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  گرایی مذهبی  شناسی امنیتی فرقه آسیب
  جهان اسالم در 

  عبدالحسین خسروپناه
  
  
  
  

  چکیده
گروه و طایفه جداشده از جامعـه و فرقـه گرایـی، نـوعی کجـروي       ،فرقه عبارت از دسته

مـذهب اصـیل و    جـدایی از  خواهـان  ،اجتماعی است که با تعصب و اطاعت کورکورانه
گرایی مذهبی اسـت کـه    رسمی جامعه است. خدعه و جهالت، دو عامل مهم پیدایش فرقه

گرایی معرفتی و گوهر مدرنیته یعنی فاعـل شناسـاي انسـانی دارد. عوامـل      ریشه در نسبی
شـکاف اجتمـاعی ناشـی از تقابـل      :گرایی عبارتند از رهنگی گسترش فرقهدرون و برون ف

هاي استعماري، بحران هویت دینی،  ات روحی و روانی ناشی از جنگسنت و مدرنیته، تبع
تضعیف معرفت دینی، تخریب ساحت معنویت حقیقی، نهادینه نشدن سبک زندگی، توسعه 

. دو آسـیب مهـم   هاي توطئـه  ناشناخته ماندن سرچشمه و هاي ارتباطی و اطالعاتی فناوري
ـ    شاملگرایی  فرقه جمـع  ، آندنی و راه مقابلـه بـا   ایجاد شکاف در جامعـه و انحطـاط تم

  .است آزادي و ارگانیک بین مفاهیم عقالنیت، ایمان، عدالت، امنیت
  
   اژگان کلیديو

  اسالمی امنیت شناسی، گرایی، مذهب، آسیب فرقه

                                                                                                                                         
 ی و مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران؛استاد حوزه علمیه قم، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالم    
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 مقدمه

هاي جهان معاصر و جوامـع دینـداران بـه ویـژه جوامـع اسـالمی،        یکی از آسیب
نزاع میان مسلمانان شده است. امـروز  گرایی مذهبی است که باعث تشتت و  فرقه

هاي نوپدید دینی به صـورت وارداتـی    هاي مذهبی و معنویت ترویج ادیان و فرقه
ها  شناسی ضد فرهنگ نگارنده در کتاب جریان و شوددر میان عموم مردم دیده مى

اصـطالح   ایـن  .گرایی دینی و مذهبی یاد کرده است عنوان کثرت ااز این جریان ب
توسط جان هیک، فیلسوف انگلیسی در فلسفه دین بـا غـرض اثبـات    ر با نخستین

گرایـی   اینک مـدلی از کثـرت   شد، ولیحقانیت برابر همه ادیان و مذاهب مطرح 
  .ارائه شده استایجاد تفرقه میان مسلمانان براي هاي مذهبی در جهان اسالم  فرقه

و گـرایش بـه    گرایی و علـل پیـدایش   این نگاشته به مباحث چیستی فرقه و فرقه
  پردازد. گرایی مذهبی و نقش آن در فروپاشی و بحران امنیت اسالمی می فرقه

  
  گفتار اول: مقدمات مفهومی

  فرقه چیست؟
به معنـاي راه، طریـق عمـل و نظـام رفتـاري اسـت       در لغت  Sectفرقه و واژه التینی 

ـ انـد.   برخی نیز فرقه را به معناي کـیش گرفتـه   ).665: 1370 (ساروخانی، در ن واژه ای
: 1375 دسـته، گـروه و طایفـه آمـده اسـت (معـین،        ادبیات فارسی به معناي جدایی،

بخشـی از جامعـه کـه از    بـه  هـم  فرقـه  . )17092ـ 17094: 1377، و (دهخدا) 2523
رود کـه جنـبش    و هم درباره آئینی به کار میشود  میمذهبی رسمی جدا شده، اطالق 

و غیره را به همراه داشته باشـد (آقابخشـی،    طلب ملی، زبانی، مذهبی، سیاسی جدایی
ماننـد بـه    ،ی براي تعریـف کـیش  ). جی.ام. یینگر بر معیارهای611: 1383 راد، افشاري
وجـوي تجربـه عرفـانی، فقـدان سـاختاري       هاي مختلـف در آمـدن، جسـت    صورت

 .)712- 713: 1376ورزد (گولد و کولـب،   سازمانی و وجود رهبري فرهمند تأکید می

تجـارت، سـالمت جسـم،     ،سیاسـت، مـذهب  ماننـد   ، حول هـر محتـوایی  یک فرقه
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  ).  222: 1388 (سینگر، گیردشناسی و غیره شکل می روان
گروه مذهبی است که در اعتراض به گروه مـذهبی دیگـر   یک فرقه در اصطالح، 

شود. تشکیل فرقه به صـورت   آید و معموالً از گروه مذهبی اصلی جدا می پدید می
آن بیشتر اعضاي  و کند ي، اعمال آیینی و معیارهاي اخالقی تجلی میحمایت اعتقاد

هـاي اولیـه و    ها و معیارهـا در واقـع بازگشـتی بـه شـکل      ینیعقیده دارند که این آ
همچنـین فرقـه بـه     ).627ــ  628: 1391 تر مذهب خاصـی اسـت (راسـخ،    خالص

نـان ایمـان و   شود که وجه امتیاز اصلی و اساسی آجماعت شبه معنوي نیز گفته می
که نفس پیوندها، ارتباطات و تعامالت خاص درونی اسـت  بل، نیست عقیده خاص

در رأس آن، فرد یا افرادي قـرار   شود و معموالً برقرار میبه آن که میان افراد وابسته 
  .)1389 (شهرستانی، ها هستند دارند که نماد، مظهر و غایت و مایه قوام این پیوند

  
  گرایی چیست؟ فرقه
در  Sectaاز ریشـه التـین    Sectarianismدر عربی و » الطائفه«گرایی معادل  هوم فرقهمف

آمیز حزبی یا مسلکی و افکار محدود به فرقه خـاص   به معناي عقاید تعصبانگلیسی 
). این اصطالح از نظر تاریخی بـراي  1369 (آریانپور،است و یک دنده در عقاید خود 

شناسـی اجتمـاعی و    ده شـده و در علـم انسـان   هاي مـذهبی اسـتفا   بندي تفاوت دسته
  مورد توجه قرار گرفته است.   1960شناسی یک مفهوم اصلی است که از دهه  جامعه

شـود کـه    در این گفتمان که از عمومیت بیشتري برخوردار اسـت، تأکیـد مـی   
اي سـامان   ها را به صورت تازه اند روابط اجتماعی انسان ها غالباً درصدد بوده فرقه
خود اجتماعی کنند ها و الگوهاي زندگی خاص  هاي تازه را با ارزش و نسل دهند

، راه و شیوه عمل مبتنی بر سرسـختی در  ها پس این فرقه ).328: 1390 (همیلتون،
عقاید متعصبانه یک مکتب معنوي، سیاسی و فلسفی را به رهروان خـود معرفـی   

  . حکایت دارد گرایی کنند که از فرقه می
پـذیر   ر علوم اجتماعی با توجه به نظریه کجروي بـر نیـاز بـه جامعـه    گرایی د فرقه

هنمــا و مشــوق نقــض اهــا کــه ر شــدن فــرد در درون نظــامی از هنجارهــا و ارزش
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). از 399: 1385 (سـلیمی و داوري،  دکنـ  تکیه مـی  ،هنجارهاي مسلط در جامعه است
و فرهنگـی و  هاي متفاوت و کجر گرایی براي توصیف و فهم هویت گروه فرقهاین رو 

و در نگـاه  رود  میاي که سلوکشان از روال عادي فراتر  رود؛ به گونه مذهبی به کار می
با ایـن  ). این اصطالح 437: 1385 (مالرب، رسد میمردم به ریشخند یا رسوایی بیشتر 

و  از نظر کمـی محدود شود که  اندیشه و عمل کسانی میشامل شناختی  تفسیر جامعه
بنـابراین   .)665: 1370 (سـاروخانی،  گـذرا هسـتند  اغلب ین و یآمنفک از بدنه اصلی 

  گرایی عبارت است از: هاي فرقه ترین شاخص مهم
  ؛پذیري کجروانه از طریق نفی هنجارهاي مسلط در جامعه جامعه. 1
  ؛نمایی متفاوت سازي متصلب نوپدید با تکیه بر هنجارسازي و ارزش هویت. 2
  ؛اجتماعی و محیطی افتادگی و انزواي فرهنگی، جدا. 3
  ؛یت اعضا و هواداراندتمرکزگرایی در مدیریت و محدو. 4
  .ساختار گروهیبودن موقتی و غیرپایدار . 5

