
 

 

 

 

  "فرهنگی–اعتقادی  "های راهبردیبررسی مؤلفه

 اسالم در جهانهمگرایی  به وحدت و رویکرد تکفیری با هاییانجر
 

  3اسماعیل شریفان   ،2محسن گودرزی          ،1میراحمدی یدمج یدس 

 42/50/96:مقاله پذیرش                                                                       42/50/96: مقاله دریافت

 چکیده 
اطالعلاتی،    یشلد  ینل یبشیپل قبلل   از ودقیق  یزیربرنامهحاصل یک  درواقعجریانات نو سلفی تکفیری 

منطقه است که پل  از   یظاهر اسالمبهبعضی از کشورهای  یبا همکار یاستکبار جهانعملیاتی و تشکیالتی 
جهادی قوت گرفلت،   یهاگرو انشعاب  سپتامبر باآمدند. اما پ  از حوادث یازد   به وجوداشغال افغانستان 

ترین مسئله حیاتی موالید این جریان، کاهش نقش ای ترسیم شد. اساسیحرکت در قالب راهبرد منطقه نیو ا
. که بعد هست سیاسی متأثر از انقالب اسالمی در جنوب غرب آسیا -اجتماعی  یهاحرکتو نفوذ تدریجی 

قلرار   یخطلر جلد  رژیم غاصب صهیونیستی در معلر    تیو امناز تحوالت بیداری اسالمی، منافع استکبار 
و مقاومت اسالمی  یجبهه، تضعیف منظوربههای سلفی تکفیری گرو  تیو تقو یاندازرا با  رونیازا، گرفت
 یو التقلاط سایر مذاهب اسالمی که امروز  شاهد این روند مخرب  ییهمگراو  محور وحدتشکستن  درهم

ملورد  جهلان اسلال     تیل و امن نیتأمرژیم غاصب صهیونیستی  تیامن گریدطرف  از هستیم، شکل گرفت. و
 از نلوع  تیل و ماهکاربردی، برمبنای اهلداف   از نوع. این تحقیق برمبنای دستاوردها قرار گرفتجدی  دیتهد

تحقیق تالش شد   نیدر اآمیخته است. از نوع مورداستفاد  یهاداد برمبنای نوع  پیمایشی، توصیفی تحلیلی و
همگرایی جهان اسلال  احالا     و وحدت بر دیتأکتکفیری  با  یهاانیجرفرهنگی  –است تا عوامل اعتقادی 

 یآورجملع .روش باشلد یممربوطه  در موضوعخبرگان  یاز حوز نفر  33آماری این پژوهش یجامعهشود. 
، یبلردار شیو فل  نامله پرسلش  یاز ابزارها با استفاد  بود  و یدانیو م یاکتابخانهبه روش  هاو داد اطالعات 

 یسهیمقامحاسبات ماتری   بر اساستحلیل نهایی عوامل احاا  شد   در شدند. و یآورجمعالز   یهاداد 
 ربطیذمبادی  یاستفاد کاربردی جهت  یهاشنهادیپپایان راهبردها و  در قرارگرفته و یبندطبقهزوجی مورد 
 ارائه گردید.

 
 همگرایی ،جهان اسال ،وحدت وو اعتقاداتجریانات تکفیری، سلفی گری  واژگان کلیدی:

                                                           
 ()كارشناس مديريت علوم دفاعي دانشگاه امام حسين  -1

 M.G.F@chmail.ir.)مسئولنويسنده ) راهبردی دانشگاه عالي دفاع ملّي دفاعي علوم آموخته دكتریدانش -2

 آموخته دكتری علوم دفاعي راهبردی دانشگاه عالي دفاع ملّيدانش - 2

 

 استراتژيكفصلنامه مطالعات دفاعي 

 1316 زمستان، 07، شماره پانزدهمسال 

 200-377، از دوازدهممقالة 
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 :مقدمه

برد. روزی نیسلت کله   جهان اسال ، بیش از هر زمان دیگری از فتنۀ تکفیر رنج می ،در عار حاضر

های تکفیلری، بلر زملین    گنا  در آتش فتنه جریاندر گوشه و کنار عالم اسالمی، خون مسلمانان بی

آثار و ابنیۀ مقدس اسالمی، در تندباد خشونت آنان ویران نگردد. جریانی  گاهی چندنریزد و هر از 

هلای  تابلد و قرائتلی کلامالت متضلاد بلا آملوز       که نه با شیعه سر سازش دارد و نه اهل سنّت را برمی

خلود،   مبلارزات های تکفیری با ادامه جریان (1312913نوری، اکبری )است. گرفتهپیشاسالمی را در 

. یکلی از  انلد آورد  وجلود  بله ای را برای کشورهای مسلمان منطقه و جهلان اسلال    قو خطرات بال

هلای  در منطقه از طریق انهدا  زیرساخت صهیونیستی ضد، تضعیف جبهه مقاومت هاآنترین عمد 

هراسلی و نشلان دادن یلک    کشورهای حوز  مقاومت خواهد بود. کمک به پیشلرفت پلروژ  اسلال    

ر سطح جهان، تضعیف جهان اسلال  از طریلق ایجلاد اختالفلات ملذهبی و      چهر  خشن از اسال  د

سلازی منفلی از انقلالب اسلالمی     ملدل  کشی در بین کشورهای اسالمی،اندازی جنگ و مسلمانرا 

ایران در منطقه و ارائه یک چهر  خشن و التقلاطی از اسلال ، جلذب طبقلات اجتملاعی ناآگلا  در       

جذب طبقات محرو  و ناراضلی  از عقاید فکری و دینی مرد ،  اد جوامع اسالمی از طریق سو استف

سلازی سلریع سلایر جواملع، بلا      های مالی و امکلان هملرا   جامعه به دلیل در اختیار داشتن توانایی

جاهلی تکفیری در جهلان   فرهنگ وخطرات نفوذ اعتقادات برداری از عواطف مذهبی مرد  از  بهر

های اصیل اسالمی بلرای بله دسلت گلرفتن     نگیز  در جریان، کاهش تمایل و اهمچنین اسال  است.

طلبلی در جواملع اسلالمی، افلزایش سلطح      هلا و جنلگ  قدرت و حاکمیت، افزایش سطح خشونت

از اهلداف واقعلی و اصللی     امت اسالمیو ناامنی در کشورهای اسالمی منطقه، دور کردن  ثباتیبی

ان اسال  که در تعار  بلا وحلدت جهلان    و ایجاد انحراف در اصول و ایجاد واگرایی در جه خود

باشد، ایجاد شکاف عمیق میان مسلمانان شیعه و سنی در کشورهای اسلالمی بلرای علد     میاسال  

ای اسلت کله اشلاعه تفکلر     خطرات عمد  ترینمهمدر جهان، از  گیری هندسه قدرت اسالمیشکل

 بلا کشورهای اسالمی و در کل جهان اسلال ، بله بلار خواهلد آورد..     امنیت وتکفیری برای وحدت 

تعمیلق   بلاوجود ، دغدغه ملوردنظر محقلق ایلن اسلت کله      ذکرشد به خطرات و تهدیدهای  توجه

جهان اسال ، راهبلرد مناسلبی    امنیت وهای تکفیری برای وحدت فرهنگی جریان-خطرات اعتقادی

  است. بر این اسلاس، محقلق تلالش دارد راهبردهلای     برای مقابله با این تهدیدات، تدوین نگردید

همگرایلی   و وحلدت  بلر  تأکیلد  بلا فرهنگلی  -اعتقادی بعد ازهای تکفیری را، مقابله با خطر جریان
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 اسال  جهان در همگرایی و

فرهنگلی  -اهمیت دارد که، عمق خطلرات اعتقلادی   جهتازآنجهان اسال  تبیین نماید. این تحقیق 

گلردد و شلناخت   جهان اسال  مشلخ  ملی   امنیت وهمگرایی  -های تکفیری برای وحدتجریان

 و آورد.گیلران جهلان اسلال  فلراهم ملی     الز  از این جریان را برای پژوهشگران سیاسی و تالمیم 

تلدوین   هلا آنهلای برخلورد بلا    راهبردهای مناسب برای مقابله بلا ایلن خطلرات و روش    همچنین

مغفول نماندن عوامل کاربردی و  منظوربه"است كه جهتازآناين تحقيق،  ضرورت و" گردد.می

تشلدید   سلاز زمینله  وجریانلات تکفیلری قرارگرفتله     سو اسلتفاد  اسال  که مورد  جهان درموجود 

 وکشورهای اسالمی شد  است. بنابراین ضرورت دارد که عوامل اعتقلادی   فعالیت این جریانات در

جهاان   ملدیران راهبلردی   یلار اخت درنتایج آن  وگیرد  قرار موردبررسیاین جریان مخرب  فرهنگی

فرهنگلی  -عواملل اعتقلادی   گلردد. تحقیق، به این شکل مطرح ملی  اصلي سؤال "اسالم قرار گيرد

این تحقیق به  یفرضیههمگرایی جهان اسال  کدامند؟  آن برای وحدت و خطر جریانات تکفیری و

شلت ناصلواب از   کله بردا  فرهنگی ومشکالت اعتقادی  رسدمی، به نظر  گرددمیاین شکل مطرح 

 وتکفیری  هایگرو خطر برای انحراف  ترینمهمنبوی است که  یسیر  واصیل اسالمی  هایآموز 

 .باشدمیمسلمان جهان  ملل

 مبانی نظری 

 :پیشینه شناسی

های نوسلفيسم بر روند فکری، ايدئولوژيك تأثير انديشه1311سال  محمودیان، محمد در

اساس آن حرکلت   تشکیالت القاعد   که بر دهند شکلمبانی فکری كه  سؤالاين  طرح ، باالقاعده

