
 

 

 
 

 امنیتی – نظامی رویکرد با تکفیری هایجریان عملکردی ابعاد شناخت مقاله پژوهشی:
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 اسماعيل شریفان1، اميد اردالن2، داود زنجاني3، غالمرضا نصيرپور4

 11/78/1077 پذیرش مقاله:                                                                      11/70/1077دریافت مقاله: 

 چکیده
 تکفيرر   جریان اصلي هدف و باشدمي پژوهش این اساسي مباحث ازجمله اسالم، جهان در امنيت مقوله
 برمبنا  کاربرد ، نوع از هدف برمبنا  تحقيق این. باشدمي اسالمي کشورها  در امنيت بردن بين از و تقليل
 شناسایي باهدف پژوهش این. است آميخته نوع از مورداستفاده ها داده نوع برمبنا  و پيمایشي نوع از روش
 پرژوهش  ایرن  آمار  جامعه. است شدهطراحي امنيتي -نظامي رویکرد با تکفير  ها جریان عملکرد  ابعاد
 ابزارهرا   از اسرتفاده  برا  و بوده ميداني و ا کتابخانه اطالعات آور جمع روش .باشدمي خبرگان از نفر 33

مهم که شد شناسایي بعد 7 تحقيق، نتایج برمبنا . شدند آور جمع الزم ها داده ،بردار فيش و نامهپرسش
 از اسرتفاده  برا  رواني عمليات بعد امنيتي، –نظامي رویکرد با تکفير  ها جریان عملکرد  ابعاد از بعد ترین

 ایرن  اشراعه  و خشرونت  و زور از اسرتفاده  و وحشرت  و رعب ایجاد منظوربه وحشيانه و رحمانهبي اقدامات
 و اسالمي فرق با مقابله و تنش کردن دروني منظوربه مجاز  فضا  و سایبر  عمليات از استفاده با موضوع
 خطررات  خرود  آوردهشت و آفرینوحشت روند، ادامه با تکفير  ها جریان. است جهاد فلسفه در انحراف
 تضرعي   ،هرا آن تررین عمده که ؛اندآورده وجود به اسالم جهان و منطقه مسلمان کشورها  برا  را ا بالقوه
 به کمک و مقاومت حوزه کشورها  ها زیرساخت انهدام طریق از منطقه در صهيونيستي ضد مقاومت جبهه

 راسرتا  ایرن  در. اسرت  جهران  سطح در اسالم از خشن چهره یک دادن نشان و هراسي اسالم پروژه پيشرفت
 اسرالمي  کشرورها   مسرلح  نيروهرا   تجهيزاتري  و سرازماني  ساختارها  تقویت همچون ا ارزنده حرکات
 از حاصرل  نظرامي  تجرار   انتقال و کشورها این ميان امنيتي دفاعي، ها پيمان انعقاد و تکفير جریان مخال 
 .گرددمي پيشنهاد مقاومت محور نبردها 
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تهدید راهبرد، اسالم، جهان امنیتی، -نظامی تکفیری، هایجریانواژگان کلیدی:  
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 مقدمه
، یکي از اهداف استقرار امنيتگردد که سوره مبارکه فتح، چنين استنباط مي 4با عنایت به تأکيد آیه 

بنابراین ضمن یادآور  خالفت صرالحان   ؛باشدو استخالف صالحان و طرح امامت مي ا... حاکميت

هرا  نماید که چنانچره امترت  کند و تأکيد ميرا از خصائص مؤمن معرفي مي امنيتبر زمين، احساس 

جانشينان صالح پيشين خود شوند، عالوه بر خالفت، دین پسندیده آنان )که اسالم واقعي است( بر 

 همه ادیان تمکين و تسلط یابد.

توان استنباط کرد که نگاه ایشان به مفهروم  و کالم آن بزرگوار مى رحمت ا... عليه()ام با مراجعه به راه ام 

و ناامنى، هر  ومرجهرجباشد و به تعبير دیگر در جهت مقابله با و عميق مى نگر کالنامنيت نگاهى 

حمرت ا...  ر) امرام کنند. بنا به برداشت دهند و به شکل ظاهرى بسنده نمىنظمى را مورد تأیيد قرار نمى

امنيت مردم مسلمان و امنيت کشور و امنيت حکومت جمهرور  اسرالمي ایرران از هرم      تنهانه، ه(علي

جدا نبوده بلکه مرتبط با امنيت و منافع دیگر مسلمانان جهان نيز هسرت. بنرابراین دیردگاه، هماننرد     

منيرت کرل جهران    گردد و امنيرت ایرران بره ا   تفسير در اسالم، مفهوم امت جایگزین مفهوم ملت مي

 (253: 1371 ،نور فهیصحشود. )اسالم وابسته مي

افکنري در جوامرع   در فراز  از فرمایشات خود، اختالف (العاليمدظله)ا  مقام معظم رهبر  امام خامنه

امروز یکى »فرمایند: اسالمي را یکي دیگر از عوامل ایجاد ناامني در جهان اسالم قلمداد کرده و مي

افکنى و تبدیل ایرن  ، اختالفکندميکه نهضت بيدارى اسالمى را تهدید  چيزهایيترین از خطرناك

اکنرون از  اى و مذهبى و قومى و ملّى است. ایرن توطئره هرم   هاى خونين فرقهها به معارضهنهضت

ن هرراى جاسوسررى غررر  و صررهيونيزم، بررا کمررک دالرهرراى نفتررى و سياسررتمداراسرروى سررروی 

و اهتمرام دنبرال    جرد عربرى، برا    ىویرژه در منطقره  خودفروخته، از شرق آسيا تا شمال آفریقا و به

توانست در خدمت بهروزى خلق خدا باشد، خرج تهدید و تکفير و تررور و  شود و پولى که ميمي

در  )بيانرات « گردد.هاى درازمدت ميگذارى و ریختن خون مسلمانان و برافروختن آتش کينهبمب

 (2/1/1312 در تهران« علما و بيدار  اسالمي»اجالس 

داننرد و در  اعتقاد  خود را پيرو سل  صالح مي ازلحاظها  تکفير ، به تبعيت از سلفيان، جریان 

، صحابه و تابعين (لي ا... عليه و آله و سلمص) اسالماعمال، رفتار و اعتقادات خود، سعي بر تابعيت از پيامبر 

آنان معتقدند که عقاید اسالمي باید به همان نحرو بيران شروند کره در      (23: 1366)رضواني، . دارند

و  فراگرفرت عصر صحابه و تابعين مطرح بوده است؛ یعني عقاید اسالمي را باید از کتا  و سرنت  
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ها  گذارد، بپردازند. در اندیشه آنان، روشقرآن در اختيار مي ازآنچها  غير علما نباید به طرح ادله 

ه مفهوم از نص قررآن بررا    عقلي و منطقي جایگاهي ندارد و تنها نصوص قرآن، احادیث و نيز ادل

 (38. )همان: ت داردآنان حج

رفرت از شررایط   ناند که تنهرا راه بررو  روحانيون افراطيِ سلفي مسلک فعلي به سمتي حرکت کرده