بـه  در آمیختـه اسـت و   » طبقه«گرایی گسترش بیشتري یافته و با  اینک مفهوم فرقه
هـاي   هایی است که داللـت  واژهاین اصطالح از کاربردي نکوهشی دارد. طور مجازي 

اي گسـترش   و چنانچـه در جامعـه  دارد معناي تعصب نسبت به فرقه معین به اي  هتاز
انجامد و مانع وحدت و نیرومنـدي جامعـه    یابد به گسیختگی و پاره پاره شدن آن می

گرایی در فرهنگ علوم سیاسی نیـز بـه معنـاي قطـع      فرقه .)1388(الدسوقی،  شود می
ید نسبت بـه گـروه خـود و در نتیجـه     رابطه با افراد بیرون از یک گروه و تعصب شد

    ).259: 1381 (علیزاده،است  تبدیل شدن به یک دسته جدا از مردم
گانه وراثت، وفاداري و اطاعت، باورمندي ناشی از تعصـب   عالوه بر ارکان سه

آید کـه   گرایی به شمار می ها نیز یک رکن مهم فرقه تولید شده توسط رهبران فرقه
سازد. بـا   گرایانه فراهم می و رفتار فرقه  فرقه يگرایی اعضاانگیزه الزم را براي هم

گرایی بر ارکان چهارگانـه وراثـت،    توان گفت که فرقه توجه به تعریف مذکور می
  دهند.  افزایی را تشکیل می وفاداري، اطاعت و تعصب استوار است که رابطه هم
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  هاي نوپدید مذهبی فرقه
نوپدیـد دینـی اغلـب یـا از مرزبنـدي       هـاي  هاي مذهبی و گـروه  ها و جنبش فرقه

گریزانه از خـود   کنند و یا به نام شریعت، رفتارهاي شریعت شریعتمدارانه فرار می
هـا بـر مبنـاي     ، پذیرش اطالق دینـی بـر ایـن فرقـه    دلیلدهند؛ به همین  نشان می

  توحیدمدارانه غیرممکن است.

کـه آثـاري    ـبریتانیاـ  شناسی دانشگاه ابـردین اسـکاتلند   استاد جامعه ،استیو بروس
هـا   منشأ و ماهیت جنبشرابطه با در  ـ درباره سکوالریسم در جهان غرب نوشته است

ها اعتقـاداتی روشـن و مشـخص     که این گروه کند هاي نوپدید دینی اظهار می و فرقه
و ابعاد جوامع سکوالر معاصر غربـی را   اند در حاشیه جوامع غربی قرار گرفته ،ندارند

  ).99ـ100: 1383 (ضابط،کنند  می تأویل معنوي
هاي نوپدید مـذهبی تنهـا بـر پـارادایم      پس توجیه اطالق پسوند دینی به فرقه

شـناختی متـأثر از    شـناختی و یـا جامعـه    هاي روان انگارانه (مبتنی بر رهیافت مادي
مدرنیسم و پسامدرنیسم) ممکن است نه بر پارادایم خداباورانه و توحیدي (تکیـه  

بودن ماهیت دین و دریافت آن با وحی از منبع الیزال الهی). چون در بر فرامادي 
انگارانه که معموالً تحت تأثیر نظریات اندیشمندان علـوم اجتمـاعی    پارادایم مادي

مانند ماکس وبر، امیل دورکیم، الکسس مـارکس، فرویـد و... اسـت دیـن زاییـده      
ي جامعه اسـت و منشـأ   شرایط روحی و روانی افراد یا شرایط اجتماعی و اقتصاد

دیــن در ایــن  ).64: 1389 و (پیروزمنــد، )250: 1392 (خســروپناه، الهــی نــدارد
اخالقـی و   يهـا  اي از باورداشـت  نگرش یک پدیده اجتماعی است که مجموعـه 

بخشـی   ترین کارکرد آن انسجام گیرد که مهم رفتارهاي مقدس و رازآلود را دربرمی
پــردازان  تــرین نظریــه ی از شــاخصاخالقــی جامعــه اســت. امیــل دورکــیم یکــ 

ها  اي از باورداشت دین نظام یکپارچه«معتقد است: در این باره شناسی دین  جامعه
که جدا از چیزهاي  یو عملکردهاي مرتبط با چیزهاي مقدس است، یعنی چیزهای

هـا و   آید. ایـن باورداشـت   و در زمره محارم به شمار میاست دیگر انگاشته شده 
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کنند در یک اجتمـاع اخالقـی واحـد     کسانی را که به آن عمل میعملکردها همه 
   ).47: 1915(دورکیم، »کند همبسته می

دین در پاردایم خداباورانه یا توحیدي که تحـت تـأثیر تعـاریف اندیشـمندان     
کننده اعتقادات، اخالقیات و رفتارهایی اسـت کـه    محور تعیینقرار دارد، اسالمی 

رساند و بر این اساس، بدون پیامبر و وحـی معنـاي    بشر را به سعادت و کمال می
  .  )231: 1389 و (پیروزمند، )241: 1392 روشنی ندارد (خسروپناه،

هـاي   بستر مناسبی بـراي فهـم چگـونگی دگرگـونی     ،گرایی ها و فرقه مطالعه فرقه
هاي مذهبی جدید و دینی است. علت این امر آن اسـت کـه در همـه     جدید در سنت
هاي جدیدي از بطن دین  ها و حرکت هاي تاریخی همواره گروه دوره ادیان و در همه
اي و  اند که همگی در ابتداي پیـدایش، مـاهیتی مـذهبی و سـپس فرقـه      به وجود آمده
تقویت همبستگی اجتمـاعی بلکـه   راستاي اند. در این مقطع، ادیان نه در  محفلی داشته

هـا دوبـاره     هعمومی به ایـن نحلـ  اما با فراگیرشدن و اقبال  ؛کنند برخالف آن عمل می
  .)234: 1383 (حاجیانی، کنند دهنده خویش را ایفا می کارکرد انسجام بخش و پیوند

  
  چیستی امنیت 

و تنها زمانی ایـن  است منیت به دلیل کاربرد زیاد از بداهت مفهومی برخوردار اواژه 
مشخص  شود که مخاطب در مقام ارائه یک تعریف مدون و وضعیت نقد و نفی می

مـورد تعریـف در    150در متـون تخصصـی بـیش از    دلیل براي آن برآید. به همین 
توان مجموع این تعاریف را با توجه بـه   که می است با این واژه پیشنهاد شدهرابطه 

    .)9ـ29: 1380 (افتخاري، نوع گفتمان حاکم بر آنها به دو دسته اصلی تقسیم کرد
  

  تعاریف سلبی از امنیت )الف
و از حیـث تعـداد از    تعاریف که از حیث پیشینه تاریخی از قدمت بیشـتر  در این

شود. اطـالق   شناسانده می» نبود تهدید«برخوردار است، امنیت به  يپیروان زیادتر
 ـ  کـه تهدیـد باشـد    ـاست که امنیت با نبود چیز دیگري  دلیل وجه سلبی به این 
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وضعیتی کـه در  « ست از:تعریف عمومی امنیت عبارت ابنابراین شود.  تعریف می
و یـا در  قـرار نگیـرد   در معرض تهدیـد  آن منافع بازیگر از سوي دیگر بازیگران 

صورت احتمال وقوع، تهدیدشونده از امکان و توان الزم براي مقابله، مهار و دفع 
  1.)1390 (افتخاري، »آن برخوردار باشد

تعـاریف سـلبی   آیـد،   که از ارکان مفهومی مندرج در تعریف باال بـر مـی   چنان
  ین معنا که:ه امحور هستند. ب افزارانه و قدرت نگر، سخت عموماً برون

دیگـر  در مقام شناسایی و تعریف امنیت یک بازیگر، نوع رفتار بازیگران  )الف
  ؛نگري) دهد (برون را مالك قرار می

در  …مالحظات مربوط به میزان توانمندي نظـامی، اقتصـادي، انسـانی و    )ب
  ؛افزارگرایی) ند (سختهست شان از اولویت نخست برخوردار نیتیبرآوردهاي ام

براي مدیریت ناامنی و تقویت ضریب امنیتی بازیگر، بـه راهبـرد عمـومی     )ج
  .محوري) افزایش قدرت قائل هستند (قدرت

  
  از امنیت تعاریف ایجابی )ب

هسـتیم   نگـري  گانـه سـلبی   هـاي سـه   شـاهد نقـد ویژگـی    ،در این تلقی از امنیت
  ).1390خاري، (افت

توجـه  ، هـاي داخلـی   ها به تهدیدات خارجی و غفلـت از آسـیب   انحصار ناامنی
افزارانه و اشکال نوین قدرت نرم کـه از نفـوذ بیشـتري در     به مالحظات نرمنکردن 

