مانان به عناوین مذهبی و غیرمذهبی و ناوذ استعمار غربی بود (مطهری:۹۳30 ،
 .)۹7-08او در آاار و نوشتههای خود بهدنبال اعتباردادن بره عقرل و برهران و اسرتدالل برود و
اینکه اسالم دین ع  ،عز  ،عدم قبول ذلرت و مسرئولیت اسرت .سرید جمرال همچنرین روی
توحید اسالمی و اینکه توحید جز بر مبنای یقین برهرانی پذیرفتره نمریشرود و اینکره توحیرد
برهانی و استداللی ریشهسوم همه عقاید باط ه است ،تکیه فراوان داشت و معتقد بود باید مردم
را به توحید برهانی دعو

کرد تا احترام و اعتبار عقل ام نظر دینی برای آنها مس

و مسرجل

شود .او در مج ه «عرو الواقی» و در مقالهای مستقل ،ام نظریه اسالم دربار قضا و قردر دفراع
کرد و آن را در شکل اسالمیاش نه تنها عامل انحطا ندانست ،ب که برعکس ،عامرل ترقری و
تعالی شمرد (مطهری07-07 :۹۳30 ،؛ وااقی.)۹۳77 ،
بنابراین ،یکی ام جنب های اصالحی که سرس س هجنبان جنب های اصرالحی اسرالمی در
دور معاصر است ،پیرو اندیشههای سید جمال شکل گرفت ،که آراء کالمی وی برآمد ام آراء
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کالمی شیعه است و اگر جریانهای اسالمی در میان اهل سنت نیز همران مسریری را کره سرید
جمال شروع کرد ،ادامه میدادند و به انحراف کشید نمیشدند ،میتوانست نتایج بسیار مایدی
را در جوامع سنی بهدنبال داشته باشد.
بعد ام تالشهای ضداستبدادی و ضداستعماری سید جمال ،نهضرتهرای اصرالحی اخیرر
شیعی در قالش نهضتهای عمیق و اساسی شکل گرفت؛ حرکرتهرایی ماننرد نهضرت تنبراکو،
انقال

اسالمی نهضتهای عمیق و اساسی بودند که در جهان

عراق ،قیام مشروطیت یا انقال

تشیع رخ داد .شاید بتوان گات تنها فرقهای که ام شیعه منشعش شرد و در صرور
چیزی شبیه وهابیت میشد ،جنب

موفقیرت،

شیخیگری و بابیت و بهائیرت برود کره آن هر برهواسرطه

هوشیاری مردم و ع مای شیعی و عمق معارف شیعی ممینه برروم و ظهروری در مکترش شریعه
پیدا نکرد .این فرقه ابتدا در قالش شیخیه در قرن دوامده هجری قمری مطرح شرد و پیشروای
ترام در مرورد معراد و معررا و

آن یک روحانی شیعی بود که بهواسطة اظهار برخی نظریرا

امامت ،پیروانی چند یافت و روش ترام ای در تشریع پدیرد آورد .ایرن روحرانی ،شریخ احمرد
احسایی بود .این فرد که شیخیه منتسش به اوست ،در سال  ۹۹66قمری در منطقهای ام نرواحی
احساء ام سرممین حجام به دنیا آمد و در مسیر تحصیال
عالیا

خوی

سالیان چندی نیز در عتبرا

در محضر بزرگان ع مای شیعه به تحصیل پرداخت .شیخ احمد هیچ اعتماد و اعتقرادی

به ع وم بشری که مأخوذ ام غیرطریق معصومان بود باشرد ،نداشرت و مردعی برود خرود وی
هرچه را ام ع وم مخت ف دارد ،ام تاضال

و عنایا

اهل بیت بر اوست.

