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مقدمه
آدمی به اقتض ا ااای فطرت ،هماره متمایل به معنو یت و عرفان اس ا ااتن هر ن
امور فطری ،جاذبهای معنوی و وجودی و از سنخ هستیان ؛ اما هرگز تضمینی
نبود خطر در مسا اایر دسا ااتیابی به آن
بر مصا ااونیت از خطا در مص ا ا ا یابی و یا ِ
وجود ن اردن م عیان معنو یت و رهزنان طریق ،در مسا ا ایر کس ا ااانی که به ن ای
فطری و معنوی خود دل داده و در پی ج ستن آن هستن به کمین نشسته تا از
گذرگاه حق منحرف ساخته ،به خود دعوت نماین ن
به روزگار ما عرفان واره حلقه از جمله جر یان های ِشا ا ا به معنوی و متأثر از
فرهنگ آلودهی مغرب زمین و نسا ا های به س اارقت رفته از تنا ناکام ربیان
در بازگردان ن معنو ی ِت ازدسترفته به دنیای م رن استن ماجرایی مبار که
از س ا ا ه ه هم میندی آ از ش ا ا ه و انسا ااانمحور ی را جایگزین خ امحور ی
نموده استن بههررو ی این شبه عرفان ،الگویی برازن ه و درخور ز ی ست جهان
ربی اسااات که در کشاااور ما از دهه ه تاد تا به اکنون به نام عرف ِان ایران ترو یج
میشودن
نااوش ا ا اتااار پایاای روی تاحااریاار با شا ا اای از در هااای اس ا ا اتاااد ارجامانا ا
حجتاالسنموالمسلمین امین شمشیری در بررسی عرفان وارهی حلقه است
که از سال  91در تع ادی از استانهای کشور در قالب نشستها ،ت ریسها و
س ا ا نرانیهایی در جمع اقشا ااار فرهنگی ،حوزویان ،دانشا ااگاهیان و نیز برخی
رسا ااانههای کشا ااور ایراد و نهایتا دوره اخیر آن به همت موس ا اس اااه آموزا عالی
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برگزار ش ه استن

جل ا ن سا ا اات این اثر بااا رویکردی کنمی بااه معرفی تشا اااکینت حلقااه،
بنیان گذار آن و نیز ماهیت شاابهدرمانی و شاابهعرفانی این سااازمان و نیز رارهای
مبانی عقی تی عرفان واره حلقه پرداخته اسا ا ااتن در این جل که به لحاظ
آموزشاای عنوان «تکمیلی» به خود گرفته اساات ،به تبار عرفان واره حلقه و ساایر
ساااازمانی این تشاااکینت و همننین مبانی فکری این عرفان واره در سااااحت
خ اشناسی ،راهنماشناسی و معادشناسی و نیز راهکارهایی به جهت مقابله
پرداخته ش ه استن
تبار عرفان وارهی حلقه مورد بررساای قرار گرفته اسات
در ب ی ن ساات که ِ
با کنکاو در الهیات مساایحی و با تمرکز بر دانیهای فلسا ه دین و کنم ج ی
سا اایر پی ایی معنویتهای نوین و تأثیرات علم ج ی بر الهیات مورد بررسا اای
قرار گرفته اسااتن آننه در این ب ی مهم به نظر میرس ا  ،شااکلگیری گونهای
از دینپژوهی در ایران اسا اات که توس ا ا مهن

مه ی بازرگان بسا اایار ترویج

ش ه استن
در ب ی دوم کتاب سااایر حلقه از پی ایی تا تب یلشا ا ن به یک ساااازمان
منس ا ااجم و نیز دوران اوج و افول آن بهص ا ااورت دقیق مورد بررس ا اای قرار گرفته تا
فراوان پییآم ه در رابطه با این تشا ااکینت را راسا ااخ ده ن در ب ی
ابهامات
ِ
س ا ااوم کتاب مبانی فکری عرفان واره حلقه در رابطه با توحی ذاتی و صا ا ا اتی
بیان گشااته و در ساااحت راهنماشااناساای اسااتعانت از اولیاه الهی و نقی ا مه
معصاااومین� در هرم هساااتی تبیین شا ا ه اسااات؛ و نهایتا در قسااامت معاد
ش ااناس اای به مر و جانسا ا ار ی ،سا ا ال و عذاب قبر و تناس ااخ اش ااارتی شا ا ه
استن

مقدمه

............................................................................................................. ............................................. .........................................................
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ب ی هارم و رایانی کتاب تنا می کن راهکارهایی برای مقابله با
عرفان واره حلقه ارا ه نمای ن
بههررو ی این اثر در ن ب ی کوشی ه است تشکینت حلقه را توصیف
نموده ،به نق آن بنش ا این ن امی اسا اات مورد ر ا ااای خ اون متعال قرار گرفته
باش ن

سعی محم ی

بخش اول :تبار عرفان وارهی حلقه
فصل دوم :پیدایی عرفان وارهی حلقه و تطبیقگرایی تجربی
ݣفصل سوم :آسیبشناسی دینپژوهی تجربی

›

فصل اول :خاستگاه عرفان وارهی حلقه

فصل اول :خاستگاه عرفان وارهی حلقه
 .1درآمد
در عصر ج ی بهواسطهی پیشرفتهای پرشتاب علمی ،نگاه آدمی به خود،
هسااتی ،دین و ت سایر از آنها به کلی دگرگون و پرساایهای تازهای از این بابت
برای او ر ی ار گشااته اسااتن پرساای از نساابت علم و دین ،عقل و دین ،زبان
دین ،تکثرگرایی دینی ،تجربهی دینی وننن از این قبیل هستن ن پیشینهی این
سا ا ا الها که به ن سا ا ا هی گذش ا ااته بازمی گردد تا قرن حا ا اار ادامه یافته و
پیاااما هااایی را بر دینداری مغرب زمین و برخی نقاااد دیگر همنون ایران بااه
دنبال داشته استن
تعااار

میااان علم و دین یکی از این ااالیهاااسا ا اات کااه تنهااا در یااک

ساحت دینی نبوده بلکه میتوان گ ت با همهی ب یهای آن درگیر استن تا
ااحت معنویت ،عرفانهای نوظهور واکنش ا اای به آن اس ا ااتن
آنجایی که در س ا ا ِ
بههرتق یر امروزه دینداری در دنیای م رن رهیافت مت اوتی پی ا کرده اسا اات
و تحت تأثیر علم و پیشرفتهای حاصل از آن قرار داردن
بههررو ی خاسااتگاه جنبیهای شاابه معنوی را بای دوران تج د دانسااتن
معنویتهایی که زایی ه دوران رس از سااانت هساااتن ن ازاینرو ی ای ه نوشاااتار
اتگاه معنو یتهای دوران رس از ساانت آن اسااتن عرفان
حا اار پیرامون خاسا ِ
وارهی حلقااه بااهعنوان یااک سا ا ااازمااان م ا عی معنو یاات نیز از این تااأثیر رااذیری
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مستثنا نیستن به نظر میرس عرفان حلقه اولین جریان شبه معنوی در ایران
اسا اات که توانسا ااته اسا اات از ح ود ان یشا ااه را را فراتر نهاده و یک تشااااکینت
شبهعرفانی را راهان از ی نمای ن
این س ا ااازمان برای رفع تعار

پییآم ه میان علم و دین با تأثیررذیری از

الهیات مسیحی و با رویکرد و ت سیری تجربی از دین که پیشینهی آن در ایران
به افکار مهن

مه ی بازرگان بازمی گردد ،بهقصا ا ا دران اختن طرحی نو،

تشکینتی راهان از ی کرده است تا جوانان را از خرافات نجات داده و با ارا هی
ت سیری کامن علمی از عرفان ،موجبات آشتی آنها با دین را فراهم آوردن
راهحل این س ا ااازمان در س ا اااحت نظری برای حل تعار

پییآم ه ،از راه

«زبان دین» اس ا ااتن محم علی طاهری بیآنکه مطالعاتی در س ا اااحت دین و
کار گروهی و تشاااکیل تیمی از
عرفان و حتی علوم ج ی داش ااته باشا ا به م د ِ
برخی افراد ،ص ا ااورتی بااه باااورهااای خود داده و بااا تااأثیر رااذیری از دینپژوهااان
تجربه گرا می کوش با سمبلیک دانستن رارهای مو وعات دینی و ت سیر آن به
قوانین تجربی و طبیعی مش ااکل را حل نمای ن در کنار این س اامبلیکانگاری و
یرواقعی دانستن امور دینی ،یک رویکرد مونیستی 1نیز بهش ت قابل مشاه ه
اس ااتن در حقیقت هرجایی که رای ت س اایر هس ااتی و یب به میان میآی  ،با
ت سیری کامن مادی و تجربی از یب روبرو میشو یمن
عرفان کیهانی در س ا اااحت عملی نیز با الگو قرار دادن تجربهی دینی متأله
آلمانی ش ا اانیر ماخر ،2ب ون نیاز به عقل و دس ا ااتورات دینی و حتی اخن ،
الگویی تجربی برای ارتباد با خ اون  ،تحت عنوان اتصال به شعور کیهانی را
Monistic.ن 1
2. Schleiermacher.

بخش اول :تبار عرفان وارهی حلقه
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پیشنهاد میده ؛ بنابراین شناخت سازمان حلقه ارتباد مستقیمی با شرای
و بس ا ااترهایی دارد که این جریان بهواس ا ااطهی آنها حیات یافته اس ا ااتن این
مکتب را تنها از راه ش ااناخت بنیان گذار ،حامیان و جذبشا ا گان به آن نبای
پیگیری نمود بلکه بای مق اری به گذش ا ااته رفته ،گ تمان ها ،ان یشا اااه ها و
بسااترهایی که در شااکل گیری تشااکینت طاهری و جذبش ا گان به او دخیل
بوده است را شناختن
با توجه به آننه گ ته ش الزم است ابت ا با نگاهی به سابقهی علم و دین
در ن س ا ا هی گذشا ااته در مغرب زمین و تحوالت علمی و الهیاتی آن آشا اانا
ش ا ا ا ه سا ا ا س ورود آن به ایران که آن را گ تمان دینپژوهی تجربی می نامیم
پرداخته ش ا ااود و نهایتا تأثیررذیری عرفان واره کیهانی از این گ تمان را اثبات
کرده و س س مورد ارزیابی قرار دهیمن

ّ
ّ
 .2گذار از سنت به تجدد
ر ااس از دوران ی ااک هزارس اااله و تار ی ااک «قرونوس ااطی» در ارو ر ااا ،بهتا ا ر یج ب ااا
پیش اارفت عل ااوم بش ااری مواج ااه میش ااو یمن ر ااارهای تحوله ااای مهااام ،گ ااذار از
دوران سا اانتی با ااه مرحلا ااه ج ی ا ا را رقا اام زده اسا ااتن تحا ااولها ااای علما اای در
حیطا ااهها ااای م تلا ااف از جملا ااه کیهانشناس ا ای ،فلس ا ا ه ،ز یستشناس ا ای،
جامعهشناسا ا ای ،روانشناساا اای ،روانکاا اااوی و اخی ا اارا فیز یاا ااک کوانتاا ااوم و نیاا ااز
تحاااولها ااای الهیا اااتی کا ااه تحا اات تا ااأثیر علااام ر ی ا ا آم ا ا ه اسا ااتن اکنا ااون با ااه
تو اای ای اان دو گون ااه از تح ااول ک ااه منج اار ب ااه گ ااذار از دوران س اانتی باااه دوران
ج ی و شکل گیری معنو یت گرایی ج ی ی ش ه است میپرداز یمن
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ّ .2-1
تحولهای علمی
 .2-1-1کیهانشناسی جدید

از جمله هرههایی که بر رون علم ،مهمترین و آ ازین تأثیرگذار ی را داش ا ااته
اسااات گالیله )1642 -1564( 1ر یا ا ایدان ،منجم و فیزیک ان بزر در سا ا ه
ه ا هم میندی اسا ا ااتن او منشا ا ااأ تحول ج ا ی در علوم شاا ا ا ه ،ازاینرو ی
بنیان گذار علم ج ی نامی ه میش ااودن تحولی که به دس اات گالیله ایجاد شا ا
در حیطهی کیهانشناسی بودن
پیی از گالیله ،ک رنیک 2در رد نظر یهی بطلمیوس ا اای ،ثابت کرده بود که
خورشا اای  ،مرکز هسا ااتی اس ا ات نه زمین؛ اما نظر وی مورد م ال ت کلیسا ااا قرار
گرفته و به فراموش ا اای سا ا ا رده شا ا ا ه بود 3تا به م ت  1700س ا ااال نظر یهی زمین
مرکزی 4بطلمیو  5بر دنیای علم حا کم باش ا ن م ال ت کلیسااا از آن رو ی بود

که زمین مرکز عالم و محور آن محسوب میش و نظر یهی بطلمیو

با اشرفیت

انسان در هستی هماهنگتر بودن
بههرحال اق امات گالیله آ ازی برای طرح مسئلهی تأثیرگذار نسبت علم
و دین بوده اس ا ااتن رس از او ،نیوتن )1727- 1642( 6تحوالت بزر دیگری را
ن1. Galilei
2. Copernicus.
3ن تر

از بی حرمتی به سنت مذهبی موجب ش ک رنیک از اپ اثرا ط ره رودن جن برونوفسکی

و بن مازلیی؛ ترجمه لی ال سازگار؛ سنت روشنفکری در غرب؛ ص 167ن
ن4. Geocentrism
5. Ptolemy.
Newton.ن 6
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رقم زده استن «تصویر مکانیکی (ماشینوار) طبیعت که گالیله خطود اصلی
آن را ترس ا اایم کرده بود ،در نیمهی دوم قرن ه هم ،بهتوسا ا ا نیوتن و پیروانی
توس ااعه و ت ص اایل بیش ااتری یافت»ن 1این نظریه خ ا را به گونهای معرفی می کرد
که بییتر علت فاعلی بود تا علت ایی ،مح ثه و مبقیهن
گالیله و نیوتن معتق بودن که خ اون طبیعت را به حرکت درآورده است
و رسازآن بهصورت خودکار مانن یک ساعت بزر حرکت می کن ن
نیوتن در آخرین کتاااب خود «بااه ش ا اارح دالیاال ر یااا ا اای در اثبااات قااانون
جاااذبااهی عمومی پرداخااتن کااار نیوتن نتیجااه گیری نهااایی از فر ا ا ای اههااای
ک رنیااک ،ک لر 2و گااالیلااه بودن هر یااک از این س ا ا ااه تن ب ش ا اای از نظرات
کیهانشناسی بطلمیوسی -ارسطویی را فروری ته بودن اما قبل از نیوتن کسی
نتوانس اات قطعات پراکن هی نظریههای ج ی این س ااه تن را در یک دس ااتگاه
پیوسته بر هم سوار کن و کیهانشناسی ج ی ی عر ه نمای »ن

3

 .2-1-2فلسفه

رس از تحوالت کیهانشااناس ای ،در س ا ه هج هم میندی که موسااوم به عصاار
عقل 4یا عصر روشنگری 5است ،فلس ه و خردگرایی منشأ تحولهای ج ی ی
شا ا ا تا آنجایی که باور دانش ا اامن ان در این عص ا اار بر آن بود که عقل توان حل
ات انساااان را روی زمین ایجاد
همهی مشاااکنت بشااار را داشاااته ،میتوان بهشاا ِ
1ن ایان باربور؛ علم و دین؛ ص 41ن
Kepler.ن 2
3ن اش یل فوگل؛ ترجمه محم حسین آریا؛ تمدن مغرب زمین؛ ج  ،2ص 742ن
نAge of Reasonن 4
نAge of Enlightenmentن 5
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نمای ن کارلستون 1دراینباره گ ته است:
مت کاااران و نویساااان گان نمونااااه ایاااان دوره اعتقااااد داشااااتن کااااه عقاااال
بشاااااری ابااااازار خااااااص و یگاناااااه ی حااااال مساااااا ل مرباااااود باااااه انساااااان و
جامعااااااه اس تنننمقصااااااود کلاااااای نویساااااان گان عصاااااار روشاااااانگری از
عقاااال ،عقلاااای بااااود کااااه اعتقاااااد بااااه وحاااای ،تساااالیم در براباااار قاااا رت و
مرجعیااااااات ،احتااااااارام باااااااه آداب و سااااااانن و نهادهاااااااای تثبیت شااااااا ه
مانعی در راه آن نباش

ن2

بههررو ی در این قرن انتظار بییاز ح از عقل باعث پی ایی «جنبش ا اای مهم
بود که خ اباوری عقننی 3نام داشااتن طرف اران این جنبی از مذهبی ساااده
دفاع می کردن که عاری از هرگونه سانن و مراسامی بود و بر بنیان عقل به وجود
آم ا ه بودن آنااان این مااذهااب را گز ینااهای در برابر خرافاااتی کااه در مس ا اایحیاات
میدی ن  ،میدانستن »ن

4

تونی لین در توصیف خردگرایی ج ی گ ته است:
قررررر

هجرررررشههد پررررر هش ش رررررشا یی و رپرررررش ایی یایررررری ررررر ررررر ی ررررر

رق برررر یر ارررر ر ا یرررر

میرررر

ش رررشا یی ایرررگ ،ررریمد اررر م اررر

م یرررر

ووا ارررشا ا و

وهرررر ی ،ررررید ش ررررشا یی آ ارررر م ارررر
اس س عقل ی و

م پررررشا رررریا
5

یارررر د

ررر ید امررر ررریا

ارررر و رررر ی آمررررش مرررر ه ب

رررری

مک پف ا
Copleston.ن 1

2ن فردریک کارلستون؛ تاریخ فلسفه؛ ج  ،4ص 49ن
Deism.ن 3
4ن تونی لین؛ تاریخ تفکر مسیحی؛ ص 383ن
Atheism.ن 5
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مکتاااب د یسااام 1یاااا خااا اباو ری عقلااای ،باااه عنوان ماااذهب عقااال و در
تقابااال باااا خرافاااات مسااایحیت سااانتی مطااارح شااا ه باااودن خردگرایااای،
باااا عناااوان حملاااه باااه مسااایحیت کاااه خاااارج از کلیساااا انجاااام می شااا ،
بااار تعاااالیم مسااایحیت تاااأثیر محااا ودی بااار جاااای گذاشااات ،اماااا باعاااث
شااا تاااا فرهناااگ و وفاااا نظااار مسااایحی ،در ارو راااای ربااای تضاااعیف
شودن2

 .2-1-2-1تقابل هیوم با عقل گرایی و چارهاندیشی کانت

دو دانش اامن مهم در سا ا هی هج هم میندی بر نهض اات روش اانگری تأثیرگذار
بودهاناا ن یکی از مهمترین هرههااای علمی این قرن دیو یاا هیوم-1711( 3
 )1776اسا ا ااتن وی یااک تجربااه گرای افراطی و شا ا اکااا

اسا ا اات و مهمترین

فیلسوف مکتب اصالت تجربه 4استن
رهیافت هیوم به علم کامن تجربی و معرفتی حسا اای اسا اات که اسا ااا

آن

مشاه ه استن او بر این باور بود که:
طبیعاااات آدماااای رایت اااات یااااا مرکااااز علااااوم اساااات و درخااااور منتهااااای
اهمیاااات اساااات کااااه مااااا علماااای درباااااره ی انسااااان بساااااز یم و ب اااارو ر یمن
ایااااان کاااااار گوناااااه شااااا نی اسااااات باااااا کار بساااااتن روا آزمایشااااای5ن
ازآنجا کاااه علااام انساااان یگاناااه شاااالوده اساااتوار علم هاااای دیگااار اسااات،
راااس یگاناااه شاااالوده ی اساااتواری کاااه می تاااوان باااه خاااود ایااان علااام داد
Deism.ن 1
2ن تونی لین؛ تاریخ تفکر مسیحی؛ ص 246ن
David Hume.ن 3
Empricism.ن 4
Experimental Method.ن 5
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ه 2نهاده شودن3

هیوم با زیر س ا ا ال بردن معجزه ،اصا اال علیت و برهان نظم نقی ز یادی در
گرایی به شا ا ااک ،الحاد و م ال ت با دین بازی کردن او جنبه ی تجربی
علم را مهم می شا ا ا مارد و بر آن بود که هرگو نه معرفتی ،از تأثرات حساا اای
نشات گرفته و نظریه ها و قوانین علمی ،م تصر و ماحصل مشاه ات ان ن
هیوم بااا ترو یج حس گرایی افراطی عقاال و نهض ا ا اات روشاا اانگری را بااه
الی ج ی کشاای ه اسااتن دیگر هرهی تأثیرگذار سا هی هج

هم کانت4

یکی از فیلسااوفان بزر مغرب زمین اسااتن انقنب ک رنیکی کانت در حوزهی
معرفتش ااناسا ای نوعی ارهان یشا ای در قبال ش ااکاکیت ایجادشا ا ه در اثر رد
م اهیم مابع الطبیعه استن
ابتا ا ا ا کان ا اات ب ا ااود ک ا ااه تجر ب ا ااه ی اخن ق ا اای را مبا ا ا ع قایا ا ا دین ا اای
شاا اامرد ،اا ااه او نیاا ااز می خواساا اات بی راا ااایگی الهیاا ااات طبیعاا اای را
ثابا اات کن ا ا  ،ولا اای صا اارفا با ااه ایا اان قص ا ا کا ااه با اارای ایما ااان جا ااا با اااز
کن

ن5

کانت از هیوم تأثیر رذیرفته و توس ا ا او را از خواب جزمیت بی ار ش ا ا ه بود؛ اما
ت اوت آن دو در این بود که «کانت شاااالودهی دین را در زن گی عملی انساااان و
احوال قلبی و بهو یژه در وج ان اخنقی میدانست»ن

6

Experlence.ن 1
Observation.ن 2
3ن فردریک کارلستون؛ تاریخ فلسفه؛ ج  ،5ص 279ن
نKantن 4
5ن ایان باربور؛ علم و دین؛ ص 91ن
6ن همان ،ص 86ن
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 .2-1-3زیستشناسی

افراطی فلس ی و حا کم ش ن تجربه بر علم،
رس از کیهان شناسی ،خردگرایی
ِ
این ز ی ست شناسان بودن که هارمین ربه را بر پیکر ناتوان آیین مسیحیت
وارد س اااختن ن پیش اارفتهای ز یس ااتش ااناسا ای در قرن نوزدهم به اوج رس اای ه
است و داروین 1هره شاخص این گروه محسوب میشودن این س ه ،عصری
است که داروین با مباحث ز ی ست شناسی خود الهیات مسیحی را به الی
می کش ن او همنون نیوتن تأثیر زیادی در مناسبات علم و دین داشته استن
ایان باربور در مورد او می گو ی :
مقامی که داروین در ز یسااااتشااااناساااای دارد بیشااااباهت به مقام نیوتن در
فیزیک نیستن2

یکی از مباحث مهم و درازدامن ز یسااتشااناسای بحث تکامل و خلقت اساات
که «بیی از ص سال ،یکی از داغترین منازعات در این عرصه بوده است»ن

3

موجود برگزی هی
با نظریه داروین «تعالیم مساایحی دربارهی انسااان که او را
ِ
خ اون میدانساات ،دساات وا شااک و پرساای شا و همینطور تصااویری که
فلساا ه از انسااان به دساات میداد و او را موجودی عاقل معرفی می کرد ،به لرزه
افتادن
مطااابق نظر یااهی تکاااماال ،دیگر بین انس ا ا ااان و حیوان تنهااا یااک اختنف
م تص ا اار و کمی وجود دارد و نااه اختنف بنیااادین و کی ین نظر یااهی تکاااماال
تأثیری فراوان بر فری ریی نینه و کل ادبیات و فلس هی آ ازین س هی بیستم
1. Darwin.
2ن همان ،ص 100ن
3ن مایکل رترسون؛ عقل و اعتقاد دینی؛ ص 360ن
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بهجا گذاشات»ن 1با ظهور دارو ینیسام ،بعضای ان یشای ن که تنازع بقا میتوان
به ظهور نظم منتهی شود ،ب ون آنکه نظامی در کار باش ن

2

 .2-1-4جامعهشناسی

دانی جامعهش ا ااناسا ا ای نیز از جمله علومی اس ا اات که تأثیر بس ا اایاری بر تحول

اان ربی داشااته اسااتن آ گوساات کنت ،3امیل دو رکیم 4و کارل
ان یشااهی انسا ِ
مارکس 5س ااه شا ا ص اایتی هس ااتن که الزم اس اات اجماال به نقی آنان در این
زمینه اشاره شودن
کنت وا ا ااع نام جامعهش ا ااناسا ا ای و مب ع دین انس ا ااانیت اس ا ااتن «دین
تحصلی آ گوست کنت ع های از مری ان و ی را تحت تأثیر قرار داد و به ایجاد
کلیسای تحصلی انجامی »ن

6

گزارا دیر کسلر از دین انسانیت کنت این گونه است:
دین انسااااااانیت که ک نت م ساااااس آن بود ،محور جامعهی اثباتی موعود
اوستن به عقی هی او عصر ربانی بهطور نهایی به رایان رسی ه است ،رس

مو ااوع پرسااتی خ ای واح دیگر بهصااورت قبلی مطرح نیسااتننن کنت
در طرح خود از جامعهی اثباتی موعود ،در بارهی تمام جز یات فکر کرده
بود :از تربیت کودکان گرفته تا اساااااا

قانون ،مراحل ساااااه گانه و تأسااااایس

1ن ربرت تسیمر؛ نگاهی اجمالی به فلسفه از روشنگری تا امروز؛ ص 74ن
2ن مه ی گلشنی؛ فیزیکدانان غربی و مسئله خداباوری؛ ص 13ن
August Conte.ن 3
4. Emile Durkheim.
5. Karl Marx.
6ن فردریک کارلستون؛ تاریخ فلسفه؛ ج  ،9ص 114ن
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معب اثباتین او صااارفا به تعیین تع اد ،گونگی زن گی ،وظایف و ترکیب
کشیشان دین خود بسن ه نکرده بود ،بلکه او تع اد ر یسان جامعه ،حقو
کارگران و تع اد سااااااا کنان جمهور ی های اثباتی موعود را نیز تعیین کرده
بودن1

ش صیت تأثیرگذار دیگر از منظر جامعهشناسی امیل دورکیم استن وی دین
را ناشی از ق رت اجتماعی جامعه میدان ن
همننین کارل مارکس دین را عامل ت

یر میدانساا ااتن «از نظر مارکس

علت گرایی به دین دارای دو بع میباش  ،یک بع آن مربود به طبقه حا کم
و اس ااتثمارگر و بع دیگر مربود به طبقه محکوم و اس ااتثمارشا ا ه اس ااتن طبقه
حا کم بااینکه اعتقادی به دین ن ارن اما از دین برای ح ظ اقت ار و حکومت
خود بر استثمارش گان بهره می گیرد؛ اما طبقه محکوم و استثمارش ه به گمان
تسکین آالم خود و توجیه نابرابریهای دنیا به دین گرایی پی ا می کن »ن

2

بههرتق یر جامعهشااناسای و صاااحبنظران آن با طرح نین ان یشااههایی
که البته امروزه سا ا اس ا ااتی و بطنن آن روش ا اان اساا اات در م ال ت با دین م ثر
بودهان ن
 .2-1-5روانشناسی و روانکاوی

در گام بع ی روانشااناسااان و روانکاوان بر هجمه خود بر دین افزودن ن ز یگمون
فرو ی  )1939 -1856( 3از جمله افرادی اس ا اات که در این س ا اااحت تأثیرگذار
بوده استن
1ن دیر کسلر؛ نظریههای جامعه شناسان کالسیک از آ گوست کنت تا آلفرد شوتس؛ صص  35و 36ن
2ن سی اکبر حسینی و امیر خواص؛ منشأ دین؛ ص 79ن
3. Sigmund Freud.
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با ظهور روانشااناساای ج ی  ،فروی تهمتهای ج ی ی به دین وارد کردن از
نظر او دین نهفق ق یمی ش ا ه و دشاامن علوم و پیشاارفت بشاار میباش ا ،
بلکه یک نوع فرار کودکانه از واقعیتهای زن گی و دلخوا شاااا ن به امور
واهی استن1

زدایی فروی را این گونه توصیف کرده است:
جان هیک ،دین ِ
زیگمون فرو ی بن یان گذار روانکاوی و شااااا صااااایتی که از لحاظ اهمیت
قابل قیا

با گالیله 2،داروین 3و آینشتاین 4است تأمنت فراوانی دربارهی

ماهیت دین به عمل آوردن او باورهای دینی را «اوهام ،جلوههای کهنترین،
قویترین و رای ارترین امیال بشااااار» میدانساااااتن دین ،به نظر فروی  ،نوعی
دفاع ذهنی در مقابل جنبهها (و ر ی ههای) حا ل طبیعت اسااااات ،نظیر
زلزله ،سیل ،طوفان ،بیماری و مر

ارهنارذیرن5

 .2-1-6فیزیک کوانتوم

فیز یااک کوانتوم را میتوان جا یا ترین دانش ا اای دانسا ا اات کااه بااا ایجاااد رااارهای
تحوالت ،برخی قواع دینی و عقلی را با الی روبرو کرده اس ا اات و از س ا ااوی
دیگر توس ا برخی افراد و جریانها سااعی در نزدیک ش ا ن به دین و معنویت و
بیان تقریر خاصا اای از آن را داردن هایزنبر  6یکی از هرههای شا اااخص دانی
فیزیک اس ا ااتن امروزه از س ا ااوی برخی از ص ا اااحبنظران فیزیک کوانتوم تنا
1ن ویلیام هور درن؛ راهنمای الهیات پروتستان؛ ص 32ن
Galileo.ن 2
Darwin.ن 3
Einstein.ن 4
5ن جان هیک؛ فلسفه دین؛ ص 81ن
Heisenberg.ن 6
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میشااود با اصاال علیت م ال ت شااودن همننین اصاال ع م قطعیت از دیگر
مساا لی اسات که هایزنبر مطرح کرده اسات و گونهای از نسابیگرایی را رواج
میده ن
به گ ته بیکر:
در ساااااال  ،1927هایزنبر متوجه شااااا که تئوری کوانتوم ن پییگویی
یرعادی داردن او نشااان داد آزماییها هیچوقت نمیتوانن کامن مسااتقل
انجام شاااااون زیرا ان ازه گیری روی نتیجه تأثیر می گذاردن او این رابطه بین
ان ازهگیری و نتیجه را بهعنوان اصل ع م قطعیت بیان

کردن1

بههررو ی در برخی قرا تهای کوانتومی تنا بر آن است تا جایی برای آ گاهی
و اراده انسان در کنار ماده و انرژی باز شودن
ّ .2-2
تحولهای الهیاتی
پیشاارفتهای همهجانبه و پرساارعت علمی هرلحظه سااایه خود بر رو ی دین را
گس ا ااترده و انساا ااانگرایی فر بهتر میشا ا ا ن از س ا ااوی دیگر ،آیین تحر یفشا ا ا ه
مسیحیت توان دفاع از خود و راسخ به پرسیهای ج ی را ن اشتن
متالهان در این عص ا اار روا های مت اوتی را در مواجه با علم برگزی ن ن رارهای
تقابل را در پیی گرفته و برخی دیگر که لیبرال نامی ه میش ا ااون  ،گروهی بودن
که سازگاری را بهجای تقابل برگزی ن ن
لیبرالیسااام ،2نتیجهی رذیرا کامل ش اارای و نحوهی ت کر دنیای معاصااار
توسا الهیات مسایحی اساتن لیبرالها در تنا خود برای ساازگار شا ن
با ش ااارای و نحوهی ت کر معاص ااار ،حا اااارن بساااایاری از عناصاااار بنیادین
1ن جوآن بیکر؛ نظریههای تأثیرگذار در علم فیزیک؛ ص 118ن
نLiberalismن 2
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ن1

گروه دیگری همنون «فیلس ا ااوفااان رمااانتیس ا اام بر محاا ودیاات علم تااأ کیاا
می کردن ا »2؛ و مطااابق برخی گزاراهااای تاااری ی «فیلس ا ااوفااان فرانس ا ااوی بااه
دشاامنی با دین برخواسااته بودن »3؛ اما نتیجه نهایی و ملمو  ،عقبنشااینی
مرجعیت علم و ان یش ا اای ن ت ابیری در
دین و نهای تا رذیرا همه جانبهی
ِ
راس ااتای ح ظ ح اقلی دین از س ااوی متالهان بودن در ادامه مروری بر مهمتر ین
تحوالت الهیاتی از س ه ه هم تا به امروز خواهیم داشتن
ّ
 .2-2-1تنزل نقش خدا

قرن ه ا هم میندی آ اااز برخورد علم و دین اس ا ا ااتن در رااایااان این سا ا ا ا ه
تعار

های پییآم ه میان علوم ج ی و الهیات مسیحی نتیجهای جز افول

دین و دیندار ی و در یک کنم تنزل نقی خ اون را در پی ن اشاا ااتن یکی از
ان یشاامن ان ربی و ااعیت الهیاتی مغرب زمین در س ا ه ه هم را این گونه
به تصویر کشی ه است:
ااااون توجااااه قاطبااااه ی اهاااال علاااام معطااااوف بااااه علاااال طبیعاااای شاااا ه
باااود ،رفته رفتااااه نقااای خ اوناااا تاااا حاااا علااات اولاااای و ح اااظ عااااالم
هساااااتی ،کااااااهی یافتاااااه باااااودن اماااااا ه ناااااوز هااااام م هاااااوم خ اونااااا ،
م هومی سنتی و ناظر به عقل و ارادهای متش

1ن تونی لین؛ تاریخ تفکر مسیحی؛ ص 387ن
2ن ایان باربور؛ علم و دین؛ ص 81ن
3ن همانن
4ن همان ،صص  51 ،37و 53ن

ص بودن4
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 .2-2-2خداباوری طبیعی (عقالنی)

هر ن نقی خ اون برای م منان تنزل یافته ،اما هنوز جرقههای الادریگری و
الحاد در رب ر ی نیام ه بودن گواه این مطلب گرایی متألهان در س ا ا ا ه
هج هم میندی به خ اباوری عقننی (طبیعی) 1استن
به نظر میرساااا در ساااا هی هج هم بهر م اعتنی شااااک گرایی و اعتقاد
مت کران به خ اباوری طبیعی و مذهب طبیعی ،اخنص مردم به دیانت
مساااای همننان نیرومن برجا بوده اسااااتن تقوای عمومی کاتولیکی قوت
خود را همننان ح ظ کرد و در میان پیروان پروتساااااتان نیز اشاااااتیا برای
معنوی مستقیمتر ،عمن منجر به احیا گری مذهبی خاصه در آلمان
حالت
ِ
و انگلستان ش

