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بررسی مؤلفههای راهبردی" اعتقادی –فرهنگی"
جریانهای تکفیری با رویکرد به وحدت و همگرایی در جهان اسالم
سید مجید میراحمدی ،1محسن گودرزی ،2اسماعیل شریفان
دریافت مقاله96/50/42 :

پذیرش مقاله96/50/42:

چکیده
جریانات نو سلفی تکفیری درواقع حاصل یک برنامهریزی دقیق و از قبلل پلیشبینلیشلد ی اطالعلاتی،
عملیاتی و تشکیالتی استکبار جهانی با همکاری بعضی از کشورهای بهظاهر اسالمی منطقه است که پل از
اشغال افغانستان به وجود آمدند .اما پ از حوادث یازد سپتامبر با انشعاب گرو های جهادی قوت گرفلت،
و این حرکت در قالب راهبرد منطقهای ترسیم شد .اساسیترین مسئله حیاتی موالید این جریان ،کاهش نقش
و نفوذ تدریجی حرکتهای اجتماعی -سیاسی متأثر از انقالب اسالمی در جنوب غرب آسیا هست .که بعد
از تحوالت بیداری اسالمی ،منافع استکبار و امنیت رژیم غاصب صهیونیستی در معلر خطلر جلدی قلرار
گرفت ،ازاینرو با را اندازی و تقویت گرو های سلفی تکفیری بهمنظور ،تضعیف جبههی مقاومت اسالمی و
درهم شکستن محور وحدت و همگرایی سایر مذاهب اسالمی که امروز شاهد این روند مخرب و التقلاطی
هستیم ،شکل گرفت .و از طرف دیگر امنیت رژیم غاصب صهیونیستی تأمین و امنیلت جهلان اسلال ملورد
تهدید جدی قرار گرفت .این تحقیق برمبنای دستاوردها از نوع کاربردی ،برمبنای اهلداف و ماهیلت از نلوع
پیمایشی ،توصیفی تحلیلی و برمبنای نوع داد های مورداستفاد از نوع آمیخته است.در این تحقیق تالش شد
است تا عوامل اعتقادی – فرهنگی جریانهای تکفیری با تأکید بر وحدت و همگرایی جهان اسلال احالا
شود .جامعهی آماری این پژوهش 33نفر از حوز ی خبرگان در موضوع مربوطه میباشلد.روش جملعآوری
اطالعات و داد ها به روش کتابخانهای و میدانی بود و با استفاد از ابزارهای پرسلشنامله و فلیشبلرداری،
داد های الز جمعآوری شدند .و در تحلیل نهایی عوامل احاا شد بر اساس محاسبات ماتری مقایسهی
زوجی مورد طبقهبندی قرارگرفته و در پایان راهبردها و پیشنهادهای کاربردی جهت استفاد ی مبادی ذیربط
ارائه گردید.
واژگان کلیدی :جریانات تکفیری ،سلفی گری و اعتقادات،جهان اسال ،وحدت و همگرایی
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مقدمه:

در عار حاضر ،جهان اسال  ،بیش از هر زمان دیگری از فتنۀ تکفیر رنج میبرد .روزی نیسلت کله
در گوشه و کنار عالم اسالمی ،خون مسلمانان بیگنا در آتش فتنه جریانهای تکفیلری ،بلر زملین
نریزد و هر از چند گاهی آثار و ابنیۀ مقدس اسالمی ،در تندباد خشونت آنان ویران نگردد .جریانی
که نه با شیعه سر سازش دارد و نه اهل سنّت را برمیتابلد و قرائتلی کلامالت متضلاد بلا آملوز هلای
اسالمی را در پیشگرفته است(.اکبری نوری )1312913 ،جریانهای تکفیری با ادامه مبلارزات خلود،
خطرات بالقو ای را برای کشورهای مسلمان منطقه و جهلان اسلال بله وجلود آورد انلد .یکلی از
عمد ترین آنها ،تضعیف جبهه مقاومت ضد صهیونیستی در منطقه از طریق انهدا زیرساختهلای
کشورهای حوز مقاومت خواهد بود .کمک به پیشلرفت پلروژ اسلال هراسلی و نشلان دادن یلک
چهر خشن از اسال در سطح جهان ،تضعیف جهان اسلال از طریلق ایجلاد اختالفلات ملذهبی و
را اندازی جنگ و مسلمانکشی در بین کشورهای اسالمی ،ملدلسلازی منفلی از انقلالب اسلالمی
ایران در منطقه و ارائه یک چهر خشن و التقلاطی از اسلال  ،جلذب طبقلات اجتملاعی ناآگلا در
جوامع اسالمی از طریق سو استفاد از عقاید فکری و دینی مرد  ،جذب طبقات محرو و ناراضلی
جامعه به دلیل در اختیار داشتن تواناییهای مالی و امکلان هملرا سلازی سلریع سلایر جواملع ،بلا
بهر برداری از عواطف مذهبی مرد از خطرات نفوذ اعتقادات و فرهنگ جاهلی تکفیری در جهلان
اسال است .همچنین ،کاهش تمایل و انگیز در جریانهای اصیل اسالمی بلرای بله دسلت گلرفتن
قدرت و حاکمیت ،افزایش سطح خشونتهلا و جنلگطلبلی در جواملع اسلالمی ،افلزایش سلطح
بیثباتی و ناامنی در کشورهای اسالمی منطقه ،دور کردن امت اسالمی از اهلداف واقعلی و اصللی
خود و ایجاد انحراف در اصول و ایجاد واگرایی در جهان اسال که در تعار

بلا وحلدت جهلان

اسال می باشد ،ایجاد شکاف عمیق میان مسلمانان شیعه و سنی در کشورهای اسلالمی بلرای علد
شکلگیری هندسه قدرت اسالمی در جهان ،از مهمترین خطرات عمد ای اسلت کله اشلاعه تفکلر
تکفیری برای وحدت و امنیت کشورهای اسالمی و در کل جهان اسلال  ،بله بلار خواهلد آورد..بلا
توجه به خطرات و تهدیدهای ذکرشد  ،دغدغه ملوردنظر محقلق ایلن اسلت کله بلاوجود تعمیلق
خطرات اعتقادی-فرهنگی جریانهای تکفیری برای وحدت و امنیت جهان اسال  ،راهبلرد مناسلبی
برای مقابله با این تهدیدات ،تدوین نگردید است .بر این اسلاس ،محقلق تلالش دارد راهبردهلای
مقابله با خطر جریانهای تکفیری را ،از بعد اعتقادی-فرهنگلی بلا تأکیلد بلر وحلدت و همگرایلی
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جهان اسال تبیین نماید .این تحقیق ازآنجهت اهمیت دارد که ،عمق خطلرات اعتقلادی-فرهنگلی
جریانهای تکفیری برای وحدت -همگرایی و امنیت جهان اسال مشلخ

ملیگلردد و شلناخت

الز از این جریان را برای پژوهشگران سیاسی و تالمیمگیلران جهلان اسلال فلراهم ملیآورد .و
همچنین راهبردهای مناسب برای مقابله بلا ایلن خطلرات و روشهلای برخلورد بلا آنهلا تلدوین
میگردد" .و ضرورت اين تحقيق ،ازآنجهت است كه"بهمنظور مغفول نماندن عوامل کاربردی و
موجود در جهان اسال که مورد سو اسلتفاد جریانلات تکفیلری قرارگرفتله و زمینلهسلاز تشلدید
فعالیت این جریانات در کشورهای اسالمی شد است .بنابراین ضرورت دارد که عوامل اعتقلادی و
فرهنگی این جریان مخرب موردبررسی قرار گیرد و نتایج آن در اختیلار ملدیران راهبلردی جهاان
اسالم قرار گيرد" سؤال اصلي تحقیق ،به این شکل مطرح ملیگلردد .عواملل اعتقلادی-فرهنگلی
جریانات تکفیری و خطر آن برای وحدت و همگرایی جهان اسال کدامند؟ فرضیهی این تحقیق به
این شکل مطرح میگردد  ،به نظر میرسد مشکالت اعتقادی و فرهنگی کله برداشلت ناصلواب از
آموز های اصیل اسالمی و سیر ی نبوی است که مهمترین خطر برای انحراف گرو های تکفیری و
ملل مسلمان جهان میباشد.
مبانی نظری
پیشینه شناسی:

