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Abstract 
In the new age, we are witnessing a prominence increase in the sects in the world 

called emerging mysticisms, and they do not have the teachings of the original 

mysticism or the religion of Islam. Sects that for various reasons, including political 

reasons, are trying to influence the stratum of our society, especially the young and 

educated generation, and these actions can be a threat to the Islamic Revolution of 

Iran. The importance of this research is because of resulting the identify and threats 

of emerging mysticisms against the Islamic Revolution of Iran through the impact of 

the functions of emerging mysticisms and the relevant authorities to better understand 

the impact of the threats of these mysticisms on the Islamic Revolution and makes 

efforts to manage them and witness the growing growth and development of the 

security of the Islamic Revolution. In this study, the effect of emerging mysticisms 

functions on these components of the revolution was judged by the elites using a 

questionnaire, according to the values of t-statistics and the level of significance 

obtained, which is less than 0.05, as well as the average obtained. (4.07) which is 

higher than the hypothetical average of the community (3); the impact of emerging 

mysticisms as a threat to the Islamic Revolution was acknowledged by exemplary 

members. 
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 های نوظهور علیه انقالب اسالمی ایرانتهدیدات عرفان
 

  *اصغر افتخاریکترد،**1علی جاللی

 11/05/1400تاریخ دریافت: 

 03/11/1400تاریخ پذیرش: 

 چکیده

 و شوندینامیده م رنوظهو یهاعرفانکه  هستیم نمارکشودر  فرقههایی گیر چشم یشافزا شاهد در عصر جدید
و از  نگوناگو الیلد با که فرقههایی. دارندن مسالا مبین یند همچنینو  صیلا نعرفا یهازهموآ با نیاچند نیاخو هم

ن اقدامات و ایند را دار دهکر تحصیلو  انجو نسل خصوصاو  ما جامعه رقشادر ا ذنفو بر سعی سیاسی الیلد جمله
نجام آن تهدیدات تواند تهدید علیه انقالب اسالمی ایران باشد. اهمیت این تحقیق از آن جهت است که در نتیجه امی

سایی نماییم و مسؤلین عرفانهای نوظهور علیه انقالب اسالمی ایران را از طریق تاثیر کارکردهای عرفانهای نوظهور، شنا
شود در جهت مدیریت آنها تالش کنند و باعث میعرفانها را بر انقالب اسالمی بیشتر درک مربوطه تأثیر تهدیدات این 

های عرفانهای نوظهور تاثیر کارکرد رش،نگا یندر انمایند تا شاهد رشد و توسعه روزافزون امنیت انقالب اسالمی باشیم. 
 ادیرا توجه به مقب اوت نخبگان قرار گرفته با ابزار پرسشنامه مورد قضسالمی امولفه های انقالب  نکشید چالش در به
( که بیشتر از 4.07به دست آمده) است همچنین میانگین 0.05کمتر از آمده که به دستو سطح معناداری  t هایآماره

ی از نظر اعضای به عنوان یک تهدید برای انقالب اسالم نوظهور یعرفانها( می باشد؛ تاثیر 3میانگین فرضی جامعه)

 ورد تایید قرار گرفت.نمونه م

   .رنوظهو یها نعرفا انقالب اسالمی ایران، تهدیدات، امنیت،ها: کلیدواژه 
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 مقدمه و بیان مساله:  -1

 زعم به بست بن این از فرار برای و رسیده پوچی به مادی تفکرات با تجربه امروزی بشر

 که ها عرفان نوع این افتاده است.  چاه به چاله از عبارتی به و آورده پناه معنویت به سوی خود

 دهه اواخر در کردند، ظهور بعد به دوم جهانی جنگ از عمدتاً دینی های نوپدید جنبش عنوان با

(. غرب به سردمداری آمریکا سعی ۴۱:۱۳۸۶کنی، شدند )مهدوی برجسته غربی جوامع در هفتاد
با شیوه های مختلف، با انقالب اسالمی و مولفه های آن مقابله نمایند. مقابله با دین و عرفان  نموده

اصیل اسالمی که از ارکان پیروزی و ماندگاری انقالب اسالمی ایران می باشد نیز در صدر برنامه 
ارزشی خود،  های آنها قرار دارد. اگر انقالب اسالمی از باز تولید ضریب ایدئولوژیک مبتنی بر نظام

های افراد تغییر یافته و های بعدی غفلت نماید، به مرور زمان عالئق و سلیقهخصوصاً برای نسل
گیرد و در بعضی موارد با آنها دچار تعارض و های حاکمیت فاصله میهای ملت با داشتهخواسته

دی تلقی شود و امنیت تواند برای یک نظام سیاسی به عنوان تهدید جگردد، که این امر میتناقض می
آن را به مخاطره بیندازد. بررسی اعتراضات و بعضا اغتشاشات در سه دهه ی اخیر نشان از حضور 
فعال اعضاء این عرفانها در اقدامات علیه انقالب اسالمی ایران دارد. لذا در این تحقیق در صدد 

 باشیم.   ران میاحصاء تهدیدات عرفانهای نوظهور علیه مولفه های انقالب اسالمی ای

تحقیق حاضر از آن حیث که به احصاء میزان تاثیر تهدیدات عرفانهای نوظهور علیه انقالب 

پردازد، دارای اهمیت کاربردی است. ضمنا بدلیل برجسته نمودن بعد امنیتی مطالعاتی اسالمی می

 باشد.های نوظهور، دارای اهمیت نظری نیز میعرفان

ها را درپی داشته تواند غفلت مسؤلین از اقدام علیه این عرفانات میعدم انجام این نوع تحقیق

ها های حکومت و همچنین عدم تطبیق خواستههای مردم و داشتهباشد که باعث شکاف بین خواسته

گردد که در نهایت به دلیل ایجاد نارضایتی ناشی از برآورده نشدن با اهداف نظام حاکم می

 افتد.شود و امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران به مخاطره مییاسی تهدید میها، امنیت نظام سخواسته

اهداف این تحقیق شامل؛ شناسایی و کمک به مدیران جهت شناخت میزان تاثیر تهدیدات مهم 

در انقالب اسالمی ایران )یعنی تهدیدات عرفانهای نوظهور( که هدف اصلی این تحقیق را شکل 

های انقالب اسالمی و کارکردهای عرفانهای می در حوزه شناخت مولفهدهد. تقویت مطالعات بومی

 گیرد.نوظهور دو هدف فرعی نوشتار حاضر را در بر می
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 پژوهش حاضر فرضیه آزما نیست.  :فرضیه -2

 سوال های پژوهش   

 سوال اصلی پژوهش

 تاثیر تهدیدات عرفانهای نوظهور علیه انقالب اسالمی ایران به چه میزان است؟  

 1سوال فرعی

 کارکردهای عرفانهای نوظهور کدامند؟     

  ۲سوال فرعی

  مولفه های مورد تهدید انقالب اسالمی کدامند؟     

 

 مبانی نظری و ادبیات پژوهش -3

 پیشینه .۱-۳

توان آنها را از حیث محتوایی شده در موضوع عرفانهای نوظهور، میبا توجه به تعدد منابع منتشر 

 و آثار ناشی از آنها به سه دسته اصلی تقسیم نمود:

های نوظهور اشاره . آثاری که به تعریف، تقسیم و علل ظهور عرفان۱-۳-۱

 دارند.