غفلت از نقش سازنده و بالمنازع سـرمایه اجتمـاعی    و معادالت امنیتی برخوردارند
نگري مطرح هستند. با  صلی ناقص ارزیابی سلبیبه عنوان سه دلیل ا سازي در امنیت

اي از امنیت را کـه معـرف    تعریف تازه دکتر افتخاريبه اعتبار نقدهاي وارده، توجه 
امنیت، وضعیتی است کـه  «. وي معتقد است: دهد رویکرد ایجابی است، پیشنهاد می

اي کـه   گونه وجود دارد؛ به یهاي بازیگر، نسبت متعادل ها و داشته در آن بین خواسته

                                                                                                                                         
هاي دینی، به کوشش دکتر حسین هوشنگی و دکتر احمـد   ی از جریانف. منبع: بنیادگرایی و سلفیه بازشناسی طی1

  ش. 1390انتشارات دانشگاه امام صادق، پاکتچی، 
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  ).1390(افتخاري،  »کند می نزد اعضاي آن واحد سیاسی، تولید رضایت
نگر (یعنی اولویت را به  شود، رویکرد ایجابی اصوالً درون که مالحظه می چنان

افزارگرایانه (یعنی از خواسته و داشـته   دهد)، نرم تحوالت و مالحظات درونی می
شـود) و   محرومیت نسبی تبیین مینند ماو نسبت بین آن دو در قالب مفهوم نرمی 

  دهد) است. (یعنی امنیت را به رضایت و نه قدرت، تقلیل می» فراقدرتی«
کـه رویکـرد ایجـابی از    کـرد  توان ادعـا   با توجه به وضعیت جهان معاصر می

تجویزي بیشـتري بـراي درك اوضـاع امنیتـی و تجـویز       ـ ظرفیت و توان تحلیلی
  گونه برشمرد: توان این را می دار است. دلیل این امرراهبردهاي مؤثر امنیتی برخور

مبـین ایـن واقعیـت     1»فرهنگـی شـدن  «است. پدیده  »فرهنگی شده«، امنیت )الف
انـد و   ها از حد یک ابزار یا یک بعد براي امنیت فراتر رفته است که هنجارها و ارزش

طالعـاتی نـوین   مـوج م همین دلیل در نتیجه، در تکوین ماهیت امنیت مؤثر هستند. به 
بـه مثابـه مراحـل     ــ  محـوري  وري و دانشاگري، اقتصاد محوري، فن امنیت از نظامی
اسـت.  شـده  تمدنی استوار بر ابعاد  ـاي که جهان آنها را تجربه کرده   اصلی چهارگانه

مـدنی   ههـا، پایـان تـاریخ، جامعـ     برخـورد تمـدن  مانند هاي امنیتی کالنی  طرح نظریه
    2ا و... مؤید این مدعا در گستره جهانی است.ه گوي تمدنو جهانی، گفت

اي  به مقوله ـ 3موسوم به قدرت سختـ افزارانه   اي سخت قدرت از پدیده )ب
مبنـی بـر    5تبدیل شده است. تحلیـل جـوزف نـاي   ـ  4موسوم به قدرت نرم ـنرم  

افزارانـه و   اي از قدرت پدیدار شده که در وراي مالحظات سخت اینکه منابع تازه
ها بـه مراتـب    دارد که ذهنیتاین داللت بر  ،کند می اد جذابیت و اقناع عملبر بنی

                                                                                                                                         
1. Culturalization. 

پدیده فرهنگی شـدن امنیـت را بـه صـورت      »ملی امنیت فرهنگ« کتاب در همکارانش و کاتزنشتاین .2
 گیـري  شـکل  جهـانی،  سیاسـی  فرهنـگ  رسـمی،  نهادهاي نقش آن در که اند دهکر مطرحمنظم و مدرن 

مانند  فرآیندهایی شدن فعال باالخره و نوین هنجاري شدن پدیدار فراملی، یا ملی خرده نوین هاي هویت
 قـرار  خاص توجه مورد امنیتی، موضوعات مدیریت و تحلیل عرصه در داخلی و اجتماعی شناختی، بوم

 ). 11ـ39: 1380 (افتخاري،رویکرد نگاه کنید به  این اولیه اصول با آشنایی براي. اند گرفته
3. Hard Power  
4. Soft Power 
5. Juseph Nye 
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 ندهسـت  هـا اثرگـذار   دهی به رفتارها و تعریف موقعیت ها در شکل بیشتر از عینیت
 1. به عبارت دیگر، امنیت را باید در شبکه ارتبـاطی تصـاویر  )35ـ82: 1387(ناي، 
  ).30: 1385 د (افتخاري،کروجو و تعریف  جست

   
  امنیت سطوحج) 

  شود و مرکـب از سـه   وجهی ارزیابی می اي سه مطابق رویکرد جامع، امنیت پدیده
  تحلیلی است: سطح

بخشی از امنیت است که از چیستی امنیت  2منظور از ایده :ایده امنیتیک سطح 
عد ذهنی آن را نزد مخاطبان سامان میگوید  میسخن  هـا   ها با آرمـان  دهد. ایده و ب

ترین بخش یک پدیـده   م نر چنین . همهستند انتزاعیدلیل و به همین ارند ارتباط د
  یابد. هاي امنیتی تجلی می دهند که در قالب نظریه امنیتی را شکل می

دو حوزه ذهـن و عـین و واقـع در    میان توان  منافع را می :منافع امنیتدو سطح 
فعت به دلیـل ویژگـی   گرایی تلقی کرد. به عبارت دیگر، من واقع ـ گرایی مرز آرمان

تواند به بازتعریف آرمان در چارچوب مقتضـیات زمـانی و مکـانی     میاش   دوگانه
  .ا را به درك عمومی میسر سازدهترتیب، امکان انتقال آنبه این و شود منتهی 

بخش عینـی امنیـت اسـت کـه      ،منظور از فیزیک امنیت :فیزیک امنیت سهسطح 
عد بررسی می نخسـت مالحظـات سـاختاري کـه بـه نحـوه       : شود معموالً در دو ب

سـازي مربـوط    دهی و ارتباط درونی عناصـر اصـلی و اثرگـذار در امنیـت     سازمان
هاي اجرایی که بازیگر براي تحقق امنیت و صـیانت از آن   روشو سپس  شود می

افـزاري   برد. فیزیـک امنیـت داراي ابعـاد سـخت     یا مقابله با ناامنی از آنها بهره می
افـزاري (نحـوه ارتبـاط، ضـوابط و قواعـد ارتبـاطی و        ع و...) و نرم(سازمان، مناف

  ).291ـ 316: 1386 ،(بوزان و دیگران رفتاري و...) است
  

                                                                                                                                         
1. Images 
2. Idea 
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  هاي مذهبی  گفتار دوم: عوامل پیدایش فرقه
هـاي مـذهبی و نوپدیـد     در مورد بسترشناسی و علل ظهور، ترویج و گسـترش فرقـه  

ان مطرح شده است. حضرت امـام علـی   دینی تحقیقات گوناگونی از سوي اندیشمند
کسـی  : «فرماینـد  دارند، ایشان مـی  اي تصوف فرقهتعبیر جالبی از  (ع)بن موسی الرضا

 (قمـی، » شود، مگر از روي خدعه و مکر یـا جهالـت و حماقـت   قائل به تصوف نمی
گـران و مرجـع    روایت، دو گروه مرجع فاعلی یعنی خدعـه براساس این ). 57: 1414

  ).42: 1389(کرمانی،  آیند ها به شمار می اهالن علت وجودي فرقهقابلی یعنی ج
تـرین راهبردهـاي    هـا در جوامـع، یکـی از مهـم     طلبانه فرقـه  مدیریت منفعت 
اهـداف مشـخص سیاسـی یـا تجـاري از آن        سازي است که براي رسیدن به فرقه

گرایی هم یک چـالش سیاسـی اسـت تـا بـه اسـتقالل        کنند. پس فرقه استفاده می
تـا  شـود   محسـوب مـی  چـالش اقتصـادي   یـک  هـم   ،یاسی جامعه آسیب بزنـد س

سودآوران استعمارگرا بتوانند از این طریق، مذهب را به بازار کسب درآمد تبدیل 
ـ مـذهبی بـه    تا با نشر توریسم معنويآید  به شمار میکنند و هم چالش فرهنگی 
هـاي   هاي امپراتوري گري ها و سلطه طلبی سلطه بنابراین مذهب اصیل آسیب بزنند.

