غالیان پنهان؛ آ گاهیبخشی ،تنها راه مبارزه با جریانهای انحرافی و
عرفانهای دروغین

علی رازیزاده
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مســلمانان در طــول تــارخ خــود ،شــاهد ظهــور جریانهــا و فرقههــای زیــادی بــوده اســت؛
فرقههایــی کــه هــر یــک بهنوبــۀ خــود آســیبی بــر ســاحت شــیعه وارد کردهانــد؛ در میــان ایــن
فرقههــا ،یــک فرقــه نقشــی پررنگتــر برجــای گذاشــت؛ فرقـهای کــه در ظاهــر چیــزی جــز محبــت
بــه خانــدان پیامبــر؟مهع؟ نداشــت؛ امــا در عمــل و باطــن ،ریشــه در کفــر دوانــده بــود؛ فرق ـهای کــه
بهســبب خــارج شــدن از انــدازه ،نــام غلــو بــر خــود گرفــت و بــا همیــن نــام نیــز شــناخته شــد.
خانــدان نبــوت؟مهع؟ در صــف اول مبــارزه بــا ایــن جریــان بهپــا خاســت؛ بدینســان احــکام
ســنگینی علیــه ایــن جریــان صــادر شــد و همنشــینی بــا ایشــان بهصــورت کامــل ممنــوع گردیــد؛
ایــن مبــارزه چنــان پیــش رفــت کــه امــام صــادق؟ع؟ آخریــن وصیــت خــود را ب ـه ســهلانگاری
ویژگــی شــاخصی کــه غالیــان را از دیگــران متمایــز
نکــردن در برگــزاری نمــاز اختصــاص داد؛2
ِ

