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دریافت مقاله52/25/52 :
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چکیده
ظهور به یکباره داعش در تابستان سال 3131هـ.ش .در کشور عراق و تشـکل دولـ
اسالم را با واقعلات جهیهی از تفکر سلفی رادیکال مواجه ساخ

خودخوانـهه جهـان

که ابعاد گونـاگون عملکـردی آن بـرای

انهیشمنهان جهان اسالم ناشناخته بود .این نوع تفکر که نوعی سلفله سلاسی اس

به سـلفی هـای تکفلـری

معروف میباشنه .تحقلق حاضر با ههف پاسخگویی به این سؤال اساسی صورت گرفتـه اسـ

کـه عوامـ

داخلی تههیهکننهه امنل جهان اسالم از سوی جریان هـای تکفلـری کـهام اسـ ایـن تحقلـق بـر مبنـای
دستاوردها از نوع کاربردی بر مبنای اههاف و ماهل از نوع پلمایشی توصلفی و تحلللی و بر مبنای نـوع
دادههای مورد استفاده از نوع آملخته اس  .محققلن تالش نمودهانه تا پـ از ماهلـ شناسـی جریـانهـای
تکفلری و مقوله ی امنل جهان اسالم عوام داخلی تههیه کننهه امنل جهان اسالم که می توانه بـه منظـور
ایجاد ناامنی مورد استفاده جریان های تکفلری قرار گلرد را احصاء نماینه .جامعه آماری این پژوهش تعـهاد
 13نفر از متفکران در حوزه جریان های تکفلری می باشنه .روش جمـ آوری اطالعـات و دادههـا بـه روش
کتابخانه ای و ملهانی بوده و با استفاده از ابزارهـای پرسشـنامه و فـلش بـرداری کتابخانـه ای داده هـای الزم
جم آوری شهنه .داده های تحقلق با استفاده از شلوه های آماری توصلفی و تحلل های کلفی مورد تجزیـه و
تحلل قرار گرفته و تحلل نهایی و عوام احصاء شهه بر اساس محاسبات ماتری

مقایسـه زوجـی مـورد

طبقه بنهی قرار گرفته و در پایان بر اساس تجزیه و تحلل و نتایج به دس آمهه از تحقلق تعهادی پلشـنهاد
کاربردی برای ارائه به مبادی تصملمساز برای مقابله با خطر جریانهای تکفلری ارائه گردیهه اس .
واژگان کلیدی :امنیت ،جهان اسالم ،جریان تکفیر ،تهدید.
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مقدمه
مجموعه عظلم جغرافلایی جهان اسالم با داشتن ظرفل های مختلف ژئواستراتژیکی و ژئوپللتلکی
به همراه مناب عظلم انرژی در طول تاریخ مورد طم قهرتهای بزرگ بوده و همواره تالش این
قهرتها برای ایجاد ناامنی و فراهم آوردن زملنهی حضور خود در کشورهای اسالمی معطوف
بوده اس  .عالوهبر این عام

با گسترش بلهاری اسالمی در کشورهای عربی غرب با طراحی و

برنامه ریزی برای انحراف آن تالش کرد تا جریان اصل بلهاری را به نف خود از طریق بهلسازی
مهیری

کنه که رشه و گسترش جریان تکفلری و نفوذ آن به بالد اسالمی از عمههترین

شگردهای بکارگرفته شهه ازجانب مجام غربی -صهلونلستی اس

که با بهرهمنهی از کمکهای

مرتجعلن منطقهای بهمنظور ایجاد ناامنی در کشورهای اسالمی برنامهریزی و اجرا گردیهه اس .
در بیان مسئله این تحقیق ،میتوان به این نکته اشاره کرد که" جریانهای تکفلری در حال
حاضر یکی از چالشهای اساسی در سطح جهان اسالم بوده که مقام معظم رهبری

(مهظلهالعالی)

در

مناسب های مختلف به خطرات این جریان برای ک جهان اسالم اشاره داشته و خاطرنشان کردنه
که این خطر جوام اه سن

را نلز تههیه میکنه .3در سطح جهان اسالم عوام گوناگونی در

شک گلری این جریان نقش داشتهانه که مشکالت داخلی و عواملی که در داخ جهان اسالم
وجود دارد از عوام عمههای اس

که جه

ایجاد تفرقه و تههیه امنل

جهان اسالم مورد

استفاده این جریان قرار گرفته و از آنجا که تاکنون تحقلق عملقی درخصوص شناسایی و تبللن
کام این عوام صورت نگرفته دغهغه اصلی محقق این اس

که در این مقاله این عوام را در

سطح داخلی جهان اسالم مورد شناسایی قرار داده و معرفی نمایه " .این تحقلق از آنجه
دارد که" شناخ

و تبللن عوام داخلی تههیه کننهه امنل

مراج تصملمساز جهان اسالم قرار میدهه که با شناخ

جهان اسالم این فرص

اهمل

را در اختلار

این عوام بتواننه راهبردهای مؤثری را

بهمنظور مقابله با این عوام تهوین نماینه " .ضرورت این تحقلق از آنجه

اس

که "بهمنظور

مغفول واق نگردیهن عوام داخلی تههیه کننهه موجود در جهان اسالم که مورد سوءاستفاده
جریانات تکفلری قرار گرفته و زملنهساز تشهیه فعالل

این جریانات در کشورهای اسالمی

میگردد ضرورت دارد این عوام در یک رونه علمی مورد شناسایی قرار گلرد ".ههف اصلی این
تحقلق" شناسایی عوام داخلی تههیه کننهه امنل

جهان اسالم از سوی جریانهای تکفلری اس

1بلانات رهبری در تاریخ  31/8/38در شرفلابی مسئوللن و کارگزاران نظام

مقاله دهم :عوام داخلی تههیهکننهه امنل

833

جهان اسالم از سوی جریانهای تکفلری

و در راستای این ههف سؤال اصلی این تحقلق به این شک مطرح گردیهه که " مهمترین عوام
داخلی تههیه کننهه امنل

جهان اسالم از سوی جریانهای تکفلری کهام اس

فرضله این تحقلق

به این شک بلان گردیهه" بهنظر میرسه مشکالت و عوام داخلی موجود در کشورهای اسالمی
بلشترین نقش را در استفادهی جریانهای تکفلری برای تههیه امنل

در سطح جهان اسالم دارد.

مبانی نظری
پیشینهشناسی

"محمهشریف حلهری" در سال  3131در مقالهای تح

عنوان سلفیگری نوین در تقاب با راهبرد

وحهت اسالمی به بررسی جریان سلفیگری نوین به عنوان یکی از موان اساسی وحهت اسـالمی
پرداخته و چنلن نتلجه گلری نموده که رویکرد افراطی که سلفلان وهـابی اتخـاذ نمـودهانـه فصـ
مشترکی را برای گفتگو و درنتلجه وحهت جهان اسالم باقی نگذاشته و سببسـاز ایجـاد نـاامنی و
شلوع پهیهه تکفلر در سطح جهان اسـالم گردیـهه اسـ " .سـلهباقر سـلهنژاد" در سـال  3131در
مقالهای تح

عنوان تحلللی سازهانگارانه از تههیهات نرم جریان سلفیگـری چنـلن نتلجـهگلـری

نموده که جریان سلفی از طریق تفسلر فرقهگرایانه و تقلل هوی

یکپارچه اسالمی به هویـ هـای

فرقهای زملنه را برای ایجاد نـاامنی در سـطح جهـان اسـالم توسـر جریـانهـای تکفلـری فـراهم
آوردهانه" .یحلی فوزی" در سال  3123در مقالهای تح

عنوان گونهشناسـی فکـری جنـبشهـای

اسالمی معاصر و پلامههای سلاسی -امنلتی آن در جهان اسالم با طـرح ایـن سـؤال کـه پلامـههای
سلاسی -امنلتی این دیهگاههای فکری متفاوت در جهان اسالم چه خواهه بود به این نتلجه رسلهه
که تقوی