محمودیان ،محمد در سال 1311تأثير انديشههای نوسلفيسم بر روند فکری ،ايدئولوژيك
القاعده ،با طرح اين سؤال كه مبانی فکری شکلدهند تشکیالت القاعد که بر اساس آن حرکلت
کرد چیست؟به این نتیجه رسید که ،تشکیالت القاعد بهعنوان پدید نوظهور که نا اسال را نیلز
با خود یدک میکشد،تأثیرات عمیق و گسترد ای بر مسائل جهان اسال و روابط دوللتهلا و مللت
های منطقه جنوب غرب آسیا داشته است .مبانی فکری -ایلدئولوژیک نوسلفیسلم متشلکل از آرا و
اندیشه های ابن تیمیه ،ابو عال المودودی ،سید قطب و اصول فکری دو گرو سلفی انقالبی الجهلاد
و جماعت اسالمی مار ،بیشترین تأثیر را بر روند فکری القاعد داشتهاند .قطعات شلناخت عمیلق از
این اصول فکری ،را مقابله با آن را آسانتر میسازد .در مقاله ديگری حیدری،محملد شلریف در
سال1322سلفي گری نوين در تقابل با راهبرد وحدت اسالمي ،با طرح این سؤال که ،آیا جریلان
وهابیت را میتوان امتداد همان فرا گردی دانست که از احمد حنبل آغاز گشته بود و ابن تیمیله آن
را با تغییراتی احیا نمود بود ؟ به این نتیجه رسلید کله ،ایلن ادعلاهلای سللفیهلای وهلابی کله
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میکوشند اندیشه وهابیت را بسیار قدیم و مربوط به دور اصحاب پیامبر (صللیاهلل علیله و آلله) و
تابعین و تابعین تابعین بدانند و آن را چندان مسلم انگارند که گویی همه رجال اصحاب حلدی

و

سلفیه بدان باور داشتهاند ،ادعایی بیاساس و با نظر و شیو سللف ناسلازگار اسلت ،هرچنلد آنلان
شیعه را به خاطر اختالفاتی که با اهل سنت دربار برخی مسائل دینی دارد ،در زمر اهل بلدعت و
فرقههای بدعتگذار قرار داد اند اما تکفیر نکرد اند و تما احکا اسال را در ملورد آنهلا جلاری
دانسته اند و بدین ترتیب را تقریب و وحدت را نبستهاند البته شیعه به هیچوجهی چنین اتهلامی را
نمیپذیرد و تما عقاید و احکا خلود را ملأخوذ از قلرآن و روایلات و سلنت پیلامبر ()و ائمله
اطهار(سال اهلل علیهم) میداند.
مفهوم شناسی:

اعتقادات و فرهنگ سلفی گری :جریان سلفی گری را در قرن چهار هجری(. 323ق) ،گروهی از اهل
حدی

به وجود آوردند .سلفی گری در لغت به معنای تقلید از گذشتگان ،کهنلهپرسلتی یلا تقلیلد

کورکورانه از مردگان است ،اما سلفیه در معنای اصطالحی ،نا فرقهای است کله تمسلک بله دیلن
اسال جسته ،خود را پیرو سلف صالح می داننلد و در اعملال ،رفتلار و اعتقلادات خلود ،سلعی بلر
تابعیت از پیامبر اسال ( ،)صحابه و تابعین دارند (رضوانی .)23 91322 ،آنان معتقدند کله عقایلد
اسالمی باید به همان نحو بیان شوند که در عار صحابه و تابعین مطرح بود اسلت یعنلی عقایلد
اسالمی را باید از کتاب و سنت فراگرفت و علما نباید به طرح ادلهای غیر ازآنچه قلرآن در اختیلار
میگذارد ،بپردازند .در اندیشه سلفیون ،روش های عقلی و منطقی جایگاهی ندارد و تنهلا نالو
قرآن ،احادی

و نیز ادله مفهو از ن

قرآن برای آنان حجیت دارد (همان.)36 9

جریانهای تکفیری :گرایش چهار سلفیه میباشد که نوعی سللفیه سیاسلی اسلت و بله سللفیهلای
رادیکال یا تکفیریها معروف میباشند .این گرو به مقوله جهاد و اقامه شرع توجه بسلیار کلرد و
درصدد تفسیر یک نظریه انقالبی از درون ناو

دینی هستند .تفکر سلفی جهادی (تکفیلری) ،از

سوی هیچ عالم برجستهای ،نظریهپردازی نشد و التقاطی از افکار ابن وهاب و ابنتیمیه است که با
افکللار کسللانی چللون سللیدقطب ،عمللر عبلدالرحمن و عبدالمجیللد رنللدانی ،درهللمآمیختلله اسللت.
(پاکتچی)1313961،
جهان اسالم :سرزمینهاى اسالمى بین  23درجه غربى (از نافالنهار گرینویچ) و  143درجه طلول
شرقى و نیز بین  13درجه عر

جنوبى و  13درجه عر

شمالى از خط اسلتوا قلرار گرفتلهانلد.
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غربىترین کشور اسالمى در غرب آفریقا واقع است که سنگال نا دارد و شرقىتلرین آن انلدونزى
مىباشد که در آسیاى جنوب شرقى قرار دارد .بین غربىترین و شرقىترین کشور مسلمان بلیش از
 13ساعت اختالف زمان وجود دارد و کل کشورهاى جهان اسال بیش از  26میلیلون کیلومترمربلع
مساحت دارند (.گلىزوار )6191326 ،
وحدت و همگرایی« :ما در مسئله وحدت ،جدى هستیم ،ما اتحاد مسلمین را هم معنا کرد ایلم ،اتحلاد
مسلمین ،به معناى اناراف مسلمین و فِرَق گونلاگون از عقایلد خلا

کالملى و فقهلى خودشلان

نیست بلکه اتحاد مسلمین به دو معناى دیگر است که هردوی آن باید تأمین بشلود 9اول ايانكاه
فِرَق گوناگون اسالمى (فرق سنى و فرق شیعه) که هرکلدا فلرق مختللف کالملى و فقهلى دارنلد
حقیقتات در مقابله با دشمنان اسال  ،همدلى و همدستى و همکارى و همفکرى کننلد .دوم ايانكاه
فرق گوناگون مسلمین سعى کنند خودشان را به یکلدیگر نزدیلک کننلد و تفلاهم ایجلاد نماینلد و
مذاهب فقهى را باهم مقایسه و منطبق کنند .بسیارى از فتاواى فقها و علما هست که اگر موردبح
فقهى عالمانه قرار بگیرد ،ممکلن اسلت بلا مختالر تغییلرى ،فتلاواى دو ملذهب بله هلم نزدیلک
شود»(.بیانات مقا معظم رهبری (مدظلهالعالی) در دیدار با میهمانان کنفران

وحدت اسالمى و جمعلى

از اقشار مختلف مرد )1362/37/24
ماهیت شناسی جریانات تکفیری

با گسترش بیداری اسالمی در کشورهای عربی ،با طراحی و برنامهریزی استکبار جهلانی بلهمنظلور
انحراف آن ،تالش نمود تا جریان اصیل بیداری را به نفع خود از طریق بدلسلازی ملدیریت کنلد.
چنانچه رهبر معظم انقالب فرمودند " 9غرب در دهههای بیداری اسالمی و بهویژ سالهلای اخیلر
پ

از شکست پیاپی از ایران و افغانستان تا عراق و لبنان و فلسطین و اینک مالر و تلون

کوشید است پ

و .....

از شکست تاکتیک اسال ستیزی و خشونت علنی ،به تاکتیک بدلسازی و تولیلد

نمونههای تقلبی دست بزند ،تا "عملیات تروریسم ضد مردمی را بهجای شهادتطلبلی"" ،تعالب
و تحجر و خشونت را بهجای اسلال گرایلی و جهلاد"" ،قومیلتگرایلی و قبیللهبلازی را بلهجلای
اسال خواهی و امتگرایی"" ،غربزدگی و وابسلتگی اقتالادی و فرهنگلی را بلهجلای پیشلرفت
مستقل"" ،سکوالریسم را بهجای علمگرایی و  .....قلمداد کند (".اما
نماز جمعه تهران)1313/11/14 ،

خامنلهای(

) ،خطبلههلای
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جریان سلفیه چهار مرحله گوناگون را پشت سر گذراند .مرحله اول ،بنیان نهلادن مبلانی فکلری آن
است که ابن تیمیه در قرن هشتم هجری به این امر اهتملا ورزیلد .مرحلله دو  ،مرحلله تطبیلق و
اجرای این تفکر بود که توسط محمد بن عبدالوهاب ،واعظ نجدی و جانشلینانش در اواسلط قلرن
دوازدهم هجری و اوایل قرن سیزد انجا شد .مرحله سو  ،رشد این جریان ،بعد از جنگ جهلانی
اول و شکلگیری پادشاهی آلسعود بود که این جریان به یک نحله نیرومند و تأثیرگلذار در جهلان
اسال تبدیل شد .مرحله چهار  ،از دهه  1173به بعد آغاز شد که این جریان را به یک ایلدئولوژی
انقالبی و جهادی تبدیل نمود .بر این اساس ،گرایش چهار سلفیه ،که نوعی سلفیه سیاسلی اسلت،
به سلفیهای رادیکال یا تکفیری ها معروف شدند .این گرو به مقولله جهلاد و اقامله شلرع توجله
بسیار کرد و درصدد تفسیر یک نظریه انقالبلی از درون نالو