ن2

 .2-2-3بیاعتبار شدن براهین خداشناسی

انسان ربی بهجایی رسی ه بود
ناننه گ ته ش در س ه هج هم میندی،
ِ
که عقل گرایی را جایگز ینی برای دین وحیانی میدانس اات؛ اما دیری ن ایی که
هجمهی هیوم 3و برخی دیگر ،عقلگرایی و براهین اثبات خ ا را سست نمودن
برای نمونااه برهااان اتقااان صا ا انع یااا دلیاال نظم کااه یکی از مهمترین برهااانهااای
عامهرسن است توس فر یه تکامل با الی روبرو گشتن
برهان اتقان صااااانع ،به شااااایوهای که پیلی مقبول عام سااااااخته بود ،با رواج
نظریهی تکامل ،تزلزل روزافزونی یافته بودن4

1. Deism.
2ن اش یل فوگل؛ تمدن مغرب زمین؛ ج  ،2ص 804ن
Hume.ن 3
4ن ایان باربور ،علم و دین؛ ص 141ن
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برهان معجزه و علیت نیز گرفتار نین س ا اارنوش ا ااتی شا ا ا ن که در این مجال
نمیتوان به ماجرای آنها پرداختن
 .2-2-4شیوع خدا ناباوری و الادری گری

نتیجهی بیاعتبار ش ا ن براهین خ اشااناس ای یزی جز ش ایوع خ ا ناباور ی و
الادر یگری نبوده اس ااتن بهطور خنص ااه و ااعیت رابطهی علم و دین در قرن
نوزدهم را میتوان بهص ا ااورت زیر ترس ا اایم کرد« :علم هم در ابعاد نظری و هم در
ابعاد عملی به توفیق شمگیری دستیافته بودن از طرف دیگر ،تکون بعضی
مکاتب فکری که متافیزیک و دین را مورد تعر

قرار دادن و برای دین منشا ااأ

اقتصادی ،اجتماعی ،روانشناختی وننن قا ل ش ن ن
نان و عیتی را پیی آورد که بسیاری از علما یقین کردن در قرن بیستم
بساااد دین بر ی ه خواه شاا »ن 1نهایتا کار بهجایی رساای ه بود که «در اواخر
قرن نوزدهم برای مت کران تقریبا یرممکن ش ا ه بود که دارای دینی باشاان »ن

2

در قرن نوزدهم ،برای ن ساا ااتین بااار در رب مساا اایحی ،خاا ا ناااباااور ی و
الادر ی گری 3به ر ی های ش ا ااایع تب یل گش ا ااتن در جهان م رن ،اطمینان به
نیروی عقل بهت ر یج رنگ باخت و عیف ش ن

4

 .2-2-5نقد کتاب مقدس و بیاعتباری آن

در مرحله بع نقادی کتاب مق

به شاااکل ج یتری رخنمودن به گ ته والتر

1ن مه ی گلشنی؛ علم و دین و معنویت در آستانهی قرن بیست و یکم؛ صص  16و 17ن
2ن ویلیام هور درن؛ راهنمای الهیات پروتستان؛ ص 32ن
نAgnosticismن 3
4ن تونی لین؛ تاریخ تفکر مسیحی؛ ص 384ن
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ثابت

کرد کااه آن کتاااب گزارا دقیق واقعیااات کااه خ ا ا آن را القاااه کرده باااشاا ا ا ،
نیست»ن 1لیبرالها کتاب مق

را یک مکتوب بشری میدانستن :

در میان واکنیهایی که در قبال تکامل یا در قبال پژوهیهای مربود به
کتاب مق

اظهار میشاااا  ،دو مو ااااع افراطی و ت ریطی پیی از همه به

شااااام میخورد :تمسااااااک محااافظااه کاااران بااهظاااهر یعنی معااانی ظاااهری
نصااااوص کتاب مق

 ،از یکسااااو و ت طئه تج دطلبان هرگونه وحی ران

در نگرا نوخاااساااااتااهی اعت ا الی (لیبرال) کتاااب مق ا

 ،بااهعنوان یااک

مکتوب بشری خطارذیر (جایزال طا) که شمهای از تجارب و احوال دینی
انسان در آن ثبت افتاده است ارزا داشت ،نیز بهعنوان شاه وحی ،ولی
نه به معنای امنی یک متن موثق از یب ،بلکه به معنای حضاااااور و تأثیر
خ اون در حیات اسرا یل (یعقوب) پیامبر و مسی

ن2

 .2-2-6تجربه دینی و پیدایش الهیات معاصر

بس ا اایارا از ان یش ا اامن ان ربی بر این باور بودن که به کم

عقل میتوان

دعاوا دین همنون وجود خ اون را اثبات کردن آن ها با دلیلهایی همنون
برهان نظم و اتقان صنع وجود خ اون را اثبات میکردن ن
با نقادا هیوم و کانت از این براهین خص ا ااوص ا ااا و نقادا کانت از توانایی
عقل نظرا براا اثبات دعاو ا و باورهاا فلسا ا ی و دینی عموما و نارساااایی و
ا ااعف م اهیم فلسا ا ا ی و کنمی در رب ،پیروان الهیات طبیعی (الهیات
مبتنی بر عقل) و نگراهاا کنمی مبتنی بر عقل نظرا شا ا اکس ا اات سا ا ا تی
1ن والتر استیس؛ دین و نگرش نوین؛ ص 87ن
2ن ایان باربور ،علم و دین ،ص 141ن
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متحمل شاا ن و درنتیجه ،تئور یها و نظریههاا ب یلی براا تحقیق در کنم،
فلس ه و دین ارا ه ش ن
عقاال عملی یکی از این ش ا اایوههاااا ب ا یاال بودن تااا اینکااه متکلم آلمااانی
فردریی شا اانیرماخر ( )1834 -1768در قرن نوزدهم شا اایوه دیگرا پیشا اانهاد
راه دسا ااتیابی به دین را نه عقننی میدانساا ات و نه وحیانی و دین را نه
کردن او ِ
محصااول عقل نظرا تلقی میکرد و نه عقل عملی و نه اراده اخنقی بلکه دین
را محص ا ااول تجربه یا انتباه دینی » «Religious Awarnessمیدانس ا ااتن به نظر
وا ،دین مو اااوع ی

احساااا

دینی و ایب از تجربه دینی.

زن ه اسااات و نه پیام امرا دور از احساااا

1

به اعتقاد شنیر ماخر ،خ ا بهواسطهی خودآ گاهی فردی شناخته میشودن
ازاینرو ،انسا ااانها نمیتوانن خ ا را آن گونه که هسا اات بشا ااناسا اان  ،بلکه او را
ازآنجهت که با انسااانها در ارتباد اساات میتوان شااناختننن بهترین تلقی از
خ ا آن اس ا اات که او را روح جهان ب انیم که با آزادی و آ گاهی ،جهان را اداره
می کن ن
فردریک شا اانیر ماخر در نوشا ااتههای پرن وذا در قرن نوزدهم ادعا کرد که
تجربهی دینی ،تجربهای عقلی 2یا معرفتی 3نیس ا اات ،بلکه «احس ا ااا

اتکای

مطلق و یک ااار ااه بااه مب ا یااا ق ا رتی متمااایز از جهااان اسا ا اات»ن این تجربااه،
تجربهای شهودی است که اعتبارا قا م به خود 4است و مستقل از م اهیم،
1ن محم حسین زاده ،دینشناسی ،ص 38ن
نIntellectualن 2
نcognitiveن3
نself-authenticatingن 4
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تص ا ااورات و اعتقادات یا اعمال می باشا ا ا ن ون این تجربه نوعی احس ا ااا

1

اسا ا اات و از ح تمایزات م هومی فراتر میرود ،لذا نمیتوانیم آن را توص ا اایف
کنیمن این تجربه ،حسی و عاط ی 2است نه معرفتین

3

کوشااایهای شااانیر ماخر در قالب روا الهیاتی نوین وی تا ح بسااایاری
موجبات بازگشت دین به میان مت کران گشتن
شااانیر ماخر کوشاااای دین را که در قرن هج هم توساااا

الب مت کران رد

شااااا ه بود دوباره به میان آن ها بازگردان ن ش ا اانیر ماخر تأ ک ی مینمود که
مباااحتااات فراوانی کااه در مورد دالی ال اثبااات وجود خ ا ا و اعتبااار کتاااب
مق

و معجزات و نظایر آن انجام ش هان همگی در حاشیهی دین قرار

دارن ن قلب دین همیشااااه احساااااس اااات و عواطف بوده اساااات نه دالیل و
مباااحتااات عقلین برخنف آننااه پیروان مکتااب اصااااااالاات عقاال تصاااااور
می کنن  ،خ ا یک فر ااایه برای ت سااایر م هوم کا نات نیساااتن خ ا برای
شااااا ص مت ین یک تجربه و یک حقیقت زن ه اساااااتن دین بر اساااااا
احسااااساااات و معرفت باطنی یا اشاارا و عرفان قرار داردن شاانیر ماخر این
احسااااااساااااات را بر اساااااا

متکی بودن به کا نات یا عالم وجود ت سااااایر

می کردن4

توسا شاانیر ماخر دین توانسات به بساایاری از مشااکنت آن زمان راسااخ ده ن
در مرحله اول دین از فلسا ا ا ه و علوم مس ا ااتقل گردی ن دین ،بر اساا ااا

تجربه

شا ا ا ص ا اای ،دارای قلمرو م ص ا ااوص خود شا ا ا و برای اثبات حقانیت خود
نFeelingن 1
ن Affectiveن2
3ن مایکل رترسون؛ عقل و اعتقاد دینی ،ص 41ن
4ن ویلیام هور درن؛ راهنمای الهیات پروتستان؛ ص 40
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احتیاجی به دالیل دیگر ن اشاا اات و خود دارای اعتبار گردی ن بهعنوه مرکز و
اساا ااا

دین از کتاب مق

به قلب ای ماندار انتقال یافتن نقادی کتاب

مق

دیگر نمیتوانس اات به مس اایحیت لطمهای بزن زیرا پیام اص االی کتاب

مق

آن اس ا اات که با فرد سا ا ا ن می گو ی و بع از نقادی بهطور روش ا اانتری

س ا ن می گو ی زیرا نقادی باعث ش ا ه اساات که بتوانیم پیام کتاب مق
بهتر در نماییمن

را

1

بههرحال کارل بارت 2بهدرسااتی گ ته اساات که شاانیر ماخر بنیان گذار دو رانی
نوین استن
وی نهتنها رایه گذار مکتب الهیاتی لیبرال ،بلکه به وجود آورن هی الهیات
معاصر استن3

 .2-3بازخوانی مناسبات علم و دین
تاااریخ فکری و فرهنگی رب گواهی میده ا کااه بااا رااایااان یااافتن دوران یااک
هزارساااالهی قرونوساااطی و عصااار تاریکی رب ،رنساااانس و نوزایی ر ی آم ه
انسان ربی
استن با ظهور دستاوردهای عصر نوزایی و پیشرفتهای تجربی،
ِ
که پیرو دین تحریفشا هی مساایحیت با قرا ت آبا کلیسااا بود به انسااان گرایی
م یل نمود ،را که میان یافته های علمی و اکتشاا ااافات بش ا ااری با بافته های
کلیسایی نوعی تعار

و ناهم وانی مشاه ه مینمودن

او راه خود را از آس اامان ج ا کرده ،به زمینی شا ا ن و خودمحوری تمایل نش ااان
1ن همان ،ص 41ن
نKarl Bartن 2
3ن تونی لین؛ تاریخ تفکر مسیحی؛ صص  387و 388ن
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داد تا یکی از مهمترین لغزاهای خود را رقم زن ن سا ا ا س با تکیهبر «عقننیت
خود بنیاد» شروع به تولی دانی کرد و علم را منحصر در آننه به محک تجربه
درآی  ،دانست؛ اما ازآنجایی که معنویت الزمهی حیات انسانی و باطن زن گی
اساا اات و زدودن آن ناممکن و آدمی را با بحران های فردی و اجتماعی فراوانی
مواجه می کن  ،بش ا اار متج د ،تص ا اامیم به بازگش ا اات به معنویت گرفته اما در
اینجا لغزا دوم خود را نیز رقمزده و با تکیهبر توان فردی خود سعی در معنویت
سازی نمودن
بههرحال امروزه در رب تنا میش ا ااود در رابطه با دین با احتیاد بیش ا ااتری
برخورد شا ااود و تا آنجایی که ممکن اسا اات و مانع دنیاخواهی نمیشا ااود به آن
نگاهی کارکردی و سااودگرایانه 1داشااته باشاان ن از سااوی دیگر عالمان مساایحی
تنا می کنن تا خطاهای گذش ا ااته خود در برخورد با دانش ا اامن ان را جبران
نماین ن

2

آنتونی گی نز 3یکی از بزر ترین جامعهشناسان معاصر دراینباره گ ته است:
گاهی نین به نظر میرس که علم و دین در تناقض با یک یگرن ن
برای متال ،بحثوج ل میان دی گاه های تکاملی و آفرینی به تاریخ،
نشانگر دو شیوهی بسیار مت اوت در در پی ایی انسان است؛ اما گاهی
نیز علم و دین میتواننااا باااه صاااااورتهاااای شاااااگرف و کمنظیری در هم
Pragmatism.ن 1
2ن نمونهای از این تناها در کتاب «فیزیک ،فلسا ا ا ه و الهیات» قابلپیگیری اس ا ااتن  21محقق
اوعات مطلوب دانشا اامن ان،
برجسا ااته در محل اقامت راپ در همایش ااای به گ تگو پیرامون مو ا ا ِ
فیلسوفان و متکلمان پرداختهان ن
3. Anthony Giddens.
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ن1

 .2-3-1ساحتهای بازخوانی
 .2-3-1-1زبان دین

ز بااان دین یکی از مهمترین سا ا اااحااتهااایی م ثر در حاال تعااار

علم و دین

میباش ا که امروزه موردتوجه دانشاامن ان قرار گرفته اسااتن به نظر میرس ا اگر
مباحث زبان دین م یل به معنا زدایی از آموزه های دینی و یرواقعی بودن آن
نکرده و رنگ پوزیتیوس ا اام 2به خود نگیرد تا ح ودی میتوان در حل تعار
ظاهری علم و دین توفیق یاب ن
ِ
قرن بیسااتم میندی (آ ازی برای رایان تنازع با ج ا انگاری حوزههای علم
و دین) :قول به تمایز این دو حوزه از منظرهای مت اوتی (که در قرن بیسااااتم
اهمیت ی افته) مورد تصااااا یق واقع شااااا ه اسااااات :مانن نواورتودوکسااااای،
اگزیسااتانساایالیساام ،پوزیتیویساام و فلس ا ه مبتنی بر زبان متعارفن نگاهی
اجمالی به این دی گاهها نشاااااان میده که هرک ام از راههای مت اوت به
نتیجهی واح ی رسی هان

ن3

فیلساااااوفااان در قرن بیساااااتم ،مااهیاات و نقی زبااان را جا ا مورد توجاه قرار
دادهان و نظر یه های گونا گونی نیز در بارهی ز بان دینی عر ااااااه کردهان ن
فیلساااااوفان به دو دلیل عم ه زبان دینی را عمی قا موردتوجه قرار دادهان ن
دلیل اول آنکه فیلسااااوفان به مساااائلهی معنا عنقهمن ن و لذا میخواهن
اظ راجع به خ اون
ب انن که ال ِ

گونه افاده معنا می کنن ننن دومین

1ن آنتونی گی نز؛ جامعهشناسی؛ ص 766ن
2. positivism
3ن مایکل رترسون؛ عقل و اعتقاد دینی؛ ص 366ن
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دلیل عنقهی شااااا ی ی که فیلساااااوفان به زبان دینی نشاااااان میدهن این
است آنها در پی تحلیل و ارزیابی اعتقادات هستن و البته اعتقادات در
قالب قضایا و گزارهها بیان میشون

ننن1

باااههررو ی از قا اارن بیسا ااتم ما اایندی را ااارهای از مکاتا ااب و ان یشا اامن ان ر با اای
در تا اانا هسا ااتن تا ااا آیا ااین مسا اایحیت را با ااه جها اات مقابل اااه با ااا فا ااروری تن
ارزاها ا ااای انسا ا ااانی و اجتما ا اااعی احیا ا اااه نما ا ااوده ،خطاها ا ااای گذشا ا ااته را
ب ااازخوانی و از آن عب اارت گیرنا ا ن هر نا ا ک ااه ب ااه نظ اار میرسا ا

ن ااین تنش اای

هیچ گا ا اااه با ا ااهطور کاما ا اال امکانرا ا ااذیر و نتیجا ا ااهب ا ا اای ن واه ا ا ا با ا ااود اما ا ااا
ازآنجهااات کاااه از شاااتاب تقاااابلی علااام ج یا ا باااا دیااان مااایکاها ا میتوانا ا
ارزشمن باش ن
یکی از نویسن گان تم ن مغرب زمین میگوی :
مکتب اصااالت وجود یکی از واکنیهایی بود که در برابر نومی ی حاصاال
از فرو راشی آشکار ارزاهای م نی در س هی بیستم ق علم کردن احیای
دین ،واکنی دیگری به نومی ی بودن از زمان آ از نهضااااات روشااااانگری در
س ا هی هج هم ،نهاد مساایحیت و مذهب مو ااع دفاعی به خود گرفت،
اما در س هی نوزدهم شماری از مت کران و رهبران دینی کوشی ن تا جان
تازهای در کالب مسیحیت ب من ن
بهر م تنا دنیای کمونیساااات برای ساااااختن جامعه الحادی و کوشااای
رب در ایجاد جامعهای دنیا گرا ،مذهب همننان به نقی مهم خود در
زن گی بسیاری از مردم ادامه میدادن یکی از مظاهر احیای دین در مساعی
الهیات شاااناساااانی نظیر کارل بارث )1968 -1886( 2پروتساااتان مذهب و
1ن همان ،صص  254و 255ن
Karl Barth.ن 2
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کارل راهنر )1984 -1904( 1کاتولیک مذهب ظاهر ش که می کوشی ن در
تن تعالیم سنتی مسیحیت ،جان تازهای ب من

ن2

 .3مناسبات علم و دین در ایران
بااه نظر میرساا ا ا در یااک نگاااه دقیق ریشا ا ااهی اص ا االی پی ا ایی بسا ا ایاااری از
گ تمانهای فکری و فرهنگی از دوران قاجار تا به ا کنون ،بهنوعی با مس ا اائلهی
«نسبت علم و دین» و دستاوردهای آن که ناشی از پیشرفتهای دانی ج ی
میباش گره خورده استن مطابق با آننه در فصل گذشته بیان گشت بحث
نسبت علم و دین ابت ا در ارورا و آیین مسیحیت شکل گرفته و س س به ایران
و سا ااایر نقاد جهان سا اارایت کرده اسا اات3؛ بنابراین گ تمانهایی که در ایران
شکل گرفته است تحت تأثیر پیشرفتهای علمی رب و تبعات آن استن
 .3-1آشنایی ایرانیان با دانشهای جدید
آ ااز آشا ا اناایی ایرانیاان باا انا یشا ا ااههاا و تحوالت جا یا

رب در قرن نوزدهم

میندی بوده اسااتن این زمان مصااادف با دوران فتحعلیشاااه در قرن ساایزدهم
شا اامس ا ای میباش ا ا ن رس از شا ااکسا اات ایرانیان از رو ها ،آنان به خود آم ه و
متوجه می شون که رب بسیار پی شرفته ش ه استن در این جنگ رو ها از
ابزار ی همنون توپ است اده کرده و پیروز می شون ن مرتضی راون ی دراینباره
نوشته است:
Karl Rahner.ن 1
2ن اش یل فوگل؛ تمدن مغرب زمین؛ ج  ،2ص 1350ن
ݥ4ن این سرایت ابت ا با حمله نارلئون به مصر وارد دنیای اسنم ش ه استن (رن  :امین شمشیری؛
قفس زر ین؛ جل ن ست)ن
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فکر آزادا از قی ظلم و اسااااتب اد و ان یشااااه ترقی و پیشاااارفت ،از عه
فتحعلیش ا اااه به بع در بین عناصااااار مترقی و اصااااانحطلب ایرانی راه
یافتن کسااااانی که به انگلسااااتان مسااااافرت میکردن می شاااانی ن که
ملت انگلیس قرن هاساات که به حکومت فردا رایان داده و حکومت
رارلمانی را جایگزین آن سااااخته اسااات؛ و آنان که به فرانساااه میرفتن
می دی ن که مردم این کشاااااور رس از انقنب  1789به حکومت ملی
رو ا آورده اسااااات و زمام اران آن کشاااااورها نا ارن  ،به پیرو ا از افکار
عمومی ،منافع جمعی را بر مصال اقلیت ترجی دهن
از اواس سلطنت فتحعلیشاه  ،رواب ایران با ممال

ن1

متم ن ارو رایی

و آم ورفت ارو راییان به ایران و آشااااانایی مردم این کشاااااور به اصاااااول
ج ی تم ن که در عه ص ویه و نادرشاه و کریم خان هم مق مات آن
شروع ش ه بود ،رو به ازدیاد نهادن مسافرین و تجار ارو رایی که به ایران
می آم ن  ،در این کار دخالت بسیار داشتن ؛ و ارامنه ایران و عتمانی
ارو رایی مان ه و به آموختن ن

و ق قاز یه هم که ساااااال ها در ممال

زبان موفق شااا ه بود ن  ،به بسااا دامنه انت شاااار راره اا از اصاااول تم ن
ج ا ی ا ارو رااایی در ایران ،کم ا

می کردن ا ؛ و ع ا ه قلیلی از تجااار و

مسااافرین ایرانی هم که تصااادفا هن وسااتان یا بعضاای از ممال

فرنگ

را دی ه به وطن خود برگشاااااته بودن و مشاااااااه ات خود را بر مردم نقل
می کردن  ،در این مرحله بی دخالت نبودن ننن
در طی دوره اول جنااگ هااای ایران و رو

کشااااا ی  ،ع با

میرزا و میرزا بزر

کااه از  1218تااا  1228طول

قا مم قام به زودی در یافت ن که با

وسایل ساده و ناقص ازکارافتاده که ایشان در اختیار دارن  ،نمیتوانن
1ن مرتضی راون ی؛ تاریخ اجتماعی ایران؛ ج ،2ص 518ن
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از عه ه توپ و ت نگ و نظام روسااایه و وساااایل دیگرا که در دساااتر
آن طای ه اساات ،برآین و براا مقابله با ایشااان جز اخذ همان وسااایل و
اقتبا

همان نظام ،اره اا نیساااااتننن از جمله کارهایی که در این

اااامن به تشااااویق عبا
فرساااااتادن ی

میرزا و میرزا بزر قا ممقام صااااورت گرفت،

ع ه محصاااااال و کارگر و صااااانعت آموز بود به ممال

خارجه ،براا آموختن رموز کار تم ن ارو رایی و ی ادگرفتن زبان آن ها و
فرا گرفتن علوم و فنونی که به کار نظام و ترقی صنعت و یره بیای

ن1

جبران عقب مان گی های علمی ،ع های را عازم تحص ا اایل در
بنابراین برای
ِ
رب می کنن و بهت ر یج گ تمانی در بین روش ا اان کران ش ا ااکل می گیرد که به
دنبال ترقیخواهی است و برخی آن را گ تمان ترقی 2نامی هان ن
در آثار برخی اعض ااای گ تمان ترقی بهو ااوح میتوان نش ااانههای م ال ت با
دین را یافتن این مساائله علتی جز مرعوب ش ا ن در مقابل ان یشااههای ربی
ن اشته استن
میرزا ص ا ا ااال ش ا اایرازی ،تقی زاده و کمی بع ا کس ا ااروی را میتوان از جملااه
روش ا اان کرانی دانس ا ا اات کااه تحاات تااأثیر پیش ا اارفاات و دانیهااای ربی آرا و
ان ی شههای دین ستیزانهای از خود بروز دادهان ؛ اما بحث تعار
و حاال آن در هیچیاک گ تمااانهااای دیگر بااهانا ازهی آننااه مهنا

علم و دین

بااازرگااان

دنبال کرده است دی ه نمیشودن
مهن

بازرگان بهمتابه اعضا ا اای گ تمان ترقی ،دین را ف ای دس ا ااتاوردهای

1ن مرتضی راون ی؛ تاریخ اجتماعی ایران؛ ج ،2ص 526ن

2ن برای آشنایی با گ تمان ترقی رن  :حبیباهلل ابوالحسن شیرازی و پیمان خواجوی؛ مقدمهای بر
سیر تطور منورالفکری در ایران؛ صص 118 – 67ن
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علم ج ی نکرد ،بل به دنبال هماهنگی میان آن دو برآم ن و ی گ تمانی را در
ایران ایجاد کرده است که ما آن را گ تمان دینپژوهی تجربی مینامیمن
 .3-2دینپژوهی تجربی در ایران
دی انپااژوه ای بااا رو ی اکاارد ت اجاار باای را افاارادی ه ام انااون فاارو اای و بااازرگااان و
تحصا ا ا یل کرده های رب که گرایی و عنقهمن ی های دینی داش ا ااتن برای
اولین بار بهطورج ی در ایران پیگیری نمودن ن از طرفی دیگر ،برخی از م سران
و گروهی از روحانیون که کتب مصااریها را در دوران مبارزات ترجمه میکردن
ایران قبل از
هم ناخواسته در این مو وع نقی داشتهان ن راکه مصر پیی از ِ
انقنب با ارورا و جهان رب ارتباد گرفته و تحت تأثیر علم تجربی ربی بودن
بااههرحااال برای ن س ا ااتین بااار بااازرگااان بااه ش ا ااکلی نظاااممنا و جا ی رویکرد
دینپژوهی تجربی را در ایران رواج داده استن
 .3-2-1مهندس مهدی بازرگان

مهن

مه ی بازرگان در سال  1286در تهران متول ش ن بازرگان تحصینت

ابت ایی را در م رسا ااه سا االطانیه تهران و متوسا ااطه را در دارالمعلمین مرکزی به
رایان رسا ااانی و در سا ااال  1306جزه اولین گروه محصا االین ممتاز کشا ااور برای
تحصیل به فرانسه اعزام ش ن در سال  1313رس از  7سال تحصیل در فرانسه
به کشور بازگشتن وی در دیماه سال  1373از دنیا رفته استن

1

سیر ان یشههای بازرگان در رابطه با نسبت علم و دین با تغییر ان یشههای
او رس از انقنب از وی بازرگان متق م و متأخر را ر ی میآوردن بازرگان ،قبل از
انقنب اس ا اانمی تمام تنا خود را در تطبیق علوم تجربی با دین متمرکز کرده
1ن رن  :زن گینامه منتشرش ه بازرگان توس بنیاد فرهنگی مهن

مه ی بازرگانن
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بود اما رس از انقنب و م صا ااوصا ااا در ساا ا نرانی اساا ا ن سا ااال  71با عنوان
«آخرت و خ ا ه ف بعتت انبیاه» به کلی از ان یش ا ااههای تطبیقی خود میان
علم و دین دست کشی و میتوان از او در این دوران به بازرگان متأخر یاد کردن
س ا اارانجام بازرگان «به ج ایی دین از مس ا ااا ل اجتماعی گرایی پی ا می کن و
این ان یشااه را نیز به ا مه؟مهع؟ و متون دینی نساابت میده ن وی در این دوره از
ان یشاا ااه های گذش ا ااتهاا دساا اات میش ا ااو ی و ه ف بعتت پیامبران را به
خ اشناسی و آخرت گرایی مح ود میسازد»ن

1

 .3-2-2بازرگان و شکل گیری اندیشهها

دروان تحص ا اایل در م رسا اااه دارالمتعلمین و نیز سا ا ا ر او به رب برای تکمیل
مراحل علمی دو عامل اص ا االی در ش ا ااکل گیری ان یشاا ااه های دینپژوهانهی

بازرگان به شا اامار میرودن «به لحاظ ان یشا ااهی دینی ،نگاه مهن
دین ،بر اسا ا ااا

بازرگان به

مطااالعاااتی بود کااه از دورهی جوانی در دین داشا ا اتااه و بااهتبع

علم گرایی رایج در آن دوره و اهمیت علوم تجربی و نیز پیشااینهی تحصااینت
خود می کوشی تا بهنوعی میان اسنم و علم ج ی پیون بزن ن
داستان پیون خوردن دین با علم یا ج ایی از آن ،حکایت م صلی است
که دسااات کم رانصا ا ساااال در ارورا ساااابقه داردن این ساااابقه ،بهطور ناقص به
المانان علم گرا ب ون آن که بهدرسااتی از
دنیای اساانم رساای ؛ ب ین معنا که مسا
ِ
پیشینهی آن آ گاه باشن و ز یروبم ارتباد علم و دین را دریابن  ،بر اسا

همان

داشا ا ات اههااای علمی مح ا ود خود ،تنا می کردن ا تااا اس ا اانم را برای نسا ا اال
تحصیل کردهی ج ی علمی نشان دهن و به زبان خود با او س ن بگوین ننن
1ن عب الحسین خسرورناه؛ جریان شناسی فکری ایران معاصر؛ ص 321ن
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بازرگان برای نش ااان دادن این که دین و احکام دینی مش ااتی خرافات نیس ااتن ،
تنا کرده بود تا وجه علمی احکام دینی بهخصا ااوص در ب ی نجاسا ااات را
نشااان ده برای بازرگان تل یق میراث ساانتی با دانی ج ی  ،امری عادی بودن
این نگرا علمی -دینی مبتنی بر فلسا ا ا ااهی سا ا ایااانتیسا ااام و آم ریسا ااام بود،
می کوشا ا ایا تااا از طریق تجربااهی علمی و حس ا اای بااه اثبااات قضا ا ااایااای دینی
ب ردازد»ن

1

«بااازرگااان برخنف اکثر یاات نوجوانااان بااه مکتاابخااانااه نرفاات و در آ اااز در
دبس ااتان س االطانی و در ادامه در م رس ااه دارالمعلمین مرکزی تهران که ازجمله
م ار

نورا به سبک ربی بود به علمآموزی پرداختن ابوالحسن خان فرو ی،

برادر محم علی فرو ی ،ر یس م رس ا ااه دارالمعلمین مرکزی در آن ایام بود که
تااأثیرات ش ا ااگرفی در انا یشا ا ااه دوران جوانی و بااهتبع آن مسا ا الااک پیشا اااگی و
دینپژوهی آین ه او ای ا کردن
ابوالحسا اان خان فرو ی ،فیلسا ااوف ،مورخ و درعینحال «رایه گذار ت سا اایر
قرآن و در

فلسا ا ه و منطق» در دارالمعلمین مرکزی بودن در یک کن

آموزان را با علوم طبیعی آش ا اانا میسا ا اااخت و در کن

دانی

دیگر آن ها را متوجه

تعالیم و آموزههای قرآن می کردن آیهی ش ا ااری ه «[ان اهلل] ال یغیر ما بقوم حیت یغیروا

ما بانفسهم» که «بع ها از شعارهای سیاسی بازرگان ش » حاصل درو

ت سیر

قرآن این معلم در آن کن ها بودن آموزگار بازرگان ،فرو ی ،طبیعت را به زبان
قرآن مورد کن وکاو و ت سیر قرار میداد:
ماااتن در تا یااا آیاااه ناااور از تئاااوری ا رتیاااک بهاااره می گرفاااتن می گ ااات
1ن رسول جع ر یان؛ جریانها و سازمانهای مذهبی – سیاسی ایران ،صص  348و 349ن
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بااارخنف اعتقااااد رایاااج مسااالمانان کاااه مکتاااب شاااناخت طبیعااات را
دهااااری مساااالک می دانناااا بایاااا خاااا ا را در طبیعاااات جسااااتجو کااااردن
هاااام از طریااااق فرو ا اای بااااود کااااه بازرگااااان بااااا هیئت شاااانا

و ماااانجم

کاتولیاااک فرانساااوی فنم اااریون آشااانا شااا و کتااااب خااا ا در طبیعااات
او را خوان و تحت تأثیر افکار و ی قرار گرفتن

بهزعم بازرگان ،تأثیرات درو

آموزشی م رسه دارالمعلمین مرکزی در دستگاه

فکری او بسیار شگرف بوده است:
ت ساااایر قاااارآن کااااه ن سااااتین بااااار بااااود در برنامااااه ج یاااا وارد می شاااا و
سااااابک ابتکااااااری بااااار مبناااااای علمااااای و تااااا بری داشااااات ،بااااارای مااااان
کاااااااامن آموزنااااااا ه و در تشاااااااکل فکاااااااری و اعتقاااااااادی ام بسااااااایار مااااااا ثر
بود »ن1و2

 .3-2-3بازرگان و تالش ناکام در انطباق تجربی علم و دین

«بااازرگااان در آثااارا بااهو یژه در آثااار اولیااه ،بااه تبع برخی از نوگرایااان دینی
همدورهاا ،به برخی انطباا ها و توجیهاات علمی از دین پرداختاه اسا ا اات؛
ماننا آنکاه تکاامل را بزر ترین آیه از آیات خ اون میدان ن انرژی را مبا و
معاد ماده میدان ن در جای جای آثارا از قوانین ترمودینامیک برای اثبات
اراده در هسااتی ،فراتر از ماده و انرژی ،کمک می گیردن بین دعا و کاتالیزورهای
ش اایمی و هورمونهای بیولوژیک مش ااابهتهایی ایجاد می کن ن ن ه ص ااور را
شبیه فوران انرژی و آتی سوزان را ،انرژی تنزل یافته مینام ن من ک را نیروها و
1ن مه ی بازرگان؛ خاطرات بازرگان ،شصت سال خدمت و مقاومت ،گفتگو :سرهنگ غالمرضا نجاتی؛
ج  ،1ص 10ن
2ن علیاکبر علی انی و همکاران؛ اندیشه سیاسی متفکران مسلمان؛ ج  ،14صص  536و 537ن
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قوای هستی و شیطان را میکروب معرفی می کن ن
به دنبال توجیهات علمی برای آب کر و فرمول شیمیایی برای نجاسات و
میزان ازت در ادرار می گرددن نجس بودن ک ار مشاار در رسااالههای شاارعیات
را با تکلیف به ع م رعایت قواع به اشا ااتی کتب دینی ارتباد میده ن یا در
توجیه تیمم به کشاف رنیسایلین از خا اشااره می کن و نجس بودن خو و
سا ااگ را به بیاعتنایی آنها به میکروبهایی که برای انسا ااان مضا اارن ارتباد
میده ننن»ن

1

بازرگان در تنا برای تطبیق ح اکثری علم و دین میگوی :
دانااااای اماااااروز ی  ،در جهاااااان وجاااااود و در طبیعااااات بی انتهاااااا فقااااا دو
یاااز یاااا دو عنصااار را مااای شناسااا  :مااااده و انااارژ ین 2اماااا قااارآن در عاااین
قبااااول آن دو عنصاااار( ،باااارخنف متقاااا مین و بعضاااای از اهاااال کاااانم و
فنسااا ه کاااه بی اعتناااای باااه هااار دو بودنااا ) انگشااات رو ی یااا