  .شود اقتصاد و فرهنگ می ،گرایی در حوزه سیاست استعمارگر باعث تفرقه
سـازي ناشـی از دنیـوي شـدن      فرایند فرقه که برخی از محققان بر این باورند

سکوالریزاسیون و عرفی شـدن کلیسـا و مـذهب مسـیحیت، باعـث       .کلیسا است
گذارانـه را تحقـق    نوین بـدعت  هاي دینی شده و تحوالت ها و فرقه پیدایش گروه

جوامع دنیـوي  میان  یکند که رابطه نزدیک فن نیز تصریح می.بخشیده است. آر.کی
  .)297: 1390 اي وجود دارد (همیلتون،  و برخی از انواع اعتقاد مذهبی فرقه

فناوري اطالعات و ارتباطات به عنوان مرکز ثقل تحوالت دنیاي جدید و کنترل و 
فضاي مجازي، به عنـوان هسـته مرکـزي تولیـد قـدرت توانسـت       بازي اطالعات در 
هاي اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادي و امنیتی را دچـار تحـول    بسیاري از عرصه

؛ ولـی بـه   هسـتند   فناوري و هم مضمون اطالعات مهـم  . در این زمینه همکند بنیادین
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ها عامل  و انگاره تصاویر ،ذهنیاتاز این رو شود. مضمون اطالعات توجه بیشتري می
(گـروه مطالعـاتی    آیدمهم بازیگران دولتی و غیردولتی در عصر اطالعات به شمار می

 ).69: 1389مرادي، ()، 281ـ297: 1387 امنیت،

انگـاري   از فرایند جهانی  با این اوصاف، تأثیر تمدن و تکنولوژي مدرن برآمده
دور تـوان از نظـر    نمیبر دگرگونی و بهتر شدن وضع زندگی مادي بشر را هرگز 

نباید نادیده گرفـت کـه تمـدن مـدرن یکـی از      هم داشت؛ اما این واقعیت تلخ را 
ترین ساحت وجودي خود یعنی روح ملکـوتی   عوامل مهم غفلت آدمیان از اصلی

 . و در نتیجه فروپاشی بنیادهاي اخالق و معنویت در جهان معاصر بوده است

هاي نوپدید فرهنگی،  سازي آورده ز جهانیسا عقالنیت و تکنولوژي مدرن، زمینه
هاي نوپدید دینـی در عصـر جدیـد     رفتاري و اجتماعی از جمله ترویج جهانی فرقه

اي  هـاي مبادلـه   و ظرفیـت  هـا  ها از قابلیت گیري این فرقه بهرهبه همین دلیل، است. 
هاي ارتباطی و اطالعاتی در فضاي سایبر باعث فراهم شدن بسـتر آسـان و    فناوري

عامل فاعلی و عامل قابلی این پدیـده شـده کـه ممکـن     میان مرز ارتباطی حد و  یب
  اندازه شرق تا غرب کره زمین باشد.  است فاصله جغرافیایی و فرهنگی آنها به 

هاي الزم براي پذیرش یک پدیده اجتماعی جدید ماننـد   برخورداري از ظرفیت
آن پدیـده اسـت. جابجـایی    تـرین علـل تـرویج     هاي نوپدید دینی یکی از مهم فرقه

محسـوب   گرایـی  هـا و فرقـه   ناگهانی در قدرت سیاسی از علل بروز و ظهور فرقـه 
 هاي له تمایالت و گرایشئالدین اسدآبادي با توجه به همین مس . سید جمالشود می

ها را دنباله انشقاق اساسی در دستگاه رهبـري جامعـه اسـالمی     سازي اي و فرقه  فرقه
در پی تبدیل خالفت اسالمی به سلطنت، جامعـه  «گوید:  ند و میدا یعنی خالفت می

افراد تقسیم شد و هرکدام از آنها فرقه شدند و هر فرقه   مستحکم اسالم تجزیه و به
  ).308ـ309: 1375 (موثقی، »ها و تمایالت خود رفت به دنبال خواسته

 هکـه در حاشـی  ها معموالً در میان افراد محروم و کسانی  به نظر ماکس وبر، فرقه
آنها  هرا دربار» الهیات خاص محرومان«کنند و اصطالح  اجتماع قرار دارند، رشد می
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هـا را اعتـراض بـر ضـد نظـم       برد. عالوه بر ماکس وبر، ترولش نیز فرقـه  به کار می
بر احساس محرومیـت   ،موقتبه طور داند که به وسیله آن، افراد محروم  موجود می

ـ آ وي بـر آن اسـت کـه     ).111: 1381 (تامسون، آیند فایق می در  اي  هـاي فرقـه   ینی
هاي دینی براي رفع محرومیت اقتصادي، انقالبی نمـادین را بـه    حل ه راهئارا راستاي

  ).235: 1383 (حاجیانی، نشانند جاي یک تغییر بنیادین در ساخت اجتماعی می
ز پیدا اي از عوامل مختلف اعم ا گرایی، محصول مـجـمـوعـه پـیـچـیـده فرقه

هـاي   خواهی فطرتشان اسـت. گـروه   ها در معنویت و پنهان از جمله خطاي انسان
هـاي مختلـف    هاي ارتباطی و اطالعاتی به تنوعی از انسان گرا به مدد فناوري فرقه

هاي اجتماعی گوناگون دسترسی  هاي متفاوت سنی، جنسی و با موقعیت با ویژگی
اي براي ایجاد آمادگی پذیرش رفتـار   القوهو توان باند  کردهواسطه پیدا  آسان و بی

در یـک روابـط شخصـی     يکه فرد آورند. هنگامی اي را در آنان به وجود می  فرقه
هـاي عـادي زنـدگی قـرار      برنامه آموزشی یـا مشـغولیت   ،معنادار، شغل، تحصیل

اسـت   هـا  نداشته باشد بیش از دیگران مستعد گرفتار شدن در چنگ انـواع فرقـه  
 ).225 :1388 (سینگر،

یـاد   شناسان از یـک نـوع ادیـان بسـیار جدیـد      از اندیشمندان و جامعه برخی 
اند که نیاز جدید جهان غرب به معنویت و شریعت و دلزدگی از تکنولـوژي   کرده

است و خصوصـیت فروکاسـتی دیـن در آنهـا،     آن و نظام ماشینی، عامل پیدایش 
گـراي   هاي فرقه واقع جنبشادیان اصلی است. در  تر و مشهودتر از  بسیار ملموس

نوپدید دینی در پی اعتراضات جنبش دانشجویی نیمه دوم قرن بیسـتم در غـرب   
معنـا،   خـأل ماننـد  هاي آن،  شکل گرفته است. این اعتراضات به مدرنیته و کاستی

فردگرایی و زوال انسجام اجتماعی، تک الگویی، ماتریالیسم، عقالنیت ابزاري و... 
   ).11: 1378 کرسول،بوده است (ویلسون و 

تـرین دالیـل    نهادهاي رسمی مشروع و مقبول دینی و مذهبی جامعـه از مهـم  
هـا و کارکردهـاي نظـري و عملـی دینـی جوامـع        نشاط و کارآمـدي باورداشـت  



ب
سی
آ

 
رقه
ی ف
نیت
ی ام
اس
شن

 
الم
اس

ن 
جها

در 
ی 
ذهب
ی م
رای
گ

  
 

 

 17  

 

 

کارکرد متناسب با نیـاز جامعـه را از دسـت     به محض اینکه  و شوند محسوب می
  کند.  اي را پیدا می  ههاي فرق بدهند جامعه قابلیت پذیرش بینش و کنش

کننـد   هایی ظهور می هاي مستقل مذهبی در دوره ها یا گروه فرقه که برخی معتقدند
که نظام رسمی دین بر اثر تغییرات ناگهانی قدرت سیاسـی در حـال فروپاشـی باشـد     

هاي مـذهبی و نوپدیـد دینـی     برخی دیگر از عوامل پیدایش فرقه ).193: 1380 (واخ،
هـاي روانـی و    مدرن، بحـران  هبست فلسف گرایی انسان معاصر، بن فعبارتند از: مصر

خـواهی حاکمیـت در سیاسـت جهـانی، تحقیقـات تـازه در علـوم         اجتماعی، تمامیت
مدرنیسم، تأکیـد   گیري پست شناسی و در کنار این عوامل شکل شناسی و فراروان روان

ر بسـترهاي فرهنگـی،   بر نیازمندي بشر به ساحت دین، پلورالیسم دینی و پلورالیسم د
نیازمندي بیش از گذشته آدمیان بر آرامش معنوي، جایگزینی محسـوس معنویـت بـه    

هـاي   گرایش نسل امروز به قرائـت  و ها جاي شریعت، مشکالت روحی روانی انسان
  ).81ـ82: 1389 (کافی،  نو از دین رسمی