جریانات اسالمی ه مگـرا در جهـان اسـالم و در بـلن اهـ سـن

زملنهساز امنل

و شـلعلان مـیتوانـه

پایهار در جهان اسالم گردد" .حکلمه عزیزالهی" در سال  3122در مقالـهای تحـ

عنوان انهیشه تقریب و امنل
بلن مسلمانان امنل

جهان اسالم با طرح این سؤال که چگونه میتـوان بـا ایجـاد تقریـب

کشورهای اسالمی را باال برد به ایـن نتلجـه رسـلهه کـه بـرای ایجـاد امنلـ

کشورهای اسالمی بایه قهرت آنان را باال برد و این افزایش قهرت در شبکهی پلچلههای از روابـر
داخلی و خارجی تعریف میگردد .تعهادی از این عوام در داخ کشورهای اسالمی و تعهادی نلز
در محلر بلرونی وجـود دارد" .محمـهعلی تسـخلری" در سـال  3121در مقالـهای تحـ
گام های مطلوب برای تحقق امنل

عنـوان

اجتماعی در جهان اسالم به چنه راهکار عمهه برای ایجاد امنل

در جهان اسالم اشاره نموده که تعهادی از این راهکارها در محلر داخلی جهـان اسـالم و تعـهادی
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دیگر نلز در محلر خارجی قاب دسـتلابی اسـ  .ازجملـه ایـن راهکارهـا بـاالبردن سـطح آگـاهی
تودههای اسالمی در عرصه های گونـاگون از راه در اسـالم و در واقعلـات موجـود در داخـ
جهان اسالم و آنگاه در واقعلات موجود مواض جهانی و چالشهای بلنالمللی اسـ
درجه

تعملم شریع

کوشـش

اسالم در همه عرصههای زنهگی با اجرای برنامههـای تربلتـی همـهجانبـه

برای بخشهای مختلف ام

اسالم براساس آموزههای اسـالمی درنظـر گـرفتن اصـ آزادیهـای

عقالنی و مسئوالنه برکشلهن ریشههای جنای

و انگلزههای اخالل در امنل

همکاری مل ها و دول ها با یکهیگر برای پاسهاری از امنل

و درنظر گرفتن اص

اجتماعی و تهوین برنامه همهجانبـه

برای بهرهگلری هرچه بهتر از دیگر نهادها و سازمانهای بلنالمللی ازجمله راهکارهای ارائه شهه در
این مقاله اس .
مفهومشناسی

جریانهای تکفلری :گرایش چهارم سلفله میباشه که نوعی سلفله سلاسی اسـ

و بـه سـلفیهـای

رادیکال یا تکفلریها معروف میباشنه .این گروه به مقوله جهاد و اقامه شرع توجه بسـلار کـرده و
درصهد تفسلر یک نظریه انقالبی از درون نصوص دینی هستنه .تفکر سلفی جهادی (تکفلـری) از
سوی هلچ عالم برجستهای نظریهپردازی نشهه و التقاطی از افکار ابنوهاب و ابنتلمله اس
افکار کسانی چون سلهقطب عمرعبهالرحمن و عبهالمجله رنهانی درهم آملخته اسـ

که بـا

(پـاکتچی

.)86 :3133
امنیت:

عبارت از حال

در لغ

فراغ

از هرگونه تههیه یا حمله یا آمادگی برای رویارویی با هر

تههیه و حمله میباشه .که در اصطالح سلاسی و حقوقی به صورت امنل
امنل

ملی و امنل

بلنهمهت امنل

فردی امنل

اجتماعی

بلنالمللی به کار برده میشود( .آشوری  .)12 :3121با وجود پلشلنهی

در زنهگی سلاسی و اجتماعی بشر هالهای از ابهام چه از بعه داخلی و چه از بعه

خارجی آن را فرا گرفته اس

که بلشتر ناشی از متحول بودن محلر سلستمی امنل

و وجود

گفتمانها و نگرشهای گوناگون پلرامون آن اس (قاسمی .)31 :3128
جهان اسالم:

منطقهای مشتم

بر مجموعهی فضای پلوسته از کشور مغرب در شمال آفریقا تا

شبهقاره هنه و آسلایمرکزی و از قزاقستان تا مشرق آفریقا و چنه قسم

ناپلوسته در جنوب و

جنوب شرقی آسلا و اروپا و حوزههای کوچک مسلمان نشلن جهان میباشه( .گلیزواره
.)16:3128

مقاله دهم :عوام داخلی تههیهکننهه امنل

تههیه :تههیه عبارت اس

جهان اسالم از سوی جریانهای تکفلری

از قابلل ها نلات و گاه اقهام دشمنان بالقوه و بالفع برای ممانع

دستلابی موفقل آملز خودی به عالئق و مقاصه امنل
کشور به خطر بلافته .تههیه ممکن اس
سخ

و سخ
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ملی به نحوی که ثبات سلاسی و امنل

از
ملی

اجتماعی اقتصادی سلاسی و نظامی و یا تههیه نرم نلمه

بوده و از نوع خارجی یا داخلی باشه( .نوروزی )818 :3126

ماهیتشناسی جریان تکفیری

جریانهای تکفلری به تبعل

از سلفلان از لحاظ اعتقادی خود را پلرو سلف صالح میداننـه و در

اعمال رفتار و اعتقـادات خـود سـعی بـر تابعلـ

(ص)

از پلـامبر اسـالم

صـحابه و تـابعلن دارنـه

(رضوانی  .)81 :3122آنان معتقهنه که عقایه اسالمی بایه به همان نحو بلـان شـونه کـه در عصـر
صحابه و تابعلن مطرح بوده اس ؛ یعنی عقایه اسالمی را بایه از کتاب و سن

و علمـا

فرا گرفـ

نبایه به طرح ادلهای غلر از آنچه قرآن در اختلار میگذارد بپردازنـه .در انهیشـه آنـان روشهـای
عقلی و منطقی جایگاهی نهارد و تنها نصوص قرآن احادیث و نلز ادله مفهوم از نص قـرآن بـرای
آنان حجل

دارد (همان .)18 :این جریان چهار مرحله گوناگون را پش

بنلان نهادن مبانی فکری آن اس

سر گذرانه .مرحلـه اول

که ابن تلمله در قرن هشتم هجـری بـه ایـن امـر اهتمـام ورزیـه.

مرحله دوم مرحله تطبلق و اجرای این تفکر بود که توسر محمه بن عبهالوهاب واعـ نجـهی و
جانشلنانش در اواسر قرن دوازدهم هجری و اوای قرن سلزده انجام شه .مرحله سـوم رشـه ایـن
جریان بعه از جنگ جهانی اول و شک گلری پادشاهی آلسعود بود که این جریان بـه یـک نحلـه
نلرومنه و تأثلرگذار در جهان اسالم تبهی شه .مرحله چهارم از دهه  3313به بعه آغاز شه که این
جریان را به یک ایهئولوژی انقالبی و جهادی تبهی نمود .جریان تکفلری که ریشه در وهابلـ
قرائ

دارد

متفاوتی از اسالم دارد که در چنه محور خالصه میشـود .در توحلـه عبـادی دایـره آن را بسـلار

محهود میکننه و هر کسی اعمالی همچون زیارت قبور و غلره را انجام بههه تکفلـر مـیکننـه .محـور
دومی که این جریان را شک میدهه ایمان و کفر اس  .پلروان این جریان قای به تـالزم ملـان ایمـان و
عم هستنه و ماننه خوارج مسلمانان را تکفلر میکننه .محور سوم بهع
بهع

به شمار میآورنه؛ در صورتی که بهع
(ص)

نمونه برپایی جشن والدت پلامبر

اس

که هر امـر جهیـهی را

شاخصههای مخصوص بـه خـود را دارد لـذا بـه طـور

را باعث کفر میداننه .محور چهارم حلات برزخی اس

که معتقـه

هستنه جهان سومی به نام برزخ وجود نهارد و کسی که فوت کرد نمیتوان زیارت کرد لذا اسـتعان

از
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اوللاى الهى استغاثه و توس به آنان را جایز نهانسته بلکه از مظاهر بـارز شـر مـىداننـه (محمودیـان
.)383 :3133
تکفیر در دوران معاصر