ادند و شيعيان هم بنا بره ماهيرت   فعلي را جهاد و از بين بردن عامالن بدعت و انحراف تشخيص د

سلفيسرم بره دشرمن اصرلي جهران اسرالم و حتري بردتر از اسرتعمارگران و           گذارانبنيانفتواها  

 (85: 1361 صهيونيزم تبدیل شدند. )فوز  یحيي،

ها  تکفير  برا  امنيرت جهران اسرالم    اهميت این پژوهش در این است که عمق خطرات جریان 

جهران   گيران تصميمزم از این جریان را برا  پژوهشگران سياسي و گردد و شناخت المشخص مي

راهبردهرا  مناسرب بررا  مقابلره برا ایرن خطررات و         اینکره  برر اسالم فراهم خواهد آورد. مضاف 

 گردد.تدوین مي هاآنها  برخورد با روش

غفرول  ها  تکفير  برا  منطقره و جهران اسرالم، م   در صورت عدم انجام این تحقيق، خطر جریان 

مانده و اقدامات جهان اسالم در مقابله با این جریان، دچار سردرگمي و عدم انسجام خواهد برود و  

ها  تکفير  خواهد گردید که همين موجب غفلت مدیران راهبرد  جهان اسالم در مقابله با جریان

 باشد.اَمر مُبين ضرورت تحقيق مي

امنيتري   –ها  تکفير  با رویکرد نظامي جریانکرد  لذا در این تحقيق به دنبال شناسایي ابعاد عمل 

ها  تکفير ، سؤالي کره در ایرن   به خطرات و تهدیدها  ناشي از عملکرد جریان توجه با. باشيممي

ها  تکفير  برا رویکررد   ابعاد عملکرد  جریان»از:  است عبارتاست،  شدهپرداختهپژوهش به آن 

 «؟اندکدامعنوان تهدید برا  وحدت و همگرایي در جهان اسالم امنيتي به -نظامي 

 مبانی نظری

 پیشینه تحقیق: -

ها، مجالت و همچنين از منابع داخلي و خارجي همچون؛ کتا  آمدهعملبهبر اساس جستجو  

 قرار گرفت: مورداستفادهشناسایي و  زیرها  تحقيق به شرح اینترنت، برخي از پيشينه

به این نتيجه  "نقش القاعده در تحوالت عراق"تحقيقي با عنوان  ( در1312) گودرز راد معصومه 

نيز  جوامع اسالمي دیني و نگرش و قرائت بر درك حتي گرایانه قومي نگرش» رسيده است که:
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 ها گير جهت در راستا  نيز تفسير خاص دیني ها از آموزه حتي و آنان گذاشته تأثير منفي

 «کنند.مي و ناسيوناليستي قومي

 "جغرافيا  سياسي تروریسم تکفير  در قاره آفریقا"( در تحقيقي با عنوان 1313خداداد  )حسن 

گردد و مي اسالمي واحده امتت پيکره و تجزیه نفاق باعث امر این»به این نتيجه رسيده است که: 

 «باشد.مي نوین تمند و استعمارگرانقدر کشورها  مطلو 

به این  "دولت اسالمياز درون  ده روز با داعش" در تحقيقي با عنوان (1314یورگن تودنهوفر )

ها  قوميتي در جوامع اسالمي، از دالیل اصلي شيوع فرایند ناامني نگرش» نتيجه رسيده است که:

 «گردد.محسو  مي

به این نتيجه   " گر يسلفرهبران فکر  جنبش "( در تحقيقي با عنوان 1314) مهدو رحمت 

حنبل شيباني صاحب  احمد بنتوان به   ميگر يسلفاز رؤسا و احياکنندگان »رسيده است که: 

فقه حنبلي اشاره کرد. ابن تيميه در قرن هفتم و هشتم  مؤس کتا  حدیثي به نام )المسند( و 

توان را انتخا  کرد و درواقع مي هجر  از مشر  فکر  احمد بن حنبل تبعيت جست و مشي آن

 «سنت احمد بن حنبل است. اکنندهياحگفت و  

ر تشکيالتي، ماهيت، ساختا)ي داعش کالبدشکاف" در تحقيقي با عنوان (1315نجات )سيدعلي 

با گسترش بيدار  اسالمي در کشورها  »به این نتيجه رسيده است که:  "(و پيامدها راهبردها

ریز  برا  انحراف آن، تالش کرد تا جریان اصيل بيدار  را به نفع عربي، غر  با طراحي و برنامه

اند که راهي را رفته جیتدربهها  سلفي ساز  مدیریت کند. برخي از جریانخود از طریق بدل

و یکي از این  شدهحاصلظور بوده، ها  بيدار  مندر نهضت آنچها  خالف درنهایت نتيجه

 «ها، سلفيت وهابي و تکفير  است.جریان

به این نتيجه  "راهبردها  گروه تکفير  داعش"در تحقيقي با عنوان  (1315)بن محمد  عبدا...

و نشان  هستند« بعاث»دقيقاً چيز  شبيه به جنگ  تیدرنها  عربي هاانقال »رسيده است که: 

 «و داعش زایيده این تفکر است.« برا  قوميت عر  مناسب نيستدموکراسي »دادند که 

ها  راهبرد  بررسي مؤلفه"در تحقيقي با عنوان  (:1318)مجيد ميراحمد  و شهرام نوروزاني 

به این  "گرایي در جهان اسالمبا رویکرد به وحدت و همجریان تکفير  « فرهنگي – اعتقاد »

 منظوربه نتيجه پژوهش در بُعد وحدت و همگرایي امت اسالميترین مهم»که:  اندنتيجه رسيده
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ارتقاء امنيت جهان اسالم، عامل تحکيم کننده ژئوپليتيک مرزها و رفع اختالفات سرزميني در جهان  

 «اسالم است.

راهبردها  مقابله با خطر "در تحقيقي با عنوان  (1318) زارعي محمدحسين باقر  و سعدا...

تشویق کشورها  »به این نتيجه رسيده است که:  "برا  امنيت جهان اسالم ها  تکفير جریان

گير  ها  معيشتي با بهرهکردن اقتصاد و اجرا  عدالت اقتصاد  و سياست مردم محوراسالمي به 

یافتگي و تقویت بنيه اقتصاد  جامعه و از قوانين و مقررات اسالم، جهت کاهش ضع  در توسعه

 «ها  تکفير  الزم است.به جریانگرایش آنان  ممانعت از

 :مفهوم شناسی -

 های تکفیریبارشناسی جریانت

و در سرده   ازآنپر  جرو کررد،   وها  تکفير  را باید در سده نخستين اسالمي جستپيشينه جریان

 ازنظرر کالمي در برابرر معتزلره و    ازنظرآمد که  وجود بهدوم هجر  نيز جریاني به نام اهل حدیث 

گرایان فرراهم  هایي چون جسمفقهي در برابر اهل رأ  موضع گرفت و زمينه را برا  زایش رویکرد

برخي آیرات و احادیرث و پرهيرز از هرگونره      ظاهربهگرایان گروهي بودند که با استناد آورد. جسم

ن هفرتم و  ها  بعد، آنان رو به افول نهادند. در قرر انگاشتند. در قرنتفسير عقالیي خدا را جسم مي

تيميه تا حدود زیاد  این موضوع را تئوریزه کرد اما مورد استقبال علما و یا عروام   هشتم، تفکر ابن

ه.ق( محمرد برن عبردالوها     ) دوازدهمدر قرن  کهاینقرار نگرفت بلکه به مقابله با او منجر شد تا 

بخشي از قبيلره آل سرعود و   این اندیشه را بار دیگر در نجد عربستان زنده کرد و آن را با همکار  

ب بره  نمود که موجرب اشراعه وهابيرت مننتسر     حمایت انگلستان تبدیل به یک فرقه و نظام سياسي

 (18: 1313)فيروزآباد ،  محمد بن عبدالوها  گردید.

