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 های انحرافی فرق و جریان

  

 :هقدهه
اوثش ایي ّب ّستٌذ.  یه عشفِ ایي اًحشاف، فشلِ .هستمین اًحشاف یؼٌی خبسج ضذى اص اػتذال ٍ غشاط

. بسیبسی اص آًْب بِ تٌبسخ استببط داسًذ. ػوَهبً اّلِ تَسبهُح ٍ تَسبُّل ّستٌذػمبیذِ هطتشوی داسًذ؛  ،ّب فشلِ

 .بِ خبی خذاًٍذ، لغب فشلِ است ّب هحَسیت دس ایي فشلٍِ 

 پشداصین. ی دیگشی ّن داسد وِ دس ایٌدب بِ آى هی اهب اًحشافبت دس هْذٍیت، صاٍیِ
 

 :ههدویت انحرافات

 .ضَینآضٌب  ی ههدویت ندسههی هْذٍیت دچبس اًحشاف ًطَین، ببیذ بِ خَبی بب  ایٌىِ دس صهیٌِبشای 

 !اًحشاف؛ حتی اگش هستٌذ ببضذضَد  ٍلت است وِ ّش چیضی بیشٍىِ ایي ٌّذسِ، هی آى

  ناقص و سطحی:فهن 
تبغ آى، دس هشدم، فْن ػوَهی دس دیي ٍ بِ اوثش  .بشسینهْذٍیت ببیذ بِ یه فْن ػویك ٍ ػوَهی دس 

آیذ وِ فْن دسست، ػویك ٍ  ی اٍل اص وسبًی بِ ٍخَد هی ی اًحشاف، دس دسخِ صهیٌِهْذٍیت ًذاسًذ؛ ٍ 

 اًذ. ٍسیغ دس هْذٍیت ًذاضتِ

 تشاضذ! سٍد ٍ اهبم سیضدّن هی اهبم سا ًفْویذُ ببضذ، بِ دًببل فشصًذِ اهبم هی 21وِ لضٍم ٍخَدِ وسی 

 هحوری: روایت 
وِ  ضًَذ دسگیشِ سٍایبت هی لذس ای آى ػذُ .ستا هحَسی ی هْذٍیت، سٍایت اص اًحشافبت دس ػشغِیىی 

 دٌّذ. ولیّت سا اص دست هی

 ؛سسیذ فعاالنه انتظارِهْذٍیت، ببیذ بِ دس 

 .دػب وشد فمظ ببیذ بشای ظَْس ،سٍایت پیذا ضَد وِ گفتِ ببضذ دس دٍساى غیبت 122حتی اگش 

 س تضبد است.ٌفؼالًِ، بب اغلِ دیي دصیشا ایي ًَع اًتظبسِ هُ

 سٍایتی ٍخَد ًذاسد. ،صیشا دس ایي صهیٌِ ؛وٌٌذ ِسا دس هْذٍیت تَخی اربعینتَاًٌذ  ًوی گشا، سٍایت افشاد
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ی ولی دس رّي خَد سبختِ ببضٌذ؛ بِ  ی سٍایبت، یه ٌّذسِ دس حبلیست وِ اگش بب استفبدُ اص ّوِایي 

 استببط اسبؼیي ٍ ظَْس پی خَاٌّذ بشد.

اًذ ٍ دیگش سشاؽ  ي اًحشاف، افشادی ّستٌذ وِ بِ یه دسن سغحی دس هْذٍیت سسیذُی همببل ای ًمغِ

 سًٍذ؛ وِ ایي ّن ًَػی اًحشاف است. سٍایبت ًوی

  با اهام:تضاد 

 دیگش اص اًحشافبت دس هْذٍیت، داضتيِ تضبدِ سفتبسی بب اهبم است.یىی 

ضخع خَد سا ضبیِ اهبم صهبى ٍ اخذاد اٍ . ایي تػف بِ غفبت اٍستوِ هٌتظش اهبم صهبى است، هُوسی 

ٍ  )ظ( ، صًذگی ٍ هشيِ سسَل اهللوٌذ وِ صًذگی ٍ هشگص سا اًٍذ علب هیوٌذ ٍ ّویطِ اص خذ هی

 خبًذاىِ اٍ لشاس دّذ.

 سا فشاّن وشد؟! اباصالحی ظَْس  ی فحطب، صهیٌِ ضَد بب اضبػِ ضذ؛ هگش هیبب صالحببیذ هٌتظش 

 ضَد بذٍىِ ووه گشفتي اص ػلوب، دس ػػش غیبت خبى سبلن بِ دس ببشین؟! هی هگش

  توجه به هبانی:عدم 
خلَگیشی اص اًحشاف، بشای  .اًحشاف است ًَػی ّبی آى ضشٍع وٌین، آسیب هبٌبی ّش چیضی سا بشایٌىِ 

 .افاًحش ضَد هی ضی خبسج اص ایي هببًی،ابتذا هببًیِ هْذٍیت سا بِ دسستی بطٌبسین، ّش چیببیذ 