تکفلر در دوران معاصر ابعاد گستردهتری یافته اس
آمریکا نلز وارد عرصه شهه و درجه

چون عالوه بر وهابلون امروزه غرب و
عنوان اسالمستلزی

مقابله با رشه اسالم پروژهای را تح

آغاز نمودهانه که یک سر تکفلر از آنها ریشه پلها میکنه( .علیزاده  .)88 :3133اگرچه سابقه
شک گلری گروههای تکفلری به پلش از وقوع ناآرامی در سوریه بر میگردد؛ اما مسلماً وقوع
بحران در سوریه به تسری زایش این پهیهه کمک نمود .تکفلریها که شاخصهای متعهدی در
تشابه آنها با خوارج دوره علوی و دوره اموی وجود دارد در حال حاضر با استفاده از مفتیهای
منحرف به شهت در حال تخریب نام اسالم در جهان هستنه و رسانههای غربی ضه اسالم در
طول این مهت بلشترین بهرهها را از نابسامانی اوضاع تکفلریها در تقوی

پایههای اسالمهراسی

خود بردهانه (رمضانی؛ جمشلهی  .)13 3138جریان تکفلری به صورت هوشمنه در سه سطح
سخ

و نرم و نلمه سخ

در حال فعالل

اس  .جریان سخ

با رویکرد ترور و وحش

و

تصرف و تخریب و کشتار و تکه تکه کردن اعضا همراه اس  .جریان نرم در حوزه ایهئولوژیک و
بر بستر تفکر سلفی و وهابل

عم میکنه .قهرت امنلتی و نلمه سخ

و اطالعات آن نلز توسر

بازیگردانان خارج و داخ منطقه صورت میپذیرد (جهانی .)38 :3131
جغرافیای جهان اسالم

جهان اسالم با 33هزار کللومتر وسع

از غرب تا شرق و  6هزار کللومتر از شمال به جنوب بلن

جاوه و قزاقستان تشکل تقاطعی با دیگر مجموعههای جغرافلایی میدهه که به همان انهازه
اهمل

دارد .کشورهای اسالمی در مرزهای شمالی خود با دو سرزملن پهناور روسله و چلن

محهود میشونه و در جنوب هنهوستان آن را به دو نلمه تقسلم میکنه .وجود اقلانوس اطل
آرام و هنه در غرب شرق و جنوب کشورهای اسالمی به این سرزملنها ارزش زیادی ارزانی
داشته اس  .کشورهای اسالمی کانالها تنگههای آبی و جزایر مهم را در اختلار دارنه یا در کنار
آنها واق شههانه .ایران عمان ترکله و مصر از چنلن اهملتی برخوردارنه .جهان اسالم افزون بر
خللجفارس که مشهورترین حلاتیترین و مهمترین خللجهای دنلای اسالم اس

این خللجها را

نلز در اختلار دارد :خللج عهن در جنوب یمن خللج گلنه در آفریقای غربی خللج بنگال در
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در

خللج اسکنهرون در جنوب ترکله و ...که میتوانه برای کشورهایی که در

ساح آن قرار دارنه اهمل

وصفناپذیر استراتژیکی اقتصادی سلاسی و نظامی داشته باشه.

(مجتههزاده )13 :3113
باتوجه به ههف اصلی جریان تکفلری در تقلل و از بلن بردن امنل
اس

در کشورهای اسالمی الزم

این عوام در قالب عوام داخلی مورد بررسی قرار گلرد .منظور از عوام داخلی عواملی

هستنه که در محلر داخلی کشورهای اسالمی زملنه بروز ناامنی را فراهم کرده و جریانهای
تکفلری با سوءاستفاده از آنها درصهد نفوذ در این کشورها بوده و یا نفوذ خود را گسترش داده و
اههاف خود را عملی کردهانه.
عوامل داخلی تأثیرگذار بر امنیت جهان اسالم
بحرانها و چالشهای سیاسی موجود در کشورهای اسالمی

یکی از عوام مهم در سطح داخلی جهان اسالم که مورد سوءاستفاده جریانهای تکفلری برای
تههیه امنل

جهان اسالم قرار گرفته وجود بحرانها و چالشهای سلاسی موجود در کشورهاس .

خاورملانه همواره با بحرانهای سلاسی مواجه بوده بطوریکه تحوالت این منطقه همواره یکی از
مهمترین مسائ و موضوعات بلنالمللی طی یک سال گذشته بوده اس  .از جمله دالی سلاسی
چالشهای موجود در منطقه میتوان به حکوم های غلرملی و غلردموکراتلک رژیمهای
اقتهارگرا حکمرانی به و فشار و سرکوب و از جمله عل اقتصادی میتوان به فساد مالی سران
حاکم و فشارهای اقتصادی اشاره کرد که به وضعل
گسترده منجر شهه اس

معلشتی نامناسب مردم و فقر و محرومل

(واعظی  .)11 :3133از سوی دیگر بعه از مبارزات بیامان کشورهای

اسالمی با کشورهای استعماری و خلزش نهض ها و حرک های بلهارگرایانه در سرتاسر
کشورهای اسالمی که منجر به استقالل اکثر کشورهای اسالمی گردیه و نلز در پی رویارویی فکری
و علمی این کشورها با جهان غرب این احساس در جهان غرب و دول مردان استعمارگر آنان به
وجود آمه که تفکر اسالمی همواره میتوانه زنگ خطر جهّی برای اههاف استعماری آنان باشه و
تمهن اسالمی با درون مایههای فکری پویا و تعاللم انسانی و اخالقی واالی خود میتوانه در درون
جوام غربیفراگلر شود؛ از این رو در مقابله با تفکر اسالمی به تبللغات واهی پرداختنه و اسالم و
تفکر اسالمی را به عنوان یک خطر جهّی معرفی نموده و با استفاده از قهرت اقتصادی و رسانهای
شروع به بحرانسازی در ملان جوام اسالمی نمودنه( .کاظمی .)21 :3121
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مشکالت اقتصادی و پائین بودن سطح رفاه و آسایش مردم

یکی از نقاط ضعف عمهه کشورهای اسالمی که دستاویزی برای غرب بهمنظور نفوذ بلشتر در ایـن
کشورها گردیهه و زملنهساز بروز ناامنی در مقلاس وسل میباشه مشـکالت فراگلـر اقتصـادی در
این کشورها و پائلن بودن سطح رفاه اقتصادی میباشه .جریانهای تکفلری بـا سوءاسـتفاده از ایـن
نقطه ضعف و جذب طبقات محروم و ناراضی جامعـه زملنـهی حضـور گسـتردهی خـود در ایـن
کشورها را فراهم کرده و امنل

داخلی آنها را با بحران مواجه مـیکننـه (عـهال نـژاد .)63 :3133

امروزه بزرگترین دشمن جهان اسالم فقر و بزرگترین مشک پلش روی آن توسعهنلافتگی نسـبی
در همه عرصه ها و فاصله رو به فزونی این مجموعـه بـا کشـورهای توانمنـه جهـان اسـ  .چنـلن
وضعلتی موجب می شود که جهـان اسـالم و مسـلمانان نتواننـه در جهـان کنـونی حتـی در تعلـلن
سرنوش

خود به طور جهی و واقعی اثرگذار باشنه و هـر چـه ایـن فاصـله بـلن سـطوح توسـعه

یافتگی مسلمانان و بقله جهان نلز افزونتر شود تأثلرگذاری مسلمانان در صحنههای جهـانی کمتـر
از پلش خواهه شه (مقامیمقلم  .)38 :3131ضعف فقر و توسعهنلافتگی عمومی در جهان اسـالم
قطعاً در کنش و واکنشهای قهرتها محصوالت تلخی را برای امنل

جهان اسالم به بـار خواهـه

آورد که نمونه آن را بایه در تشکل و تهاوم حلات رژیمصهلونلستی در نلمه قـرن بلسـتم مـلالدی
دانس

(علیزاده موسوی .)3 :3133

نگرش شدید قومیگرایانه در کشورهای اسالمی

پلچلهگی مسائ مختلف در خاورملانه و حاکمل
هرگونه تحولی هرچنه مثب

مشکالت قومی -مذهبی باعث شـهه اسـ

کـه

در این منطقه منجـر بـه تشـهیه اختالفـات قـومی و مـذهبی شـود.

خلزشهای اخلر مردمی دنلای عرب که امله فراوانی برای گذار منطقه خاورملانه از وضعل
را پهیه آوردنه خود منجر به تقوی

فعلـی

اختالفات مذهبی و ایجاد موجی از افراط گرایی اسالمی شـه.