. برخري حروادث مهرم تراری      گرردد بازميتکفير در جهان اسالم، به صدر اسالم  پيشينهدر حقيقت 

تکفيرر را   زمينره برخي رخدادها  سياسي و اجتمراعي   که همچنان، دادهرو اسالم به سبب تکفير 

در « رِدته»هرا   رویدادها  مهم دوران پ  از رحلت پيامبر اکرم، جنرگ  ازجملهفراهم آورده است. 

ها دستگاه خالفت، معارضانِ خود را کافر و خارج از دین خوانرد.  زمان ابوبکر بود که در این جنگ

بنا بر برخي منابع تاریخي، عواملي مانند ندادن زکات و نپرذیرفتن اصرل    (23: .قه 1427سبحاني، )

 کرم دسرت یرا   «اهرل رِدته »خالفت یا در نظر گرفتن کساني دیگر برا  این مقام، در انتسا  کفر بره  

 (132ه.ق:  1433هایي از آنان نقش مهمي داشته است. )مجلسي،دسته
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ها  خوارج، کسي را که خوارج است. بسيار  از فرقه غائلهتکفير،  واقعه مهم تاریخي دیگر درباره

 1421کردنرد. )دارا برن حرزم،    و حتي امت پيامبر را، تکفير مي شدمرتکب یکي از گناهان کبيره مي

برخري مرذاهب اهرل سرنّت، خروارج را تکفيرر        ازجملره در مقابل، بعضي از مسرلمانان،   (26ه.ق: 

شخصريت  اليان یا غُالت )آنان که دربراره  در احادیث، غهمچنين  (23: 1363خسرو ، ) کردند.مي

( و قرائالن بره تفرویم )مفوتضره( خرارج از ایمران       کردنرد مري  رو زیراده و  غلو (السرالم عليهم)امامان 

 (25: 1377کردند. )جعفریان، فير مي. بعضي از معتزله و اشاعره نيز مشبتهه را تکاندشدهخوانده

یرابيم کره ترأثيرات شرگرفي در تحقرق دیردگاه       قرن هشتم فرد  را ميدر اواخر قرن هفتم و اوایل 

ترین علما  حنبلي ترین و معروفجدید  در مورد توحيد و شرك گذارد. ابن تيميه یکي از بزرگ

باشرد،  باشد. ابن تيميه را که از اخالف تنردرو سرلفيون مري   در قرن هفتم و هشتم هجر  قمر  مي

یک نهضت فکر  در با  توحيد و شرك دانست کره   کنندهکاملگر و پرداز و تحليلتوان نظریهمي

به تکفير دیگر مسلمانان منتهي گشت. ابن تيميه با ذکر مصادیق شرك عصر جاهلي و نيرز   درنهایت

 (85: 1366 اسعد ،)کند آیاتي که به آن مصادیق اشاره دارد مرتباً سعي در تبيين مبنا  خود مي

ا  منرد و شراکله  عقاید ابن تيميه بوده و نظرات ابن تيميره را ضرابطه   سرسختابن قيم از مروتجان 

بره   جرا همران جدید بخشيد. و  پ  از مرگ ابن تيميه از زندان آزاد شرد و بره مصرر رفرت و در     

. ابن قيم جوزیه به پيرو  از استاد خویش سرسرختانه برا   درگذشتتدری  مشغول شد و سرانجام 

استاد خویش عالقه  برخالفاما  ؛نمودبن عربي را تکفير ميمذهب وحدت وجود مخالفت کرده و ا

 (58: 1367کرد. )رفيعي،داد و از آن طرفدار  ميشدید  به تصوف و عرفان نشان مي

در با  توحيد و شرك در کشتزار  کره احمرد برن     بارخشونتها  شوم تفکرات نوظهور و نغمه

نهنرد. برا ظهرور ابرو محمرد      بره جوانره زدن مري   ها  آن را پاشيده بود، از قرن چهارم روحنبل دانه

در مورد تخطئه اعمال مسلمين در ارتباط با اولياء خدا پ  از مرگ  تحرکاتبربهار  ما با نخستين 

توان او را تنها زیسته و از علما  حنبلي بغداد و ميشویم. این شخص در قرن چهارم ميمواجه مي

و  هدایت کامل افکار و اعمرال اهرل سرنت     چراکه. محرك و پيشوا  فعتال حنبليان بغداد دانست

و  هرا خرواني روضره هرا و   بغداد را در خصروص مرذهب حنبلري در دسرت داشرت. و  عرزادار      

و حتري در ایرن راه از قترل و کشرتار      دادمورد انکار و تخطئره قررار مري    شدتت بهرا  هاسرائيمرثيه

 (67: 1361نمود. )عقيلي،مرتکبين آن اعمال خوددار  نمي
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زمينره  قررن در  11ت فکرر  طغيرانگر برود کره     قرن دوازدهم قرن تظاهر عملي و افراطي یک نهض 

ها  تعقلي و تحليلي عمقري کره در ایرن    ها و تبيينفکر  حنبليان مخفيانه ریشه دوانيده بود. بحث

شيعه مطرح گشت سبب عردم رواج آن در ميران آن    باألخصبا  از سو  علما  مذاهب اسالمي 

نمرود. محمرد برن عبردالوها  را     پرذیر مري  شت وليکن مذهب حنبلي تا حدود  آسريب مذاهب گ

محمد بن عبدالوها  شرك مسلمين کره مرتکرب    ازنظرها  پيشينيان ناميد. بایست مجر  طرحمي

لي اسرت.  تر از شرك مشررکين جراه  و مهم اشدتشوند بسيار آميز ميو  ر شرك  اصطالحبهاعمال ر  

 برن  محمرد از طریق پيوستن به حاکم محلري درعيره    عبدالوها  ابن (35: 1361)عليزاده موسو ، 

بسريار  از مسرلمانان را در    آزردگري دلسعود و تحریک او برا  قتل و نهب مسلمانان، موجبرات  

شهرها  مختل  حجاز و عراق و ایران و شامات و هندوستان فرراهم و تفررق و تشرتت را حراکم     

محمد بن عبدالوها  به شهرها  مکه، مدینره، کرربال، نجر  و     کرد. در چند حمله ویرانگر پيروان