که نا  اسال  را نیلز   نوظهورپدید   عنوانبهتشکیالت القاعد  کرد  چیست؟به این نتیجه رسید  که، 

هلا و مللت  ای بر مسائل جهان اسال  و روابط دوللت ،تأثیرات عمیق و گسترد کشدمیبا خود یدک 

ایلدئولوژیک نوسلفیسلم متشلکل از آرا و     -داشته است. مبانی فکری اجنوب غرب آسیهای منطقه 

های ابن تیمیه، ابو عال المودودی، سید قطب و اصول فکری دو گرو  سلفی انقالبی الجهلاد  اندیشه

اند. قطعات شلناخت عمیلق از   و جماعت اسالمی مار، بیشترین تأثیر را بر روند فکری القاعد  داشته

 در شلریف  محملد حیدری،ديگری  مقاله درسازد. تر میمقابله با آن را آساناین اصول فکری، را  

آیا جریلان  ، که سؤالاین  طرح بااسالمي،  وحدت راهبرد با تقابل در نوينگری  سلفي1322سال

دانست که از احمد حنبل آغاز گشته بود و ابن تیمیله آن   گردی فراتوان امتداد همان وهابیت را می

هلای وهلابی کله    هلای سللفی  را با تغییراتی احیا  نمود  بود ؟ به این نتیجه رسلید  کله، ایلن ادعلا    
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( و علیله و آلله   اهللصللی کوشند اندیشه وهابیت را بسیار قدیم و مربوط به دور  اصحاب پیامبر )می

ند و آن را چندان مسلم انگارند که گویی همه رجال اصحاب حلدی  و  تابعین و تابعین تابعین بدان

اساس و با نظر و شیو  سللف ناسلازگار اسلت، هرچنلد آنلان      اند، ادعایی بیسلفیه بدان باور داشته

شیعه را به خاطر اختالفاتی که با اهل سنت دربار  برخی مسائل دینی دارد، در زمر  اهل بلدعت و  

جلاری   هلا آناند و تما  احکا  اسال  را در ملورد  اند اما تکفیر نکرد ار داد گذار قرهای بدعتفرقه

چنین اتهلامی را   وجهیهیچاند البته شیعه به اند و بدین ترتیب را  تقریب و وحدت را نبستهدانسته

و ائمله  () ملأخوذ از قلرآن و روایلات و سلنت پیلامبر     پذیرد و تما  عقاید و احکا  خلود را  نمی

 داند.می اهلل علیهم(ال )ساطهار

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

پرسلتی یلا تقلیلد    در لغت به معنای تقلید از گذشتگان، کهنله  گری سلفیآوردند.  وجود بهحدی  

ای است کله تمسلک بله دیلن     کورکورانه از مردگان است، اما سلفیه در معنای اصطالحی، نا  فرقه

داننلد و در اعملال، رفتلار و اعتقلادات خلود، سلعی بلر        اسال  جسته، خود را پیرو سلف صالح می

(. آنان معتقدند کله عقایلد   923 1322و تابعین دارند )رضوانی، ، صحابه () تابعیت از پیامبر اسال 

اسالمی باید به همان نحو بیان شوند که در عار صحابه و تابعین مطرح بود  اسلت  یعنلی عقایلد    

قلرآن در اختیلار    ازآنچهای غیر و علما نباید به طرح ادله فراگرفتاسالمی را باید از کتاب و سنت 

های عقلی و منطقی جایگاهی ندارد و تنهلا نالو    اندیشه سلفیون، روشگذارد، بپردازند. در می

 (.36قرآن، احادی  و نیز ادله مفهو  از ن  قرآن برای آنان حجیت دارد )همان9 

هلای  باشد که نوعی سللفیه سیاسلی اسلت و بله سللفی     گرایش چهار  سلفیه می های تکفیری:جریان

ن گرو  به مقوله جهاد و اقامه شرع توجه بسلیار کلرد  و   باشند. ایها معروف میرادیکال یا تکفیری

درصدد تفسیر یک نظریه انقالبی از درون ناو  دینی هستند. تفکر سلفی جهادی )تکفیلری(، از  

تیمیه است که با و ابن وهاب ابنپردازی نشد  و التقاطی از افکار ای، نظریهسوی هیچ عالم برجسته

 اسللت. آمیختللهدرهللمو عبدالمجیللد رنللدانی،  دالرحمنعبلل عمللرافکللار کسللانی چللون سللیدقطب، 

 (1313961)پاکتچی،

درجه طلول   143النهار گرینویچ( و درجه غربى )از ناف 23هاى اسالمى بین سرزمین :اسالم جهان

انلد.  درجه عر  شمالى از خط اسلتوا قلرار گرفتله    13درجه عر  جنوبى و  13شرقى و نیز بین 

http://www.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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 اسال  جهان در همگرایی و

تلرین آن انلدونزى   ترین کشور اسالمى در غرب آفریقا واقع است که سنگال نا  دارد و شرقىغربى

ترین کشور مسلمان بلیش از  ترین و شرقىسیاى جنوب شرقى قرار دارد. بین غربىباشد که در آمى

 کیلومترمربلع میلیلون   26کل کشورهاى جهان اسال  بیش از و  ساعت اختالف زمان وجود دارد 13

 (6191326زوار ، گلى ).مساحت دارند

اتحلاد   ،ایلم ما اتحاد مسلمین را هم معنا کرد  ،ما در مسئله وحدت، جدى هستیم» وحدت و همگرایی:

مسلمین، به معناى اناراف مسلمین و فِرَق گونلاگون از عقایلد خلا  کالملى و فقهلى خودشلان       

 كاه اول ايان آن باید تأمین بشلود9   یهردونیست  بلکه اتحاد مسلمین به دو معناى دیگر است که 

فلرق مختللف کالملى و فقهلى دارنلد       هرکلدا  فِرَق گوناگون اسالمى )فرق سنى و فرق شیعه( که 

 كاه دوم ايان حقیقتات در مقابله با دشمنان اسال ، همدلى و همدستى و همکارى و همفکرى کننلد.  

فرق گوناگون مسلمین سعى کنند خودشان را به یکلدیگر نزدیلک کننلد و تفلاهم ایجلاد نماینلد و       

 موردبح واى فقها و علما هست که اگر مقایسه و منطبق کنند. بسیارى از فتا باهممذاهب فقهى را 

فقهى عالمانه قرار بگیرد، ممکلن اسلت بلا مختالر تغییلرى، فتلاواى دو ملذهب بله هلم نزدیلک           

دیدار با میهمانان کنفران  وحدت اسالمى و جمعلى   در (العالیمدظله) رهبری معظم مقا  )بیانات«.شود

 (24/37/1362از اقشار مختلف مرد  

 ماهیت شناسی جریانات تکفیری

 منظلور بله  جهلانی  استکبارریزی با گسترش بیداری اسالمی در کشورهای عربی، با طراحی و برنامه

سلازی ملدیریت کنلد.    انحراف آن، تالش نمود تا جریان اصیل بیداری را به نفع خود از طریق بدل

هلای اخیلر   سال ویژ بههای بیداری اسالمی و غرب در دهه "چنانچه رهبر معظم انقالب فرمودند9 

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

سازی و تولیلد  تاکتیک بدل ستیزی و خشونت علنی، بهکوشید  است پ  از شکست تاکتیک اسال 

تعالب  "، "طلبلی جای شهادتمردمی را به عملیات تروریسم ضد"های تقلبی دست بزند، تا نمونه

جلای  ی را بله بلاز گرایلی و قبیلله  قومیلت "، "گرایلی و جهلاد  جای اسلال  و تحجر و خشونت را به

جلای پیشلرفت   زدگی و وابسلتگی اقتالادی و فرهنگلی را بله    غرب"، "گراییخواهی و امتاسال 

هلای  خطبله (، )ایاما  خامنله  )"گرایی و ..... قلمداد کند.جای علمسکوالریسم را به"، "مستقل

 (14/11/1313تهران،  جمعه نماز
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. مرحله اول، بنیان نهلادن مبلانی فکلری آن    جریان سلفیه چهار مرحله گوناگون را پشت سر گذراند

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    

رشد این جریان، بعد از جنگ جهلانی  دوازدهم هجری و اوایل قرن سیزد  انجا  شد. مرحله سو ، 

سعود بود که این جریان به یک نحله نیرومند و تأثیرگلذار در جهلان   گیری پادشاهی آلاول و شکل

به بعد آغاز شد که این جریان را به یک ایلدئولوژی   1173اسال  تبدیل شد. مرحله چهار ، از دهه 

ار  سلفیه، که نوعی سلفیه سیاسلی اسلت،   انقالبی و جهادی تبدیل نمود. بر این اساس، گرایش چه

ها معروف شدند. این گرو  به مقولله جهلاد و اقامله شلرع توجله      های رادیکال یا تکفیریبه سلفی

9 1313بسیار کرد  و درصدد تفسیر یک نظریه انقالبلی از درون نالو  دینلی هسلتند )پلاکتچی،      

ی از اسال  دارد که در چند محلور خالصله   جریان تکفیری که ریشه در وهابیت دارد، قرائت متفاوت (.61

، اعمالی همچون زیلارت قبلور و   هرکسیکنند و شود. در توحید عبادی، دایر  آن را بسیار محدود میمی

دهد، ایمان و کفر است. پیروان کنند. محور دومی که این جریان را شکل میغیر  را انجا  بدهد، تکفیر می