از یک طرف این جنبش ها دول های گذشته را تضعلف کرده انه و فرص هـای فراوانـی را بـرای
رشه نلروهای سرکوب شهه فراهم آورده انه و از طرف دیگر باعث احساس خطر گروههای افراطی
مذهبی مبنی بر حذف آنها از صحنه و ساختار سلاسی را تشهیه کـرده کـه مجموعـه ایـن عوامـ
آن ها را به صحنه کشانه و منطقه خاورملانه به فضایی مناسب بـرای تشـهیه افـراط گرایـی مـذهبی
تبهی شه .تأثلر خلزشهای مردمی و تحوالت اخلر خاورملانه بر شـکافهـا و مسـائ مـذهبی در
منطقه را در سه محور مختلف میتوان مورد اشاره قرار داد :تشهیه اختالفها و درگلریهای شـل
و سنی گسترش مناقشات اقلل های غلرمسلمان با مسلمانان و از همه مهمتر تشهیه افـراطگرایـی
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مذهبی در منطقه (اسهی  .)32 :3133نگرشهای قوملتی در جوام اسالمی از دالی اصلی شـلوع
فراینه ناامنی محسوب میگردد که میتوان گف

از واکنش روانی در برابر خود ایـن قضـله ریشـه

میگلرد( .کاظمی .)863 :3121
تجدد طلبی و خودباختگی و احساس درماندگی و حقارت در مقابل تمدن غرب

تجهدخواهی کاذب یکی از مسائلی اس

که برای جهان اسالم آسلبزا اس  .بر اساس این تفکر

عههای روشنفکر افراطی به دنبال دگرگونی ریشهای در نهادهای جامعه مسلمانان بر مبنای
ساختاری غربی و نامانوس با فرهنگ اسالمی هستنه .متجهدان بهون دلبستگی به اسالم واقعل
اجتماعی سرزملنهای اسالمی را در نظر نمیگلرنه و در طراحی نظامهای آموزشی پژوهشی و
تبللغاتی از فرهنگ بلگانه و انهیشههای وارداتی یاری میجوینه .آنان به دلل بیخبری از مبانی
قرآنی و سن

اسالمی نه تنها قادر به اصالحاتی این گونه در بلن مسلمانان نبودهانه بلکه در

سالهای اخلر آشفتگیها و نابسامانیهایی را در سرزملن اسالمی برانگلختهانه بهون اینکه توانسته
باشنه؛ شرایطی به سود مردم محروم پهیه آورنه(محسنی  .)83 :3128تروریسم تکفلری در واق
واکنش تهاجمی به احساس محرومل

تودهها در مقاب

حاکملن مستبه استکبار جهانی و

بهع های موجود اس  .بر این اساس تر انفعال و مراجعه به آموزهها و انهیشههای سلف صالح
از طریق جهاد و ستلزهجویی با مظاهر وضعل

نامناسب فعلی از جمله راهبردهایی اس

که

تروریسم تکفلری برای جذب هرچه بلشتر طبقات محروم و مستضعف مسلمان در پلش گرفته
اس ( .افتخاری )23 :3133
ساختار حکومتی نامناسب و ملوکالطوایفی

در برخی از کشورهای اسالمی حکوم ها بر اساس ساختارهای قبللهای شک گرفتهانه .در نتلجه
برخی از قبای در این کشورها قهرت زیادی دارنه .در شبه جزیره عربستان قبللهها توانستهانه
ساختار دول

و چگونگی تعللن مرزها را تح

تأثلر قرار دهنه( .ملرحلهر  .)63 :3111مردم

خاورملانه از بسلاری از حقوق سلاسی و اجتماعی خود محروم هستنه و در تعللن سرنوش

خود

نقش چنهانی نهارنه .رژیمهای حاکم فعلی معموالً به خواستههای مردمی بیتوجه هستنه و آنها
در تأملن خهمات اجتماعی برای جمعل
زملنههایی را فراهم آورده اس

به سرع

در حال رشه شکس

خوردهانه .هملن بسترها

تا اقبال تودههای مردمی به گروههای افراطی و تکفلری که هم

مخالف حکوم های منطقه هستنه و هم در مقاب آمریکا مواض سرسختانهای اتخاذ کردهانه روز
به روز روبه افزایش باشه(.خواجهسروری .)13 :3133
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ژئوپلیتیک مرزها و اختالفات سرزمینی در جهان اسالم

اختالفات ارضی و مرزی از منازعات بلنالمللی موجود در جهان اسالم اس  .این مسئله بستر
مناسبی را برای دخال های فرامنطقهای فراهم میآورد .علیرغم تالشهای صورت گرفته بخشی
از اختالفات سرزملنی و مرزی هنوز ح نشهه اس  .تنها در منطقه خللج فارس طی سه دهه
گذشته بخش کوچکی از اختالفات مرزی ح و فص گردیهه که از آن ملان میتوان به اختالف
مرزی بحرین و قطر اختالف مرزی عراق و کوی
خشکی کوی

در خشکی و بخشی از دریا مرز دریایی و

و عربستان سعودی اشاره کرد( .جعفریولهانی )31 :3112

از منظر ژئوپللتلک جریان تکفلری نلروی سلاسی تجهیهنظر طلبی اس

که حتی مای

(تا

حهودی) برتغللر در جغرافلای سلاسی و مرزهای شناخته شهه بلنالمللی نلز بوده و خواهان تغللر
در نظم نوین موجود و برهم خوردن مرزهای ملان دول ها اس

که پ

از جنگ جهانی اول

ترسلم شههانه (حقپناه 1.)3131

بخش زیادی از اختالفات ارضی و مرزی در جهان اسالم ملراث شوم دوران سلطه استثمارگران
اس

که ماننه استخوان الی زخم مان از التلام این زخمهای سلاسی میشود .وجود زخمهای

سلاسی در خاورملانه و شمال افریقا انرژی مل های اسالمی را به تحلل خواهه برد .حضور این
اختالفات در عرصههای بلنالمللی لطمات سلاسی و اقتصادی فراوانی به این کشورها وارد کرده و
در مواردی باعث برافروخته شهن جنگ ملان آنها شهه اس

(عسکری .)333 :3128

فرقهگرایی در جهان اسالم

در عرصه روابر بلن المل

کشورها و قهرتهای مختلف از ابزارهای متفاوت برای نفوذ و تح

فشار قرار دادن دول های رقلب بهره میجوینه .به تجربه ثاب
محم مناسبی برای دخال

شهه اس

که فرقهگرایی ابزار و

و نفوذ قهرتهای خارجی به ویژه قهرتهای بزرگ سلاسی و جهانی

در امور سایر کشورها به شمار میرود .قهرتهای بزرگ از فرقهها برای نفوذ و تأثلر بر اراده
سلاسی دیگر حکوم ها استفاده میکننه .در این صورت فرقهها ماننه اسب تروای دشمن عم
کرده و زملنه حضور و دخال

عوام

خارجی را در درون جوام اسالمی فراهم میکننه

(هانیزاده  .)28 :3131طی سالهای اخلر ظهور فرقههای متعهد ظاهراً اسالمی در قالب
گروه هایی همچون القاعهه و داعش یکی از دالی اصلی باز شهن پای کشورهای غربی به منطقه
1مصاحبه حضوری نگارنهه با دکتر حقپناه تحلل گر ارشه مسائ منطقه

مقاله دهم :عوام داخلی تههیهکننهه امنل

خاورملانه و کشورهای اسالمی بوده اس

881

جهان اسالم از سوی جریانهای تکفلری

(فلرحی  .)83 :3131در همه ادیان و در همه دورههای

تاریخی همواره گروهها و حرک های جهیهی از بطن دین به وجود آمههانه که همگی در ابتهای
پلهایش ماهلتی فرقهای و محفلی داشتهانه .در این مقط

ادیان نه در جه

همبستگی

تقوی

اجتماعی بلکه برخالف آن عم میکننه .اما با فراگلر شهن و اقبال عمومی به این نحلهها دوباره
کارکرد انسجامبخش و پلونهدهنهه خویش را ایفا میکننه .بر این اساس انواع انشعابها در درون
یا حاشله ادیان بزرگ را میتوان به نحو زیر تقسلمبنهی کرد:
 فرقه های سنتی و قهیمی که به طور سنتی در دامن ادیان تاریخی و بزرگ به وجود آمههانه.(ماننه صوفیگری).
 جنبشهای جهیه مذهبی؛ که حاکی از تالش نسبتاً سازمانیافته بخشی از مردم برای حف یاتغللر سازمان دینی یا برخی ابعاد زنهگی دینی اس