طائ ، چه بسيار عالمان که کشته شدند و چه مزارات و مقابر امامان و اوليا و صحابيان ویران شرد  

 (11: 1313 نژاد،دار کرد. )عدالتو قلو  مردمي مؤمن را جریحه

و ترداوم مبرارزه کسرب     ق 1311به دنبال فتح ریاض توسط عبدالعزیز معروف بره ابرن سرعود در    

برا  فتح کامل سرزمين عربستان ادامه یافت، یک رژیم سياسي مبتني بر نظام  ق 1351قدرت که تا 

سرتقرار یافرت. )پراکتچي،    اصول وهابيت در سرزمين حجاز ا برتکيها  و با پادشاهي در قالب قبيله

هرا  وهرابي دسرت زد و    د آبراد  ابن سعود برا  توسعه و تثبيت نيرو  خود به ایجرا  (85: 1313

کره در حقيقرت سرازماِن دینري ر نظراميِ        « برادران یکتاپرستي»یا « اخوان التوحيد»ها را ساکنان آن

( شاخصه ایرن جنربش در آن اسرت کره در معنرا  بردعت       114: 1388)فقيهي،  وهابيان بود ناميد.

ظراهر ثنویرت و شررك و آنچره     ا  برا  از بين برردن م حرکت را انتفاضه این وتوسعه زیاد  داده 

 شد بنامند.بدعت در دین ناميده مي

 ای تکفیری و تروریستیهدکترین عملیاتی گروه

عملياتي عراق و سوریه و همچنين   هادرصحنهاز نحوه عملکرد داعش  آمدهعملبهها  بررسي

که فعاليت داعش را از نزدیک رصد کرده و یا در  یرانهایي از نيروها  مسلح ج.ا.اتجربيات بخش

اند حاکي ، فعاليت داشتهیادشدهها  عراق و سوریه جهت مقابله با گروهک راستا  کمک به دولت

ها و اقدامات عملياتي و رزمي خود را مبتني بر اصول مشخصي از آن است که این گروهک فعاليت

 به شرحترین اصول دکترین آن توان نام برد که مهميدهد که از آن تحت عنوان دکترین مانجام مي

 باشند:زیر مي
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 ها  منابع انساني و نيروها  دفاعي و نفوذ اطالعاتي و اشراف بر جغرافيا، فرهنگ و ویژگي

ها  اطالعاتي به منطقه هدف و شناسایي جغرافيا، عناصر و تيم بانفوذامنيتي منطقه هدف 

 ها یشگرا ازجملهها  مردمي يروها و ویژگياهداف کليد ، نقاط ضع  و قوت ن

 .موردنظرها  ناراضي در مناطق مذهبي، قومي و گروه

 عوامل در ميان جمعيت هدف، انجام اقدامات اطالعاتي، عملياتي و آماد    هسته گذار

ها  اوليه و کسب اطالعات از منطقه قبل از تهاجم و تصرف هدف که پ  از شناسایي

ها  تأثيرگذار در طي  ازجملهها  خاموش در هدف سلول  رهسته گذا، موردنظر

ها  اطالعاتي، امنيتي و نيروها  نظامي و همچنين شناسایي عناصر همسو، مردمي، سازمان

ساز  برا  انجام و زمينه يازموردنساز  سالح، مهمات، تجهيزات انتخا  مسئولين، ذخيره

 باشد.ال و تصرف هدف مياقدامات مهم داعش قبل از اشغ ازجملهعمليات، 

  رازدار  و رعایت اصول حفاظت اطالعاتي و جلوگير  از کش  اقدامات قبل از شروع

داعش بوده و در این رابطه رعایت  موردتوجهعمليات نظامي برا  تصرف اهداف، بسيار 

ها  برد سيمها  ویژه و بيها  عملياتي و استفاده از پيکبند ، امنيت طرحاصل حيطه

ها  ها  اجتماعي و اینترنت در اقدامات عملياتي یگانه در اقدامات تاکتيکي و شبکهکوتا

 باشد.این گروه مي موردتوجهموارد  است که همواره  ازجملهعمده، 

  .قدرت تشکيالتي و ساختار  باال و برخوردار  از نظام سلسله مراتبي 

 رحمانه و برخورد خشن ت بياستفاده از رویکرد تهاجمي و غافلگيرانه به همراه اقداما

در چند محور، استفاده وسيع از مواد انفجار  به طرق  زمانهمصورت قاطع و غافلگيرانه به

ایجاد  منظوربهوحشيانه و غيره  عامقتلدر خودروها، عمليات انتحار ،  ازجملهمختل  

 ها  رویکرد تهاجمي داعش است.ویژگي ازجملهرعب و وحشت و توسعه عمليات 

 نظامي، اقتصاد  و انتخا  مناطق عملياتي با ویژگي خاص جمعيتي، قومي، مذهبي ،

 ها.تيکي و... برا  پناه گرفتن در مردم و استفاده از همراهي آنيلسياسي، ژئوپ

 .تحرك زميني باال و متکي به خطوط ارتباطي و مواصالتي 

 تأثيرگذار قبل، حين و بردار  گسترده از عمليات رواني خشونت، رفتار وحشيانه و بهره

 بعد از عمليات.

 . استفاده گسترده و هدفمند از عمليات سایبر  و فضا  مجاز 
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  صورت راهبرد ، عملياتي( متمرکز و اجرا  عمليات بهکنترل )ریز ، فرماندهي و طرح

 ها  رزم ابتکار .غيرمتمرکز با استفاده از شيوه

  عنوان اولویت اقتصاد  و...( به – امنيتي -نظاميتأثيرگذار )تصرف مناطق کليد  و

 عملياتي و توسعه عمليات از این مناطق.

  ( و مناطق مستحکم يزهباانگنيروها  دفاعي نظامي ) باقدرتپرهيز از رویارویي مستقيم

 .شدهحفاظت

 کارگير  کارگير  نيروها  تخصصي و عملياتي مجر  در عمليات نظامي و جذ  و بهبه

ها  رزمي، ها  مختل  و استفاده از متخصصين نظامي رستهنيروها  آرماني از کشور

 ازجملهپشتيباني رزمي و عمليات سایبر  و رواني که تجربه جنگ در کشورها  مختل  

 در افغانستان، سوریه و چچن را داشته باشند.

 .استفاده مؤثر از امکانات مهندسي رزمي و تخریب در پشتيباني عمليات نظامي 

 زمان در چند جبهه با ا  نسبتاً کوچک عملياتي برا  تهاجم و عمليات همهاستفاده از گروه

 نيرو. و حداقلاستفاده از اصول غافلگير  

 ها برا  نفوذ و سپر انساني.پناه گرفتن در جمعيت همسو و استفاده از آن 

  مهمات ا  )ها  آماد  با اولویت استفاده از امکانات محلي و منطقهتأمين نيازمند

 غذا و ...(.سوخت، 

 ها  تجهيزاتي، مالي و حمایت شدهتصرفبه درآمدها  مالي منابع نفتي مناطق  اتکا

 ها  همسو.درماني، سياسي و...کشورها  حامي و گروه

 ها از صحنه عمليات در تهاجم بخشي به حفظ نيروها  رزمي و خارج کردن آناولویت

 پرقدرت نظامي طرف مقابل.