کننلد. محلور   این جریان قایل به تالز  میان ایمان و عمل هستند و مانند خوارج، مسلمانان را تکفیلر ملی  

هلای  بلدعت شاخاله   کله درصلورتی آورنلد   بشمار می سو ، بدعت است که هر امر جدیدی را بدعت

دانند. محور را باع  کفر می() نمونه، برپایی جشن والدت پیامبر طوربهمخاو  به خود را دارد، لذا 

به نا  برزخ وجود ندارد و کسی که فوت کلرد،   سومیجهانچهار ، حیات برزخی است که معتقد هستند 

از اولیاى الهى، استغاثه و توسل به آنان را جایز ندانسته، بلکه از مظاهر  توان زیارت کرد، لذا استعانتنمی

 (9121 1313دانند )محمودیان، بارز شرک مى

 همگرایی جهان اسالم: وحدت و

همگرایی جهان اسال  و بیان اهمیت  در این تحقیق و برای ارائه تعریف کامل و جامع از وحدت و

 معظلم گلردد، بله بیانلات مقلا      هم عنلوان ملی   مسلمین همبستگی با عناوینی مشابه اتحاد، یا کهآن

در  مسللمین کنیم، ایشان دربار  مفهو  و اهمیلت وحلدت و همبسلتگی    استناد می «العالیمدظله»یرهبر

 و ایلران  مللت  همله  بله  وحلدت  هفتله  آسلتانه  در است الز  که اىمسئله» فرمایند9جهان اسال  می

 بلرادران  میلان  برادرانه ارتباط و مسلمین بین وحدت کنم،اهمیت عر  عالم مسلمانان به نیهمچن

در همه شرایط است. در ابتدا بایلد معللو  کنلیم کله مقالود ملا از وحلدت         و جاهمه در مسلمان

هاى علالم دسلت از   هاى عالم بیایند شیعه بشوند، یا شیعهگوییم که سنیمسلمانان چیست؟...ما نمى
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 اسال  جهان در همگرایی و

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

است. حرف ما در هفتله وحلدت و    شیباخدابر طبق عقید  و تحقیق خودش عمل کند. تکلیف او 

متحد بشوند و با یکلدیگر دشلمنى نکننلد.     باهمپیا  وحدت، این است که مسلمانان بیایند  عنوانبه

( و شریعت اسلالمى باشلد. ایلن حلرف،     و آله هیعل اهللیصل)ر اک ینبمحور هم کتاب خدا و سنت 

غلر  و منالفى، آن را قبلول خواهلد     حرف بدى نیست. این حرف، حرفى است که هر عاقل بى

فکر  جورکیمنظور ما از وحدت چیست؟ یعنی همه مرد  »فرمایند9میدر ادامه کرد.ایشان همچنین 

را،  زیل چکیل سیاسی داشته باشند؟ نه. یعنی همه مرد  سلیقه  جورکیکنند؟ نه. یعنی همه مرد  می

 هلا نیل ارا، یک جناح را، یک گرو  را بخواهند؟ نه. معنای وحلدت   تیشخایک شخ  را، یک 

اعتقلاد   ازلحلا  نیست. وحدت یعنی نبودن تفرقه و نفاق و درگیری و کشمکش. حتی جماعتی که 

تواننلد دعلوا   توانند کنار هلم باشلند  ملی   توانند اتحاد داشته باشند  میدینی نیز مثل هم نیستند، می

 درمجموع (26/31/1371 تهرانهاىنمازجمعهدرخطبه(العلالی مدظله)رهبری معظم مقا  ) بیانات«.نکنند...

گردد، اول جهان اسال  دو شاخ  استنتاج می و همبستگی راهبردی عملیاتی وحدت برای تعریف

مشلترک   اندر برابلر دشلمن   ،مشترک اسالمی یمبان و همکارى بر اساس اصول وهمفکرى  ،همدلى

 .باشداسالمی میآحاد امت بین  تفرقه و نفاق و درگیری و کشمکش عد و جهان اسال  

 امنیت جهان اسالم:

 تهدیلد  هر با رویارویی برای آمادگی یا و حمله یا تهدید هرگونه از فراغت حالت از عبارت امنیت

 اجتماعی،امنیت فردی،امنیت امنیت صورتبه یحقوق و سیاسی اصطالح در که شد فیتعر حمله و

 جهاان  ازتاری  تعريف كااربردی (.932 1376آشوری،. )شودمی کاربرد به المللیبین تیامن و ملی

 بله  اسال  تعریف،جهان نیا برابر که گردید  بیان اسالمی کشورهای همکاری سازمان ،توسطاسالم

 در مردملان  ایلن  چله  باشلند،  اسلال   دیلن  پیلروان  آن مردمان بیشتر که شودیم گفته هاییسرزمین

 تلوان ملی  کله  کشورهایی در چه و یاسالم ریغ کشورهای در چه و کنند زندگی اسالمی کشورهای

9 1327 قلوا ، ) .انلد نشلد   اسلالمی،ملحق  کشورهای سازمان به تاکنون ولی دانست یاسالم را هاآن

111) 
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 1سلفیه و سلفی گری

زیسلتند  است و قو  سالف یعنی گروهی کله درگذشلته ملی   سلفی از ریشه سلف به معنای پیشین 

اند و خالصله اینکله سللف بله معنلای      زیستهیعنی پدران شخای که درگذشته می "سلف رحل"و

از  هلای نخسلت  ( سلف در نظلر اهلل سلنت بله نسلل     911 1321طبسی،). باشدماضی و متقد  می

 یطلورکل بله شود. ن و اتباع( اطالق میو نسل بعد از آنان )تابعی()  مسلمانان یعنی اصحاب پیامبر

یعنی متقد  و مراد از سلف کسانی است کله  « سالف»در لغت به تقد  زمانی اشار  دارد و  "سلف"

زیستند و شخ  سلف مدعی است که در فهم دین، مسلک و عقاید تلابع  بین سه قرن اول  .ج می

و « سللفیت »گونله فرقلی بلین    هیچ»( سقاف نیز معتقد است که 921 1327سلف است. )علیا نسب، 

باشند، چون هلدف مشلترکی را دنبلال    یک سکه می یرو دو گرو  دواین  چراکهنیست، « وهابیت»

ایلن   العرب ر یجزباشند. لذا در داخل می هم بهکنند و دارای اعتقادات و طرز تفکر کامالت شبیه می

 (921  1327نامند. ) سقاف، می طایفه را وهابی حنبلی مسلک

 های تکفیری  ابعاد اعتقادی جریان   

داننلد و در  اعتقادی خود را پیرو سلف صالح می ازلحا های تکفیری، به تبعیت از سلفیان، جریان 

آنلان   ،، صحابه و تلابعین دارنلد  () ، سعی بر تابعیت از پیامبر اسال اعمال، رفتار و اعتقادات خود

معتقدند که عقاید اسالمی باید به همان نحو بیان شوند که در عار صحابه و تلابعین مطلرح بلود     

ای غیلر  و علملا نبایلد بله طلرح ادلله      فراگرفتاست  یعنی عقاید اسالمی را باید از کتاب و سنت 

جایگلاهی  هلای عقللی و منطقلی    گذارد، بپردازند. در اندیشه آنان، روشقرآن در اختیار می ازآنچه

ندارد و تنها ناو  قلرآن، احادیل  و نیلز ادلله مفهلو  از نل  قلرآن بلرای آنلان حجیلت دارد           

(.این جریان، چهار مرحله گوناگون را پشت سلر گذرانلد. مرحلله    36و23ص 9 1322))رضوانی، 

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    

سعود بود که این جریان بله یلک نحلله    گیری پادشاهی آلجریان، بعد از جنگ جهانی اول و شکل

به بعد آغاز شد که این  1173و تأثیرگذار در جهان اسال  تبدیل شد. مرحله چهار ، از دهه  نیرومند

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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 اسال  جهان در همگرایی و

 ها معروف شدند. این گلرو  بله مقولله   های رادیکال یا تکفیرینوعی سلفیه سیاسی است، به سلفی

جهاد و اقامه شرع توجه بسیار کرد  و درصدد تفسیر یک نظریله انقالبلی از درون نالو  دینلی     

جریان تکفیری که ریشه در وهابیت دارد، قرائت متفلاوتی از اسلال  دارد    (.961 1313هستند )پاکتچی، 

، اعمالی سیهرککنند و شود. در توحید عبادی، دایر  آن را بسیار محدود میکه در چند محور خالصه می

دهلد،  کنند. محور دومی که این جریان را شکل ملی همچون زیارت قبور و غیر  را انجا  بدهد، تکفیر می

به تالز  میان ایمان و عمل هستند و مانند خوارج، مسلمانان را  قائلایمان و کفر است. پیروان این جریان 

بدعت  کهدرصورتیآورند  را بدعت بشمار میر سو ، بدعت است که هر امر جدیدیکنند. محوتکفیر می

را باعل  کفلر   () نمونه، برپایی جشن والدت پیامبر طوربههای مخاو  به خود را دارد، لذا شاخاه

بله نلا  بلرزخ وجلود نلدارد و       سومیجهاندانند. محور چهار ، حیات برزخی است که معتقد هستند می

استعانت از اولیاى الهى، استغاثه و توسل بله آنلان را جلایز    توان زیارت کرد، لذا کسی که فوت کرد، نمی

 (. 9121 1313دانند )محمودیان، ندانسته، بلکه از مظاهر بارز شرک مى

 های تکفیری  فرهنگی جریان –اصول اعتقادی 

 به علم و عقل توجهیبیبر نقل و  تأکید

ها برای عقل و تفسیر عقلی اهمیتی قائل نیستند و به لحا  روشی منقوالت دینی و احکلا   تکفیری 