رو خس لحسیناعبد اثر ،فرهنگ ها ضد یـشناسن  اـجریتوان به کتاب در این ارتباط می

 ،سالمیا فرهنگ با رضمعا فرهنگیی  اـهن اـجری  لـتحلیو  تبیین به هنویسند ( اشاره نمود۱۳۸۹پناه)

 تکثر ،هابیتو ،بهائیت  ،مـفمینیس ر،سکوال یمعنویتها ،ییاگر موسیقی ،پرستی نشیطا نهمچو

انجمن حجتیه پرداخته و جریان های ضد  فرهنگ دهخر تحلیلای و فرقه فتصو ،ینید ییاگر

فرهنگی را بر اساس معیار دشمنی و رویکرد ستیزه جویانه آنها با اسالم و هویت انسانی دسته بندی 

نموده است. سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران و مرکز تحقیقات میان رشته ای علوم انسانی 

ترین های نوظهور پرداخته و مهمهور و بروز عرفان( به علل ظ۱۳۹۱و اسالمی دانشگاه امام صادق)ع( )
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( ۱۳۸۲) (George D. Chryssidesهای جدید معنوی در ایران را برشمرده اند. کریسایدز )فرقه

بندی مناسب این گروهها، آنها را سازمان به تعریف مناسب از گروههای معنوی پرداخته و ضمن دسته

ای در همایش ملی پیامبر اعظم)ص( عرفان و معنویت مقاله ( در۱۳۸۸نامد. فعالی )نوپدید دینی می

 های نوپدید دینی را ارایه نموده است.نو، انواع جنبش
 

های . آثاری که میزان شناخت و گرایش قشرهایی از جامعه به عرفان۱-۳-۲

 نوظهور را بررسی و تحلیل نموده اند.

اشاره نمود که گرایش جوانان تحصیل ( ۱۳۸۸در این باره می توان به مقاله ریاحی و جعفری)

ای بر کرده دانشگاهی به جنبش های دینی جدید پرداخته و با شیوه نمونه گیری تصادفی دو مرحله

درصد گرایش قوی نسبت به  ۹|۴اساس فرمول نمونه گیری کوکران به این نتیجه رسیده اند که 

به این جنبشها داشته اند. فروغی درصد دارای گرایش ضعیف  ۴۱|۷جنبش های دینی جدید داشته و 

( در یک تحقیق پیمایشی با استفاده از پرسشنامه به این نتیجه رسیده است که علی ۱۳۸۸و عسکری )

رغم شیوع گسترده عقاید و باورهای خرافی )آگاهی از عقاید و باورهای خرافی( درصد نفوذ آن به 

( در پروژه ای به میزان آشنایی ۱۳۸۷جوانان ) عنوان یک باور در افراد بسیار پایین است. سازمان ملی

 دانشجویان با مکاتب و نحله های مختلف عرفانی و شبه عرفانی پرداخته است.

 

های . آثاری که کارکردهای ضد امنیتی و مدیریت  امنیتی عرفان۱-۳-۳

 نوظهور را تحلیل می نمایند.

( در رساله دکتری خود الگوی راهبردی مدیریت امنیتی فرقه های نوپدید دینی ۱۳۹۶مزینانی )

در ج.ا.ا را ارائه نموده است. در پاسخ سوال اصلی این رساله الگوی مفهومی ارائه شده که در آن 

راهبردی  تالش شده است با تعیین ابعاد و فضای مانور فرقه های نوپدید دینی، این فرقه ها را در سطح

( ۱۳۸۹و کالن محور و در افق زمانی و مکانی گذشته، حال و آینده مدیریت امنیتی نماید. حجازی )

در کتاب خود کارکرد های ضد امنیتی فرقه های مذهبی را شامل: اختالل در انسجام ملی و ایجاد 

با سایر کشورها ای، انحراف در باورها و عقاید مذهبی مردم، ارتباط شکاف اجتماعی، خشونت فرقه
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و جاسوسی علیه کشور، وابستگی به جریانهای طاغوتی، تحت فشار قرار گرفتن ایران از سوی سایر 

 کشورها و تزلزل در مشروعیت نظام، ارایه نموده است. 

در آثار ذکر شده به شناخت این عرفانها، میزان گرایش قشرهای خاصی از جامعه به این 

تی و راههای مدیریت امنیتی این جریانات پرداخته اند. اما تحقیقی که عرفانها، کارکرد های ضد امنی

بطور خاص تهدیدات عرفانهای نوظهور را  علیه انقالب اسالمی، تحلیل کرده باشد یافت نشد؛ که 

نشان از نوآوری موضوعی تحقیق حاضر دارد. افزون بر این از حیث روشی این پژوهش به خاطر 

 باشد.ل کمی از منابع موجود، متمایز میهای تحلیاستفاده از روش

 مبانی نظری .2-3

 . تهدید۱-۲-۳

( ۷۹۶: ۱۳۸۶پورکاشانی،تهدید در لغت به معنای بیم رساندن، ترسانیدن و ترهیب است.)آریان

های دشمنان بالفعل و بالقوه برای جلوگیری ها، نیات و اقداماز حیث اصطالحی نیز به معنای توانایی

(. افتخاری ا زمنظر ۸۴: ۱۳۸۲خانی، اهداف و نیل به منافع تعریف شده است)عبداهلل از دستیابی به

امنیتی دو بعد سخت افزارنه و نرم افزارنه امنیت را از یکدیگر تمییز داده است؛ در بعد نرم افزارانه 

درونی عاملی عینی، محسوس و واقعی که منافع بازیگر را از ناحیه بیرون)ویا به شکل "تهدید به سان

مدنظر است، و در بعد نرم افزاری تهدید مقوله  "افکندولی با حمایت نیروی بیرونی( به مخاطره می

: ۱۳۸۵ای ذهنی و مبتنی بر تصاویر است که هویت بازیگر مقابل را هدف قرارمی دهد. )افتخاری، 

۳۱-۲۷.) 
 