دینلی هسلتند (پلاکتچی91313 ،

 .)61جریان تکفیری که ریشه در وهابیت دارد ،قرائت متفاوتی از اسال دارد که در چند محلور خالصله
میشود .در توحید عبادی ،دایر آن را بسیار محدود میکنند و هرکسی ،اعمالی همچون زیلارت قبلور و
غیر را انجا بدهد ،تکفیر میکنند .محور دومی که این جریان را شکل میدهد ،ایمان و کفر است .پیروان
این جریان قایل به تالز میان ایمان و عمل هستند و مانند خوارج ،مسلمانان را تکفیلر ملیکننلد .محلور
سو  ،بدعت است که هر امر جدیدی را بدعت بشمار میآورنلد درصلورتیکله بلدعت شاخالههلای
مخاو

به خود را دارد ،لذا بهطور نمونه ،برپایی جشن والدت پیامبر ()را باع

کفر میدانند .محور

چهار  ،حیات برزخی است که معتقد هستند جهانسومی به نا برزخ وجود ندارد و کسی که فوت کلرد،
نمیتوان زیارت کرد ،لذا استعانت از اولیاى الهى ،استغاثه و توسل به آنان را جایز ندانسته ،بلکه از مظاهر
بارز شرک مىدانند (محمودیان)121 91313 ،
وحدت و همگرایی جهان اسالم:

در این تحقیق و برای ارائه تعریف کامل و جامع از وحدت و همگرایی جهان اسال و بیان اهمیت
آنکه با عناوینی مشابه اتحاد ،یا همبستگی مسلمین هم عنلوان ملیگلردد ،بله بیانلات مقلا معظلم
رهبری«مدظلهالعالی» استناد میکنیم ،ایشان دربار مفهو و اهمیلت وحلدت و همبسلتگی مسللمین در
جهان اسال میفرمایند« 9مسئلهاى که الز است در آسلتانه هفتله وحلدت بله همله مللت ایلران و
همچنین به مسلمانان عالم عر

کنم،اهمیت وحدت بین مسلمین و ارتباط برادرانه میلان بلرادران

مسلمان در همهجا و در همه شرایط است .در ابتدا بایلد معللو کنلیم کله مقالود ملا از وحلدت
مسلمانان چیست؟...ما نمىگوییم که سنیهاى عالم بیایند شیعه بشوند ،یا شیعههاى علالم دسلت از

بررسی مؤلفههای راهبردی" اعتقادی –فرهنگی "جریانهای تکفیری با رویکرد به وحدت
و همگرایی در جهان اسال

عقید شان بردارند .البته ،اگر یک سنى یا هرکسی تحقیق و تفح
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کرد ،عقید اش هر چه شد ،باید

بر طبق عقید و تحقیق خودش عمل کند .تکلیف او باخدایش است .حرف ما در هفتله وحلدت و
بهعنوان پیا وحدت ،این است که مسلمانان بیایند باهم متحد بشوند و با یکلدیگر دشلمنى نکننلد.
محور هم کتاب خدا و سنت نبی اکر (صلیاهلل علیه و آله) و شریعت اسلالمى باشلد .ایلن حلرف،
حرف بدى نیست .این حرف ،حرفى است که هر عاقل بىغلر

و منالفى ،آن را قبلول خواهلد

کرد.ایشان همچنین در ادامه میفرمایند«9منظور ما از وحدت چیست؟ یعنی همه مرد یکجور فکر
میکنند؟ نه .یعنی همه مرد یکجور سلیقه سیاسی داشته باشند؟ نه .یعنی همه مرد یلکچیلز را،
یک شخ

را ،یک شخایت را ،یک جناح را ،یک گرو را بخواهند؟ نه .معنای وحلدت ایلنهلا

نیست .وحدت یعنی نبودن تفرقه و نفاق و درگیری و کشمکش .حتی جماعتی که ازلحلا اعتقلاد
دینی نیز مثل هم نیستند ،میتوانند اتحاد داشته باشند میتوانند کنار هلم باشلند ملیتواننلد دعلوا
نکنند (.»...بیانات مقا معظم رهبری(مدظلهالعلالی)درخطبههاىنمازجمعهتهران  )1371/31/26درمجموع
برای تعریف عملیاتی وحدت و همبستگی راهبردی جهان اسال دو شاخ

استنتاج میگردد ،اول

همدلى ،همفکرى و همکارى بر اساس اصول و مبانی مشترک اسالمی ،در برابلر دشلمنان مشلترک
جهان اسال و عد تفرقه و نفاق و درگیری و کشمکش بین آحاد امت اسالمی میباشد.
امنیت جهان اسالم:

امنیت عبارت از حالت فراغت از هرگونه تهدید یا حمله و یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدیلد
و حمله تعریف شد که در اصطالح سیاسی و حقوقی به صورت امنیت فردی،امنیت اجتماعی،امنیت
ملی و امنیت بین المللی به کاربرد می شود( .آشوری.)32 91376،تعريف كااربردی تاری از جهاان
اسالم،توسط سازمان همکاری کشورهای اسالمی بیان گردید که برابر این تعریف،جهان اسال بله
سرزمین هایی گفته میشود که بیشتر مردمان آن پیلروان دیلن اسلال باشلند ،چله ایلن مردملان در
کشورهای اسالمی زندگی کنند و چه در کشورهای غیر اسالمی و چه در کشورهایی کله ملی تلوان
آن ها را اسالمی دانست ولی تاکنون به سازمان کشورهای اسلالمی،ملحق نشلد انلد( .قلوا 91327 ،
)111
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سلفیه و سلفی گری

1

سلفی از ریشه سلف به معنای پیشین است و قو سالف یعنی گروهی کله درگذشلته ملیزیسلتند
و"سلف رحل" یعنی پدران شخای که درگذشته میزیستهاند و خالصله اینکله سللف بله معنلای
ماضی و متقد میباشد( .طبسی )11 91321،سلف در نظلر اهلل سلنت بله نسللهلای نخسلت از
مسلمانان یعنی اصحاب پیامبر ()و نسل بعد از آنان (تابعین و اتباع) اطالق میشود .بلهطلورکلی
"سلف" در لغت به تقد زمانی اشار دارد و «سالف» یعنی متقد و مراد از سلف کسانی است کله
بین سه قرن اول .ج میزیستند و شخ

سلف مدعی است که در فهم دین ،مسلک و عقاید تلابع

سلف است( .علیا نسب )21 91327 ،سقاف نیز معتقد است که «هیچگونله فرقلی بلین «سللفیت» و
«وهابیت» نیست ،چراکه این دو گرو دو روی یک سکه میباشند ،چون هلدف مشلترکی را دنبلال
میکنند و دارای اعتقادات و طرز تفکر کامالت شبیه به هم میباشند .لذا در داخل جزیر العرب ایلن
طایفه را وهابی حنبلی مسلک مینامند ( .سقاف)21 9 1327 ،
ابعاد اعتقادی جریانهای تکفیری

جریانهای تکفیری ،به تبعیت از سلفیان ،ازلحا اعتقادی خود را پیرو سلف صالح میداننلد و در
اعمال ،رفتار و اعتقادات خود ،سعی بر تابعیت از پیامبر اسال ( ،)صحابه و تلابعین دارنلد ،آنلان
معتقدند که عقاید اسالمی باید به همان نحو بیان شوند که در عار صحابه و تلابعین مطلرح بلود
است یعنی عقاید اسالمی را باید از کتاب و سنت فراگرفت و علملا نبایلد بله طلرح ادللهای غیلر
ازآنچه قرآن در اختیار میگذارد ،بپردازند .در اندیشه آنان ،روشهلای عقللی و منطقلی جایگلاهی
ندارد و تنها ناو
((رضوانی 91322 ،ص

قلرآن ،احادیل

و نیلز ادلله مفهلو از نل

قلرآن بلرای آنلان حجیلت دارد

23و.)36این جریان ،چهار مرحله گوناگون را پشت سلر گذرانلد .مرحلله

اول ،بنیان نهادن مبانی فکری آن است که ابن تیمیه در قرن هشتم هجری به این امر اهتما ورزیلد.
مرحله دو  ،مرحله تطبیق و اجرای این تفکر بود که توسط محمد بن عبدالوهاب ،واعلظ نجلدی و
جانشینانش در اواسط قرن دوازدهم هجری و اوایل قرن سیزد انجا شد .مرحله سلو  ،رشلد ایلن
جریان ،بعد از جنگ جهانی اول و شکلگیری پادشاهی آلسعود بود که این جریان بله یلک نحلله
نیرومند و تأثیرگذار در جهان اسال تبدیل شد .مرحله چهار  ،از دهه  1173به بعد آغاز شد که این
جریان را به یک ایدئولوژی انقالبی و جهادی تبدیل نمود .بر این اساس ،گرایش چهار سلفیه ،کله
1- Salafiyya and Salafism
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نوعی سلفیه سیاسی است ،به سلفیهای رادیکال یا تکفیریها معروف شدند .این گلرو بله مقولله
جهاد و اقامه شرع توجه بسیار کرد و درصدد تفسیر یک نظریله انقالبلی از درون نالو