 انجام اقدامات پدافند  ابتکار  و ایجاد سد موانع. دفاع غيرخطي و غيرثابت و 

 آموزشي کشورها  حامي و  ها  از توانمندبردار  توجه خاص به آموزش نيروها و بهره

ا  که استفاده از نيروها  متخصص یکي از اصول دکترین گونهها  همسو، بهگروه

ها  آموزش ر زمينهعملياتي داعش است که برا  این منظور تربيت نيروها  متخصص، د

انفراد ، خصوصاً نيروها  آرماني، عمليات چریکي، آموزش تک تيرانداز  و استفاده از 
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مدت برا  نيروها  هوادار ها  کوتاهریز  آموزشو برنامه  تله گذارمواد انفجار  و 

 آن اهميت خاصي دارد.  ساز يتتثبمحلي برا  دفاع از مناطق متصرفه و 

 امنیتی: -های تکفیری با رویکرد نظامیانابعاد عملکردی جری

هوشمند در سه سطح سخت و نرم و نيمه سخت در حال فعاليت است.  صورتبهجریان تکفير  

جریان سخت با رویکرد ترور و وحشت و تصرف و تخریب و کشتار همراه است. جریان نرم در 

ت امنيتي و نيمه سخت و کند. قدرحوزه ایدئولوژیک و بر بستر تفکر سلفي و وهابيت عمل مي

، و همکاران پذیرد. )رمضانياطالعات آن نيز توسط بازیگردانان خارج و داخل منطقه صورت مي

1312 :31) 

صورت گروهي بوده و هنوز قادر به تشکيل حکومت و مردمي منسجم سازماندهي این جریان به

با توجه به  المللينبطقه و باشند. با در نظر گرفتن شواهد و قرائن این جریان در سطح مننمي

ها  این جریان گسترش ساز  دارا  وجه مناسبي نيست. از ویژگيا  و شفافپوشش رسانه

سریع و نامتعادل در سطح و در کمترین زمان است. هویت اصلي این جریان ایدئولوژیک است. 

دید مذکور به است اما با موجي که ایجاد نموده است ته مشاهدهقابلجن  این پدیده عيني و 

اذهان و باورها نيز نفوذ نموده و احساس امنيت را سلب کرده است و کانون اصلي این پدیده 

 (17بازیگردانان غر  و آمریکا است. )همان: 

گذرانند. ها  آموزشي خاصي را ميجریان تکفير  دارا  نيروها  ورزیده است. این نيروها دوره

برند. این جریان بر قواعد تسليحاتي بهره مي  فنّاوررین تجریان تکفير  از آخرین و پيشرفته

حاکم بر اصول جنگ در رابطه با دشمن و اسير هيچ پایبند نيست. اعضا  این جریان به دليل 

ها  ماد  و معنو  بوده و دارا  کنند دارا  انگيزهپافشار  مي بر آنباورها  کاذبي که دارند و 

ها  بارز این جریان و اعضا  آن محسو  و تعصب از ویژگي روحيه نسبتاً باالیي هستند. جزم

بستر مناسب منطقه قابليت گسترش سریع جغرافيایي را دارا است و  باوجودشود. این جریان مي

عنوان یک امر مقدس و دانند، بلکه بهعنوان اقدامات تروریستي نمياقدامات تروریستي خود را به

دانند، یعني اصالً کنند و حتي استفاده از سالح شيميایي را هم مجاز ميیک واجب جهاد  نگاه مي

گویند اگر ما هدفمان این است و اگر او کافر است ما را برا  خود متوق  ندانسته و مي چيز يچه

 (44: 1313)واعظي،  وجود ندارد.او را بکشيم، بنابراین هيچ مانعي در پيش پا  ما  داریميفهوظ
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بر  پر فتنهتوان به پيامدها  صنفي و ناميمون دیگر  از ظهور جریان در کنار دیگر محورها، مي 

 توان به این شکل عنوان کرد:منافع امنيت ملي کشورها  اسالمي اشاره داشت که این موارد را مي

 احساسات دیني جوانان در عمل جهاد .بردار  از ها  فراخواني اجتماعي و بهرهقابليت 

 ساز  موجبات رشد ناگهاني جریانا  و مذهبي و فراهمها  فرقهشکل دادن به جنبش-

 ها  برانداز و تروریستي.

 و  ضد سلطهعنوان انرژ  نا  تضعي  سرمایه اجتماعي و مذهبي کشورها  مسلمان به

 م.اشغالگر غر  و صهيونيس

  ا  ها  تکفير  با سطح مطالبات قومي، طایفهمنافع جریانمابين في یيراستاهمگسترش

 و مذهبي.

 ساز  جانبه اسالمي و چند گونهالوصول و همهانداز وحدت سهلچشم  دور ساز

 ها  قدرت و حاکميت اسالمي.قرائت

 انگيز و ها  تفرقهها  اطالعاتي غر  به ظرفيتفراهم نمودن سطح دسترسي سازمان

 اسالم.در جهان  فاصله ساز

  ایجاد تشکيک در گزینش دشمن واقعي و اراده مقابله قاطع با آن در جبهه مقاومت و

 ها  جهاد  عليه اشغالگران صهيونيستي.جنبش

  مخدوش نمودن چهره اسالم سياسي در نزد افکار عمومي جهاني و توسعه تمایالت

: 1313)فيروزآباد ،  ها  متمایل به اسالم اعتدالي.در الیه یسميسکوالرکارانه و محافظه

51) 

جریان تروریسم تکفير  در عراق و سوریه را اگرچه باید مستقل از جریان سلفي جهان اسالم به  

م به این نتيجه ي افکار آراء تئور  پردازان سلفيسقرارداد، اما با بررس يموردبررسمعني عام کلمه 

گذاران، اقدام به دادن تفکرات بنيان رسيم که روحانيون افراطي سلفي مسلک فعلي، بر پایه همانمي

گير  تروریسم تکفير  شده است. منجر به شکل یتدرنهااند که فتواها و انجام اقداماتي کرده

کند که: مشرکين زمان ما از مشرکين عصر اعالم مي صراحتبهطور مثال محمد ابن عبدالوها  به

بدین ترتيب طرفداران  (81: 1361یحيي، )فوز  ها جنگيد، بدتر است.پيامبر که آن حضرت با آن

شرایط  ازلحاظتفکر سلفي که هرروز شاهد ضع  و انحطاط بيشتر مسلمانان بودند و خودشان هم 

اجتماعي، اقتصاد  و سياسي در شرایط مناسبي نبودند، بر اساس این تفکرات به سمتي حرکت 
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بين بردن عامالن بدعت و انحراف رفت از شرایط فعلي را جهاد و از نکردند که تنها راه برو

سلفيسم به دشمن اصلي جهان  گذارانيانبنتشخيص دادند و شيعيان هم بنا به ماهيت فتواها  

ها  فکر  نادرست، اسالم و حتي بدتر از استعمارگران و صهيونيزم تبدیل شدند. عالوه بر بنيان

ها و بسترهایي را به زمينه خصوص در چند دهه اخيرشرایط اجتماعي و سياسي خاورميانه، به

ها  جهاد  تکفير  و تروریسم وجود آورد که فضا  تنفسي الزم برا  ظهور و بروز گروه

 هاآنترین ابزار ها  جهاد  سلفي که مهمگروه شدهاعالمآمار  بنا بربرخاسته از آن را مهيا کرد. 