. دًیبی بذٍى اهبم ساضی ًطَینبِ  ٍ یي وِ اهبم صهبى ًذاسین، بذبختینّوبفْوین  یؼٌیههدویت هبانی 

 ضَد وِ هذام دس تالش ببضین وِ بِ اٍ بشسین. ببػث هی ،ػذم سضبیتایي 

 ٌین.بشسسی و ، آیبت ٍ سٍایبتػملیسا اص ًظش  غیبت هبانی ذببی اص آىبؼذ 

 «.اهبم صهبى است ِ ضذىِتىی اص دالیل ػذم ظَْس، تشس اص وطی»اهبم غبدق )ع( ًمل ضذُ وِ فشهَدًذ اص 

حفظ خبى اهبم، ببیذ بشای  لَی ببضٌذ وِ بتَاًٌذ خبى اهبم سا حفظ وٌٌذ.لذس  هٌتظشاى ببیذ آىپس 

 تطىیالت اهٌیتی ٍ ًظبهی لذستوٌذ داضت ٍ بشای داضتي ایي تطىیالت، ببیذ حىَهت تطىیل داد.

 اص ظَْس ًببیذ حىَهت تطىیل داد؛ وِ بب استٌبد بِ بشخی سٍایبت، هؼتمذًذ لبلوسبًی پس 

 .اًذ بِ دلیل ػذم تَخِ بِ هببًی هْذٍیت، دچبس اًحشاف ضذُ

  نقش و هویت:نداشتن 

ًمص ٍ َّیت بذّی ٍ اص آًْب بخَاّی  بحث دس خلَگیشی اص اًحشاف، ایي است وِ بِ افشادهْوتشیي 

 ی اًدبم دٌّذ.تهسئَلیت خَد سا بِ دسس

بِ آًْب اگش  پزیشًذ. سسبًِ ،ّبی هدبصی ًمص ًذاسًذ ٍ دس ًتیدِ خَاًبى ٍ ًَخَاًبى هب، دس ضبىِ اهشٍصُ

ّب لشاس  َّیت هْذٍی بذّین ٍ اص آًْب بخَاّین وِ خَدضبى سسبًِ ببضٌذ، دیگش تحت تبثیش سسبًِ

 ضًَذ. اًحشاف ًویگیشًذ ٍ دچبس  ًوی
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 :نفسانیت 
ی هْذٍیت سضذ وٌین، ابلیس ّن ًیشٍّبی  غِدس ػش ،چِ هبّش . ذًگیش ّب بش بستش ًفسبًیت ضىل هی فشلِ

دس  َد داضتِ ببضذ.ٍ... ٍخ ببیذ غفبتی هبًٌذ دسٍؽ، حسذیه هٌتظش، ًدس  .فشستذ تشی بِ سشاؽ هب هی خِبشُ

 تش ضَین. ِ خذاًٍذ ًضدیهب ،نیسٍ هْذٍیت ببیذ ّشچِ پیص هی

 «هالهت ٍ سشافىٌذگی ی هبیِ ی صیٌت ببضیذ، ًِ بشای هب هبیِ» فشهبیٌذ: غبدق )ع( هیاهبم 

 های غلط: برداشت 
 .فْوی دس دیي است ّبی غلظ ٍ وح اص اًحشافبت خذی دس هْذٍیت، بشداضتیىی 

دس  !بِ ضْبدت سسبًذًذ ی خشٍج اص دیي، ٍ بِ بْبًِ حىبمسا بش اسبس اػبذاهلل ابب ،ّدشی، هشدم 12ل سب

 ضذًذ. خَاًذًذ، دچبس ایي اًحشاف ًوی اگش آیبت لشآى سا دسست هی حتی حبلی وِ
 

 لوگیری از انحراف:جراهکارهای 

  دین:شناخت 
اغَل  ّش هسلوبًی ٍاخب است وِبش  ایٌىِ دچبس اًحشاف ًطَین، ابتذا ببیذ دیي سا دسست بطٌبسین.بشای 

 سا بطٌبسذ ٍ بِ دًببل فْن آى بشٍد. دیي

 ضشٍع بِ هغبلؼِ ٍ تحمیك دس دیي وٌین.ببیذ 

 اهام: هعرفت 

لبل اص ّشوبسی، اص خَد بپشسین وِ آیب اهبم صهبى ایي اگش  .سٍص سؼی وٌین بیطتش اهبم صهبًی ضَینّش 

 ضَد. دسغذ گٌبّبى گشفتِ هی 99؛ خلَی دّذ یب ًِ ػول سا اًدبم هی

 اهبم صهبًی ضذى ببیذ؛ خَدخَاّی، خَدبیٌی ٍ خَدسأیی سا وٌبس بگزاسین.بشای 

 پَستذسیس استبد سائفی

 ّبی اًحشافیضَع: فشق ٍ خشیبىهَ

 ّبی آهَصضی هؼبسف هْذٍیتاسائِ ضذُ دس والس هغبلبخالغِ ٍ چىیذُ 

 Mahdiaran@   تْیِ ضذُ دس ٍاحذ هْذٍیت هَسسِ هػبف، هْذیبساى
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