 هعـ شناسـی و مطال  روان برخی از تحقیقات و علوم مدرن بـه ویـژه علـوم فـرا    
گویی باعث تشدید  و پیش بینی ههال بینی،  هیپنوتیزم، کفمانند هاي فراروانی  پدیده
اي فراهم کرده اسـت تـا از    هاي تکنیک بنیاد شده و زمینه را براي عده سازي فرقه

العـاده، دسـت بـه تأسـیس و      یابی بـه نیروهـاي خـارق    طریق ادعاي امکان دست
بزننـد. مباحـث فیزیـک نـوین ماننـد      هاي نوپدید مذهبی و معنوي  گسترش فرقه

نسبیت انیشـتین و اصـل عـدم قطعیـت در مکانیـک کوانتـومی نیـز در تحقـق و         
  هاي مذهبی نوپدید مؤثر بوده است.  گسترش فرقه

تا پیش از آن، جهان از  .نگرش فیزیک به ماده و جهان تغییر کرده استامروزه 
ه بودنـد و از آن پـس بـه    تجزی ذرات ریز مادي تشکیل شده بود که تا جایی قابل

؛ اما جهان از نگاه فیزیک بعد ندرسیدند و دیگر قابل تجزیه نبود ذرات بنیادین می
از کوانتوم، سراسر انرژي است و هر چیزي از انرژي سـیال و نیـروي جـاري در    
طبیعت ساخته شده، در حقیقت انرژي صورت و حالـت دیگـري از مـاده اسـت     
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کاوانـه کـه اغلـب     فرضیات فیزیک بنیـاد و روان این مجموعه  .)1366 (فریتیوف،
شود، زمینـه مناسـبی فـراهم کـرده      محسوب می اي براي عوام بسترهاي ناشناخته

هـاي   هاي مذکور براي ارائه مـدل  است که شیادان بازار پررونق معنویت از تئوري
بدلی از معنویت توحیدي استفاده و بخشی از معنویت جویان خسته از دیسـپلین  

     . کنند م عصر جدید را به سوي خود جذبمدرنیس
در مجموع به نظر نگارنده، ماهیت و گوهر مدرنیته یعنی اصالت دادن به فاعل 

تـرین عوامـل پیـدایش     گرایی معرفتـی از مهـم   شناساي انسانی و در نهایت نسبی
هاي مذهبی و نوپدید دینی است. وقتی مدرنیته با شعار کفایت عقل بشـر در   فرقه

نیازي از دین و تعالیم مقدس در ساختن بهشت زمینـی و نیـز    عادت و بیتأمین س
شعار اصالت دنیا و طبیعت و توسعه عقالنی منهاي قدسیت به میدان آمد زمینه را 

گرایـی معرفتـی و بـه     ، کثـرت آنبراي جریان پست مدرن فراهم کرد و با تحقـق  
هـاي   فـت و فرقـه  فرهنگی و اخالقی شکل گر ،مذهبی ،گرایی دینی دنبالش کثرت

. وضعیت ناپایدار دینی و مذهبی، زاییده وضعیت آمد نوپدید دینی و مذهبی پدید
  عوامل دیگر را باید عوامل فرعی قلمداد کرد. و ناپایداري معرفتی و فلسفی است

 
  هاي مذهبی  گفتار سوم: عوامل گرایش به فرقه

رنـگ شـدن    ه بـه کـم  گرایی ک با توجه به شرایط ناشی از تحوالت فراملی و جهانی
مرزهاي ژئوپلیتیکی، درهم تنیدگی روابط اجتماعی و فرهنگی، توسعه دامنه آگـاهی  
عمومی، گسترش روابـط و اعمـال فراملـی، بحـران هویـت و اسـتحاله فرهنگـی،        

 (افـروغ،  شده اسـت منجر گرایی مجازي و...  گیري ایدئولوژي فراملی، جهانی شکل
سریع، مداوم و  اتییرات اجتماعی) که تغییرو تحوالت فروملی (تغ )17ـ18: 1388

و  يهـا  گرایـی، دگرگـونی در ارزش   درپی، قالب شدن فنـاوري، تشـدید عرفـی    پی
هاي مذهبی و  توان گفت گرایش به فرقه میرا در پی دارد، اجتماعی و...  ايهنجاره

کـم مربـوط بـه     نوپدید دینی در کشورهاي مبدأ، داراي علل اجتمـاعی و یـا دسـت   
هـا در بسـیاري از کشـورهاي     این جنبشامروزه ردي مؤسسان بوده است. گرایش ف
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هـا   هاي فرهنگی بسیاري با جوامع مبدأ این جنـبش  غربی و حتی اسالمی که تفاوت
  ).113: 1388 اند، گسترش یافته است (کیانی، داشته

هاي نوپدید به دو دسته عوامل درون فرهنگـی و بـرون    فرقه  عوامل گرایش به
عوامـل برآمـده از جامعـه     شـامل  شود. عوامل درون فرهنگـی  سیم میفرهنگی تق

عوامل القـایی از جامعـه غیرخـودي اسـت.      شامل خودي و عوامل برون فرهنگی
لحـاظ جامعـه   از عوامل فرهنگی درونـی و بیرونـی   این است که نکته قابل توجه 

یـن  اتـرین   شناختی در هم تنیدگی داشته و تفکیک آنها ممکن نخواهد بـود. مهـم  
  عبارتند از:عوامل 

کشمکش تـاریخی دو جریـان سـنت     شکاف اجتماعی ناشی از تقابل سنت و مدرنیته:
ماننـد  در افکار و افعال آباء کلیسا و برخی نظریات متحجرانه جامعه اسـالمی  محدود 

دو گـرایش  ایجاد هاي اندیشه و عمل باعث  مدرنیته در حوزهجریان و  ـ گرایان   سلفی
اي  ر میان متفکران شده است. گروهی مدرنیته را طرد کـرده و دسـته  افراط و تفریط د
ه معنویت راسـتین  ضامکان عر ،اند. این دو گرایش افراطی و تفریطی نیز آن را پذیرفته

و زمینـه  کـرده  اي صـعب و سـخت    و مشروع را در این دعـواي تـاریخی و حاشـیه   
بـراي جلـوگیري از ایـن     است.  هاي مذهبی و نوپدید را فراهم ساخته گرایش به فرقه

آسیب مهم، باید بر اساس عقالنیت اسالمی راه میانـه و معتـدل را در برخـورد میـان     
  سنت و مدرنیته پیش گرفت و مدرنیته گزین انتقادي شد.

هـاي   خسـارت هاي اخیـر   در دهه هاي استعماري: تبعات روحی و روانی ناشی از جنگ
ایـن  یکـی از   وارد شده که ي اسالمیکشورهابه هاي استعماري  جنگبسیاري در اثر 

مادي بوده است. برخی از هاي  زیانمعنوي در کنار هاي  زیانهاي ناخواسته،  خسارت
هاي نوپدیـد   هاي معنوي، به فرقه افراد در جوامع اسالمی براي درمان روحی خسارت

را  هـا  برند تا بتوانند آرامش روحی و روانی مورد ادعاي فرقه مذهبی و معنوي پناه می
هاي روحـی و معنـوي    با توجه به آسیبقادر باشند دست آورند. متولیان دینی باید ه ب

  نیازهاي معنوي جامعه از طریق اسالم اجتهادي پاسخ دهند.  به 
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اي شـناختی، اعتقـادي،    هویت دینـی هـر انسـانی مجموعـه     بحران هویت دینی:
یابـد و   یمفهوم مقدس سـازمان مـ  یک ارزشی، احساسی و نمادي است که حول 

 و ایجاد همبستگی و انسجام درون دینی ،هاي اجتماعی باعث تأثیرگذاري بر کنش
داران  داعیه ).81: 1378 و (گیدنز، )105: 1389 شود (رئوفی، تمایز برون دینی می

میـان  نوپدید دینی در نبود معنویت توحیدي و وجود انشقاق و برخی انحرافـات  
آسیب زدن به اصالت معنویت توحیدي و  مدعیان ادیان و مذاهب توحیدي باعث

شـوند و هویـت دینـی را در     انسجام درونی و همبستگی اجتماعی دینـداران مـی  
   د.نده معرض تکثر و تزلزل قرار می

معرفت دینی دینداران، برگرفته از منابع اصیل دینی است  تضعیف معرفت دینی:
ایـی باعـث انتقـال    گر . فرقـه شـود  ه میئکه توسط مجتهدان و متخصصان دینی ارا

منـد، ظـاهري،    شود و فهم نادرست و غیرروش هاي دینی غیراجتهادي می معرفت
هـا و   . اندیشـه کنـد  مـی  دینـداران منتقـل  بـه  سطحی، عوامانه پسند و التقـاطی را  