هلای عقللی بشلری فتنله     دانشدارند. در این دیدگا ، های علمی و عقلی مقد  میشرعی را بر داد 

ند اهمیلت  کنند. قبل از هر چیز، عبادت و پرستش خداونیاز میهستند. زیرا انسان را از خداوند بی

ها علم را سبب سرکشلی، طغیلان   تعلم و تعقل در حد ضرورت مهم است. تکفیری ازآنپ دارد و 

خداوند برای بشلر قلرار داد  تلا سرکشلی      که علمیکنند. بر این اساس، بشر معرفی می نیازیبیو 

نکند و دانشی که پیامبر بلر هلر مسللمانی واجلب کلرد  همانلا دانلش آخلرت ) مقالود عبلادت           

نزد مسلمانان  اندوزیدانشباشد. مسلمانان در درجه اول، بندگان خدا هستند. علم و ( میروردگارپ

 قلدر بله کنند. اینان برای نف  علم نیست. بلکه آنان از این طریق خودشان را برای آخرت آماد  می

 ی و)فيروزآبااد  یادگیری بیش از ضرورت برای غیر خلدا خواهلد بلود.    چراکهآموزند، کفایت می

 (36: 1313همکاران، 

 بر جهاد به هر شکل و با هر وسیله با کفر  دیتأک

های جدید، تفسلیری خلا  و   باشد نزد سلفیشیعه و سنی( میجهاد که از مبانی فکری مسلمانان )

ای بلرای  ، وسلیله غیرمسللحانه مسللحانه یلا   دارد. این گرو  جهاد را آشکار یا پنهلان،   فردمنحاربه

داننلد،  ای جلایز ملی  وسیلهها، جهاد را به هر شکل و با هر دانند. تکفیریبرپایی حکومت اسالمی می
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انجا  هرکاری از طریق مجاری قانونی و رسمی و غیررسمی و مخفیانه کله بلا هلدف مقابلله      دیگرعبارتبه

شود. این برداشت از حرکت جهلادی نبلی اعظلم اسلال      با کفر و ایجاد دولت اسالمی باشد، جهاد تلقی می

 (21 9)همان . باشدمینزد سایر مسلمانان یک خود اجتهادی باطل 

 توسعه معنایی و مصداقی کفر

ترین و مؤثرترین مبنای کالمی تکفیری، توسعۀ معنایی و ماداقی کفر است. شرک و کفلر نلزد   همم

زیارت قبور ای از عبادات و عقاید فردی توسل به اولیا ، نذر، شفاعت، های قدیم، بیشتر گونهسلفی

ننلد،  کهای جدید به آن معتقدند و از آن به کفر جدیلد تعبیلر ملی   بود ولی شرک و کفری که سلفی

ها جدید، پیلروی  . در نظر سلفیگیردبرمیهمه شئون زندگی اجتماعی و مدنی شخ  را در تقریبات 

های نو یا گرویدن به مکاتب فکری و فلسفی، عضویت در احزاب سیاسی، انجلا  برخلی   از اندیشه

در  چنانچله هلای دولتلی )  های مذهبی  و سیاسلی و اشلتغال در ادارات و سلازمان   از مراسم و آیین

آیلد(. بلر   ملی  حسلاب بهنباشد از اعمال مشرکان و کافران  های تکفیریجهت اهداف و منافع گرو 

ها و قوانینی غیر از به سبب اتخاذ روش را اسالمیهای های تکفیری همۀ دولتهمین اساس سلفی

عصار  كفر جديد را شديدتر از كفار مشاركان   "اين کننلد و  کافر تلقی میقوانین کتاب و سنت، 

دهنلد  ها و افراد میحکم به تکفیر بسیاری از گرو   هاآناین تفکر  اساس بر، پندارندمی "جاهليت

. اینان انجا  هر پندارندمیبرای خویش  آمیزخشونتعملیات  هرگونهو حربه تکفیر را مجوز اعمال 

هلای  رفت در زمینله کنند حتی اگر این املر، پیشل  امری را که مانع  عبادت الهی باشد کفر قلمداد می

وهابیلان  هلای ملادی باشلد.    مختلف علمی، نظامی، فرهنگی، اقتاادی و یا برخلورداری از نعملت  

امورى مانند توسل، زیارت، طلب شفاعت از اولیاى الهى، و سفر براى زیلارت را مالداق عبلادت    

 (921 1376)سبحانی، شمارند.و ارتداد مسلمانان مى یناز ددانند و آن را موجب خروج مى

 کفر و ایمان اصطالحی در نزد سلفیان تکفیری

علم کال  متولی تبیین و دفاع اسلتداللی از عقایلد اسلت و مباحل  کفلر و ایملان  نیلز از         ازآنجاکه

شود. تملامی  مباح  تکفیر از حی  عقاید در علم کال  مطرح میترین مباح  علم کال  است، مهم

اند که ایمان با اقرار بله زبلان و تالدیق بله قللب ایجلاد       عقید علمای اسال  در علم کال ، بر این 

هلا،  تکفیلری  کهدرحالیکند، ایمان نیست و تنها درجات ایمان را مشخ  می شود، و عمل جز می

شلود را کلافر   دانند و بسیاری از اعمالی که موجب کفر نمیایمان میعمل را نیز مانند خوارج جز  

و بر اساس آن کافر  شد تعیینهایی برای ایمان و کفر ها و ویژگیمشخاهشمرند. در علم کال  می

معتزله و... با شود اما حقیقت این است که علم کال  در اندیشه شیعه، اشاعر ، و مؤمن مشخ  می
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 اسال  جهان در همگرایی و

گونه که گفته شد عللم کلال  بلر ایلن بلاور      مخالف است، و همان های امروز کامالتدیدگا  تکفیری

 روازایلن تکفیلر کلرد،    تواننمی عنوانهیچبهکند را که اظهار اسال  می هرکسیله و است که اهل قب

هلای کالملی   آملوز   مخلالف  کلامالت های تکفیری به وجود آمد ، هایی که امروز در دل جریانآموز 

دهنلد.روایتی را کله   ها برخالف قواعد و قوانین اسالمی اقدامات خود را شکل ملی است و تکفیری

 (  1111ارتجاعی است.)عبدالفتاح نبیل9 کامالتکنند. قرائتی از اسال  ارائه می های تکفیریسلفی

 همگرایی در جهان اسالم شناخت عوامل تحکیم کننده وحدت و

 ها و مذاهب اسالمىبین طوایف و گروهرایی همگ ووحدت 

بیانلات املا     از هلا و ملذاهب اسلالمى   بلین طوایلف و گلرو    همگرایلی   ووحدت  در خاو 

هلاى خلائن   شما نگا  کنید، در کجاى جهان اسال  است که دسلت  "9گیریممیبهر   ()ایخامنه

دالن درصدد ایجاد تفرقه و اختالف نباشد؟ و در کجاست که مغزهاى پلید طراحان استکبارى، ساد 

قلرار بگیرنلد؟ هلدف نزدیلک و گلا        هایشلان هدفو ضعیفانى را پیدا نکرد  باشند که در خدمت 

ى ا مسلمان است. عد هایگرو بزرگ ما، عبارت از ایجاد وحدت بین طوایف و مذاهب اسالمى و 

را شناسلایى   هلا آن ،شان ایجاد تفرقله اسلت  آفرین اسالمى، رسالتبه حرکت عزت زدن ضربهبراى 

مقابله نمایید. اگر مسلمانان هوشیار باشلند و خلود را بله علزت اسلال ،       هاآنکنید و هوشمندانه با 

گمان این حرکت خواهد توانست به اهداف خود عزیز بشمارند و به قوت اسال ، قوى بپندارند، بى

وملین  در دیدار با دومین گرو  از میهمانان خارجى مراسلم د ()ی. )بیانات مقا  معظم رهبربرسد

 (.11/3/1373مورخه  ()مینىسالگرد ارتحال اما  خ

 داخلی و خارجی در جهان اسالم افکنانتفرقهمقابله هوشمندانه با 

افکنلى و  ، اختالفکندمیکه نهضت بیدارى اسالمى را تهدید  چیزهاییترین یکى از خطرناک امروز

توطئله  اى و ملذهبى و قلومى و ملّلى اسلت. ایلن      هاى خونین فرقهها به معارضهتبدیل این نهضت

هاى جاسوسى غرب و صهیونیز ، با کمک دالرهاى نفتى و سیاستمداران اکنون از سوى سروی هم

شود عربى، با جد و اهتما  دنبال می یمنطقهدر  ویژ بهاز شرق آسیا تا شمال آفریقا و  ودفروخته،خ

ور و توانست در خلدمت بهلروزى خللق خلدا باشلد، خلرج تهدیلد و تکفیلر و تلر         و پولى که می

کله   هلا آنگلردد.  هاى درازملدت ملی  گذارى و ریختن خون مسلمانان و برافروختن آتش کینهبمب

ها در درون به اختالف زدن دامندانند، هاى خبی  خود میاسالمى را مانع هدف ىرچهقدرت یکپا

فقله و   هلاى نظلرى در  انلد و تفلاوت  را  براى مقاود شیطانى خود یافته ترینآسانامت اسالمى را 

دستاویز تکفیر و خونریزى و فتنه و  -ناپذیر است که طبیعى و اجتناب -کال  و تاریخ و حدی  را 
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تهلران   «یاسلالم  یداریل علملا و ب » اجلالس  در العلالی( )مدظلله مقا  معظم رهبری  اناتیب)اندفساد ساخته