بعد ام او سید کاظ رشتی که شاگرد مبرم وی به حسرا
نظریا

مریآمرد ،جانشرین

خاص شیخ احمد احسایی پس ام او باعث ایجاد و پیدای

شرد .آرا و

گرو های مخت ف شریخی

مانند کریمخانیه ،اقةاالسالمیه ،حجةاالسالمیه و احقاقیه و باقریه شد است .عالو بر آن ،برخی
ام افکار شیخیه بستری برای پیدای

فرقة ضالة بابیه و بهائیره شرد (براقری )۹۳3۱ ،کره موفرق

نشدند جای پایی در میان شیعیان پیدا کند.
در مجموع ،سیر تاریخی کالم شیعی را میتوان در چهار دور شناسایی کررد .ایرن دور هرا
عبارتند ام .۹ :مرح ه تکوین :مربو به همان دوران پیرامبر(ص) اسرت کره اصرحا
حضر

نظرا

ایشان را در خصوص عقاید و مباحث کالمی بر اساس آیا

و یراران

قرآن میشرنیدند؛
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 .0مرح ه گسترش و تدوین موضوعی ،تبیین و ساختارمندی :که ش

قرون اولیه اسالمی را در

بر میگیرد .این دوران شامل دوران بعد ام رح ت پیامبر(ص) تا اوایل قرن دوم هجرری شرامل
دوران امام باقر و امام صادق ع یه السالم میشود که در کرالسهرای درس خرود بره تشرریح
نظرا

خوی

موضوعا

در مورد مباحث کالمی پرداختند .همچنین قرون دو و سه را در بر میگیرد کره
کالمری در قالرش پرنج موضروع در کترش شریعی و بزرگران شریعه شرامل امامرت،

ردیه نویسی ،جوامع کالمی ،عدل و توحید تدوین شرد و قررون سره و چهرار کره موضروعا
کالمی شیعه حالت منظ و مشخصی به خود گرفت و بزرگان کالمی شیعه به تاصیل بره بیران
مباحث کالمی در مورد هر یک ام موضوعا

پرداختند و نهایتا در قرون پرنج و شر

مباحرث

کالمی شیعی شکل ساختارمند به خود گرفت؛  .۳مرح ه تحول و تکامل و شرح و ت خیص :که
ام قرن  7و  3شروع و تا قرن  ۹8ادامه یافت؛  .8مرح ه اصالحگری و پویایی :کره قررن  ۹8بره
بعد را در بر میگیرد (شجاعی .)۹۱ :۹۳3۱ ،در این دوران ،بهدلیل هجوم فرهنگی غرر  ،ع ر
کالم دوبار وارد مرح ه پویایی شد و بهدنبال پاسخگویی به شبهاتی بود کره ام سروی فرهنرگ
غربی وارد شد بود.
در این دوران میتوان ام بزرگانی چون شرهید مطهرری ،آیرتاهلل جروادی آم ری و آیرتاهلل
سبحانی (شجاعی )۹3 :۹۳3۱ ،و بهویو حضر

امام خمینی و آیتاهلل خامنرهای برهعنروان دو

سکاندار نظام جمهوری اسالمی ایران نام برد که بهسان مص حانی واقعری ،مراقرش افررا هرا و
تاریطها بود و با هوشیاری و اصالحگری و ایجاد پویایی خاصی ،مانع شکلگیری اندیشههای
افراطی و تروریستی در میان فقه و کالم و اندیشره شریعی شرد و همروار اهمیرت بررادری و
تقویت وحد

و اتحاد میان مس مین و جامعه اسالمی را برجسرته کررد و مرانع شرکلگیرری

رویکردهای افراطی و تروریستی در میان شیعیان شدند .موضعگیرری امرام خمینری و آیرتاهلل
خامنه ای در برابر رژی صهیونیستی و حمایت ام ف سطین بهعنوان بخشی ام جامعه اسالمی ،برا
وجود اینکه مردم آن شیعه نیستند و پرهیزدادن ام حرکتهای افراطی و توهینآمیرز نسربت بره
سایر گرو های اسالمی ،بخشی ام این نگا اصالحی مص حین شیعی بود است.
ام نظر رویکرد و روششناسی میتوان گات در ع