گروه  2از  هاآنميالد  تعداد  2313تا  1113ها  برا  پيشبرد اهدافشان تروریسم است، بين سال

ميالد  این  2314تا  2313گروه افزایش پيداکرده است و طي چهار سال گذشته از سال  23به 

تکفير  اطالعات موثقي در  -از تعداد نيروها  جهاد   ینکهباوجودااند. گروه رسيده 53تعداد به 

به طرز چشمگير   هاآنير تعداد ها حاکي از این است که در چند سال اخدست نيست، اما تخمين

ها  خاورميانه در برقرار  نظم و علت این افزایش، ضع  دولت ینترمهمافزایش پيداکرده است. 

ها  ها  الزم را برا  پر کردن این خأل قدرت در برخي مناطق توسط گروهقانون است که زمينه

 (85 :)همان .تکفير  فراهم آورده است-جهاد  

ها  برد و تروریستقدرت رنج مي خألترین کشور  که از شکنندگي دولت و ليترین و اصمهم

خوبي از این خأل برا  ظهور و رشد خود استفاده نمودند، افغانستان بود. افغانستان از تکفير  به

ها  خونين قومي و مذهبي بوده است و زمان استقالل از ایران تاکنون همواره شاهد درگير 

مقتدر مرکز  که بر تمام افغانستان حاکميت داشته باشد، در آن شکل نگرفته  گاه یک دولتهيچ

ها  خصوص بعد از اشغال آن توسط شورو  به مرکز  برا  تجمع گروهاست. این کشور به

جهاد  به بهانه مبارزه با کفر تبدیل شد و بعد از خروج شورو  از این کشور این مرکزیت 

ها  افغانستان به اردوگاه اصلي آموزش سازمان روینازا همچنان به قوت خود باقي ماند.

تکفير  در سراسر جهان تبدیل شد و این آموزش دیدگان افغانستان، به عامل  -تروریستي جهاد  

. )واعظي، مهمي در توسعه تروریسم تکفير  در منطقه خاورميانه و فراسو  آن تبدیل شدند

1313 :53) 
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 مدل مفهومی 

 
 

 مدل مفهومي تحقيق: 1نمودار 

 شناسیروش 
هرا  تکفيرر  در   موضوع این مقاله در خصوص شناخت ابعاد عملکرد  جریران  کهاینبا توجه به  

پيمایشي با رویکرد آميختره   امنيتي است نوع تحقيق کاربرد  و روش انجام این تحقيق –حوزه نظامي 

 باشد.مي

نظران و نخبگان نظامي کشور در حوزه شرناخت مکرر تکفيرر، بره     صاحبجامعه آمار  این تحقيق 

بره  ها  مررتبط برا موضروع تحقيرق     اندرکاران در حوزه  کارشناسان کارگزاران و دستکليههمراه 

چون حجم جامعه آمار  و حجم جامعه نمونه محدود است، جامعه آمرار    باشند.نفر مي 33تعداد 

 م منطبق است.صورت تمام شمار بوده و برهبه

ابعاد عملکردی 
ی جریان های تکفیر
-با رویکرد نظامی 

امنیتی

فرماندهی و 
یساختار سازمان

نظامی و 
عملیاتی

انتخاب اهداف

نیروی انسانیاقتصادی و مالی

عملیات روانی

اطالعاتی و 
امنیتی
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محقق با تشکيل جلسات طوفان مغز  در جامعه کلي بره توليرد ادبيرات و مفراهيم پرداختره و برا       

، نسبت به تکميل مدل مفهومي تحقيرق اقردام نمروده اسرت. سرپ  برا       شدهعنوانبند  موارد جمع

نروی  ابعراد عملکررد     استفاده از روش خبرگي و ایجراد مجردد جلسرات طوفران مغرز ، پريش      

امنيتي مورد تحليل قرار گرفت و با روش تحليرل محترو     –ها  تکفير  با رویکرد نظامي جریان

هرا از  برا  تحليل دادهشد. سپ  ن حوزه پرداخته به احصاء عوامل محيطي داخلي و خارجي در ای

ها  تحليل محتوا و تکنيک درنهایتها  تحليل توصيفي اطالعات، تحليل کيفي اطالعات و روش

 است. شدهاستفادهها  کيفي به اطالعات کمي مربوط برا  تبدیل داده

و اسرناد و مردارك و    کترب معتبرر  ) ا کتابخانره  از روش موردنيراز گرردآور  اطالعرات    منظرور به

 است. شدهاستفاده( ساخته محققمصاحبه و پرسشنامه ) ميدانياینترنت( و 

اسرتفاده شرود    اولدستو اعتبار پژوهش تالش شده است از اسناد و مدارك  روایيمنظور کسب به

زم ها  مبتني بر پژوهش و صاحب اعتبرار، اطالعرات ال  ها  معتبر، از کتا و با مراجعه به کتابخانه

هرا؛ اطالعرات   بنرد  آن تکميل اطالعات پ  از گردآور  و دسته منظوربهگردآور  گردیده است. 

هرا  تکفيرر    اوليه در ميزگرد تخصصي طرح و با نظریه افراد متخصص در امور مربوط به جریان

تکميل گردید. از حيث پایایي پژوهش، مقدار متغير ناسرازگار  کره از روش سلسرله مراتبري و برا      

زوجري بررا  کليره ابعراد و      هرا  مقایسره اسرت و بایرد در    شدهمحاسبه AHP افزارنرمتفاده از اس

 باشد، این مهم در پژوهش حاضر برآورده شده است. 3.1کمتر از  هامؤلفه

 های تحقیقو یافته هاداده وتحلیلتجزیه
 و نتایج حاصل از آن بيانگر این مطلب است که ابعاد عملکرد   شدهانجامبررسي مطالعات 

ها  تکفير  ابعاد جریان ترینمهمشود. یکي از ها  تکفير  بر اصول مشخصي انجام ميجریان

ها  اطالعاتي خود به منطقه هدف و شناسایي جغرافيایي اهداف کليد  و نقاط عناصر و تيم بانفوذ

ها  ناراضي، برآورد همچون مذهبي و قومي و گروه ا  مردمي،هضع  و قوت نيروها و ویژگي

فرماندهي و امنيتي دارا  قدرت  ازنظرها کنند. همچنين آنعملياتي و اطالعاتي خود را کامل مي

باشند. یکي دیگر از ابعاد تشکيالتي و ساختار  باالیي هستند و دارا  نظام سلسله مراتبي مي