 (2/1/1312مورخه

 داخلی و خارجی در جهان اسالم افکنانتفرقهبصیرت در مقابله با 

ایم که متأسفانه در اى قرار گرفتهدنیاى اسال  دچار مشکالت بزرگى است. ما در منطقه امروز

که پیرامون ما هستند، مشکالتى وجود دارد، که غالبات هم این مشکالت  کشورهاییمتعددى از 

ت. یقینات این حوادثى که امروز از سوى دیگران و از سوى بیگانگان اس یشد تحمیلو  شد تزریق

هاى بیگانگان نبود، اگر افتد، اگر دخالتى غرب آسیا و در شمال آفریقا دارد اتفاق مىدر منطقه

شد. امروز هم را  عالج این ها نبود، اوضاع به این شکل پیچید  نمیقدرت یمغرضانههاى سیاست

 دثىنکنند، بیگانگان دخالت نکنند. عالج حواها تامیم بگیرند، دیگران دخالت است که خود ملت

است،  جورهمیناست، لیبى  جورهمینکه امروز در این منطقه وجود دارد، صرفات این است. مار 

توانند با حکمت نخبگانِ خودشان و با هدایت پیشروان و ها میاست. ملت جورهمینسوریه 

ها بگذارند، اگر تزریق ا کنند  اگر بیگانههاى خال  را پیدپیشوایانِ خودشان و عقالى قو ، را 

علما و »در اجالس  العالی()مدظلهمعظم رهبری  مقا  بیانات)نفاق نکنند، تزریق دودلى بین مرد  نکنند

 (2/1/1312مورخه در تهران «یاسالم یداریب

 فرهنگ مقاومت میان مسلمانان در چارچوب بیداری اسالمی گسترش

 سلوی بله گسترش فرهنگ مقاومت میان مسلمانان در چارچوب بیداری اسالمی، ممالک اسالمی را 

هلای مردملی   غرب نیلز در قیلا    نشاند دستاینکه برخی حاکمان  ویژ بهوحدت سوق داد  است، 

های سلطه طلبانه غلرب در جهلان اسلال  و    اند. این وحدت به معنای نابودی سیاستسرنگون شد 

کشورهای اسلالمی بله دنبلال     سازیکوچکها با ایجاد فتنه و باشد، لذا غربیجهان میحتی سراسر 

حفظ سلطه بر آنهلا   کشورهای اسالمی به دنبال سازیکوچکآمریکا با . مقابله با این وحدت هستند

 گرایانله تجزیله  هلای مهلم در طلرح   مؤلفله اما ت.جانبه گرایانه در جهان اسل و استمرار هژمونی یک

کشلی مسللمانان اسلت. کشلتاری کله بله کملک حاکملان         اجلرای پنهلان و آشلکار نسلل     ها،غربی

های تروریستی، ایجاد فضای آشوب و ناامنی، جنگ داخللی،  گیری از گرو عربی، بهر  نشاند دست

الملللی و درنهایلت حملله مسلتقیم     جنگ میان کشورهای اسالمی، حضور ناظران و نیروهلای بلین  

با وضع قلوانین   کهدرحالیکند عمالت کشتار گسترد  مسلمانان را اجرا میشود. غرب نظامی اجرا می

 (.932 1312د)صلبوری،  نمایستیزی را محقق ملی گیرانه در جوامع غربی نیز ابعاد دیگر اسال سخت

جهان اسال ، گرفتار رفتارهای واگرایانه معدودی از کشورهای اسالمی گردید  که در صورت تغییر 
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 اسال  جهان در همگرایی و

گرایی آن نقلش مهملی داشلته    توانند در وحدت جهان اسال  و همو اقتاادی میرفتارهای سیاسی 

ای و اسلتثمارگر بلود  و   های فرامنطقهباشند. وجود شرایط واگرایی در جهان اسال ، مطلوب قدرت

 (.936 1371)مجتهدزاد ، برای تداو  آن تالش خواهند کرد.

 جهان اسالمدر () بازگشت به مفاهیم عالیه اسالم ناب محمدی

یم غاصب صهیونیستی در قلب جهان اسال ، ژر تأسی وابستگی کشورهای اسالمی به نظا  سلطه، 

وابسته و غیر مردمی و تفرقه امت اسالمی، که در اثر  هایحکومتاسالمی،  هایسرزمیناشغال 

 زجملهاتهدیدات رویاروی جهان اسال  است که  ترینمهمقرائت آمریکایی از اسال  پدید آمد ، 

یگانه را  خروج از این انحطاط امنیتی نیز رود. نحطاط امنیتی آن به شمار میعلل و عوامل ا

تفرقه و  و استبداد ود مبارز  با وابستگی اسال  در خوباشد. بازگشت به گشت به اسال  میباز

ی )لکزاییعنی مبارز  با همه موانع کمال. اسال  ناب محمدیبازگشت به  دارد را اشغالگری

1321912) 

 همگرایی در جهان اسالم  وحدت و کنندهتضعیفشناخت عوامل 

 گرایانه در کشورهای اسالمینگرش شدید قومی

 کله گلردد  های قومیتی در جوامع اسالمی، از دالیل اصلی شیوع فرایند ناامنی محسلوب ملی  نگرش

 پ  اسالمی رد. بیشتر کشورهایگیمی ریشه قضیه در برابر خود این روانی از واکنش گفت توانمی

 انلد و بله  شدید پرداخته ملّی و قومی هایگیریجهت به استعمار در کشورهایشان از حضور مداو 

 مقاصد و اهلداف  در راستای غیرمستقیم شکل نیز به مسئله اند. اما اینخود آمد  ، بهاعتقاد خودشان

، بیشلتر  مسئله این به زدن با دامن زد  استعمار زیرا کشورهاینماید، می عمل استعماری کشورهای

 شدید دامن ایمنطقه هایتنش و به تجهیز نمود  جوارهم و در برابر کشورهای خود را در برابر هم

و  گذاشلته  ثیر منفلی أنیلز تل   آنان دینی و نگرش و قرائت بر درک حتی گرایانهقومی نگرشد.زننمی

 و ناسیونالیسلتی  قلومی  هلای گیلری جهت در راستای نیز تفسیر خا  دینی هایاز آموز  حتی آنان

اعتقلاد   . بله است افکند  نیز سایه آنان مذهبی و باورهای بر اعتقادات حدودی تاامر  کنند و اینمی

نیلز از   اسلالمی  از کشلورهای  در برخی ایفرقه هایو جنگ مذهبی های، تنشاز کارشناسان برخی

از  بسلیار مخلدوش   ایو چهلر   گرفتله  نشلأت  آنلان  گرایانهو قومی شدید ناسیونالیستی احساسات

 کله  جهلت ازآنامر  . ایناست گذاشته نمایش به در جهان و اسالمی مذهبی هایها و آموز آموزش

و  قدرتمنللد کشللورهای مطلللوب ،گللرددمللی اسللالمی واحللد  امّللت پیکللر  هو تجزیلل نفللاق باعلل 

را  مسلئله  کننلد تلا ایلن   ملی  نیز هزینه و مال راستا از جان در این آنان. باشدمی نوین استعمارگران
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 بله کشلورها را   شلدید ایلن   تواند وابسلتگی می مسئله دیگر، این تشدید نمایند. از طرف ایگونهبه

 (.9211 1323)کاظمی،  نماید بیمه قدرتمند کشورهای

 مرزها و اختالفات سرزمینی در جهان اسالم ژئوپلیتیک

المللی موجود در جهان اسال  اسلت. ایلن مسلئله، بسلتر     اختالفات ارضی و مرزی، از منازعات بین

صورت گرفته، بخشی  هایرغم تالشآورد. علیفراهم می ایمنطقه فراهای مناسبی را برای دخالت

طلی سله دهله     فلارس خللیج است. تنهلا در منطقله    نشد حلاز اختالفات سرزمینی و مرزی، هنوز 

تلوان بله اخلتالف    گردید  که از آن میان می وفالحلگذشته، بخش کوچکی از اختالفات مرزی، 

و  مرزی بحرین و قطر، اختالف مرزی عراق و کویت در خشکی و بخشلی از دریلا، ملرز دریلایی    

بخش زیادی از اختالفات ارضلی و ملرزی در جهلان    د.خشکی کویت و عربستان سعودی اشار  کر

، عاملل از التیلا  ایلن    زخمالیاستخواناسال ، میراث شو  دوران سلطه استثمارگران است که مانند 

و شلمال افریقلا، انلرژی     جنوب غلرب آسلیا  های سیاسی در شود. وجود زخمهای سیاسی میزخم

الملللی، لطملات   های بیناسالمی را به تحلیل خواهد برد. حضور این اختالفات در عرصه هایملت

سیاسی و اقتاادی فراوانی به این کشورها وارد کرد  و در مواردی باع  برافروختله شلدن جنلگ    

شد  است. اختالف سرزمینی اسرائیل و لبنان، اسرائیل و سوریه، لیبی و چلاد، اختالفلات    هاآنمیان 

موارد مطرح در اختالفات سرزمینی در  ازجملهو...  فارسخلیجینی و مرزی موجود در منطقه سرزم

ای از ترین بخش جهان اسال  با موارد عدید حساس عنوانبه فارسخلیجمنطقه . جهان اسال  است

باشد. مرزهای دریایی اکثر کشورهای منطقه، افلراز نگردیلد  اسلت. اختالفلات     این قبیل مواجه می

رضی و مرزی بین عربستان سعودی و امارات متحد  عربی، املارت متحلد  و عملان، عربسلتان و     ا

 (913 1374)جعفلری وللدانی،   . انلد مانلد  بلاقی  نشلد  حلل قطر، عربسلتان و یملن و... هلم چنلان     

، اختالفات سرزمینی و طمع ارضی، باع  بروز مسائل زیادی گردید  است. البته برخلی  حالدرعین

باشد. طمع آفرینی میالفات، جهت ایجاد انحراف در افکار عمومی و تالش برای وحدتاز این اخت

گانه( از این نوع است کله باعل    سرزمینی امارات متحد  عربی بر بخشی از خاک ایران )جزایر سه

ای گرایلی در روابلط دو کشلور و روابلط منطقله     هلای هلم  اظهارنظرهای غیرواقعی و تخریب زمینه

امارات متحد  عربی با اکثر همسایگان خود دارای اخلتالف ارضلی و ملرزی اسلت.     گردید  است. 

