


مقدمه
بيـش از سـيصد سـال اسـت کـه جامعه اسـامي، از پديـده اي به نـام وهابيـت رنج مي بـرد. اعمـال زيانبار و 
جبران ناپذيـر ايـن گـروه تنـدرو، سال هاسـت که جهـان اسـام را  با مشـکات و نابسـاماني هاي فراوانـي روبه رو 

کرده اسـت.
وهابيـت فرقـه اي اسـت انحرافـي کـه از پيونـد قرائـت انحرافي از دين و سياسـت، در سـال 1153هـ  .ق، در 
منطقـه نجـد بـه وجـود آمد. وهابيـت، با ارائـه قرائتي نادرسـت از مفاهيم کليدي توحيد و شـرک، ايمـان و کفر، 
سـنت و بدعت، حيات برزخي و...، تمامي مسـلمانان را مشـرک ناميد و از همان ابتدا به قتل و غارت مسـلمانان 
پرداخـت. ميـراث وهابيـت، ويراني ابنيه اسـامي، و همچنين کشـتار مسـلمانان، اعم از شـيعه و سـني اسـت و 

امـروز نيـز تکفيـر و گروه هـاي تکفيري ثمـره افکار و رفتـار افراطي وهابيان اسـت.
در ايـن ميـان اسـتعمار نيـز بـه خوبـي دريافتـه اسـت کـه تنهـا وهابيـت مي توانـد از همگرايـي و وحـدت 
مسـلمين جلوگيـري کنـد و اگـر حرميـن شـريفين در سـيطره آنـان باشـد، زمينـه وحـدت و يکپارچگـي جهـان 
اسـام فراهـم نخواهد شـد و از سـوي ديگر ميـراث تاريخي و مقدس اسـام نيز توسـط آنان نابود خواهد شـد؛ 
بـه هميـن سـبب پـس از آغاز دوره سـوم حکومت آل سـعود و آشـکار شـدن ظرفيت  وهابيـت در ايجـاد تفرقه و 

تکفيـر مسـلمانان، حيـات ايـن فرقـه با کمـک و تجهيـز اسـتعمارگران ادامـه يافت.
نرم افـزار حاضـر، کـه بـه همت پژوهشـکده حج و زيـارت و مديريت آموزش دفتر تبليغات اسـامي خراسـان 
رضـوي، سـامان يافتـه اسـت، جامع تريـن نرم افـزار مقابلـه بـا وهابيـت اسـت که در سـه حـوزه تاريـخ، عقايد و 

جريان شناسـي معاصـر، به نقـد آراء و نظـرات وهابيت مي پـردازد.

اهداف
1. مقابله با جنگ نرم وهابيت

2. نقد مباني فکري و باورهاي غلط وهابيت، در قالبي آموزشي
3. پاسخ به شبهات وهابيت



4. ايجاد همگرايي با مسلمانان جهان، در مقابله با وهابيت
5. تبيين کارنامه وهابيت در جهان اسام

معرفينرمافزار

نرم افزار سنگواره از دو بخش اصلي و يک بخش فرعي تشکيل شده است.
1. آموزشي )پنجره هاي سمت راست صفحه اصلي نرم افزار(

الف( پيدايش سلفيه )چهار درس(
ب( ظهور سلفيه وهابي )سه درس(

ج( مباني فکري وهابيت )چهار درس(
د( باورهاي وهابيان )نه درس(

ه ( کارنامه وهابيت )هشت درس(
و( مذهب يا بدعت خطرناک )پنج درس(

سي و سه درس و هر درس شامل پنج قسمت، به شرح ذيل:
ـ مجموعاً خاصه درس )عاوه بر نمايش متن، صوت آن نيز پخش مي شود.(

ـ متن اصلي درس )در قالب ورد است که با دو بار کليک کردن به صورت تمام صفحه قابل مطالعه است.(
ـ منابع براي مطالعه بيشتر )شامل مقاالت و مطالب در قالب ورد و پي دي اف(

ـ ويدئو و صوت )سخنراني ها و مصاحبه هاي مرتبط با موضوع درس(
ـ آزمون )سؤاالت تستي(

2. پژوهشي و پشتيباني آموزش )پنجره هاي پايين صفحه اصلي نرم افزار(
الف( وهابيت در يک نگاه )مطالب مکتوب در قالب ورد و پي دي اف، به همراه مطالب صوتي تصويري(

ب( کتابخانه )کتاب، نشريه و مقاالت در قالب پي دي اف، با قابليت دريافت فايل اصلي پي دي اف(
ج( چندرسانه اي )سخنراني ها، مصاحبه ها و نقدهاي تصويري(



3. بخش فرعي
الف( راهنما )توضيح نرم افزار(

ب( درباره ما )معرفي پژوهشکده حج و زيارت و اداره کل آموزش دفتر تبليغات خراسان رضوي(
ويژگيهاينرمافزار

1. ساختار موضوعي نرم افزار و درس نامه آموزشي براي هر موضوع
2. برخـورداري هـر درس از متـن درسـي، متن پژوهشـي، صـوت، خاصـه درس و فايل تصويري متناسـب 

با موضـوع درس
3. برگزاري آزمون مجازي براي هر درس

4. امکان پژوهش در منابع فراواني که به صورت پي دي اف در اختيار دانش پژوه است.
5. کتابخانه پژوهشي، داراي 1100 کتاب و مقاله

6. 551 فايل وردي و 1458 فايل پي دي اف
7. 36 فايل سخنراني و 155 فايل تصويري

8. برخـورداري از ابـزار پيشـرفته کار بـر روي متـن )يادداشت نويسـي، انتخـاب بخشـي از متـن، انتقـال 
محتـوا از نرم افـزار بـه ورد بـا کپـي کـردن(


