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ي تکفیري علیه انقالب اسالمی و هایانجري سیاسی هاچالش
  راهکارهاي مقابله با آن
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  مقدمه
اسالم ناب بوده و الگوي سیاسی اسالمی ارائه هاي انقالب اسالمی ایران منبعث از آموزه

سوي آن و روش سالم از موارد تاثیر فرهنگی هویتی با تاکهاي شده از  سی ا سیا ید بر وجه 
سوب صر مح سالم و جهان معا و نقاط قوت و ها شود، چرا که مزیتمی گذاري در جهان ا

گري و هویت گرایی اسالمی مبارزه با سلطه ضعف انقالب اسالمی ایران اغلب بر دو محور
ی ایران در در مواضــع جمهوري اســالمها متمرکز شــده اســت که به نحو بارزي این ویژگی

راســتاي مقابله با درطول ســالیان بعد از انقالب اســالمی، جریان رو به رشــدي داشــته اســت. 
اي دســـت به یکســـري ي بین المللی و منطقههاقدرتتاثیرگذاري انقالب اســـالمی، برخی 

ماتی جهت تقویت گروه قدا  جایگزین عنوان به را آن نمودند تالش هاي تکفیري زده وا
  نمایند.  مطرح اسالمی انقالب اندیشه

وحدت  ي تکفیري که به یکی از معضـالت دردآور جهان اسـالم تبدیل شـده،هاجریان
 اي و مذهبی دامنه و به شــدت بر آتش اختالفات فرقهجهان اســالم را با چالش مواجه کرد

تاریمی توان حمایت فکري، نمیهاي خی و زمینه و ریشــــهزنند. عالوه بر نقش اختالفات 
سرویسي هاقدرت ستکباري و   هاجریانجاسوسی دشمن را نادیده گرفت که از این هاي ا

ـــتفاده ـــت که انقالب می به عنوان آلترناتیو علیه گفتمان انقالب اس نمایند. این در حالی اس
ي تکفیري آتش فتنه هاجریاناسالمی بر همگرایی و وحدت سطح جهان اسالم تاکید دارد. 

ــلمانان انداخته ــلطه هاهراســی را به نفع صــهیونیســتو پدیده اســالم را به جان مس  و نظام س
نظیر دشـــمنی با گفتمان انقالب اســـالمی و اختالف هایی همچنین ویژگی، کنندمیتقویت 

سطح جهان اسالم و هماهنگی با ترفند دشمنان اسالم و ... دارند. هاي و دسیسهها افکنی در 
ي تکفیري علیه انقالب اسالمی هاجریاناسی سیي هاچالشدر مقاله حاضر به دنبال بررسی 

با آن له  قاب ـــیم. می و راهکارهاي م عاد و هاجریاني هاچالشباش ي تکفیري اگرچه در اب
سی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی، نظامی و ... قابل مالحظه و هاي عرصه سیا مختلف از جمله 
سی می احصا سیا شند و لکن در این پژوهش، تهدیدها در ابعاد  شده و با مورد بررسی واقع 

  گردد. می در ادامه راهکارهاي مقابله با آن ارائه
صورت گرفته پیرامون موضوع در خصوص پژوهش شاره هاجریانهاي  ي تکفیري، به ا

ـــته شـــده و لکن گرچه  باید اظهار داشـــت که آثار و مکتوبات فراوانی در این زمینه نوش
ـــی که بر چالش آفرینی  ـــالمی متمرکز ي علیه گفتمان انقالي تکفیرهاجریانپژوهش ب اس

شــود مگر اینکه در ذیل مباحث مربوطه اشــاراتی بر این موضــوع صــورت باشــد، یافت نمی
  گرفته باشد.
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  چارچوب نظري-1
ئه راهکار، از نظریه بحران توماس  چالش و ارا ـــی  به بررس با توجه  ـــر  حاض له  قا در م

سازي میان کار پزشکان و متفکران و مبتنی بر شبانظریه شود. این می اسپریگنز استفاده هت 
شک در مواجهه با بیمار، از آغاز تا  ست. همانگونه که یک پز سی و اجتماعی ا سیا رهبران 

دهد، یک متفکر و رهبر هم، در مواجهه با یک جامعه می پایان، چهار اقدام اســـاســـی انجام
ـــف بیماري، ، این مراحل عبارتند از: گام نخســـکندمی بیمار، چهار مرحله را طی ت: کش

و مشــکالت، گام ها بحران، مشــکل و معضــله، گام دوم: کشــف علل و عوامل بروز بحران
شیوه ا سیم، و گام چهارم:  سیم جامعه مطلوب و آرمانی تر ضع موجود به سوم: تر نتقال از و