ها  خاص نظامي و عملياتي ویژگيامنيتي،  –ا رویکرد نظامي ها  تکفير  بعملکرد  جریان

 تکفير  است. ها جریان



 

 1433زمستان ، 68، شماره نوزدهمسال  -فصلنامه مطالعات دفاعي استراتژیک   254

ویژه استفاده از فضا  این حرکات و عملکرد با استفاده از امکانات تبليغي داخلي و خارجي به  

منظور جذ  هواداران، یکي از اصول مهم دکترین عملياتي مجاز  و همچنين عمليات رواني به

 ها  تکفير  است.هداعش و گرو

وحدت و همگرایي جهان اسالم در قبال  تهدیدکنندهامنيتي  -ابعاد عوامل نظامي بند اولویت

 ذیل احصاء گردید. شرح بهميان کل عوامل  ها  تکفير  و وزن موزون هر عامل درجریان

ها اهميت آن اساس برامنيتي جهان اسالم -عوامل احصاء شده نظامي سپ  در این مرحله از تحقيق،

گردیده و در  دهي وزن، شدهتوزیع ها پرسشنامه درتوسط جامعه خبرگي  شدهدادهها  در پاس 

 مجدد قرار گرفت. موردمحاسبهماتری  مقایسه زوجي به شرح ذیل 
 وحدت و همگرایي جهان اسالم تهدیدکنندهامنيتي  -عوامل نظامي بند اولویت: 1 جدول

 تکفير  و وزن نهایي هر عاملها  در قبال جریان 

 مؤلفهوزن  هامؤلفه ابعاد

در هر یک 

 از ابعاد

وزن  وزن ابعاد

نهایي 

 هامؤلفه

ایجاد رعب و  منظوربهو وحشيانه  رحمانهيباقدامات  عمليات رواني

 وحشت

3.382 3.231 3.355 

 3.123 3.281 عمليات رواني با استفاده از زور و خشونت

 3.316 3.377 از عمليات سایبر  و فضا  مجاز استفاده گسترده 

اطالعاتي و 

 امنيتي

 3.323 3.215 3.131 شناسایي و اشراف اطالعاتي در مناطق هدف

 3.372 3.345 قبل از تهاجم و تصرف هدف  سازنهيزمنفوذ و 

 3.114 3.547 نوین  هاروشرعایت اصول حفاظت اطالعاتي با 

 نيرو  انساني

 

 

 

 

 

 3.354 3.182 3.371 تخصصي  روهاينو جذ    ريکارگبه

اولویت حفظ نيرو  رزمي و عدم درگير  در 

 طرف مقابل پرقدرتتهاجمات 

3.113 3.317 

با استفاده از توانمند  آموزشي  روهاينآموزش ویژه به 

 همسو  هاگروهحامي و   کشورها

3.536 3.368 

نظامي و 

 عملياتي

 3.313 3.156 3.343 تحرك زميني باال

 3.327 3.111 نظامي باقدرتپرهيز از رویارویي مستقيم 

 3.317 3.381 اتيعملقدرت مهندسي باال در پشتيباني 

 3.378 3.331 در چند نقطه با استفاده از حداقل نيرو زمانهمعمليات 
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و   ريپناه گاستفاده از جمعيت و نيرو انساني برا  

 نفوذ

3.132 3.333 

 3.364 3.343 و اقدامات پدافند  ابتکار  يرخطيغدفاع 

فرماندهي و 

ساختار 

 سازماني

 3.352 3.317 3.753 قدرت تشکيالتي و ساختار 

 3.317 3.253 رمتمرکزيغفرماندهي متمرکز و اجرا  

خاص   هايژگیوانتخا  مناطق هدف با توجه به  انتخا  اهداف

 انساني و جغرافيایي

3.887 3.375 3.343 

 3.323 3.333 رگذاريتأثتصرف مناطق کليد  و 

 3.338 3.3.82 3.311 منابع از امکانات محلي نيتأم اقتصاد 

 3.322 3.384 شدهتصرفاتکا به درآمد نفتي مناطق 

حامي و   کشورهامالي و تجهيزات از  نيتأم

 همسو  هاگروه

3.537 3.333 

 گیری و پیشنهادهانتیجه

 :گیرینتیجه -الف

دانند و در اعتقاد ، خود را پيرو سل  صالح مي ازلحاظها  تکفير  به تبعيت از سلفيان جریان

امنيتي  –اَعمال، رفتار و اعتقادات خود و همچنين در ابعاد عملکرد  مخصوصاً در مسائل نظامي

 تابعين دارند. ، صحابه و(صلي ا... عليه و آله و سلم) اسالمسعي در تابعيت از پيامبر 

ثباتي و ناامني در کشورها  امنيتي و ایجاد بي –با توجه به اینکه سؤال تحقيق به مشکالت نظامي

-پاس  داد که مهم گونهاینتوان مي گردد،اسالمي منطقه، با توجه به انحراف در مسئله جهاد برمي

رواني با  عملياتمنيتي، بعد ا –ها  تکفير  با رویکرد نظاميترین بعد از ابعاد عملکرد  جریان

ایجاد رعب و وحشت و استفاده از زور و  منظوربهو وحشيانه  رحمانهبياستفاده از اقدامات 

دروني کردن  منظوربهسایبر  و فضا  مجاز   عملياتخشونت و اشاعه این موضوع با استفاده از 

ا  برا  وامل نقش بسيار عمدهتنش و مقابله با فرق اسالمي و انحراف در فلسفه جهاد است. این ع

هایي که در ظلم ترینبزرگیکي از  دیگربيانبهتهدید وحدت و همگرایي در جهان اسالم را دارند. 

ها  به گروه متأسفانهجهاد است که   واژهدار کردن گيرد، لکهجهان اسالم دارد صورت مي

 د.گوینها  جهاد  ميها  تکفير  جهاد  یا گروهتکفير ، گروه
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ا  را برا  آور خود، خطرات بالقوهو دهشت آفرینوحشتها  تکفير  با ادامه روند جریان 

، تضعي  جبهه هاآنترین عمده که ؛اندآورده وجود بهکشورها  مسلمان منطقه و جهان اسالم 

ها  کشورها  حوزه مقاومت و در منطقه از طریق انهدام زیرساخت صهيونيستي ضدمقاومت 

و نشان دادن یک چهره خشن از اسالم در سطح جهان،  هراسي اسالمکمک به پيشرفت پروژه 

در بين  کشي مسلمانانداز  جنگ و تضعي  جهان اسالم از طریق ایجاد اختالفات مذهبي و راه

ال  اسالمي ایران در منطقه و ارائه یک چهره خشن و ساز  منفي از انقکشورها  اسالمي، مدل

ها در طلبيها و جنگ، افزایش سطح خشونتصلي ا... عليه و آله و سلم() محمد التقاطي از اسالم نا  

 باشد.ثباتي و ناامني در کشورها  اسالمي منطقه ميجوامع اسالمي و افزایش سطح بي

 پیشنهادها: -ب

ا  همچون تقویت ساختارها  سازماني و تجهيزاتي نيروها  مسلح هدر این راستا حرکات ارزند

