
 
1 

 

 

 های انحرافیمهدویت و فرقه

  

 :مقدمه
  همان   پرنده،   این   سبز   بال   ؛ سرخ   بال   یک   و  سبز   بال   یک   دارد،   بال  دو   که   است   ای پرنده   شیعه همچون 

  سرخ   اما بال .  ناپذیر است   شکست   امیدوار،   انسان   و   است   شیعه امیدوار .  اوست   عدالت خواهی   و   مهدویت 

  ناپذیر   فنا   را   مسأله شیعه   این   و   دارد   حسینی   عاشورای   و   کربل   در   ریشه   که   است   شهادت طلبی   شیعه، 

 . است   کرده 

ها و ملل دنیا، به این نتیجه رسیده است  فرهنگ   گوید با بررسی همه رئیس دانشکده ارتباطات آمریکا می 

های حسینی. مردم  چیزی نیست جز هیئت   که بزرگترین قدرت نرم جهان، در دست شیعیان است و آن 

 کنند. میلیون نفر در راهپیمایی اربعین شرکت می   20پوشند و  کنند؛ سیاه می عزاداری می دو ماه  

 العاده باالیی دارد؛ بنابراین طبیعی است که در این زمینه شاهد انحرافات باشیم. فوق   مهدویت ظرفیت 

 . رسد اصوال وقتی بازار چیزی گرم است، جنس تقلبی آن هم از راه می 

ی یک سودجو، اینکه خودش را امام یا متصل به امام معرفی کند، به صرفه است؛  در زمینه مهدویت، برا 

 منتظر را هم جذب کند، برایش کافی است.   ی چرا که اگر حتی یک درصد از جامعه 
 

 دو تفکر در مهدویت:

 تفکر مهدویت شخصیه: ▪
مهدی موعود، منحصراً فردی معین )امام دوازدهم( بوده و غیر از او هیچ شخص دیگری از    در این تفکر، 

 ها دارای چنین مقامی نیست. انسان 

 تفکر مهدویت نوعیه: ▪
  کامل   انسان   یک   در   عصری   هر   در   که   دانند می   مقامی   را   مهدویت   مسئله   که   است   افرادی   اعتقاد   این تفکر 

 « از جمله معتقدین به این تفکر هستند. جریان صوفیه » .  باشد   شخصی   هر   تواند می   این فرد   و   دارد   قرار 

در اواخر قرن    جریان صوفیه   گذار پایه )یک شخص به ظاهر مومن اما به شدت ضد انقلبی(    حسن بصری 

،  ابوهاشم کوفی   کرد. که حکومت امام علی را به هیچ عنوان قبول نمی   است   کسی   او   ، است   اول هجری 

 تشکیلتی کرد. زمان امام صادق )ع(  در  این جریان را  و    گذاری کرد را بنیان   ه صوفی   رسماً است که    فردی 
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  از   نکند،   ایشان   انکار   دل   و   زبان   به   و   آید   میان   به   سخن   صوفیه   از   او   نزد  هرکس » :  فرمایند می   امام رضا )ع( 

  جهاد   کفار   با (  ص )   خدا   رسول   حضور   در   خدا   راه   در   که   این   گویا   نماید،   انکار   را   صوفیه   هرکس   و   نیست   ما 

 ( 57، ص 2سفینة البحار، ج )   .« است   کرده 

های ایرانی را  صوفی   دلیل   همین   . به کرد   تشیع   وارد   را   صوفیه   که   بود   کسی   شاه نعمت اهلل ولی، اولین 

 . گویند می نعمت اللهی  

 

 

 

 

 

 

 

  ساریه خاک ؛  )کرمان(   نور بخشیه ؛  )شیراز(   ذهبیه ؛  ( تهران، گناباد، مشهد، یزد، بروجرد و بجنورد )   گنابادیه 

 . های فعال صوفیه در ایران هستند از جمله فرقه ؛  )همدان( 
 

 های انحرافی:های جریانویژگی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
داشتن نگاه منفی نسبت به  ،  اعتماد به نفس پایین ،  دوری از روایات ،  غفلت ،  عنادهای شخصی ،  کنجکاوی 

 باشد. انحرافی می های  ؛ از جمله علل جذب افراد به فرقه زدگی عوام و    همه چیز 

 « . است   باالتر   زدگی   عقرب   و   مار   زدگی، زلزله   زدگی، سیل   از   زدگی »عوام فرمود:  می   شهید مطهری 

 های جریان صوفیهبدعت

 تشرفات )الزمه صوفی شدن تشرف است(

 تجسم صورت مرشد در عبادت

 نحوه تعریفشان از والیت )اطاعت محض از قرب(

 های انحرافیشناسی مدعیان در جریانتیپ

 دهندقول راهِ آسان و سریع می

 کند(زبانی بازاری دارند )زبانی که مخاطب را قانع می

 )مخاطب شناسی( دارندقدرت تشخیص نیاز مردم را 

 )منحصر به فرد، تکرار نشدنی( شخصیت کاریزماتیک دارند

 ساختارشکن هستند
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ها  کنند؛ این فرقه نمایی می یا جوامعی که فقط سیاه   و   عموماً جوامعی که بیش از حد احساساتی هستند 

 . پذیرند را در بین خود می 

 

 

 

 
 

 تبلیغ دین: 
بسیاری  کنند.  مضررات نوشابه، به خاطر لذتی که دارد، آن را مصرف می به    بسیاری از افراد، با وجود علم 

کنند، جذب آنها  ها ایجاد می های انحرافی، در این محیط ناتی که فرقه از افراد نیز، به خاطر هیجا

 نه به خاطر درک و فهمی که با تحقیق به آن رسیده باشند.   و   شوند؛ می 

 .  متدینین طوری رفتار کنند تا دیگران از دیدن زندگی آنها لذت ببرند بهترین راه تبلیغ دین این است که  

که چیزی بهتر از آن    ها، یعنی تبلیغ دین را اهدا کرد؛ چرا د به برترین بندگان خود، بهترین نعمت خداون 

 اند و باید قدرش را بدانیم. داشت. این هدیه را به ما هم داده وجود ن 

 

 

 

 

 
 

 اما !است کرده طغیان بروید،که فرعون بسوی»فرماید:  همانگونه که خداوند به حضرت موسی می 

 ( 44-43)طه/  « !بترسد( خدا از) یا شود، رمتذک  شاید بگویید؛ سخن او با به نرمی

 

 حاجی آقازادهتدریس استاد 

 های انحرافیمهدویت و فرقهضوع: مو

 های آموزشی معارف مهدویتارائه شده در کلس خلصه و چکیده مطالب

 Mahdiaran@   تهیه شده در واحد مهدویت موسسه مصاف، مهدیاران

 انواع ادعاهای انحرافی

 وکالت ارتباط مکاتبه نیابت حضرت نسبت با

 جذب به دینراهکارهای 

 خوشرویی

 و حوصلهصبر 

 بیانتقویت فن 

 حفظ ادب و احترام

 جذب با منطق مالیمت در کالم

https://t.me/Mahdiaran