میکــرد؛ زیــرا آنــان بــر ایــن نکتــه تاکیــد داشــتند کــه بهســبب غنــای اعتقــادی خــود ،از ظواهــری
نظیــر نمــاز ،زکات و روزه بینیازنــد؛ غالیــان برخــاف توصیــف امــام رضــا؟ع؟ از صفــات شــیعیان
راســتین 3،بــه دســتورات خانــدان رســالت؟مهع؟ توجهــی نداشــته و دوســتی خــود نســبت بــه ایــن
خانــدان را بــا ســرپیچی از اوامــر ایشــان نشــان دادنــد.
بهرغــم مبــارزه خانــدان طهــارت؟مهع؟ و اصحــاب ایشــان ،اثرگــذاری غالیــان بــر شــیعه
ســهمگین بــود؛ بهنوعــی کــه میتــوان تاریــخ شــیعه را بــه پیــش و پــس از ظهــور ایــن فرقــه تقســیم
کــرد؛ ایــن فرقــه ،از طرفــی پیونــد میــان شــیعه و اهلســنت را تــا انــدازه قابــل توجهــی گسســت ،و
ازســوی دیگــر موجــب چنــد دســتگی در جامعــۀ شــیعی گردیــد؛ ایــن چنــد دســتگی خــود زمینهســاز
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نســوی بــام
شــکلگیری جریــان دیگــری بــا نــام تقصیــر شــد و چنــان از در تفریــط وارد شــد کــه ازآ 
افتــاد.
جریــان غلــو ،همچــون ســایر جریانهــای انحرافــی ،از دو گــروه تشــکیل شــد؛ ســودجویان و
سادهاندیشــان؛ ســودجویان مدعیــان دروغینــی بودنــد کــه بــا آ گاهــی از عالقــه مــردم بــه خانــدان
عصمــت؟مهع؟ و بهطمــع جــاه و ثــروت ،از ضعفهــای اعتقــادی سادهاندیشــان بهــره بــرده ،بــه
طــرح ادعاهــای عجیــب پرداختنــد؛ ادعاهایــی کــه درنهایــت بــه ارتقــای موقعیــت ایشــان در
جامعــه و دریافــت هدایــای مردمــی منجــر میشــد؛ ادعــای محــوری تمامــی ســودجویان چنیــن
بــوده و خواهــد بــود« :مــا حقیقتــی را بــه شــما میگوییــم کــه ســایر مــردم از درک آن عاجزنــد»؛
ً
اساســا در دعــوت بــه حقیقتــی فراتــر از درک عمــوم جامعــه ،چنــان تعلیقــی نهفته اســت که ســخت
میتــوان در برابــر آن مقاومــت کــرد؛ بهویــژه سادهاندیشــان کــه هیــچ یــارای مقاومــت ندارنــد؛ امــا
سادهاندیشــان چــه کســانی هســتند؟ کســانی کــه از دو ویژگــی برخوردارنــد :ویژگــی اول :بی نهایت
خــود را فرزانــه پنداشــته اســت و  ویژگــی دوم :نداشــتن آ گاهــی کافــی؛  ترکیــب ســودجویان و
سادهاندیشــان نیــز همیشــه بهتریــن ترکیــب بــرای شــکلگیری یــک انحــراف اســت.
مشــکالت و بحرانهــای اجتماعــی همیشــه عرصــه را بــرای ســودجویان بــاز میکنــد؛
سادهاندیشــانی کــه از مشــکالت بــه ســتوه آمدهانــد ،بــا وعــدۀ آشــنایی بــا حقیقــت برتــر ،اســیر
ســودجویانی میشــوند کــه جــز منفعتهــای شــخصی بــه چیــز دیگــری نمیاندیشــند؛ در چنیــن
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شــرایطی اســت کــه زمینههــا بــرای شــکلگیری جریانهــای انحرافــی و عرفانهــای دروغیــن
آمــاده شــده ،سادهاندیشــان در دام ســودجویان میافتنــد و جــدا از آســیبهای مــادی و معنــوی،
ناخواســته بــه خرافههایــی باورمنــد میشــوند کــه گاه از چارچــوب ایمــان و اســام خــارج اســت؛
ایــن سادهاندیشــان ،گاه بــه غالیــان پنهانــی تبدیــل میشــوند کــه از ماهیــت اعتقادهــای
انحرافــی خــود بیخبرنــد.
غالیــان پنهــان دو آســیب بــرای جامعــه دارنــد :اول اینکــه بهســبب خرافهپرســتی ،بســتر
فعالیــت ســودجویان را افزایــش میدهنــد و زمینههــای الزم بــرای گســترش انحــراف را فراهــم
میآورنــد؛ دوم اینکــه بهســبب ماهیــت خرافــی اعتقادهایشــان ،بــه مانعــی محکــم بــرای رشــد
اندیشــه ایمانــی مبــدل میشــوند؛ از ای ـنرو مقابلــه و تــاش بــرای ارشــاد سادهاندیشــان و فراهــم
کــردن زمینههــای الزم بــرای توســعه اندیشــۀ ایمانــی امــری ضــروری و الزم اســت.
تنهــا راه مقابلــه نیــز افزایــش آ گاهــی اســت؛ نبایــد فرامــوش کــرد کــه در زمــان شــکلگیری
جریــان غلــو و ســایر جریانهــای انحرافــی ،هیــچ یــک از اصحــاب خانــدان عتــرت؟مهع؟ ،آنانــی
کــه پــای درس و بحــث مینشســتند یــا از تعامــل کافــی بــرای دریافــت معــارف الهــی برخــوردار

بودنــد ،فریــب ســودجویان را نخوردنــد و در گــروه سادهاندیشــان قــرار نگرفتنــد؛ ایــن مســئله نشــان
میدهــد کــه ا گــر جامعــه بــا افزایــش آ گاهــی دینــی مواجــه شــود و امــکان تشــخیص ســره از ناســره
بــرای مــردم فراهــم گــردد ،زمینههــای الزم بــرای فرصتطلبــی ســودجویان ازمیــان م ـیرود،
خرافههــا از ســاحت جامعــه زدوده شــده ،اندیشــۀ ایمانــی بیــش از پیــش نمایــان میگــردد.
اکنــون فصلنامــه علــوم و معــارف قــرآن و حدیــث ایــن آمادگــی را دارد تــا نظرهــا و یافتههــای
اصحــاب اندیشــه را ،بهمنظــور چگونگــی مواجهــه بــا غالیــان پنهــان ،راههــای آ گاهیبخشــی
و معرفتافزایــی در شــرایط موجــود ،مبــارزه بــا فرصتطلبــی ســودجویان و درنهایــت افزایــش
ســرعت رشــد و تعالــی اندیشــۀ ایمانــی در ســطح جامعــه ،دریافــت و منتشــر نمایــد.
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