 (.  9113 1322)عسکری، 
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 اسال  جهان در همگرایی و

 گرایی در جهان اسالمفرقه

گیللری فللرق اسللالمی و بللروز اختالفللات میللان امللت اسللالمی از دو نظللر علللل شللکل یللابیریشله 

گرائللی در جهللان بللا بررسللی علللل و عوامللل فرقللهی.الف(تللاریخی ب( کالم9 اسللت بررسللیقابللل

هلا از  شلود کله رونلد مخالفلت    اسال  و با نگلاهی اجملالی بله تلاریخ صلدر اسلال  مشلاهد  ملی        

تلر  قلوی  تلدریج بله شلود و  و در مقابلل آن حضلرت شلروع ملی    () زمان پیلامبر بلزرگ اسلال     

کلله  آیللددرمللییللک جریللان سیاسللی   صللورتبللهشللد  در اواخللر عمللر شللریف آن حضللرت  

گیلرد و املت اسلالمی بلدین شلکل      عد  حکوملت را بله دسلت ملی    سلا در سلقیقه بنلی   درنهایت

شلود و هملین تشلتت موجبلات انشلقاق جامعله یکپارچله اسلالمی و املت          و متفرق ملی  تمتشت

در دوران رسللالت خللود بللا ماللائب فللراوان آن را در  () ای کلله پیللامبر گرامللی اسللال  واحللد 

از دیللدگا  سللید (. 23 13239د )سللبحانی، قالللب حکومللت دینللی تأسللی  کللرد  بودنللد، گردیلل  

از اول قللرن سللو   هللاسللازی فرقللهای و فرقلله هللایگللرایشالللدین اسللدآبادی تمللایالت و جمللال

هجللری دنباللله انشللقاق اساسللی در دسللتگا  رهبللری یعنللی خالفللت بعللد از خلفللای راشللدین و  

 ازآنپل  تبدیل آن به سلطنت و تقسلیم سللطنت یلا خالفلت واحلد بله چنلد خالفلت بلود کله           

در میللان مسلللمانان سللبب تشللدید   هللاآنن و تیموریللان و حکومللت زور داشللت هجللو  مغللوال

قطللع شللود و از حللال  بللاهماخللتالف میللان آنللان شللد و باعلل  شللد کلله رابطلله اقللدا  مسلللمان  

از هلم بپاشلد و در پلی آن حلوادث تللاریخی      کللی بللهیکلدیگر غافلل شلوند و وحلدت اسلالمی      

دارای فرقله شلدند و هلر فرقله بله       هلا آناز  هرکلدا  جامعه مسلتحکم اسلالمی تجزیله گشلت و     

 طلرف بله ای دیگلر  حکوملت و علد    سلوی بله ای علد   .ها و تملایالت خلود رفلت   دنبال خواست

آثلار آنلان و عقایلد و ایملانی کله مسللمانان قلرون اولیله را بله           تلدریج بله مذهب روی آوردند و 

گلرفتن از  کلرد از مسللمانان زایلل شلد کله نتیجله فاصلله        سمت وحدت و یگلانگی دعلوت ملی   

 اسال  اصیل و جدائی مقا  دینلی و معنلوی از مقلا  سیاسلی و تبلدیل خالفلت بله سللطنت بلود         

 (.917 1372)مؤثقی، 

 عدم مشارکت فعال مردم در ساختار حکومتی کشورهای اسالمی

های مردمی در جغرافیای سیاسی جهان اسال  از ساختار ناهمگونی برخوردار است. هنوز حکومت

در پرد  ابها  است. انتخابات در برخی از این  همچنانساالری، ل نگرفته و مرد بخش اعظم آن شک

جوامع، بیشتر به کاریکاتور انتخابات شبیه است تا انتخابات واقعی و در برخی دیگر از کشورهای 

های گذشته، تالش مهمی گیرد. در این کشورها طی سالاسالمی، انتخابات فرمایشی صورت می
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های جزئی هم به علت وجود عوامل صورت نگرفته و تالش سرنوشتشانرد  بر برای حاکمیت م

مند نیست. اند. رابطه حکومت با محیط و مرد  در این کشورها قاعد اساسی به شکست منتهی شد 

دهی سیاسی مناسب ، سازماندرنتیجهدر حکومت و  هاآنبودن شهروندان و تأثیر  قدرتمند جایبه

ها تما  قدرت را در دست افیای سیاسی حقیقی، در این کشورها حکومتگیری جغرفضا و شکل

کنند. در حقیقت، نبود نهادهای قوی، مستقل و دارند و برای رسیدن به اهداف خود تالش می

دهد تا اهداف شخای خود را بر منافع عمومی ترجیح داد  و پایدار، به صاحبان مناصب، امکان می

 (.912 1324زاد ، د )نقیبقرار سازنفساد را به شیو  حکومتی بر

 اهداف استکباری غرب در غارت منابع و سرمایه کشورهای اسالمی

در اختیار جهان اسال  است. با توجه به رو به کاهش بودن منابع  جهان ترین مخزن انرژیبزرگ

 66فارس به علت دارا بودن منابع عظیم انرژی، ها، منطقه خلیجهیدروکربنی انرژی در سایر حوز 

قرار دارد. چهار کشور عربستان  فارسخلیجدرصد نفت خا  دنیا در اختیار شش کشور حوز  

چنین ایران، دومین و قطر، باشند. همسعودی، ایران، عراق و کویت، بیشترین منابع انرژی را دارا می

نوع بشر، هنوز موفق به  کهازآنجاییگاز طبیعی هستند. سومین کشور دنیا به لحا  دارا بودن ذخایر 

، به فارسخلیج ژئوپلیتیک، منطقه درنتیجهیافتن جای گزینی مطمئن برای نفت و گاز نشد  است 

 تخلیه.خا  قرار خواهد داشت موردتوجهاز نیازهای اقتااد جهانی،  ایعمد علت تأمین بخش 

 به آن و انتقال های مختلف تاریخاسالمی در دوران شورهایک ایو سرمایه ، انسانیطبیعی منابع

 . غارتتواند در این جوامع تولید ناامنی نمایداز دیگر عواملی است که می استعماری کشورهای

و استثمار  طبیعی از منابع برداریبهر و  معدنی ، و سایر منابعها، طال، جواهراتثروت مستقیم

ارگر و نیز استعم کشورهای به مستعمر  فرار مغزها از کشورهای ، در قالبانسانی متخا  نیروی

 و وخامت ماندگی، در عقباقتاادی هایها و بنگا شرکت سود خال  و تجاریمازاد  انتقال

 ( 22ل23ص   13129، . )پلاست داشته مؤثر کشورها نقشی این اقتاادی وضعیت

 قتحقی شناسیروش
مبنای  تواندمیاین تحقیق برمبنای دستاورد و نتیجه تحقیق، از نوع کاربردی است یعنی نتایج آن 

در نهادهای تامیم گیر کشورهای اسالمی قرار گیرد. برمبنای اهداف تحقیق از  گیریتامیمعمل و 

 صورتبهموردنیاز،  هایداد نوع پیمایشی، توصیفی، تحلیلی است. همچنین این تحقیق برمبنای نوع 

الز  با استفاد  از دو روش مطالعه  هایداد یک تحقیق آمیخته )کمی و کیفی( است. در این تحقیق، 
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 اسال  جهان در همگرایی و

 درروشو  برداریفیشاز ابزار  ایکتابخانه درروش. اندشد آوریجمعو مطالعه میدانی،  ایکتابخانه

نظران در حوز  از متفکران و صاحب نفر 33تعداد  است. استفاد  شد میدانی از ابزار پرسشنامه 

 دهند.معه آماری این تحقیق را تشکیل میجریان شناسی تکفیر، جا

. پ  باشدمی 1916از طریق جدول مربوطه محاسبه شد  است، که مقدار آن  %11با ضریب اطمینان 

  به ، اقدادادمیرا تشکیل  نامهپرسش هایسؤال هایپایهمتغیر که  هایشاخ از مشخ  شدن 

گردید.  بازطراحی سؤالبسته و یک  سؤالبا تعدادی  نامهپرسشگردید. یک  نامهپرسشتهیه 

گردید. در انتها جهت  گیریانداز  ایفاصلهبسته با استفاد  از طیف لیکرت و مقیاس  هایسؤال

بتدا حاصل از منابع، تحلیل نهایی انجا  گردید. در این تحقیق، ا هایداد نشان دادن همپوشانی 

پاسخ خبرگان، وزن دهی  اساس برامنیت جهان اسال   تهدیدکنند عوامل احاا  شد  داخلی 

افزایش سطح روایی و  منظوربهبه ترتیب اولویت تنظیم گردید  و  spss افزارنر گردید  و از طریق 

های پاسخ با استفاد  از ماتری  مقایسه زوجی، وزن هر عامل برمبنای مجدداتتحقیق،  هایداد اعتبار 