عنصااار

ساااااوم نیاااااز می گاااااذارد و موجاااااودات یاااااا م لو هاااااای دیگاااااری را نیاااااز
معرفااااای می نمایااااا ن البتاااااه قااااارآن راااااای عنصااااار ساااااوم را هماااااه وقت و
همااااه جا بااااه میااااان نمی کشاااا ن در مواقااااع خاااااص اباااا اع یااااا ارتحااااال و
جهااااای اشااااااره می کنااااا و آن را نااااا ان محساااااو

و شناخته شااااا ه

علااام بشاااری نمی دانااا ن حاااال در برابااار ناااین اظهاااار یاااا ابتکاااار قااارآن
بایااا دیااا  ،حاااق باااا قااارآن اسااات یاااا باااا علااام اماااروز ی یعنااای جهاااان
خلقاااات و طبیعاااات کااااه باااااالخره بااااه یااااک یز و بااااه یکجااااا منتهاااای
می شود  ،جهان دو عنصری است یا سه عنصری
1ن علی دارابی؛ جریان شناسی سیاسی در ایران؛ ص 449ن
2ن مه ی بازرگان؛ مجموعه آثار (ذره بیانتها)؛ ج  ،1ص 512ن
3ن همان ،صص 514 – 513ن

3
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ایااان عنصااار ساااوم ،باااهنام هاااای م تلاااف در قااارآن آمااا ه اسااات ،اراده،
وحااای  ،روح ،امااار ،کلماااه و یااارهن ااامنا قااارآن عااا م شاااهود و اااعف
اطااانع و نقاااص علااام ماااا را در بااااره آن هاااا قباااول دارد و دربااااره ی روح یاااا
فرشااااته ی وحاااای صااااریحا می فرمایاااا  :اسااااراه (« :85 / )17و مااااا اوتیااااتم
ماااااان العلاااااام ا قلاااااایال»ن (ننن و جااااااز اناااااا کی از علاااااام آن را بااااااه شااااااما
نااااااااا اده ایم)ننن هماااااااااان طور کاااااااااه دو عنصااااااااار مااااااااااده و انااااااااارژی در
صاااااااورت های م تلاااااااف مربوطاااااااه دا ماااااااا در تغییااااااار و تحول انااااااا و
نساااابت بااااه هاااام تااااأثیر می نمایناااا و تباااا یل می شااااون  ،سااااه عنصاااار:
« ماااااده ر انااااارژیر اراده» نیاااااز می توانناااا رو ی یکااااا یگر تاااااأثیر و تاااااأثر و
تبااا یل و تبااا ل داشاااته باشااان و اصااان یاااک یز و از جااانس و منشاااأ
واح باشن

ن1

باااا در میاااان آوردن عنصااار ساااوم و اسااات اده و اساااتناد باااه آیاااات قااارآن
باااه تعبیااار و توجیاااه ر یااا ه های م صااال یاااا مولااا های اصااالی گاااردا
جهان می پرداز ی من2

 .3-2-4بازرگان و تأثیرگذاری بر جریانهای مارکسیستی

ان یشههای بازرگان تأثیر مهمی بر روی جر یانهایی همنون مجاه ین خلق و
مارکسیسمهای اسنمی داشته استن
این تأثیرگذار ی تا آنجایی اساا اات که «کتاب راه انبیاه و راه بش ا ا ِار مجاه ین
بازرگان بودن
خلق ،به لحاظ تئور یک برگرفته از کتاب راه طی شا ا ا ه مهن
ت کری که قا ل اسات راهی که بشار در عصار حا ار بهصاورت طبیعی و عملی
1ن همان ،ص 519ن
2ن همان ،ص 521ن
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به آن رس ا اای ه ،راهی اس ا اات که انبیاه طی کردن ن یزی که مجاه ین بر این
نظریه افزودن آن بود که مارکس ا اایس ا اام همان راهی اس ا اات که بش ا اار طی کرده و
درواقع به همان نتایجی رسی ه که انبیاه به آن رسی هان »ن

1

بااازرگااان همننین بااا تااألیف کتاااب باااد و باااران در قرآن تنا کرده بود تااا
هماهنگی میان دین و علوم ج ی را نشااان ده ن آثار دیگری از او مانن عشااق
و پرس ااتی و توحی  ،طبیعت و تکامل مملو از به کارگیری اص ااطنحات علمی
برای ت هیم م اهیم و قواع و مناسباتی است که دین برای روشن کردن رواب
خ ا ،انسان و طبیعت بیان کرده استن
از محور یترین ان یشا ااههای بازرگان طرح نظریه تکامل در سا ااراسا اار عالم و
دین و ایمان و معتق ات اس ا اات بازرگان در ش ا اارح قانون آنتروپی و تزای آن در
طبیعت به قانون طبیعت اشاره کرده و این دو قانون ،یعنی آنتروپی و تکامل را
تعبیر قرآنی یحیی و یمیت و یمیت و یحیی میدان ن

عش ا ااق به تطبیق م اهیم ربی با م اهیم اس ا اانمی در بیش ا ااتر آثار بازرگان
وجود دارد؛ بنابراین برای ان یشا ا ااهی دینی س ا ااران نهضا ا اات آزادی میتوان دو
ویژگی مهم عنوان کرد :الف :فاص ا االه گرفتن از دینش ا ااناسا ا ای حوزوی یا خ
فقاهتن ب :تکیهبر علم گرایی در تبیین دین و نو کردن آنن
اسااتقنل از مرجعیت دینی و حوزه ،مساائلهای بود که از نهضاات آزادی به
گروه انقنبی و انش ا ااعابی از آن یعنی س ا ااازمان مجاه ین منتقل شا ا ا و آنان بر
اسا ااا

این نگرا و تجربههایی که از گروههای پ داشا ااتن  ،شاا ا صا ااا به

مطااالعااه پرداختنا  ،ایا ولوژی سا ا ااازمااان را تنظیم کردنا و درنهااایات بااهنوعی
1ن رسول جع ریان؛ جریانها و سازمانهای مذهبی – سیاسی ایران ،صص  349و 350ن
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1

1ن رسول جع ریان؛ جریانها و سازمانهای مذهبی -سیاسی ایران؛ صص  354 - 352با ان کی تغییرن

فصل دوم :پیدایی عرفان واره حلقه و تطبیق گرایی تجربی
ناااننااه در ادامااه خواها آما عرفااان واره حلقااه ادامااهدهنا ه راه دینپژوهااان
تجربی اس ااتن ت س اایر انس ااان ،هس ااتی و معنویت در این تشاااکینت رهیافتی
کامن تجربی داردن ازآنجایی که نمیتوان به همه آننه عرفان کیهانی در این
راستا گ ته است اشاره نمود ،فصل حا ر تنها به یکی از مهمترین تطبیقهای
بی ا ا ااابطااهی بنیاان گااذار حلقااه در ت س ا اایر هس ا ااتی میپردازدن پیی از ورود
بهعنوان اصلی الزم است نکات دیگری بهصورت اجمالی بیان گرددن

 .1گونههای دینپژوهی
از قرون گذش ا ااته تا به امروز همواره راه ها و س ا اابک های مت اوتی در رابطه با
دینپژوهی مطرح بوده استن گروهی دین ،آموزههای آن و مهمتر از همه اثبات
و ارتباد با خ اون را در گرو تعقل و عقننیت میدانن ن این گروه ع قل گرا یان
هستن ن دستهای دیگر از رهگذر شهود ،خواهان رو یت قلبی خ اون هستن ن
آنها عارف نامی ه ش هان و مکتب آنان عرفان و توحی استن برخی دیگر به
ظواهر نص ااوص دینی ،رایبن ی و تعب ورز ی هان و مکتب ظاهرگرایی را ترویج
میکنن ن
ع ا های دیگر از مکاااتااب اخنقی و یااا فقهی پیروی می کنن ا و نهااایتااا در
دوران اخیر و رس از پی ا ایی علوم ج ا ی ا ع ا های بااا مطااالعااه و کنکاااا در
دلیل نظم یا اتقان ص ا انع
طبیعت به شا ااکلی فراتر از راهی که در دانی کنم به ِ
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ش ا ااناخته میش ا ااود ،در پی دینپژوهی و خ اش ا ااناس ا اای هس ا ااتن ن این گروه
بحثهای انتزاعی و عقلی را راهگشااا ن انسااته و به خاطر دلبسااتگی به علوم
ج ی  ،گرایشی به عرفان به سبک شهودی ن ارن و اگر به مناسبتی از عرفان و
معنویت سا ا ا ن میگوین  ،گونهای را در نظر دارن که قابلبررسا ا ای به س ا اابک
تجربی باشا و بهطور دقیقتر قابل ت سایر و برداشات به شاکلی اسات که یب
را امت ادی از ماده میدان ن

 .2منشأ تأثیر عرفان واره حلقه
مکاتب بش ا ااری در ش ا ااکلگیری خود محتاج اس ا اات اده از تجارب و دانیهای
پیشا ااینیان بوده و اسا اااسا ااا حیات خود را مرهون شا اارای اجتماعی و فرهنگی
دوران زیساات خود هسااتن ؛ بنابراین هیچ ان یشااه یا تشااکینتی در خأ شااکل
نگرفته و برای ش ااناخت ص ااحی ریش ااههای فکری و فرهنگی هر مکتبی توجه
به ش ا اارای زمانی آن مکتب ا اارورت می یاب ن عرفان واره حلقه بهعنوان یک
مکتب التقاطی از این قضیه مستثنا نیستن
با یک بررسا اای اجمالی و البته جر یان شا ااناسا ااانه بهآسا ااانی درمییابیم ،در
میان گ تمان های فکری م تل ی که در ایران ،در زمان قاجار ش ا ااکل گرفته
اسا ا اات ،عرفااان حلقااه بااه انا یشا ا ااههااای مهنا

مها ی بااازرگااان و گروهااک

مجاه ین خلق و ت اسیر آنها از دین نزدیکتر استن
بههررو ی راه و روش ا اای که مهن

بازرگان برای تطبیق دین و علوم تجربی

در ایران انت اااب و ترویج کرده اس ا ا اات ،اناا کی بعاا الگوی اناا یشا ا اااههااا و
جریانهایی همنون عرفان واره حلقه گشته استن
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 .3اهداف دین پژوهانهی عرفان واره حلقه
طاهری دلیل معنو یت گریزی افراد را در ناهماهنگی آموزه های معنوی با علم
تجربی میدان ن بهنحوی که در نگاه برخی جوانان مس ا ااا ل دینی خرافی جلوه
کرده اسااتن او تنا میکن مشااکل مزبور را عم تا از دو راه کلی حل نموده تا
عرفان ایران اعتن یاب ن یکی از راه ت س ا اایر دین و عرفان به س ا اابک دینپژوهی
تجربی و دوم از راه تقلیل زبان دین به امور یرحقیقی و البته سمبلیکن
نظاااار بااااه این کااااه یکاااای از رسااااالت های مااااا « اعااااتنی عرفااااان ایااااران»
اسااااات ،راااااس باااااا کشاااااف رماااااز و تو ااااای دقیاااااق ،درصااااا د تبر اااااه ی
دنیااااااای عرفااااااان برآماااااا ه و نشااااااان ماااااای دهیم کااااااه ایاااااان تصاااااااورها،
سااااوهت اهمی باااایی نبااااوده و کاااانم عرفااااای ایاااان مرزوبااااوم ،عمیااااق تر از
این ظاهربینی هاستن1

 .4تطبیقهای شبهعلمی – شبهعرفانی
اسااا

عرفان واره حلقه بر فر اایهها و تطبیقهای ناشاایانه علمی و حمل

آن بر آموزه های عرفان اصاایل اساانمی و دین شااکل گرفته اسااتن بی گمان
پرداختن به همه این تطبیقها امکان رذیر نبوده و مصاا ا ا تضا ااییع وقت
استن
ت سااایر ب ی هایی از معاد مطابق با فر ااایههایی همنون جهانهای
موازی -تنا برای رذیرا و اثبات مهبانگ 2در عین بی توجهی به جمع
نشا ا ن صا ا فه با عل یت – هس ااتی ش ااناس اای مبتنی بر س ااه عنص ااری بودن
1ن محم علی طاهری؛ انسان از منظری دیگر ،ص 51ن
2. Big Bang.
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جهان هس ا ااتی  -مجازی دانس ا ااتن هس ا ااتی از راه اثبات حرکت در عالم -
ارا ه ت ساا اایری تجربی از حرکت و ساا االو عرفانی در عبور از عوالم ماده،
متال ،عقل و اس ااماه و صا ا ات الهیه -ت س اایری مادی از من که و تطبیق
آنها بر می ان های شعوری ،الکترومغناطیسی ،هسته ای قوی و

عیف،

اتمهااا و آنتروپی -ت ساا اایر و تقلیاال گناااهااان در جهنم بااه الیااه ای مااادی و
ساا ااوختن آن و ده ه ااا مورد دیگر ک ااه در اینج ااا تنه ااا ب ااه یکی از مهم ترین
تطبیقهای یرعلمی عرفان واره حلقه اشاره می شودن
 .4-1مجازی بودن هستی

ابت ا توصی ی از مجازی بودن هستی مطابق با دی گاه محم علی طاهری
به همراه ادله ایشان ارا ه و س س به نق و بررسی آن میپرداز یمن
 .4-1-1توصیف

بنیان گذار حلقه تنا می کن مجا زی بودن هساا ااتی را از ایجاد ارتباد
میااان کلی ا واژههااایی همنون «حرکاات»« ،دی ا ناااظر»« ،موج»« ،واقعیاات
وجودی» « ،حقیقت وجودی» ونننثا بت نمای ن خنص ا ااه ی دی گاه ایش ا ااان
عبارت اساات از :جهان هسااتی واقعیت وجودی دارد و متحر اسااتن هر
آننه متحر اس اات ،مجازی یعنی فاق حقیقت وجودی (وجود خارجی)
استن
وی در این راستا با به کارگیری تمتیل هایی تنا کرده است از زوایای
م تلف با ذکر متال هایی تجربی ،مجازی بود ن هساا ااتی را اثبات نموده و
س ا ا س بر مجازی بودن هسا ااتی از منظر عرفانی تطبیق ده ن در اینجا الزم
است ب ی مهمی از عبارات وی نقل گردد:
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شااااود که تیغه ای می توان حول

محور میان ی خود بنرخ ن ا گر سااااا ال شاااااود که «آیا این تی غه در حالت
ثابت واقعیت وجودی دارد » جواب این ساااا ال متبت اساااات؛ زیرا این
تیغه حادث شااااا ه و واقعیت داردن حال ا گر این تیغه حول محور خود با
سااااارعت به رخی درآورده شاااااود ،آ ننه که مشاااااااه ه خواه شاااااا ،
اساااتوانه ای اسااات که قطر قاع ه ی آن عر

تیغه و ارت اع آن ،طول تیغه

خواه بودن ا کنون ا گر ساااا ال شااااود که «آیا این اسااااتوانه واقعیت دارد »،
جواب به این پرسی نیز متبت خواه بود؛ زیرا این استوانه حادث ش ه
و به وجود آم ه است؛ بنابراین واقعیت داردن
اما ا گر س ال شود که «آیا این استوانه ،حقیقت نیز دارد » ،جواب به این
پرسی من ی خواه بود؛ زیرا نین استوانه ای وجود خارجی ن ارد و هر
زمان که تی غه از حرکت بازداشاااااته شاااااود ،اساااااتوانه موردبحث نار ی
می شااااود؛ بنابراین ،اسااااتوانه یک حجم مجازی و ناشاااای از حرکت تیغه
اساات و درساات اساات که این اسااتوانه واقعیت دارد ،ولی فاق حقیقت
وجودی اساااااتن به دنبال این مشااااااه ه و بررسااااای آن ،سااااا االت دیگری
مطرح می شاااون  :آیا جهان پیرامون انساااان واقعیت وجودی دارد جواب
به این پرسااای بی گمان متبت اسااات؛ زیرا انساااان وجود دارد و می توان
جهان هستی را مشاه ه کن ن
آیا جهان پیرامون انساااان ،حقیقت وجودی نیز دارد برای راساااخ به این
پرسااااای ،سااااااختار جهان پیرامون در ح ی که تا کنون قابل مشااااااه ه و
بررس ا ی بوده اساات ،به صااورت اجمالی در اینجا بررساای می شااود :جهان
پیرامون انسااان از ماده و انرژی شااکل گرفته اسااتن ب ی ماده که شااامل
اجاارام سااااااامااااو ی اساااااااات از مااولااکااول هاااا و مااولااکااول هاااا ناای از از اتاامهاااا
تشاااکیل شااا ه ان و اتم ها نیز به نوبه ی خود از ذرات بنیاد ی و ااا ذرات
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آن ها شکل گرفته ان ن این سیر تا ِم نهای بی نهایت در دل اتم ادامه دارد؛
به طوری که ابت ایی برای آن نمی توان یافت؛ همان گونه که انتهایی نیز
ن اردن ا گر به اتم که آجر ساااااااختمان خلقت اساااااات دقت شاااااود و برای
بررسااااای ملمو تر ،یاک اتم باه انا ازه ی یاک زمین فوتبااال در نظر گرفتاه
شاااود ،هساااتهای به ان ازه توپ فوتبال خواه داشاااتن اتم در مقایساااه با
هسته خود کرهای عظیم است؛ اما حجم و شکل این کره ی عظیم ناشی
از یساااات این حجم در اثر حرکت الکترون ها و تشااااکیل ابر الکترونی
ایجادشاااا ه اسااااتن آیا این کره ی عظیم واقعیت وجودی دارد صاااا در
ص واقعیت دارد؛ زیرا این کره حادث و واقع ش ه است و واقعیت داردن
ولی آ یا حقی قت وجودی نیز دارد ا گر در یک لح ظه حر کت الکترون ها
متوقف شود ،این حجم که ناشی از حرکت الکترونهاست ،نار ی ش ه
و از مقابل شاام محو می شااود و تنها هسااتهی آن که به ان ازه ی یک توپ
فوتبال است ،باقی می مان ن
رس نتیجه گرفته می شااود که این حجم ،وجود خارجی ن اشااته و ناشاای
از حرکت بوده اساات و درنتیجه مجازی می باش ا ن حال با همین شاایوه،
هسته ی اتم بررسی می شود :هسته ی اتم از پروتون و نوترون تشکیل ش ه
است ننن پروتون به دور محور خود می رخ و نوترون نیز با سرعت بسیار
ز ی ااد ی در جهاات عکس حرکاات پروتون ،هم ب ا ه دور خود و هم بااه دور
پروتون می رخ ن رخی نوترون به دور پروتون ،دیسااااک ی را که حجمی
مجازی است ،ر ی می آوردن
حال درصاااااورتی که حرکت پروتون و نوترون متوقف شاااااود ،این حجم نیز
نار ی میشااااود و از آن فق ذرات بنیادی به جا خواه مان که حجمی
باه مراتاب کمتر از حجم قبلی داردن ا گر باه همین منوال باه داخال ذرات
هساااااتااه ن وذ کرده ،حرکااات آن هااا در ساااااطوح م تلف متوقف شاااااود،
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مشااااه ه می شاااود که حجم های حادث شااا ه توسااا آن ها ،یکی رس از
دیگر ی محو خواهنا شااااااا و اثری از آن هااا باااقی ن واها مااانا ن بااا این
حساااب ،به این مو ااوع پی برده می شااود که هسااته ی اتم را مجموعه ای
از بی نها یت حرکات بنیاد ی شاااااکل داده اساااااات و رس ازآن ،از حرکت
اتم ها ،مولکول ها شاااااکل گرفته و از حرکت مولکول ها نیز ب ی مادی به
وجود آم ه استن با این توصیف می توان گ ت:
جهان هساااااتی مادی از حرکت آفری ه شااااا ه اساااااتن از نگاهی دیگر نیز
می توان به این نتیجه رسااای  ،ب ینگونه که در فیز یک م رن ،ماده ،موج
مترا کم اسااااات و موج نیز خود حرکت تلقی می شاااااود؛ رس همه ی جهان
هساااااتی مادی ،ه از بع ماده نگاه شاااااود و ه از بع انرژی ،از موج
ساخته ش ه است و همان گونه که اشاره ش  ،موج نیز از حرکت به وجود
آم ه استن
با شااااارح م تصااااار و سااااااده ای که گذشااااات ،اینک می توان به پرسااااای
طرح شااا ه ی قبلی که «آیا جهان پیرامون انساااان یا به عبارتی دیگر جهان
هساااااتی مادی حقی قت وجودی دارد یا خیر » ،راساااااخ دادن در جواب
می توان گ ااات ،باااا توجاااه باااه این کاااه جهاااان هساااااتی ماااادی از حرکااات
آفری ه شا ه اساات ،رس جلوه های گونا گون آن نیز ناشاای از حرکت بوده و
نظر به این که هر جلوه ای که ناشااااای از حرکت باشاااااا  ،مجازی اساااااات،
درنتیجاااه جهاااان هساااااتی ماااادی نیز مجاااازی بوده و حقیقااات وجودی
ن اردننن به طور خنصاااه می توان گ ت که جهان هساااتی مادی از حرکت
آفری ه شاااا ه اساااات ،ازاین رو جلوه های گونا گون آن نیز ناشاااای از حرکت
بوده و ون هر جلوه ای که ناشااااای از حرکت باشاااااا  ،مجازی اساااااات،
درنتی جه جهان هساااااتی مادی نیز مجازی اساااااتن هر حرکتی نیز نیاز به
محر و عامل جهت دهن ه داردن

 ……………................................................................................................................... 66عرفان وارهی حلقه

دورهی تکمیلی

این عا مل ،آ گاهی یا هوشااااام ن ی حا کم برج هان هساااااتی اساااااات که
شبکه ی شعور کیهانی نامی ه می شود؛ بنابراین ،جهان هستی ت صویری
مجااازی از حقیقاات دیگر ی بوده و در اصااااااال از آ گاااهی آفری ا ه شااااااا ه
استننن1

مشا ا ااابه همین عبارات را برای عناو ینی ون «منظره ی جهان هساا ااتی با
توجه به سااارعت ناظر»« ،منظره ی جهان هساااتی با توجه به فرکانس شااام
ناظر»« ،منظره ی جهان هسا ااتی با توجه به آسا ااتانه ی در ناظر» به کاربرده
است تا اثبات نمای جهان هستی به خاطر حرکت ،مجازی استن
بیان عارفان مقایسه کرده است:
در جای دیگری «حرکت» را با «رقص» در ِ
ننن بااااا دیاااا علمااااای ،جهااااان هساااااتی مااااادی از «حرکااااات» بااااه وجاااااود
آماااااا ه اسااااااات ،امااااااا از دیااااااا عاااااااارف ،جهااااااان هساااااااتی از «رقاااااااص»
آفری ه شاااا ه کااااه درواقااااع همااااان حرکاااات اساااات بابیااااانی شاااایرین تر و
توصااااای ی ظریاااااف ترننن ازایااااان رو ساااااروده های عرفاااااا پااااار از واژه هاااااای
رقص ،آهنگ ،ساز و

مطرب استننن2

وی همنناا ااین تا ا اانا کاا اارده اسا ا اات مجاا ااازی با ا ااودن هساا ااتی را از دی ا ا ا
«ناظر» نیز اثبات نمای ن
جهان مجازی در دنیا ی علم :در دنیا ی علم و در فیز یک ج ی  ،این
ناظر اسااااات که سااااااختار جه ان هساااااتی را تعیین می کن و این که آی ا
انرژی موج باشاااااا و یا ذره د ی گاه ق یم ی انسااااااان (دی گاه فیز یک
نیوتونی) ،این ذهنیت را به انساااااان داده بود که ه ناظر وجود داشاااااته
باش و ه نباش  ،جهان هستی واقعیت مسلمی داشته و شکل و فرم
1ن محم علی طاهری؛ سایمنتولوژی؛ ج  ،1صص 38 -34ن
2ن همو ،انسان از منظری دیگر؛ صص  50و 51ن
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و ماهیت مساااااتقل خود را ح ظ کرده ،به راه خو د ادامه میده و این
شاااامان ناظر نیساااات که منظره ی عالم هسااااتی را تعیین میکن ؛ اما
برخنف آن ،در فیز یک م رن ،این ناظر اسااات که مشااا ص می کن تا
واقعیت به ه صورتی ظاهر شود ،همه ی جهان هستی موج باش و ی ا
تمامی آن از ذره تشاااکیل شااا ه باشااا

این امکان وجود ن ارد که ناظر

بتوان در یک زمان  ،جهان را هم موج ببین و

هم ذرهن1

 .4-1-2نقد و بررسی
یکم :تفسیر مونیستی از هستی

یکی از ویژگی های مشاا ااتر معنو یت های رسا ا ااا م رن و عر فان وارههاای
وارداتی ج ی ت سیر مونیستی 2از هستی استن منظور از مونیسم ،گونهای
یک ااار ااه انگاااری و وحاا ترااذیری برای عااالم و رهیااافاات مونیساا ااتی ،
پرداختن به امور ق س اای از درینه ی جهان مادی اس ااتن یکی از محققین
در مقایسه میان هستی شناسی سنتی ،م رن و رسا م رن گ ته است:
در هستیشناساااای ساااانتی جهااااان دارای مراتااااب مااااادی و مجاااارد ،متغیاااار
و ثاب اات و همنناااین حاااادث و قااا یم اساااتن بااار اساااا

ایااان طااارز فک اار،

جهاااان ماااادی ممکنالوجاااود و تاااابع جهاااان ق سااای باااه شااامار میآیااا ؛ اماااا
در گ تمااااان ماااا رن ،عااااالم تقاااا

زدایاااای شاااا ه ،وجااااود جهااااان ق ساااای

ن اااای ماااایشااااود و آننااااه میماناااا  ،فقاااا جهااااان مااااادی اسااااتن ولاااای در
معنو یااات رساااام رن ناااوعی تقااا
اماااااور نامحساااااو

باااه عاااالم بازگردانااا ه میشاااود و وجاااود

یاااااا دسااااات کم یااااار ظااااااهری کاااااه باااااه تجر باااااه حسااااای

1ن محم علی طاهری؛ انسان از منظری دیگر؛ ص 48ن
Monistic.ن 2
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درنمیآیناااا  ،بااااه رساااامیت شااااناخته میشااااودن بااینحااااال دیگاااار مانناااا
جهاااانبینی ساااانتی ،وجاااود امااااور ماااادی وابسااااته باااه وجااااود اماااور ق ساااای
نیساات؛ بلکااه باارعکس وجااود امااور ق سااای وابسااته بااه وجاااود امااور ماااادی
دانساااته میشاااودن مااااده در جهاااانبینی سااانتی ناااازلترین ساااط هساااتی
و مرتباااهای در راااایین عاااوالم مجااارد قلما ا اد میشاااودن در هستیشناسااای
سااااانتی مادیاااااات در ساااااایه معنو یاااااات اعتباااااار مییابنااااا ؛ اماااااا در ت کااااار
رساااام رن مااااجرا ب اارعکس اس اات و تاااا مادیاااات نباشااا  ،معناااو یتی در کاااار
ن واهااا باااود و معنو یااات در قلمااارو ماااادی تعر یاااف میشاااودننن معنو یااات
از نگااااه آنه ااا هماااان داشاااتن تجرباااهای عمیاااق از جهاااان ماااادی اسااات و
در اصل ،معنو یت در

دل مادیت تعر یف میشودن1

مطا ااابق با ااا نا ااین رویکا ااردی طا اااهری با اارای ت سا اایر و اثبا ااات مجا ااازی با ااودن
هسااتی «حرکاات» را انت اااب نمااوده اساات تااا از ماااده بااه یااب کاااه از دیاا او
امت ادی دیگری از آن است نقبی زده باش ن
دوم :مجازی بودن هستی در عرفان اسالمی

در عرفان اسنمی بر اسا

توحی صم ی ،وجود منحصر در حضرت حق

تبار وتعالی اسا ا اات و از جز او به وجود مجازی یا وهمی تعبیر می شاا ااود ن
تو ا ای

کامل پیرامون توحی عرفانی و وح ت ش ا ا صا اایه وجود در جل

س ا ااوم و دوره ت صا ا اص ا اای این اثر آم ه اس ا اات اما به ص ا ااورت اجمالی بای
دانسا ا اات که م طابق با توح ی عرفانی ،کثرات ن ی ن شاا ا ا ه ا ما از ساا اانخ
ظهور وجود هساااتن ن به بیان دیگر
حقیقت وجود محساااوب نمیگردن َ ،ب ل
ِ
ِ
1ن احم شاکرنژاد؛ معنویت گرایی جدید؛ ص  220و 221ن
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در عرفان اسانمی آنجایی که رای تحقق موجودات به میان می آی  ،تحقق
با حیتیت اطنقی برای آن ها قا ل نبوده بلکه قا ل به تحقق با حیتیت
تقیی یه هساا ااتن ن 1درحالی که مجازی بودن در تعریف طاهری ( با تکیه بر
یرحقیقی ایجاادشاا ا ا ه براثر
حجم واقعی اماا
حرکات) عباارت اسا ا اات از
ِ
ِ

توقف آن مع وم میگرددن وی گ ته است:
حرکت که با
ِ

ا گر در یک لحظه حرکت الکترون ها متوقف شود ،این حجم که نا شی
از حرکت الکترون هاست ،نار ی ش ه و از مقابل شم محو می شود و
تنها هساااته ی آن که به ان ازه ی یک توپ فوتبال اسااات ،باقی می مان ن
رس نتی جه گرف ته می شاااااود که این حجم ،وجود خارجی ن اشااااا ته و
ناشی از حر کت بوده است و درنتیجه مجازی میباش

ن2

سوم :ناظر غیرمجازی در هستی مجازی

آننه طاهری در اثبات مجازی بودن هسا ااتی از دی ناظر نگاشا ااته اسا اات،
حتی بر فر

ات مجازی بودن جهان هس ا ااتی ،از عه ه اثبات مجازی
اثب ِ

بودن س ا ا ااایر موجودات هساا ااتی هم نون انس ا ا ااان برنیاااما ه بلکااه آنهااا را
یرمجاز ی  ،واقعی و حقیقی در نظر گرفته اسا ا ااتن درحالی که در عرفان
اسنمی همه یز جز خ اون مت عال مجازی است راکه وجود اصیل تنها
تب ت مجازی
برای اوست؛ بنابراین است اللهای بنیان گذار حلقه نهتنها م ِ
1ن رن  :داود قیصااارا ،شااارو فصاااو

الحکم؛ ال صااال االول فو الوجود و انه هو الحق؛ ص / 13

علی امینی نژاد؛ حکمت عرفانی (تحریری از درسهای عرفان نظری اسا ااتاد سا ااید یداپ یهدان ناه)؛
صص 175 – 153ن
2ن محم علی طاهری؛ سایمنتولوژی؛ ج  ،1ص 36ن
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بودن هسا ااتی نیسا اات  ،باالتر از آن وجود سا ااایر موجودات همنون انسا ااان
(ناظر) ،یرمجاز ی فر

ش ه استن

چهارم :تمثیل مغالطی بهجای برهان

ط اااهری در اثب ااات مج ااازی ب ااودن هساااتی به واس ااطه حرک اات ،ها ایچگوناااه
بره ا ااانی اقام ا ااه نک ا اارده اس ا ااتن وی تنه ا ااا ب ا ااا اس ا ااتناد ب ا ااه نا ا ا تمتی ا اال
مغا ااالطی در پا اای اثبا ااات دیاا ا گاه خا ااود برآماا ا ه اسا ااتن « تمتیا اال سا اایر از
جز اای ب ااه جز اای دیگ اار و می ااان دو مو ااوع مش ااابه اس اات ک ااه حک اام یک اای
از آنها ااا معلا ااوم و اعطا ااای نا ااین حکما اای با ااه ما ااورد مجها ااول ،صا اارفا با ااه
استناد شباهت میان دو مو وع است»ن

1

ب ااه هما این خ اااطر کم ارزا ت اار ین ن ااوع از رواه ااای س ااه گان ااه اس اات الل
(تمتی ا ا اال ،اس ا ا ااتقراه و بره ا ا ااان) محس ا ا ااوب م ا ا اایش ا ا ااود را ک ا ا ااه ص ا ا اارف
مش ااابهت دو مو ااوع ،موج ااب یق ااین ب ااه اش ااترا حک اام آنه ااا نمی شاااود
و ازای ا ا ان رو ی تمتیا ا اال م ی ا ا ا یقا ا ااین 2نیسا ا اات و ارزا علما ا اای ن اشا ا ااته و
طر یقهی اصحاب ج ل شمرده میشودن
به هرتقاا ا یر در تمتیاا ال نما اایتا ااوان به صا اارف یا ااک مشا ااابهت ،ثب ا ااوت
محم ااول ب اارای مو ااوع را نتیج ااه گی ااری نم ااودن تنه ااا م اای ت ااوان تمتی اال را در
1ن التمتیااال و هاااو ثباااات الحکااام فااای جز ااای لتبوتاااه فااای جز ااای آخااار ،لمعنااای مشاااتر بینهماااان

قطبال ا ا ین شا اایرازی؛ شا اارو حکماا ا ا شا اارا ؛ ص  /125حسا اان با اان یوسا ااف حلا اای؛ الجا ااوهر
النضید؛ ص 189ن
2ن فإن ااه ال ی یا ا الیق ااین الحتم ااال ن یک ااون الج ااامع علا ا ف ااو ا ص اال خاصا ا و یک ااون مش ااروطا
بش اارط ل اام یوجا ا فاااو ال اارع و یک ااون فاااو ال اارع م ااانع م اان الحک اامن (حس اان ب اان یوس ااف حل اای،
الجوهر النضید ،ص )189ن
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2

از سا ااوی دیگا اار در عرفا ااان اسا اانمی با اارای اثبا ااات وح ا ا ت ش صا اایه
اودن یا اار خ اوناا ا از با ااراهین متقنا اای همنا ااون
وجا ااود و نیا ااز مجا ااازی با ا ِ
برهاااان صااارفالوجاااود  ،برهاااان بااای نهایااات ،برهاااان وجاااود ربطااای و فقاااری
وننن اسااات اده شا ا ه اسااات و حاجااات باااه تمتیااال هاااای مغاااالطی مکاتاااب
نوظهور ن واه افتادن

1ن رن  :مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار؛ ج5؛ ص 107ن
2ن رن  :محم نصیرال ین طوسی ،اساس ا قتباس ،ص 336ن

فصل سوم :آسیبشناسی دینپژوهی تجربی
 .1درآمد
آننه در این فصال خواه آم آسایبشاناسای دینپژوهی ،ناظر بر ان یشاههای
مهن

مه ی بازرگان و محم علی طاهری بهصورت کلی استن مناسب با

سااط و حجم کتاب مواردی بهصااورت خنصااه در این قساامت تق یم محضاار
خوان ه گرامی میشاااودن بررسااای و ت صااایل بیشاااتر در اثری مساااتقل ذکر شا ا ه

اسا ا ااتن 1ناااننااه گ تااه شاا ا ا پیشا ا اینااه این نگاااه در آثااار فرو ی و بااازرگااان
قابلپیگیری اس ا ااتن اس ا ااتاد مطهری� یکی از عالمانی اس ا اات که با این
رویکرد به تقابل پرداخته استن
اساااااتاد مطهری بهر م دوساااااتی نزدیکی که با مهن