کالم شیعی پنج رویکرد به ترتیرش در

دور های تاریخی مخت ف اتخاذ شد است که در همه این دور هرا ،غیرر ام یرک دور کوترا ،
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رویکرد نق ی در کنار رویکرد عق ی بود است و همین پشتیبانی متقابرل عقرل و نقرل ،مرانع ام
افتادن در ورطه افراطیگری و خشونتط بی شیعه شد است .این پنج رویکرد عبارتند ام:
 .۹رویکرد کالمی عق ی و نق ی :که عصر حضور امامان را در بر مریگیررد و آاراری چرون
نهجالبالغه و الکافی ام این دور وجود دارد که در آن مسائل کالمی نره بره شرکل القرای یرک
س س ه مسائل تعبدی ،ب که به صور

القای یک س س ه بیانا

استداللی روشنگر و برا ترتیرش

صوری و کبری منطقی اشار شد است .او این رویکرد در ممان حضور حضر

ع ری ،امرام

صادق و امام رضا ع یه السالم تحقق یافت و تقریبا تا دوران غیبت ادامه پیدا کرد است؛
 .0رویکرد کالمی عق ی :که در قرن  7و  6مطرح بود و کسانی چرون شریخ مایرد و شریخ
طوسی معرف آن هستند؛
 .۳رویکرد کالمی -ف سای :که در قرن  7مطرح بود و خواجه نصریرالدین طوسری معررف
آن بود ،ولی آغامگر این رویکرد ،نوبختیها بودند؛
 .8رویکرد کالمی با غ به اخباریگری و نصگرایی :کره در ممران عالمره مج سری (۹۹۹۹
هجری) و فیض کاشانی ( ۹2۱0هجری) مطرح برود و ایرن دو را مریتروان ام نماینردگان ایرن
رویکرد دانست؛
 .7رویکرد کالمی ترکیبی عق ی ،نق ی و ف سای :که ام قرن  ۹8تا کنون ادامره دارد .آغرامگر
این رویکرد ،صدرالمتالهین شیرامی بود که در سالهای  ۹272هجری مندگی میکررد .در ایرن
رویکرد ،عالو بر سه رویکرد عق ی ،نق ی و ف سای ،مبانی و ماراهی عرفرانی نیرز بره خردمت
گرفته شد و دین را با عقل و اشراق همسام کرد .این ویوگی در رومگار ما با عالمه طباطبایی و
شاگردان او مانند شهید مطهری ،جروادی آم ری و آیرتاهلل سربحانی نمرود بیشرتری پیردا کررد
(جبرائی ی.)7۱-67 :۹۳3۱ ،
اما در مجموع ،ام نظر متدولوژی و روششناسی سه رویکرد جداگانه را میتروان در کرالم
شیعی شناسایی کرد .۹ :رویکرد نصگرایی :مانند رویکرد ع ی ابن عبداهلل ،ک ینی ،شیخ صردوق
و رضیالدین ابن طاووس (جبرائی ی)۹87-۱۳ ،؛  .0رویکرد عقلگرایی تأوی ی :ماننرد رویکررد
ابن قبه رامی ،شیخ ماید ،سید مرتضی ،ابوالاتح کراجکی ،شیخ طوسری و عبدالمجیرد قزوینری
رامی (جبرائی ی)۹87-070 :۹۳3۱ ،؛  .۳رویکرد خردگرایی ف سای (جبرائی ری)38-87 :۹۳3۱ ،
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مانند رویکرد ابوسهل اسماعیل نوبختی ،ابومحمد نروبختی ،ابواسرحاق ابرراهی برن نوبخرت و
خواجه نصیرالدین طوسی (جبرائی ی .)070-۳72 :۹۳3۱ ،بایرد توجره داشرت کره نرصگرایری
شیعی با نصگرایی اهل حدیث و اهل سنت ام نظر فکر ،اندیشه ،گسرتر و عمومیرت متاراو
است (جبرائی ی .)۹۹۳-۹۹7 :۹۳3۱ ،همچنین ،رویکرد عقلگرایی شریعی نیرز نظرام یرا مکترش
فکری است که در کنار معارف وحیانی ،بر نق
ار مینهند و برای

قو عقل در کسش معرفت تأکید دارد و به آن

حرمت قائل میشرود و آن را ابرزار کسرش شرناخت و معرفری مریدانرد

(جبرائی ی )6۳ :۹۳3۱ ،و این با رویکرد عقلگرایی اهل سنت متااو

است.