( .)Bainbridge,2012: 3این جنبشها

از جنگ دوم جهانی به بعه و به ویژه در دهههای  3383و  3313در جهان غرب رشه کردهانه و
نسب

به فرقههای مذهبی مهرنتر و امروزیتر به شمار میآینه Bryanand. Cresswell

.)2012:16
عدم مشارکت فعال مردم در ساختار حکومتی کشورهای اسالمی

مردم در جامعه اسالمی بایه از چنان رشهی برخوردار باشنه که زملنه الزم برای حضور عاقالنه و
مقتهرانه آنان در عرصههای مختلف فراهم آیه .اگر در جامعهای مردم از دخال
شونه به تهریج زملنه پلهایش استبهاد فراهم میآیه جامعه ثبات و امنل
و بلشتر مردم از حقوق مسلم خود باز میماننه و بتهریج حال
دولتمردان خواهنه ایستاد .مشارک

در امور بازداشته

خود را از دس

میدهه

انفجاری به خود گرفته و در مقاب

مردم ضامن تحقق ارکان نظام سلاسی اسالم اس

(مظاهری

 .)88 :3131جغرافلای سلاسی جهان اسالم از ساختار ناهمگونی برخوردار اس  .هنوز
حکوم های مردمی در بخش اعظم آن شک نگرفته و مردمساالری همچنان در پرده ابهام اس .
انتخابات در برخی از این جوام

بلشتر به کاریکاتور انتخابات شبله اس

تا انتخابات واقعی و در

برخی دیگر از کشورهای اسالمی انتخابات فرمایشی صورت میگلرد .در حقلق

نبود نهادهای

قوی مستق و پایهار به صاحبان مناصب امکان میدهه تا اههاف شخصی خود را بر مناف
عمومی ترجلح داده و فساد را به شلوه حکومتی برقرار سازنه (نقلبزاده .)32 :3122
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پیامدهای منفی جریانهای تکفیری بر منافع امنیت ملی جهان اسالم

در کنار دیگر محورها میتوان به پلامههای منفی و ناملمون دیگری از ظهور جریان فتنه بر مناف
امنل

ملی کشورهای اسالمی اشاره داش

که این موارد را میتوان به این شک عنوان کرد:

 -3قابلل های فراخوانی اجتماعی و بهرهبرداری از احساسات دینی جوانان در عم جهادی.
 -8شک دادن به جنبشهای فرقهای و مذهبی و فراهمسازی موجبات رشه ناگهانی جریانهای
برانهاز و تروریستی.
 -1تضعلف سرمایه اجتماعی و مذهبی کشورهای مسلمان بهعنوان انرژی ناب ضهسلطه و
اشغالگر غرب و صهلونلزم.
 -2گسترش همراستایی فیمابلن مناف جریانهای تکفلری با سطح مطالبات قومی طایفهای و
مذهبی.
 -6دورسازی چشمانهاز وحهت سه الوصول و همهجانبه اسالمی و چنه گونهسازی قرائ های
قهرت و حاکمل

اسالمی.

 -8فراهم نمودن سطح دسترسی سازمانهای اطالعاتی غرب به ظرفل های تفرقهانگلز و فاصله-
ساز در جهان اسالم.
 -1ایجاد تشکلک در گزینش دشمن واقعی و اراده مقابله قاط با آن در جبهه مقاوم

و جنبش-

های جهادی علله اشغالگران صهلونلستی.
 -2مخهوش نمودن چهره اسالم سلاسی در نزد افکار عمومی جهانی و توسعه تمایالت محافظه-
کارانه و سکوالریستی در الیههای متمای به اسالم اعتهالی(.فلروزآبادی .)63 :3131
پلامه داخلی دیگر تضعلف بلش از پلش دول
جریان در عراق و تالش در جه
قهرت کافی دول

مرکزی در کشورهای تح

تضعلف و سپ

مرکزی عراق در موص

تکری

تغللر حکوم

در سوریه .البته عهم وجود

و االنبار و ضعف دول

و دیگر دیر الزور موجب شه که سه تا چهار هزار تروریس

اشغال اس  .تالش
مرکزی سوریه در الرقه

که از پشتلبانی زیادی برخوردارنه

بتواننه اوضاع عراق و سوریه را با مشک مواجه سازنه .اما به هر حال اقهامات گروههای تکفلری
در سوریه و عراق در راستای تضعلف بلش از پلش دول های مرکزی این دو کشور و با ههف اجبار
این دول ها برای پذیرش خواستههای کشورهای فرامنطقهای صورت میپذیرد( .رمضانی؛
جمشلهی )12 3138
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اهم مشکالت و عوامل داخلی کشورهاي اسالمی که مورد استفاده جریانهاي تکفیري براي تهدید امنیت جهان اسالم قرار میگیرد

فرقهگرایی در

نگرش شدید

مشکالت

بحرانها و

ژئوپلیتیک

ساختار

عهم مشارک

جهان اسالم

قومیگرایانه

اقتصادي و

چالشهاي

مرزها و

حکومتی

فعال مردم در خودباختگی و

در کشورهاي

پائین بودن

موجود در

اختالفات

نامناسب

اسالمی

تجهدطلبی و

ساختار

احساس

سطح رفاه و

کشورهاي

سرزمینی در

و ملوک

حکومتی

درمانهگی و

کشورهای

حقارت در

آسایش مردم

اسالمی

جهان اسالم

الطوایفی

اسالمی

مقاب تمهن
غرب

امنیت جهان اسالم

تهدید جریانهاي تکفیري
شک  :3مهل مفهومی تحقلق

روششناسی
این تحقلق بر مبنای ههف از نوع کاربردی بر مبنای ماهل

از نوع پلمایشی توصلفی و تحلللی و

بر مبنای رویکرد از نوع آملخته اس  .در این تحقلق دادههای الزم با استفاده از دو روش مطالعه
کتابخانهای و مطالعه ملهانی جم آوری شههانه .در روش کتابخانهای از ابزار فلشبرداری و در
روش ملهانی از ابزار پرسشنامه استفاده شهه اس  .تعهاد  13نفراز خبرگان و صاحبنظران در
حوزه جریانشناسی تکفلر جامعه آماری این تحقلق را تشکل میدهنه .در این تحقلق امنل
جهان اسالم متغلر وابسته و متغلر مستق نلز عوام داخلی موجود در کشورهای اسالمی اس .
تعاریف علملیاتی متغیرها:

امنیت :منظور از امنل

امنل

آن دسته از کشورهای اسالمی اس

که در معرض خطر جریانهای

تکفلری قرار دارنه.
عوامل داخلی جهان اسالم :آندسته از عواملی هستنه که توسر جریانهای تکفلری مورد سوءاستفاده
قرار گرفته و زملنه بروز ناامنی را در سطح جهان اسالم فراهم میکننه.
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با ضریب اطملنان  %36از طریق جهول مربوطه محاسبه شهه اس

پ

که مقهار آن  3938میباشه.

از مشخص شهن شاخصهای متغلر که پایههای سوالهای پرسشنامه را تشکل میداد اقهام

به تهله پرسشنامه گردیه .یک پرسشنامه با تعهادی سوال بسته و یک سوال باز طراحی گردیه.
سوالهای بسته با استفاده از طلف للکرت و مقلاس فاصلهای انهازهگلری گردیه .در انتها جه
نشان دادن همپوشانی دادههای حاص از مناب

تحلل نهایی انجام گردیه .در این تحقلق ابتها

احصاء شهه داخلی تههیه کننهه امنل

جهان اسالم براساس پاسخ خبرگان وزندهی

عوام

گردیهه و از طریق نرمافزار  spssبه ترتلب اولوی
دادههای تحقلق مجهداً با استفاده از ماتری

مقایسه زوجی وزن هر عام برمبنای پاسخهای

جامعه خبرگی تعللن گردیهه و در داخ ماتری
ماتری

تنظلم گردیهه و بهمنظور افزایش سطح روایی
محاسبه گردیه که مقایسه نتایج حاص

و اولوی بنهی حاص از نرمافزار  spssناشی از دق

از

باالی محاسبات انجام شهه اس .