بازرگان داشااااات ،از

انتقاد آشاااااکارا نسااااابت به ان یشاااااه های علمگرایانهی بازرگان خودداری
نمی کردن وی در راااورقیهااای جلا رنجم کتاااب اصاااااول فلسااااا ااه و روا
ر الیس ام انتقادات تن ی را نساابت به کتاب راه طی ش ا ه مهن
مطرح کرده راه وی را در شناخت توحی «بیراهه» میخوان

بازرگان

ن2

کمی بع آ یتاهلل مص ا ااباح یزدی نیز خطرات این گونه از دینپژوهی را متذکر
میشود:
1ن رن  :امین شمشیری؛ آسیبشناسی دینپژوهی تجربین
2ن رسول جع ریان؛ جریانها و سازمانهای مذهبی – سیاسی ایران ،ص 349ن
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این همان نگاهی است که کمی قبل از انقنب اسنمی ،دامن گیر بسیاری
از نوان یشااان مساالمان نیز ش ا ه بود و تحت تأثیر م رنیته ،ت ساایری تجربی
از دین ،م صااااوصااااا قرآن ارا ه میدادن و نین میرن اشااااتن که «روا
تحقیقی که قرآن کریم برای حل همهی مساااااا ل ،ارا ه میده همان روا
تجربی و تحققی (پوزیتویستی) است و حتی مسا ل خ اشناسی و فقه و
اخن را هم بای با همین روا ،بررسی کرد ننن ب سیار جای تأسف است
که کساااانی به نام مسااالمان و آشااانا با قرآن نین انحرافات و انحطادهای
فکری را باااه قرآن کریم نسااااابااات دهنااا و آن را ماااایاااهی افت اااار اسااااانم و
دانشمن ان مسلمان ،قلم اد کنن

»ن1

 .2نقد و بررسی
یکم :جهانبینی علمی تکیه گاهی نامطمئن
هر ن که آموزههای دینی صحی هرگز با علم ناسازگار نیست اما جهانبینی
علمی کااه در قرون اخیر تکیااهبر دادههااای حس ا اای و تجربی دارد باااهتنهااایی
نمیتوان گرانیگاه مطمئنی برای باورهای دینی واقع شودن استاد مطهری�

در این رابطه می گو ی :
نارسااااااایی ج هانبینی علمی ازنظر تکیه گاه بودن براا ی

ای ولوژا

این اساااااااات کاااه علم از جنباااه نظرا ،یعنی از جنباااه ارا اااه واقعیااا ت
آن نان که هساااات و ازنظر جلب ایمان به گونگی واقعیت هسااااتی،
متزلزل و نارای ار اسااااااتن هره جهان از ی

دی گاه علمی روز به روز

تغییر میکن  ،زیرا علم بر فر ااااای ه و آزمون مبتنی اسااااات نه بر اصاااااول
ب یهی او لی عقلین فر ی ه و آزمون ارزا موق ت دارد ،به همین جهت
1ن محم تقی مصباح یزدی؛ آموزش فلسفه؛ ج  ،1ص 107ن
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جهان بینی متزلزل و بی ثبات ا ست و نمیتوان

راااایگااااه ایماااان واقع شاااااودن ایماااان راااایگااااه و تکیاااه گااااهی محکمتر و
تزلزل نا رذیرتر ،بل که تک یه گاهی که ر نگ جاودانگ ی داشااااا ته باشاااااا
میطلب

ن1

دوم :احتمال ،رهاورد فرضیه
بساایاری از مطالبی که امروزه توس ا م عیان علم ،در راسااتای تطبیق و ت ساایر
آموزههای دینی مورداست اده قرار می گیرد ،از جنبهی فر یه را فراتر نگذاشته و
به مرز اثبات و قطعیت نرس ای ه اساات؛ بنابراین «فر ایههای یر یقینی دانی
تجربی پیامی جز احتمال ن ارد؛ یعنی ،نه میتوان مض ا اامون دلیل یر یقینی
منقول را بر رهآورد مسلم علم تجربی تحمیل کرد و نه میتوان فر یه یر یقینی
دانی تجربی را بر ظاهر قرآن و روایت تحمیل کرد»ن

2

و فر فر اایه با قضاایه ب یهی در آن اساات که «فر اایه زیربنای مقطعی و
موقتی بساایار ی از مسااا ل تجربی اساات؛ ولی قضاایه ب یهی جزو علوم متعارف
اسااتن م ال ت با قضاایه ب یهی جایز نیساات؛ ولی رد فر اایه کار ی علمی و
ممکن اس اات ،ون فر اایه برای حل مش ااکل ،کاربرد عملی دارد؛ اما خودا
مش ااکو اس اات و مبتنی بر تردی ؛ برخنف قض اایه ب یهی که یقینی اس اات»ن

3

بهب یاندیگر« :تنها علم یا علمی اسا ا اات که میتوان حجت ش ا اارعی و منبع
معرفتی د ین باااشا ا ا ا ؛ نااه هر فر ا ا ایااهای کااه عااالم و دانشا ا اامناا ی آن را
ساختهوپرداخته استن مطلبی که م ی قطع یا طمأنینه باش معار
1ن مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار (جهانبینی توحیدى)؛ ج2؛ ص 78ن
2ن عب اهلل جوادی آملی؛ تسنیم؛ ج  ،2ص 626ن
3ن همان ،ج  ،17ص 145ن

با دین
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نی ست و در درون مرزهای معرفت دینی جای می گیردن حالآنکه فر یه ،علم
نیس اات ،ز یرا نه مبرهن اس اات و نه مایه فراهم آم ن طمأنینه و اعتقاد عقنیین
به تعبیر عنمه طباطبایی؟ق؟ فر ایه ،حکم رای ثابت و آرام پرگار را دارد که آن
را مسا ااتقر می کنیم تا بتوانیم رای دیگر پرگار را به حرکت درآور یمن فر ا ایه را بنا
مینهن تا بتوانن ق مهای بع ی را بردارن و احیانا به علم برس ا اان ن فر ا ا ایه
ازآنجهت که فر یه است علم نیستن
فر ا ایههای علمی تا وقتی به ح قطع یا طمأنینه نرسا ای ه و م ی یقین یا
اطمینان عقنیی نشا ا ا هان نه علم مص ا ااطل ان و نه حجت ش ا اارعی و معتبر
دینی ،بنابراین نه معار

دینان و نه معار

نقل ،ازاینرو کلیه دی گاههایی

که در فلس ه علم ارزا قضایای علمی را نازل میدانن و برای علوم تجربی در
واقعنمایی و ارا ه معرفت عینی و معتبر ،شا ا ااأنی قا ل نیس ا ااتن  ،مؤ ی ع م
تعار

علم و دینان  ،ز یرا از نگاه آنان یافتههای دانش ا اامن ان علوم طبیعی و

تجربی از س ا اانخ معرفت و علم نیس ا اات ،ون حکا یت قابلاعتمادی از واقع
ن ارن  ،بنابراین در قبال دین ساا ااا کتان نه ناطق و س ا ااکوت ع م احتجاج
است نه احتجاج بر ع م»ن

1

سوم :سوق دادن افراد به مادی گری
گرایی به مادیگری از لوازم ت ساایر دین بر اسااا

علوم ج ی و تجربی اساات؛

بنابراین این گونه نیس اات که همیش ااه بتوان کشا ا یات علمی را دلیلی بر اعجاز
قرآن محس ااوب کرد و این خطر هم وجود دارد که با از بین رفتن فر اایه و باطل
دین فرد هم زایل ش ا ااود؛ و در رارهای موارد س ا اار از انکار امور یبی
شا ا ا ن آنِ ،
1ن عب اهلل جوادی آملی؛ منهلت عقل در هندسه معرفت دینی؛ صص  110و 111ن
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درمیآوردن
چهارم :تقلیل دین از راه زبان دین
حل تعار

پییآم ه میان علم و دین از راه «زبان دین» نبای منجر به تقلیل

و انکار آموزههای دینی و فربهش ا ا ن دامنهی ِش ا ابهعلم گرددن عرفان واره حلقه
برای باورمن س ا اااز ی اعض ا ااای خود ،همهجا مجردات و فرش ا ااتگان الهی و نیز
ماجرای هبود حضرت آدم؟ع؟ و مواردی ازایندست را مورد تحریف قرار داده
و ت سیری سراسر مادی ،سمبلیک ،یرواقعی و ذهنی از آنها ارا ه داده استن
درحالی که «زبان قرآن ،ش اابیه زبان کلیلهودمنه نیس اات که مطالب آن واقعیت
خارجی ن ارد و زبانی س ا اامبلی
است»ن

اساا اات بلکه زبان قرآن ،متال واقعیت برتر

1

پنجم :دینپژوهی تجربی و تولید جریانهای افراطی
تجربههای تاری ی حاکی از آن اسااات ،دینپژوهی به سااابک صااارفا تجربی به
انضمام شرای خاص اجتماعی ،قابلیت تولی گروههایی همنون مجاه ین
خلق را داردن این مس ا اائلاه نااش ا اای از تهیسا ا اااز ی افراد از تقوا و با یال ش ا ا ا ن
فر اایههای اثبات نش ا ه بهجای علم و ایمان اسااتن مشااابه نین رفتارهایی
در سالیان گذشته از برخی از اعضای عرفان واره حلقه مشاه ه ش ه استن

1ن عب اهلل جوادی آملی؛ دینشناسی ،ص 96ن

بخش دوم :سازمان عرفان وارهی حلقه
فصل دوم :شکل گیری سازمان
ݣفصل سوم :سازمان از اوج تا افول

›

فصل اول :در تکاپوی ایجاد سازمان

فصل اول :در تکاپوی ایجاد سازمان
ّ .1
اهمیت بررسی فرآیند شکل گیری سازمان حلقه
س ا ااازمان حلقه بهیکباره ش ا ااکل نگرفته بلکه عوامل و تجارب م تل ی در آن
دخیل بوده استن بهمنظور شناخت صحی از این تشکینت شبه عرفانی و
سازماندهی ش ه نا اریم با یک بررسی جریان شناسانه و سیری تاری ی و با
تجز ی اهوتحلی ال عواماال م ثر در شا ا اکاال گیری عرفااان واره کیهااانی ،بااه تحلیاال
صحی تری دستیابیمن اهمیت بررسی دقیق تشکینت حلقه ازآنروست که
اعضاا ااای این تش ا ااکینت در دفاع از عقای و باورهای خود ناتوان بوده اما در
ب ی تاری نهی سازمان حلقه و حواشی ایجادش ه سعی در انحراف اذهان
دارن ن این حواشاای به خاطر ابهاماتی اساات که تنها با یک رویکرد تاری ی و با
تحلیل دقیق قابلحل استن
بیشاااترین ساااوهاسااات ادهی اعضاااا و مربیان عرفان واره حلقه ،تنا در جهت
ن باهسا ا ااازی رهبر تش ا ااکینت اسا ا ااتن اقا امااتی همنون تهیاهی دکتراهاای
افت اری ،م ار و جوایز سا ا ارش اای و انتش ااار مقاالت گس ااترده و پیدرپی در
روزنامهها توسا ا طاهری رس از دساااتگیری در مرتبه ن سااات که برای ح ظ و
بازسااازی سااازمان صااورت گرفته اساات ازجمله مسااا ل مهمی اساات که باعث
انحراف افکار ،تحریف حقایق و ایجاد ش ا اابهه در ذهن افراد بس ا اایار ی شا ا ا ه
استن
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 .2گاهشمار حیات رهبر سازمان (دهههای اول تا پنجم)
مطابق با آننه گ ته ش الزم است حقایقی پیرامون تشکینت حلقه بیان شود
تا زمینهی ساااوهاسااات ادهی ساااران این ساااازمان بساااته و هره حقیقی رهبر آن
آشکار گرددن به این منظور روری است زن گی بنیان گذار تشکینت حلقه را
تجزیه کرده ،مورد تحلیل و بررسای دقیق قرار دهیمن در یک تقسایمبن ی ه ت
دهه پیی روی ما قرار می گیرد تا گاهشااماری از زن گی وی را ارا ه داده ،سا س
با تو اای هر قس اامت به تحلیل آن بنش ااینیم؛ بنابراین در این ب ی از کتاب
دهههای اول تا رنجم حیات طاهری که تکاپوی وی برای تشا اااکیل س ا ااازمان
بوده اسا اات ذکر میشا ااود ،س ا ا س در فصا ااول دیگر شا ااکلگیری سا ااازمان و نیز
رخ ادهای آن را موردبررسی قرار میدهیمن
آننه در ادامه آم ه اسا ا اات تحقیقی در این راس ا ااتا و با توجه به اخبار و آثار
منتش ا اارشا ا ا هی تش ا ااکینت حلقه می باشا ا ا که بهدقت جمعآور ی و رس از
دستهبن ی ،مورد تحلیل قرار گرفته استن
 .2-1دهه اول
آ ازین دهه از حیات محم علی طاهری با زن گی در کرمانشاه آ از و تا اتمام
ب ش اای زیادی از تحص ااینت ابت ایی و یا رایان آن در این ش ااهر ادامه مییاب ن
نان ه پییازاین 1گ ته ش  ،تع ادی از اعضای خانواده او از حامیانی به
شا اامار میرون  .همننین در دوره مق ماتی در رابطه با ش ا ا صا اایتشا ااناسا اای
بنیان گذار حلقه مطالبی ذکر ش ن آننه در اینجا در مورد او بای افزود آن است
که وی بهعنوان یک م عی معنویت و عرفان نهتنها فرد متشاارعی نیساات بلکه
1ن امین شمشیری؛ عرفان وارهی حلقه دورهی مقدماتی؛ صص  24و 25ن

سازمان عرفان وارهی حلقه
بخش دوم:
ِ
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اساااسااا در خانوادهای متشاارع و اهل شااریعت تربیت نش ا ه و رایبن ی کافی به
ش ا ااریعاات اس ا اانمی ن ا اردن ب ا ون هیچ گونااه قض ا ا اااوت و پییداور ی ،آننااه
رساا ااانه های متع د حلقه از ظواهر خانوادهی طاهری به نمایی کشا ا ا ی هان
بهخوبی گواه رایبن نبودن نزدیکان ایشااان به ابت ا یات مسااا ل شاارعی اسااتن
متأس انه ع های از افراد سرشنا

که ناخواسته در رش این تشکینت نقی

داشتهان ب ون توجه به من کات شرعی اولیه ،فریب ادعاهای درمانی طاهری
و تبلیغات دسااتگاه تشااکینتی او را خورده و در رشاا عرفان واره حلقه سااهیم
ش هان ن
 .2-2دهه دوم
در این دهااه طاااهری بااه همراه خااانواده خود بااه تهران مهاااجرت کرده اسا ا ااتن
عنقهمن ی فراوان به کارهای فنی باعث میشاااود وی در تحصاااینت اصااالی
خود ناکام مان ه و م رکی بیی از دی لم ریا ااای 1کساااب ننمای ن تشاااکینت
حلقه با اسا ااتناد به مطالب مجلهای ناشا اانا

به نام «مهر» که قبل از انقنب و

در ساااال رنجاهوشااای در رابطه با دومین مساااابقات نوباوگان و جوانان منتشا اار
شا ا ا ه اساا اات به معرفی برخی کارهای فنی طاهری به همراه لو در این مورد
پرداخته اسا ا ااتن طاهری جوان در این نش ا اار یه میگو ی درحالی که دوازده یا
سا ا ایزدهس ا اااله بوده اس ا اات ما کتهایی از روی طرح هواپیماهای م ل کنترل
شون ه ساخته است و برخی از نزدیکان او را تشویق کردهان ن
طاااهری نوجوان در این دوران از طریق مجنت علمی کااه در آن زمااان در
دستر

بوده است به وسایل پروازی مانن هواپیما ،بالگرد و کایت عنقهمن

1ن رن  :مجله مهرن
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میشودن در همین دهه او در سن شانزدهسالگی ماکتی از یک بالگرد میسازدن
و ی همننین از رو ی مجنت و کتااابهااایی کااه مطااالعااه می کرده اس ا ا اات
دسااتنوشااتههایی به نام «فرهنگ اصااطنحات فنی هواپیمایی» جمعآور ی و
تهیه می کن ن عنقهمن ی به کارهای فنی ،در دههی س ا ااوم و هارم زن گی او
را با کیهان و آموزههای فیزیکی ،هر ن به نحو سطحی آشنا می کن ن
 .2-3دهه سوم
س ا ااومین دهه از حیات بنیان گذار حلقه با کس ا ااب رتبه در مس ا ااابقات فنی و
عایی سااال رنجاهوه ت ادامه مییاب ن
س ا س الهامات و شااهودات کیهانی اد ِ
این شااهودات که مرکز ثقل تشااکینت حلقه را تشااکیل میده سااومین دهه از

زن گانی طاهری را در س اانجی پراهمیت میس ااازدن همننین در این دهه وی
در ادامهی فعالیتها و عنقهمن یهای فنی خود به ساانح سااازی رو ی آورده
و در بحبوحااهی جنااگ تحمیلی برای اس ا اات اا ام بااه وزارت دفاااع مراجعااه
می کن ن

1

اما رس از ناکامی در است

ام ،به خارج از کشور میرود تا بع ها 2خروج وی از

کش ا ااور بهانهای برای اثبات تحص ا ااینت دانش ا ااگاهی مورداس ا اات ادهی نا کام
س ااازمان کیهانی قرار گیردن مس ااافرتهای او به ژاپن ،ترکیه و برخی کش ااورهای
ارورایی متل بلغارستان بوده استن
تشااکینت حلقه م عی اساات که طاهری رس از شااهودات کیهانی سااال 57
1ن تشکینت حلقه از حضور وی در جبهه و دوران جنگ تحمیلی هیچ مطلبی منتشر نکرده است
راکه طاهری در این دوران ایران را تر و د
2ن در دوران بازسازی سازمان در دهههای بع ن

ههای دیگری جز دفاع از کشور داشته استن

سازمان عرفان وارهی حلقه
بخش دوم:
ِ
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یک دهه مشغول ج اسازی الهامات شیطانی از نوع رحمانی آن بوده استن
ت صیل دهه سوم حیات وی در رنج رخ اد به قرار زیر استن
 .2-3-1مسابقات مخترعین

طرف اران حلقه با اسااتناد به نشاار یهای به نام «مهر» م عیان طاهری در دوران
جوانی در س ااالهای رنجاهورنج و رنجاهوش اای ش اامس اای در س اانین بیس اات و
بیسااتو یکسااالگی رتبه ن ساات م ترعین م ار

سااراساار کشااور را در رشااته

فنی با ساااخت هواپیما و ارا ه جزوهی دسااتنو یس فرهنگ اصااطنحات فنی
هواپیمایی کساا ااب کرده اساا اات؛ اما با مراجعه به مجلهی مذکور مشا ا ا ص
میشااود که او تنها به خاطر ساااخت ماکت هواپیما 1برن ه ش ا ه اساات نه خود
هواپیمان بههررو ی رساا ااانه های ساا ااازمان حلقه س ا ااعی دارن با لو و مغالطه
بزر نمایی از رهبر خود فردی ن به بسازن ن
اما از محتوای مجلهای که به آن اسا ااتناد می کنن

نین یزی برنمیآی ن

همین لوها در زمان بازس ا ااازی تش ا ااکینت در مورد دکتراهای افت اری تکرار
می شودن هر ن برفر

که طاهری در رابطه با مسا ل فنی هم دارای نبوغ بوده

باااش ا ا ا  ،نین مس ا اائلااهای هرگز ارتباااطی بااه عرفاان و درمااان افراد نا اشا ا اتااه و
ساااحتهای این علوم کامن ج اساات و نبوغ در یک زمینه نمیتوان بهانهای
برای ورود به سایر علوم باش ن
 .2-3-1-1بررسی مجله مهر

با بررسی مجلهای که تشکینت حلقه به آن استناد می کن
دست میآی :
1ن رن  :مجله مهر ،ص 11ن

ن نکته مهم به
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یکم :لوهای طاهری و اعتماد بییازح او به خود حاکی از شااا ص اایتی
جسور استن او در این نشریه م عی است تحقیقاتی در علم ریا یات انجام
داده که کشااف ج ی ی اساات و قص ا دارد رس از ثبت به شااکل یک کتاب
ارا ه ده درحالی که تا به امروز که وی ه ت دهه از حیاتی را س ری می کن
و از آن تاااریخ هاالو نا سا ا ااال می گااذرد از نین کش ا ااف و کتااابی خبری
نیستن او در مصاحبه با این نشریه گ ته است:
البتاااااه یاااااک ساااااری تحقیقاااااات در ر یا ااااایات انجاااااام داده ام کاااااه در
حاااااال حا ااااار مشاااااغول تکمیااااال نهاااااایی آن هساااااتم و فکااااار مااااای کنم
وقتااااااای باااااااه مرحلاااااااه نهاااااااایی رسااااااای  ،کشاااااااف ج یااااااا ی در رشاااااااته
ر یا اااایات خواهاااا باااا ودن ا گر ااااه تاااارجی ماااای دهم هاااایچ کاااااری را تااااا
مرحلاااه رایاااان اعااانم نکااانم ولااای همین قااا ر می تاااوانم بگاااویم کاااه ایااان
رشااااته بااااه مااااا امکااااان می دهاااا کااااه محاسااااباتی از قبیاااال رادیکااااال،
تااااوان (باااا ون اساااات اده از لگااااار یتم) سااااینو  ،کسااااینو  ،آر هااااا،
ساااااینو

هابیرپولیاااااک ،کساااااینو

هابیرپولیاااااک و ارگاااااون (بااااا ون

اسااااات اده از جااااا ول های مرباااااود) و رااااااره ای دیگااااار از محاسااااابات را
بااااه طریقااااه ذهناااای انجااااام دهاااا ن همااااان طور کااااه می دانیاااا در حااااال
حا اااار یاااارممکن اساااات کااااه باااا ون اساااات اده از لگااااار یتم در ماااا ت
یااااااک دقیقااااااه بتااااااوانیم نااااااین محاسااااااباتی را انجااااااام دهاااااایم؛ امااااااا
باااه هرحال ایااان مق ماااه کاااار اسااات و وقتااای آمااااده شااا و بااارای هماااه
قابل اساااات اده بااااود بااااه ثباااات خواهاااا رساااای و به صااااورت کتاااااب در
اختیار همگان قرار خواه

گرفتن1

مطابق نین ادعاهای سست و کاذبی است که سران عرفان واره حلقه او
1ن مجله مهر ،صص  49و 50ن

سازمان عرفان وارهی حلقه
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را صاااحب نظر در ریا اایات معرفی می نماین ن جای بساای تعجب اساات
که کساا اای را به صاا اارف یک ادعا ر یا ا ا ای دان و صاا اااحب نظر در ر یا اا اای
می دانن ن
دوم :وی همننین در این مجله قص ا دارد ماکت هواپیمای آلومینیومی و
ب ون موتور خود را یک هواپیمای دارای موتور معرفی نمای ن او در راسا اااخ به
س ال خبرنگار در رابطه با امکان پرواز هواپیما می گو ی :
ااااون ملااااخ موردنیاااااز ایاااان هواپیمااااا در ایااااران وجااااود ن اشاااات هنااااوز
موفاااق باااه ایااان کاااار نشااا ه ام و فعااان منتظااارم ایااان ملاااخ را کاااه سااا ارا
داده ام از خارج برس

بهراس ا ااتی را هنوز ملخ هواپیما بع از این همهس ا ااال تهیه نشا ا ا ه و را نام
طاهری بهعنوان برن هی ماکت هواپیما و نه خود هواپیما ثبت شاا ا ه اسا اات
اگر نین مل ی در کار بوده و صااحت میداشاات و هواپیمای طاهری به پرواز
درآم ه بود آیا برنامهر یزان حلقه از انتشار عکس آن دریغ می کردن
نکات گ تهشا ا ا ه حاکی از آن اس ا اات که وی از همان دوران جوانی فردی
یر صاد و اهل ادعاهای کاذب بوده استن
 .2-3-2شهودات کیهانی ادعایی

رخ اد پراهمیت دیگر در س ا ااومین دهه از حیات محم علی طاهری ،ادعایی
است که در زمان تأسیس سازمان بارها آن را علتالعلل و منشأ طر یقهی شبه
عرفانی و بهظاهر درمانی خود دانسااته اسااتن او م عی اساات در دوران جوانی
در دهم آبان سااال رنجاهوه ت ،زمانی که بیسااتودوساااله بوده اساات به خاطر
پرسیهای بسیار ی که در مواجههی با واقعیتها و حقایق هستی در ذهن او
اطرار زا الوصا ا ی شا ا ه که ثمرهی آن
ر ی آم ه اسااات ،د ار اشاااتیا و ا اا ِ
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اتصااال ناخودآ گاه و بیاختیار او به ر ی های رن اری به نام «شااعور کیهانی» یا
«اینترنت کیهانی» میش ا ااود و از رهگذر آن الهاماتی بهیکباره برای وی ر ی ار
ش ه ،راسخ همهی س االت خود را دریافت می کن ن
سا ا ا س به این میزان از آ گاهی نا ل میآی که «بر جهان هس ا ااتی شا اااعور و
هوشاامن ی عظیمی حا کم اساات بهنحوی که مانن یک اینترنت همهی اجزاه
و ز یرمجموعااهی خود را تحاات پوش ا اای هوش ا اامنا انااهای قرار داده اس ا ا ات»ن

1

آ گاهیهایی که « نهتنها دربرگیرن هی مو ا ااوعات نظری بود ،بلکه اطنعات
کاربردی و دس ا ااتورالعملهای نحوهی اس ا اات اده و بهرهمن ی عملی از آن را نیز
شامل میش »ن

2

طاااهری مکررا این واقعااه را مس ا ااتمس ا ااکی برای تش ا ااکینتی کاااه حاا ودا
بیستوه ت سال بع در سال هشتادورنج راهان از ی نموده قرار داده استن
 .2-3-3سالح سازی

طاهری بع از تناهای فنی در رابطه با وس ا ااایل پروازی ،مص ا ااادف با جنگ
تحمیلی بااه سا ا اااخاات برخی س ا اانحهااای جنگی روی میآوردن و ی دو نمونااه
مسالسال دساتی به نامهای شاهاب و شا ق را طراحی کرده اساتن در این زمان
که بیسااتوشاایساااله بوده اساات مطابق با ادعای تشااکینت حلقه در سااال
ش ا اصا ااتو یک بهمنظور اسا اات

ام در وزارت دفاع به منقات حجتاالسا اانم

هاشاامی رفساانجانی که مساائول شااورای عالی دفاع و ر یس مجلس بوده اساات
میرودن 3طاهری می گو ی :
1ن محم علی طاهری؛ سایمنتولوژی ،ج  ،1ص 11ن
2ن همانن

3ن اکبر هاشمی رفسنجانی؛ خاطرات روزانه آیتاپ هاشمی رفسنجانی سال .۱۳۶۱

سازمان عرفان وارهی حلقه
بخش دوم:
ِ
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مسلسااال شاااهاب ،طااارح و سااااخت خاااودم را باااه تا یااا هماااه نیروهاااای
مساااااال آن زمااااااان رسااااااانی ه و طرح هااااااای دیگااااااری را نیااااااز بااااااه مااااااورد
آزمایی

گذاشته بودمن1

امااا از این دیا ار نتیجااهای بااه دسا ا اات نیاااورده و هیچ گاااه در جنااگ تحمیلی
شرکت نکرده ،م تی بع عازم خارج از کشور میشودن
 .2-3-4مسافرتهای خارج از کشور

طاهری رس از خروج از کشور در سال شصتو هار و در سن بیستونهسالگی
س رهایی به کشورهای ارورایی و ژاپن بهمنظور اشتغال داشته استن او م تی
در ژاپن اقامت می کن اما به علت س ا ا ت بودن زبان ژارنی این کشا ااور را تر
می کن ن نهایتا در کشاور ترکیه و در شاهر آنکارا سااکن میشاودن طرف اران حلقه

اقامت وی در ترکیه را بهمنظور ادامه تحص ا اایل دانس ا ااتهان ن وکنی طاهری
گ تهان او در دانش ا ااگاه آمریکایی خاورمیانه به تحص ا اایل پرداخته اما قبل از
دریافت م ر کارشناسی اخراج ش ه استن
جهاااات ادامااااه تحصاااایل بااااه دانشااااگاه آمریکااااایی خاورمیانااااه ترکیااااه
عزیماااات و در آنجاااااا طااااای یاااااک درگیااااری سیاسااااای باااااا اساااااتاد خاااااود،
کمیتااااه ا نضااااباطی او را از فارغ التحصاااایلی محااااروم و ایشااااان نیااااز بااااه
ایااااااران بازگشااااااته و ننن بااااااه دنبااااااال فرصااااااتی بااااااوده کااااااه بااااااه دنبااااااال
حل وفصاااال مشااااکل تحصاااایلی و در یافاااات ماااا ر خااااود باااارود امااااا بااااه
علاااات اشااااتغال ز یاااااد و دوم عاااا م احسااااا
آن ،مق ور

نمی شودن2

1ن محم علی طاهری؛ دفاعیات سال 9۶؛ ص 127ن
2ن محم علی طاهری؛ دفاعیه وکال؛ ص 14ن

نیاااااز خیلاااای جاااا ی بااااه
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هم ااه اینه ااا در ح ااالی اس اات ک ااه مس اائولین س ااازمان حلق ااه مس ااتن اتی ب اارای
ادعاها ا ااای خا ا ااود ارا ا ا ااه نکا ا اارده و در ما ا ااورد ما ا اااجرای سیاسا ا اای پییآم ا ا ا ه
تو ا ا اایحی ن ادهانا ا ا ا ن ب ا ا ااههرحال او دارای ما ا ا ا رکی در زمینا ا اااه مهن س ا ا اای
نب ااوده اماااا س ااالیان بعا ا ب اار روی جلا ا ن س ااتین کتاااابی ک ااه منتشااار نماااوده،
عن ا ااوان مهنا ا ا

را ب ا ااه کاربرده اس ا ااتن مربی ا ااان و ردهه ا ااای ب ا اااالی سا ا اازمان

حلقا ااه ،رشا ااتهی تحصا اایلی طا اااهری در ترکیا ااه را مهن سا اای محا اای معرفا اای
کردهانا ا ا ا ا ن درحالی ک ا ا ا ااه بنیان گ ا ا ا ااذار حلق ا ا ا ااه در مجل ا ا ا ااه مه ا ا ا اار در س ا ا ا ااال
رنجاهوشاا ا اای گ تاا ا ااه اساا ا اات ها ا ا ا فی تحصاا ا اایل در رشاا ا ااتهی طراحاا ا اای و
مهن سااای هواپیما ااا اسا ااتن ای ا ان تناقضا ااات اعضا ااای سا ااازمان حلق اااه را وادار
به توجیهاتی کرده است:
بااااا توجااااه بااااه ت جربااااه ایشااااان در خصاااا وص صاااانعت هواپیماااااسااااازی و
مهن ساااای مکانیااااک انتظااااار ماااای رفاااات کااااه باااارای ادامااااه تحصاااایل در
همااااین زمینااااه مشااااتا باشاااا امااااا شااااای بااااه خاااااطر اشااااتیا

ریااااب

الوصاااا ی بااااه کشااااف راز جهااااان هسااااتی رشااااته مهن ساااای محاااای را
انت

اب نمودن1

 .2-3-5جداسازی دریافتهای رحمانی از شیطانی

طرف اران طاهری م عی هساااتن او رس از دریافتهای شاااهودیاا به م ت
عرفان ق رت پرداخته
عرفان کمال از
یک دهه به ارزیابی و ج اسازی جنبهی
ِ
ِ
اس ا اات تا ادراکاتی از خامی و نار تگی به نض ا ااج رس ا اای ه ،در دو دههی بع
بتوان رسالت یافته و همگان را از دریافتهای کیهانی خود بهرهمن سازدن
یااااااک دهااااااه طااااااول کشاااااای تااااااا بااااااا بررساااااای دقیااااااق در یافت هااااااایی،
1ن رن  :رسانههای عرفان واره حلقهن

سازمان عرفان وارهی حلقه
بخش دوم:
ِ
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اطنعااااتی را کاااه جنباااه ی قااا رتی داشاااته و بی تاااأثیر و یاااا ماااانع رشااا و
کمااااال هسااااتن را شناسااااایی کناااا ؛ و البتااااه دساااات رد زدن بااااه سااااینه
منباااااع الهاماااااات قااااا رتی کاااااار آساااااانی نباااااود ولااااای او کاااااه باااااه دنباااااال
حقایق هستی بود موفق ش این کار را انجام ده

ن1

همهی اینها در حالی اس ا اات که مطابق با آننه در مورد ان یشا اااههای طاهری
خواه آم  ،روشاان میشااود که عقای وی محصااول ت کرات ناصااحی و البته
ن سانی استن
 .2-4دهه چهارم
ابت ا ای دهااهی هااارم زن ا گی طاااهری تااا سا ا ااال شا ا اصا ا ااتوه اات یعنی تااا
سا ا ایودوسا ا ااالگی در ترکیاه سا ا ا ری ش ا ا ا ه اسا ا ااتن بعا ازآن طااهری باه ایران
بازمی گردد ن او رس از بازگشت به کشور ،به همراه خواهر و همسر خواهرا یک
ش ا اارکت کو ک مهن س ا اای و طراحی به نام «تیوا کیان» را تأسا ا ایس می کن ن
م یرعامل این شاارکت طاهری بوده اسااتن او همننین در این دوران «مشااغول
به کار آزاد در زمینه سا اااختمانسا اااز ی ،ماش ا اینآالت صا اانعتی ،کارخانه آرد،
قار چ ،خورا دام و ننن» 2بوده استن
در حیطه عرفان هم مطابق با ادعای رسا ااانههای این تشا ااکینت ،رس از اتمام
اول بع از شا ااهودات ،دههی دوم را ح ودا از ساا ایوسااااهسا ااالگی شا ااروع
دهه ِ
می کن ا ن این دهااه بااا «گااذران ا ن تجربااههااای فردی در رابطااه بااا آ گاااهیه اای
ارزشمن برای نوع بشر س ری ش »ن

3

1ن محم علی طاهری؛ آشنایی با دوست؛ صص  2و 3ن
2ن محم علی طاهری؛ دفاعیه وکالی طاهری؛ ص 14ن
3ن همو ،آشنایی با دوست؛ ص 3ن

 ……………................................................................................................................... 90عرفان وارهی حلقه

دورهی تکمیلی

 .2-5دهه پنجم
در این دهه محم علی طاهری با اتمام ساان هلودوسااالگی ،ح ودا تا سااال
ه تادوه ت شا اامسا اای دورانی را می گذارن که سا ااازمان حلقه از آن به س ا ا ری
ش ن دههی «تجربههای فردی در رابطه با آ گاهیهای ارزشمن برای نوع بشر»

