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 هْدٍیتشٌاسیآسیة

  

:هقدهِ

 ضٌاسی هْذٍیت تا دٍ ػاهل هَاخِ ّستین: دس تحث آسیة

 ُػَاهل پذیذ آٍسًذ 

 ُػَاهل تذاٍم دٌّذ 

 

:عللپیدایشٍرشدجریاًاتاًحرافی













 :ِعطشهْدٍیتدرجاهع 

 .ضَد ّا تیطتش هی سضذ فشقِ ّش صهاى کِ ػكص هْذٍیت دس خاهؼِ تیطتش است، سًٍذ ایداد ٍ 

 ّایاجتواعی:آشفتگی 

ّا ًیض تیطتش ضذُ است؛ چَى دس  سضذ فشقِ، ّای اختواػی تیطتش تَدُ ّشگاُ آضفتگی دس قَل تاسیخ،

دس ػیي حال  گشایی ٍ تیدِ هٌدیدس ً .ّستٌذ ٍ اًتظاس هٌدی داسًذ دًثال آساهصچٌیي ضشایكی هشدم تِ 

 ی قاخاس، تِ ایي دلیل است.ُ دٍس سٍاج تاتیت دس ضَد. استفادُ اص ایي ضشایف تیطتش هیاحتوال سَء

 جریاًاتاًحرافیعللپیدایش

 عطشهْدٍیتدرجاهعِ

 ّایاجتواعیآشفتگی

 زیادُخَاّی

 اعتثارسٌجیهتَىدیٌی
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 :زیادُخَاّی 

ٍ ّن هشیذاى  کشدگاى فشقِسش ّا، ّن دس اغلة فشقِّاست.  ّی یکی دیگش اص ػَاهل تطکیل فشقِخَا صیادُ

افشاد تِ ایٌکِ اهکاى دیذاس هثال دس تحث تطشفات ٍ دیذاس تا اهام، قاًغ ًثَدى  ّیچ کذام قاًغ ًیستٌذ. ،اٍ

خَاّی افشاد تشای  هَخة صیادُ تطشفات، سٍیِ ٍ افشاقیِ قشفی ًقل تیتشای ّوگاى هوکي ًیست ٍ اص  اهام

 ضَد. هالقات تا اهام صهاى هی

 :اعتثارسٌجیهتَىدیٌی 

هْذٍیت یکی اص تْتشیي  .کٌین تشسسی دقت تا سا احادیث ٍ تاضین گیش سخت هْذٍیت هثاحث دس تایذ

ّای خؼل حذیث است. تسیاسی اص احادیث خؼلی تَسف یَْدیاى ٍ هسیحیاى تاصُ هسلواى ضذُ تستش

 اّل سٌت، اص ایي خولِ است.« داتِ االسؼ». تشخی اص احادیث هشتَـ تِ ٍاسد دیي ضذُ است

 دس ایي حَصُ دٍ ًَع تشخَسد تا احادیث داسین:ها 

 ُسًٍذ. تِ سشاؽ سٍایات هی ٍ تذٍى دقت الصم،هحاتا  ای تی ػذ 

 تشًذ سحوی ٍ تذٍى تشسسی الصم، سٌذ احادیث سا صیش سَال هی گشٍُ دیگش تا تی. 

 

ّا:قِعللاستورارٍتداٍمفر

 

 

 

 ِّگریسیگریٍتکلیفاتا: 

کٌٌذ کِ ضوا  گًَِ تِ پیشٍاى خَد القا هیضَد. اغلة آًْا ایٌ ّا تسیاس دیذُ هی ایي ٍیژگی دس تیي فشقِ

 یذ ٍ ًیاصی تِ اًدام تشخی اػوال دیٌی هاًٌذ خَاًذى ًواص ٍ ... ًذاسیذ. ّست اهام صهاى خَاظِ خضء

 .ّاست تشای تطخیع َّیت هَسسیي ایي فشقِداًستي احکام ٍ حذٍد ضشیؼت، تْتشیي ساُ 

 حوایتترخیازخَاص: 

 «سأفت»کٌٌذ ٍ ًام آى سا  حوایت هی ّا، اص آًْا اص خكای فشقِ پَضی ، تا چطنگاّی تؼؿی خَاظ

 . اًذ ، خَاظ خاهؼِ اص غفلت ٍ سکَت هٌغ ضذُدس احادیثگزاسًذ.  هی

 «ّا دس خاهؼِ سایح ضًَذ، ػلوص سا آضکاس ًکٌذ. کسی )ػالوی( کِ ٍقتی تذػت خذا تشلؼٌت »

 ّافرقِعللاستورارٍتداٍم

 گریسیگریٍتکلیفاتاِّ

 حوایتترخیازخَاص
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:ّایجریاًاتاًحرافیٍیژگی

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 گشایی گش تا ػقل. اّاست سایح تیي فشقِ ّای تفشیف دس احکام دیي، اص ٍیژگیٍ افشاـ  ریسی:گعقل  ٍ