دینلی

هستند (پاکتچی .)61 91313 ،جریان تکفیری که ریشه در وهابیت دارد ،قرائت متفلاوتی از اسلال دارد
که در چند محور خالصه میشود .در توحید عبادی ،دایر آن را بسیار محدود میکنند و هرکسی ،اعمالی
همچون زیارت قبور و غیر را انجا بدهد ،تکفیر میکنند .محور دومی که این جریان را شکل ملیدهلد،
ایمان و کفر است .پیروان این جریان قائل به تالز میان ایمان و عمل هستند و مانند خوارج ،مسلمانان را
تکفیر میکنند .محور سو  ،بدعت است که هر امر جدیدیرا بدعت بشمار میآورند درصورتیکه بدعت
شاخاههای مخاو

به خود را دارد ،لذا بهطور نمونه ،برپایی جشن والدت پیامبر ()را باعل

کفلر

میدانند .محور چهار  ،حیات برزخی است که معتقد هستند جهانسومی بله نلا بلرزخ وجلود نلدارد و
کسی که فوت کرد ،نمیتوان زیارت کرد ،لذا استعانت از اولیاى الهى ،استغاثه و توسل بله آنلان را جلایز
ندانسته ،بلکه از مظاهر بارز شرک مىدانند (محمودیان.)121 91313 ،
اصول اعتقادی – فرهنگی جریانهای تکفیری
تأکید بر نقل و بیتوجهی به علم و عقل

تکفیری ها برای عقل و تفسیر عقلی اهمیتی قائل نیستند و به لحا روشی منقوالت دینی و احکلا
شرعی را بر داد های علمی و عقلی مقد میدارند .در این دیدگا  ،دانشهلای عقللی بشلری فتنله
هستند .زیرا انسان را از خداوند بینیاز میکنند .قبل از هر چیز ،عبادت و پرستش خداوند اهمیلت
دارد و پ ازآن تعلم و تعقل در حد ضرورت مهم است .تکفیریها علم را سبب سرکشلی ،طغیلان
و بینیازی بشر معرفی میکنند .بر این اساس ،علمی که خداوند برای بشلر قلرار داد تلا سرکشلی
نکند و دانشی که پیامبر بلر هلر مسللمانی واجلب کلرد همانلا دانلش آخلرت ( مقالود عبلادت
پروردگار) میباشد .مسلمانان در درجه اول ،بندگان خدا هستند .علم و دانشاندوزی نزد مسلمانان
برای نف

علم نیست .بلکه آنان از این طریق خودشان را برای آخرت آماد میکنند .اینان بلهقلدر

کفایت میآموزند ،چراکه یادگیری بیش از ضرورت برای غیر خلدا خواهلد بلود( .فيروزآباادی و
همکاران)36 :1313 ،
تأکید بر جهاد به هر شکل و با هر وسیله با کفر

جهاد که از مبانی فکری مسلمانان (شیعه و سنی) میباشد نزد سلفیهای جدید ،تفسلیری خلا

و

منحاربهفرد دارد .این گرو جهاد را آشکار یا پنهلان ،مسللحانه یلا غیرمسللحانه ،وسلیلهای بلرای
برپایی حکومت اسالمی میدانند .تکفیریها ،جهاد را به هر شکل و با هر وسیلهای جلایز ملیداننلد،
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بهعبارتدیگر انجا هرکاری از طریق مجاری قانونی و رسمی و غیررسمی و مخفیانه کله بلا هلدف مقابلله
با کفر و ایجاد دولت اسالمی باشد ،جهاد تلقی میشود .این برداشت از حرکت جهلادی نبلی اعظلم اسلال
نزد سایر مسلمانان یک خود اجتهادی باطل میباشد( .همان )21 9
توسعه معنایی و مصداقی کفر

مهمترین و مؤثرترین مبنای کالمی تکفیری ،توسعۀ معنایی و ماداقی کفر است .شرک و کفلر نلزد
سلفیهای قدیم ،بیشتر گونهای از عبادات و عقاید فردی توسل به اولیا  ،نذر ،شفاعت ،زیارت قبور
بود ولی شرک و کفری که سلفی های جدید به آن معتقدند و از آن به کفر جدیلد تعبیلر ملیکننلد،
تقریبات همه شئون زندگی اجتماعی و مدنی شخ

را در برمیگیرد .در نظر سلفیها جدید ،پیلروی

از اندیشه های نو یا گرویدن به مکاتب فکری و فلسفی ،عضویت در احزاب سیاسی ،انجلا برخلی
از مراسم و آیینهای مذهبی و سیاسلی و اشلتغال در ادارات و سلازمانهلای دولتلی (چنانچله در
جهت اهداف و منافع گرو های تکفیری نباشد از اعمال مشرکان و کافران بهحسلاب ملیآیلد) .بلر
همین اساس سلفیهای تکفیری همۀ دولتهای اسالمی را به سبب اتخاذ روشها و قوانینی غیر از
قوانین کتاب و سنت ،کافر تلقی میکننلد و اين "كفر جديد را شديدتر از كفار مشاركان عصار
جاهليت" میپندارند ،بر اساس این تفکر آنها حکم به تکفیر بسیاری از گرو ها و افراد میدهنلد
و حربه تکفیر را مجوز اعمال هرگونه عملیات خشونتآمیز برای خویش میپندارند .اینان انجا هر
امری را که مانع عبادت الهی باشد کفر قلمداد میکنند حتی اگر این املر ،پیشلرفت در زمینلههلای
مختلف علمی ،نظامی ،فرهنگی ،اقتاادی و یا برخلورداری از نعملتهلای ملادی باشلد .وهابیلان
امورى مانند توسل ،زیارت ،طلب شفاعت از اولیاى الهى ،و سفر براى زیلارت را مالداق عبلادت
مىدانند و آن را موجب خروج از دین و ارتداد مسلمانان مىشمارند(.سبحانی)21 91376 ،
کفر و ایمان اصطالحی در نزد سلفیان تکفیری

ازآنجاکه علم کال متولی تبیین و دفاع اسلتداللی از عقایلد اسلت و مباحل
مهمترین مباح

علم کال است ،مباح

تکفیر از حی

کفلر و ایملان نیلز از

عقاید در علم کال مطرح میشود .تملامی

علمای اسال در علم کال  ،بر این عقید اند که ایمان با اقرار بله زبلان و تالدیق بله قللب ایجلاد
میشود ،و عمل جز ایمان نیست و تنها درجات ایمان را مشخ

میکند ،درحالیکه تکفیلریهلا،

عمل را نیز مانند خوارج جز ایمان میدانند و بسیاری از اعمالی که موجب کفر نمیشلود را کلافر
میشمرند .در علم کال مشخاهها و ویژگیهایی برای ایمان و کفر تعیینشد و بر اساس آن کافر
و مؤمن مشخ

می شود اما حقیقت این است که علم کال در اندیشه شیعه ،اشاعر  ،معتزله و ...با
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دیدگا تکفیریهای امروز کامالت مخالف است ،و همانگونه که گفته شد عللم کلال بلر ایلن بلاور
است که اهل قبله و هرکسی را که اظهار اسال میکند بههیچعنوان نمیتوان تکفیلر کلرد ،ازایلنرو
آموز هایی که امروز در دل جریانهای تکفیری به وجود آمد  ،کلامالت مخلالف آملوز هلای کالملی
است و تکفیریها برخالف قواعد و قوانین اسالمی اقدامات خود را شکل ملیدهنلد.روایتی را کله
سلفیهای تکفیری از اسال ارائه میکنند .قرائتی کامالت ارتجاعی است(.عبدالفتاح نبیل)11119
شناخت عوامل تحکیم کننده وحدت و همگرایی در جهان اسالم
وحدت و همگرایی بین طوایف و گروهها و مذاهب اسالمى

در خاو
خامنهای(

وحدت و همگرایلی بلین طوایلف و گلرو هلا و ملذاهب اسلالمى از بیانلات املا
) بهر میگیریم "9شما نگا کنید ،در کجاى جهان اسال است که دسلتهلاى خلائن