1

یاد کرده اس ااتن این مطلب البته در راس ااتای همان اه اف تشاااکینتی و رون
عارف سازی از طاهری استن وی با تجاربی که از س ر به کشورهای م تلف
م ص ا ااوصا ا ااا ژاپن در مورد فرقااههااای ش ا اارقی کسا ا ااب کرده اسا ا اات از سا ا ااال
ه تادوهش ا اات بهص ا ااورت مح ود و در برخی محافل خانگی ش ا ااروع به ترویج
آموزههای خود می کن ن
رد رای تأثیر رذیری طاهری از این فرقهها در آثار وی بهخوبی مش ااهود اس ااتن از
طرفی فضا ااای جامعه 2برای وی فراهم ش ا ا ه اسا اات و اقبال ت ریجی به نین
ان یشههایی مشهود استن
او از هلودو تا رنجاهساااالگی (از ساااالهای ه تادوه ت تا هشاااتادورنج) با
برگزاری محافل خانگی و جلسا ا اات خص ا ااوص ا اای در حال آزمایی روا های
اب اعی خود استن بهت ر یج کن های خود را در تهران ،کرج و تبریز گستردهتر
کرده و در سال هشتادوسه مراکزی تحت عنوان خیریه راهان از ی می کن ن
1ن همانن
2ن در این دوران و نیز سالهای بع رسانه ملی در ماه مبار رمضان اق ام به ر ی سریالهایی
در مورد ابلیس و حضور او در زن گی افراد یا برنامههایی با قرا تی خاص از یب کرده است که در
آمادهسازی فضای ذهنی افراد برای جذب به حلقه بیتأثیر نبوده استن همننین م عیات اثبات
نش های به نام «شهادت آب» به صورت گسترده منتشر ش ه است که تا ح ودی به باورهای حلقه
شباهت داردن

سازمان عرفان وارهی حلقه
بخش دوم:
ِ
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 .2-5-1شکل گیری اولین کالسها و کمیتهها

محل برگزاری کن های وی ابت ا در تهران و خیابان سااتارخان بوده اسااتن با

اس ا ااتقبال بیش ا ااتر و به خاطر کو ک بودن فض ا ااا ،کن ها به خیابان گان ی
انتقااال یااافتااه و در دو نوباات ص ا ااب و عص ا اار برگزار میش ا ااودن شا اااکاال گیری
کمیتههای 1عرفان حلقه از کن های گان ی بوده اس ا ااتن «کمیته پزش ا ااکی
گذش ا ااتهنگر و آی ن هنگر» اولین کمی تهای بوده اساا اات که آ از به کار می کن ن
ه ف از تش ااکیل این کمیته گردآوری م ار و ش ااواه پزشاااکی از درمانهای
صااورت گرفته توساا فرادرمانی جهت معرفی به وزارت به اشاات در راسااتای
اثبات علمی فرادرمانی بوده اسا ااتن مسا اائلهای که هیچ گاه موفق به اثبات آن
نش هان ن
 .2-5-2آشنایی با منصوری الریجانی

در این دو ران طاهری بهواسااطهی برخی دانشااجویان حا اار در کن هایی با
منص ا ااوری الریجانی ارتباد برقرار می کن ن آش ا اانایی وی با الریجانی در س ا ااال
هش ا ااتادوس ا ااه بوده اس ا ااتن الریجانی در زمینهی عرفان اس ا اانمی مطالعات و
ت ر یسهایی داش ا ااته اس ا اات؛ و نیز به خاطر برنامههای تلویزیونی متع د فردی
ش ا ااناختهشا ا ا ه بهش ا اامار میرفته اس ا ااتن طاهری با فریب الریجانی وی را به
جلسا ااات عمومی تشا ااکینت حلقه کشا ااانی ه و از اعتبار وی سا ااوهاسا اات اده
می کن ن منصا ااوری نیز در جلسا ااات برگزار ش ا ا ه طاهری را با عناوینی عجیب
مورد خطاب قرار داده است که ناشی از تبلیغات و بزر نماییهایی است که
شاگردان مشتر او و طاهری در رابطه با فرادرمانی داشتهان ن
1ن کمیته ،اصطنحی است که برای ب شیهای علمی سازمان انت اب کردهان ن
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بههررو ی الریجانی تحت تأثیر ج ی بودن روا طاهری قرارگرفته و در ترویج
عرفان واره حلقه سهیم ش ه استن
 .2-5-3چاپ کتاب عرفان کیهانی

از رخاا ادهااای مهم دیگری کااه در دهااه رنجم ات ااا افتاااده اس ا ا اات اااپ
اسا ا ااا نامهی عرفان واره حلقه تحت عنوان کتاب عرفان کیهانی (حلقه)
اس ا ااتن س ا ااازمان ،این کتاب را در زمس ا ااتان س ا ااال هش ا ااتادو هار با مق مه و
راورقیهایی از منص ا ااوری الریجانی به اپ میرس ا ااان ن منص ا ااور ی مق مه و
راورقیها را در دیماه این سال نگاشته استن
مق مهی عریض و طویل منص ا ااوری ،سا ا ایو هار صا ا ا حه از کتاب صا ا ا و
رنجاهونه ص ا ا حهای عرفان کیهانی را به خود اختصا اااص داده که از مق مهی
طاهری بر این کتاب هم م صلتر استن وی در قسمتی از این مق مه ،کتاب
عرفان کیهانی را محص ا ااول «تجربهی ارزش ا اامن اس ا ااتاد طاهری» 1دانس ا ااته که
توانس ا ااته اسا ا اات راهی به ش ا اابکهی کیهانی وجود پی ا کن و آن را «اثری
ن یس» 2معرفی می کن ن

3

 .2-5-4فرادرمانگاههای غیرقانونی

در سااال هشااتادو هار فرادرمانگاههایی بهصااورت یرقانونی در سااط تهران و
کرج دایر میشا ااودن ن سا ااتین فرادرمانگاه در تابسا ااتان این سا ااال و در خیابان
ت ت طاوو

تهران شا ااکل می گیردن فرادرمانگاههای مذکور در سا ااال بع هم

1ن محم علی طاهری؛ عرفان کیهانی (حلقه)؛ ص 39ن
2ن همانن
3ن در فصل سوم از این ب ی به ج ایی الریجانی از سازمان حلقه اشاره ش ه استن

سازمان عرفان وارهی حلقه
بخش دوم:
ِ
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اانگران
ش ا اامگیری در س ا ااط ش ا ااهر تهران پیاا ا می کنناا و فرادرما
ِ

آموزاد ی ه ،فعالیتهای خود را به بهانهی مراکز خیریه و درمان ،بهص ا ااورت
وسیعتری گسترا میدهن ن
 .2-5-5شکل گیری کمیتههای دیگر

در سا ا ااال هشا ا اتااادو هااار همزمااان ب اا رشاا ا ا فرادرمااانگاااههااای تهران و کرج،
کمیتههای دیگری ش ا ااکل می گیردن کمیته قرآنپژوهی ،کمیته علمی ،کمیته
فیز یااک ،کمیتااه حقو و کمیتااه رواب عمومی از جملااهی این کمیتااههااا بوده
اسااتن سااران کمیتهها سااعی در دینی و علمی جلوه دادن آموزههای فرادرمانی
محم علی طاهری داشتهان ن رش کمیتهها تا سال هشتادوشی ادامه یافته
تا اینکه در همین سااال رلیس اماکن همهی فرادرمانگاهها را به خاطر ن اشااتن
مجوز از وزارت به اشت ،تعطیل می کن ن ازآننه گ ته ش مش ص می شود
که ایجاد تش ا ااکینت بهنوعی پیی از تأسا ا ایس رس ا اامی موسا ا اسا اااه در ساا ااال
هشتادورنج بوده استن بههرحال عرفان حلقه همهی دهه هشتاد را بهصورت
حساب ش های رش کرده و ب ون داشتن هیچ گونه مجوزی در درمان بیماری
مردم دخالت می کرده استن

فصل دوم :شکل گیری سازمان
 .1ادامۀ گاهشمار حیات رهبر سازمان (دهه ششم)
در فصا اال پیشا ااین دهههای اول تا رنجم از حیات ر یس تشا ااکینت که پیرامون
تکاپوی وی در ایجاد س ا ااازمانی ش ا اابه عرفانی موردبررسا ا ای قرار گرفتن اکنون الزم
اسااات در این فصااال ب شا اای از دهه شا اشااام حیات وی که منجر به شاااکل گیری
سازمان حلقه ش ه است را موردبررسی قرار دهیمن

 .2دهه ششم
 .2-1درآمد

شا اش اامین دهه از حیات طاهری ،مهمترین ب ش اای اس اات که وقایع س ااازمانی
عرفان واره حلقه در آن رخ داده استن در آ از این دهه و در سال هشتادورنج
طاهری موس اسااهای بهصااورت قانونی تأس ایس می کن ن کادرساااز یهای قبل از
تأسیس سازمان و کمیتههای متع د با تقسیم وظایف ،سالهای هشتادورنج
تا هش ا ااتادونه را به رونق و گس ا ااترا س ا ااازمان ،اپ کتب و جزوات متع د و
فعالیتهای گسا ااترده اجتماعی مب ل میسا ااازدن در ادامه بنیان گذار حلقه با
گسترا فعالیتها به کمک برخی افراد دارای ن وذ ،وارد دانشگاهها ش ه و به
ت ریس آموزههای انحرافی خود همت می گماردن درساات در زمانی که سااازمان
دوران اوج خود را س ری می کرده است اختنف از درون تشکینت با شکایت

سازمان عرفان وارهی حلقه
بخش دوم:
ِ
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یکی از مسئوالن اصلی سازمان از طاهری آ از می شودن 1م تی بع عضو مهم
دیگری با وی بر س اار مس ااا ل دینی اختنف دی گاه پی ا کرده و مناظرهی دا ی
بین او و طاهری بررا میشا ااودن این ش ا ا ص م تی بع ترور میشا ااود 2اما جان

س االم به در برده اسااتن ن ن ر از دیگر اعضااای مطرح موس اسااه هم با طاهری
د ار مشکل میشون ن
بهت ریج اختنفات به بیرون سا ااازمان کشا اای ه میشا ااود و نام عرفان حلقه
بیش ا ااتر بر س ا اار زبان ها میافت ن در این دوران ،تش ا ااکینت حلقه برای گذار از
مرحلهی اختنفات با انتش ا ااار مقاالت متع د در روزنامهها سا اااعی می کن با
شااهرتب شاای به طاهری مانع سااقود سااازمان گرددن از سااویی هشا ارهایی از
س ا ااوی نهادهای مس ا اائول مبنی بر تعطیلی کن ها در یافت و سا ا ا س مجوز
موسا ا اس ا ااهاا لغو میش ا ااود؛ اما با بیاعتنایی به کار خود ادامه داده و اق ام به
خری م ار دکترای افت اری از کشورهای دیگر می کن ن
نهایتا بنیان گذار حلقه در بار سوم دستگیرش ه و تشکینت حلقه انحنل

مییاب ن با زن انی شا ا ا ن وی اختنفات درون فرقهای پررنگ شا ا ا ه و ش ا ااهناز
نیرومنی در سال نود از کشور خارج می شودن او موسسهی اینتریونیورسالیسم
را در س ا ااال نودو یک در آمریکا راهان ازی و قرا ت ج ی ی از عرفان واره حلقه
مطرح می کن که با انتقاد سااایر مربیان و سااران مواجه میشااودن وی م تی بع
م عی میش ا ااود که طاهری در زن ان از دنیا رفته اس ا ااتن نیرومنی با ت ویض
حلقههای ج ی خود را تلویحا جانشاااین طاهری معرفی می کن ن بههرحال در
دوران دس ااتگیری طاهری کن ها به ش ااکل زیرزمینی و رنهانی در ایران ادامه
 1ن این ش ص قبل از دستگیری طاهری مورد ترور و سوه قتل قرارگرفته که جان سالم به درمیبردن
2ن در سال 94ن
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پیا اکرده و بسا ا ایاااری از مربیااان برداشا ا ااتهااای خود را بااه آموزههااای طاااهری
میافزاین ا ن در این میااان ع ا های از مربیااان داخاال و خااارج کش ا ااور سا اااعی در
بازس ا ااازی تش ا ااکینت کرده و کم ین هایی راهان ازی مینماین ن در این دهه
تشا ااکینت کامن سا اایاسا اای میشا ااودن ت صا اایل رخ ادهای این دهه در ادامه
میآی ن
 .2-2شکل گیری سازمان

طاهرا در سال هشتادورنج با توجه به تجاربی که اواخر دهه ه تاد و نیمه اول
دهه هشتاد کسب کرده است در آ از ششمین دهه از زن گی خود در تابستان
این سااال درحالی که رنجاهساااله اساات اق ام به تأسایس تشااکینتی بهصااورت
رس ا اامی و قانونی به نام «موسا ا اساا ااه فرهنگی و هنرا عرفان کیهانی (حلقه)»
مینما ی ن این در حالی اس ا اات که در فروردین همین سا ا اال و ن ماه قبل از
تأسیس موسسه ،اسا نامه این تشکینت یعنی همان کتاب عرفان کیهانی،
دو ماه رس از اپ اول ،تج ی
تج ی

اپ میشودن

اپهای متع د ،حتی تا زمان رس از دسااتگیری طاهری ازآنروساات

که کتب این ساا ااازمان جزه منابع درس ا اای بوده و در دوران محکومیت ر یس
تشکینت حلقه توس مربیان ت ریس میش هان ن
ن ماه بع  ،طاهری با حمایتهای افراد م ثر در رونق سازمان ،در دیماه
سا ا ااال  85کاانون عرفاان کیهاانی را در سا ا ااازماان ملی جواناان نهااد ر یااسا ا اات
جمهورا به ثبت میرسان ن ناننه در دوره مق ماتی گذشت و ی تشکینت
خود را به حلقه و کیهانی نام گذار ی کرده استن

1

1ن امین شمشیری؛ عرفان وارهی حلقه دورهی مقدماتی؛ صص 23-21ن

سازمان عرفان وارهی حلقه
بخش دوم:
ِ
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 .2-2-1شبهه قانونی بودن فعالیتها

طاهری و سااران سااازمان حلقه م عی هسااتن که موساسااه ،کانون و کتب آنها
دارای مجوز و همه فعالیتهایشان قانونی و برخوردهای صورت گرفته عادالنه
نبوده استن راسخ به این شبهه ن ان مشکل نمیباش ن
یکم :فعالیتهای عرفان واره حلقه در راسا ااتای مجوزهای دریافت ش ا ا ه،
نبوده استن در اعتبارنامهای که برای «کانون عرفان کیهانی» صادر ش ه است
ه ف « توس ا ااعه فرهنگی و اجتماعی و تقو یت هویتی دینی و ملی جوانان» با
«محوریت عرفان اس اانمی» ذکر شا ا ه اس اات؛ اما مطابق با آننه در فص االهای
دیگر کتاب خواه آم

نین انگیزهای در سااازمان حلقه دنبال نش ا ه و ات اقا

آموزههای عرفانهای نوظهور و وارداتی ترویج ش ه استن
دوم :بهانهی داش ااتن مجوز ،دلیل بر مص ااون بودن از نظارت مس اائولین و نیز
ن اشتن انحراف در دوران حیات سازمان نیستن در حقیقت ،صرف داشتن
مجوز نمیتوان دلیلی برای هرگونه اق ام و انگیزهی بع ی باش ن
سااوم :مطمئنا دخالت در امور پزشاکی و گسااترا فرادرمانگاهها در تهران و
ش اهرهای دیگر در راسااتای مجوزهای دریافت ش ا ه نبوده اساات؛ و ورود به این
حیطهی ت صصی صنحیت الزم را میطلب ن
 .2-2-2ویژگیهای سازمان

در دوره مقاا ماااتی نماااد ،ز بااان م صا ا ااوص عرفااان واره حلقاااه و برخی از
اصا ا اطنحااات آن معرفی شاا ا ا ن اکنون الزم اسا ا اات برخی دیگر از واژ گااان این
تشکینت تو ی داده شودن
یکااام :فرا کااال نگاااری؛ طااااهری در تعر یاااف آن گ تاااه اسااات :نگرشا ای اسااات
بااه انسااان کااه بساایار کاالنگر بااوده و دیاا گاهی کااامن عرفااانی اساات کاااه در
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آن انس ا ااان ب ا ااه وس ا ااعت جه ا ااان هس ا ااتی دیا ا ا ه میش ا ااود ،نا اااهفق مش ا ااتی
گوشت و پوست و است وانن

1

دوم :اعاا االم؛ هرگا اااه افا ااراد در حضا ااور مر با اای تشا ااکینت نباشا اان از طریا ااق
تل ا اان یا ا اا رس ا ااانههای دیگ ا اار از وی درخواس ا اات می کننا ا ا کا اااه در س ا اااعت
مشاا ص خواسااتههااای آنهااا را بااه شااعور کیهااانی اباانغ کناا ن ایاان فرآیناا
«اعنم» نام داردن
س ا ااوم :مثب ا اات  ۱و 2؛ دو حلق ا ااه از حلق ا ااههای متعا ا ا د تش ا ااکینت کیه ا ااانی
هسااتن ن اولاای ن ااوعی درخواساات طل ااب خیاار باارای دیگ ااران اساات و دوم اای
هرگاه انشاه شود بهجای فاتحه برای اموات استن
چها ااارم :تشعشا ااا دفا اااعی؛ یکا اای از دورهها ااای تکمیلا اای تش اااکینت حلق اااه
برای محافظت در برابر موجودات یر ارگانیک استن
ا ا اانجم :تفا ا ااوی

؛ با ا ااه معنا ا ااای وا گا ا ااذاری اسا ا ااتن در عرفا ا ااان واره حلق ا اااه

بیآنکاااه نی ا ااز با ااه تا اانا ،کوشا اای ،کسا ااب مها ااارت و علا اام باش ا ا م ا ا عی
هسا ااتن کا ااه تا ااوان درما ااانگری را با ااه افا ااراد ت ا ااویض مینماین ا ا ن همننا ااین
الیهی محافظ هم ت ویضی استن
ششا ا اام :جهانها ا ااای م ا ا اوازی؛ از منظا ا اار تشا ا ااکینت حلقا ا ااه جها ا ااانها ا ااای
بسا اایاری وجا ااود داردن طا اااهری ما اایگو ی ا ا انسا ااانها در روز قیاما اات خا ااود را
در جهانه ا ااای م ا ااوازی مش ا اااه ه م ا اایکننا ا ا و دیگ ا اار ب ا ااه خا ا ا ا اعترا ا اای
ن واهن داشتن

2

1ن محم علی طاهری؛ انسان از منظری دیگر ،ص 79ن
2ن همو؛ انسان و معرفت ،صص  247و 248ن

سازمان عرفان وارهی حلقه
بخش دوم:
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الهااای؛ ما اار و جهااانم در ایا اان تشاااکینت رحما اات

خاص الهی هستن ن
 .2-2-3اهداف و مبانی فکری سازمان
 .2-2-3-1اهداف

در مق مه طاهری بر کتاب عرفان کیهانی برخی از اه اف تشا اااکینت حلقه
بهصورت پراکن ه اشاره ش ه استن ب ی دیگری از اه اف سازمان حلقه در
البهالی آثار دیگر وی آم ه اسااتن هر ن طاهری دسااتهبن ی و تو اای دقیق
و جامعی برای آنان ارا ه نکرده است اما تأ کی وی نشاندهن هی ه ف بودن
این موارد برای تشاکینت میباشا ن بهصاورت خنصاه اه اف این تشاکینت
که ادعای اعتنی عرفان ایران را دارد عبارت است از:
یک ا اام :انس ا ااان ش ا اامولی؛ عبا ا اارت اس ا اات از ارا ا ااهی عرف ا ااانی کا اااه هما اااهی
انسا ااانها را در با اار گیا ااردن با ااهمنظور دسا ااتیابی با ااه نا ااین ه ا ا فی ،ش اااعور
کیه ا ا ااانی زیربن ا ا ااای اعتق ا ا ااادات هم ا ا ااهی انس ا ا ااانها قرارگرفتا ا اااه و دی ا ا اان و
اعتقادات در روبنا قرار داده میشود تا ت رقهی افراد به ح اقل برس ن
دوم :جمعا اای با ااودن عرفا ااان؛ در ای ا ان تشا ااکینت ،نجا ا س
اات جمعا اای اسا اات و
اات جمع اای تنه ااا در قال ااب
اات ف ااردی نارس اان محس ااوب میش ااودن نج ا ِ
نج ا ِ
اتص ااالهای ای اان تش ااکینت و ب ااا ب ااه عض ااویت درآما ا ن در س ااازمان حلق ااه
ممکن استن
س ااوم :علم اای ب ااودن؛ یک اای دیگ اار از اها ا افی ک ااه س ااازمان حلقاااه ب اارای خ ااود
تعریف کرده است ،برقراری آشتی میان دین ،عرفان و علم استن
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چهاااارم :خاسا ااتگاه ایرانا اای داشا ااتن؛ ارا ا ااهی یاااک عرفا ااان ایرانا اای ب اااه جها اات
آبروب ش اای ب ااه عرف ااان ای ااران و مقابل ااه ب ااا عرفانه ااای واردات اای ها ا فی دیگ اار
برای سازمان حلقه استن
اانجم :عمل اای ب ااودن؛ ط اااهری عرف ااان اس اانمی را ناکارآما ا میدانا ا ن عرف ااان
کارآما ا از دیا ا گاه او عرف ااانی اس اات ک ااه بتوانا ا اث اار تجر ب اای و عمل اای داش ااته
باش ا ا ا ا ن درمانگرانا ا ا ااه با ا ا ااودن ،ابا ا ا اازار و تکنیا ا ا ااک ن اشا ا ا ااتن ،همگا ا ا ااانی،
سهلالوصااول و بیاانی س اااز بااودن م ااواردی هسااتن کااه ی ااک عرفااان عمل اای
را ب ااه ب ااار میآورنا ا ن م ااوارد گ تهشا ا ه در آث ااار م تل ااف ط اااهری م ااورد اش اااره
قرارگرفتهان ن
هر ن اه اف ذکرشا ا ا ه در ظاهر رس ا اان ی ه و نیک به نظر میرسا ا ا اما
طاهری برای دساا اات یابی به آن ها حقایق مهمی همنون دین و عقای را ف ا
نموده استن
 .2-2-3-2مبانی فکری

مبانی فکری عرفان واره حلقه در سااحتهای معرفتشاناسای ،خ اشاناسای،
هساتیشاناسای ،انساانشاناسای و فرجام شاناسای قابل ارزیابی اساتن در دوره
مق ماتی برخی از مبانی فکری این سازمان توصیف و نق ش ن در ب ی سوم
این کتاب نیز مبانی فکری تش ا ااکینت حلقه توص ا اایف و سا ا ا س مورد نقادی
قرارگرفته استن
 .2-2-4بخشهای سازمان

طاهری در دهه هشااتاد شاامساای پیی از اق ام به تأساایس موساسااه به طراحی و
پییبینی قساامتهای م تلف آن در ح یک س اازمان پرداخته اسااتن رش ا
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سااریع و بیسااابقهی عرفان واره حلقه در سااالهای هشااتادورنج تا هشااتادونه
تنها با ایجاد یک سازمان منسجم ممکن بود و ر یس این تشکینت برنامههای
الزم به جهت تش ااکیل این س ااازمان منس ااجم را از قبل م نظر قرار داده اس ااتن
مؤ ی این مطلب آن است که بنفاصله رس از تأسیس موسسه ،کتب ،جزوات
و محصوالت بسیار ی وارد جامعه می شودن هر ن که طاهری کار خود را قبل
از تأس ایس موس اسااه آ از کرده بود ،اما بههرحال سااازمانی که وی طراحی کرده
بود دارای ایاا ولوژی خاااص ،اهاا اف ،ارکااان و اعض ا ا ااا بوده اس ا ا ااتن وجود
ب یهای متع د و اعضا ااای پرشا ااماری که بهصا ااورت منسااااجم مشا ااغول به
فعااالیاات بودهانا بااهخو بی در بررس ا اای س ا اایر فعااالیاتهااای تشا اااکینت حلقااه
مش ص استن بههرتق یر با وجود نین سازمان منسجمی ،این تشکینت
رساما صاورت «فرقهای» به خود می گیردن اکنون به تو ای ب یهای ساازمان
حلقه میپرداز یمن
 .2-2-4-1کمیتهها ،شوراها و دفاتر

سا ااازمان ِش ا ابه عرفانی حلقه کمیتههای متع د ،شا ااوراها و دفاتری در داخل و
خارج کشا ااور راهان از ی کرده اسا ااتن بهجز طاهری که در ر

سا ااازمان حلقه

بااهعنوان یااک رهبر ای ااای نقی داشا ا اتااه اس ا ا اات گروههااایی هم در کنااار وی
انجاااموظی ااه می کردهانا ن اعضا ا ااای تش ا ااکینت حلقااه عبااارتانا از 1ن رهبر
تشکینت 2ن مسئولین کمیتهها ،شوراها و دفاتر3 ،ن مربیان 4ن شاگردانن
گونگی جذب و نیروگیری از میان اقشا ااار م تلف و نیز ارتباد هرک ام از
اجزاه تش ا ااکینت با رهبر ساا ااازمان و ساا اااختار مالی آن در ادامه خواه آم ن
ب شی از مهمترین کمیتههای سازمان کیهانی عبارتان از1 :ن کمیته پزشکی
2ن کمیته قرآنپژوهی 3ن کمیته علمی 4ن کمیته فیز یک 5ن کمیته حقو 6ن
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کمیتااه رواب عمومی 7ن کمیتااه دام زش ا ااکی 8ن کمیتااه رس ا ا ااانااه 9ن کمیتااه
دینپژوهی 10ن کمیته ترجمه 11ن کمیته عرفان 12ن کمیته ادب یات 13ن کمیته
آسیب شناسی موسیقی 14ن کمیته سایمنتولوژ ی 15ن کمیته گیاهپزشکی 16ن
کمیته سلولی مولکولین
همننین ساا ااازمان قس ا اامت های دیگری متل ش ا ااورای هماهنگی عرفان
کیهانی ،مرکز تحقیقات پزشااکی گذشااتهنگر وننن داشااته اسااتن دفاتر مربود به
توزیع محصا ااوالت فرهنگی م س ا اسا ااه عرفان کیهانی در نقاد م تلف کشا ااور
فعال بوده اسااتن دامنهی تناهای عرفان واره حلقه م تص به داخل کشااور
نبوده و در بیرون کشور هم فعالیتهایی داشته استن طاهری در دفاعیه سال
نودوشی به این مسئله اشاره کرده است:
م سساااااه فرهنگااااای هناااااری عرفاااااان کیهاااااانی حلقاااااه ،دارای نیروهاااااای
آموزشااااای بین المللااااای از کشاااااورهای ساااااو یس ،آلماااااا ن و انگلساااااتان
بااااوده اساااات تااااا فعالیااااتهااااای آموزشاااای خااااود را در سااااط جهااااانی
ارا ااااه داده و جوامااااع م تلااااف را بااااا عرفااااان نظااااری و عملاااای اساااانمی
حلقاااااااه آشااااااانا کنااااااا و در حاااااااال حا ااااااار مربیاااااااان ز یاااااااادی هااااااام در
کشورهای م تلف ننن در حال ت ر یس این عرفان هستن

ن1

همننین او ب شاای از وظایف ساازمان و دامنهی تشااکینت را این گونه معرفی
می کن :
ت اااااویض هاااااا و نظاااااارت باااااه کاااااار مربیاااااان و همسان ساااااازی کی یااااات
کن

هاااااا در ساااااط بین المللااااای و تهیاااااه کتاااااب ماااااورد تاااااا ر یس در

حاااوزه عرفاااان نظاااری  ،ترجماااه متاااون ،راساااخ گاااو ی باااه سااا االت و رفاااع
1ن محم علی طاهری؛ دفاعیات و توضیحات 9۶؛ صص  15و 26ن
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شااابهات ،توسااا مرکزیااات م سساااه فرهنگااای هناااری عرفاااان کیهاااانی
حلقااااااه متشااااااکل از مربیااااااان مساااااال بااااااه مباحااااااث نظااااااری عرفااااااان
اسااااانمی حلقاااااه کاااااه از کارمنااااا ان م سساااااه محساااااوب می شااااا ه ان ،
کنتااااااااارل و اداره می شااااااااا ه اسااااااااات و ننن م سساااااااااه دارای ایزوهاااااااااای
آموزشی بین المللی از سویس ،آلمان و

انگلستان بوده استن1

 .2-2-4-2روند نیروسازی

برای ورود به سا ااازمان حلقه الزاماتی متل ثبتنام ،امضا اااه ن سا ااوگن نامه و
رایبن ی به آن و پرداخت ش ا ااهر یه برای هر ترم الزم و ا ااروری بوده اسا ا ااتن
همننین رس از طی دورههای نظری و عملی ،الیه محافظ و توان درمانگری به
مربیان ت ویض میشاا ه اساات؛ بنابراین اعضااای این تشااکینت با طی زمانی
ان

و ب ون سا ری کردن هرگونه مطالعه و آموزا در حیطهی دانی پزشااکی

مرسااوم به درجهی فرادرمانگری رسای هان ن این ساایر سااریع از جذب تا رساای ن
به مقام فرادرمانگری و طبابت و تو مان شاا ا ن آن با کن هایی که درآم زایی
مالی فراوان از بابت دریافت شهریه داشته است ،باعث رش سریع و شم گیر
عرفان واره حلقه شاا ه اسااتن ساالساالهی مالی این تشااکینت به گونهای بوده
اسا ا اات کااه ب ش ا اای از ش ا ااهر یاهی در یااافتی کن هااا در نقاااد م تلف ایران
بهحساب رهبر سازمان واریز میش ه استن از طرفی تهیه کتابها ،وی وهای
آموزشی و محصوالت دیگر تشکینت از سوی همه الزامی بوده استن
بنابراین در این تشااکینت با طی نه مرحله1 :ن ثبتنام 2ن پرداخت شااهریه
3ن امضاا اااه س ا ااوگن نامه 4ن ت ویض الیه محافظ 5ن ت ویض درمانگری ،افراد
میتوانن در حلقهی اتصا ااال قرارگرفته و با رعایت6 :ن آمادگی برای وح ت 7ن
1ن همان ،ص 26ن
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رمز آ گاهی ،ادعای درمانگری
تس ا االیم 8ن ان ا روزی آس ا اامانی و 9ن کش ا ا ِ
اف ِ
امکانرذیر میش ه استن
 .1ثبتنام

آموزاها ااای سا ااازمان با ااا ثبتنا ااام در کن ها ااای حلقا ااه آ ا اااز میشا ااودن در
این رابطه ارا ه عکس ،فتوک ی شناسنامه و کارت ملی الزامی استن
 .2پرداخت شهریه

شاا ااهریه در تشا ا ااکینت حلقاا ااه اما ا ااری الزاما ا اای باا ااوده و آموزاها ا ااای حلق ا اااه
رایگ ااان نیساااتن در منااااطق م تل ااف ،میااازان شاااهریه مت اااوت اسااات اما اا از
ابت ا ا ای شا ااکل گیری تشا ااکینت حلقا ااه از رنجا اااه الا اای سیص ا ا ها اازار توما ااان
مرس ا ااوم ب ا ااوده اس ا ااتن همنن ا ااین ر ا ااس از دس ا ااتگیری ط ا اااهری ،در فض ا ااای
مجاااازی هماااین مباااالغ از ساااوی مربیاااان بااارای آموزاهاااا دریافااات میشا ااودن
ش ااهریه در عرف ااان حلق ااه باع ااث ایج اااد ی ااک تش ااکینت م ااالی و س ااودجویانه

ش ا ا ه اسا اات ک ا اه با ااهتبع با ااازی با ااا جا ااان ما ااردم با ااه دسا اات میآی ا ا ن طا اااهری
شهریه را الزامی دانسته و معتق است:
بیمااااااری کاااااه پاااااول پرداخااااات می کنااااا نتیجاااااه ی درماااااانی بهتاااااری
می گ ی ردن1

همننین در جای دیگری لزوم پرداخت هزینههای سازمان توس اعضا اشاره
کرده ا ستن در ابت ا عرفان واره حلقه به بهانهی خیر یه از افراد شهریه می گرفته
اسااات اما م تی بع سا ا ن از لزوم و تأ کی ات بیشاااتر به میان آم ن بنیان گذار
خطاب به مربیان گ ته است:
1ن محم علی طاهری؛ دوره مستری؛ ص 175ن
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انت ااااااب شاااااا گرد بایساااااتی به گوناااااه ای باشااااا کاااااه تااااا ابیر الزم بااااارای
جلاااااااوگیری از لاااااااوث شااااااا ن جریاااااااان و تجمااااااا ع سااااااایاهی لشاااااااگر و
کو اااااه بازاری شااااا ن آن ،در نظااااار گرفته شااااا ه باشااااا ن در ایااااان راساااااتا
در یافت شهریه ،به عنوان یک عامل م ثر ،تأ کی

می شودن1

 .3سوگندنامه

امضا اااه سا ااوگن نامه در ترمها ااای م تلا ااف ،از الزاما ااات مه ااام دیگا اار سا ااازمان
شا اامرده میشا ااودن سا ااوگن نامهها تعه ا ا ی مبنا اای با اار ع ا ا م ت ل اااف در ما ااورد
آموزهها ا ااای کیها ا ااانی اسا ا ااتن فا ا ااردی کا ا ااه در کن ها ا ااای حلقا ا ااه ش ا ا ارکت
می کن ا ا با ااا توجا ااه با ااه ترمها ااایی کا ااه طا اای کا اارده اسا اات و ورود ب اااه عرص اااهی
مربیگ ا ااری برگ ا ااههایی از س ا ااوگن نامه را امض ا اااه می کنا ا ا ن ر ا ااس از تاا اارم اول،
ر ا ا ااس از اتم ا ا ااام دورهی مربی گ ا ا ااری فرادرم ا ا ااانی ( یا ا ا ار ارگانیا ا ا اک) و ر ا ا ااس از
گذران ن دورهی تشعشع دفاعین
اتصاااال بااااه دودسااااته کاااااربران و مربیااااا ن ارا ااااه می شااااود کااااه ت ویضاااای
باااوده و در قباااال مکتاااوب نماااودن ساااوگن نامه های مربوطاااه ،باااه آناااان
ت اااااااویض می شاااااااودن ت ویض هاااااااا  ،توسااااااا مرکزیااااااات کاااااااه کنتااااااارل و
ه ایت کنن ه ی

جریان عرفان حلقه است ،انجام می گ یردن2

و نیز گ ته است:
درماااانگری باااا مکتاااوب نماااودن ساااوگن نامه ها  ،مبنااای بااار اسااات اده ی
متبت و انسانی به فرد ت