 ضَد. الت آًْا تِ سادگی هطخع هیاضکتِ تشسسی ایي خشیاًات تپشداصین، ا اػتذال

 :ادغام حق ٍ تاقل تشای ّا ػالٍُ تش  . ایي فشقِگاُ خارب ًیست هحؽ ّیچ تاقل ادغامحقٍتاطل

 تشًذ.  کاس خَد سا پیص هی ،گاّی تا هغلكِ پَضاًذى حق؛

 هشخؼیت تِ ّاست.  ّای هْن ایي فشقِ ایي ٍیژگی یکی اص ٍیژگی :دٍرکردىهردمازهراجع

 ، دس سالهت است؛ػٌَاى کاسضٌاساى اغیل دیي ّستٌذ ٍ تا تَخِ تِ ایٌکِ ػقل خوؼی هشخؼیت ها

 ًثایذ اص آًْا فاغلِ گشفت.

دس  استٌاد تِ تشخی سٍایات )کِ ًیاصهٌذ تشسسی دقیق اًذ( ٍ القای ایٌکِ ػلوا، تا یواًیدرٍغیيفشقِ 

الیکِ خَد اهام تِ ها ایستٌذ، سؼی دس دٍسکشدى هشدم اص ػلوا داسد. دس ح آخشالضهاى خلَی اهام صهاى هی

 فقْا تشٍین. اًذ کِ دس ػػش غیثت تِ سشاؽ تَغیِ کشدُ

 ِحدت ّاست.  ّا تخػَظ دس هیاى خاًن گستشش فشقِي ٍیژگی اص دالیل هْن ای پردازی:خراف

 ّاست. ص خولِ اهَس خشافی سایح تیي فشقِقشاس دادى خَاب ا

 تا  تایذ تِ چٌذ پْلَ تَدى تشخی سٍایات ٍ دسستی سٌذ آًْا دقت داضت. هثال :الینظَْرتطثیقع

اها ایي  است؛ ی سٌذّا ؾؼیف تقیِ فقف یک سٍایت غحیح داسین ٍ« ضؼیة تي غالح»ایٌکِ دس هَسد 

 ّایجریاًاتاًحرافیٍیژگی

 هراجعدٍرکردىهردماز گریسیعقل

 ادغامحقٍتاطل

 پردازیخرافِ

 رنظَْالئتطثیقع

 تَِّاداراىخَدکاذبىأدادىش

 ّاّاٍپٌداردرتاٍرثثاتیتی

 

 ّایسیاسیاستفادُازآشفتگیسَء
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ی ّویي تش ایي هثٌادسٍغیي،  . فشقِ یواًیّا تَدُ است ّوَاسُ هَسد تكثیق افشاد ٍ فشقِ ًطاًِ

 ضکل گشفتِ است.  گشایی تكثیق

اصلعالهتاست.ٍزیرسَالتردىِسازیگراییٍتکرارآى،عادییکیازاّدافتطثیق

 

:ّادرجاهعِهْدٍیهثارزُتافرقِرّایراّکا

 آگاّیازهٌاتعهعتثرکسة 

 سی فشاگیش اکَسیستن هْذٍی یؼٌی دس هْذٍیت یک هٌْذ اکَسیستنهْدٍیدرجاهعِ:ایجاد

ی ًیاصّا تَخِ  ٍ تِ ّوِ ػلن ٍ داًص ّشکذام خایگاُ خَد سا داضتِ تاضٌذ ،داضتِ تاضین. احساسات

 ای ها، هؼكَف تِ اهام صهاى تاضذ.صًذگی ٍ ّوِ کاسّ ؛ضَد

 ِکشدُ ٍ  : تایذ تا سشػت ٍ قاقؼیت ػولّاٍجریاًاتاًحرافیسرعتعولدرترخَردتافرق

 چٌیي تایذ اص تثلیغات آًْا خلَگیشی ضَد.ایداد حساسیت کٌین. ّودس ایي صهیٌِ افطاگشی ٍ 

 :ن ٍ تا قشآى ٍ تایذ دائوا هكالؼِ کٌین؛ اغَل دیي خَد سا کاهل تطٌاسی تاالتردىهعلَهاتدیٌی

، یواًی الحسي احوذی اص ایي فشقِ ّا، اص خولِ فشقِ هخاقة تسیاس ی تفسیش آى هاًَس تاضین. خاهؼِ

 قطش هزّثی ٍ هْذٍی ّستٌذ. 

 شَد.ّاًویشٌاسد،اسیرفرقِخَتیهیِتدیيرایکسیکِفْندیٌیداردٌٍّدسِ

 پَستذسیس استاد سائفی

 هْذٍیت ضٌاسیآسیةؾَع: هَ

 ّای آهَصضی هؼاسف هْذٍیتاسائِ ضذُ دس کالس ٍ چکیذُ هكالةخالغِ 

 Mahdiaran@   تْیِ ضذُ دس ٍاحذ هْذٍیت هَسسِ هػاف، هْذیاساى

http://t.me/joinchat/ESW1Az_J7HTsdzr4CymTtw