برای محاسبه پایایی یا هماهنگی درونی ابزار انهازهگلری که خصلصههای مختلف را انهازهگلری
میکنه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیه به طور کلی مقهار آلفای کمتر از  /8غلر قاب قبول
آلفای  /1تا  /2خوب  /2تا  /3خللی خوب و آلفای باالتر از  /3بلانگر پایایی عالی ابزار سنجش
میباشه .در این تحقلق ابتها یک نمونه اولله  13تایی پلش آزمون گردیه که ملزان ضریب اعتماد
با روش آلفای کرونباخ محاسبه گردیه که نتایج و خروجیها (مقهار آلفاهای محاسبه شهه) بر
قابلل

اعتماد باال و خللیخوب پرسشنامه صحه گذاش .

تجزیه و تحلیل دادهها و یافتههای تحقیق
به منظور تجزیه و تحلل عوام داخلی موجود در کشورهای اسالمی که میتوانه به عنوان عوام
تههیه کننهه امنل

در سطح جهان اسالم مورد سوءاستفاده جریانهای تکفلری قرار گلرد این

عوام در  6مؤلفهی اعتقادی اقتصادی سلاسی فرهنگی و اجتماعی تقسمبنهی گردیهه و به
بررسی رتبه ملانگلن هر کهام از مؤلفهها به لحاظ رتبه اهمل
داشتهانه پرداخنه شه .سپ
یکهیگر به لحاظ اهمل

شاخصهای هر مؤلفه به کمک آزمون رتبهبنهی فریهمن نسب

رتبهبنهی گردیهنه که نتایج به شرح زیر اس :

الف) درخصوص تعللن اولوی
 :H0اولوی

و رتبه ملزان تأثلری که نسب

شاخصهای مؤلفه اعتقادی به شرح زیر اقهام گردیهه اس :

شاخصهای مؤلفه اعتقادی یکسان اس .

به هم
به
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دو شاخص از شاخصهای مؤلفه اعتقادی با هم تفاوت معنادار دارنه.

به منظور تجزیه و تحلل فرضله باال از آزمون فریهمن استفاده گردیه که نتایج به شرح جهول  3اس .
جهول :3اولوی

فریهمن

آزمون

شاخصهای مؤلفه اعتقادی

شاخص

رتبه میانگین

فرقهگرایی در جهان اسالم

0/22

نگرش شهیه قومیگرایانه در کشورهای اسالمی

9/18

حاشله رفتن نگرشهای اعتهالی در ملان اه سن

2/24

 N =32و  df =0و  sig =/809و χ0 =2/314

مطابق خروجی جهول چون سطح معناداری بلشتر از مقهار خطای  /36به دس

آمهه اس

( )sig =/283بنابراین میتوان ادعا نمود که فرضله  H1مورد تایله واق میشود .یعنی به طور
کلی شاخصهای مذکور به یک ملزان نقش ایفاء نمیکننه و از لحاظ رتبه ملانگلن با هم اختالف
زیادی دارنه .رتبه ملانگلن این ابعاد به ترتلب از بلشترین به کمترین در جهول باال نشان داده شهه
که به استناد خروجی جهول شاخص به حاشله رفتن نگرشهای اعتهالی در ملان اه سن

اس

جزء عوام اصلی در نظر گرفته نمیشود.
ب) درخصوص تعللن اولوی
 :H0اولوی

شاخصهای مؤلفه اقتصادی به شرح زیر اقهام گردیهه اس :

شاخصهای مؤلفه اقتصادی یکسان اس .

 :H1حهاق اولوی

دو شاخص از شاخصهای مؤلفه اقتصادی با هم تفاوت معنادار دارنه.

به منظور تجزیه و تحلل فرضله باال از آزمون فریهمن استفاده گردیه که نتایج به شرح جهول8
اس .
جهول :8اولوی

فریهمن

آزمون

شاخصهای مؤلفه اقتصادی

شاخص

رتبه میانگین

مشکالت اقتصادی و پایلن بودن سطح رفاه و آسایش مردم

0/93

اقتصاد تک محصولی در کشورهای اسالمی

9

فساد اقتصادی در حاکمان و الیههای حکومتی

9/22

 N =32و  df =0و  sig =/463و χ0 =9/240
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آمهه اس

مطابق خروجی جهول چون سطح معناداری بلشتر از مقهار خطای  /36به دس

( )sig =/281بنابراین میتوان ادعا نمود که فرضله  H1مورد تایله واق میشود .یعنی به طور کلی
شاخصهای مذکور به یک ملزان نقش ایفاء نمیکننه و از لحاظ رتبه ملانگلن با هم اختالف زیادی
دار نه .رتبه ملانگلن این ابعاد به ترتلب از بلشترین به کمترین در جهول باال نشان داده شهه اس
که به استناد خروجی جهول شاخصهای اقتصاد تک محصولی در کشورهای اسالمی و فساد
اقتصادی در حاکمان و الیههای حکومتی جزء عوام اصلی در نظر گرفته نمیشود.
پ) درخصوص تعللن اولوی
 :H0اولوی

شاخصهای مؤلفه سلاسی به شرح زیر اقهام گردیهه اس :

شاخصهای مؤلفه سلاسی یکسان اس .

 :H1حهاق اولوی

دو شاخص از شاخصهای مؤلفه سلاسی با هم تفاوت معنادار دارنه.

به منظور تجزیه و تحلل فرضله باال از آزمون فریهمن استفاده گردیه که نتایج به شرح جهول 1اس .
جهول :1اولوی
شاخص

رتبه میانگین

بحرانها و چالشهای سلاسی موجود در کشورهای اسالمی

0/22

ژئوپللتلک مرزها و اختالفات سرزملنی

0/62

تضعلف حکوم های مرکزی کشورهای اسالمی

9/92

فریهمن

آزمون

شاخصهای مؤلفه سلاسی

 N =32و  df =3و  sig =/986و χ0 =4/894
مطابق خروجی جهول چون سطح معناداری بلشتر از مقهار خطای  /36به دس

آمهه اس

()sig =/328

بنابراین میتوان ادعا نمود که فرضله  H1مورد تایله واق میشود .یعنی به طور کلی شاخصهای مذکور
به یک ملزان نقش ایفاء نمیکننه و از لحاظ رتبه ملانگلن با هم اختالف زیادی دارنه .رتبه ملانگلن این ابعاد
به ترتلب از بلشترین به کمترین در جهول باال نشان داده شهه اس

که به استناد خروجی جهول

شاخص تضعلف حکوم های مرکزی کشورهای اسالمی جزء عوام اصلی در نظر گرفته نمیشود.
ت) درخصوص تعللن اولوی
 :H0اولوی

شاخصهای مؤلفه اجتماعی به شرح زیر اقهام گردیهه اس :

شاخصهای مؤلفه اجتماعی یکسان اس .

 :H1حهاق اولوی

دو شاخص از شاخصهای مؤلفه اجتماعی با هم تفاوت معنادار دارنه.

به منظور تجزیه و تحلل فرضله باال از آزمون فریهمن استفاده گردیه که نتایج به شرح جهول  2اس .

مقاله دهم :عوام داخلی تههیهکننهه امنل
جهول :2اولوی

فریهمن

آزمون
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شاخصهای مؤلفه اجتماعی

شاخص

رتبه میانگین

ساختار حکومتی نامناسب و ملو الطوایفی

0/90

عهم مشارک

فعال مردم در ساختار حکومتی

0/22

وجود شبکههای اجتماعی مهارناپذیر

9/00

 N =32و  df =0و  sig =/326و χ0 =0/262

آمهه اس

مطابق خروجی جهول چون سطح معناداری بلشتر از مقهار خطای  /36به دس

( )sig =/168بنابراین میتوان ادعا نمود که فرضله  H1مورد تایله واق میشود .یعنی به طور
کلی شاخصهای مذکور به یک ملزان نقش ایفاء نمیکننه و از لحاظ رتبه ملانگلن با هم اختالف
زیادی دارنه .رتبه ملانگلن این ابعاد به ترتلب از بلشترین به کمترین در جهول باال نشان داده شهه
اس

که به استناد خروجی جهول شاخص وجود شبکههای اجتماعی مهارناپذیر جزء عوام اصلی

در نظر گرفته نمیشود.
ث) درخصوص تعللن اولوی
 :H0اولوی

شاخصهای مؤلفه فرهنگی به شرح زیر اقهام گردیهه اس :

شاخصهای مؤلفه فرهنگی یکسان اس .