ویض می شود ننن3

بههرتق یر در سازمان حلقه ب ون سوگن نامه (رایاننامه) دریافتهای عرفانی
1ن من رج در سوگن نامههای تشکینت حلقهن
2ن محم علی طاهری؛ انسان از منظری دیگر؛ ص  / 88همو؛ عرفان کیهانی (حلقه)؛ ص 80ن
3ن همو ،عرفان کیهانی (حلقه)؛ ص 110ن
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یرممکن اسااتن این مس ائله موجب ش ا ه اساات تا عرفان واره حلقه بهعنوان
یک عرفان ترمی -گواهینامهای شا ااناخته شا ااود؛ اما نارسا اان ترَ ،بل عجیبتر از
همه آن اسا اات که در این سا ااازمان در انتهای هر ترم با رایاننامهها ارتباد برقرار
میکنن و بای از را یان نامه ها هالهی نور ببینن و گذش ا ااته و آی ن هی خود را
دریابن ن
 .4دریافت الیه محافظ

در تش ااکینت حلق ااه ب اارای توفی ااق در درم ااانگری و نی ااز ب اارای در ام ااان مانا ا ن
از مزاحم ا ا اات موج ا ا ااودات یا ا ا ار ارگانیا ا ا اک و تشعش ا ا ااعات من ا ا اای ،الیا ا ا اهی
محاااافظی از مرکز یا اات عرفا ااان حلقا ااه باااه افا ااراد ت ا ااویض میشا ااودن طا اااهری در
تعر ی ااف و بی ااان یس ااتی الیا اهی مح ااافظ متوس اال ب ااه ابه ااام و اجم ااال گ ااویی
ش ه استن

1

وی در این مورد گ ت اه اسا ا اات« :الیااهی محااافظ الی اهای از جنس آ گاااهی
است» 2و نیز با تشبیه آن به اثرانگشت گ ته است:
الیااااه ی محااااافظ هرکساااای ،مانناااا اثرانگشاااات او ،منحصااااربه فرد بااااوده
و نحااااوه ی اجاااارا و شااااکل آن باااارای هاااار فاااارد بااااه نااااوع خاصاااای اساااات و
امکان اینکه برای دو ن ر یکسان باش  ،ن واه

بودن3

بههرتق یر ماهیت الیهی محافظ در این فرقه بهطور کامن عام انه پوش ا اای ه
مان ه اس ا اات و طاهری تنها به بیان وظایف آن بس ا اان ه کرده اس ا اات ،او که از
1ن یکی از مغالطات اساسی رهبران فرقههای انحرافی بهمنظور فریب افراد و نیز گری تن از نق
منتق ان توسل به مغالطه ابهام و اجمال استن
2ن محم علی طاهری؛ انسان از منظری دیگر ،ص 96ن
3ن همان ،ص 97ن

سازمان عرفان وارهی حلقه
بخش دوم:
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الیااهی محااافظ بااهعنوان «یکی از اها اف دورهی فرادرمااانی» 1یاادکرده ،تااأ کیا
می کن که «افراد تا قبل از دریافت الیهی محافظ ،نبای اق ام به فرادرمانگری
کنن »ن 2در س ا ااازمان حلقه دس ا ااتیابی به الیهی محافظ اکتس ا ااابی نبوده و از
طریق تنا و کوشی امکانرذیر نیستن الیهی محافظ تنها از طریق مرکزیت
حلقه به فرد «ت ویض» 3میشودن طاهری گ ته است:
نکتاااااه ی مهااااام :راااااس از مکتاااااوب نماااااودن ساااااوگن نامه ،فرادرماااااانگر
زمااااان در یافاااات الیااااه ی محااااافظ را تعیااااین و بااااه مرباااای خااااود اعاااانم
می کناااااا و مرباااااای نیااااااز آن را بااااااه شاااااابکه ی شااااااعور کیهااااااانی اعاااااانم
اااعیت فااارد ازنقطااااه نظر
می کنااا ن بااارای در یافااات الیاااه ی محاااافظ ،و
ِ
جهاااات جغرافیااااایی و موقعیاااات باااا نی از قبیاااال :نشساااات ه ،ایسااااتاده،
خوابیاااااااا ه و ننن و در حااااااااال حرکاااااااات و یااااااااا سااااااااک ون و ننن تااااااااأثیری
درنتیجااااه ی در یافاااات الیااااه ی محااااافظ ناااا ارد و حتاااای درصااااورتی که
فرامااااوا کناااا ارتباااااد برقاااارار کناااا  ،الیااااه ی محااااافظ اجاااارا خواهاااا
ش

ن4

طاهری برای الیهی محافظ سه کارکرد اصلی را مش ص کرده است:
ایاااااان الیااااااه تحاااااات هوشاااااامن ی شاااااابکه ی شااااااعور کیهااااااانی اااااامن
ااات فراد رمااااانگر ،بیمااااار را ااااه در ف رادرمااااانی از راه دور و ااااه
محافظا ِ
از نزدیاااااااک در ح ااااااااظ مطمئنااااااای قااااااارار داده تاااااااا از تااااااا اخل شاااااااعور
معیااااوب ساااالولی و تشعشااااات من اااای و به خصااااوص در مقاباااال ن ااااوذ
1ن همان ،ص 104ن
2ن همان ،ص 128ن
3ن واگذارن
4ن محم علی طاهری؛ انسان از منظری دیگر ،ص 97ن
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موجودات یر ارگانیک محافظت کن

دورهی تکمیلی

ن1

 .5تفویض درمانگری

آخ اارین مرحل ااه ب اارای نا اال آما ا ن ب ااه درم ااانگری در س ااازمان حلقاااه ب ااا ن ااام
«ت ااویض درم ااانگری» ش ااناخته میش ااودن بعا ا از ت ااویض ت ااوان درم ااانگری
از سا ااوی طا اااهری ،آنا ااان با ااهیکباره درما ااانگر میشا ااون و ما ااردم جامعااااه را
مورد آزمایی رواهای آسیبزای خود قرار میدهن ن
اتصااااااال فرادرمااااااانگری طاااااای یااااااک جل سااااااه بااااااه شاااااا ص ت ااااااویض
می شااااودن ایاااان ت ااااویض فقاااا باااا ا مکتااااوب نمااااودن سااااوگن نامه های
مربوطااااه مبنااااای بااااار اسااااات اده ی صااااحی و انساااااانی از ایااااان اتصاااااال،
صاااااورت می گیااااارد ن راااااس از مکتاااااوب نماااااودن ساااااوگن نامه ،قابلیااااات
درمااااااانگری و الیااااااه ی محااااااافظ آن بااااااه فاااااارد ت ااااااویض می شااااااود کااااااه
بنفاصاااااااله راااااااس از در یافااااااات الیاااااااه م حاااااااافظ می توانااااااا از راه دور و
نزدیک فرادرمانگری را با تمام جز یات آن تجربه کن

ننن2

 .6خرو ج از وحدت و درآمدن به کثرت

شا اارد مهم دیگری که در اتصا ااال به شا اابکه شا ااعور کیهانی مو ااااوعیت دارد
رذیرا وح ت اسااتن عرفان واره حلقه قا ل به وجود پیون میان اجزاه جهان
هس ا ااتی بوده و آن را بهمنزلهی یک پیکر واح میدان ن طاهری تعاری ی برای
وح ت و کثرت ارا ه ن اده است؛ اما این موارد از س نان وی قابلفهم است:
1ن نزدی ا ااک شا ا ا ن انس ا ااانها ب ا ااه یکا ا ا یگرن 2ن اجتن ا اااب از ه ا اار ع ا اااملی کا اااه
باع ااث ت رق ااه ب ااین انس ااانها ش ااود (اجتن اااب از کث اارت)ن3ن رس اای ن باااه ی ااک
1ن همان ،صص  96و 76ن همو ،عرفان کیهانی (حلقه)؛ ص  ،110اصل 44ن
2ن محم علی طاهری؛ انسان از منظری دیگر ،ص 102ن

سازمان عرفان وارهی حلقه
بخش دوم:
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ک ااه هم ااه ت اان واحا ا ه هس ااتن ن حت اای یک اای از نق اااد ت رقاااه از دیا ا او

دی اان ،اعتق اااد ،ملی اات و ن ااژاد اس ااتن 4ن رس اای ن ب ااه اینک ااه انس ااان ب ااا هماااهی
دنیااا یااک تاان واحاا اسااتن 5ن در نااین عااالمی (عااالم وحاا ت) اساات کااه
می توان ا ا بااااه ما اااوراه دسا اات یاباا ا و در عا ااالم کثا اارت نبایاا ا انتظا ااار کما ااک
ماورا ی داشتن
 .7تسلیم

ارد
الزام بس ا اایار مهم دیگر که ب ون آن برقراری اتص ا ااال یرممکن اس ا اات ،ش ا ا ِ
تس ا االیم میباشا ا ا ن تس ا االیم در فرقهی حلقه با معادل خود در اس ا اانم و عرفان
بودن بیمار در حین
اسنمی تنها در ل ظ مشتر بوده و همان شاه و نظاره گر ِ
فرادرمانی و اتصال استن در حقیقت بیمار در حین فرادرمانی بایستی هرگونه
قضا اااوت ،پییداور ی و ت سا اایر را رها کرده تا فرادرمانگر آزماییهای خود را بر
روی او اجرا نمای ن
فااارد در حالااات اتصاااال ،فقااا شااااه و نااااظر باااوده تاااا مشااااه ه کنااا
کااااه هوشاااامن ی باااار رو ی وجااااود او ااااه کاری را انجااااام می دهاااا و در
ایاااااااان صااااااااورت هیچ گونااااااااه م اخلااااااااه ای در انجااااااااام کااااااااار ِا سااااااااکن
نمی کن

ن1

 .8کشف رمز

رس از مراحل ذکرشا ه ،م صااوصااا «آمادگی برای خروج از کثرت» و «تساالیم»،
نوبت به شا اارد دیگری به نام «کشا ااف رمز» میرس ا ا ن کشا ااف رمز ،برداشا اات و
اسااتنباد خاص اعضااای تشااکینت حلقه از معارف دینی ،عرفانی و نیز آیات
1ن محم علی طاهری؛ انسان از منظری دیگر ،ص 79ن
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قرآنی رس از برقراری اتص ااال اس ااتن بهص ااورت وا ا ا تر آنان تنا می کنن با
دریافت آ گاهی و ارتباد با موجودات یر ارگانیک معارفی را دریافت نماین ن
نمونههایی از کشااف رمزها و برداشااتهای انحرافی عرفان واره حلقه در ب ی
سوم کتاب آم ه استن
 .9شرط انفاق (تبلیغ)

آخرین ش ا اارد در س ا ااازمان حلقه ان ا میباشا ا ا که به معنای تبلیغ و ترو یج
باورهای عرفان واره حلقه اسا ااتن در ادامه پیرامون ان ا تو ا اای بیشا ااتری در
قسمت «دستگاه تبلیغاتی تشکینت حلقه» بیان ش ه استن
 .2-2-4-3دستگاه آموزشی

آموزاهای تشکینت حلقه در دو ب ی علمی و عملی بوده استن در ب ی

علمی افراد بااا حض ا ااور در کن هااا ،ترمهااایی را مبتنی بر اعتقااادات طاااهری
گذران ه و م ر و گواهی نامهی عرفانی در یافت مینمای ن ن در ب ی عملی
نیز تمرینهایی در رابطه با فرادرمانی و اتصااال به شااعور کیهانی بر روی بیماران
و کسب تجربه الزامی بوده و در انتهای هر ترم ارتبادهایی با رایاننامهها گرفته
میشودن
الف .آموزشهای علمی
 .1دورهها و محتوای آن

کن های و دورههای تشکینت حلقه بهطورمعمول هشت ترم و هر ترم شی
جلسااه و هر جلسااه ح اقل سااه ساااعت و در قبال پرداخت شااهریه میباش ا ن
دورهی ساااایمنتولوژی و دورهی َمساااتری (مربیگری) نیز دو ترم دیگر را تشاااکیل
میدهن تا تع اد دوره های عرفان کیهانی به دهترم افزایی یاب ن تشا اااعشا اااع

سازمان عرفان وارهی حلقه
بخش دوم:
ِ
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دفاعی بهعنوان دورهای تکمیلی ،بین دورهها برگزار شا ا ا ه و با اتمام ترم رنجم
افراد به مرتبهی مربیگری ارتقاه درجه مییابن ن دورهای موس ا ااوم به فراپزش ا ااکی
نیز در برخی مراکز و دانشا ااگاهها برگزار ش ا ا ه اسا ااتن در دوره تش اااعش اااع دفاعی
طاهری م عی است که افراد را در مقابل بیمار یهای ذهنی م صوصا آسیب
موجودات یر ارگانیک ایمن میسازدن
درماااااان آن هاااااا (بیمااااااران ذهنااااای) از طریاااااق شااااااخه ی اختصاصااااای
باااااه نام « تشعشاااااع دفااااااعی» دنباااااال می شاااااود و اساااااا
« موجودات یر ارگانیک» نوشته ی م لف ،تشری ش

آن در کتااااااب
ه استن1

در عرفان واره حلقه حضور در دورهها برای درمانگری و س س عارف ش ن
الزامی میباش ن طاهری به این مسئله در کتاب انسان از منظری دیگر تصری
کرده استن
نکتااااه ی خیلااااای مهااااام :فرادرماااااانی از طریااااق ک تااااااب قابااااال فرا گیاااااری
نیسااااات ،زیااااارا رشاااااته ای اسااااات عر فاااااانی و کساااااب آنناااااه را کاااااه در
عرفاااان عملااای  ،مطااارح اسااات نمی تاااوان از طریاااق کتااااب و نوشاااته باااه
دسااااات آورد بلکاااااه بایااااا از طریاااااق مربیاااااان باااااه شاااااا گردان ت اااااویض
شودن2

محتوای دورههای حلقه بهصورت زیر بوده است:
تا اارم اول (فرادرما ااانی) :طا ااب مکما اال فرادرما ااانی ،آشا اانایی با ااا شا اابکه ش اااعور
کیهانین
ترم دوم :ایجاد همفاز ی و یکتایی بین وجود انسان و جهان هستین
1ن محم علی طاهری؛ انسان از منظری دیگر؛ ص 148ن
2ن محم علی طاهری؛ انسان از منظری دیگر؛ ص 103ن
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ترم سوم :کنترل ذهن  -از بین رفتن تشتت ذهنین
ت اارم چه ااارم :کنت اارل دش ااارژ – دف ااع و رف ااع هرگون ااه تشعش ااع من اای ناش اای از
افکار ،نیات و رفتارهای آ گاهانه و ناآ گاهانه و ارادی دیگرانن
ت ا اارم ا اانجم :شناس ا ااایی نق ا اااد ا ااعف ش ص ا اایتی و برط ا اارف ک ا ااردن آن؛
کنتا ا اارل و م ا ا ا یریت هما ا ااه نا ا ااوع عاما ا اال دشا ا ااارژ کا ا ااه در درون ما ا ااا نه ت ا اااه
میباش ا ا مانناا ا خا اااطرات ،توقعا ااات و انتظا ااارات ،ایاا ا الها و آرمانها ااا؛
شکستها ،سقودها و کمبودهان
ت ا اارم شش ا اام :ذه ا اان ب ا اای ذهن ا اای؛ ره ا ااایی از قض ا اااوتها و پییداور یه ا ااا؛
در م هوم نظر و رهایی از ذهن و تسلیم و رسی ن به مقام محون
تاارم هفااتم :گسااترده شاا ن ذهاان بااه وسااعت جهااان هسااتی (فاارا کاالنگری)
و رهایی از جز یات و جز ینگرین
تا اارم هشا ااتم :فلس ا ا ه ادیا ااان ،اشا اارا و دریافا اات الها ااام و آ گا اااهی ،ش اااعور و
شعورن
دوره فراپهشا ا ااکی :تئا ا ااوری پیوناا ا ا شا ا ااعوری و ذها ا اان اشا ا ااتراکی ،اولو یا ا اات
قوانین اکوسیستم ،ت کر نرمافزار ی ،هوا ظاهری و هوا باطنین
دوره سا ا ااایمنتولوژی :اصا ا اانح الگا ا ااوی خا ا ااواب ،اصا ا اانح نرمافا ا اازار بنیا ا اااد،
حلقه اصنح عادات (تر اعتیاد)ن
دوره تکمیلا ا اای تشعشا ا ااا دفا ا اااعی :را سا ا اااز ی از آلودگیها ا ااای ش ا اااعوری و
خروج و یرو های ذهنین
 .2تعداد و اسامی حلقهها

در تش ا ااکینت کیهانی ،حلقههای زیادی به افراد ت ویض میش ا ااودن طاهری با
القاه تر

شا ا ا ی به افراد از آسا ا ا یب های ش ا ااعوری و حمنت موجودات یر

سازمان عرفان وارهی حلقه
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ارگانیک و نیز با مرحله و سا ااط بن ی حلقهها بر جذابیت تش اااکین تی افزوده
تشکینت خود نگه
استن او بهواسطه این مسا ل افراد را تا انتهای حلقهها در
ِ
میدارد؛ اما حقیقت مطلب آن اسا اات که این حلقهها نوعی فریب و نتیجهی
القاه تر

به افرادی اسات که خود را محتاج آن میبینن ن برای نمونه در حلقه

«متبت دو» افراد را از ن وذ ارواح مردگان به ب ن ترس ا ااانی ه و دس ا ااتور میدهن
برای اموات «متباات دو» را بااهجااای فاااتحااه انشا ا اااه نماااین ا ؛ و یااا در حلقااهی
«را ساااز ی» افراد را بر آن میدارن تا هرروز کابینتها ،کم ها و قسااامتهای
م تلف منزل را را ساز ی نماین ن حلقهها که اسا

این تشکینت به شمار

نمود اجتماعی و همگانی ش ن باور ی هستن که طاهری
میرون در حقیقت ِ
آن را عرفان نامی ه اس ااتن در دوره مق ماتی به این مطلب پرداخته شا ا که در
حلقهها نهتنها از شا ااهود خبری نیسا اات بلکه طاهری اسا اااسا ااا شا ااهود را تا ح
احس ا ااا های جس ا اامانی تنزل داده اس ا ااتن بههررو ی اهمیت این حلقهها تا
آنجایی است که:
انجاااااام کار هاااااای ماااااوردنظر در اااااا ر وب ایااااان عرفاااااان باااااا تشاااااکیل
حلقه های م

تلف تحقق می رذیردن1

همننین سازمان حلقه لیست حلقههای خود را بهقرار زیر اعنم کرده است:
ترم اول :حلقه فرادرمانین
ترم دوم :حلقههای همفاز ی کیهانی ،اسکن دوگانگی ،همفاز ی کالب ین
ترم سوم :حلقه کنترل ذهنن
ترم چهارم :حلقه های تش ا ااعش ا ااع متبت یک ،تش ا ااعش ا ااع متبت دو ،کنترل
تشااعشااع من ی یک ،کنترل تشااعشااع من ی دو ،کنترل تشاااعشاااع من ی ساااه،
1ن محم علی طاهری؛ عرفان کیهانی؛ صص  82و 83ن
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کنترل تشااعشااع من ی هار ،تزکیه تشااعشاااتی ،قطع ارتباد از شاابکه من ی،
تزکیه تشعشعاتین
ترم نجم :حلقههای کنترل دش ا ااارژ درونی ،تیکهای شا ا ا ص ا اایتی ،ارتباد
وح ت ،من معنوی (همزاد) ،بارا (شرح ص ری) ،ارتباد روح جمعین
ترم ش اشاام :حلقههای قونیه یک ،ذهن بی ذهنی ،شااارژ یونی و الکترونیکی،
قونیه دو ،را ساز ی اکراها ،همفاز ی با زمانن
ترم هفتم :حلقههای ارتباد گسا ااتردگی ،شا ااارژ شا ااعوری ،اعوذباهلل یک و دو،
بینام (آ گاهی) ،آشتی با مر  ،کنترل تشعشع من ی در روح یک و دو و سه
و هارن
ترم هش ا ااتم :حلقه های ارتباد پیون  ،ارتباد قنوت ،ارتباد قیام نماز ،قیام
قنوت ،ارتباد تعمی و سا اانم نماز ،مشا اااه ه الیه ح اظت مراس ااام عبادی،
تجربه قرار گرفتن در ال تضادی ،ارتباد سج ه ،حلقه آ گاهی ،درمان با ذهن
اشتراکی ،کنترل تشعشع من ی رنج و شین
دوره تشعشا دفاعی :تشعشع دفاعی راه نزدیک ( ،)LEVEL1تشعشع متبت
 ،2تشعشع دفاعی تزریقی و تماسی ،را ساز ی اماکن خصوصی راه نزدیک،
تشا ااعشا ااع دفاعی راه دور ( ،)LEVEL1تشا ااعشا ااع دفاعی ( ،)LEVEL2کنترل
تشعشع من ی یک ،تشعشع دفاعی قطع دی اری راه نزدیک ،تشعشع دفاعی
( ،)LEVEL3تشعشع دفاعی قطع دی اری راهننن
دوره س ا ااایمنتولوژی :اص ا اانح الگوی خواب ،تر عادت ،تشا اااعشا اااع دفاعی
( ،)LEVEL5اصنح طبع نرمافزار ی بنیاد و تشعشع دفاعی ()LEVEL6ن
دوره فراپهشکی :حلقههای شارژ شعوری ،شارژ یونی و الکترونی ،درمان با
ذهن اشتراکین

سازمان عرفان وارهی حلقه
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 .3کتب ،جزوات ،نشریات و ویژهنامهها

تش ا ااکینت حلقاه آثاار مکتوب فراوان و نیز محص ا ااوالت ص ا ااوتی و تص ا ااویری
بسیاری را در جامعه منتشر کرده استن طاهری میگوی :
اینجانااااب  50عنااااوان کتاااااب و  120عنااااوان مقالااااه تااااألیف نمااااودهام کااااه
سااااه عنااااوان از کتابهااااا توساااا ناشاااارین ،از وزارت ارشاااااد کسااااب مجااااوز
شا ا ه و ااااپ و منتشااار شااا ه اس اات و اااپ کت اااب هاااارم ،مصاااادف
با دستگیری من ش

ن1

سااه کتاب مورد تا ی او عرفان کیهانی (حلقه) ،انسااان از منظری دیگر و بینی
انسان استن کتابهای اصلی به ترتیب انتشار عبارتان از:
عرفا ا ااان کیه ا ا اانی (حلقا ا ااه)؛ اسا ا ااا نامه ایا ا اان تشا ا ااکینت اسا ا اات ک ا اااه در
دیما اااه هشا ااتادو هار با ااه ا اااپ رسا اای ه اسا ااتن ایا اان کتا اااب در ه ا اات
نوب اات و ب ااا ش اامارگان ر اانج ه اازار نسا ا ه در ه اار اااپ منتش اار شا ا ه اس ااتن
در قسا اامت شناسا ااهی ایا اان کتا اااب عنا ااوان «مهن ا ا

» با اارای محم ا ا علی

طا اااهری به کاررفتا ااه اسا ااتن نس ا ا هی ب ا ا ون مق ما ااه و را اااورقی منصا ااوری
الریج ااانی ب اار ای اان کت اااب نی ااز تح اات عن ااوان «عرف ااان حلقاااه» توسا ا پی ااروان
ایااان تشا ااکینت منتشااار ش ا ا ه اسا اات کاااه با اار روی جلا ا آن عنا ااوان «دکتا اار»
برای م لف انت اب ش ه استن
انساااان از منظا ااری دیگا اار؛ ایااان کتا اااب در نا ااه نوبااات و با ااا شا اامارگان ده ها اازار
نسا ا ه در ه اار اااپ منتش اار شا ا ه اس ااتن انس ااان از منظ ااری دیگ اار توسا ا
طرفا ا ا اران ط ا اااهری با ا اه زبانه ا ااای انگلیس ا اای ،عر ب ا اای وننن ترجما اااه شا ا ا ه
استن
1ن محم علی طاهری؛ دفاعیات و توضیحات 9۶؛ ص 11ن
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بیا اانس انسا ااان؛ ایا اان کتا اااب در سا ااال هشا ااتادونه در زما ااانی ک اااه طا اااهری در
زن ان بوده منتشر ش ه استن
حلق ااه افس ااون و افس ااانه نیس اات؛ ای اان کت اااب را بنیان گ ااذار حلقاااه در دوران
حااابس و در راساااخ باااه کتااااب «حلقاااه افساااون و افساااانه نیسااات» نگاشاااته
اسا ااتن وی در دوران محکومیا اات ن ا ا کتا اااب پا اار اشا ااتباه دیگا اار نیا ااز ب اااه
نگارا درآورده استن
سااایر کتب بنیان گذار حلقه که توس ا حامیان وی در ارمنسااتان به اپ
رسا ای هان عبارتان از :انس ااان و معرفت ،س ااایمنتولوژی جل اول ،فرادرمانی
وننن
همننین مهمترین و یژهنااامااههااایی کااه عرفااان واره حلقااه در س ا ا ااالهااای
هشتادوهشت و هشتادونه منتشر کرده است عبارتان از:
1ن و یژهنامه ن مقاله در فصلنامه فرهنگ آموزا که مقاالت منتشرش ه در
سال هشتادوهشت میباش ن 2ن و یژهنامه بینی انسان ،ماهنامه راه کمال/
میمه اردیبهشت ه شتادونهن 3ن و یژهنامه عرفان از منظری دیگر ،ماهنامه
راه کمال /اامیمه خرداد هش ااتادونهن4ن و یژهنامه از نظاره تا نظر  /اامیمه
بهمن هشتادونه /ماهنامه گزاران
ب .آموزشهای عملی

آموزاهای تشکینت حلقه تنها منحصر در ب ی علمی نبوده و در حیطهی
عملی هم الزم اس ا اات اعض ا اااه تجاربی کس ا ااب نماین ن نکته حا ز اهمیت آن
اساات که این تجارب هیچ گونه ارتباطی با درمانگر شا ن ن ارد ،راکه اساااسااا
درمانگری در این تش ا ااکینت بای از س ا ااوی مرکزیت به افراد ت ویض گرددن در
حقیقاات این تجااارب عملی نوعی ترویج سا ا ااازمااان و گونااهای از ش ا ااگردهااای

سازمان عرفان وارهی حلقه
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فرقهای بهحس اااب میآی ن هر ن عرفان واره حلقه م عی اس اات که تبلیغی از
خود ن ارد اما در ادامه دالیلی خواه آم که اثبات می کن این تش اااکینت در
حیطهی تبلیغی و ترویجی بسا اایار فعال اسا ااتن برخی از مهمترین آموزاهای
عملی عرفان واره حلقه عبارتان از:
 .1اعالم و ارتباطها

اعا اانمها ااا بهصا ااورت روزانا ااه و در سا اااعات مش صش ا ا ه ،در انا ااواع فا ااردی و
جمعی انجام میشودن
 .2ارتباط گیری با پایاننامهها

اعض ا ااای تش ا ااکینت ،در رای ا ااان برخ ا اای از ترمه ا ااا برنام ا ااهای تح ا اات عن ا ااوان
ارتبا ا اااد گیری با ا ااا رایانناما ا ااهها را انجا ا ااام میدهن ا ا ا ن در ایا ا اان فرآین ا ا ا کا ا ااه
مصا ا ا باااارز خرافاااات باااه شااامار ما ایرود تااانا مینماینا ا در رایانناماااهها
و تص ااویر منا ا رج در آن تاااا دوران جنینااای خاااود را مشااااه ه نما اوده و یاااا ناااور،
هاله وننن ببینن ن
 .3حضور در بیمارستانها و مرا کز سالمندان

ازجملا ااه مأمور یتها ااای اعضا ااای تشا ااکینت حضا ااور در مرا کا ااز ذکرش ا ا ه با ااه
جهت درمان بیماران و ترویج آموزههای حلقه استن
 .4اجرای فرادرمانی در محافل و مهمانیهای خانگی

جلسا ااات کو ا ااک و خا ااانوادگی ،جشا اان تول ا ا ها و ننن از مهمتا اارین مکانها ااا
برای کار بر روی بیماران استن
 .5حضور در کمپهای ترک اعتیاد

در ادامه تو یحات کمپها خواه آم ن
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 .2-2-4-4دستگاه تبلیغاتی تشکیالت حلقه

دسااتگاه تبلیغاتی حلقه با ایجاد بسااترهای فراوان و اجتماعی در میان همهی
اقش ااار جامعه ،دامنهی جذب باالیی داش ااته اس ااتن آنان فعالیتهای خود را
مح ود به جلسا ا ااات و محافل خانگی نکرده و در کمپ های تر اعتیاد و
بیمارسااتانها حضااور ج ی داشااته و با تشااکیل مراکز خیریه هرهی خوبی از
خود به نمایی کشی هان ن ساختار مالی ایجادش ه توس سازمان ،درآم زایی
ح اکثری برای آنان در پی داشااته که سااهم بساازایی در تبلیغ عرفان واره حلقه
داردن از سوی دیگر الزام به تبلیغ برای سازمان باعث ش ه است افراد م تلف
و فراوانی جذب این تشااکینت شااون ن رس از جذب افراد ،مح ودیتهایی از
سا ااوی سا ااازمان برای آنان در نظر گرفته میش ا ا ه اسا اات که بههیچوجه امکان
م ال ت با س ا نان رهبر تشااکینت را ن اشااته و یا توان خروج از آن یرممکن
گردد مگر اینکه بن یان گذار عرفان واره حلقه آنان را اخراج نمای ن برخی از این
محا ودیاتهاا ترسا ا ااانا ن افراد باا قطع الیاه محاافظ و حملاهی موجودات یر
ارگانیک یا در معر

تشااعشااعات من ی قرار گرفتن وننن اساات که از ترفن های

این عرفان واره به شمار میرودن
الف :الزام تبلیغات

در دسااتگاه حلقه ،تبلیغ امری ااروری و مهم و یکی از شاارود نهگانه سااازمانی
اسا ا ااتن آنااان از تبلیغ و ترویج حلقااه تحاات عناااوینی همنون «ان ااا رو زی
آسمانی» و «کتمان نکردن یافتهها» یاد می کنن ن در حقیقت فرد رس عضویت
در حلقااه و طی برخی دورههااا بااایا بااهص ا ااورت عملی بااه تبلیغ و ترویج حلقااه
پرداخته تا از گردونهی تشا ااکینت حذف نگرددن فردی که عضا ااو تشااااکینت
می شود بههیچوجه نبای آموزهها را کتمان نمای ن حتی نتیجه گیری اتصاالت
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در این تش ا ااکینت در رهن تبلیغ و ترویج اساا اات و ان ا یک رکن اساا اااس ا اای
محسوب میشودن
ان اااااااا روز ی آسااااااامانی  ،هااااااام شاااااااامل ایااااااان اسااااااات کاااااااه -1 :فااااااارد
آ گاهی هااااای در یافاااات کاااار ده را در اختیااااار دیگااااران بگااااذارد  -2فاااارد
در برقراری ارتباد دیگران با خ اون ای ای نقی کن

ن1

روزی اتصااااال و ارتباااااد بااااا خاااا ا و
ااااحب
بااااه طور خنصااااه ،ان ااااا ِ صا
ِ
ِ
وحاااا ت او باااااا فاااارد دیگااااار ،رکاااان اساسااااای برقااااراری اتصاااااال جمعااااای
استن2

اهمیت ان ا تا به آنجا افزایی مییاب که طاهری در امن یک هشا ار گ ته
است:
بنااااااابراین ،اوال باااااا ون ان ااااااا ِ کساااااای کااااااه صاااااااحب روزی آساااااامانی
اسااات ،وحااا ت افاااراد ( باااه هااار تعااا ادی) ،باااه تنهایی عامااال برقااارار ی
ارتباااااد جمعاااای ن واهاااا بااااودن ثانیااااا ممکاااان اساااات کساااای از روز ی
آسااامانی اتصاااال و ارتبااااد باااا خااا ا برخاااوردار شااا ه باشااا ؛ اماااا امکاااان
ان ااااا آن باااارای و ی فااااراهم نباشاااا ن در ایاااان صااااورت نیااااز ،وحاااا ت او
باااا ا دیگااااران (میاااال او بااااه ان ااااا ) منجاااار بااااه اتصااااال جمعاااای ن واهاااا
ش

ن3

بااههرتق ا یر ان ااا در مکتااب حلقااه همااان ترویج باااورهااا و آموزههااای طاااهری
اساااتن اهمیت ان ا به گونهای در این تشاااکینت تعریف میشاااود که فرد در
حلقهی اتص ااال اگر ملزم به رعایت آن نباشا ا مراحل اتص ااال به شاااعور کیهانی
1ن محم علی طاهری؛ انسان و معرفت؛ ص 76ن
2ن همان ،ص 77ن
3ن همان ،ص 76ن
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هیچ گونه ارزشی ن واه داشتن
بههررو ی کتمان در یافتهای ماورا ی در تش ااکینت حلقه و مس اایر س اایر و
سلوکی آنان بههیچوجه موردقبول نمیباش ن رایی این مسئله ازآنروست که
نجات در این عرفان واره جمعی اسااتن در سااوگن نامهای که سااازمان حلقه از
اعضاا ااای خود اخذ می کن  ،افراد بایس ا ااتی یافته های خود را کتمان نکرده تا
ارتباد آنان با شااابکهی شاااعور کیهانی و نیز الیه محافظشاااان از طریق مرکزیت
تشکینت قطع نگرددن
دالیااااال قطاااااع ارتبااااااد باااااا شااااابکه شاااااعور کیهاااااانی و الیاااااه محاااااافظ:
دانشاااااجویان عزیاااااز  ،ااااامن آرزو ی موفقیااااات روزافااااازون بااااارای شاااااما،
ب ین وساااایله دالیاااال قطااااع ارتباااااد بااااا شاااابکه شااااعور کیهااااانی و الیااااه
محاااااافظ را باااااه اطااااانع رساااااان ه تاااااا باااااا دقااااات نظااااار کلیاااااه م ااااااد آن
موردتوجاااااه قرارگرفتاااااه و از باااااروز مشاااااکنت احتماااااالی بااااارای خاااااود و
دیگااااااران جلاااااا وگیری بااااااه عماااااا ل آیاااااا ن الزم بااااااه یااااااادآوری اساااااات ،در
ماااوارد ی نیاااز کاااه بناااا بااااه صااانح ی شااابکه ،الیاااه م حاااافظ و ارتباااااد
قطااااااع نشااااااود ،امکااااااان قطااااااع در یافت هااااااای ماااااااورایی دیگاااااار وجااااااود
اااااااان
خواهاااااااا داشااااااااتن دالیاااااااال فااااااااو عبااااااااارت اساااااااات از :نننکتما ِ
یافتاااه های خاااود در ایااان رابطاااه کاااه باعاااث پوشااای ه مانااا ن عظمااات
و جااانل شااابکه شاااعور کیهاااان ی بااارای دیگاااران و ناآ گااااه مانااا ن آن هاااا
خواه ش

ن1

تبعات کتمان آموزه ها تا آنجایی امت اد می یاب که هرگونه شا ا ااک و تردی ،
ناس اسی و انکار آموزهها منجر به بازگشت بیماری افراد می گرددن
ننناین نوع بااازگشاااااات زمااانی رخ میدها کااه بیمااار بااهصاااااورت اختیااار ی
1ن من رج در سوگندنامه ترم اول.
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مرتکب ت ل اتی میشااود که در آن بهنوعی نقی شااعور کیهانی در درمان،
از طرف بیمار نادی ه گرفتهش ه و یا مورد کتمان قرارگرفته استن نمونههای
بارز این ت ل ات ،ش

