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سخن پژوهشگاه
کتاب حاضر یکی از آثار برگرفته از طرر جرام اعرتالی علروم انسرانی

معطوف به پیشرفت کشور است که اکنون به محضر ارباب معرفت تقددیم
میگردد.
طرح جامع اعتال مجموعه پروژههایی بههمپیوسته و مسئلهمحور است
که بر مبنای منشور پژوهشگاه در سالهای اخیر مبنی بدر درپدیشگدرفتن
رهیافت برومی و کراربردیسرازی علرومانسرانی شدکل گرفتده و برپایدة
خردجمعی و تعاطی افکار خبرگدان نخسدت طدی یدک سدال و ندیم از
گذرگاه انجام فاز مطالعاتی و تدوین  RFPعبور کرده سپس وارد اجدرای
طرحها شده است.
این طرح کالن برپایة این منطق شکل گرفت که برای بدومیسدازی و
کاربردیسازی علومانسانی الزم است سه مقولة مهدم بدهصدورت متمدایز
کاویده شوند و نهایتاً از همة طرحها تلفیق صورت گیرد.
 .1مبانی و ریشههای علومانسانی جدید ارزیابی و نقد شوند( .کدارگروه
مبانی)
 .6قلمرو و فرایند شکلگیری و سیر تاریخ ورود و استقرار این رشتههرا
در ایران نظر افکنده شود و نقرد گرردد( .کدارگروه بازشناسدی انتقدادی و
تاریخ)
 .1شیوهها و مظاهر کاربست آنها و تعامل این رشتهها با جامعر ایرران
در چرخ ارزیابی و تحلیل قرار گیرد( .کارگروه کاربست)
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از گذرگاه این کندوکاوها اتصال یا عددم پیوندد آن بدا گنجیندههدای
میراثی و تناسب یا تغایر احتمالی آنها نسبت به نیازهدای جامعدة امدروز
روشن میشود .از سوی دیگر این طرحها با تکیه بر میراثهای فرهند
بومی و دیندی و بدا پشدتوانة بهدرهگیدری از مطالعدات جهدانی و ملدی و
بهصورت شبکة برنامة محصولگدرا و هدمافزایانده شدکل یافتدهاندد و بدا
رویکددرد بددینرشددتهای و بددا مشددارکت محققددان توانددای پژوهشددگاه و
صاحبنظران سرآمد سطح ملی تدوین شدهاند.
امید میرود با انجام این طرحها یکی از آرمانهدای انقدالب اسدالمی
مبنی بر استقالل فکری و رهنمودهای حضرت امام خمینی و مقدام معظدم
رهبری در این باره پیجویی شود .طرحهدای اعدتال بدرای تحقدق هدد
یادشده با رویکرد ایجاد پیوند میان نظریه و عمل میکوشد تا اثربخشری و
سودمندی علوم انسانی را معطوف به پیشرفت کشور مبنی برر مؤلفرههرای

بومیگرایی متعیّن نماید.
پژوهشگاه علومانسانی و مطالعات فرهنگی در مسیر تحقق بخشهایی
از اسناد باالدستی و پیجویی مأموریت ویدژة هیئدتامندا و بدا مسداعدت
سازمان برنامه و بودجه طرح اعتال را برای استقرار عینی شبکة نخبگدانی
علوم انسانی کشور طراحی کرده و به اجرا درآورده است.
پژوهشگاه به فضل الهی درنظر دارد بهتدریج پس از انتشار مجلددات
حاضر در این مرحله و همزمان با متنوعسازی نشر محصدوالت طدرحهدا
(از طریق گزارشهای راهبردی توصیههای سیاسی گرزارشهرای علمری
ملی بستههای خدمات تخصصی و مشاورهای ،جسرتارهای علمری و فنری

مقالههای علمی د پژوهشی علمی ـ تخصصی هماندیشیهرای نخبگرانی و
سخنرانیهای علمی و )...مابقی نتایج پژوهشها را نیز بدهصدورت کتداب
آمادة نشر سازد.