 در مرحله اول نظریه پردازان ازاساس نظریه بحران، . بر)34: 1394(لک زایی، وضع مطلوب
سی که جامعه با آناي هبحران ست آغازسیا . به منظور فهم افکار نظریه کنندمی ها درگیر ا

سؤال این است که مشکل او چیست و از نظر او چه چیزي فاسد است  سیاسی، اولین  پرداز 
ــامانیدر مرحله دوم  مخرب؟ و ــکالت و نابس ــلی مش ــتجوي علت اص  هانظریه پرداز به جس

یه پرداز در این پردازد.می ـــرنخ نظر بال س به دن ته و  ـــتر پرداخ عه بیش طال به م له  ها مرح
  .)90: 1370اسپریگنز، (گرددمی

سوم  شهري در در مرحله  سی پرداخته، آرمان  سیا سازي ذهنی جامعه  نظریه پرداز به باز
. آرایدها میذهن تجســـم کرده و افکارش را به صـــیقل علم، قابلیت ها، امکانات و واقعیت

یار مانی خود در نظر میکه نظریه پهایی مع باز ســــازي شــــده آر عه  جام گیرد رداز براي 
ست.(هایی هنجار سی نیز ا سیا سپریگنز راه درمان )147همان: براي زندگی  در مرحله آخر ا

ــکاف  ــت»را با طرح ش ــد»و« آنچه هس ــت نظریات می پی« آنچه باید باش گیرد او معتقد اس
ــی، نتایج تجو ــیاس ــی، با بینش جامع خود از نظم س ــیاس ــامل س یزي مهمی را دربردارند و ش

بر این اســاس نه به  .)189: و حقایق هســتند(همانها ارزیابی قابلیت ها، امکانات و ضــرورت
ي هاچالشصــورت تطبیقی، بلکه فی الجمله با اســتفاده از نظریه بحران و برخی مراحل آن، 

  گردد.می ررسیي تکفیري علیه انقالب اسالمی و راهکارهاي مقابله آن بهاجریانسیاسی 
ـــر و در چارچوب نظریه بحران، اوالً ـــوع حاض ها و ي تکفیري، گونههاجریان در موض

یی را به هاچالشها و چه بحران هاجریاناین  هاي آن مورد شناسایی قرار گیرد. ثانیاًشاخصه
 هاجریانبایســـتی چرایی و عوامل شـــکل گیري این  دنبال دارد، مورد توجه قرار گیرد. ثالثاً

واکاوي شود. و در نهایت به ارائه راهکار پرداخته شود. از بین مراحل مطرح شده مربوط به 
صههاچالشي تکفیري و هاجریان شاخ شکل گیري و نیز  ها ي آنها، بحث چرایی و عوامل 

شــود. الزم به توضــیح اســت که می مفروض و مفروغ عنه تلقی هاجریاناین هاي و ویژگی
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ــان گرایی، هــایی و شـــــاخصـــــههــا راي ویژگیي تکفیري داهــاجری نقــل  از جملــه: 
ظاهرگرایی(قشري گري)، عقل ستیزي، خشونت گرایی، اعتقاد به تکفیر و ... بوده و عوامل 

سیاسی از افرادي همچون ابن حنبل، ابن تیمیه هاي جمله: اندیشه مختلف فکري، فرهنگی و 
در اي ي بین المللی و منطقههاتقدرو ابن عبدالوهاب، اختالفات هویتی و قومیتی و نقش 

ها موثر کل گیري آن ـــ له، بر می ش قا جاده هاچالشباشــــد. بر این اســــاس تمرکز م ي ای
  شده(بحران) و ارائه راهکار و راه حل مقابله با آنها خواهد بود. 

  ي تکفیري علیه انقالب اسالمیهاجریاني سیاسی هاچالش-2
 حل بحران، شــناســایی مشــکل و معضــل در قالب نظریه بحران یکی از مراحل اســاســی

شد. در می سئلهبا ستی این هاجریان م سئلهي تکفیري، بای سی قرار گیرد که این  م مورد برر
ضالتی را ایجاد  هاجریان شکالت و مع سالمی و گفتمان آن چه م براي موجودیت انقالب ا

متعددي را ي اهچالشي تکفیري مشکالت و هاجریاننموده اند. در این راستا گفتنی است: 
ي موجود داراي ابعاد مختلفی هاچالشعلیه گفتمان انقالب اســـالمی بوجود آورده اســـت، 

ي سیاسی هاچالشگیرد. می ي سیاسی مورد بررسی قرارهاچالشاست که در این پژوهش، 
رســد شــامل می علیه گفتمان انقالب اســالمی وجود دارد، به نظر هاجریانکه از ســوي این 
 و اسرائیل با مبارزه رانی حاشیه اسالمی، وحدت راهبرد و آرمان ن: فراموشىمواردي همچو