هاي مدرن در شدت بخشیدن به تفکر دینـی التقـاطی در مقابـل تفکـر      ایدئولوژي
  د.دینی اجتهادي، نقش بسزایی دارن

هـاي آدمیـان اسـت کـه      معنویت یکی از ساحت ساحت معنویت حقیقی: یبخرت
. تفکیـک  شـود  مـی  باعث تعالی روح انسان از ساحت مادیت به ساحت ملکـوتی 

 ،و مکتـب مـادي ممکـن نیسـت      معنویت از ساحت مادیت براي هیچ ایدئولوژي
گرا اسـت و گـرایش بـه معنویـت در      چون هر انسانی به صورت فطري، معنویت

هـاي نوپدیـد    فرقـه  و پذیر است تحریف در معنویت امکان .نهفته است سرشتش
جهت دهند که بـه جـاي گـرایش    اي  شیوهتوانند ساحت معنویت آدمیان را به  می

انسان به خداي حقیقی، گرایش به خـداي متـوهم و مجـازي را تحقـق بخشـند.      
 هاي مدرن و فضاي مجازي در تحقـق ایـن آسـیب، نقـش بسـزایی دارنـد.       رسانه
توانـد   ها به سمت معنویت ملکـوتی و الهـی مـی    گرایی انسان دهی معنویت جهت
  این تخریب را بگیرد.   يجلو
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تـرین بخـش سـازنده تمـدن      سبک زنـدگی، اصـلی   نهادینه نشدن سبکی زندگی:
هـاي فرهنگـی،    اسالمی و تداوم بخش هنجارهاي مفید و عامل کنترل ناهنجـاري 

ـ   . اجتماعی و معنوي است دگی، نهادینـه نشـود جامعـه پـذیراي     وقتـی سـبک زن
هاي خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و امنیتـی   ها و بحران چالش

آیـد. نهادینـه    خواهد شد و شکل جدیدي از رفتارهاي فردي و اجتماعی پدید می
  تواند از این آسیب نیز جلوگیري کند. سازي سبک زندگی صحیح می

هـا و فضـاي    رویه رسـانه  رشد بی تباطی و اطالعاتی:هاي ار رویه فناوري توسعه بی
هاي نوپدید نقش مهمی داشته و باعث  هاي انحرافی فرقه مجازي در انتقال اندیشه
ها  سازي توسط لیبرالیست است. جهانیشده هاي انحرافی  گرایش متدینان به فرقه

دارد.  هـاي فراوانـی بـر مـی     براي حفظ سلطه نظام لیبرالیسم در ایـن راسـتا، گـام   
هاي اطالعاتی کشورهاي پیشـرفته همـواره بـه دنبـال      امپریالیسم تبلیغاتی و بنگاه

گیـري مثبـت دینـداران از فضـاي      سازي از طریق فضاي مجازي هستند. بهره فرقه
هـاي نوپدیـد دینـی     مجازي و ترویج اندیشه اصیل دینی و پاسخ به شبهات فرقـه 

  ها جلوگیري کند. هتواند از گرایش حداکثري مردم به این گرو می
هـاي   عوامـل سیاسـی در گـرایش بـه فرقـه      هاي توطئه: ناشناخته ماندن سرچشمه

نوپدید، نباید فراموش شود. شبلی نعمانی درباره تأثیر مسائل سیاسی در پیـدایش  
تمـام   بایـد  اگرچـه بـراي اخـتالف عقایـد    «گوید:  هاي اسالمی می و گرایش فرقه

از آن از سیاست یـا مقتضـیات مملکتـی بـوده     آغشود، اما عوامل و اسباب فراهم 
شناسـی   الین بارکر و گاردن میلتون از محققان جامعه ).14: 1386 (نعمانی،» است

با آنکه یهودیان تمایل زیادى به بروز و ظهـور در قالـب   «نویسند:  ادیان جدید می 
دهنـد، شـمار انـدکى از آنهـا از پیشـینه دینـى خـود روى         ادیان جدید نشان مـى  

گردانند و این نکته قابل توجه است که شمار بسیار زیادى از آنها، یهودیـان   مىبر
 »هاى جدید دینى هستند گذار جنبش قومى و نژادى هستند که نه تنها پیرو که پایه

  .  )249: 1381 (بارکر و ملتون،
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ــه ــرویج اندیش ــزاره   ت ــرویج ه ــوتیکی، ت ــتی و هرمن ــاي پلورالیس ــی و  ه گرای
رکز بر احساسات و عواطف زنان از طریق تفکیک جنسیتی، گرایی نوین، تم منجی

ایرانـی،    معنـاگرایی در جامعـه   هـاي  شـناختی گـرایش   از قابلیـت دیرینـه    استفاده
جایی الگوهاي مرجع معنـوي جامعـه، اخـتالف و گسسـت ایـدئولوژیکی و       هجاب

 گرایی عـاطفی در تـرویج   زدگی افراطی دینداران، افراطی ها، سیاست گفتمانی نسل
ها در جوامـع   توانند از عوامل گرایش به فرقه شعائر و نمادهاي مذهبی و غیره می

  اسالمی به شمار آیند.
  

 گرایی در امنیت اسالمی شناسی فرقه گفتار چهارم: آسیب

تـوان در چنـد آیـه قـرآن کـریم       ریشه مفهوم امنیـت در اندیشـه اسـالمی را مـی    
  جو کرد:و جست
 : از»لَ فَتَفَرَّقَ بِکُم عن سبِیله ذَلکُـم وصـاکُم بِـه لَعلَّکُـم تَتَّقُـونَ     والَ تَتَّبِعواْ السب«ـ 

 کنـد  هـا شـما را از راه خـدا متفـرق مـی     هاي متعدد تبعیـت نکنیـد کـه آن راه    راه
   ).153(انعام/

ها عبارت است از ایجاد شـکاف در  ترین کارکرد منفی و آسیب فرقه پس مهم
ایجاد پایگاه اجتماعی و فرهنگی محکم و دائم  ،ي جامعهوحدت فرهنگی و معنو

   .ایجاد ساختار متفاوت و مستقل از نهاد مذهبی و دینی جامعه و در درون جامعه
) آري( »:مهتَـدونَ  وهـم  األَمنُ لَهم أُولَئک بِظُلْمٍ إِیمانَهم یلْبِسواْ ولَم آمنُواْ الَّذینَ«ـ 

 و اسـت  آنهـا  مـال  امنیت نیامیختند شرك با را خود ایمان و ردندآو ایمان که آنها
    .)82انعام/( یافتگانند هدایت آنها

از ایمان توحیـدبنیاد موجـب دوري از آلـودگی    نگرداندن در آیه مذکور روي 
شرك و دوري از شک منشأ امنیت تلقی شده است. به تعبییر دیگـر دور شـدن از   

هاي  شود. فرقه انه و شرك منشأ ناامنی تلقی میایمان توحیدي منشأ آلودگی مشرک
هـاي معنـی در فضـاي غیرتوحیـدي از طریـق       نوپدید دینی به دلیل ایجـاد بـدیل  
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گرایـی دینـی و مـذهبی بـه      منانه و توحیدي و کثـرت ؤم يزدایی از باورها تقدس
که اغلـب منشـأ تثلیـث،    را هاي اجتماعی  ناهنجاري و ضد ارزش ،صورت طبیعی

ستایی  گرایی و حتی شیطان گرایی، ماوراءالطبیعه گرایی، نسبی طبیعت گرایی، ثنویت
  کنند.  هاي توحیدي می شود جایگزین هنجارها و ارزش می

ـ  فَلْیعبـدوا ر «آیه سوم و چهارم سوره مبارکه قریش: ـ  الَّـذي  « ،»الْبیـت  ذَاب هـ
فّنْ خَوم منَهآموعٍ وّن جم مهمـ ؛ »أَطْع ه شـکرانه ایـن نعمـت بـزرگ) بایـد      پس (ب

کس که آنها را از گرسنگی نجات داد و  پروردگار این خانه را عبادت کنند. همان
  از ناامنی رهائی بخشید.