جامعه خبرگی تعیین گردید  و در داخل ماتری  محاسبه گردید که مقایسه نتایج حاصل از ماتری  

 ناشی از دقت باالی محاسبات انجا  شد  است.spss افزارنر حاصل از  بندیاولویتو 

 شدهگردآوریتحلیل اطالعات 

 یل محتواییتحل

میان جامعه آماری منتج به  شد توزیع هایپرسشنامهو نتایج حاصل از  شد انجا بررسی مطالعات 

 وحدت و تهدیدکنند فرهنگی  -اعتقادی  عوامل ترینمهم عنوانبهاین نتیجه گردید  که عوامل زیر 

 -1 گرفته است9تکفیری، مورد تائید خبرگان قرار  هایجریانهمگرایی جهان اسال  در قبال 

مشکالت  -3 نگرش شدید قومی گرایانه در کشورهای اسالمی -2 در جهان اسال  گراییفرقه

موجود در کشورهای  هایچالشو  هابحران -4 اقتاادی و پائین بودن سطح رفا  و آسایش مرد 

ساختار حکومتی نامناسب و  -6 ژئوپلیتیک مرزها و اختالفات سرزمینی در جهان اسال  -1 اسالمی

تجددطلبی  -2 عد  مشارکت فعال مرد  در ساختار حکومتی کشورهای اسالمی -7 الطوایفیملوک

 و خودباختگی و احساس درماندگی در مقابل غرب

 تحلیل توصیفی

تهیه و در میان جامعه  سؤال 2شامل  اینامهپرسشدر این تحقیق،  شد طرحتائید فرضیه  منظوربه

 9باشدمیآن به شرح ذیل  یشد انجا مربوط و تحلیل  سؤالری توزیع گردید که نمونه آما
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جهل مرد  در کشورهای اسالمی، به چه  و فرهنگی و پائین بودن سطح فکر -مشکالت اعتقادی -1

تکفیری  هایجریانهمگرایی جهان اسال  در قبال  در وحدت و تهدیدکنند میزان جز  عوامل 

 ؟باشدمی
 9 درصد تجمعی و فراوانی1جدول 

  فراوانی درصد درصد تجمعی

 خيلي كم 1 3.3 3.3

 كم 1 3.3 3.3

 متوسط 1 3.3 3.3

 زياد 0 23.3 23.3

 خيلي زياد 27 07.7 07.7

 جمع 37 177 177

 

 
در جهل مرد   و فرهنگی و پائین بودن سطح فکر-توزیع درصد فراوانی میزان تأثیر مشکالت اعتقادی 9 1نمودار

 همگرایی جهان اسال  توسط جریان تکفیری کشورهای اسالمی در وحدت و

درصد به گزینه  3/3درصد به گزینه خیلی کم،  3/3جدول و نمودار باال نشانگر این واقعیت است 

درصد به گزینه خیلی زیاد پاسخ  1/73درصد به گزینه زیاد و  2393درصد به گزینه متوسط، 3/3کم، 

درصد از پژوهش خواندگان  میزان تأثیر این عامل را خیلی زیاد و زیاد  32/13 درمجموع. اندداد 

کم متوسط زیاد خیلی کمخیلی زیاد
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 اسال  جهان در همگرایی و

یا تاحیح فرضیه  تائیددریافتی، مراحل بعدی  هایپاسخو  شد مطرح سؤاالت. با توجه به انددانسته

 تنظیمی به این شکل اقدا  گردید9
 هافرضیه: تدوین 1گام 

= 0H هایجریانرا در استفاد   کمتری نقشدر کشورهای اسالمی،  فرهنگی عوامل، رسدمیبه نظر 

 همگرایی در جهان اسال  دارد. و وحدت تهدیدتکفیری برای 

= 1H هایجریان، عوامل اعتقادی در کشورهای اسالمی، نقش بیشتری را در استفاد  رسدنظر می به 

 اسال  دارد. جهان درهمگرایی  تکفیری برای تهدید وحدت و
 حاسبه آماره آزمون: م4گام 

 شودمی 21.582X=مقدار خی دو پ  از محاسبه برابر با
 : محاسبه آمار بحرانی3گام 

در نظر بگيريم، مقدار بحراني  %17و ضريب اطمينان را  f1=4=D-(N(4اگر درجه آزادی را 

 . شودمي 9.488.2X=برابر 

 فرضیه ( مربوط به92نمودار9 نمودار مجذور کا )خی گیریتصمیم: 2گام 

. 

. 

. 

 

 (92 نمودار مجذور کا )خی 2نمودار

که آمار  آزمون در  شودمی مالحظه( 422/1( و مقدار بحرانی )21912با مقایسه مقدار آمار  آزمون )

 %11با اطمینان  %1. لذا در سطح خطای شودمیرد H0قرار گرفته است، بنابراین فرضیه H1ناحیه

عوامل اعتقادی در کشورهای اسالمی، نقش بیشتری را در استفاد   کهاینمبنی بر  H1فرضیه 

 .گرددمیهمگرایی در سطح جهان اسال  دارد، تائید  تکفیری برای تهدید وحدت و هایجریان

 وحدت و تهدیدکنند عوامل اعتقادی  بندیاولویت spss افزارنر توسط  شد انجا محاسبات 

 همگرایی جهان اسال  در قبال جریان تکفیری را به این شکل تعیین نمود  است.

9.482

8888

8 

H0 

H1 
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 قباال  درهمگراياي جهاان اساالم     وحدت و تهديدكنندهعوامل اعتقادی،فرهنگي  بندیاولويت

 .يدميان كل عوامل به شرح ذيل احصاء گرد تکفيری و وزن موزون هر عامل در هایجريان

های تکفری و بندی اعتقادی، فرهنگی تهدیدکنند  وحدت و همگرایی جهان اسال  در قبال جریاناولویت9  2جدول
 وزن موزون هر عامل در میان کل عوامل9

 شدهتعدیل وزن شرح ترتیب

 %1 393262 اسالم در جهان ييگرافرقه 1

 %2 393221 گرايانه در كشورهای اسالمينگرش شديد قومي 2

 %2 393717 در جهان اسالم() بازگشت به مفاهيم عاليه اسالم ناب محمدی 3

 %6 393621 اهداف استکباری غرب در غارت منابع و سرمايه كشورهای اسالمي 4

 %6 393632 عدم مشاركت فعال مردم در ساختار حکومتي كشورهای اسالمي 7

 %6 393123 ها و مذاهب اسالمىوحدت بين طوايف و گروه 6

 %1 393141 اسالم جهان در خارجي وداخلي  افکنانتفرقه با مقابله دربصيرت  0

 %1 393136 داخلي و خارجي در جهان اسالم افکنانتفرقهمقابله هوشمندانه با  8

 %4 393136 فرهنگ مقاومت ميان مسلمانان در چارچوب بيداری اسالمي گسترش 1

فرهنگی -، عوامل احاا  شد  اعتقادیتحقیق کارروایی  افزایش منظوربه، تحقیق ازمرحله  این در

 هاینامهپرسش درتوسط جامعه خبرگی  شد داد  هایپاسخ در هاآناهمیت  اساس برجهان اسال  

مجدد قرار  موردمحاسبهماتری  مقایسه زوجی به شرح ذیل  در ، وزن دهی گردید  وشد توزیع

      گرفت.
 ماتری  مقایسه زوجی اساس بروزن نهایی عوامل،  شد محاسبه 39جدول

 شدهمحاسبهوزن  عنـوان عـامـل ردیف

 721/7 اسالم جهان در گراييفرقه 1

 410/7 گرايانه در كشورهای اسالمينگرش شديد قومي 2

 331/7 در جهان اسالم() بازگشت به مفاهيم عاليه اسالم ناب محمدی 3

 211/7 غارت منابع و سرمايه كشورهای اسالمياهداف استکباری غرب در  4

 162/7 عدم مشاركت فعال مردم در ساختار حکومتي كشورهای اسالمي 7

 780/7 ها و مذاهب اسالمىوحدت بين طوايف و گروه 6

 772/7 اسالم جهان در خارجي وداخلي  افکنانتفرقه با مقابله دربصيرت  0

 748/7 داخلي و خارجي در جهان اسالم افکنانتفرقهمقابله هوشمندانه با  8

 743/7 فرهنگ مقاومت ميان مسلمانان در چارچوب بيداری اسالمي گسترش 1
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 اسال  جهان در همگرایی و

 پیشنهاد و گیرینتیجه

 گیری:نتیجه -الف

ای را بلرای  خلود، خطلرات بلالقو    آور دهشلت و  آفلرین وحشتهای تکفیری با ادامه روند، جریان

از9  انلد هلا عبلارت  آنتلرین  . کله عملد   اندآورد  وجود بهکشورهای مسلمان منطقه و جهان اسال  

های کشورهای حلوز   در منطقه از طریق انهدا  زیرساخت صهیونیستی ضدتضعیف جبهه مقاومت 

یک چهر  خشن از اسال   و نشان دادن هراسی اسال مقاومت خواهد بود. کمک به پیشرفت پروژ  

انلدازی جنلگ و   در سطح جهان، تضعیف جهلان اسلال  از طریلق ایجلاد اختالفلات ملذهبی و را       

سازی منفی از انقالب اسالمی ایران در منطقه و ارائله  در بین کشورهای اسالمی،مدل کشی مسلمان

ا  در جواملع  ، جذب طبقات اجتماعی ناآگل () یک چهر  خشن و التقاطی از اسال  ناب محمدی 

اسالمی از طریق سو استفاد  از عقاید فکری و دینی مرد ، جذب طبقات محرو  و ناراضی جامعله  