 رنوظهو یها نعرفا.عرفان/ 2-۲-۳

معرفت » از:  است عبارت است و از حیث اصطالحی «شناخت »معنای کلی  به لغت عرفان در

داللت  «نوظهور (.وصف ۴۲۱:  ۱۳۸۸)موحدیان عطار، « شهودی به واقعیت باطنی و وحدانی هستی

بر باور بخشی از جامعه که از مذهب رسمی و و اصول اولیه معتبر جدا شده اند به کار می رود و لذا 

 عرفان نوظهور، (. بر این اساس عرفانهای۶۱۱:  ۱۳۸۳د، داللتی منفی دارد. )آقا بخشی و افشاری را

تأسیس و مبتنی بر دریافت و ایده های بشریی هستند که از عرفان اصیل و ناب فاصله گرفته  تازه های
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اند و به همین دلیل برخی از تحلیل گران آنها را نه از جنس عرفان، بلکه مبتنی بر جهل و نادانی می 

(. این عرفانها داعیه رستگاری و سعادت دارند ولی در عمل جز ۴۱: ۱۳۸۶کنی،  دانند )مهدوی

 و هستند قدیمی عرفانهااز حیث زمانی این از انحراف و گمراهی نتیجه ای ندارند. البته بسیاری

 عرفان مثل آمریکای یا جریان های فعال در تائو یا المائیسم مانند نیستند، نوظهور چندانهم 

 .اندکرده پیدا اشاعه به تازگی ما کشور در که گوییممی نوظهور نظر این از آنها به پوستی؛ اماسرخ
 

 . امنیت ۳-۲-3

(، بی بیمی، 21:1388امنیت از حیث لغوی به معنای اطمینان و سکون قلب )راغب اصفهانی، 

« حراست، وثیقه، ایمن، در امان بودن»( و 354:1353هراسی و آسایش )معین، در امان بودن، بی

( در اصطالح به معنی نبود تهدید است 461:  1376)نوروزی،  تعریف شده است.

توان امنیت را در دو گفتمان سلبی و ایجابی (. در معنای تخصصی می7:1385)شریعتمدارجزائری، 

تعریف کرد. در گفتمان امنیت منفی، امنیت جنبه سلبی دارد و با نبود عامل دیگری که از آن به 

شود، تعریف می گردد. در گفتمان ایجابی، افزون بر نبود تهدید، وجود شرایط یاد می«تهدید »

های ملی نیز مد نظر است. طرفداران این دیدگاه برای امنیت، مطلوب برای تحقق اهداف و خواسته

اند و بر این باورند که امنیت تنها در وضعیتی وجود دارد که آن جامعه به سطح قائل« تأسیسی»ماهیتی 

ای قبولی از اطمینان برای تحصیل و پاسداری از منافع ملی دست یافته باشد. بر این اساس جامعه قابل

که در عین نبود تهدید داخلی یا خارجی، توان الزم را برای دستیابی به منافع ملی خود نداشته باشد، 

 (. 25: 1380شود )افتخاری،ارزیابی می« ناامن»در وضعیت امنیت نیست و 

به متغیر پایه بودن پژوهش حاضر، در ادامه الگوی تحلیل مورد نظر محققان مستند به با توجه 

 دو متغیر مستقل و وابسته ارائه می شود.
 

 . مولفه های انقالب اسالمی ایران۴-۲-۳

ی هر انقالبی مربوط به هادر مورد انقالب ها نظریه های مختلفی ارائه شده است. بهترین نظریه

باشد. در این تحقیق نظریه انقالب اسالمی امام خمینی)ره( را که دارای سه مولفه رهبران آنها می 
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 اصلی است به شرح زیر مدنظر است: 

 الف. مبانی انقالب اسالمی

مبانی انقالب اسالمی شامل ارزشهای انقالب اسالمی بوده که به منزله روح انقالب اسالمی 

ای دارای فرهنگی است که آن هر جامعه»اید: باشد.شهید مطهری)ره( در این رابطه می فرممی

دهد. اگر کسی در نهضتی بتواند بر روی آن روح انگشت بگذارد، فرهنگ روح جامعه را تشکیل می

: ۱۳۷۱)مطهری،«. جا به حرکت درآوردآن را زنده کند، خواهد توانست تمام اندام جامعه را یک

۴۵) 

 ب. اهداف انقالب اسالمی

م)ره( تشکیل جامعه، پاسخ به یکی از نیازهای فطری و ضروری انسان از دیدگاه حضرت اما

است. اما جامعه و سیاست خوب آن است که در آن، شرایط اجتماعی مساعدی برای تربیت افراد 

( ایشان هدف بعثت انبیا را دعوت و انسان ۴۶: ۱۳۷۷مومن و با فضیلت فراهم شود. )موسوی خمینی، 

هدف ذاتی و غایت اصلی بعثت انبیا الهی و تالش های بی پایانی »ند: سازی معرفی نموده می فرمای

که اولیای الهی انجام دادند، این بوده است که از این انسان مادی حیوانی، انسانی الهی، ربانی و 

روحانی بسازندو همه اعمال و افعال روحی و جسمی توصیه شده از سوی دین نیز برای تحقق این 

 (  ۲۹۷-۲۹۸: ۱۳۷۷خمینی،  اند)موسویهدف بوده

 ج. نظام سیاسی )جمهوری اسالمی(

ی جمهوری اسالمی نخستین بار  توسط حضرت امام خمینی )ره( مطرح گردید و اندیشه

الگوی مطلوبی جهت اجرای عدالت از سوی ایشان تشخیص داده و در مقابل تئوری های رقیب به 

(. نظام سیاسی ۱۸۶: ۱۳۹۳رفراندوم عمومی گذاشته شد)ساالری سه دران و کاکائی باغچه میشه،

ر ایران ریشه در اصول حکومت اسالمی نبوی دارد. حضرت امام )ره( می )جمهوری اسالمی( د

حکومت جمهوری اسالمی مورد نظر ما از رویه پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه( و امام » فرمایند: 

السالم( الهام خواهد گرفت و متکی به آرای عمومی ملت خواهد بود و شکل حکومت با علی)علیه

(. بر این اساس نظام ۱۵۵-۴: ج۱۳۷۸)موسوی خمینی، « خواهد گردید مراجعه به آرای ملت تعیین

ن ارتباط ای برای اجرای احکام الهی بوده و دارای اهمیت ذاتی نیست.در ایسیاسی در حکم وسیله

هرگاه حکومت و فرماندهی وسیله اجرای احکام الهی و برقراری نظام عادالنه »امام )ره( فرموده اند: 
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« شودکند، و متصدی آن صاحب ارجمندی و معنویت بیشتر میارزش پیدا میاسالم شود، دُر و 

 ( 44-45: ۱۳۷۸)موسوی خمینی، 
 

 . کارکرد های عرفانهای نوظهور۵-۲-۳

های فکری و فرهنگی محسوب می شود. لذا بهترین ترین بستر ظهور و تکامل جریانجامعه مهم

رد جامعه شناختی مبتنی بر روش استقرایی های ضدفرهنگی رویکرویکرد در مطالعه و کشف جریان

(منظور از ضدفرهنگ، ناهنجاری ها و رفتارهای شبه و یا غیرفرهنگی ای ۴۹:۱۳۸۹است.) خسروپناه، 

است که با فرهنگ رایج جامعه دارای تضاد ماهیتی و محتوایی دارند و یا اینکه به ضدیت با آن 

ی نوظهور دیدگاه های مختلفی وجود دارد  ولی ( در مورد عرفانها۴۱:۱۳۸۹پردازد.)خسروپناه، می

به علت بومی بودن و جامع بودن، نظریه خسروپناه، این دیدگاه انتخاب گردیده است. بر اساس نظریه 

ای دارند دارای کارکردهای های ضدفرهنگی که ماهیت فرقهضدفرهنگ های ایشان مهمترین جریان

 زیر می باشند:

 یك. فرهنگ ستیزی 

ماسونری، یک جریان متکی بر دانش سری و روش های همراه با اسرار است که جریان فرا

اهداف متنوع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و امنیتی بسیاری از تحوالت ضدفرهنگی ریشه در 

های فرهنگی آنها با نفوذ به ادیان اسالم، مسیحیت، زمینه ای که فعالیتاین جریان دارد. به گونه

 گرایی را فراهم نموده است.ترویج فرقهتضعیف آنها و 

 معنویت ستیزی  دو.

