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دﯾﻦ ﺳﺎزی ﺧﻄﺮی ﺑﺰرگ اﺳﺖ| ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ اﻧﺤﺮاﻓ ﻫﺎ در ارﺑﻌﯿﻦ ﺑﻮد
اﺳﺘﺎد درس ﺧﺎرج ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎ و ﻧﺤﻠﻪ ﻫﺎی اﻧﺤﺮاﻓ در ﻣﻮﺳﻢ راﻫﭙﯿﻤﺎﯾ ارﺑﻌﯿﻦ در ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق ﺗﺎﮐﯿﺪ
و دﯾﻦ ﺳﺎزی را ﺧﻄﺮی ﺑﺰرگ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮد.
ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺟﻠﺴﻪ اﺧﻼق در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼ ﺧﺎﺗﻢ اﻻوﺻﯿﺎء ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻃﻼب و ﻓﻀﻼی ﺣﻮزه و ﺑﺎ اراﺋﻪ آﯾﺖ اﻟﻪ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ
ﻋﻠﯿﺪوﺳﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ آﯾﺖ اﻟﻪ ﻋﻠﯿﺪوﺳﺖ ﺑﺎ ﻧﺎه اﻧﺬار دﻫ در ﺧﺼﻮص آﮔﺎﻫ ﻃﺒﻘﻪ داﻧﺸﺠﻮ و ﻃﻠﺒﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧ ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘ،
ﻣﻄﺎﻟﺒ را ﺑﯿﺎن ﮐﺮد.
ﻣﺪرس اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺿﻤﻦ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﻌﻀ از اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در ﭘﯿﺶ ﺑﻮدن اﯾﺎم ارﺑﻌﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق را ﻣﺴﺘﻌﺪ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻋﺮﻓﺎن ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘ ﻣﻌﺮﻓ ﮐﺮد و اﻓﺰود :دﯾﻦ واره ﻫﺎﯾ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارﻧﺪ ﻣﻤﻦ اﺳﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺟﺬب اﻓﺮاد ﺷﻮد.
وی در اداﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﺷﺎﺧﺺ اﺻﻠ ﻗﺮآن ،رواﯾﺎت ،ﻋﻘﻞ و ﻓﻘﻬﺎ اﻇﻬﺎر داﺷﺖ :اﺷﺨﺎص ﺑﺰرﮔ ﻫﻤﭽﻮن اﻣﺎم و ﻋﻼﻣﻪ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾ ﺑﺎ زﯾﺮ ﺑﻨﺎی اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻓﻘﻬ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﻫﻨﻤﺎﯾ اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﻋﻨﺼﺮ ﻫﯿﭻ ﮔﺎه ﻣﺪﻋ ﻣﺴﺎﺋﻠ ﻫﻤﭽﻮن ﮐﺸﻒ و ﺷﻬﻮد و
دﯾﺪار ﺑﺎ اﻣﺎم زﻣﺎن )ﻋﺞ( ﻧﺸﺪﻧﺪ.
ﻋﻀﻮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪرﺳﯿﻦ ﺣﻮزه ﻋﻠﻤﯿﻪ ﻗﻢ ﺑ ﺣﺮﻣﺘ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ را ﮔﻨﺎﻫ ﻧﺎﺑﺨﺸﻮدﻧ اﻋﻼم ﮐﺮد و در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص ﮔﻔﺖ :اﺻﻮﻻ
ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺗﺮﯾﻢ در دﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻘﻞ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻨﺎﻧﻪ ﻋﻘﻞ ﻧﯿﺰ ﻣﻌﯿﺎر ﻗﺮار ﮔﯿﺮد از ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮاﯾﺶ ﻫﺎی ﻋﻮاﻣﺎﻧﻪ
و ﺳﻠﯿﻘﻪ ای ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ دﯾﻦ ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯿ ﻧﺪ.
رﯾﯿﺲ ﺷﻮرای ﻋﺎﻟ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﺎﻟ ﺧﺎﺗﻢ اﻻوﺻﯿﺎء ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﯾ از آﯾﺎت ﻗﺮآن دﯾﻦ ﺳﺎزی را ﺧﻄﺮی ﺑﺰرگ ﻋﻨﻮان ﮐﺮد و اﺑﺮاز
داﺷﺖ :ﻫﻤﻮاره درﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ اﻓﺮادی ﺑﯿﺴﻮاد ﺳﺮﺳﻠﺴﻠﻪ ﺑﺮﺧ از ﮔﺮوه ﻫﺎ و ﺟﺮﯾﺎن ﻫﺎ ﻗﺮار ﻣ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎور
ﻫﺎ و ﺟﻬﺎﻟﺖ ﻫﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﻓﺘﻨﻪ ﮔﺮی ﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﮔﻤﺮاﻫ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز آن وﻫﺎﺑﯿﺖ و ﺻﻮﻓ ﮔﺮی اﺳﺖ.
اﺳﺘﺎد ﻋﻠﯿﺪوﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ ﺑﺤﺚ ﻣﺒﻨﺎﯾ ﺗﻮﺟﻪ رواﯾﺎت ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﻓﻘﺎﻫﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺧﺺ آن ،ﺣﺘ ﮔﺮوه ﻫﺎﯾ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ
ﻓﻼﺳﻔﻪ و ﻣﺘﻠﻤﯿﻦ را ﺧﺎرج از اﯾﻦ ﻣﺤﺪوده ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد و در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺗﻘﺎﺑﻞ و ﺗﻐﺎﯾﺮ ﻓﻘﻪ و ﺑﺴﯿﺎری از ﮔﺮاﯾﺶ ﻋﺮﻓﺎﻧ را ﻣﻮرد ﺗﺎﮐﯿﺪ
ﻗﺮار داد.