سخن پژوهشگاه

7

اصوالً یکی از شاخصهای مهم که میتواند نشدانة توفیدق یدک نهداد
پژوهشی بهویژه در قلمرو علومانسانی باشد اجرای طرحهای شداخص
همگرا مسئلهمند و ناظر به چدالشهدای اجتمداعی و اثرگدذار در عرصدة
سیاستگذاریهاست که بتواندد در شدرایط کندونی در حقیقدت مؤسسدة
پژوهشی را به جرگة نسل چهارم نهادهای علمدی وارد سدازد .تعریدف و
اجرای طرح اعتال به همین منظور در مسیر تحقق قسمتی از چشماندداز و
مأموریدت روشددن پژوهشددگاه مندددرر در برنامددة توسددعة راهبددردی آن
بهشمار میآید که برای نخستین بار در تداریخ پژوهشدگاه برنامدة توسدعه
تعریدف و اجددرا شددده اسددت و بخشدی از دسددتاوردهای آن کتددابهددای
مجموعه طرحهای اعتالی علومانسانی است.
در فرایند تعریف و اجرای طرح جامع اعتال به لطف الهدی فرصدت
ارتقای کیفیت علمی طرحها و توانمندسازی و تقویدت زیرسداختهدا در
پژوهشگاه دوچندان شده است چنانکه طی این سدالهدا و بده مدوازات
اجرای این طرح کالن مشارکت بالندة تعدداد ک یدری از اعضدای محتدرم
هیئتعلمی در اجرای طرح مذکور و رسیدن تولید سرانة علدم بده رشدد
بیش از دو برابری و رشد بیش از پنج برابری نقدِ متون دانشگاهی و رشدد
فزایندة تولید و نشر مقاالت و جستارهای انتقادی و انتشار فصلنامههدای
با کیفیت پژوهشی برندهشدن سه سرال پیراپی در جشرنوارة نقرد سرال و
برگزیدهشدن مکرر در جشنوارة بینالمللی فرارابی و دههدا جشدنوارة ملدی
دیگر صعود بیش از چهارصد پلهای پرترال در ردهبنردی جهرانی الکسرا،
تأسیس قطب علمی ارائ نظری علومانسانی در سطح ملی و رشد چشمگیر
فعالیتهای حوزة ترویجیسازی علم و تحقق شبکة نخبگانی سههزار نفره
متشددکل از اسددتادان صدداحبنظددر از سراسددر کشددور شددواهدی از ای دن
ظرفیتسازی و ارتقای توانمندی بهشمار میآید.
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بدیهی اسدت بدا همدة مزیدتهدای ایدن مجموعده طدرحهدا و آثدار
بخشهایی از این کتابها خالی از خلل و عاری از کاسدتی نباشدد یقینداً
اهل نظدر بدا نقدد ناصدحانه و راهنمداییهدای راهگشدای ایجدابی خدود
پژوهشگاه را برای قوام و مایهوری بیشتر این آثار در چدا هدای بعددی
مدد خواهند رساند.
در پایان ضمن سپاسگزاری به درگداه حدقتعدالی و ابدراز مسدرت از
پیجویی دغدغة استاد زندهیاد دکتر صادق آیینهوند (ره) در منشور ایشان
مبنی بر «اتصال به ریشة انطباق با زمان» یدادآور مدیشدود ایدن مجموعده
مرهون حمایت وزیران محترم جناب دکتر فرجدیداندا دکتدر فرهدادی و
دکتر غالمی و اعضای محترم هیئت محترم امنا و سازمان برنامه و بودجده
و نمایندگان محترم ذیربط مجلس شورای اسالمی از یدکسدو و اهتمدام
همة همکاران طرح جامع اعتال شامل اعضای محتدرم شدورای پژوهشدی
پژوهشگاه کمیتة علمی طرح اعتال جانشدین رئدیس و رئدیس دبیرخاندة
طرح اعتال مجریان محترم طرحها مدیران کارگروهها شورای مشداوران
اعضای محترم کارگروههای تخصصی و کلیة محققان و نداظران علمدی و
داوران طرحهای پژوهشی وکارشناسان از سوی دیگر است .لدذا سدزاوار
بهنظر میرسد سپاسگزار همة آندان باشدیم؛ بدهویدژه جنداب آقدای دکتدر
سیدمحمدرضا امیری طهرانیزاده سرکار خانم دکتدر طداهره کمدالیزاده
جناب آقای دکتر یحیی فوزی جناب آقای دکتر علیرضدا مالیدی تدوانی
جنداب آقددای دکتددر مهدددی معدینزاده جندداب آقددای دکتددر عبدددالرحمن
حسنیفر جناب آقای دکتر حمید تنکابنی جناب آقدای مهندد فرامدرز
حقشنا جناب آقای دکتر فرهداد زیویدار جنداب آقدای دکتدر عبدا
خلجددی جندداب آقددای دکتددر عبددداب قنبرلددو جندداب آقددای دکتددر
سیدمحمدرحیم ربانیزاده جناب آقای دکتر سیدسجاد علمالهدی جناب
آقای دکتر سیدمحسن علویپور جناب آقای محمددعلی میندایی جنداب
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آقای بهرن ذوالفقداری و تمدامی اعضدای محتدرم شدورای دبیرخانده و
مشاوران و کارشناسان محترم طرح .همچنین بایدد از جنداب آقدای دکتدر
یداب رفیعی مدیر محترم نشر و همة همکاران گرامی ایشان در انتشدارات
پژوهشددگاه تشددکر کددنم .اگرچدده بزرگددان و مفدداخر و اعضددای معددزز
هیئتعلمی فراوان دیگری در بخشهای گوناگون و در مراحدل مختلدف
مددرسان بودند که ذکر نام این شخصیتها و محققان کده بدیش از صدد
تن را شامل میشود متأسفانه در این مجال اندک میسر نیست.
امید میرود به لطف خداوند این حرکت فرخندة پژوهشدی و علمدی
بتواند ضمن تقویت اثربخشی علومانسدانی و پیوندد پدژوهش و اجدرا در
کشور راهگشای بهرهبرداری بیشتر از ظرفیتهای علومانسدانی بدهشدمار
آید و انتشار مجلدات بعدی گدزار هدای طدرح اعدتال گدامی در مسدیر
پیشرفت و بالندگی ایران اسالمی باشد.
حسینعلی قبادی
رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
و
رئیس طر اعتالی علومانسانی معطوف به پیشرفت کشور