شکل گیری لمپنیسم به مثابه یک شبه طبقه و جریان اجتماعی، وقتی است که جامعه صنعتی به 

جامعه صنعتی سرمایه داری تبدیل گردید. لمپنیسم گرچه فاقد هویت طبقاتی است ولی می توان آن 

رمان های ایدئولوژیک دانست که به آرامی همچون خوره را جریانی هویت ستیز ضدفرهنگی با آ

خورد. جریانی که در سه عرصه فرهنگی و هنری یعنی؛ پی میدرهای فرهنگی جامعه را پیریشه

 ستیز بیشترین فعالیت را دارد.ابتذال ادبی، ابتذال سینمایی و موسیقی معنویت

 دین ستیزی  سه.

های ستایش شیطان را باید در اعتقادات و کتب تحریف شده عهد جدید)انجیل( و عهد ریشه

قدیم)تورات( جست. مهمترین نماد شیطان پرستی مدرن تحت تأثیر اندیشه سر فرانسیس داشورد 
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است که با تأسیس باشگاه آتش در لندن آغاز شد. اوج این گرایشات در دنیای  19بریتانیایی در قرن 

فکر آنتوان شزاندر الوی که با تدوین انجیل شیطانی و ساخت کلیسای شیطانی در شهر امروز در ت

میالدی برای خود و مریدانش فرقه تحت  1960سانفرانسیسکو ایاالت متحده آمریکا در دهه 

های قدرت جستجو کرد. اصول عقاید آنها عبارت است از؛ حمایت سیاسی و اجتماعی برخی کانون

د بر لذت بردن و رواج فساد اخالقی، ضدیت با ادیان و تخریب و تمسخر آنها، گرایی، تأکیانسان

 القاء مفاهیم شیطانی از طریق موسیقی و سکوالریسم. 

 چهار. عقل ستیزی

معنویت به دو معنای معنویت الهی ـ دینی و معنویت سکوالر به کار می رود. تفاوت معنویت  

آنهاست. معنویت دینی و الهی به دنبال ایجاد احساس الهی ـ دینی با معنویت سکوالر در اهداف 

آرامش و رسیدن سالک به قرب الهی و دستیابی به نفس مطمئنه، راضیه و مرضیه است. ولی معنویت 

های روحی و روانی نجات داده و آرامش نسبی سوکوالر تنها درصدد هستند تا انسان را از بحران

نگونه عرفانها گرفتار آسیب های متعددی هستند که برخی از دنیوی را برای او به ارمغان آورند. ای

مهمترین آنها عبارت است از؛ غیر ممکن بودن کشف سلوک، اثبات ناپذیری مدعیات عرفان های 

ها، انحصار کارکرد دنیوی، تعارض با اسالم، اعتقاد به تناسخ واصالت سکوالر، تناقض تکنیک

 نداشتن عرفان های سکوالر.

 گرایی دینی دن به کثرتپنج. دامن ز

گرایی دینی، یکی از مباحث فلسفه دین و کالم جدید است که بر حقانیت تمام ادیان کثرت

الهی و بشری و آسمانی و زمینی تأکید دارد. این نظریه را ابتدا جان هیک، فیلسوف انگلیسی به 

یم ارایه گردید.در های مستقمند مطرح کرد و سپس در ایران معاصر با عنوان صراطصورت نظام

شود؛ ترجمه و گرایی دینی یا ترویج ادیان با دو رویکرد در کشور ما دنبال میمجموع جریان کثرت

 نشر آثار ادیان مختلف و ترویج عقاید اهل سنت.

 شش. شیعه ستیزی 

ای در تاریخ معاصر داشته و به وهابیت جریانی فکری ـ فرهنگی است که تحوالت گسترده

تلف انشعاب یافته است. منشأ اندیشه وهابیت را باید در آثار احمد بن عبدالحلیم بن های مخشاخه

تیمیّه از علمی حنبلی شام جستجو کرد. مهمترین باورهای ابن تیمیه عبارتند از؛ اعتقاد به تجسم، 
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تحریم زیارت قبور، انکار فضایل اهل بیت)ع(، توهین و جسارت به پیامبران الهی. محمد بن 

هاب نیز تحت تأثیر عقاید ابن تیمیه حرانی، دارای اعتقاداتی است که عبارتند از؛ ظاهرگرایی عبدالو

گرایی، تحریف معنای توحید و شرک، تفسیر نادرست از شفاعت، تحریم زیارت اهل و نفی عقل

 قبور، حرام و شرک شمردن تبرک جستن به آثاراولیا و حرام و شرک شمردن توسل و استغاثه.

 عیت ستیزی هفت. مرج

ای است که های ضد فرهنگی رایج در کشورهای اسالمی، جریان تصوف فرقهیکی از جریان

های صوفیه در عقاید و مناسک خود، گرفتار های گوناگونی ظاهر گشته است. فرقهبا گرایش

اه های فراوانی هستند که عبارتند از: نقش عوامل بیرونی در پیدایش تصوف، خانقها و بدعتانحراف

گزینشی، بهره برداری استعمار از تصوّف، هماهنگی به عنوان محل ذکر و عبادت، تأویل قرآن، اسالم

های طاغوتی، اباحه گری، پشمینه پوشی، کشف و شهودهای شیطانی، مخالف اهل صوفیه با جریان

ایش البیت)ع( و علمای اسالم با تصوّف سنتی. از نظر محقق مهمترین عوامل بیرونی که در پید

های گرایی تأثیر داشته است عبارتند از: افکار و مذاهب هندی و بودایی، دنیاپرستی و آشوبتصوف

سیاسی، تماس مسلمانان با رهبانیان مسیحی، انتشار فلسفه یونانی و نوافالطونی و تفسیر به رأی از 

 مفاهیم و تعلیمات دینی.