و تردی  ،انکار و ناس اسی ،کتمان و نسبت دادن

درمان بهجایی یر از شااابکهی ش ااعور کیهانی اساااتن لذا در صاااورت برو ز
این ت ل ات ،احتمال دارد که بیمار رس از این که م تزمان ( )T1را در
بهبودی به سااار برده اس اات ،به نا گاه بیمار ی برگشااات کرده و حال او مانن
قبل از

درمان شودن1

ب :بسترهای جذب افراد

فرقهها به هر بهانه و در هر سااط و ساان و سااالی به دنبال جذب افراد هسااتن ن
تشااکینت حلقه نیز اینگونه اسااتن مهمترین بسااترهای جذب افراد در عرفان
واره حلقه عبارتان از:
 .1محافل خانگی

محافل خانگی ،جلسااات خصااوصاای و تبلیغات هره به هره همواره سااهم
بسا اازایی در جذب افراد داشا ااته اسا ااتن عرفان واره حلقه در ابت ا کار خود را از
مکانهای ذکرش ه آ از و رونق داده استن
 .2خیریهها

طاااهری پیی از تااأسا ا ایس موسا ا اسا ا ااه ،فعااالیاتهااای خود را در قااالااب ایجاااد
خیر یههایی مسااتحکم نمودن او ب شاای از شااهریهی اعضااای کن ها را به امر
خیر یااه اختصا ا اااص میدادن در تهران و کرج مراکز خیر یاهای بااهمنظور ترویج و
جذب افراد ایجادش ه بودن سابقهی تأسیس اولین خیریه به سال هشتادوسه
در رب تهران بازمی گرددن مهمترین خیریهای که طاهری به کمک برخی افراد
1ن محم علی طاهری؛ انسان از منظری دیگر ،ص 143ن
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م ثر راهان از ی کرده اساات مرکزی به نام «موساسااه خیر یه بهشاات یا

رنهان» و

در آبان ماه سااال هشااتادوشاای بوده اسااتن تشااکینت حلقه در آ ِاز کار خود،
هزینههای کن ها را تحت عنوان کمک به خیریه دریافت مینمود اما م تی
بع با گسا ااترا تشا ااکینت ،بهصا ااورت علنیتر از لزوم پرداخت شا ااهر یه برای
کمک به رش سازمان س ن گ تن
 .3حضور در بیمارستانها

ناننه پییتر ذکر شا ا ا عرفان واره حلقه م عی درمان همهی افراد اس ا ااتن
آزمایی اتص اااالت این
اعض ااای این تش ااکینت با حض ااور در بیمارس ااتانها و
ِ

تشااکینت بر روی بیماران سااعی در جذب آنان دارن ن بیمارانی که جذب این
تشا ااکینت میشا ااون صا اارفا به خاطر مقوله درمان نبوده اسا اات بلکه فضا ااای
عاط ی و تنا مربیان این تشااکینت و القاه احسااا

دلسااوز ی ،بیماران را به

عرفان واره حلقه خوابین میسازدن
 .4کمپهای ترک اعتیاد

کمپهای تر اعتیاد یکی دیگر از مکانهایی است که در سالهای گذشته
محل و جوالنگاهی برای عرفان های کاذب شا ا ا ه اساا ااتن طاهری نیز از این
قافله جا نمان ه و در برخی مناطق کشور بهو یژه در استان اص هان و ب شی از
اس ا ااتان فار

با راهان از ی کمپ هایی در این عرصاا ااه به جذب افراد معتاد

میپرداخااتن کمااپ تر اعتیاااد طاااهر مهمترین مح اال تا ریس فرادرمااانی در
بین این دسته از آسیب دی گان اجتماعی بوده است که در سال هشتادوه ت
ای ه آن توس طاهری مطرح می شود و س س در سال هشتادوهشت در قالب
نا کمااپ ش ا ااروع بااه فعااالیاات کرده و نهاایتااا بااه تعا اد رااانزده کمااپ افزایی

میی ااب ا ن برخی از مس ا اائولین در رشا ا ا ا کمااپهااای تر اعتیاااد بااا طاااهری
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همکار یهایی نمودهان ن
 .5اینترنت و فضای مجازی

تشاااکینت حلقه همواره در فضاااای مجازی حضاااور ج ی داشاااته اساااتن با
پی ایی و گس ا ااترا ش ا ااب کههای مجازی همنون تلگرام مص ا ااادف با دو ران
محکومیت طاهری ،کن ها و فعالیتهای تبلیغی و حتی س ا اایاس ا اای حلقه
به صورت ج ی در این فضا دنبال می شودن م تی بع در سال  96عرفان واره
حلقه با تأساایس تلویزیون و شاابکه ماهوارهای بیسااتو هارساااعته اوج تنا
رسانهای خود را به نمایی گذاشتن
 .6تیمهای ورزشی

یکی دیگر از مکااانهااایی کااه تش ا ااکینت در آن فعااال بوده اسا ا اات گروههااای
ورزش ا اای اساا ااتن رس از ممنوعیت کن ها ،برخی از مربیان حلقه در قالب
تیمهای کوهنوردی و ورزاهای دیگر افراد را با آموزههای حلقه آشنا می کنن ن
ج :دالیل جذب افراد

دسا اتگاه ترویجی حلقه با ایجاد یک س اااختار مالی با اخذ ش ااهریه و همننین
الزام به تبلیغ برای تش ااکینت ،در دو دههی گذش ااته دامنهی جذب بیش ااتری
نس ا اابت به س ا ااایر رقبای فرقهای خود در ایران داش ا ااته اس ا ااتن مهمترین دالیل
جذب افراد توس تشکینت حلقه عبارتان از:
 .1ادعای درمان انواع بیماریها

جذب افراد به تشا ااکینت حلقه ،ادعایی تحت عنوان «درمان
مهمترین عامل
ِ
انواع بیماری» هاست که از سوی م سس عرفان وارهی کیهانی مطرح میشودن
درد و بیماری الزمهی دنیای مادی اس ا اات ،همهی انس ا ااانها در طول حیات
خود ،با بیمار یهای س ا ااطحی ،معمولی یا بغرنج مواجه میش ا ااون  ،این تنقی
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دا می انس ا ااان و بیمار یها در س ا اااحت دنیای مادی ،بهترین فرص ا اات را برای
سااوهاساات اده طاهری و مربیان تشااکینت فراهم آورده اسااتن دانی پزشااکی،
عه هدار درمان بیمار یهاسا اات و ت صا ااص در این شا اااخهی مهم علمی اوال
نیازمن طی مق ماتی اس ا اات که یک پزش ا ااک س ا ااالیان درازی عمر خود را در
محض ا اار مت صا ا اص ا ااین این دانی ،ص ا اارف آموختن آن میکن و ثانیا دنیای
پزشکی که محور و مو وعی جز «درمان موجود زن ه» ن ارد با تمام قوای خود و
نیز سابقهی کهنی که به درازای تاریخ بشریت دارد و با همه پی شرفتهایی که
کسا ااب کرده اسا اات ،هرگز م عی درمان همه اقسا ااام و انواع بیمار یها نشاا ا ه
اساا اات؛ اما طاهری به خنف توا ا ااع موجود در دنیای درمان و پزشا اااکی که
معترف به عجز خود در درمان برخی بیمار یهاس ا اات ،قاطعانه م عی اس ا اات
که:
ایاااااان مکتااااااب درمااااااانی ،باااااارای درمااااااان همااااااه ی انااااااواع بیمار ی هااااااا
می توانااا مااا ثر باشااا و درماااانگر اجاااازه نااا ارد کاااه ناااوعی از بیمار ی هاااا
را یرقابل عنج ب ان

ن1

بنابراین مهمترین عاملی که جذب افراد را در پی دارد سااوهاساات اده از بیماری
آ نان اسا ا اات؛ و عرفان واره حلقه قادر اسا ا اات در م ت کوتاهی ،افراد م عی
طبابت را بهسوی بیماران فرستاده و سنمت آنان را دست وا خطر سازدن
 .2ضعف معرفتی مبتالیان

عنقه به دیندار ی ،معنویت و عرفان همیشااه در کشااور ما رونق داشااته اسااتن
ب ی دیگری از افراد جذبشا ا ا ه به تش ا ااکینت کیهانی برای دس ا ااتیابی به
1ن محم علی طاهری؛ انسان از منظری دیگر؛ ص 75ن
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معنویت و عرفان بوده اساا ااتن هر ن تع اد این افراد از آنانی که برای درمان
وارد این تشا ا اکینت میش ا ااون و یا به مربیان مراجعه می کنن بهمراتب کمتر
اس ا اات ،اما متأسا ا ا انه ا ااعف معرفتی طالبان معنویت در مورد دین و عرفان
فرصتی را در اختیار فرقهسازان و م عیان عرفان قرار میده ن
 .3به دنبال دین انسانی و غیرحقیقی

دستهی دیگری از جذبش گان افرادی هستن که به دنبال یک دین ح اقلی
میباشن ن این دسته درواقع رایبن به دستورات شرعی نبوده و به دنبال دینی
هسا ااتن که منحصا اار در کلیات اخنقی بوده و در حقیقت بشا ااری باشاا ا ن به
همین خاطر اسااات که ترویج ِاباحه گری بهجای شاااریعت بهخوبی در مکاتب
م عی معنویت ،مو وعیت داردن
 .4جاذبههای ماورائی و کشف و شهود عرفانی

فطری انسان نسبت به عالم یب،
بیت شهود و کنجکاو ی
رازآلود بودن ،جذا ِ
ِ
عوامل دیگری هس ا ااتن که افراد را بهس ا ااوی مکاتب م عی معنویت رهسا ا ا ار
می کنناا ن قاا رتطلبی ،ماااجراجو ی ،خودنمااا ی و مت اااوت بودن در فرقاااه،
ارتباد با جنیان و شایطان گرایی ،همگی در ورود افراد به تشاکینت حلقه م ثر
بوده استن
 .5فرار از خأل معنوی ناشی از جهان ُمدرن

دنیااای م ا رن بااا تمااام پیش ا اارفااتهااای فراوان خود ،در مورد معنو یاات توفیقی
ن اشته و به بیراهه رفته استن اساسا یکی از شاخصههای دنیای م رن تقابل
با امور معنوی و ق س ا اای اس ا ااتن به همین خاطر امروزه در رب و بس ا اایاری از
کشورهای دیگر برای بسیاری از افراد یک خأ معنوی ایجادش ه استن
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 .6تبلیغات گسترده دشمن ،ضد ّ
تشیع و انقالب اسالمی

دسااتهی دیگری به ه ف تقابل با اساانم و انقنب اساانمی وارد این تشاکینت
می شون ن بههرتق یر فرقهها خاصیت اپوزیسیونی دا شته و عرفان واره حلقه در
این مورد ثاابات نموده کاه موردحمااایات دش ا اامنااان اسا ا ااتن برخی دیگر نیز باه
بهانهی ملیت گرایی وارد تشکینت فرقهای میشون ن
 .7ادعاهای علمی

ناننه در ب ی ن ست گذشت ،یکی از مسا ل مهم ج ی ِ کنمی عصر ما
پرسای از مناسابات علم و دین اساتن عرفان واره حلقه با ارا هی راهکارهایی
به ساابک خود در این عرص اه سااعی کرده اساات مشااکل مذکور را ارهان یش ای
نمای ن به همین خاطر ب شاای از ب نهی دانشااگاهی و فرهنگی کشااور به جهت
یافتن راس ی در این مورد ،جذب این تشکینت ش هان ن
 .8درآمدهای زود حاصل و تحصیل مال نامشروع

برای بسیار ی از کسانی که عضویت در تشکینت حلقه را انت اب می کنن ،
خاص تشاکینتی و مالی آن م نظر اساتن به همین علت این جریان
سااختار
ِ
از سایر رقبای خود بهعنوان یک بنگاه درآم زایی ممتاز ش ه استن

 .9پایگاهی برای آسیب خوردگان اجتماعی

کم نیس ا ااتن ا افرادی کااه بااه علاال گوناااگون در ج اامعااهی مااادی امروز د ااار
آسایبهای م تل ی شا هان ن اساااسااا انسااانهای آسایبدی ه در مواجههی با
مشا ااکنت ،گرایی بیشا ااتری بهسا ااوی معنویت پی ا می کنن ؛ اما توجه به این
نکتهی بسیار مهم روری است که به دنبال معنویت بودن همیشه مساوی و
منزم باا صا ا احات ادعااهاای افرادی کاه بر س ا اار راه ماا قرار می گیرنا نیسا ا ااتن
بههرحال بساایاری از آساایب دی گان خانوادگی و اجتماعی از کمپها و مراکز

سازمان عرفان وارهی حلقه
بخش دوم:
ِ

.............................................................................................................................

127

مشابه به عرفان واره حلقه جذبش هان ن
 .10جذابیتهای کاذب

در تشکینت کیهانی افراد حکم یک «تن واح ه» 1را دارن ن این مسئله در کنار
ارتبادهایی که افراد در حلقهی اتصا ااال بهصا ااورت م تل با نامحرمان برقرار
میکنن باعث شاا ه اساات برخی به خاطر نین جاذبههایی وارد تشاااکینت
شون ن همننین افرادی که با نیت صحی وارد سازمان حلقه می شون رس از
م تی به خاطر آموزههای یر صحی کن ها تنزل روحی و عقی تی مییابن ن

1ن محم علی طاهری؛ انسان از منظری دیگر ،ص  / 225همو؛ عرفان کیهانی ،ص 133ن

فصل سوم :سازمان از اوج تا افول
 .1گاهشمار حیات رهبر سازمان (از ادامهی دهه ششم و دهه هفتم)
در این فصاال از کتاب ادامهی دهه ش اشاام و نیز دهه ه تم از حیات طاهری در
ی اوج گیری ساا ااازمان عرفان حلقه و سا ا ا س افول آن موردبررسا ا ای قرار
دو ب ِ

میگیردن

 .1-1ادامه دهه ششم
 .1-1-1دوران اوج تشکیالت

در شا ا اش ا اامین دهه از حیاات طاهری رس از شا ا اکال گیری سا ا اااز مان حلقاه و
حمااایااتهااای برخی هرههااای مطرح از آن و نیز بااا کااادرس ا ا اااز ی دقیق و
حسااابش ا هی او ،سااازمان به دوران اوج خود میرس ا ن اپ کتاب انسااان از
منظری دیگر بهعنوان دومین کتاب طاهری در مهرماه  86بر رون سرعت گیری
و رشا تشااکینت حلقه م ثر بوده اساتن این کتاب مهمترین اثر این سااازمان و
تنشاای برای شاارح علمی اسااا نامه و اه اف این تشااکینت اسااتن انسااان از
منظری دیگر در سا ا ااال  86در مهر ،آبااان و بهمن هر بااار در ده هزار نسا ا ا ااه و
مجموعا سی هزار نس ه وارد جامعه ش ه استن در سال  87نیز در مهر ،دی و
بهمن هر بار در ده هزار نس ه و مجموعا سی هزار نس ه انتشار یافته است که
در این دو سا ااال یکص ا ا و رنجاه میلیون برای تشا ااکینت حلقه فروا داشا ااته
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استن در سالهای  88و  89هم همین میزان فروا تکرار می شودن بههرحال
حلقااههااای تا ریس طاااهری و مربیااان گس ا ااترا یااافتااه و از محااافاال خااانگی و
کن های درون موس اسااه و جلس اات عمومی به دانشااگاهها کشاای ه میشااودن
ارتبادگیری طاهری با برخی افراد دارای ن وذ در دانش ا ااگاه و

لت متولیاان

مهم علمی را میسر میسازدن
فرهنگی ،ورود او به این مکان ِ
 .1-1-1-1سازمان در دانشگاهها

دامنااه آموزاهااای تشاا ااکینت در قااالااب طاابهاااا مکماال فرادرمااانی و
سا ااایمنتولوژا به کمک پزشا ااکانی که در کمیتههای سا ااازمان حلقه عضا ااو و
صااااحب ن ع بودهان به دانشاااگاههاا معتبر کشاااور کشااای ه میشاااودن این در
حالی اس ا اات که محم علی طاهری هیچ گونه م ر و مجوزی برای طبابت
ن اش ااته و در این زمینه فاق تحص ااینت الزم بوده اس ااتن وی در س ااال  87در
دانشااگاه تهران دورهی «فراپزشااکی» را برگزار و افراد شاارکت کنن ه گواهی رایان
دوره دریافت کردهان ن 1یک س ااال بع در س ااال  88طاهری در دانش ااگاه علوم
پزش ا ااکی ایران دورهی ساا ااایمنتولوژ ی را برگزار می کن ن 2او با دفتر آموزا های
ن دانش ا ااگاه دیگر نیز ت اهم نامه همکار ی علمی امضاا اااه کرده اساا ااتن در
همین دوران کمیتهی ترجمهی این تشکینت اق ام به انتشار کتب و مقاالت
به زبانهای دیگر نموده استن
 .1-1-1-2سازمان در رسانهها

حضااور در رسااانهها از عوامل مهم دیگری اساات که در اوج گیری سااازمان حلقه
1ن بالغبر  3500ن ر در این کن ها شرکت کردهان ن
2ن این کن ها در دو گروه که هرک ام  1100ن ر بودهان برگزار ش ه استن

 ……………................................................................................................................... 130عرفان وارهی حلقه

دورهی تکمیلی

م ثر بوده اسااتن رسااانهها که امروزه در تبلیغات برجسااتهترین نقی را دارن در
رارهای موارد ناخواس ااته و از روی لت و گاهی بهص ااورت مش ااکو در ترویج
سازمان حلقه نقیآفر ینی کردهان ن در شانزدهم مهرماه سال  1387شمسی،
طاهری در یک برنامه رادیویی به حافظش ا ااناسا ا ای میپردازدن ن ماه بع در
روزهای  29و  31اردیبهشاااتماه ساااال  88در دو برنامه رادیویی در مورد خیام
سا ا ا ن گ ته اس ا ااتن در تاریخ  18آبان  89درحالی که طاهری در دوران رس از
دستگیری اولیه و متعه بر ع م انجام هرگونه فعالیت سازمانی بوده است ،به
ناگاه اخبار ش ا اابکه هار س ا اایما از وی بهعنوان بنیان گذار طبهای مکمل و
در یافت کنن ه دکترای افت اری از دانشگاه طب مکمل ارمنستان یاد می کن ن
این مساائله نشااان میده که طاهری و سااازمان در این دوران مشااغول فعالیت
بودهان ن در  9آذر  89در یک برنامهی تلویزیونی یک م ر

فیزیک از طاهری

بهعنوان یک اسااتاد برجسااته عرفان و عارف معاصاار یاد کرده و ب ی ابت ایی
کتاب انسان از منظری دیگر را تبیین و تو ی داده تا جوانان به عرفان گرایی
پی ا کنن ن همننین در تاریخ  23ش ا ااهریور  1396درحالی که طاهری دوران
محکومیت خود را ساا ری می کرده اساات یک پزشااک روانشاانا

در برنامهای

خانوادگی که از س ا اایمای ملی ر ی شا ا ا ه اس ا اات اتص ا اااالت حلقه را معرفی
مینمای ن
مجری در تا ی سا نان میهمان برنامه صااحبتهایی را مطرح می کن که
دقیقا منطبق بر مذهب اش ا ااتراکی عرفان واره حلقه و بحث روبنایی بودن دین
اسا ا ااتن نکتهی تأملبرانگیز آن اس ا ا ات که مجری معروف این برنامه مجری
برنااماهی سا ا ااال  89در ش ا اابکااهی دیگر بوده اسا ا ااتن مجری مطرح دیگری در
شبکهی آموزا در تاریخ  14مهر  1393کتاب انسان از منظری دیگر را بهعنوان
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یک کتاب عرفانی تبلیغ کرده ،بینن گان را توص ا اایه به مطالعهی آن میکن ن
همننین برنامهی مستن ی از یکی از شبکههای تلویزیون در مورد کمپ تر
اعتیاد در شهر اص هان ر ی میشود که مرتب با عرفان حلقه بوده استن
با ااههررو ی ص اوس ا ایما در سا ااالهای بع ا ا در جبا ااران لتها ااای خا ااود
برنام ااههایی در نقا ا و بررس اای س ااازمان حلق ااه ترتی ااب داده کاااه البتاااه نا ک ااافی
استن
 .1-1-1-3آغاز اختالفات داخلی

اختنفات داخلی تشکینت حلقه از سال  86در میان ردههای باال و م سسان
اصاالی آ از ش ا ه و در سااال  87به اوج خود رساای ه اسااتن در تاریخ  29بهمن
سااال  87و مصااادف با ماه ص ا ر ،مقالهای از طاهری به نام آیینهی عاشااورا در
یکی از روزنامههای کش ا ااور به اپ میرسا ا ا ن ب شا ا ای از اختنفات به خاطر
اعترا

نسا اابت به آموزههای طاهری بوده اسا ااتن آنان به مقاله آیینه عاشا ااورا

اشا ااکال و انتقاد داشا ااتهان ن یکی از آنان با طاهری مناظرهای برقرار می کن که
بنیان گذار حلقه از راس گویی درمان ه میشودن
برخی دیگر از مس اائولین تش ااکینت که تعامل بیش ااتری با طاهری داش ااته و
اعض ا ااای خانواده آنها م یر ب ش ا اای از خیریهها بودهان  ،رس از م تی متوجه
میشون که رفتارهای وی نهتنها عارفانه نیست بلکه در جلسات خصوصی و
مهمانیهایی با بانوانی که فاق پوش اای ش اارعی هس ااتن حض ااور مییاب ن این
مس ا ااا ل منجر به ج ایی خانوادگی و طن یکی از س ا ااران اص ا االی س ا ااازمان از
همسرا و در ادامه خروج او از کشور میشودن او مطابق با اسنادی که سازمان
حلقه منتش ا اار کرده اس ا اات با طرح ش ا ااکایت از طاهری این مس ا اائله را پیگیری
نموده اس ااتن ب ی دیگری از اختنفات بر س اار مس ااا ل م یریتی بوده اس ااتن
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بههرحال تع ادی از سااران اصاالی سااازمان بر ساار مسااا ل ذکرش ا ه د ار ریزا
ش ا ا ا هان ن ناننه خواه آم دامنهی درگیری ها و واکنی های طاهری در
سالهای بع به فضای اینترنت کشی ه ش ه استن
 .1-1-1-4حساسیت نهادهای مسئول

با گس ا ااترا اختنفات به بیرون از سا ا ااازمان ،نهادهای مس ا اائول متوجه یک
س ا ااازمان فرقهای شا ا ا ه که در قالب م سا ا اس ا ااات و ش ا ااعبههایی مش ا ااغول به
فعالیتهای گسترده استن در سال  88برخی از اساتی دانشگاه و روحانیون
با طاهری به گ تگوهایی میپردازن ن
حجم فراوان مناابع حلقاه و نوظهور بودن آموزه های آن ،امکاان شا ا انااخات
سااریع و نق های دقیق بر آموزههای این سااازمان را میساار نمیسااازدن طاهری در
این دوران نسا ا ابات باه دلس ا ااوز ی منتقا ین ،مس ا اائولین و برخی اهاالی وزارت
به اشاات بیت اوتی نشااان داده اسااتن دکتر قانعی فو ت صااص ریه ،اسااتاد
تمام دانش ااگاه و معاون تحقیقات و فنآوری وزارت به اش اات درمان و آموزا
پزشکی می گو ی :
ماااان روزهااااای یکشاااانبه جلسااااه ای باااارای پروژه هااااای علماااای دارمن بااااه
ایشااااان محما ا علی طااااهری هاااام اعاااانم کااااردیم کااااه بااااه دلیاااال ورود
در مو اااااوع بیمااااااری آسااااام کاااااه ت صاااااص بنااااا ه نیاااااز در ایااااان حاااااوزه
اسااااات ،باااااا هااااام ماااااذا کره کنااااایمن دو ن ااااار از ساااااوی ایشاااااان آم نااااا و
گ تنااا پزشاااک هساااتن  ،از صاااب در جلساااه حضاااور داشاااتن ن طااارح
دیگااار ی ماااورد بحاااث باااودن نوبااات باااه طااارح آن هاااا کاااه رسااای و متوجاااه
شاااا ن مااااا بااااا جاااا ی ت ایاااان پااااروژه را بررساااای ماااای کنیم و به صااااورت
ریااااز ،اطنعااااات و نتااااایج آن را مطالبااااه ماااای کنیم ،متأساااا انه جلسااااه
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ن1

دکتر قانعی در نوبت دیگری طاهری را دعوت به گ تگو مینمای (بع از آزادی
ن ساات) اما وی هیچ گاه حا اار به گ تگو نشاا ه اسااتن بههرحال بااینکه در
ساال  87شامسای دساتور به تعطیلی کن های حلقه از ساوی مسائولین داده
ش ه بود اما طاهری در قالبهای دیگری به فعالیت خود ادامه میداده استن
وی به تعطیلی کن ها در این ساااال اشااااره 2اما هیچ گاه فعالیتهای خود را
متوقف نکرده اس ا ااتن بههرتق یر رهبر تش ا ااکینت حلقه در تاریخ  29فروردین
 1389برای ن ساااتین بار دساااتگیر و به م ت شا اصاااتوشااای روز بازداشااات
میشاودن نهایتا رس از طی م ت مذکور ،با قی تعه و وثیقه  100میلیون تومانی
آزاد می گرددن طاااهری ن ا روز رس از آزادی در تاااریخ دهم مرداد  89برخی
کمیتهها و کن های حلقه را با اعنم اطنعیهای در سااایت خود لغو می کن ؛
اما همننان به فعالیتهای درمانی پرداخته و با ادامهی فعالیتهای برخی
از کمیتههای دیگر به رون تشکینتی و ح ظ سازمان رایبن بوده استن
 .1-1-1-5تالش برای حفظ سازمان

طاهری در این دوران که هنوز ساا ااازمان در اوج اساا اات سا اااعی در فراهم کردن
م ا ار افت اااری برای خود مینمااای ا ن تناهااا در قااالااب انتشا ا ااار مقاااالت
پیدرپی در روزنااامااههااای مطرح کش ا ااور ،جمعآور ی ماا ار افت اااری و نیز
کشا ااان ن آموزهها توس ا ا اعضا ااای تشا ااکینت به سا ااط رسا ااانهها برای ح ظ
سازمان بوده استن
1ن تارنمای ان یشک ه برهانن
2ن رن  :محم علی طاهری؛ دفاعیه سال 9۳ن
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 .1-1-1-5-1انتشار اندیشهها در قالب مقاالت

با آ از درگیری های داخلی و علنی و فراگیر ش ا ا ا ن آن در س ا ااط مجموعه و
بیرون آن و همننین کنجکاوی برخی از روحانیون نس ا اابت به عقای طاهری و
حسا

ش ن نهادهای مسئول نسبت به تشکینت حلقه ،طاهری نسبت به

مجموعه ،احسا

خطر کرده و برای ح ظ تشکینت اق ام به انتشار مقاالتی

در س ا ااط روزنامه ها می کن ن این مقاالت با ذکر عناوینی همنون« :اس ا ااتاد
محم علی طاهری بنیان گذار طب مکمل فرادرمانی و نویساان ه کتاب انسااان
از منظری دیگر» به همراه تصویر او در برخی از روزنامهها بوده استن
وی بهطور منظم از شهریور  88تا  25خرداد  89مقاالتی را به صورت بعضا
تکراری 1منتش ا اار نموده که در حقیقت ب ش ا اای از مطالب کتاب هایی بوده
استن نکتهی جالب آن است که طاهری از  29فروردین  89تا شصتوشی
روز بع یعنی تا تیرماه همین سا ا ااال در بازداشا ا اات به س ا اار میبرده اسا ا اات و
هارمقاله از وی و تشکینت حلقه هنوز منتشر میش ه استن سازمان حلقه
در شااهریور و آبان سااال  88در هرماه یک مقاله ،در آذر این سااال ه ت مقاله،
در دیماه رنج مقاله ،در بهمنماه رنج مقاله ،در اسا ا ن ماه  88ساااه مقاله ،در
فروردین  89س ا ااه مقاله ،در اردیبهش ا اات همین س ا ااال دو مقاله از طاهری و در
خرداد  89یک مقاله در مورد درمان یک بیمار آسایبدی ه در روزنامهها منتشاار
کرده استن سیر انتشار مقاالت در این دوران به شرح زیر بوده استن
در روا رمضا ا ا ااان؛  18و  19ش ا ا ا ااهریور  / 88دورنما ا ا ااای ط ا ا ا ااب مکما ا ا ااال و
جاا ااایگزین؛  26آباا ااان  / 88فرادرماا ااانی طاا ااب مکماا اال ایاا ااران؛  3آذر / 88
مع ا ا ا اراج حا ا ا ااج؛  5آذر / 88حا ا ا ااج سا ا ا ااکوی پرتا ا ا اااب انسا ا ا ااان بهسا ا ا ااوی
1ن مقاله معراج حج را در  5آذر  88در دو روزنامه همشهری و ابتکار منتشر می کن ن
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بینهایا ا ا ا ات؛  9آذر  /88فرادرما ا ا اااانی ط ا ا ا ااب مکم ا ا ا اال ای ا ا ا ااران؛  10آذر 88
/عرف ا ااان و درماا ااان؛  17آذر  / 88مغ ا ااز و افساا ااردگی از دیا ا ا گاه فرادرماا ااانی؛
 24آذر  / 88کالبا ا ا ا ا ا ا های م تلا ا ا ا ا اااف وجاا ا ا ا ا ااود انساا ا ا ا ا ااان؛  1دی / 88
ناخودآ گا اااه انسا ااان از منظا ااری دیگا اار؛  8دی  / 88خ ا ا ای عشا ااق و عشا ااق
رسا ا ا ااالت؛  10دی / 88اخا ا ا اان و عرفا ا ا ااان؛  22دی / 88ظل ا ا ااام در بسا ا ا ااتر
ظل ا ا اام؛  29دی / 88عص ا ا اار ظه ا ا ااور و بح ا ا ااران تشا ا ا ا یص؛  6بهم ا ا اان 88
/نق ا اای بی ا اانی در زنا ا ا گی انس ا ااان؛  13بهم ا اان / 88در آیینا اااه هس ا ااتی؛ 20
بهما ا اان / 88در مسا ا اایر کما ا ااال؛  28بهما ا اان / 88مطلا ا ااق بینا ا اای و نسا ا اابی
نگ ااری؛  4اسا ا ن / 88انساااان صاااال کیس اات؛  11اسا ا ن / 88هماااراه باااا
زمانا ااه و زما ااان؛  18بهما اان / 88نظا اام و بینظم ا ای؛  25اس ا ا ن / 88نظا ااام
بیسا ااکون هسا ااتی؛  17فا ااروردین / 89حرکا اات و تعا ااادل در بسا ااتر تضا اااد؛
 24ف ا ااروردین  /89جایگ ا اااه عرف ا ااان؛  31ف ا ااروردین / 89حرک ا اات عرفاا ااانی؛
 7اردیبهشا ا اات / 89و یژگیها ا ااای حرکا ا اات عرفا ا ااانی؛  14اردیبهشا ا اات 89
/فرادرمانی راهی برای درمان (مصاحبه با بیمار)؛  25خرداد 89ن
 .1-1-1-5-2تهیه مدارک افتخاری

طاهری ن ماه رس از آزادی بهطور مش ا ااکو و البته در ان

ز مانی ،ن

دکترای افت اری و جوایز متع د از برخی مراکز کمتر ش ا ااناختهش ا ا ا ه و حتی
اساااسااا بیارتباد با عرفان و درمان از خارج کشااور دریافت میکن ن برای نمونه
ایش ا ااان در روزهای  17و  19آبان ماه س ا ااال  89از آ کادمی بینالمللی اکو انرژ ی
آذربایجان در دو رش ا ااتهی طب مکمل و عرفان دو دکترای افت اری در یافت
میکن ن اینکه ه ارتباطی میان انرژ یها و س ا ااوختهای این نینی با طب و
عرفان وجود دارد مسئلهای است که گمانهی س ارشی و خری اری ش ن این
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دکتراهای افت اری را تقویت مینمای ن همننین طاهری در تاریخ  27مهرماه
سااال  89از دانشااگاه طب ساانتی ارمنسااتان م ر دکترای افت اری دریافت
کرده اس ااتن این م ر م تی بع توسا ا دانش ااگاه مذکور باطل شا ا ه اس ااتن
همننین طاهری در یک روز یعنی سا ایام آبان  89از س ااه مرکز خارجی در س ااه
کش ا ااور روسا ا ایاه ،روماانی و بلژ یاک جوایزی در زمیناهی اختراعاات و نوآور یهااا
دریافت مینمای که بابت طبهای فرادرمانی و س ا ااایمنتولوژی بوده اس ا اات

این م ار تنشاای از سااوی تشااکینت حلقه برای ن به قلم اد کردن طاهری
بوده استن
 .1-1-1-6ادامهی ریزشها

در مهرماه  89منصاوری الریجانی از تشاکینت حلقه تا ح ودی فاصاله گرفته
و از حض ا ااور در جلسا ا ااات آنااان خودداری می کن ا ن الریجااانی در آبااان  89از
بنیان گذار حلقه میخواه که مق مهای که بر کتاب ج ی او یعنی انس ا ااان و
معرفت نگاشته است را حذف نمای ن طاهری در سیام آبان با انتشار نامهای
به درخواسا اات الریجانی راسا ااخ میده ن در آذرماه  89گروهی از ج اش ا ا گان
حلقه فعال یت هایی را در فضا ا ااای اینترنت در راس ا ااتای روش ا اانگری پیرامون
واقعیتهای این تشکینت آ از کرده و فایلهای صوتی و ب شی از انحرافات
را در ح توان و دانی خود منتش ا اار میسا ا ااازن ن ن روز بع طاهری به این
اق امات واکنی نشااان داده اما هیچ گاه در جهت راس ا گویی علمی اق امی
نکرده و از این بابت ناتوان بوده استن وی به طرف ارانی هش ار میده که از
بحث با این افراد در فضااای اینترنت خودداری نماین ن در اسا ن ماه سااال 89
باالخره منص ا ااوری الریجانی از این تش ا ااکینت اعنم برا ت می کن ن در این
دوران هر ن اختنفات داخلی آ از شا ا ا ه بود اما هنوز دوران افول حلقه آ از
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نشاا ا ه و این تشا ااکینت باز هم بهصا ااورت ج ی به جذب افراد و تأثیرگذار ی
مشغول بوده استن
 .1-1-2دوران افول تشکیالت