کالمی در محضر استاد؛ مواجهة ناب متفکر با مسئلة اخالق
از زمانِ شکلگیری تمدن و اجتماع بشدری «زیسدت اخالقدی» بده یدک
مسئله بدل شده است .ایدن پرسدش کده «کددام عمدل از حیدث اخالقدی
رذیلت است و کدام فضیلت» همدواره فکدر و ذهدن آدمیدان را بده خدود
مشغول داشته و مباحث و مناقشات گستردهای را رقم زده اسدت .امدا در
جهان امروز با فروپاشی بسیاری از پیشفرضها و اسطورههای برسازندة
مبانی اخالق این مسئله اهمیتی مضاعف یافته است که مبدانی اخدالق و
شروط کشف و تحقق آن چیست؟ در همین مسیر جنداب اسدتاد دکتدر
رضا داوری اردکانی در اثرِ حاضر به بررسیِ موضوعِ اخدالق در زنددگی
کنونی و شرایط اخالقی پیشرفت و اعتالی علوم انسانی پرداختده اسدت.
فارغ از ضرورت موضوع و محتوای ارزشمندِ اثر بایدد خاطرنشدان کدرد:
نگارندة این اثر خدود از بدزر تدرین اندیشدمندان ایدرانِ معاصدر اسدت.
ازاینروی این کتاب بیش از آنکه یک پژوهش متعارف دانشرگاهی باشرد،
نظریهپردازی یک اندیشمند اصیل و بسیار مجرّب است .البته استاد در ایرن
راه ،خررود را برره شریوههررای نگررارشِ آکادمیرک و قواعررد دسررتوپرراگیر
مقالهنویسی و ارجاعدهی محدود نکرده و کوشیده است تا یافتههایش را به
شیوایی تبیین کند.
این اثر ازآنرو اصیل بهشمار میآید که از مواجه ناب ذهنِ این متفکر
معاصر با معنا و کارکردِ اخالق در جهان امروز و امکانات آن برای پیشرفتِ
فرهنگ و علوم برخاسته است.
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مایة مباهات اینجانب است که جناب استاد دعدوت مدا را بدرای تدألیف
اثری تخصیصاً برای پژوهشگاه در زمینة نسدبت اخدالق و علدم امدروز
اجابت کردند و اکنون خدا را شاکریم که این اثر تدوین و به زیدور طبدع
آراسته شد.
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگدی مفتخدر اسدت کده ایدن اثدر
ارزشمند و نظرورزانه را برای بهرهبدردنِ مخاطبدان جددی و دغدغدهمنددِ
امروز و فردا به چا میرساند .امید است که این مباحث بدا نقدد و نظدر
دیگرانی همراه شود که این راه را ادامه میدهند بحثهای اصدیل علمدی
را قدر میدانند و خود در ژرفا به آنها میاندیشند.
حسینعلی قبادی