 هشت. اسالم ستیزی 

ان به سران بابیّت، بهائیّت و قادیانیّه، با هدف تضعیف حمایت مالی و سیاسی انجمن یهودی 

یابی و تسلط بر مناطق فلسطین، اعطای لقب سر به عباس قدرت اسالم و تفرقه میان مسلمانان و دست

المللی های بینافندی فرزند حسینعلی بهاء و تالش فراوان غرب به ویژه آمریکا و انگلیس و سازمان

به عنوان دین رسمی در برابر ادیان الهی و تصویب لوایح مجلس نمایندگان برای جلوه دادن بهائیّت 

و سنای آمریکا و مجالس انگلیس برای حمایت از بهائیان در ایران همه حکایت از برنامه استعماری 

 (۳۳۶-۳۳۷: ۱۳۸۹برای مذهب سازی در جهان اسالم و ایران است.)خسروپناه، 

توان الگوی تحلیل پیشنهادی رای دو متغیرپژوهش حاضر، میبا توجه به مبانی نظری ارایه شده ب

 محققان را در قالب ماتریس زیر طراحی و ارایه نمود:
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 نوظهور با انقالب اسالمی : الگوی تحلیل روابط عرفان ها ی۱جدول شماره 
 های انقالب اسالمیمولفه               

 

 کارکردهای عرفانهای نوظهور

مبانی انقالب 

 )ارزشها( اسالمی

اهداف انقالب 

اسالمی )انسان 

 دعوت( –سازی 

نظام سیاسی 

)جمهوری 

 اسالمی(

    فرهنگ ستیزی

    معنویت ستیزی

    دین ستیزی

    عقل ستیزی

    کثرت گرایی دینی

    شیعه ستیزی

    مرجعیت ستیزی

    اسالم ستیزی

 شناسی روش -4

ها در زمره این تحقیق از حیث هدف، تحقیقی کاربردی خواهد بود و از حیث ماهیت داده 

تحلیلی استفاده شده و برای -گردد. در این تحقیق از رویکرد توصیفیتحقیقات آمیخته محسوب می

های آن نیز شود و تجزیه و تحلیل دادهها از تکنیک اسنادی و پرسشنامه استفاده میگردآوری داده

و با  یمورد -یانهیو به روش زم یاز نوع کاربرد قیتحق نیاگیرد.صورت می spssوسط نرم افزارت

اسناد و مدارک  یبررس ؛از دو روش قیتحق نیانجام شده است. اطالعات ا یفیو ک یکم کردیرو

و  بوده یپژوهش کاربرد جیشده است. نتا یگردآورو پرسشنامه  ( یو تخصص یعلم یا)کتابخانه

 ،ی. از نظر مکانردیگمیقرار  ملی نتیامهای فرهنگی و در حوزه  رندگانیگ میتصم ی مورد استفاده

احصاء تهدیدات عرفانهای نوظهور علیه دنبال  به یو از نظر موضوع رانیج.ا.ا یتیامن یایشامل جغراف

که  .باشدیم ییو نخبگان اجرا نظران بمتشکل از صاح یاست. جامعه آمار رانیا یاسالمانقالب 

 هستند: ریز یهایژگیو یدارا

 شناخت نسبت به انقالب اسالمی  -

 شناخت نسبت به عرفانهای نوظهور -
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 ها نهیزم نیدر ا یتخصص یحوزه مطالعات ایسال تجربه دارای حداقل پنج  -

 ارشد یکارشناس یلیحداقل مدرک تحص یدارا - 

 ،یبا استفاده از روش گلوله برف باشند،ی محدود و اندک م هایژگیو نیا یاز آنجا که افراد دارا

ی نفر م  ۱۰۰تعداد محدود و کمتر از  نیکه ا نیشد .با توجه به ا یینفر متخصص شناسا ۵۰تعداد 

 لذا. وبه صورت تمام شمار محاسبه شد دیگرد فیتعر یجامعه نمونه برابر با جامعه آمار باشد،

 السؤ ۲۴ شامل ساخته محقق پرسشنامه تطالعاا دآوریگر اربزا.دینفر ارسال گرد ۵۰به  پرسشنامه

 ینا ست.اهای نوظهور علیه انقالب اسالمی ایران  نعرفا میزان تاثیر تهدیدات سیربر رمنظو به بسته

مبانی انقالب اسالمی، اهداف  ی؛مؤلفه شامل تاثیر هشت کارکرد عرفانهای نوظهور بر سه تالاسؤ

ه شد بینیپیش تلیکر طیفدر  ها پاسخسیاسی )جمهوری اسالمی( بوده و انقالب اسالمی  و نظام 

سؤالها مستند  میتنظ نمود. تنظیمرا متناسب با مبانی نظری و بر اساس مدل مفهومی  پرسشنامه محقق و

  بوده است. نظریه ضد فرهنگ ها ) عرفانهای نوظهور(و انقالب اسالمی  هیبر نظر یو مبتن
 

 تحلیلیافته های پژوهش و   -5

 مستند به نظرات کارشناسی ارایه شده، یافته های پژوهش حاضر عبارتند از: 

 . یافته های توصیفی۱-۵

 های جامعه نمونهالف( ویژگی

ــده، تعداد  ۵۰از بین  ــنامه توزیع ش ــش ــنامه جمع آوری  ۴۵پرس ــش  نرم افزار  از دهستفاا باو پرس

spss ی اعضـــای جامعه ویژگی های کلیهدر جدول زیر . صـــورت گرفت ریماآ تحلیلو  تجزیه

 نمونه ذکر شده است.
 

 های جامعه نمونه: ویژگی۲جدول شماره 
های                ویژگی  

 جامعه نمونه

 نمونه

شناخت 

نسبت به 

انقالب 

 اسالمی

شناخت نسبت به 

 عرفانهای نوظهور

 ایتجربه میزان 

در  یمطالعات تخصص

 ها )سال( نهیزم نیا

 مدرک تحصیلی

 کارشناسی ارشد ۱۲ زیاد زیاد ۱
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 دکتری ۱۰ زیاد زیاد ۲

 دکتری ۸ متوسط زیاد ۳

 دکتری ۱۰ زیاد زیاد ۴

 کارشناسی ارشد - متوسط زیاد ۵

 کارشناسی ارشد ۶ زیاد زیاد ۶

 دکتری ۱۵ زیاد زیاد ۷

 کارشناسی ارشد ۷ زیاد زیاد ۸

 دکتری ۲۰ زیاد خیلی زیاد ۹

 ارشدکارشناسی  ۱۴ زیاد زیاد ۱۰

 کارشناسی ارشد - زیاد زیاد ۱۱

 دکتری ۱۲ زیاد زیاد ۱۲

 کارشناسی ارشد ۸ زیاد زیاد ۱۳

 دکتری ۱۰ زیاد زیاد ۱۴

 کارشناسی ارشد - زیاد زیاد ۱۵

 کارشناسی ارشد ۱۰ زیاد زیاد ۱۶

 کارشناسی ارشد ۱۰ زیاد زیاد ۱۷

 دکتری  زیاد زیاد ۱۸

 دکتری ۱۵ زیاد زیاد ۱۹

 دکتری ۱۵ زیاد زیاد ۲۰

 دکتری ۱۵ خیلی زیاد زیاد ۲۱

 دکتری - متوسط زیاد ۲۲

 دکتری - زیاد زیاد ۲۳

 دکتری ۱۵ متوسط زیاد ۲۴

 دکتری ۲۵ زیاد زیاد ۲۵

 دکتری ۱۵ خیلی زیاد زیاد ۲۶

 دکتری - زیاد زیاد ۲۷
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 دکتری ۱۸ خیلی زیاد زیاد ۲۸