فقه و اصول و اجتهاد شیعه نیز متأار ام کالم شیعه است .در فقه شیعه که مترأار ام مباحرث
کالمی شیعه است ،اصل تبعیت احکام ام مصالح و مااسد ناساالمری و قاعرد مالممره حکر
عقل و شرع مورد تأیید قرار گرفت و حق عقل در اجتهاد محارو مانرد .امرا روی و قیراس در
میان شیعه مورد تخطئه قرار گرفت .تخطئه قیاس در شیعه نه بدان جهت برود کره گررو هرای
غیرشیعه به آن قائل بود اند ،که عبار

است ام عدم حجیت عقل بهعنوان یکی ام ادلره شررعیه

در احکام ،ب که به دو جهت دیگر بود ؛ یکی ،اینکه روی و قیاس عمل به ظن است ،نه عمل به
ع

و تبعیت ام خیال است ،نه تبعیت ام عقل و دیگری ،اینکه مبنرای لرزوم رجروع بره روی و

قیاس این است که اصول و ک یا

اسالمی وافی نیست و این ظ

و یا جهل بره اسرالم اسرت

(مطهری ،عدل الهی .)۳۳ :در فقه شیعی ،اصولی مانند عدل ،تبعیت احکام ام مصرالح و مااسرد
ناس االمری ،اصل حسن و قبح عق ی و اصل حجیت عقل کره در کرالم شریعی مطررح اسرت،
بهعنوان میربنای فقه اسالمی شیعی معتبر شناخته شد است .بحث عدل که یرک مسرئ ه مسر
کالمی است ،عالو بر طرح ع می ،در سطح عامه مردم و در مرح ه اجرایی نیرز اهمیرت پیردا
کرد و در فقه شیعه بهعنوان یک عامل مه وارد شد .برای نمونه ،امام ،پیشوا و معی باید عادل
باشد؛ قاضی باید عادل باشد؛ شاهد محکمه و طالق باید عادل باشد؛ و امام جماعرت و جمعره
نیز باید عادل باشد (مطهری ،عدل الهی.)۳8 :
بنابراین ،در فرهنگ شیعی ،مواضع کالمی و رویکرد فقهی بهگونهای بود است که به هریچ
وجه اجام شکلگیری افکار انحرافی و افراطی و التقاطی را نداد و در بررسری سریر تراریخی
کالم شیعه و اارا

اجتماعی آن ،به هیچ وجه به نتیجهای که در جوامع غیرشیعی حاصرل شرد،
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نمیرسی  .در جوامع شیعی هموار با رشد و پویرایی و بالنردگی روبرهرو برود و تروریسر و
افکار تروریستی مجالی برای رشد پیدا نکرد است.

نتیجهگیری
در این مقاله مه ترین موضوعا

کالمی و فقهی شیعه دوامد امامی مورد بررسی قرار گرفرت.

اشار شد که مه ترین موضوعا

کالمی حرول  6موضروع توحیرد ،عردالت ،جبرر و اختیرار،

حجیت عقل ،حسن و قبح ذاتی و عق ی و امامت بود است و در ادامه به مواضع کالمی شریعه
در مورد این موضوعا