 نمودن دار خدشــه و گرایی اســالمی، خشــونت انقالب گفتمان براي داخلی درگیري ایجاد
 ، تقابلاسالم جهان سازى امن نا و هراسى اسالم جیاسالمی، ترو انقالب آمیز مسالمت رویه

ـــیعه و تجز هویت با ـــوره هیش ـــیح آنها اىکش ـــود که در ادامه به تبیین و توض ـــالمی ش  اس
  پردازیم.می

  راهبرد وحدت اسالمی وفراموشى آرمان  -1-2
ــه از یکی ــاخص ــالمی، و اهداف گفتمان انقالبها ش ــلمانان وحدت همگرایی و اس  مس

سالمی انقالب. است هاي زمینه که داد قرار خود اقدامات سرلوحه را مهم این شرایطی در ا
سالمی، کشورهاي میان اختالف و تفرق سالم دشمنان سوي از ا  شد؛می تقویت شدت به ا
 مســلمانان میان در وحدت ایجاد خمینی به عنوان رهبر و بنیانگذار انقالب اســالمی، امام لذا
: 1ج ، 1378 خمینی،(امام برشــمردند  انقالب اســالمی اصــلیهاي برنامه از یکی عنوان به را

نى و قرآنى، امت واحده اســت. یهاى دصــورت عمل کردن به آموزهجهان اســالم در .)336
روى انســانى و منابع انرژى یپارچه که نکیتصــور جهان اســالم به عنوان امت واحده و کل 

س ى در یهاد. حرکتبوخواهد داراي جایگاه تعیین کننده للالمنیب در نظامادى دارد، یار زیب
ز یبى و ... نیهاى تقررى کنفرانس اسالمى، حرکتیه، مانند شکل گین زمنیجهان اسالم در ا
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ست سالمی از منادیان این آرمان و پیگیر راهبرد وحدت  شکل گرفته ا که گفتمان انقالب ا
سالمی شد،می ا ضوعى که مىیترمهماما  با سن مو سالم را به ایتواند ر ن آرمان یدن جهان ا

کام کند؛ درگ ـــتترىینا مذهبى و تش ر و یدن بر طبل تکفیوبهاى درونى اســــت. کهاى 
ـــالم را به درگیگراافراط هاى داخلى فروخواهد برد و امت واحده در حد رىیى، جهان اس

ندیآرمانى دســــت ن ما باقى خواهد  ـــالم، یگراهاى همنهیکى از زمی. افتنى  ى در جهان اس
خ یى مانند شیاند. علمادهیعه و سنى به آن اهتمام ورزیبى است که علماى شیهاى تقرحرکت

سیت اهللا بروجردى، امام خمیشلتوت، آ ى یگرااند که به همرتفکرى را دنبال کردهینى و ... 
ادى براى یهاى زشــه، فرصــتین اندیکند و توجه به مشــترکات در اجهان اســالم کمک مى

ـــالم فراهم مى هان اس ماج ما تحرین یانک ید، ا مایى تکفهاجر ى هاقدرتت یرى و ح
اســت.  دار کردهخ مســلمانان، خدشــهیســنت فکرى و عملى را در تارن یالمللى از آنها، انیب

سترش اند شدن افتراقیان تکفیشه جریگ سته  سلمانان و هاى گروهرى به برج هاى مختلف م
 ب منجریهاى تقرت، شــکســته شــدن اســتراتژىیشــدن محورهاى مشــترك و در نهافراموش

  .)525: 2ج 1393(شیخ خسینی و خلیلی،  شودمی
شقاق و گسست در کشورهاى نهی، زمهاجریاناین  نظرانهبه باورهاى تنگ با توجه هاى 

ست، اختالفاتى که از گذرگاه عق شده ا سالمى فراهم  ساحتیا هاى ده عبور کرده، به همه 
سید شده است، به گونهیگر از جمله  اى که در حلقه مسلمانى آنان، است و اجتماع کشانده 

د با یه جدیشوند. سلفارى از آنها مستحق قتل و غارت مىیبس رد ویگکمتر مسلمانى قرار مى
م معمولًا یه قدیارى از مسائل علمى و مذهبى و اختالفى را که سلفیره بدعت بسیتوسعه در دا

ـــمول بدعت مىدر حوزه اختالفات اجتهادى قرار مى دانند و مخالفان خود را به دادند، مش
ه حمله به یز به ابزارى دلخواهانه در توجیگاهى ن کنند ور مىیعنوان اهل بدعت طرد و تکف

ند، یها را ببانکه وجه مثبت آرا و اعمال انســانیشــه بین اندیشــود، امخالفان نوســلفى بدل مى
ــتر دیب ل دارد مخالف مذهبى خود را اهل بدعت و یانه اســت، میجوبین و عیدگاهى بدبیش