 کارشناسی ارشد ۱۰ متوسط زیاد ۲۹

 دکتری ۱۴ خیلی زیاد زیادخیلی  ۳۰

 دکتری ۱۷ خیلی زیاد خیلی زیاد ۳۱

 دکتری ۱۲ خیلی زیاد خیلی زیاد ۳۲

 دکتری ۱۵ خیلی زیاد خیلی زیاد ۳۳

 دکتری ۲۲ خیلی زیاد خیلی زیاد ۳۴

 دکتری ۱۶ خیلی زیاد خیلی زیاد ۳۵

 کارشناسی ارشد ۱۰ متوسط خیلی زیاد ۳۶

 دکتری - متوسط خیلی زیاد ۳۷

 دکتری ۵ متوسط خیلی زیاد ۳۸

 دکتری ۵ متوسط خیلی زیاد ۳۹

 دکتری ۱۰ خیلی زیاد خیلی زیاد ۴۰

 دکتری ۱۲ متوسط خیلی زیاد ۴۱

 دکتری ۱۵ خیلی زیاد خیلی زیاد ۴۲

 دکتری ۱۲ خیلی زیاد خیلی زیاد ۴۳

 دکتری ۱۰ زیاد خیلی زیاد ۴۴

 دکتری - متوسط خیلی زیاد ۴۵

 

 ب( تحصیالت 

ــی، یکی از ویژگی ــناختی نمونه مورد بررس ــهای جمعیت ش ــخگویان بود که  التیتحص پاس

 دهد: را نشان می التیتحصجدول زیر توزیع فراوانی 

 پاسخگویان التیتحص: توزیع فراوانی ۳جدول شماره 

                              

 هاآماره

 تحصیالت

 درصد فراوانی
درصد 

 واقعی

 درصد

 تجمعی

 27 27 27 12 ی ارشدکارشناس
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 ۷۳ 73 73 33 دکتری

 ۱۰۰ 100 100 45 کل

ــاس نتایج جدول  ــاس  ۳بر اس ــای نمونه بر اس ــترین تعداد اعض ــبیش  73نفر) 33،  التیتحص

یان را پاسـخگو التیتحصـبود. نمودار زیر توزیع فراوانی « دکتری»  التیتحصـدرصـد( مربوط به 

 دهد. نشان می

 
 )درصد(انیپاسخگو التیتحص: نمودار ستونی توزیع فراوانی 1نمودار شماره 

 ج( سابقه خدمت 

د که اعضای نمونه بوسابقه خدمت های جمعیت شناختی نمونه مورد بررسی، یکی از ویژگی

 دهد: جدول زیر توزیع فراوانی سابقه خدمت را نشان می

 اعضای نمونه: توزیع فراوانی وضعیت سابقه خدمت ۴جدول شماره 

 هاآماره                        

 سابقه خدمت
 تجمعی درصد درصد واقعی درصد فراوانی

 13 13 13 6 سال 10کمتر از 

 42 29 29 13 سال 20تا  11از 

 100 58 58 26 سال 21از  شتریب

 100 100 100 45 کل
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بیشترین تعداد مربوط به ،  نمونه یسابقه خدمت اعضابر اساس نتایج جدول ، از نظر وضعیت 

درصد( ۱۳نفر ) ۶درصد( و کمترین تعداد  ۵۸نفر ) ۲۶به تعداد « سال ۲۱از  شتریب »سنوات خدمت 

 یســابقه خدمت اعضــابودند که نمودار بعدی توزیع فراوانی « ســال ۱۰کمتر از »مربوط به ســنوات 

 دهد .را نشان می نمونه

 
 نمونه یسابقه خدمت اعضا: نمودار ستونی توزیع فراوانی وضعیت 2نمودار شماره 

 )درصد(

 

 د( میزان آشنایی با موضوع 

ار نتایج از مولفه های مهمی اســت که در اعتب قیبا موضــوع تحقاعضــای نمونه  ییآشــنا زانیم

 تحقیق تاثیر مستقیم دارد.
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 : توزیع فراوانی میزان آشنایی با موضوع ۵جدول شماره 

ماره                                      ها  آ

 )درصد(  میزان آشنایی 
 خیلی زیاد زیاد متوسط

نا زانیم ـــ ها ییآش کارکرد  یبا 

 نوظهور یعرفانها
24 49 27 

ـــنـا زانیم    یبـا مولفـه هـا ییآش

   یانقالب اسالم
0 62 38 

 به جدول میزان آشنایی اعضای نمونه با موضوع تحقیق در حد باالیی بوده است.با توجه 
 

 های تحقیق. یافته های تحلیلی؛ تحلیل پاسخ های ارایه شده به سوال۲-۵

 فرعی اول: کارکردهای عرفانهای نوظهور کدامند؟سوال 

استفاده  اینمونهتکتیها از آزمون برای پاسخ به این سؤال با توجه به نرمال بودن توزیع داده

 گردید. 

 دوم بررسی سؤال فرعی برایای نمونهتكتینتایج آزمون : 6جدول شماره

 میانگین تعداد مولفه
انحراف 

 استاندارد
 tآماره 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 000. 44 12.330 0.653 4.2 45 یزیفرهنگ ست

 000. 44 12.999 0.654 4.27 45 یزیست تیمعنو

 000. 44 15.883 0.566 4.34 45 یزیست نید

 000. 44 6.230 0.925 3.86 45 یزیست عقل

 000. 44 8.745 0.642 3.84 45 ینید ییگرا کثرت
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 000. 44 4.419 1.074 3.71 45 یزیست عهیش

 000. 44 8.293 0.815 4.01 45 یزیست تیمرجع

 000. 44 17.145 0.525 4.34 45 یزیست اسالم

 

تایج جدول  قنشـــان می ۶ن به م با توجه  که  هد  ـــط t هایآماره ادیرد ناداری وو س به ح مع

ــت ــطوح معناداری آمده، همه گویهدس ــتند و میانگین 0.05کمتر از ها دارای س های های مولفههس

ضی جامعه) شتر از میانگین فر ستند لذا تاثیر همه مولفه3مذکور همگی بی ضای نمونه ( ه ها از نظر اع

ـــد؛ به عبارت دیگر همه کارکردمورد تایید می  های عرفانهای نوظهور به عنوان تهدیدی برای باش

 انقالب اسالمی محسوب می شوند.