 :H1حهاق اولوی

دو شاخص از شاخصهای مؤلفه فرهنگی با هم تفاوت معنادار دارنه.

به منظور تجزیه و تحلل فرضله باال از آزمون فریهمن استفاده گردیه که نتایج به شرح جهول 6اس .
جهول :6اولوی

فریهمن

آزمون

شاخصهای مؤلفه فرهنگی

شاخص

رتبه ملانگلن

تجهدطلبی و خودباختگی در مقاب تمهن غرب

0/00

اختالفات فرهنگی در کشورهای اسالمی

9/92

بوجود آمهن فضای بلشتر برای قهرتیابی احزاب رادیکال

9/98

 N =32و  df =0و  sig =/202و χ0 =2/869

مطابق خروجی جهول چون سطح معناداری کمتر از مقهار خطای  /36به دس

آمهه اس

(=/383

 )sigبنابراین میتوان ادعا نمود که فرضله  H1مورد تایله واق میشود .یعنی به طور کلی
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شاخصهای مذکور به یک ملزان نقش ایفاء نمیکننه و از لحاظ رتبه ملانگلن با هم اختالف دارنه.
رتبه ملانگلن این ابعاد به ترتلب از بلشترین به کمترین در جهول باال نشان داده شهه اس

که به

استناد خروجی جهول شاخصهای اختالفات فرهنگی در کشورهای اسالمی و بوجود آمهن فضای

بلشتر برای قهرتیابی احزاب رادیکال جزء عوام اصلی در نظر گرفته نمیشود.
تحلیل محتوایی

با جم بنهی خروجی جهاول فوق عوام زیر بهعنوان مهمترین عوام داخلی تههیه کننهه امنل
جهان اسالم در قبال جریانهای تکفلری مورد تأئله خبرگان قرار گرفته اس :
 -3فرقهگرایی در جهان اسالم
 -8نگرش شهیه قومیگرایانه در کشورهای اسالمی
 -1مشکالت اقتصادی و پائلن بودن سطح رفاه و آسایش مردم
 -2بحرانها و چالشهای موجود در کشورهای اسالمی
 -6ژئوپللتلک مرزها و اختالفات سرزملنی در جهان اسالم
 -8ساختار حکومتی نامناسب و ملو الطوایفی
 -1عهم مشارک

فعال مردم در ساختار حکومتی کشورهای اسالمی

 -2تجهدطلبی و خودباختگی و احساس درمانهگی در مقاب غرب
در این مرحله از تحقلق عوام احصاء شهه از طریق نرمافزار  spssمورد تحلل قرار گرف

که

محاسبات انجام شهه توسر این نرمافزار اولوی بنهی عوام داخلی تههیه کننهه امنل

جهان

اسالم در قبال جریانهای تکفلری را به این شک تعللن نموده اس :
جهول :8اولوی بنهی عوام داخلی تههیهکننهه امنل

جهان اسالم درقبال جریانهای تکفلری و وزن موزون هر

عام در ملان ک عوام به شرح زیر احصا گردیهه اس .
وزن

تعدیلشده

شرح

ترتیب
9

فرقهگرایی در جهان اسالم 

262868

%1

0

نگرش شهیه قومیگرایانه در کشورهای اسالمی

262801

%8

3

مشکالت اقتصادی و پائلن بودن سطح رفاه و آسایش مردم

262212

%8

4

بحرانها و چالشهای موجود در کشورهای اسالمی

262602

%6

2

ژئوپللتلک مرزها و اختالفات سرزملنی در جهان اسالم

262628

%6

مقاله دهم :عوام داخلی تههیهکننهه امنل
ترتیب
6
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شرح
ساختار حکومتی نامناسب و ملو الطوایفی
فعال مردم در ساختار حکومتی کشورهای اسالمی

2

عهم مشارک

8

تجهدطلبی و خودباختگی و احساس درمانهگی و حقارت درمقاب تمهن غرب

وزن

تعدیلشده

262283

%6

262241

%2

262226

%2

در این مرحله از تحقلق بهمنظور افزایش روایی کار تحقلقاتی عوام احصاء شهه داخلی جهان اسالم
براساس اهمل

آنها در پاسخهای داده شهه توسر جامعه خبرگی در پرسشنامههای توزی شهه
مقایسه زوجی به شرح زیر مورد محاسبه مجهد قرار گرف

وزندهی گردیهه و در ماتری

جهول :1محاسبه شهه وزن نهایی عوام

مقایسه زوجی:

براساس ماتری

وزن محاسبه شده

ردیف

عنوان عامل

1

فرقهگرایی در جهان اسالم

3/683

2

نگرش شهیه قومیگرایانه در کشورهای اسالمی

3/231

3

مشکالت اقتصادی و پائلن بودن سطح رفاه و آسایش مردم

3/113

4

بحرانها و چالشهای موجود در کشورهای اسالمی

3/833

5

ژئوپللتلک مرزها و اختالفات سرزملنی در جهان اسالم

3/388

6

ساختار حکومتی نامناسب و ملو الطوایفی

3/321

7

عهم مشارک

فعال مردم در ساختار حکومتی کشورهای اسالمی

3/368

8

تجهدطلبی و خودباختگی و احساس درمانهگی در مقاب غرب

3/322

نتیجهگیری و پیشنهاد:
الف -نتیجهگیری

ههفگذاری اصلی جریان تکفلری تقلل و از بلن بردن امنل

در کشورهای اسالمی و درنهای

تسلر بر گسترهی وسلعی در حوزه جغرافلایی جهان اسالم میباشه .شناخ
می توانه بر امنل

عوام داخلی که

کشورهای اسالمی تأثلرگذاری داشته و مورد استفاده این جریان قرار گلرد

میتوانه در تهوین راهبردهای مقابله با این جریان نقش مهمی داشته باشه .بحرانها و چالشهای
سلاسی موجود در کشورهای اسالمی از عوام مهمی اس

که جوام اسالمی را دچار جنگهای

خونلن داخلی و تسویهحسابهای قومی نموده و امنل

کشورهای اسالمی را با چالش جهی

مواجه کرده و زملنهساز حضور جریانهای تکفلری میگردد .یکی دیگر از نقاط ضعف عمهه
کشورهای اسالمی که دستاویزی برای غرب بهمنظور نفوذ بلشتر در این کشورها گردیهه و
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زملنهساز بروز ناامنی در مقلاس وسل میباشه مشکالت فراگلر اقتصادی در این کشورها و پائلن
بودن سطح رفاه اقتصادی میباشه .جریانهای تکفلری با سوءاستفاده از این نقطهضعف و جذب
طبقات محروم و ناراضی جامعه زملنه حضور گسترده خود در این کشورها را فراهم کرده و امنل
داخلی این کشورها را با بحران مواجه میکننه .نگرشهای قوملتی در جوام اسالمی از دیگر
عوام

داخلی تههیه کننهه امنل

در کشورهای اسالمی اس  .تنشهای مذهبی و جنگهای

فرقهای در برخی از کشورهای اسالمی از احساسات شهیه ناسلوناللستی و قومیگرایانه آنان
نشأت گرفته و چهرهای بسلار مخهوش از آموزشها و آموزههای مذهبی و اسالمی در جهان به
نمایش گذاشته اس  .ساختار حکومتی نامناسب و عهم مشارک

مردم در سرنوش

سلاسی خود

ازجمله مشکالت سلاسی داخلی جهان اسالم بوده که باعث گردیهه جریانهای تکفلری از این
عهم انسجام داخلی بهرهبرداری کرده و بهسرع

نفوذ خود را گسترش دهنه .وجود فرق مختلف

مذهبی در بلن جوام اسالمی و اختالفاتی که به هملن انگلزه در این جوام شک گرفته یکی از
در جهان اسالم اس