پرداخته شد .مشخص شد که رویکرد کالمی و مواضع کالمری شریعی

کاملترین و جامعترین مواضع بود و با توجه به استااد ام عقل و نقل در کالم و بهر گیری ام
معارف اهل بیت ،محک ترین ریسمان برای ج وگیری ام انحراف شیعه به سمت افرا و تاریط
بود است .بنابراین ،در جهان تشیع بهرغ برخی حرکتهای موقتی ماننرد اخبراریگرری و یرا
ظهور برخی جریانهای انحرافی مانند شیخیه ،بابیه و بهائیه ،و یا ظهور برخی فرقههرای دیگرر،
بهدلیل ریشه های قوی تاریخی و نظرری معرارف کالمری شریعه دوامد امرامی ،مسریر حرکرت
جریانهای شیعی هیچگا به سمت افراطیگری حرکت نکرد  ،ب کره برا یرک پویرایی مسرتمر،
هموار درصدد اصالح نقا منای و بسترهای افراطیگری بود و تالش کرد تا با حرکرت بره
سمت اتحاد و وحد

جهان اسالم و برادر و یک پیکر دانستن تمرامی جوامرع اسرالمی ،مرانع

اختالف ،تارقهافکنی ،ایجاد شکاف و تکایر گرو های غیرشیعی شود و در این مسیر نیز تراریخ
فکری ،کالمی ،فقهی و سیاسی شیعه موید این رویکرد است.
برخالف برخی گرو های غیرشیعی که مه ترین و موارترین مبنای کالمی خرود را توسرعه
معنایی و مصداقی کار قرار داد اند و بر ایرن اسراس ،بره سرمت افراطریگرری و تروریسر و
مباحدانستن خون مس مین حرکت کرد اند ،شیعه هیچگا چنین مسیری را طی نکرد اسرت .در
ممان گذشته ،شرک و کار نزد برخی گرو های س ای گونهای ام عبراد
مانند توسل به اولیا ،نذر ،شااعت و میار

و عقایرد فرردی برود؛

قبور .ولی شرک و کاری که س ایهای جدید به آن

معتقدند و ام آن به کار جدید تعبیر کرد انرد ،تقریبرا همره شرئون منردگی اجتمراعی و مردنی
شخصی را در بر میگیرد (مرادی .)8 :۹۳۱6 ،ولی جریانهای شیعی هیچگا چنرین رویکرردی
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نداشتهاند .شیعه در مورد ماهوم جهاد نیز بسیار با احتیا و دقت برخورد کرد و تنهرا آن را در
ممان دفاع جایز دانسته است و جهاد ابتدایی را نیز در ترداوم اصرل دفراع دانسرته و آن را تنهرا
محدود به ممان حضور امام معصوم و اجام او و یا نایش خاص او دانسته است .ام این طریرق،
جریانهای شیعی هیچگا به سوءاستااد ام ماهوم جهاد اقدام نکرد اند و ام آن تنها برای مقاب ه
با حکمای جور و ظالمین استااد کرد اند .ولی اقداما
مصداق جهاد در اسالم نبود  ،ب که بهعنوان «حر

جریان تکایری اخیر تحت نرام جهراد،

یا قتال فی سبیل الطاغو » شناخته میشرود

(ساداتی نواد.)۹۳۱7 ،
نکته آخر اینکه جریانهای شیعی بهدلیل پایبندی به عقل و قبرولداشرتن حجیرت عقرل و
حسن و قبح ذاتی و استااد ام متدلوژیهای خردگرایانه در کنار روشهرای نق ری ،همروار در
قبال مااهی کالمی و مباحثی مانند توحیرد ،عردل ،امامرت ،جبرر و اختیرار ،عصرمت ،صراا
خداوند ،نبو  ،معاد و ...مواضعی برخاسته ام عقل و موید ام سوی عقل اتخاذ کررد و همرین
رویکرد خردگرایانه که برگرفته ام معارف و مکتش اهل بیت است و هموار بر مالممت شرع و
عقل تاکید داشته ،موجش شد تا جریانهای شیعی هیچگا به افراطریگرری ،خشرونتگرایری،
تروریس  ،تکایرگرایی ،تخریش و توهین به دیگران ،توسعه کار و سوءاستااد ام مااهی دینری
مانند جهاد و ایمان روی نیاورند و همانطور که بهعنوان عدلیه شناخته شدند ،در عال واقع نیز
خطمشی عدالتمحور را بر گزینند؛ که موید به معارف شرعی (نقل) و رویکرد عق ی است.
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