 سوال فرعی دوم: مولفه های انقالب اسالمی مورد تهدید کدامند؟

مال بودن توزیع داده به نر جه  با تو ـــؤال  به این س ـــخ  پاس یک برای  پارامتر ها از آزمون 

مقایســـه  برایای نمونهتکتیالزم به یادآوری اســـت که آزمون اســـتفاده گردید.  اینمونهتکتی

میانگین به دســت آمده از نمونه مورد بررســی در متغیر مورد نظر با میانگین فرضــی و مورد انتظار 

، کم 1ای )خیلی کم = گزینه 5رود. با توجه به اینکه طیف لیکرت تحقیق حاضــر جامعه به کار می

خواهد شد. نتایج  3، لذا میانگین فرضی برابر با است( 5و خیلی زیاد =  4، زیاد = 3ط = ، متوس2= 

 ارائه شده است. 4 بررسی سؤال فرعی اول در جدول برایای نمونهتکتیآزمون 
 

 دوم بررسی سؤال فرعی برایای نمونه تكتینتایج آزمون :  7جدول شماره 

 ردیف
 هاآماره      

 گویه
 میانگین تعداد

حراف  ن ا

 استاندارد
 tآماره 

درجــه 

 آزادی

ــــطــح  س

 معناداری

1 

ت  یزیفرهنــگ ســـ

ــانهــا نوظهور  یعرف

 یمبان هیعل یدیتهد

م قالب اســــال ن  یا

 .است

45 4.33 .522 17.127 44 .000 
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2 

ت فرهنــگ  یزیســـ

ــانهــا نوظهور  یعرف

ــهــد ــت ــ یدی ــعــل  هی

اهــداف انــقــالب 

 .باشد یم یاسالم

45 4.07 .780 9.168 44 .000 

3 

ت فرهنــگ  یزیســـ

ــانهــا نوظهور  یعرف

هد ظام  هیعل یدیت ن

در انقالب  یاســیســ

 .است یاسالم

45 4.20 .894 9.000 44 .000 

4 

ــمعنو  یزیســـت تی

ــانهــا نوظهور  یعرف

 یمبان هیعل یدیتهد

م قالب اســــال ن  یا

 .است

45 4.64 .529 20.855 44 .000 

5 

ــمعنو  یزیســـت تی

ــانهــا نوظهور  یعرف

ــهــد ــت ــ یدی ــعــل  هی

اهــداف انــقــالب 

 .است یاسالم

45 4.27 .751 11.318 44 .000 

6 

ــمعنو  یزیســـت تی

ــانهــا نوظهور  یعرف

هد ظام  هیعل یدیت ن

ـــ ــس ـــی انقالب ی اس

 .باشد یم یاسالم

45 3.89 .982 6.071 44 .000 

7 

ــســـــتــ نیــد  یزی

ــانهــا نوظهور  یعرف

 یمبان هیعل یدیتهد

م قالب اســــال ن  یا

 .است

45 4.69 .514 22.023 44 .000 
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8 

ــســـــتــ نیــد  یزی

ــانهــا نوظهور  یعرف

ــهــد ــت ــ یدی ــعــل  هی

اهــداف انــقــالب 

 .است یاسالم

45 4.18 .614 12.872 44 .000 

9 

ــســـــتــ نیــد  یزی

ــانهــا نوظهور  یعرف

هد ظام  هیعل یدیت ن

ـــ ــس ـــی انقالب  یاس

 .است یاسالم

45 4.16 .852 9.102 44 .000 

10 

ــل ــق ــ ع ــســـــت  یزی

ــانهــا نوظهور  یعرف

 یمبان هیعل یدیتهد

م قالب اســــال ن  یا

 .است

45 4.07 .963 7.431 44 .000 

11 

ــل ــق ــ ع ــســـــت  یزی

ــانهــا نوظهور  یعرف

ــهــد ــت ــ یدی ــعــل  هی

اهــداف انــقــالب 

 .باشد یم یاسالم

45 3.91 1.104 5.535 44 .000 

12 

ــل ــق ــ ع ــســـــت  یزی

ــانهــا نوظهور  یعرف

هد ظام  هیعل یدیت ن

ـــ ــس ـــی انقالب  یاس

 .است یاسالم

45 3.60 .889 4.526 44 .000 

13 

 ینید ییگرا کثرت

ــانهــا  نوظهور یعرف

ی مبان هیعل یدیتهد

م قالب اســــال ن  یا

 است.

45 3.96 .878 7.302 44 .000 
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14 

 ینید ییگرا کثرت

ــانهــا نوظهور  یعرف

ــهــد ــت ــ یدی ــعــل  هی

اهــداف انــقــالب 

 .است یاسالم

45 3.78 .599 8.713 44 .000 

15 

 ینید ییگرا کثرت

ــانهــا نوظهور  یعرف

هد ظام  هیعل یدیت ن

ـــ ــس ـــی انقالب  یاس

 .باشد یم یاسالم

45 3.78 .765 6.817 44 .000 

16 

ت عــهیشــــ  یزیســــ

ــانهــا نوظهور  یعرف

 یمبان هیعل یدیتهد

م قالب اســــال ن  یا

 .است

45 3.82 1.134 4.864 44 .000 

17 

ت عــهیشــــ  یزیســــ

ــانهــا نوظهور  یعرف

ــهــد ــت ــ یدی ــعــل  هی

اهــداف انــقــالب 

 .است یاسالم

44 3.73 1.149 4.200 43 .000 

18 

ت عــهیشــــ  یزیســــ

ــانهــا نوظهور  یعرف

هد ظام  هیعل یدیت ن

ـــ ــس ـــی انقالب  یاس

 .است یاسالم

45 3.56 1.056 3.528 44 .001 

19 

ــمرجع ـــت تی  یزیس

ــانهــا نوظهور  یعرف

ی مبان هیعل یدیتهد

م قالب اســــال ن  یا

 .است

45 4.27 .688 12.358 44 .000 
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20 

ــمرجع ـــت تی  یزیس

ــانهــا نوظهور  یعرف

ــهــد ــت ــ یدی ــعــل  هی

اهــداف انــقــالب 

 .است یاسالم

45 4.09 .821 8.899 44 .000 

21 

ــمرجع ـــت تی  یزیس

ــانهــا نوظهور  یعرف

هد ظام  هیعل یدیت ن

ـــ ــس ـــی انقالب  یاس

 .است یاسالم

45 3.67 1.108 4.037 44 .000 

22 

ــــالم ت اس ــــ  یزیس

ــانهــا نوظهور  یعرف

 یمبان هیعل یدیتهد

م قالب اســــال ن  یا

 .است

45 4.56 .503 20.765 44 .000 

23 

ــــالم ت اس ــــ  یزیس

ــانهــا نوظهور  یعرف

ــهــد ــت ــ یدی ــعــل  هی

اهــداف انــقــالب 

 .است یاسالم

45 4.24 .570 14.638 44 .000 

24 

ــــالم ت اس ــــ  یزیس

ــانهــا نوظهور  یعرف

هد ظام  هیعل یدیت ن

ـــ ــس ـــی انقالب  یاس

 .است یاسالم

45 4.22 .765 10.712 44 .000 

 