و کشورهای استعمارگر از مهتها قب با

زملنه های اصلی تههیه کننهه امنل

سوءاستفاده از این اختالفات عالوهبر دامنزنی در جه

تشهیه آنها با راهانهازی جریاناتی ماننه

جریانهای تکفلری درصهد عملقتر کردن شکاف موجود در کشورهای اسالمی هستنه .مهمترین
نکاتی را که در مخالف

و تههیه مناف امنل

ملی کشورهای جهان اسالم از سوی این جریان

میتوان اشاره نمود را به شرح ذی جم بنهی مینمائلم:
الف) نفوذ به دایره قومی مذهبی اه سن

و ترویج انحرافات تکفلری و فرقهای

ب) توسعه شکافهای قومی مذهبی در سطح منطقه غرب آسلا و شمال آفریقا و کاهش اقتهار و
توانمنهیهای جبهه مقاوم

به واسطه حلات طایفهای و قومی جریانهای تکفلری در سه کشور

عراق سوریه و لبنان گروههای وابسته و یا برخاسته از آن میتواننه دارای ظرفل های
شتاب دهنهگی به منازعات تاریخی و قومی در طوایف غالب و یا مغلوب در این کشورها شهه و
کارآمهی دینی را در توسعه اجماع و وحهت و همزیستی از اولوی
قابلل های تجزیه سرزملنی این کشورها سرع
رژیم صهلونلستی را در استقرار امنل
و غالب برآورده سازنه.

خارج و به تعبلر دیگری به

بخشلهه و آرزوی دیرینه قهرتهای استکباری و

نلابتی به گروههای مسلح و وابسته بهجای دول های مقتهر

مقاله دهم :عوام داخلی تههیهکننهه امنل
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ب -پیشنهادها

باتوجه به بررسیها و تحلل های ارائه شهه در این پژوهش موارد زیر به عنوان پلشنهادهای عملی
و پژوهشی ارائه میگردد:
 -3تهوین راهبردهای مقابلهای درخصوص استفاده ابزاری جریانهای تکفلری از مشکالت و
عوام داخلی موجود در کشورهای اسالمی از طریق برجسته سازی مهمترین عوام احصاء
شهه در این تحقلق به منظور کاهش سطح آسلبپذیری کشورهای اسالمی و عهم غافلگلری
راهبردی در مواجهه با تههیه جریانهای تکفلری.
 -8بازطراحی مؤلفههای قهرت در جهان اسالم از طریق تبللن نقاط ضعف و چالشهای عمهه
داخلی موجود در کشورهای اسالمی و اتخاذ راهبردهای مناسب در جه
مشکالت با بهره گلری از نتایج بهس

ح

این

آمهه در این تحقلق و استفاده بهلنه از فرص ها و

قابلل های موجود در سطح جهان اسالم به منظور تقلل و یا خنثی نمودن خطر جریانهای
تکفلری.
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فهرست منابع:
الف  -منابع فارسی

 آشوری داریوش ( )3121دانشنامه سلاسی انتشارات مرواریه تهران. اسهی علیاکبر ( )3133پلامههای امنلتی تحوالت جهیه خاورملانه تنشهای قومی فرقهای و افراطیانتشارات فرهنگ تهران.
انتشارات پژوهشکهه مطالعات راهبردی تهران.

 -افتخاری اصغر ( )3133بلهاری اسالمی در نظر و عم

 پاکتچی احمه و هوشنگی حسلن ( )3133بنلادگرایی و سلفله انتشارات دانشگاه امام جعفر صادق(ع)تهران.
 -تسخلری محمهعلی ( )3121گامهای مطلوب برای تحقق امنل

اجتماعی در جهان اسالم فص نامه

انهیشه تقریب سال چهارم شماره  38تهران.
 جعفریولهانی اصغر ( )3112تحوالت مرزها و نقش ژئوپولتلک آن در خللج فارس نشر قوم -جهانی محمه ( )3131راهبردهای مقابله با تههیهات نرم ناشی از فعالل

تهران.

جریانهای سلفی تکفلری

کنگره بلنالمللی جریانهای تکفلری قم.
 حلهری محمهشریف ( )3131سلفیگری نوین در تقاب با راهبرد وحهت اسالمی کنگره بلنالمللیجریانهای تکفلری قم.
 -خواجهسروری غالمرضا ( )3133بلهاری اسالمی در گستره سلاس

جهانی انتشارات دارالفکر تهران.

 رمضانی حسلنعلی -جمشلهی مههی -زمانی سعله -خسروی حمله ( )3138ارائه مهل تحلل جامجریان تکفلری و راهبردهای مقابله با آن انتشارات فصلنامه مهیری
مطالعات راهبردی و امنل

راهبردی دفاعی امنلتی پژوهشکهه

ملی دانشگاه عالی دفاع ملی تهران.

 -رضوانی علیاصغر ( )3122شناخ

سلفیها انتشارات مسجه مقهس جمکران قم.

 سلهنژاد سلهباقر ( )3131تحلللی سازهانگارانه از تههیهات نرم جریان سلفیگری کنگره بلنالمللیجریانهای تکفلری قم.
 عهال نژاد سعله ( )3133سلفلان تکفلری یا الجهادیون خاستگاه و انهیشهها انتشارات تاریخ و تمهناسالمی تهران.
 عسگری سهراب ( )3128نقش و جایگاه منطقه خللجفارس و خاورملانه در ژئوپوللتلک انرژی ماهنامهاطالعات سلاسی اقتصادی شماره  833-833تهران.
 -عزیزالهی حکلمه ( )3122انهیشه تقریب و امنل

جهان اسالم با تأکله بر انهیشه امامخملنی (ره)

فص نامه انهیشه تقریب سال پنجم شماره بلستم تهران.

مقاله دهم :عوام داخلی تههیهکننهه امنل
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آموزش بعثهی مقام معظم رهبری در

 علیزاده موسوی سلهمههی ( )3133بلهاری اسالمی معاونسازمان حج و زیارت تهران.

 فوزی یحلی ( )3123گونهشناسی فکری جنبشهای اسالمی معاصر و پلامههای سلاسی امنلتی آن درجهان تهران.
 فلرحی داوود ( )3131بررسی عل افراطیگری در خاورملانه انتشارات ماهنامه بنلاد باران تهران. فلروزآبادی حسن ( )3131تکفلریهای داعش را بشناسلم انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی تهران. -قاسمی فرهاد ( )3128بررسی مفهوم امنل

در سلاس

تازه بلنالمل

ماهنامه اطالعات سلاسی-

اقتصادی تهران.
 کاظمی علیاصغر ( )3121روابر بلنالمل در تئوری و در عم -گلیزواره غالمرضا ( )3128شناخ

انتشارات قوم

تهران.

کشورهای اسالمی و نواحی مسلمان نشلن جهان تهران.

 محمودیان محمه ( )3133بنلادهای فکری القاعهه انتشارات دانشگاه امام جعفر صادق(ع) تهران. -محسنی آصف ( )3128تقریب مذاهب از نظر تا عم

نشر ادیان قم.

 مجتههزاده پلروز ( )3113ایهههای ژئوپوللتلک و واقعل های ایرانی نشر نی تهران. مظاهری محمهمههی ( )3131پلامههای ظهور داعش در خاورملانه روزنامه ایران شماره  6116تهران. مقامىمقلم غالمرضا ( )3131عل شک گلرى تکفلرىها از دیهگاه جغرافلاى سلاسى کنگره بلنالمللیجریانهای تکفلری قم.
 ملرحلهر دره ( )3111جغرافلای سلاسی خاورملانه و شمال آفریقا ترجمه اثر آالسرایر درایسهل وجراله اچ بللک انتشارات دفتر مطالعات سلاسی و بلنالمللی تهران.
 -نقلبزاده احمه ( )3122توسعه سلاسی ترجمه اثر برتران بهی نشر قوم

تهران.

 نوروزی محمهتقی ( )3126فرهنگ دفاعی – امنلتی نشر سلنا تهران. واعظی محمود ( )3133بحرانهای سلاسی و جنبشهای اجتماعی در خاورملانه نظریهها و رونههاانتشارات معاون

پژوهشهای سلاس

خارجی تهران.

 هانیزاده حسن ( )3131اههاف پلها و پنهان ائتالف جهیه در منطقه انتشارات ماهنامه بنلاد بارانتهران.
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