درآمد
این دفتر حاوی گدزار پژوهشدی اسدت دربدارة اخدالق و مقدام آن در
زندگی انسانی و وضعی که در کشور ما پیدا کرده است و نسدبتی کده بدا
علم و آموز و پژوهش و بهخصوص با علوم انسانی دارد.
تحقیق در اخالق از همه حیث و مخصوصاً از حیث اخالقدی دشدوار
است زیرا در مورد اخالق نمیتوان بیطر ماند .البته اگر منظور مطالعه
در رفتار و کردار و آداب مردمان و گزار آنها باشد جامعدهشناسدان و
مردمشناسان بهخوبی از عهدة این کار برمیآیند اما کسی که اخالق را از
منظری فلسفی میبیند باید مشخص کند که اخالق چیسدت و بدا وجدود
آدمی چه نسبتی دارد؟ و مهمتر اینکه چده زمدانی و چگونده مردمدان تدا
حدی به اخالق روی مدیآورندد و چدرا گداهی اخدالق رو بده انحطداط
میگذارد؟ اخالق در ظاهر امری فردی است زیرا این شخص اسدت کده
باید مسئول عمل خود باشد و نمیدانیم آیا کسی تاکنون در تاریخ زیسدته
است که مطلقاً غیراخالقی باشد یعنی هر کاری را مباح بداند و بدیپدروا
هر چه میخواهد بکند و بگوید و فرامدو کندد؟ ایدن مسدئولبدودن و
پرواداشتن به این معنا نیست که اگر در زمانی پایبندی مردمان به اخالق
کم میشود یکایک آنها را مسئول بددانیم و مالمدت کندیم و اگدر بندابر
مالمت باشد در چنان زمانهای و چنان جامعهای کیست که حق مالمدت
داشته باشد؟ اخالق شأنی از زندگی آدمیان است و در روابطی که آنها بدا
یکدیگر و با جهان دارند ظهور و تحقق پیدا میکند .این امر میتواندد بده
ما کمک کند تا دریابیم چرا یونانیدان دو لفد و دو معندی بدرای زنددگی
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داشتند که زندگی در معنای اول رفع نیازهای ضروری بدود و زنددگی در
معنای دوم زندگی آزاد و اخالقی .در این پژوهش سعی شده است معندی
اخالقیبودن تا حدی مورد بررسی قرار گیرد .سپس وضع اخالقی کشدور
در قرون اخیر مورد بررسی قرار گیرد و اینهمده تمهیدد مقدمدهای باشدد
برای فهم و درک شرایط اخالقی مواجهه با علدم جدیدد و بدهخصدوص
علوم انسانی .طرح بحث علم و اخدالق مخصوصداً از آن جهدت دشدوار
است که ایدن دو را عمددتاً بدهعندوان دو امدر متعدین و متحقدق در نظدر
میگیرند و در همان نظر اول استدالل میکنند که احکام اخدالق انشدایی
(تجویزی) و احکام علم خبری (توصیفی) هستند و ایدن دو قسدم حکدم
نمیتوانند نسبتی منطقی با هم داشته باشند .این نتیجهگیری درست اسدت
اما علم و اخالق نه دو امر ثابت بلکه همواره در تحدولاندد .اخدالق در
جان ماست .علم نیز با طلبی پدید میآید که آن هم در جدان ریشده دارد.
پس باید میان علم و اخالق نسبت و تناسبی وجدود داشدته باشدد کده بدا
یکدیگر ارتباطی متقابل ایجاد کنند .در قضیة نسبت علم و اخالق بسته به
اینکه چه صورت و جلوهای از علم و اخدالق را در نظدر آوریدم نظدرهدا
متفاوت میشود .اگر مراد این باشد که بدرای روکدردن بده علدم بایدد بده
اشخاص در اخالق داد نسبت علم و اخالق را درسدت درنیافتدهایدم.
هرچند که همیشه باید به در اخالق گو فراداد و تا آنجدا کده میسدر
است از دستوراتش پیروی کرد اما فراگرفتن علم و اشدتغال بده تعلدیم و
پژوهش موکول و موقو به تحقق دستورالعمل مزبور نیسدت .علدم نیدز
بهعنوان مجموعهاحکام و قضایا و قواعد با اخالق نسبت مسدتقیم نددارد.
اما این هر دو در جان آدمی و درنتیجه در ظهدور و سدیر و زوال بده هدم
بستهاند .جامعهای رو به علم میکند که در جدانش نیدروی اخدالق فعدال