شدن نگره، هم جامعه دچاین دشمن پندارد. با ایبنابرا شود د در عرصه علمى مىیر اختناقى 
س سىیو هم در حوزه  ساس امن -ا سى اح کند.هرچند در طول تاریخ در ت نمىیاجتماعى ک

سالمى فرقه شورهاى ا اند ها و مذاهب مختلف مذهبى و کالمى در کنار هم زندگى کردهک
ـــالمتو قرن ـــتهز و همراه با گفتیآمها با هم و در کنار هم زندگى مس اند، اما با وگو داش

هاى خود، رى، با فتواها و نوشتهیهاى تکفر، گروهید باور کرد که در چند دهه اخیتأسف، با
ـــرفت جامعه اســـت، از میهاى آرامش اجتماعى را، که الزمه پنهیزم هاى نهیان برده، زمیش
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ـــت اجتماعى و اختالفات خ ـــس ـــاند برانداز را فراهم کردهانمانگس ـــنی و ی(س دباقري، حس
  .)347 – 363: 6، ج1393عى، یمالشف

ـــیعیان، نقش مهمی در هاي تکفیري با تاکید بر تکفیر فرقهي هاجریان ـــالمی بویژه ش اس
واگرایی، شکاف و اختالف در میان جوامع اسالمی دارد. این موضوع بویژه به دلیل تعارض 

ـــیعیان به عنوان روافض و تاکید بر اولویت جه اد با آنان مبانی فکري و عملکردي آنان با ش
حتی قبل از یهود (اســـرائیل) از اهمیت بســـیاري برخوردار اســـت چنانچه با گســـترش این 

اجتماعی مقابله با شــیعیان و بویژه ایران(قلب جهان هاي انحرافی تکفیري، زمینههاي اندیشــه
گردد. در این زمینه باید توجه داشت که با توجه می مسلمان تقویتهاي تشیع) در میان توده

شهها ه اولویت ملتب سترش اندی سالمی ایران، گ صدور انقالب ا ست  سیا تکفیري هاي در 
ـــتیابی به وحدت ترین یکی از مهم ـــالمی براي دس موانع جدي فراروي گفتمان انقالب اس

  .)369: 1393(عموري و جاودانی مقدم، باشد می جهان اسالم و از منابع تهدیدآفرین
شقاق د سالمی و انحصار حقانیت بر خویش گفتمان تکفیر با ایجاد ان ر بین امت واحده ا
ـــم وام  »غیر«و فرض کردن بقیه مذاهب به عنوان  ـــتکبار و امپریالیس که این ویژگی را از اس

گرفته اســت، عمال در پیکره امت واحده اســالمی شــکاف ایجاد کرده اســت. این در حالی 
طول تاریخ داراي وحدت  است که مذاهب اسالمی در مسائل کالن امت اسالمی همیشه در

ـــالمی را تهدید نمی کردند.  رویه بودند و با وجود اختالفات ریز، هیچگاه کلیت امت اس
 کردن محکوم در یکی از این مســائل کالن قضــیه فلســطین بود و هســت که علماي اســالم

شغال سطین مردم از دفاع در و ا شغالگران با مقابله به مسلمانان توصیه و فل مهمی  هاییبیانیه ا
تنها نسـبت به قضـیه فلسـطین موضـع نمودند. این در حالی اسـت که گفتمان تکفیر نه صـادر

ست.(کاظمی،  سو بوده ا شغالگران هم ) و به بیان 194: 1393خنثی دارد بلکه در مواردي با ا
ستی رژیم مقابل در تکفیر، جریان«اي آیت اهللا خامنه  حتی و کنندمین هم اخم یک صهیونی

 و کشـــورها به زدن ضـــربه براي ولی کنندمی همکاري مســـلمانان با مقابله براي رژیم این با
  .)4/9/1393آیت اهللا خامنه اي، بیانات، »( .دارند فعال حضور اسالمی، هايملت
حاشــیه رانی مبارزه با اســرائیل و ایجاد درگیري داخلی براي گفتمان انقالب -2-2

 اسالمی
ت از ملل مسلمان و متسضعف جهان و یو اعالم حماران یدر ا یانقالب اسالم يروزیبا پ

ضتین س یکیبخش به عنوان  يآزادهاي ز حرکتها و نه ستهایاز  صول يا ران در یا یمهم و ا
ست خارجیس سئله، یا سطیحما م ستمر عل ين و مبارزه جدیت از مردم فل سرائیل و یو م ه ا

 یاســـالم ينظام جمهوران مردم دولتمردان یدر ماي ژهیگاه ویت و جایســـم از اهمیونیصـــه