تایج جدول  قنشـــان می ۷ن به م با توجه  که  هد  ـــط t هایآماره ادیرد ناداری وو س به ح مع

ــت ــطوح معناداری آمده، همه گویهدس ــتند و میانگین 0.05کمتر از ها دارای س های های گویههس

( هستند لذا تاثیر همه گویه ها از نظر اعضای نمونه 3مذکور همگی بیشتر از میانگین فرضی جامعه)

ـــد؛ به عبارت دیگر همه گویه باش های نوظهور به عنوان تهدیدی برای مورد تایید می  های عرفان
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 ب می شوند.انقالب اسالمی محسو

صلی تحقیق:  سالم هینوظهور عل یعرفانها داتیتهد ریتاث زانیمسوال ا چقدر  رانیا یانقالب ا

 است؟

استفاده  اینمونهتکها از آزمون تیبرای پاسخ به این سؤال با توجه به نرمال بودن توزیع داده

 گردید. 

 قیتحق یبررسی سوال اصل برای ایتك نمونهآزمون تینتایج : 8جدول شماره

 میانگین تعداد متغیر
انحراف 

 استاندارد
 tآماره 

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

عـــرفـــانـــهـــای 

 نوظهور
45 4.07 0.542 13.244 44 .000 

آمده به دستو سطح معناداری  t هایآماره ادیردهد که با توجه به مقنشان می ۸نتایج جدول 

( که بیشـــتر از میانگین فرضـــی 4.07به دســـت آمده) اســـت همچنین میانگین 0.05کمتر از که 

ـــد لذا تاثیر 3جامعه) ـــالمی از نظر  نوظهور یعرفانها( می باش به عنوان یک تهدید برای انقالب اس

اعضای نمونه مورد تایید است؛ به عبارتی عرفانهای نوظهور به عنوان تهدیدی برای انقالب اسالمی 

 محسوب می شوند.

ـــوص عرفانهای نوظهور را بخواهیم دقیقبرای اینکه میزان تاثی تر بیان کنیم باید ابتدا ر در خص

میانگین به دست آمده را به صورت درصدی به دست آوریم. با توجه به اینکه بازه طیف لیکرت از 

ـــد، برای دقیقمی 5تا  1 ـــدن کار طیف را به محور باش نماییم و از میانگین به منتقل می 4تا  0تر ش

 خواهد شد:      3.07را کم می کنیم که میانگین  1دست آمده عدد 

 %100=4%  و      75=3%      و      50= 2%      و      25= 1و        0%= 0

باشد خواهیم درصد می 25در ادامه با توجه به اینکه فاصله یک واحد در طیف لیکرت برابر 

 داشت:
25                    1 

 X                   1.07 
ـــت آمده با عدد  1.07) ـــی و مورد انتظار  2اختالف میانگین به دس ـــت که میانگین فرض اس
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 باشد(جامعه می

ـــب فوق، مقدار  ـــت خواهد آمد که اگر آنرا به  Xبرای  26.75با حل کردن تناس  50به دس

هور دهندگان میزان تهدید عرفانهای نوظخواهد شد. نتیجه اینکه پاسخ 76.75اضافه نماییم، حاصل 

 اند.درصد ارزیابی کرده 77را حدود 

 . اولویت بندی شاخص ها5-3

برای اولویت بندی شـــاخص ها از آزمون رتبه بندی فریدمن اســـتفاده شـــده که نتیجه آن در 

 جدول زیر ارایه شده است.

بندی : نتایج حاصل از آزمون فریدمن جهت سنجش رتبه ۹جدول شماره  

 مولفه های تحقیق
 45 تعداد

 52.468 مقدار آزمون مربع کای

 7 درجه آزادی

 0.000 سطح معناداری

ـــماره  ـــان می ۹نتایج جدول ش ( و 52.468دهد که با توجه به مقدار آزمون مربع کای )نش

ها معنادار گویه است، تفاوت بین رتبه 0.05همچنین سطح معناداری مندرج در جدول که کمتر از 

 بندی بین عوامل را انجام داد.رتبهتوان باشد لذا میمی

 بندی مولفه های تحقیق به ترتیب میانگین رتبه: نتایج حاصل از رتبه ۱۰جدول شماره 

 میانگین رتبه گویه ردیف

1 
 5.50 ستیزی اسالم

 5.43 ستیزی دین 2

 5.14 ستیزی معنویت 3

 4.86 ستیزی فرهنگ 4
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 4.41 ستیزی مرجعیت 5

 3.77 ستیزی شیعه 6

7 
 3.67 ستیزی عقل

 3.22 دینی گرایی کثرت 8

ـــماره  ـــان می ۱۰نتایج جدول ش های مربوط به تهدیدات عرفانهای دهد که در میان مولفهنش

سالم»نوظهور، مولفه  با « دینی  گرایی کثرت »در رتبه اول و مولفه  5.50با میانگین رتبه « ستیزی ا

ــایر گویه ها به ترتیب اولویت در جدول قرار در رتبه آخر قرار دارد  3.22میانگین رتبه  همچنین س

 گرفته اند.

 نتیجه گیری
های مختلفی برای محقق ساختن اهداف خود از ها و روشدشمنان انقالب اسالمی از تاکتیک

 دکررکا کنند.لذا در این تحقیق هشتجمله ایجاد و گسترش عرفانهای نوظهور استفاده می

 و در نهایت سالمیای انقالب تاثیر این کارکردها بر سه مولفه استخراج و رنوظهو یهاعرفان

نمایند، از طریق پرسشنامه در معرض قضاوت را ایجاد می انیرا انقالب اسالمی که علیه تهدیداتی

 انجام شد. spssهای آن توسط نرم افزارخبرگان این حوزه قرار دادیم سپس تجزیه و تحلیل داده

دهد، عرفانهای نوظهور به عنوان تهدیدی برای انقالب اسالمی میدست آمده نشان نتایج به

 اسالم»های های نوظهور، مولفهشوند و از بین هشت مولفه مربوط به تهدیدات عرفانمحسوب می

ها دارای وزن بیشتری هستند به عبارت دیگر از سایر مولفه« ستیزی معنویت»و « ستیزی دین»، «ستیزی

باشد؛ لذا ها میور علیه انقالب اسالمی در این سه مولفه بیشتر از سایر مولفهتهدیدات عرفانهای نوظه

مسؤلین فرهنگی و امنیتی بایستی تأثیر تهدیدات این عرفانها را بر انقالب اسالمی، بیشتر درک نموده 

و در جهت مدیریت آنها تالش نمایند تا شاهد رشد و توسعه روزافزون امنیت در راستای تحقق 

 های انقالب اسالمی باشیم.ددستاور
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