باشد و مردمدی کده اخالقدیاندد و احسدا تکلیدف و آزادی مدیکنندد
نمیتوانند به علم بیاعتنا باشند .پدس نسدبت علدم و اخدالق را بایدد در
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جانهای مردمان و در روح جامعه جستوجو کرد نه در قضایا و احکدام
علمی و اخالقی .به این جهت بددون رجدوع بده تداریخ ایدن نسدبت را
نمیتوان دریافت .من بح م را بر این اسا قرار دادهام کده اقدوام جهدان
همواره خلقوخویی ثابت ندارند؛ یعنی نه همیشه اخالقیاند و نه بهکلدی
بیگانه با اخالقاند .از زمان رنسانس بهتدریج این تلقدی در غدرب جدیدد
به وجود آمد و قوت گرفدت کده گوشدهای از جهدان متعلدق بده مردمدی
خردمند و دانا و درستکار است و مردم دیگر مناطق جهدان بدیخدردان و
نادانان و بیپروایان به اخالقاندد .ایدن تلقدی دامدن مدا را هدم گرفدت و
بسیاری از اروپاییان ایرانیها (و بهطور کلدی شدرقیهدا) را اهدل خدرد و
دانایی و اخالق نمیدانستند .کسانی از ایرانیها و شرقیان نیز ایدن رأی را
پذیرفتند و تکرار کردند .چنانکه در کشور ما از دهدة چهدل قمدری کده
سکوت وحشتناک بعدد از  67مدرداد  16شکسدته شدد حتدی بعضدی از
ایراندوستان و خیرخواهان کشور و مردم به توجیه ضعفها و بدیهدا و
کجرفتاریها و ندانمکاریهای ایرانیها پرداختند و این صدفات را راسدخ
در جان اقوام ایرانی و میراث تاریخی آنها دانستند و ایدن بیشدتر بدر اثدر
تأثیری بود که منورالفکرهای اروپایی و بهخصوص شرقشناسان در فکدر
و رأی مردم همة مناطق جهان گذاشته بودند.
در این نوشته کوشش شده است که بیاسا بودن این قول که بدوی
نژادپرستی میدهد نشان داده شود .ما اگر در زمانهایی گرفتار بداخالقی
و بیاخالقی بودهایم و شدهایم و اکنون نیدز مبدتال هسدتیم ایدن ابدتال و
گرفتاری امری زمانمند و تاریخی اسدت و درنتیجده ضدروری نیسدت و
دوامِ ازلی د ابدی ندارد .پس میتوان تأمل کرد که چگونه میتوان و بایدد
از این رویکرد فاصله گرفت .تأکیدد بدر اینکده داشدتن علدم و زنددگی و
سیاستِ درست موقو و موکول به پایبندی به اصل تکلیف و مسدئولیت
است بدان سبب بوده است کده اقدوام در ذات خدود صداحبان خدرد یدا
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بیخردی و متعلق به جوامعی اخالقی یا غیراخالقی نیستند و اگر مردمدی
دچار بیخردی و الابالیگری شوند بنا نیست همواره در این بال بمانندد؛
و میتوانند با تذکر و خودآگاهی از آن نجات یابند .در زمانة حاضدر نیدز
نباید تسلیمِ فسادِ گستر یابندة غالب شد زیرا خود ایدن تسدلیم سدبب
میشود که فساد در همهجا و همهچیز نفوذ کند و چهبسا سودای تصر
همهچیز و همهجا را داشته باشد .حکومت و دولت اگر بتوانندد بده ایدن
خودآگاهی برسند و بخواهند که کشور را از فساد نجات دهندد از عهددة
این مهم برمیآیند .مشکل این است که حجابهای غفلدت سدخت شدده
است .حکومت و دولت نیز آسایش در حجاب بیخبری و غفلدت را بدر
درد هوشیاری و خودآگاهی ترجیح میدهندد .در ایدن گدزار همدهجدا
اخالق نه مجموعهای از دستورالعملهدا بلکده بدهعندوان درد وجددان و
رهآموز نیکی و دانایی منظور بوده است و نکتة آخر:
این دفتر بهصدورتی کده هسدت بددون یداری و همراهدی بدیدریدغ
همکاران گرانمایهام آقای مهند سیدعلی پزشکی و خانم بهداره برزگدر
فراهم نمیشد .زبانم از ادای تشکر قاصر است .امیدوارم سدعی نویسدنده
هم بیهوده نباشد.
رضا داوری اردکانی
 28آذر 2998