تمرکز مردم در عبادت پروردگار بر گرد خانـه خـدا    ،در آیه آخر سوره قریش
امنی گیري اعمال عبادي) منشأ امنیت و رهـایی از نـا   (وحدت و انسجام در جهت

آفرینـی و   ها به صورت بنیادین ماهیـت شـکاف   ذکر شده است. در حالی که فرقه
ي معنویت دارند. بنابراین در صوف معنوي و مذهبی جوامع جویاوحدت شکنی 

   شوند. نوپدید دینی یکی از مصادیق بارز ایجاد ناامنی محسوب می يها فرقه
هـا   نواع تضادها، کشـمکش ور ساختن ا هگرایی از طریق دامن زدن و شعل پس فرقه
افکنی نقش مستقیمی در ایجـاد   زدایی و تفرقه ها، باورهاي التقاطی، انسجام و خشونت

هـا عـالوه بـر ایجـاد نـاامنی       د. فرقـه ناجتماعی و فرهنگی دار ،ثباتی امنیت سیاسی بی
فکري و روانی در باورهاي آحاد جامعه اسالمی کـه از آن بـه تهدیـدات نـرم تعبییـر      

اي بـه ایجـاد و تکثیـر تهدیـدات      هاي فرقـه  از طریق تولید و تکثیر خشونت ،شود می
ربـایی،   ورزند. این تهدیدات در اشکال مختلفی مانند ترور، آدم سخت نیز مبادرت می

 ثباتی بی هاي شهري زمینه گذاري، اغتشاشات و ناآرامی گیري، تخریب و بمب گروگان
  کنند.    می فراهم میاجتماعی، سیاسی و امنیتی را در جامعه اسال

گرایی، فرایندي  گرایی، ایجاد انحطاط تمدنی است. فرقه آسیب مهم دیگر فرقه
 موجـب  هـا و عقایـد و تعصـب در رفتارهـا     است که به دلیل تحریف در اندیشه

و انحطاط تمـدنی  شود  میگرایی به رفتار مشروع و مقبول اجتماعی  تبدیل مذهب
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  گردد.  فراهم می
تغییــر همــه جانبــه قــرار گیــرد و زمینــه را بــراي  هآســتانوقتــی پیشــرفت در 

شود و به عنوان عامل تهدیـد   سازي مذهبی ظاهر می سازد فرقه سازي فراهم  تمدن
انحطـاط اجتمـاعی و تمـدنی    موجـب  مـانع امنیـت ملـی و     ،نرم و تهدید سخت

 ، توان خود را از دست هاي بیشتر و چنددستگی جامعه با تناقضبنابراین شود.  می
  خـورده  دشمنان قسـم   .یابد و ظرفیت تغییرپذیري و پیشرفتش کاهش میدهد  می

آمیـز   اندازي به منطقه با شگردهاي مسالمت جامعه از آن سوي مرزها، براي دست
در پی همدستی با بیگانگان بر ضـد ملـت   اي که   حاکمه هاي هیئت با  و هم پیمانی

د نکشـان  به ورطه انحطاط مـی  به صورت جنگ نظامی، جامعه رایا و هستند خود 
     ).7: 2000 (االنصاري،

  
  گیري نتیجه

تفاوت بنیادین امنیت ایجابی مورد توجه و اتکـا در رویکـرد امنیتـی اسـالمی بـا      
افـزاري و اشـکال    هاي داخلی، توجـه بـه ابعـاد نـرم     امنیت سلبی تمرکز بر آسیب

ایجـاد  بـراي  ی قدرت نرم و تمرکز بر نقش سازنده و بالمنـازع سـرمایه اجتمـاع   
سازي اسـت. بـا ایـن     هاي بازیگران در امنیت ها و داشته خواستهمیان تعادل نسبی 

افزارگرایانـه متکـی بـر     کوشـد در یـک رویکـرد نـرم     امنیت ایجـابی مـی   ،وصف
ها و مالحظات درونی در سه سـطح ایـده    تمرکز بر اولویتو هاي فرهنگی  پدیده

، فیزیـک (بعـد عینـی مـرتبط بـا امـور       هاي مخاطبین) (بعد ذهنی مرتبط با آرمان
ملموس واقعی) و منافع (مرز ذهنیت و عینیت یعنی بین آرمان و واقعیـت) بـراي   

  . کند جامعه رضایت تولید
گرایــی حامــل افکــار و رفتارهــاي ایــدئولوژیک و متفــاوت بــا جامعــه  فرقــه

بر پایه چهار رکـن وراثـت، وفـاداري،    با استواري طلب و منحرف است و  جدایی
جامعـه هـدف را بـراي تبعیـت از     دیگـر  کنـد اقشـار    اطاعت و تعصب تالش می
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  هاي متعصبانه خودساخته رهبرانش متقاعد سازد. هنجارها و ارزش
اي بر انحرافات اجتماعی به معناي دگرگونی در  مقدمه ،معنابه این گرایی  فرقه

هـا و   تعیین شده به ویـژه انحـراف از ارزش  روش مسیر و سرپیچی از حرکت در 
 ،گــرا متعصــبانه افــراد فرقــه یهنجارهــاي مــذهبی و دینــی اســت. رفتــار انحرافــ

بـه دنبـال   آنـان بـرخالف حرکـت جامعـه      . در واقعطلبانه و التقاطی است تجزیه
ن با هنجارهاي معنوي جامعه متبایگاهی اي متفاوت و  تشکیل فرقه، گروه و دسته

نـع اساسـی تحقـق برقـراري     گرایـی یکـی از موا   هستند. انحرافات مذهبی و فرقه
هاي  ساز و عامل مهم تضعیف ارزش دار، پویا و آرمانی و تمدن جامعه دینی هدف

  بنیادین و حیاتی نظام دینی است.
نویسـد:   شریفه مـی  1سوره انعام 82آیه ذیل عالمه طباطبایی در تفسیر المیزان 

تأکیـد ایـن    هاي اسمیه، تأکید قوي در آیه است و نتیجه به جهت اسناد در جمله«
به مؤمنینى اختصاص دارد که چراغ ایمـان  » اهتداء«و » امن«است که بدون تردید 

کنـد بـر اینکـه     را در پس پرده ظلم قرار ندادند و از این رو، آیه شریفه داللت مى
از خواص و آثار ایمان است، البته به شرط اینکه ایمان به وسیله » اهتداء«و » امن«

امنیـت و  «در تفسیر نمونه نیز آمده است:  .)200، 7طبایی،طبا» (ظلم پوشیده نشود
آید که در جوامع انسانى دو اصل حکومت  آرامش روحى تنها موقعى به دست مى

و احسـاس  شود هاى ایمان به خدا متزلزل  اگر پایه .ایمان و عدالت اجتماعى :کند
را به ظلم  مسئولیت در برابر پروردگار از میان برود و عدالت اجتماعی جاى خود

به همـین دلیـل بـا     .اى وجود نخواهد داشت و ستم بسپارد امنیت در چنان جامعه
تمام تالش و کوششى که جمعـى از اندیشـمندان جهـان بـراى برچیـدن بسـاط       

روز فاصـله مـردم جهـان از آرامـش و      کنند روزبـه  هاى مختلف در دنیا مى ناامنى
ن است کـه در آیـه فـوق بـه آن     دلیل این وضع هما .گردد امنیت واقعى بیشتر مى

   »هاى ایمـان لـرزان و ظلـم جـاى عـدالت را گرفتـه اسـت        یعنی پایه ؛اشاره شده

                                                                                                                                         
 )82(انعام/ »الَّذینَ آمنُوا و لَم یلْبِسوا إِیمانَهم بِظُلْمٍ أُولئک لَهم الْأَمنُ و هم مهتَدونَ«. 1
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   .)321، 5(مکارم شیرازي، 
 .جمع کرد و یکی را فـداي دیگـري نکـرد   را هاي تمدنی  پس باید همه مقوله

ا قرار گیرند ت یآزادي باید در یک نظام موضوعو عقالنیت، ایمان، عدالت، امنیت 
  د.نسازي واقعی بشر مدد رسان به صورت ارگانیزم به تمدن

گرایـی در   هاي نوپدید دینی و فرقه با توجه به ماهیت انحرافی و تخریبی فرقه
شناســی و  شناســی، روش ســه ســطح بــر امنیــت اســالمی کــه از منظــر معرفــت 

شناسی ماهیت ایجابی دارد تأثیر منفـی و مخـرب و قابلیـت تهدیـدزایی از      انسان
  س نرم و سخت دارند:جن

ایجاد شکاف ایدئولوژیکی در جامعه توحیـدي   ،اول در سطح ایده و بعد ذهن
هاي انسانی و التقاطی منقوش به  سازي معنوي و جایگزینی آرمان از طریق هویت

  ؛هاي توحیدي و مذهبی هاي ماورایی و خرافی به جاي آرمان ایده
اد شـکاف اجتمـاعی و   ایجـ  ،دوم در سطح منافع کـه مـرز ذهنیـت و عینیـت    

اقتصادي از طریق جلب و انحصار منابع انسانی و مادي جامعه در جهت اهـداف  
ــه  ــان فرق ــادي زعیم ــادي و غیرم ــراض م ــعله و اغ ــاختن تضــاد و  اي و ش ور س

  ؛هاي مذهبی و قومی خشونت
بعد عینی ایجـاد شـکاف سـاختاري از طریـق جعـل و تکثیـر        سوم فیزیک و

آن با رهبر منصوب و کردن متباین معنوي وجایگزین رهبران و نهادهاي موازي و 
  .منصوص به نص و نهاد اصیل و مبتنی و متکی بر منبع نقل و وحی

  
  فهرست منابع

اهللا العظم مکارم شیرازي، قم: دارالقرآن الکریم (دفتر مطالعات تـاریخ   یتآترجمه  ،)1373قرآن کریم (ـ 
  و معارف اسالمی).