درصدد ایجاد تفرقه و اختالف نباشد؟ و در کجاست که مغزهاى پلید طراحان استکبارى ،ساد دالن
و ضعیفانى را پیدا نکرد باشند که در خدمت هدفهایشلان قلرار بگیرنلد؟ هلدف نزدیلک و گلا
بزرگ ما ،عبارت از ایجاد وحدت بین طوایف و مذاهب اسالمى و گرو های مسلمان است .عد اى
براى ضربه زدن به حرکت عزتآفرین اسالمى ،رسالتشان ایجاد تفرقله اسلت ،آنهلا را شناسلایى
کنید و هوشمندانه با آنها مقابله نمایید .اگر مسلمانان هوشیار باشلند و خلود را بله علزت اسلال ،
عزیز بشمارند و به قوت اسال  ،قوى بپندارند ،بىگمان این حرکت خواهد توانست به اهداف خود
برسد( .بیانات مقا معظم
سالگرد ارتحال اما

رهبری(

خمینى(

)در دیدار با دومین گرو از میهمانان خارجى مراسلم دوملین

) مورخه .)1373/3/11

مقابله هوشمندانه با تفرقهافکنان داخلی و خارجی در جهان اسالم

امروز یکى از خطرناکترین چیزهایی که نهضت بیدارى اسالمى را تهدید میکند ،اختالفافکنلى و
تبدیل این نهضتها به معارضههاى خونین فرقهاى و ملذهبى و قلومى و ملّلى اسلت .ایلن توطئله
هماکنون از سوى سروی هاى جاسوسى غرب و صهیونیز  ،با کمک دالرهاى نفتى و سیاستمداران
خودفروخته ،از شرق آسیا تا شمال آفریقا و بهویژ در منطقهی عربى ،با جد و اهتما دنبال میشود
و پولى که می توانست در خلدمت بهلروزى خللق خلدا باشلد ،خلرج تهدیلد و تکفیلر و تلرور و
بمبگذارى و ریختن خون مسلمانان و برافروختن آتش کینههاى درازملدت ملیگلردد .آنهلا کله
قدرت یکپارچهى اسالمى را مانع هدفهاى خبی

خود میدانند ،دامن زدن به اختالفها در درون

امت اسالمى را آسانترین را براى مقاود شیطانى خود یافتهانلد و تفلاوتهلاى نظلرى در فقله و
کال و تاریخ و حدی

را  -که طبیعى و اجتنابناپذیر است  -دستاویز تکفیر و خونریزى و فتنه و
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فساد ساخته اند(بیانات مقا معظم رهبری (مدظللهالعلالی) در اجلالس «علملا و بیلداری اسلالمی» تهلران
مورخه)1312/1/2
بصیرت در مقابله با تفرقهافکنان داخلی و خارجی در جهان اسالم

امروز دنیاى اسال دچار مشکالت بزرگى است .ما در منطقهاى قرار گرفتهایم که متأسفانه در
متعددى از کشورهایی که پیرامون ما هستند ،مشکالتى وجود دارد ،که غالبات هم این مشکالت
تزریقشد و تحمیلشد ی از سوى دیگران و از سوى بیگانگان است .یقینات این حوادثى که امروز
در منطقهى غرب آسیا و در شمال آفریقا دارد اتفاق مىافتد ،اگر دخالتهاى بیگانگان نبود ،اگر
سیاستهاى مغرضانهی قدرتها نبود ،اوضاع به این شکل پیچید نمیشد .امروز هم را عالج این
است که خود ملتها تامیم بگیرند ،دیگران دخالت نکنند ،بیگانگان دخالت نکنند .عالج حوادثى
که امروز در این منطقه وجود دارد ،صرفات این است .مار همینجور است ،لیبى همینجور است،
سوریه همینجور است .ملتها میتوانند با حکمت نخبگانِ خودشان و با هدایت پیشروان و
پیشوایانِ خودشان و عقالى قو  ،را هاى خال

را پیدا کنند اگر بیگانهها بگذارند ،اگر تزریق

نفاق نکنند ،تزریق دودلى بین مرد نکنند(بیانات مقا معظم رهبری (مدظلهالعالی) در اجالس «علما و
بیداری اسالمی» در تهران مورخه)1312/1/2
گسترش فرهنگ مقاومت میان مسلمانان در چارچوب بیداری اسالمی

گسترش فرهنگ مقاومت میان مسلمانان در چارچوب بیداری اسالمی ،ممالک اسالمی را بلهسلوی
وحدت سوق داد است ،بهویژ اینکه برخی حاکمان دستنشاند غرب نیلز در قیلا هلای مردملی
سرنگون شد اند .این وحدت به معنای نابودی سیاستهای سلطه طلبانه غلرب در جهلان اسلال و
حتی سراسر جهان میباشد ،لذا غربیها با ایجاد فتنه و کوچکسازی کشورهای اسلالمی بله دنبلال
مقابله با این وحدت هستند .آمریکا با کوچکسازی کشورهای اسالمی به دنبال حفظ سلطه بر آنهلا
و استمرار هژمونی یکجانبه گرایانه در جهان اسلت.اما مؤلفله مهلم در طلرحهلای تجزیلهگرایانله
غربیها ،اجلرای پنهلان و آشلکار نسلل کشلی مسللمانان اسلت .کشلتاری کله بله کملک حاکملان
دستنشاند عربی ،بهر گیری از گرو های تروریستی ،ایجاد فضای آشوب و ناامنی ،جنگ داخللی،
جنگ میان کشورهای اسالمی ،حضور ناظران و نیروهلای بلینالملللی و درنهایلت حملله مسلتقیم
نظامی اجرا میشود .غرب عمالت کشتار گسترد مسلمانان را اجرا میکند درحالیکه با وضع قلوانین
سختگیرانه در جوامع غربی نیز ابعاد دیگر اسال ستیزی را محقق ملینماید(صلبوری.)32 91312 ،
جهان اسال  ،گرفتار رفتارهای واگرایانه معدودی از کشورهای اسالمی گردید که در صورت تغییر
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رفتارهای سیاسی و اقتاادی میتوانند در وحدت جهان اسال و همگرایی آن نقلش مهملی داشلته
باشند .وجود شرایط واگرایی در جهان اسال  ،مطلوب قدرتهای فرامنطقهای و اسلتثمارگر بلود و
برای تداو آن تالش خواهند کرد(.مجتهدزاد .)36 91371 ،
بازگشت به مفاهیم عالیه اسالم ناب محمدی ()در جهان اسالم

وابستگی کشورهای اسالمی به نظا سلطه ،تأسی

رژیم غاصب صهیونیستی در قلب جهان اسال ،

اشغال سرزمینهای اسالمی ،حکومتهای وابسته و غیر مردمی و تفرقه امت اسالمی ،که در اثر
قرائت آمریکایی از اسال پدید آمد  ،مهمترین تهدیدات رویاروی جهان اسال است که ازجمله
علل و عوامل انحطاط امنیتی آن به شمار میرود .یگانه را خروج از این انحطاط امنیتی نیز
بازگشت به اسال میباشد .بازگشت به اسال در خود مبارز با وابستگی و استبداد و تفرقه و
اشغالگری را دارد بازگشت به اسال ناب محمدی یعنی مبارز با همه موانع کمال(.لکزایی
)1321912
شناخت عوامل تضعیفکننده وحدت و همگرایی در جهان اسالم
نگرش شدید قومیگرایانه در کشورهای اسالمی

نگرش های قومیتی در جوامع اسالمی ،از دالیل اصلی شیوع فرایند ناامنی محسلوب ملیگلردد کله
میتوان گفت از واکنش روانی در برابر خود این قضیه ریشه میگیرد .بیشتر کشورهای اسالمی پ
از حضور مداو استعمار در کشورهایشان به جهتگیریهای قومی و ملّی شدید پرداختهانلد و بله
اعتقاد خودشان ،به خود آمد اند .اما این مسئله نیز به شکل غیرمستقیم در راستای مقاصد و اهلداف
کشورهای استعماری عمل مینماید ،زیرا کشورهای استعمار زد با دامن زدن به این مسئله ،بیشلتر
خود را در برابر هم و در برابر کشورهای همجوار تجهیز نمود و به تنشهای منطقهای شدید دامن
میزنند.نگرش قومیگرایانه حتی بر درک و قرائت و نگرش دینی آنان نیلز تلأثیر منفلی گذاشلته و
آنان حتی از آموز های دینی نیز تفسیر خا

در راستای جهتگیلریهلای قلومی و ناسیونالیسلتی

میکنند و این امر تا حدودی بر اعتقادات و باورهای مذهبی آنان نیز سایه افکند است .بله اعتقلاد
برخی از کارشناسان ،تنشهای مذهبی و جنگهای فرقهای در برخی از کشلورهای اسلالمی نیلز از
احساسات شدید ناسیونالیستی و قومیگرایانه آنلان نشلأت گرفتله و چهلر ای بسلیار مخلدوش از
آموزشها و آموز های مذهبی و اسالمی در جهان به نمایش گذاشته است .این امر ازآنجهلت کله
باعل

نفللاق و تجزیله پیکللر امّللت واحللد اسللالمی مللیگللردد ،مطلللوب کشللورهای قدرتمنللد و