بخش اول

بحران اخالق معاصر و وضع اخالق در جهان

کلیات و طرح مسائل
بحث از اخالق است اما نویسندة این سطور واع نیست و قصدد وعد
و نصیحت ندارد .هرچند که ما همه به نصدیحت و موعظده نیداز داریدم.
معهذا این وقتْ وقتِ اندرز نیست .اکنون موعظه اگر بتواند دل و جان را
برانگیزد و تکانی در وجود اشخاص و گروهها پدید آورد اثدر بیشدتر
تسلیبخشی و آسودهکردن خاطرهدا و ایجداد حدسِ رضدایت از کاروبدار
خویش و قبول وضع موجود است.
نکتة دیگری که باید روشن شود این است که در شرایط کنونی بحث
دربارة اخالق چه ضرورت و اثر و اهمیتی دارد؟ میگویند و درست هدم
میگویند که مردمان همیشه باید مواظب اخالق و رفتار خدود و دیگدران
باشند ولی این پاسخ چیزی را روشدن نمدیکندد و در حقیقدت فدرار از
مسئله است .پرسش این بود که چرا در شرایط کندونی از میدان ایدنهمده
مسائل و گرفتاریها به این مسئله توجه شده است؟ آیا یک وجه و وجده
عمدها ایدن نیسدت کده مدا از وضدع اخالقدیمدان ناراضدی هسدتیم و
بیاعتنایی به اخالق را اگر نه خطرناک دستکدم نشدانی از الابدالیگدری
میدانیم؟ اکنون در همهجا حتی فاسدان و مفسدان و سررشتهداران فساد
از فساد و بیاخالقی میگویند اما کسی آن را مهم نمیگیدرد و چندانکده
باید نگرانش نیست .نگران وضع اخالقی نبودن تسلیم در برابر بیاخالقی
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است .حال پرسش اساسی این است که مگر بر سر اخالق مدا چده آمدده
است؟
اول بگویم که اخالق در سراسر جهان کندونی دچدار بحدران اسدت و
این تنها ما نیستیم که دروغ میگوییم بیپدروا هتدک حرمدت مدیکندیم
تهمت میزنیم و بده ندام فضدیلت و حقیقدت و خددا کدام و مدراد خدود
میجوییم و به آثاری که بر گفتدار و عملمدان مترتدب مدیشدود اعتندایی
نداریم و در یک کلمه خود را حق و میزان همهچیز میدانیم و نمیداندیم
که این وضع عین انحطاط یا سیر به سوی صورتی از زنددگی اسدت کده
تجدد در آغاز راهش از زندگی شرقی تصویر کرد .بحران جهدانی در هدر
جا ظهوری دارد و هیچ امری در جهان کنونی مستقل از مسیر تجدد واقع
نمیشود حتی اگر در ظاهر مخالف با تجدد باشد .چنانکده مد الً داعدش
که معموالً آن را نمایندة گروههایی از قشریترین مسلمانان میدانند بیش
از آنکه به مذاهب و حوزههای قشری دین بستگی داشته باشد (ایدنهمده
دربارة ابن تیمیه و رجوع به آرای او بحث مدیشدود) از زمدین برهدوت
نومیدی و در هوای بحران تداریخ غربدی روییدده اسدت و دلدیلش اینکده
اختصاص به منطقة خاص و حتی بده کشدورهای اسدالمی نددارد بلکده
جهانی و بینالمللی است و بسیاری از پیدروان غیرمسدلمانش کده بده آن
میپیوندند به گرایشهای افراطی بنیادگرایانده مانندد داعدش مدیگروندد.
درست است که داعش و همة گروههای قشری و تلخ و خشن و تبهکدار
مدددعی دفدداع از دیددن قددول و فعددل خددود را بدده مرجعددی در گذشددته
بازمیگردانند اما مهم است که بدانیم چدرا تدا پنجداه سدال پدیش چندین
گروههایی وجود نداشتند و اگر بودندد خدود را بده ابدن تیمیده منسدوب
نمیکردند و وجه انتخاب ابن تیمیه توسط گروههای خشن فعلدی صدرفاً
برای ردگدمکدردن و اثبدات داعیدة مسدلمانی اسدت .اگدر ابدن تیمیده در
پدیدآمدن این گروهها مؤثر بود میبایست در این پانصدد ششصدد سدال