  سسه انتشاراتی امیرکبیر.ؤم ،، پنج جلدي، چاپ سومفرهنگ آریانپور ،)1369( آریانپور کاشانی، عباسـ 
، در: مک کین الي و آر. لیتل، امنیت جهانی: رویکردهـا  فرهنگ امنیت جهانی)، 1380افتخاري، اصغر (ـ 

  ها، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردي. و نظریه
نشکده و پژوهشکده فرماندهی و ستاد و علـوم  ، تهران: داکالبد شکافی تهدید)، 1385افتخاري، اصغر (ـ 
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  ).عحسین( مرکز مطالعات دفاعی و امنیت ملی دانشگاه امام ـدفاعی 
، در مجموعه مقاالت: جهانی شدن و جهـان اسـالم، چـاپ    اسالم و جهانی شدن ،)1388( افروغ، عمادـ 

  اول، تهران: مجمع جهانی تقریب مذاهب اسالمی، معاونت فرهنگی.
  ، چاپ اول، تهران: نشرچاپار.فرهنگ علوم سیاسی ،)1383( راد، مینو افشاري علی و آقابخشی،ـ 
، ترجمه باقر طالبی دارابی، فصـلنامه هفـت آسـمان،    ادیان جدید ،)1381بارکر، الین و ملتون، گردون (ـ 

  ، فصل پاییز.15شماره 
ه علیرضـا طیـب، تهـران:    ، ترجمـ چارچوبی تازه بـراي تحلیـل امنیـت   )، 1386بوزان، باري و دیگران (ـ 

  .پژوهشکده مطالعات راهبردي
، چـاپ  ها، رفتارهـا و نمادهـا   قلمرو دین در تعیین مفروضات اساسی، ارزش ،)1389( پیروزمند، علیرضا ـ 

  اول، تهران: انتشارات دبیرخانه شوراي عالی انقالب فرهنگی.
پـور و حسـن محـدثی،     لی بهـرام ، ترجمه عدین و ساختار اجتماعی ،)1381( تامسون، کنت و دیگرانـ 

  چاپ اول، تهران: انتشارات کویر.
، گرایی مذهبی و تأثیر آن بر نظـم و ثبـات سیاسـی    شناختی فرقه بررسی جامعه ،)1383( حاجیانی، ابراهیمـ 

  ، تابستان.24فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات راهبردي، شماره 
انتشارات تعلیم و تربیت اسـالمی،   :، چاپ دوم، قمکالم نوین اسالمی)، 1392( خسروپناه، عبدالحسینـ 

  .تحقیق: مؤسسه حکمت نوین اسالمی
، منـدرج در مجموعـه   گرایـی  اي روشمند بـراي نجـات از فرقـه    برنامه ،)1389( الدسوقی، محمد السیدـ 

گرایی، چاپ اول، تهران: معاونت فرهنگی مجمع جهانی  مقاالت: امت اسالمی: از تنوع مذهبی تا فرقه
  قریب مذاهب اسالمی.ت
  .، زیر نظر محمد معین و جعفر شهیدي، تهران: دانشگاه تهرانلغتنامه ،)1377( دهخدا، علی اکبرـ 
جلـد دوم، چـاپ اول، جهـرم:    ، »شناسی و علوم انسانی جامعه«فرهنگ جامع  ،)1391( اهللا راسخ، کرامتـ 

  انتشارات دانشگاه آزاد جهرم.
، سـال  38و  37، فصـلنامه دیـن و ارتباطـات، شـماره     هاي هویت دینی مؤلفه ،)1389( رئوفی، محمـود ـ 

  هفدهم، فصل بهار ـ تابستان و پاییز.
  تهران: انتشارات کیهان. چاپ اول، ،المعارف علوم اجتماعی هدایر ،)1370( ساروخانی، باقرـ 
کجـروي   ، مندرج در مجموعه مطالعات:شناسی کجروي جامعه ،)1385( سلیمی، علی و داوري، محمدـ 

  .و کنترل اجتماعی، کتاب اول، چاپ دوم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
شناسی کجروي، مندرج در مجموعه مطالعات: کجروي  جامعه ،)1385( سلیمی، علی و داوري، محمدـ 

  .و کنترل اجتماعی، کتاب اول، چاپ دوم، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
ترجمه ابراهیم خدابنده، اصفهان: دانشـگاه اصـفهان،    ،ها در میان ما فرقه ،)1388( سینگر، مارگارت تالرـ 

  نوبت اول.
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و  84، نشریه مشکوه، شمارههاي مذهبی نوظهور در جهان غرب بررسی گروه، )1383ضابط، حمیدرضا (ـ 
  ، پاییز و زمستان.85

   .، چاپ دوم تهران: انتشارات روزنهفرهنگ خاص علوم سیاسی ،)1381( علیزاده، حسنـ 
  تهران: انتشارات کیهان. ،اهللا دادفرما ترجمه حبیب ،تابوي فیزیک ،)1366( فریتیوف، کاپراـ 
  ، تهران: نشر اسوه.2، جلدسفینه البحار ،)1414( قمی، عباسـ 
  ، چاپ اول، تهران: انتشارات علویون.قبیله حیله ،)1389( کافی، محمد مهديـ 
، مندرج در مجموعه مقاالت: امت اسالمی: از تنـوع  گرایی علل گرایش به فرقه ،)1389( کرمانی، طوبیـ 

المللی وحدت اسالمی، چاپ اول، تهران:  نامه بیست و سومین کنفرانس بین گرایی، ویژه مذهبی تا فرقه
  مجمع جهانی تقرب مذاهب اسالمی، معاونت فرهنگی.

در مجموعه مقـاالت: کتـاب   ، مندرج هاي معنویت نوپدید در ایران مؤلفه ،)1388( حسین کیانی، محمدـ 
  ، بهار و تابستان.50-51نقد، سال یازدهم، شماره 

، تهران: دانشگاه عالی دفاع ملی ها و ابعادتهدیدات قدرت ملی، شاخص ،)1387گروه مطالعاتی امنیت (ـ 
  نوبت اول.

، ترجمـه محمـدجواد زاهـدي    فرهنـگ علـوم اجتمـاعی    ،)1376( گولد، جولیوس وکولـب، ولیـام ل  ـ 
  درانی، چاپ اول، تهران: انتشارات مازیار.مازن

تجدد و تشخیص: جامعه و هویت شخصی در عصـر جدیـد، ترجمـه ناصـر      ،)1378( گیدنز، آنتونیـ 
  موفقیان، تهران: نشر نی.

، چـاپ چهـارم، تهـران:    انسان و ادیان، نقش دین در زندگی فردي و اجتمـاعی  ،)1385( مالرب، میشـل ـ 
  نشرنی.

  ، تهران: نشر ساقی، نوبت دوم.قدرت و جنگ نرم از نظریه تا عمل ،)1389( اهللا مرداي حجتـ 
  ، جلد اول و دوم چاپ پنجم، تهران: امیرکبیر.فرهنگ فارسی ،)1375( معین، محمدـ 
   ، انتشارات سمت.هاي اسالمی معاصر جنبش ،)1375( موثقی، سیداحمدـ 
، ترجمه سید محسن روحانی و الملل قدرت نرم: ابزارهاي موفقیت در سیاست بین)، 1387ناي، جوزف ( ـ

  مهدي ذوالفقاري، تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
، جلد اول، ترجمه سید محمدتقی فخرداعـی گیالنـی، تهـران:    تاریخ علم کالم ،)1386( نعمانی، شبلیـ 

  انتشارات اساطیر.
  ثالث. ، ترجمه محسن ثالثی، چاپ سوم، تهران: نشرشناسی دین جامعه ،)1390( همیلتون، ملکمـ 
  ، ترجمه جمشید آزادگان، چاپ اول تهران: انتشارات سمت.شناسی دین جامعه ،)1380( واخ، یواخیمـ 
ها و امکانـات، ترجمـه    هاي نوین دینی، محدودیت جنبش ،)1378( ویلسون، برایان و کرسول، جیمیـ 

  .ر، مشهد: نشر مرندیزمحمد قلی پو