استعمارگران نوین میباشد .آنان در این راستا از جان و مال نیز هزینه ملیکننلد تلا ایلن مسلئله را
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بهگونهای تشدید نمایند .از طرف دیگر ،این مسئله میتواند وابسلتگی شلدید ایلن کشلورها را بله
کشورهای قدرتمند بیمه نماید (کاظمی.)211 91323 ،
ژئوپلیتیک مرزها و اختالفات سرزمینی در جهان اسالم

اختالفات ارضی و مرزی ،از منازعات بینالمللی موجود در جهان اسال اسلت .ایلن مسلئله ،بسلتر
مناسبی را برای دخالتهای فرا منطقهای فراهم میآورد .علیرغم تالشهای صورت گرفته ،بخشی
از اختالفات سرزمینی و مرزی ،هنوز حلنشد است .تنهلا در منطقله خللیجفلارس طلی سله دهله
گذشته ،بخش کوچکی از اختالفات مرزی ،حلوفال گردید که از آن میان میتلوان بله اخلتالف
مرزی بحرین و قطر ،اختالف مرزی عراق و کویت در خشکی و بخشلی از دریلا ،ملرز دریلایی و
خشکی کویت و عربستان سعودی اشار کرد.بخش زیادی از اختالفات ارضلی و ملرزی در جهلان
اسال  ،میراث شو دوران سلطه استثمارگران است که مانند استخوانالیزخم ،عاملل از التیلا ایلن
زخمهای سیاسی میشود .وجود زخمهای سیاسی در جنوب غلرب آسلیا و شلمال افریقلا ،انلرژی
ملتهای اسالمی را به تحلیل خواهد برد .حضور این اختالفات در عرصههای بینالملللی ،لطملات
سیاسی و اقتاادی فراوانی به این کشورها وارد کرد و در مواردی باع

برافروختله شلدن جنلگ

میان آنها شد است .اختالف سرزمینی اسرائیل و لبنان ،اسرائیل و سوریه ،لیبی و چلاد ،اختالفلات
سرزمینی و مرزی موجود در منطقه خلیجفارس و ...ازجمله موارد مطرح در اختالفات سرزمینی در
جهان اسال است .منطقه خلیجفارس بهعنوان حساس ترین بخش جهان اسال با موارد عدید ای از
این قبیل مواجه می باشد .مرزهای دریایی اکثر کشورهای منطقه ،افلراز نگردیلد اسلت .اختالفلات
ارضی و مرزی بین عربستان سعودی و امارات متحد عربی ،املارت متحلد و عملان ،عربسلتان و
قطر ،عربسلتان و یملن و ...هلم چنلان حللنشلد بلاقیمانلد انلد( .جعفلری وللدانی)13 91374 ،
درعینحال ،اختالفات سرزمینی و طمع ارضی ،باع

بروز مسائل زیادی گردید است .البته برخلی

از این اختالفات ،جهت ایجاد انحراف در افکار عمومی و تالش برای وحدتآفرینی میباشد .طمع
سرزمینی امارات متحد عربی بر بخشی از خاک ایران (جزایر سهگانه) از این نوع است کله باعل
اظهارنظرهای غیرواقعی و تخریب زمینههلای هلمگرایلی در روابلط دو کشلور و روابلط منطقلهای
گردید است .امارات متحد عربی با اکثر همسایگان خود دارای اخلتالف ارضلی و ملرزی اسلت.
(عسکری.)113 91322 ،
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فرقهگرایی در جهان اسالم

ریشلهیللابی علللل شللکلگیللری فللرق اسللالمی و بللروز اختالفللات میللان امللت اسللالمی از دو نظللر
قابلللبررسللی اسللت 9الف)تللاریخی ب) کالمی.بللا بررسللی علللل و عوامللل فرقللهگرائللی در جهللان
اسال و با نگلاهی اجملالی بله تلاریخ صلدر اسلال مشلاهد ملیشلود کله رونلد مخالفلتهلا از
زمان پیلامبر بلزرگ اسلال ()و در مقابلل آن حضلرت شلروع ملیشلود و بلهتلدریج قلویتلر
شللد در اواخللر عمللر شللریف آن حضللرت بللهصللورت یللک جریللان سیاسللی درمللیآیللد کلله
درنهایت در سلقیقه بنلیسلاعد حکوملت را بله دسلت ملیگیلرد و املت اسلالمی بلدین شلکل
متشتت و متفرق ملی شلود و هملین تشلتت موجبلات انشلقاق جامعله یکپارچله اسلالمی و املت
واحللد ای کلله پیللامبر گرامللی اسللال ()در دوران رسللالت خللود بللا ماللائب فللراوان آن را در
قالللب حکومللت دینللی تأسللی

کللرد بودنللد ،گردیللد (سللبحانی .)23 91323 ،از دیللدگا سللید

جمللالالللدین اسللدآبادی تمللایالت و گللرایشهللای فرقللهای و فرقلله سللازیهللا از اول قللرن سللو
هجللری دنباللله انشللقاق اساسللی در دسللتگا رهبللری یعنللی خالفللت بعللد از خلفللای راشللدین و
تبدیل آن به سلطنت و تقسلیم سللطنت یلا خالفلت واحلد بله چنلد خالفلت بلود کله پل ازآن
هجللو مغللوالن و تیموریللان و حکومللت زور داشللت آنهللا در میللان مسلللمانان سللبب تشللدید
اخللتالف میللان آنللان شللد و باع ل

شللد کلله رابطلله اقللدا مسلللمان بللاهم قطللع شللود و از حللال

یکلدیگر غافلل شلوند و وحلدت اسلالمی بللهکللی از هلم بپاشلد و در پلی آن حلوادث تللاریخی
جامعه مسلتحکم اسلالمی تجزیله گشلت و هرکلدا از آنهلا دارای فرقله شلدند و هلر فرقله بله
دنبال خواستها و تملایالت خلود رفلت .علد ای بلهسلوی حکوملت و علد ای دیگلر بلهطلرف
مذهب روی آوردند و بلهتلدریج آثلار آنلان و عقایلد و ایملانی کله مسللمانان قلرون اولیله را بله
سمت وحدت و یگلانگی دعلوت ملی کلرد از مسللمانان زایلل شلد کله نتیجله فاصلله گلرفتن از
اسال اصیل و جدائی مقا دینلی و معنلوی از مقلا سیاسلی و تبلدیل خالفلت بله سللطنت بلود
(مؤثقی.)17 91372 ،
عدم مشارکت فعال مردم در ساختار حکومتی کشورهای اسالمی

جغرافیای سیاسی جهان اسال از ساختار ناهمگونی برخوردار است .هنوز حکومتهای مردمی در
بخش اعظم آن شکل نگرفته و مرد ساالری ،همچنان در پرد ابها است .انتخابات در برخی از این
جوامع ،بیشتر به کاریکاتور انتخابات شبیه است تا انتخابات واقعی و در برخی دیگر از کشورهای
اسالمی ،انتخابات فرمایشی صورت میگیرد .در این کشورها طی سالهای گذشته ،تالش مهمی

212

فالنامه مطالعات دفاعی استراتژیک  -سال پانزدهم ،شمار  ،73زمستان 1316

برای حاکمیت مرد بر سرنوشتشان صورت نگرفته و تالشهای جزئی هم به علت وجود عوامل
اساسی به شکست منتهی شد اند .رابطه حکومت با محیط و مرد در این کشورها قاعد مند نیست.
بهجای قدرتمند بودن شهروندان و تأثیر آنها در حکومت و درنتیجه ،سازماندهی سیاسی مناسب
فضا و شکلگیری جغرافیای سیاسی حقیقی ،در این کشورها حکومتها تما قدرت را در دست
دارند و برای رسیدن به اهداف خود تالش میکنند .در حقیقت ،نبود نهادهای قوی ،مستقل و
پایدار ،به صاحبان مناصب ،امکان میدهد تا اهداف شخای خود را بر منافع عمومی ترجیح داد و
فساد را به شیو حکومتی برقرار سازند (نقیبزاد .)12 91324 ،
اهداف استکباری غرب در غارت منابع و سرمایه کشورهای اسالمی

بزرگترین مخزن انرژی جهان در اختیار جهان اسال است .با توجه به رو به کاهش بودن منابع
هیدروکربنی انرژی در سایر حوز ها ،منطقه خلیجفارس به علت دارا بودن منابع عظیم انرژی66 ،
درصد نفت خا دنیا در اختیار شش کشور حوز خلیجفارس قرار دارد .چهار کشور عربستان
سعودی ،ایران ،عراق و کویت ،بیشترین منابع انرژی را دارا میباشند .همچنین ایران ،دومین و قطر،
سومین کشور دنیا به لحا دارا بودن ذخایر گاز طبیعی هستند .ازآنجاییکه نوع بشر ،هنوز موفق به
یافتن جای گزینی مطمئن برای نفت و گاز نشد است درنتیجه ،منطقه ژئوپلیتیک خلیجفارس ،به
علت تأمین بخش عمد ای از نیازهای اقتااد جهانی ،موردتوجه خا