برداری از سازی سریع سایر جوامع، با بهر های مالی و امکان همرا به دلیل در اختیار داشتن توانایی

شلدن   راستاهمسلمان، های معواطف مذهبی مرد ، ضربه زدن به فرآیندهای استقالل خواهانه ملت

هلای  ها با مطالبات قومی و مذهبی، کلاهش تمایلل و انگیلز  در جریلان    اهداف و منافع این جریان

طلبلی در  ها و جنلگ اصیل اسالمی برای به دست گرفتن قدرت و حاکمیت، افزایش سطح خشونت

د انحلراف در  و ناامنی در کشلورهای اسلالمی منطقله، ایجلا     ثباتیبیجوامع اسالمی، افزایش سطح 

انداز جنگ مذهبی در منطقله، دور کلردن جهلان    ماهیت اصیل بیداری اسالمی و نمایان شدن چشم

اسال  از اهداف واقعی و اصلی آن و ایجاد انحراف در اصول و ایجاد واگرایی در جهان اسلال  کله   

نی در باشد، ایجاد شکاف عمیق میلان مسللمانان شلیعه و سل    در تعار  با وحدت جهان اسال  می

ای در جهلان، از خطلرات عملد     گیری هندسه قلدرت اسلالمی  کشورهای اسالمی برای عد  شکل

است که اشاعه تفکر تکفیری برای امنیت کشورهای اسالمی و در کل جهان اسلال ، بله بلار آورد     

های تکفیری را خطری بزرگ بلرای جهلان اسلال     جریان()ایخامنهاساس اما   همین براست. 

هلا در ایلن کشلور را    ماندن مسلمانان از جریان فلسلطین و جنایلات صهیونیسلت    غافل وخواندند 

های تکفیری برای امنیت اسال  دانسته و خاطرنشان کردنلد کله ایلن خطلر     ترین خطر جریاناصلی

مسلئولین و کلارگزاران    جملع  در()ایخامنله کند)بیانات اما  جوامع اهل سنت را نیز تهدید می

وحدت و همگرایی املت اسلالمی    بعد درنتایج این پژوهش  دیگر از همچنین و.(16/6/1313نظا ،

ارتقا  امنیلت   منظوربهعوامل تحکیم کنند  وحدت وهم گرایی در جهان اسال   نیترمهمبه  توانمی
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گرایانله در کشلورهای   نگرش شدید قلومی  -2اسال   در جهان ییگرافرقه -1، عواملی را برشمرد9 

اهداف استکباری  -4در جهان اسال   ()بازگشت به مفاهیم عالیه اسال  ناب محمدی -3اسالمی 

علد  مشلارکت فعلال ملرد  در سلاختار       -1غرب در غارت منابع و سلرمایه کشلورهای اسلالمی    

 دربالیرت   -7 مذاهب اسلالمى  ها ووحدت بین طوایف و گرو   -6حکومتی کشورهای اسالمی 

داخللی   افکنانتفرقهمقابله هوشمندانه با  -2اسال   جهان در خارجی وداخلی  افکنانتفرقه با مقابله

 بیلداری  چلارچوب  در مسللمانان  میلان  مقاوملت  فرهنلگ  گسلترش  -1و خارجی در جهان اسال  

 علد   -1از9  اندعبارتجهان اسال   وحدت وهم گرايي كنندهفيتضععوامل  نيترمهمو . اسالمی

 در گرایانله قلومی  شلدید  نگلرش  -2اسلالمی   کشورهای حکومتی ساختار در مرد  فعال مشارکت

اسالمی توسلط اسلتکبار جهلانی     کشورهای سرمایه و منابع غارت و چپاول – 3اسالمی  کشورهای

اسلال    در جهلان  سلرزمینی  اختالفلات  و مرزهلا  ژئوپلیتیلک  و -1اسلال    جهان در گراییفرقه -4

بلا   در مقابلله اسلال    حاضر جهلان نیاز حال  نیترمهمتوان برشمرد، که با توجه به نتایج حاصله می

حلول محلور    "همگرایی جهان اسلال   وحدت و"جریانات تکفیری را،  یو فرهنگعوامل اعتقادی 

 و طوایلف  بلین  وحلدت  (در جهلت ایجلاد  و آلله  هیعل اهللیصل) اکر  امبریپی سیر  توحید، قرآن و

 اسالمى دانست. مذاهب سایر و هاگرو 

 :هاپیشنهاد  -ب

به اهداف راهبردی  مدتدر کوتا  شودیماین تحقیق توسط مراجع ذیاالح  جیاز نتابا استفاد   -

جهان اسال   و()علیه اسال  ناب محمدی ریو تکفبرچیدن ریشه نفاق  اتدرجهجهان اسال  

 رسید.

این جریلان مخلرب، تهدیلد     تیو هدا در توسعه یاستکبار جهان وتواشبا توجه به اینکه نهایت  -

هلای  سیاسلت  این پژوهش در جیاز نتا با استفاد  توانیم، باشدیماساسی امنیت جمهوری اسالمی 

 امنیتی کشور بهر  برد-دفاعی

 اطیعلوا...و "حلول محلور   "قلرآن مجیلد  "اساسلی   یاز راهبردهلا  و سرشلار غنی  از منبعاستفاد   -

 نیاز برتلر  )سلال  ا...عللیهم(  معالومین   یو ائمله تحلت سلیر  پیلامبر     "االمرمنکم یو اولاطیعوالرسول 

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

 :منابع فهرست 

 منابع فارسی: -الف

 ، انتشارات مروارید، تهراندانشنامه سياسي(1323داریوش)آشوری،  -

های اسالمی و سلفی گری  جنبش، پژوهشگاه مطالعات فرهنگي و اجتماعي(، 1312اکبری نوری، رضا ) -

 از باور تا عمل

، ابلواالعلی ملودودی و جریلان    3، سلال اول، شلمار   مجله معرفت كالمي(، 1321امیرخانی، علی، پائیز ) -

 گرینوسلفی 

 () ، انتشارات دانشگا  اما  جعفر صادقبنيادگرايي و سلفيه(، 1313پاکتچی احمد و هوشنگی حسین، ) -

، تهلران  ،داغلی  قرچله  مهدی ، ترجمهيماندگعقب هایرشد و ريشه اقتصاد سياسي ،(1312)،پل، باران -

 .پانیال

 ، قوم تهران، فارسجيدر خل  كيتيتحوالت مرزها و نقش ژئوپل(،1374اصغر،) ،یولدان یجعفر -

 ، انتشارات مسجد مقدس جمکران قمهاشناخت سلفي(، 1322اصغر، )رضوانی، علی -

هاای  هاای بنياادين و ريشاه   في گری وهابي،چالشي در انديشاه (. سل1327سقاف ،حسین بن علی )  -

 های اسالمی.ترجمه   )حمید آژند(. مشهد9 بنیاد پژوهش. تاريخي

 ترجمه   )ماطفی داداش زاد ( قم9 امیرالعلو . .سلفيان درگذر تاريخ(. 1321طبسی،نجم الدین ) -

، مجموعه مقلاالت هملایش   ي سياسي فضای كشور در دهه اخيردهسازمان( 1326عسکری، سهراب، ) -

 3جغرافیا، شمار  

 تبریز9 یاس نبی. .اسالم ابوسفياني(. 1327علیا نسب، سید حسن، )  -

،انتشلارات دانشلگا  علالی دفلاع     ميرا بشناسا ی داعش هایريتکف( 1313وزآبادی، حسن و همکاران)فیر -

 ملی،تهران

 ، چاپ ششم،تهران9 سمت،المللاصول سياست خارجي و سياست بين(، 1372قوا ، سید عبدالعلی،) -

 تهران9، جهان نينشمسلمانشناخت كشورهای اسالمي و نواحي ( ،1326زوار ، غالمرضا، )گلی -

 41، فالنامه مطالعات راهبردی شمار  () فلسفه امنيت از ديدگاه امام خميني(، 1321لکزایی، نجف،) -

  22-1 

 ،  تهران ()، انتشارات دانشگا  اما  جعفر صادقبنيادهای فکری القاعده(، 1313محمودیان، محمد، ) -

 .تهران9 دانشکد  علو  و فنون فارابی .مباني نظری امنيت. ( 1321)  مرادیان، محسن -
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 نيالاد علل و عوامل ضعف و انحطاط مسالمين در انديشاه سايد جماال     (،1372)موثقی سید احمد، -

 .دفتر نشر فرهنگ اسالمی 9، تهراناسدآبادی

 نتهرا ،قوم ،نشر ترجمه توسعه سياسيبرتران بدیع، (، 1324،)احمد، نقیب زاد  -

 ، نشر سینا، تهرانامنيتي -فرهنگ دفاعي(1321ی)محمدتقنوروزی،  -

 ()تهران9دانشگا  اما  صادق.يي سلفيهادگرايبن(. 1313هوشنگی و پاکتچی، حسین و احمد ) -

راهبلردی بالائر، سلازمان     -مجلله سیاسلی  .تحوالت روابط ايران و عربساتان  (.1313یونسیان، مجید ) -

 .341عقیدتی   سیاسی ارتش، شمار  

 ، جلد یکم انتشارات مشعر، قمبحوث في الملل والنحل(1323)سبحانی، جعفر، -

 ،نشر نی ،تهرانی ايرانيهاتيواقعو  كيتيژئوپلی هادهيا(1371مجتهد زاد ، پیروز)

 سایت: -ب

 - www.khamenei.ir.(یالعالمدظله)ای سید علی خامنه یالعظماهللتیآدفتر حفظ و نشر آثار حضرت  یرساناطالعپایگا  