امنيتي ميان این کشورها و  -ها  دفاعيکشورها  اسالمي مخال  جریان تکفير و انعقاد پيمان

انتقال تجار  نظامي حاصل از نبردها  محور مقاومت در عراق و سوریه، انجام عمليات 

تجار  امنيتي با استفاده از نخبگان نظامي جهان اسالم و مستشار ، تقویت مراکز آموزش و انتقال 

پوشش ضع  عملياتي و ارتقاء آمادگي  منظوربهها  دفاعي نيروها  مردمي، استفاده از ظرفيت

گردد. همچنين از سازماندهي و تشکيل نيروها  داوطلب مردمي از نيروها  نظامي پيشنهاد مي

نيروها   کارگير بهها  تکفير  با به تحرکات جریاناهل سنت و تقویت اشراف اطالعاتي نسبت 

افزایي اطالعاتي، جلوگير  از هم منظوربهها مردمي در مناطق مستعد یا تحت اشغال تکفير 

غافلگير  و مقابله با شائبه جنگ شيعه و سني و ترویج اختالفات مذهبي در سطح جهان اسالم 

 نباید غافل شد.

شود نتایج این تحقيق، مي ، پيشنهادشدهارائهها  ها و تحليلبررسي با توجه به اینکه برمضاف  

 کشور قرار گيرد. گير تصميمساز و بردار  در اختيار مراجع تصميمجهت بهره
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 :منابعفهرست 
 ا ، ترجمه مهد  الهي قمشه"قرآن کریم" -

 ، چاپ دوم، مشهد، آئين تربيتيدشتمحمد (، ترجمه 1368) "البالغهنهج" -

 ، چاپ سوم، تهران23، 11، 18، 15 ،14، 13، 6، 2، ج "نور فهیصح"(، 1371) )رحمت ا... عليه(امام خميني  -

 ، تهرانحمت ا... عليه()ردفتر حفظ و نشر آثار امام ، "توضیح المسائل"(، 1378) )رحمت ا... عليه(امام خميني  -

 www.khamenei.ir، قابل دسترسي در: "مجموعه بیانات"(، 1433) ي(العالمدظله)ا  امام خامنه -

 73 مارهش، فصلنامه معرفت، "یابی رویکرد ظاهرگرایانه در فهم قرآنریشه"(، 1366اسعد ، علي ) -

 ليه السالم(ع)صادق ، تهران، دانشگاه امام جعفر "بنیادگرایی و سلفیه"(، 1313پاکتچي، احمد ) -

 جلد یکم، قم، "درون دولت اسالمی ده روز با داعش از"(، 1314تودنهرفر، یورگن ) -

 ، دانشگاه فردوسي مشهد"های تکفیر در اندیشه فقهیبررسی ریشه"(، 1311توکليان اکبر ، محمود ) -

، چاپ یکم، تهران، "های دفاعی و امنیتیامنیت ملی دکترین سیاست"(، 1365تهامي، سيدمجتبي ) -

 سازمان عقيدتي سياسي ارتش

 ، قمخلفا، تاری  "تاریخ سیاسی اسالم"(، 1377جعفریان، رسول ) -

 ، تهران، انتشارات سمت"ای بر روش تحقیق در علوم انسانیمقدمه"(، 1367نيا، محمدرضا )حافظ -

 ، تهران"جغرافیای سیاسی تروریسم تکفیری در قاره آفریقا"(، 1313خداداد ، حسن ) -

 ، قم"یگر یوهابهای تاریخی وهابیت و ریشه"(، 1363خسرو ، احمدعلي ) -

 "الجامع الفرید فی شرح کتاب التوحید"، (ه.ق 1421حزم، قاهره ) دارا بن -

 ، خاورميانه و دموکراسي، تهران"سیاست خارجی آمریکا"(، 1361دهشيار، حسين ) -

 ، دانشگاه گيالن"نقش القاعده در تحوالت عراق"(، 1312رادگودرز ، معصومه ) -

 ، قم، مسجد مقدس جمکران"هاشناخت سلفی"(، 1366اصغر )رضواني، علي -

 85 ماره، مجله ميقات حج، ش"سرچشمه اندیشه وهابیت"(، 1367) ينمحمدحسرفيعي،  -

 "ارائه مدل تحلیل"(، 1312علي؛ جمشيد ، مهد ؛ زماني، سعيد و خسرو ، حميد )رمضاني، حسين -

، دانشگاه "هراسی و نقش آن در صلح و امنیت جهانیاسالم"(، 1313رضا )زادفالح فرشمي، علي -

 گيالن

 ، قم، مشعر"آئین وهابیت"(، 1363سبحاني، جعفر ) -

، دانشگاه فردوسي "بنیادگرایی اسالمی و خشونت با نگاهی بر القاعده"(، 1368زاده، مهد  )عباس -

 هدمش

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/556317
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تکفیری یا الجهادیون، خاستگاه و  سلفیان"(، 1313، سيدحسين )ينیالدنظامعدالت نژاد، سعيد و  - 

 ، تاری  و تمدن اسالمي، تهران"هااندیشه

 ، دانشگاه باقرالعلوم"اندیشه تقریب و امنیت جهان اسالم"(، 1313آباد ، حکيمه )هي نج عزیزال -

 ، قممکی جلد، "و وهابیت یگر یسلف" (،1361)  دمهديسعليزاده موسو ،  -

 مقام معظم رهبر  ، معاونت آموزش بعثهتهران ،"بیداری اسالمی"(، 1311) موسو ، سيدمهد  زادهيعل -
 در سازمان حج و زیارت العالي()مدظله

 ران، صبا، چاپ سوم، ته"وهابیان"(، 1388اصغر )فقيهي، علي -

امنیتی  -ای اسالمی معاصر و پیامدهای سیاسی هفکری جنبش یگونه شناس"(، 1361فوز ، یحيي ) -

 ، تهران"آن در جهان

 ، تهران"جهان نینشمسلمانشناخت کشورهای اسالمی و نواحی "(، 1368زواره، غالمرضا )گلي -

 ، بيروت113 لد، ج"بحاراالنوار"(، ه.ق 1433مجلسي، محمدباقر ) -

 (ليه السالمع)صادق ، تهران، دانشگاه امام جعفر "القاعده بنیادهای فکری"(، 1313محمودیان، محمد ) -

، "های نوسلفیسم بر روند فکری، ایدئولوژیک القاعدهتأثیر اندیشه"(، 1311) محمدمحمودیان،  -

 (ليه السالم)عدانشگاه امام جعفر صادق 

 ، تهران"انقالب و تحول سیاسی در خاورمیانه"(، 1313واعظي، محمود ) -

تهران، سرازمان عقيردتي   ، ماهنامه بصائر، "گری سلفیرهبران فکری جنبش "(، 1314مهدو ، رحمت ) -

 سياسي ارتش

، "و پیامدها( داعش )ماهیت، ساختار تشکیالتی، راهبردها کالبدشکافی"(، 1315) سيدعلينجات،  -

 المللي ابرار معاصرتحقيقات بين تهران، مؤسسه فرهنگي مطالعات و