قرار خواهد داشت.تخلیه

منابع طبیعی ،انسانی و سرمایهای کشورهای اسالمی در دورانهای مختلف تاریخ و انتقال آن به
کشورهای استعماری از دیگر عواملی است که میتواند در این جوامع تولید ناامنی نماید .غارت
مستقیم ثروتها ،طال ،جواهرات ،و سایر منابع معدنی و بهر برداری از منابع طبیعی و استثمار
نیروی متخا

انسانی ،در قالب فرار مغزها از کشورهای مستعمر به کشورهای استعمارگر و نیز

انتقال مازاد تجاری و سود خال

شرکتها و بنگا های اقتاادی ،در عقبماندگی و وخامت

وضعیت اقتاادی این کشورها نقشی مؤثر داشته است( .پل 91312 ،ص

23ل) 22

روششناسی تحقیق
این تحقیق برمبنای دستاورد و نتیجه تحقیق ،از نوع کاربردی است یعنی نتایج آن میتواند مبنای
عمل و تامیمگیری در نهادهای تامیم گیر کشورهای اسالمی قرار گیرد .برمبنای اهداف تحقیق از
نوع پیمایشی ،توصیفی ،تحلیلی است .همچنین این تحقیق برمبنای نوع داد های موردنیاز ،بهصورت
یک تحقیق آمیخته (کمی و کیفی) است .در این تحقیق ،داد های الز با استفاد از دو روش مطالعه
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کتابخانهای و مطالعه میدانی ،جمعآوریشد اند .درروش کتابخانهای از ابزار فیشبرداری و درروش
میدانی از ابزار پرسشنامه استفاد شد است .تعداد  33نفر از متفکران و صاحبنظران در حوز
جریان شناسی تکفیر ،جامعه آماری این تحقیق را تشکیل میدهند.
با ضریب اطمینان  %11از طریق جدول مربوطه محاسبه شد است ،که مقدار آن  1916میباشد .پ
از مشخ

شدن شاخ

های متغیر که پایههای سؤالهای پرسشنامه را تشکیل میداد ،اقدا به

تهیه پرسشنامه گردید .یک پرسشنامه با تعدادی سؤال بسته و یک سؤال بازطراحی گردید.
سؤالهای بسته با استفاد از طیف لیکرت و مقیاس فاصلهای انداز گیری گردید .در انتها جهت
نشان دادن همپوشانی داد های حاصل از منابع ،تحلیل نهایی انجا گردید .در این تحقیق ،ابتدا
عوامل احاا شد داخلی تهدیدکنند امنیت جهان اسال بر اساس پاسخ خبرگان ،وزن دهی
گردید و از طریق نر افزار  spssبه ترتیب اولویت تنظیم گردید و بهمنظور افزایش سطح روایی و
اعتبار داد های تحقیق ،مجددات با استفاد از ماتری
جامعه خبرگی تعیین گردید و در داخل ماتری

مقایسه زوجی ،وزن هر عامل برمبنای پاسخهای
محاسبه گردید که مقایسه نتایج حاصل از ماتری

و اولویتبندی حاصل از نر افزار spssناشی از دقت باالی محاسبات انجا شد است.
تحلیل اطالعات گردآوریشده
تحلیل محتوایی

بررسی مطالعات انجا شد و نتایج حاصل از پرسشنامههای توزیعشد میان جامعه آماری منتج به
این نتیجه گردید که عوامل زیر بهعنوان مهمترین عوامل اعتقادی  -فرهنگی تهدیدکنند وحدت و
همگرایی جهان اسال در قبال جریانهای تکفیری ،مورد تائید خبرگان قرار گرفته است-1 9
فرقهگرایی در جهان اسال  -2نگرش شدید قومی گرایانه در کشورهای اسالمی  -3مشکالت
اقتاادی و پائین بودن سطح رفا و آسایش مرد  -4بحرانها و چالشهای موجود در کشورهای
اسالمی  -1ژئوپلیتیک مرزها و اختالفات سرزمینی در جهان اسال  -6ساختار حکومتی نامناسب و
ملوکالطوایفی  -7عد مشارکت فعال مرد در ساختار حکومتی کشورهای اسالمی  -2تجددطلبی
و خودباختگی و احساس درماندگی در مقابل غرب
تحلیل توصیفی

بهمنظور تائید فرضیه طرحشد در این تحقیق ،پرسشنامهای شامل  2سؤال تهیه و در میان جامعه
آماری توزیع گردید که نمونه سؤال مربوط و تحلیل انجا شد ی آن به شرح ذیل میباشد9
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 -1مشکالت اعتقادی -فرهنگی و پائین بودن سطح فکر و جهل مرد در کشورهای اسالمی ،به چه
میزان جز عوامل تهدیدکنند در وحدت و همگرایی جهان اسال در قبال جریانهای تکفیری
میباشد؟
جدول  91درصد تجمعی و فراوانی

درصد تجمعی

درصد

فراوانی

3.3

3.3

1

خيلي كم

3.3

3.3

1

كم

3.3

3.3

1

متوسط

23.3

23.3

0

زياد

07.7

07.7

27

خيلي زياد

177

177

37

جمع

خیلی زیاد

زیاد

متوسط

کم

خیلی کم

نمودار 91توزیع درصد فراوانی میزان تأثیر مشکالت اعتقادی-فرهنگی و پائین بودن سطح فکر و جهل مرد در
کشورهای اسالمی در وحدت و همگرایی جهان اسال توسط جریان تکفیری

جدول و نمودار باال نشانگر این واقعیت است  3/3درصد به گزینه خیلی کم 3/3 ،درصد به گزینه
کم3/3 ،درصد به گزینه متوسط 2393 ،درصد به گزینه زیاد و  73/1درصد به گزینه خیلی زیاد پاسخ
داد اند .درمجموع  13/32درصد از پژوهش خواندگان میزان تأثیر این عامل را خیلی زیاد و زیاد
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دانستهاند .با توجه به سؤاالت مطرحشد و پاسخهای دریافتی ،مراحل بعدی تائید یا تاحیح فرضیه
تنظیمی به این شکل اقدا گردید9
گام  :1تدوین فرضیهها

= H0به نظر میرسد ،عوامل فرهنگی در کشورهای اسالمی ،نقش کمتری را در استفاد جریانهای
تکفیری برای تهدید وحدت و همگرایی در جهان اسال دارد.
=  H1به نظر میرسد ،عوامل اعتقادی در کشورهای اسالمی ،نقش بیشتری را در استفاد جریانهای
تکفیری برای تهدید وحدت و همگرایی در جهان اسال دارد.
گام  :4محاسبه آماره آزمون

مقدار خی دو پ

از محاسبه برابر

باX2=21.58

میشود

گام  :3محاسبه آمار بحرانی

اگر درجه آزادی را  (N-1=4=Df)4و ضريب اطمينان را  %17در نظر بگيريم ،مقدار بحراني
برابر  X2.=9.488ميشود .
گام  :2تصمیمگیری9نمودار 9نمودار مجذور کا (خی  )2مربوط به فرضیه
.
.
.

H0
H1
9.482
8888
(خی )2
نمودار 92نمودار مجذور کا
8

با مقایسه مقدار آمار آزمون ( )21912و مقدار بحرانی ( )1/422مالحظه میشود که آمار آزمون در
ناحیه H1قرار گرفته است ،بنابراین فرضیهH0رد میشود .لذا در سطح خطای  %1با اطمینان %11
فرضیه  H1مبنی بر اینکه عوامل اعتقادی در کشورهای اسالمی ،نقش بیشتری را در استفاد
جریانهای تکفیری برای تهدید وحدت و همگرایی در سطح جهان اسال دارد ،تائید میگردد.
محاسبات انجا شد توسط نر افزار  spssاولویتبندی عوامل اعتقادی تهدیدکنند وحدت و
همگرایی جهان اسال در قبال جریان تکفیری را به این شکل تعیین نمود است.
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اولويتبندی عوامل اعتقادی،فرهنگي تهديدكننده وحدت و همگراياي جهاان اساالم در قباال
جريانهای تکفيری و وزن موزون هر عامل در ميان كل عوامل به شرح ذيل احصاء گرديد.
جدول 9 2اولویت بندی اعتقادی ،فرهنگی تهدیدکنند وحدت و همگرایی جهان اسال در قبال جریانهای تکفری و
وزن موزون هر عامل در میان کل عوامل9
وزن

تعدیلشده

شرح

ترتیب
1

فرقهگرايي در جهان اسالم

393262

%1

2

نگرش شديد قوميگرايانه در كشورهای اسالمي

393221

%2

3

بازگشت به مفاهيم عاليه اسالم ناب محمدی ()در جهان اسالم

393717

%2

4

اهداف استکباری غرب در غارت منابع و سرمايه كشورهای اسالمي

393621

%6

7

عدم مشاركت فعال مردم در ساختار حکومتي كشورهای اسالمي

393632

%6

6

وحدت بين طوايف و گروهها و مذاهب اسالمى

393123

%6

0

بصيرت در مقابله با تفرقهافکنان داخلي و خارجي در جهان اسالم

393141

%1

8

مقابله هوشمندانه با تفرقهافکنان داخلي و خارجي در جهان اسالم

393136

%1

1

گسترش فرهنگ مقاومت ميان مسلمانان در چارچوب بيداری اسالمي

393136

%4

در این مرحله از تحقیق ،بهمنظور افزایش روایی کار تحقیق ،عوامل احاا شد اعتقادی-فرهنگی
جهان اسال بر اساس اهمیت آنها در پاسخهای داد شد توسط جامعه خبرگی در پرسشنامههای
توزیعشد  ،وزن دهی گردید و در ماتری

مقایسه زوجی به شرح ذیل موردمحاسبه مجدد قرار

گرفت.
جدول 93محاسبهشد وزن نهایی عوامل ،بر اساس ماتری
ردیف

مقایسه زوجی

عنـوان عـامـل

وزن محاسبهشده

1

فرقهگرايي در جهان اسالم

7/721

2

نگرش شديد قوميگرايانه در كشورهای اسالمي

7/410

3

بازگشت به مفاهيم عاليه اسالم ناب محمدی ()در جهان اسالم

7/331

4

اهداف استکباری غرب در غارت منابع و سرمايه كشورهای اسالمي

7/211

7

عدم مشاركت فعال مردم در ساختار حکومتي كشورهای اسالمي

7/162

6

وحدت بين طوايف و گروهها و مذاهب اسالمى

7/780

0

بصيرت در مقابله با تفرقهافکنان داخلي و خارجي در جهان اسالم

7/772

8

مقابله هوشمندانه با تفرقهافکنان داخلي و خارجي در جهان اسالم

7/748

1

گسترش فرهنگ مقاومت ميان مسلمانان در چارچوب بيداری اسالمي

7/743
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نتیجهگیری و پیشنهاد
الف -نتیجهگیری:

جریانهای تکفیری با ادامه روند ،وحشتآفلرین و دهشلتآور خلود ،خطلرات بلالقو ای را بلرای
کشورهای مسلمان منطقه و جهان اسال به وجود آورد اند .کله عملد تلرین آنهلا عبلارتانلد از9
تضعیف جبهه مقاومت ضد صهیونیستی در منطقه از طریق انهدا زیرساختهای کشورهای حلوز
مقاومت خواهد بود .کمک به پیشرفت پروژ اسال هراسی و نشان دادن یک چهر خشن از اسال
در سطح جهان ،تضعیف جهلان اسلال از طریلق ایجلاد اختالفلات ملذهبی و را انلدازی جنلگ و
مسلمان کشی در بین کشورهای اسالمی،مدل سازی منفی از انقالب اسالمی ایران در منطقه و ارائله
یک چهر خشن و التقاطی از اسال ناب محمدی ( ،)جذب طبقات اجتماعی ناآگلا در جواملع
اسالمی از طریق سو استفاد از عقاید فکری و دینی مرد  ،جذب طبقات محرو و ناراضی جامعله
به دلیل در اختیار داشتن تواناییهای مالی و امکان همرا سازی سریع سایر جوامع ،با بهر برداری از
عواطف مذهبی مرد  ،ضربه زدن به فرآیندهای استقالل خواهانه ملتهای مسلمان ،همراستا شلدن
اهداف و منافع این جریان ها با مطالبات قومی و مذهبی ،کلاهش تمایلل و انگیلز در جریلانهلای
اصیل اسالمی برای به دست گرفتن قدرت و حاکمیت ،افزایش سطح خشونتها و جنلگطلبلی در
جوامع اسالمی ،افزایش سطح بیثباتی و ناامنی در کشلورهای اسلالمی منطقله ،ایجلاد انحلراف در
ماهیت اصیل بیداری اسالمی و نمایان شدن چشمانداز جنگ مذهبی در منطقله ،دور کلردن جهلان
اسال از اهداف واقعی و اصلی آن و ایجاد انحراف در اصول و ایجاد واگرایی در جهان اسلال کله
در تعار

با وحدت جهان اسال میباشد ،ایجاد شکاف عمیق میلان مسللمانان شلیعه و سلنی در

کشورهای اسالمی برای عد شکلگیری هندسه قلدرت اسلالمی در جهلان ،از خطلرات عملد ای
است که اشاعه تفکر تکفیری برای امنیت کشورهای اسالمی و در کل جهان اسلال  ،بله بلار آورد
است .بر همین اساس اما

خامنهای(

)جریانهای تکفیری را خطری بزرگ بلرای جهلان اسلال

خواندند و غافل ماندن مسلمانان از جریان فلسلطین و جنایلات صهیونیسلتهلا در ایلن کشلور را
اصلیترین خطر جریان های تکفیری برای امنیت اسال دانسته و خاطرنشان کردنلد کله ایلن خطلر
جوامع اهل سنت را نیز تهدید میکند(بیانات اما

خامنلهای(

)در جملع مسلئولین و کلارگزاران

نظا .)1313/6/16،و همچنین از دیگر نتایج این پژوهش در بعد وحدت و همگرایی املت اسلالمی
میتوان به مهمترین عوامل تحکیم کنند وحدت وهم گرایی در جهان اسال بهمنظور ارتقا امنیلت
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 ،عواملی را برشمرد -1 9فرقهگرایی در جهان اسال  -2نگرش شدید قلومیگرایانله در کشلورهای
اسالمی  -3بازگشت به مفاهیم عالیه اسال ناب محمدی( )در جهان اسال  -4اهداف استکباری
غرب در غارت منابع و سلرمایه کشلورهای اسلالمی  -1علد مشلارکت فعلال ملرد در سلاختار
حکومتی کشورهای اسالمی  -6وحدت بین طوایف و گرو ها و مذاهب اسلالمى  -7بالیرت در
مقابله با تفرقهافکنان داخلی و خارجی در جهان اسال  -2مقابله هوشمندانه با تفرقهافکنان داخللی
و خارجی در جهان اسال  -1گسلترش فرهنلگ مقاوملت میلان مسللمانان در چلارچوب بیلداری
اسالمی .و مهمترين عوامل تضعيفكننده وحدت وهم گرايي جهان اسال عبارتاند از -1 9علد
مشارکت فعال مرد در ساختار حکومتی کشورهای اسلالمی  -2نگلرش شلدید قلومی گرایانله در
کشورهای اسالمی  – 3چپاول و غارت منابع و سرمایه کشورهای اسالمی توسلط اسلتکبار جهلانی
 -4فرقه گرایی در جهان اسلال  -1و ژئوپلیتیلک مرزهلا و اختالفلات سلرزمینی در جهلان اسلال
برشمرد ،که با توجه به نتایج حاصله میتوان مهمترین نیاز حال حاضر جهلان اسلال در مقابلله بلا
عوامل اعتقادی و فرهنگی جریانات تکفیری را" ،وحدت و همگرایی جهان اسلال " حلول محلور
توحید ،قرآن و سیر ی پیامبر اکر (صلیاهلل علیه و آلله)در جهلت ایجلاد وحلدت بلین طوایلف و
گرو ها و سایر مذاهب اسالمى دانست.
ب -پیشنهادها:

 با استفاد از نتایج این تحقیق توسط مراجع ذیاالح میشود در کوتا مدت به اهداف راهبردیجهان اسال درجهات برچیدن ریشه نفاق و تکفیر علیه اسال ناب محمدی()و جهان اسال
رسید.
 با توجه به اینکه نهایت وتواش استکبار جهانی در توسعه و هدایت این جریلان مخلرب ،تهدیلداساسی امنیت جمهوری اسالمی میباشد ،میتوان با استفاد از نتایج این پژوهش در سیاسلتهلای
دفاعی-امنیتی کشور بهر برد
 استفاد از منبع غنی و سرشلار از راهبردهلای اساسلی "قلرآن مجیلد"حلول محلور "اطیعلوا...واطیعوالرسول و اولی االمرمنکم" تحلت سلیر پیلامبر و ائملهی معالومین

(سلال

ا...عللیهم) از برتلرین

راهبردها جهت ایجاد وحدت و همگرایی امت اسالمی در جهت مقابله با جریانات تکفیری است.

بررسی مؤلفههای راهبردی" اعتقادی –فرهنگی "جریانهای تکفیری با رویکرد به وحدت
و همگرایی در جهان اسال
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