افول تش ا ااکینت حلقااه رس از دس ا ااتگیری و محکومیاات بنیااانگااذار آن و نیز
اختنفات درونی سازمان آ از ش ه استن هر ن این سازمان ناننه خواه
آم کامن س ا اایاس ا اای شا ا ا ه اساا اات و از حمایت ظاهری دش ا اامنان اس ا اانم و
ا ا ا انقنب بهره میبرد اما کما کان به حیات خود با افول رس از اوج ادامه
میده ن
 .1-1-2-1دستگیری و محکومیت

محما علی طااهری باهیاکبااره دس ا ااتگیر و زنا انی نش ا ا ا ه اسا ا ااتن ناانناه
پییازاین گذشات او مرتبه ن سات در  29فروردین  1389دساتگیر و به م ت
شا اص ااتوش اای روز بازداش اات میش ااودن نهایتا رس از طی م ت مذکور ،با قی
تعه و وثیقه یکصا ا ا میلیون تومانی آزاد میگرددن طاهری م تی بع در 29
تیرماه  1389در تارنمای شا ا ا ص ا اای خود در اطنع یهای تعطیلی کن ها و
ممنوعیت برگزاری هرگونه فعالیت تشکینتی را اعنم میکن :
از تااااار یخ  89/5/10برگاااازاری کلیااااه کاااان هااااای عر فااااان کیهااااانی در
کلیااااه نقاااااد ایااااران از سااااوی مربیااااان ایاااان مجموعااااه ممنااااوع اساااات و
هرگوناااااااه ت لاااااااف در ایااااااان خصااااااااوص ،هیچ گوناااااااه ارتبااااااااطی بااااااااه
این جانب ن واه داشتن

اما مج دا به روا خود ادامه داده و ناننه گ ته ش ا ا س اااعی در فراهم کردن
م ار افت اری مینمای ن ح ودا یک س ا ااال بع با متعه نبودن به قوانین در
تاریخ  23فروردین  1390طاهری به م ت بیس ا ااتو هار س ا اااعت بازداش ا اات
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میشااود؛ اما رسازاین باز هم به تعه ات خود رایبن نمیمان ن بیسااتودو روز
بع در  14اردیبهشاات  1390برای بار سااوم بازداشاات میشااود و تا فروردین 98

در زن ان بوده اساااتن روساااای برخی کمیتهها نیز در مرتبه ساااوم همراه طاهری
دستگیر ش هان ن در هشتم آذر  1390ر ی دادگاه ب و ی در مورد وی تحمل رنج
سا ااال حبس ،نه میلیارد و شاا اصا اات میلیون ریال جریمه نق ی و ابطال پروانه
م سسه عرفان کیهانی و اپ و نشر کتابها بوده استن
 .1-1-2-2اختالفات درونی تشکیالت

رس از دس ا ااتگیری طاهری یکی از مربیان اص ا االی و از اعض ا ااای کمیته عرفان
سازمان به نام شهناز نیرومنی از سال  90شمسی در کشور آمریکا مقیم ش ه و
در حمااایاات از طاااهری کم ینهااای بینالمللی تش ا ااکیاال داده و بااه رایزنی بااا
مقامات و س ا ااازمانهای حقو بش ا ااری و نیز انجام مص ا اااحبههایی مش ا ااغول
میشااودن یک سااال بع در سااال  91تشااکینتی به نام مرکز اینتریونیورسااالیزم را
راهان از ی کرده و مسئولیت آن را بر عه ه می گیردن
او این مرکز را محلی برای پژوهی و گس ا ااترا آثااار و افکااار اسا ا اتاااد خود
محم علی طاهری معرفی می کن اما سا ااایر مربیان و اعضا ااای حلقه با وی به
م ال ت برمیخیزن ن م تی بع نیرومنی م عی میشود که طاهری در زن ان
از دنیا رفته استن او اسناد عیف و یرقابل قبولی را مبنی بر مر وی منتشر
ساخته 1و اق ام به ت ویض حلقههای ج ی ی مینمای ن او در حقیقت خود را
جانش ااین طاهری اعنم میکن تا اولین تجزیه و ا تشا ااا درون فرقهای حلقه
آ از شودن
1ن در سال  97شمسی اعنم کرد که در مورد مر طاهری اشتباه کرده است و او زن ه استن
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طا ا اااهری با ا ااا توجا ا ااه با ا ااه درگیا ا ااریها ا ااای درونسا ا ااازمانی در سا ا ااال  88و
همنن ااین احس ااا

رابنا ا نب ااودن برخ اای مربی ااان تش ااکینت باره ااا باااه آنه ااا

هش ا ا ار داده با ااود کا ااه نبای ا ا مطلبا اای با اار آموزهها ااا ا ا ااافه نماین ا ا ن او هرگونا ااه
دخا ا اال و تصا ا اارف در آموزهها ا ااا را ب ا ا ا عت تلقا ا اای کا ا اارده با ا ااودن در حقیقا ا اات
طاهری از شاگردانی نوعی سرس ردگی مطلق را طلب میکن ن
ممکااان اسااات کساااانی ب واهنااا باااا ا اااافه کاااردن تشاااری ات ،اداهاااا،
جماانت ،تعااار یف کلاای و جز اای و یاا ا بااا اعاانم این کااه ،یاا

یااا ناا

بنااا از اصاااول فرادرماااانی را قباااول ن ارنااا  ،بااارای خاااود ایجااااد شااااخه و
روا کنناااا ؛ امااااا بااااا برداشااااتن و حااااذف تعریف هااااای آنااااان و یااااا کاااام
کااااردن الحاقااااات آن هااااا بااااه خوبی مشاااااه ه ماااای کنیم کااااه کما کااااان
فرادرماااااانی انجاااااام می شاااااود و بااااااوجود تغییااااارات واردشااااا ه ،اصااااال
مو اااااوع همنناااااان ثابااااات اسااااات ،لاااااذا ایااااان آزماااااایی بهتااااارین روا
آشکار ساااااااااااز ی شااااااااااایوه ی متقلبااااااااااین و ب عت گاااااااااااذاران و افاااااااااااراد
فرصاااات طلب اساااات کااااه باااارای همیشااااه ماااا یون باقی ما ناااا ه و عماااال
آن هاااااا باااااه عنوان خیانت درامانااااات هماااااواره هاااااره ی زشااااات خاااااود را
نشان خواه داد (صرف نظر از

عواقب آسمانی) 1.

همننین در کتاب عرفان کیهانی گ ته است:
اصاال :نظاار بااه این کااه شااعور الهاای نیاااز بااه هاایچ مکملاای ناا ارد ،لااذا
یااازی تحااات هااار ناااام و عنااااوان ،قابااال ا اااافه کااارد ن باااه آن نبااااوده و
ایااااان مو اااااوع باااااه راحتی قابل اثباااااات می باشااااا ؛ را کاااااه باااااا حاااااذف
عامااااااال ا افه شااااااا ه  ،مشااااااااه ه می شاااااااود کاااااااه حلقاااااااه ی وحااااااا ت
همنناااااااااااان عمااااااااااال می نمایااااااااااا و ایااااااااااان خاااااااااااود رساااااااااااوا کنن ه ی
1ن محم علی طاهری؛ انسان از منظری دیگر ،ص 78ن
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ب عت گاااذاران و متقلباااان خواهااا باااود ،کاااه در دل ایااان رابطاااه بااارای
تشااااا یص حااااااق از باطااااال وجااااااود داردن در ایااااان رابطااااااه ،هیچ گونااااااه
باااااا عتی رذیرفتااااااه نیساااااات و فقاااااا نشااااااان دهن ه ی میاااااال فاااااارد بااااااه
خودنمایی و مطرح نمودن خود می باش

ن1

درگیریهای درونی سازمان در زمان محکومیت طاهری ادامه یافته و هرک ام از
مربیان اصلی بر آموزهها مطالبی افزوده و یا میکاهن ن دامنه درگیریها وسعت
یافته و منجر به ترور یاران س ا ااابق و اهانت به منتق ین میش ا ااودن در س ا ااال 93
یکی از اعضاای ساابق تشاکینت بهصاورت ناقص ترور میشاود اما جان ساالم
به درمیبردن در سااال  94فرد دیگری که در ارمنسااتان م تی حامی طاهری بوده
و در کسب م ار افت اری به او کمک کرد نیز ه ف ترور قرار می گیردن
 .1-1-2-3سیاسی شدن تشکیالت

رس از دسااتگیری طاهری ،نیرومنی اولین اق امات را در جلبتوجه نهادهای
حقو بشا ااری انجام داده اسا ااتن شا اابکههای ا ا انقنب در ادامه س اااعی در
حمایت از طاهری داشتن اما هیچ گاه آموزهها و رواهای درمانی وی را تا ی
نکرده و تنها س ا ااعی در حمایت س ا اایاس ا اای از او داش ا ااتهان ن حمایتهای این
شاابکهها در به خیابان کشااان ن اعضااای سااازمان حلقه و ایجاد ا تشاااشااات
بسیار تأثیرگذار بوده استن

دهه هفتم
دههی ه تم از حیات طاهری که از سا ااال  95آ از میشا ااود دورانی اسا اات که
وی در محکومیت به س ا اار میبرده اسا ا ااتن در این برهه فعالیت های مربیان
1ن محم علی طاهری؛ انسان از منظری دیگر ،ص 129ن
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حلقه بهصا ااورت رنهانی و بیشا ااتر در فضا ااای مجازی دنبال میش ا ا ه اسا ااتن
خانواده طاهری در خارج از کش ا ااور هر ه ته تجمعاتی در حمایت از او انجام
میدادهان ن مادر وی در اواخر سااال  95در کانادا از دنیا رفته اسااتن بنیان گذار
حلقااه در دوران محکومیاات خود در این دهااه س ا ااعی ز یااادی در بااازس ا ا ااازی
تش ا ااکینت حلقااه میکنا ن وی بااا نگااارا کتااب و دفاااعیاااتی از خود مرحلااه
بازسازی و اسنمیسازی حلقه و انکار برخی آموزههای سابق را دنبال میکرده
استن نهایتا وی آزاد و از کشور خارج ش ه استن اکنون مهمترین روی ادهای
دهه ه تم را مرور مینماییمن
 .1بازسازی و اسالمی سازی تشکیالت
طاااهری و مربیااان تش ا ااکینت حلقااه در ه تمین دهااه از حیااات او سا اااعی در

بازسااازی و اساانمی سااازی آموزهها و تعالیم عرفان واره حلقه میکنن ن طاهری
ابت ا برخی کتب و همهی جزوات که متن کن های برگزارش ا ا ا هی او بوده
اسا اات را انکار میکن ن کتاب انسا ااان و معرفت که دارای انحرافات بسا اایاری
است از سوی او مورد انکار واقع می شودن در مرحلهی بع وی ادعای تحریف
شا ا ا ن برخی آثار خود را مطرح میس ا ااازدن او م عی میش ا ااود هیچ گاه ش ا ااعور
کیهاانی را ص ا اارفاا جبر یال نا انسا ا اتاه اسا ا ااتن همننین او باا نگاارا کتاب و
دفاعیههایی در زن ان تنشی در جهت اسنمی سازی آموزهها داشته استن
 .1-1انکار باورها

در ادامه بهطور خنص ا ااه یکی از مواردی که طاهری م عی تحریف شا ا ا ن آن
است را اشاره مینماییمن

 ……………................................................................................................................... 142عرفان وارهی حلقه

دورهی تکمیلی

 .1-1-1انکار یکسانانگاری شعور کیهانی با فرشته وحی
الف :توصیف

محم علی طاهری در دفاعیهی خود در سال  96م عی است «شعور کیهانی»

مترادف با روحالق

یا جبر یل؟ع؟ نمیباش ن این در حالی است که تا پیی

از دسااتگیری وی در همهی منابع آموزشاای حلقه مکررا شااعور کیهانی را همان

جبر یل یا روحالق

دانسته استن بررسی ماهیت و یستی شعور کیهانی

مجااال دیگری می طلباا ن در اینجااا فق اش ا ا ااارا تی بر تاا لیس طاااهری در
بازرس گیری و انکار عقای ا خواهیم داشاتن شاعور کیهانی که مهمترین واژه
در عرفان واره حلقه اساات در سااال  96و در دفاعیه طاهری این گونه مورد انکار
واقع ش ه است:
شااااابکه شاااااعور کیهاااااانی ،روح القا ا ا

نیسااااات و تعریاااااف آن طباااااق

(اصاااال :5 -ص  )60کتاااااب « کتاااااب عرفااااان حلقااااه» عبااااارت اساااات
از

اااون هااار حرکتااای نیااااز باااه محااار و عامااال جهااات دهنااا ه دارد،

لااااذا ایاااان عاماااال حااااا کم باااار جهااااان هسااااتی ،آ گاااااهی ،یااااا هوشاااامن ی
حاااا کم بااار جهاااان هساااتی می باشااا کاااه آن را « شااابکه شاااعور کیهاااانی»
می نااااا امیمننن ن ایااااان شااااابکه عااااااملی ن اشاااااناخته باااااوده و مجموعاااااه
بی نهایاااات از کااااارگزاران الهاااای بااااوده و برحسااااب حکماااات الهاااای ،در
هرجاااااایی کاااااه الزم باشااااا  ،مأمور یااااات الهااااای خاااااود را انجاااااام داده و
نقااااای محولاااااه را ای اااااا می کنااااا ؛ اماااااا هرگاااااز منظاااااور از شااااابکه شاااااعور

کیهااااانی ،صاااارفا «روح الق ا ا

» نبااااوده اساااات؛ زیاااارا در ایاااان صااااورت

نیااااااز ی باااااه نام گاااااذاری قاااااراردادی « شااااابکه شاااااعور کیهاااااانی» نباااااود و

مسااااتقیما گ تااااه می شاااا « :روح الق ا ا

»  ،نااااامی کااااه باااارای همگااااان

نیاااااااااز شناخته شااااااااا ه اسااااااااات؛ بناااااااااابراین در هرکجاااااااااا از تألی اااااااااات

سازمان عرفان وارهی حلقه
بخش دوم:
ِ
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این جاناااااااب باااااااه جای شاااااااعور کیهاااااااانی از اساااااااماه دیگاااااااری ماننااااااا

«روح القا ا ا ا

»« ،جبر ی ا ا اال» است اده شااااااا ه ،باااااااه طورقطع تغییااااااار در

متون و اشکال بوده است و

جعل محسوب می شودن1

ب :ارزیابی
یکم :چرایی انکار

انکار طاهری ازآنروساا اات که وی در معر

اش ا ااکاالت متع دی قرار گرفته

اسااتن ایراداتی از قبیل گونه ممکن اساات آن گونه که سااازمان حلقه م عی

اس ا اات یر پیامبران یعنی طاهری و مربیان حلقه بتوانن با روحالق
برقرار نماین
باشا ا

ارتباد

گونه ممکن اسا اات عضا ااو سا ااوم حلقهی اتصا ااال جبر یل؟ع؟

گونه میش ااود ب ون رابن ی به دین و ایمان به روحالق

متص اال و

فیض الهی را از او در یافت نمود آیا این ادعا نوعی در یافت وحی و ارتباد با
فرشتهی وحی نیست
اما بنیان گذار حلقه بهجای راسا ا گویی صاااحی و رذیرا آننه به ل
در میان عموم مردم منتش اار نموده م عی اس اات که آثارا دس اات وا تحریف
ش ه است:
در کتاااااااب دستکاری شاااااا ه ،جااااااای « شاااااابکه شااااااعور کیهااااااانی» بااااااا

«روح الق ا ا

» را عااااو

کاااارده تااااا بتوانناااا آن را بااااا معااااادلی یعناااای

"جبر یا اال " ماااارتب نمااااوده و سااااوهنیت خااااود را مبناااای باااار ساااابان ن
ادعاااااااای وحاااااااای و ایااااااان قبیاااااااال خباثت هاااااااای تااااااااار ی ی را پیاااااااااده
کنن

ننن2

1ن محم علی طاهری؛ دفاعیات و توضیحات 9۶؛ صص  13و 14ن
2ن محم علی طاهری؛ دفاعیات و توضیحات 9۶؛ ص 13ن
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دوم :عدم تحریف منابع حلقه

هیچ ک ام از منابع تشکینت حلقه مورد دست کار ی قرار نگرفته استن راکه
اوال امکااان این مس ا اائلااه بااه دالیلی کااه خواها آما وجود نا ارد و ثااانیاا کتااب،
جزوات آموزشاای ،وی وها و صااوتها قبل از دسااتگیری (ح اقل هار سااال از
تأسایس موساسااه تا دسااتگیری وی) در اختیار شاااگردان او بوده و مکرر تج ی
اپ و در اینترنت منتشاار شا ه اساات و امروزه با گسااترا رسااانههای ارتباطی
بههیچوجه امکان تحریف در نین حجم وسیعی امکانرذیر نیستن
سوم :نگاهی به آثار مورد تائید طاهری

طاهری سا ااه کتاب اصا االی و مورد تا ی خود را معرفی کرده اسا ااتن در همهی
این کتابها ،شاااعور کیهانی همان فرشاااتهی وحی معرفی شا ا ه اساااتن او در
اساا نامه ساازمان حلقه که همان کتاب عرفان کیهانی 1اسات صار یحا گ ته
است:
اصاال :هنگامی که انسااان درخواسااتی داشااته باش ا  ،مسااتقیما از خ ا
َ
درخواساااااات می کن (فاس َتقی ُموا الیه) ،ولی جواب درخواساااااات او از

طریق شبکه ی شعور کیهانی (ی اهلل ،روح الق
داده خواه ش

 ،جبر یل وننن) راسخ

ن2

در همین کتاب اشاره میکن :
اصل :فیض حلقه ی وح ت از برکت نزدیکی و وح ت ح اقل دو ن ر
ایجاد می شااود و هرکجا ح اقل دو ن ر در حلقه ی جمع باشاان  ،عضااو
1ن انتشارات ان یشه مان گار ،اپ ه تم ،مهر 88ن تاریخ اپ کتاب بهخوبی نشان میده که
پیی از دستگیری طاهری استن
2ن محم علی طاهری؛ عرفان کیهانی (حلقه)؛ صص  86و 87ن

سازمان عرفان وارهی حلقه
بخش دوم:
ِ

سااااوم روح الق
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(شاااابکه شااااعور کیهانی ) و عضااااو هارم آن خ اون

استن1

انسان از منظری دیگر جزه کتبی است که طاهری آن را نوشتهی خود میدان ن
به خنف آننه در دوران بازساا ااازی حلقه ادعا میکن  ،پییازاین در کتاب
سوم ات صال جمعی (حلقه وح ت
مذکور بهو وح اشاره کرده است که عضو ِ

جمعی) همان روحالق

 ،جبر یل ،روحاالمین یا ش ا اابکهی شا اااعور کیهانی

استن وی گ ته است:
فرادرماااااااانی کاااااااه یکااااااای از شااااااااخه های عرفاااااااان کیهاااااااانی (حلقاااااااه)
می باشااا  ،از حلقااااه هایی اساااات کااااه در محاااا وده ی رحمانیاااات عااااام
الهااااای  ،تسااااااهین تی را در اختیاااااار مااااااا قااااارار می دهاااااا و تنهاااااا شاااااارد
تحقاااق آن ،آماااادگی بااارای ایجااااد وحااا ت اسااات ،وحااا ت حااا اقل باااا
یااا

ن ااار دیگااار تاااا راااس ازآن عضاااو ساااوم کاااه روح القاا

یاااا روح االمااین

یااااااننن باااااوده ،حلقاااااه را تکمیااااال کااااارده و باااااا تکمیااااال حلقاااااه ،عضاااااو
هااااااارم آن کااااااه خ اوناااااا اساااااات نیااااااز ،فاااااایض خااااااود را به واسااااااطه ی

روح الق

جار ی نمای

ن2

در جای دیگری اشاره کرده است:
فااااایض حلقاااااه ی وحااااا ت از برکااااات نزدیکااااای و وحااااا ت حااااا اقل دو
ن اااار ایجادشاااا ه و هرکجااااا حاااا اقل دو ن اااار در حلقااااه جمااااع باشاااان ،

عضو سوم روح الق

و عضو هارم آن خ اون

استن3

با بررسااای ساااایر کتب این ساااازمان بهساااادگی درمییابیم که شااابکهی شاااعور
1ن همان ،ص 84ن
2ن محم علی طاهری؛ انسان از منظری دیگر ،ص 17ن
3ن همان ،ص 92ن
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و یا جبر یل اس ا ااتن برای نمونه در کتاب انس ا ااان و

معرفت آم ه است:

َ
در ایااان جهاااان دوقطبااای ،سرمنشاااأ تااا بیر اماااورَ ،م ل کااای اسااات کاااه باااا
بااااه عهاااا ه داشااااتن نقاااای اول ،سااااه دسااااته ی دیگاااار را اداره می کناااا ن
کاااه مجموعاااه ی هوشااامن ی حاااا کم برجهاااان هساااتی (ابااار

ایااان ملااا

آ گاااااااااااهی) اساااااااااات ،در ایاااااااااان جهااااااااااان دوقطباااااااااای ،به صااااااااااورت دو
هوشااامن ی متبااات و من ااای نمایاااان می شاااودن هوشااامن ی حاااا کم بااار
جهاااااان هساااااتی (هوشااااامن ی الهااااای) کاااااه در مجموعاااااه ی بی کاااااران
جهاااان دوقطبااای ،نقااای جاااار ی کاااردن فااایض الهااای بااارای انساااان را باااه

عهااا ه دارد« ،روح القا ا

» نیاااز ناااام می گیاااردن ایااان کاااارگزار ،موجاااب

جریاااان فااایض رحماااانی در هااار ات صاااال می شاااود و آن (ات صاااال) را باااه
نتیجاااااااه می رساااااااان ن باااااااه این ترتیب  ،انساااااااان در هماااااااه ی تحاااااااوالت
عرفاااااانی  ،در یافااااات هماااااه ی الهاماااااات و آ گاهی هاااااای تعاااااالی ب ی و
ادرا کااااات رحمااااانی ،از نعماااات وجااااود ایاااان ملاااا

برخااااوردار اساااات و

بااااه عبااااارتی ،در همااااه ی تجااااارب عرفااااانی کااااه حاصاااال از ارتباااااد بااااا
خ اوناااااا اساااااات ،از ح ضااااااور و نقاااااای هوشاااااامن ی الهاااااای بهره مناااااا
می شودن1

در جای دیگری در همین کتاب بهصراحت گ ته است:
اسااااا

حرکاااات عرفااااانی ،اتصااااال و ارتباااااد بااااا خ اوناااا اسااااتن ایاااان

ارتبااااد بااار رلاااه ی عشاااق تحقاااق می یابااا و باااه هماااین دلیااال ،نمی تاااوان
کی یااااات آن را تعریاااااف کااااارد و فقااااا باااااه هماااااین انااااا ازه می تاااااوان در
معرفااا ی آن سااا ن گ ااات کاااه ایااان اتصاااال در برقاااراری آن نقااای دارد؛
1ن محم علی طاهری؛ انسان و معرفت ،ص 87ن

سازمان عرفان وارهی حلقه
بخش دوم:
ِ
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اماااااااا کی یااااااات نتیجاااااااه ی آن نااااااا ان قابااااااال پیی بینااااااای نیساااااااتن

خ اونااااا  ،بااااار مبناااااای رحمااااات خاااااود و از طریاااااق روح القا ا ا
متصل را از نتیجه ی اتصال با خود بهره من

 ،فااااارد

می سازدن1

 .1-2تحریف سخن بزرگان به نفع خود
الف :توصیف

از دیگر ویژگیها و ابعاد شاا ا صا اایتی بنیانگذار سا ااازمان شا اابه عرفانی حلقه
تحریف سا ا ا نان بزر گان و نقلقول های ناقص و گزینش ا اای ،بهمنظور اثبات
عقای خود استن استاد عنمه جوادی یکی از بزرگانی است که طاهری کتاب
توحی ا در قرآن ایش ا ا ااان را ابزار ی برای اثبااات عقااای ا خود قرار داده اس ا ا ااتن
اتاد شااهی آیتاهلل
همننین اعضااای این سااازمان در رارهای موارد س ا نان اسا ِ
مرتضاای مطهری� را تقطیع و در جهت منافع سااازمانی خود به کاربردهان ن

2

بنیاان گااذار حلقااه بااهمنظور دفاااع ازآننااه تحاات عنوان «بینااامی» مطرح نموده
است دست به تحریف آثار برخی از بزرگان زده استن
تو ا اایحات در راب طه با عقی ه بی نامی در ب ی های دیگر کتاب آم ه
اس ا اات اما بهص ا ااورت اجمالی میتوان گ ت که در تش ا ااکینت حلقه در مورد
وصف خ اون عقی ه بر آن است که انسانها به هیچ طریقی قادر به شناخت
خ اون متعال از طریق اسماه و ص ات او نبوده و حق هیچ گونه توصی ی از او
را ن ارن ن بههررو ی طاهری برای دفاع از نین باور ی دساا اات به تحر یف آثار
آیتاهلل جوادی آملی زده استن
1ن همان ،ص 72ن
2ن رن  :ب ی مبانی فکری در قسمت توحی ص اتین
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در اینجا تنها به یکی از تحر یف هایی که وی انجام داده اسا ا اات اشا ا اااره
مینماییمن و ی عبارت ز یر را به عنمه جوادی نسبت داده استن
ادعای کسااای که میگو ی  ،خ ا را با صااا اتی شاااناخته ،باطل اسااات؛ ز یرا
این ادعا مستلزم تشبیه استن1

ب :ارزیابی
یکم :مغالطه نقلقول ناقص2

طاهری بهصااورت عام انه مرتکب مغالطه نقلقول ناقص شا ه اسااتن «گاهی
ش ا ص نقلقول کنن ه دارای گراییهای ش ا صاای و اه اف خاصاای اساات
که برای رساای ن به آنها ،گ تار دیگران را وساایله و ابزار قرار میده و آن را نقل
می کن ننن اگر شا ا ا ص ناقل از سا ا ا نان مرجع مورد اس ا ااتناد خود ،عباراتی را
برگزین که محتوای آنها مغایر با نظر اص االی و واقعی آن مرجع باشا ا  ،مرتکب
مغالطهی نقلقول ناقص شا ا ا ه اساا ااتن ن

یز اهمیت و ش ا اایوع ارتکاب

مغالطهی نقلقول ناقص را تشا ی می کن  :یکی اینکه مرجعی که به سا ن او
اسااتناد میشااود از اعتبار زیادی برخوردار باشاا و م اطبان نساابت به آرای او
خضوع داشته باشن »ن

3

دوم :تقطیع و انتساب نادرست

سا ا ن مورد اس ااتناد طاهری عبارت عنمه جوادی نبوده ،بلکه سا ا ن قا ا ای

عبارات پیی از آن ،به عنمه جوادی
س ا ااع ی قمی؟هر؟ اسا ا اات که با تقطیع
ِ
1ن محم علی طاهری؛ دفاعیات و توضیحات 9۶؛ ص 29ن
نIncompletequotationن 2
3ن علیاصغر خن ان؛ مغالطات ،صص  94و 95ن

سازمان عرفان وارهی حلقه
بخش دوم:
ِ
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نسبت داده ش ه استن اصل مطلب در کتاب توحی در قرآن این گونه است:
شاااارح کتاب توحی صا ا و  ،مرحوم قا ااای س ااعی قمی میفرمای  :این
مطلب نتیجه رجوع صااا ات ثبوتی به سااالب نقایص اسااات؛ ون ادعای
کسای که می گو ی  ،خ ا را با صا اتی شااناخته ،باطل اساات؛ ز یرا این ادعا
مساتلزم تشابیه اسات و اگر صا ات خ ا به سالب نقص برنگردد ،مانن آن
در ممکنات نیز وجود دارد و این منافی با توحی

استن1

سوم :جمع میان تشبیه و تنزیه ،دیدگاه عالمه جوادی

آیتاهلل جوادی آملی بهمتابه ابن عربی� ،ص ا ا رالمتالهین ش ا ایراز ی�،
امام خمینی� و بسیار ی دیگر از عارفان الهی پیرامون شناخت خ اون قا ل
به دی گاهی است که از آن به «جمع بین تشبیه و تنز یه» تعبیر می شودن نا گ ته
پی است که دی گاه تنزیهی افراطی که طاهری در تشکینت حلقه ترو یج کرده
اسا اات حتی با الهیات سا االبی مرحوم قا اا ای سا ااعی قمی؟هر؟ نیز م ال ت
میورزدن
ناننه بر اهل دانی پوشا ا ا ی ه نیساا اات آ یتاهلل جوادی آملی در جاهای
م تل ی از آثااار خود «جمع بین تش ا اابی اه و تنز ی اه» را دی ا گاااه حق در رابطااه بااا
توصیف خ اون معرفی نموده استن
اجماال مسلک افراطی تشبیه و نهج ت ر یطی تنز یه ِصرف و مطرود بودن هر
دو گ ته شاااا ن ح وساااا این دو ،یعنی جمع بین تشاااابیه و تنز یه ،مذهب

طای ه امامیه اساااااتن امام ر ا ااا؟ع؟ میفرمای « :للناس یف التوحید ثالثة

مذاهب :نیف و تش یه و إث ات بغیر تش ی ٍه؛ مفذهب النیف ال جیوز و مذهب
ه
التش یه ال جیوز؛ ّ
ألن اهلل ت ارکوتعایل ال یش ه ُه یشء و الس یل یف الطر یقة
1ن عب اهلل جوادی آملی؛ توحید در قرآن ،صص  254و 255ن
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الثالثة إث ات بال تش ی ٍه»1؛ مردم در توحی ساااه گروهان  :تعطیل ،تشااابیه و
اثبات اوصاااف ب ون تشاابیه؛ مذهب تعطیل و تشاابیه هر دو نارواساات و در
رد مذهب تشاااااب یه میفرما ی  :ز یرا خ اون به هیچ یز نمی مان  ،راه حق
همان مذهب سوم است؛ یعنی اثبات ص ات ب

ون تشبیهن2

 .2درگیری با وکال و عزل آنان
در ادام ااه محما ا علی ط اااهری ب ااا برخ اای از وک اانی اص االی خ ااود درگی اار و آن ااان
را ع اازل ک اارده اس ااتن رای اای ای اان اقا ا ام بهدرس ااتی روش اان نیس اات ام ااا ناماااه
عزل یکی از وکن حاکی از بروز اختنفهایی میان آنهاستن
 .3آزادی و خروج از کشور
در تاریخ دوم اردیبهش ا ااتماه  1398محم علی طاهری از زن ان آزاد و دوران
محکومیت وی به رایان رسی ه استن او ن ماه بع از کشور خارجش ه و در
کانادا به زن گی خود و ادارهی تشکینت با رویکردی ج ی اق ام نموده استن

1ن ابنبابویه ،محم بن علی ؛ توحید ،ص 107ن
2ن عب اهلل جوادی آملی؛ توحید در قرآن ،صص  42و 43ن

بخش سوم :مبانی فکری عرفانوارهی حلقه
فصل دوم :راهنماشناسی
ݣفصل سوم :فرجامشناسی

›

فصل اول :خداشناسی

فصل اول :خداشناسی
آننه در این فصاال از کتاب بیان گشااته ،مطالبی اجمالی پیرامون توحی ذاتی
و صاا ا اتی در تشا ااکینت حلقه اسا ااتن در عرفان واره کیهانی در همه اقسا ااام
توحی انحرافات مهمی وجود دارد که جل سا ااوم این اثر بهصا ااورت کاملتر در
رابطه با توحی و مراتب م تلف آن مطالبی ذکر ش ه استن

 .1اهمیت توحید
خ اشااناساای و توحی اسااا

ادیان الهی و مهمترین شاااخصااه برای ساانجی

ادعاهای م عیان معنویت استن به گونهای که همهی آموزههای دیگر آنها را
با محوریت باورهای توحی یشان بای موردبررسی قرار دادن
بااار ی اهمیاات توحیا بااهقا ر ی اسا ا اات کااه دعوت همااهی پیااامبران الهی بااه
معرفت و پرستی خ اون بوده استن
َو َما َأ هر َس هل َنا م هن َق هبل َك م هن َر ُسول إ َّال ُنوحي إ َل هيه َأ َّن ُه َال إ ٰل َه إ َّال َأ َنا َف ه ُ
اع ُبدون؛
ٍ
ما پیی از تو هیچ پیامبرا را ن رساااااتادیم مگر اینکه به او وحی کردیم که:
«معبودا جز من نیست؛ رس تنها مرا پرستی کنی

»ن1

همننین معرفاات بااه خاا اوناا  ،از دیاا گاااه ا مااه معص ا ااومین� برترین
دانیها و باالترین معارف دانسته ش ه استن
1ن انبیاه25 :ن
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َ
َ
َ ٌ
جاء َر ُجل إیل َرسول اهلل؟ص؟ ،وقال :ما َر ُأس العلم؟ قال:
اإلمام الرضا؟ع؟:
َ َّ َ َ
َ ُ
َمعرف ة اهلل حق معرفت ه؛ امااام ر ا ا ااا؟ع؟ :مردا نزد پیااامبر خا ا؟ص؟ آما و
پرسااااای  :قله دانی یسااااات فرمود« :معرفت خ ا ،آن نان که بایساااااته
است»ن1

از امام علی؟ع؟ نیز نقل ش ه است:

َُ َ َ
َُ
عیل َ
املعارف؛ معرفت خ اا سبحان ،باالترین معرفت
َمعرفة اهلل ُس حانه أ

استن2

بنابراین ازآنجایی که عرفان واره حلقه خود را یک مرام توحی ی ناب 3میدان ،
الزم است دی گاههایی در رابطه با توحی مورد ارزیابی قرار گیردن

 .2امکان خداشناسی
در مکتب شا اایعه و نیز در عرفان اسا اانمی شا ااناخت خ اون امری ممکن و در
س ا ااطوح و مراتبی قاااباال دسا ا ااتی اابی اسا ا ااتن در تش ا ااکینت حلقااه ،امکااان
خ اش ااناسا ای بسا ایار مح ود و بیش ااتر از گونهای خ ایابی حس اای سا ا ن گ ته
افراد ب ون دین هم میتوانن حضااور
میشااودن ازآنجایی که در عرفان واره حلقه ِ
یافته و عضا ااو تشا ااکینت شا ااون بنابراین ق م اول آنان تنا در جهت اثبات
خ اون بر اسا

حسی اتصال استن
روا
ِ

1ن تاجال ین محم شعیری؛ جاما األخبار؛ ص  ،36ح  /17محم باقر مجلسی؛ بحار األنوار؛ ج3،
ص  ،14ح  /36محم محم ا ریشهری؛ دانشنامه عقاید اسالمی؛ ج4؛ ص 16ن

2ن ابوال ت ِآم ی؛ غررالحکم؛ ح  /9864ابوالحسن ،علی بن ابی نزال لیتی واسطی؛ عیون الحکم
والمواعظ؛ ص  ،486ح  /8989محم محم ا ریشا اااهری؛ دانش ا اانامه عقاید اس ا ااالمی؛ ج4؛
ص16ن
3ن محم علی طاهری؛ دفاعیات  ،9۶ص .23

بخش سوم :مبانی فکری عرفانوارهی حلقه
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آنان به نحو کلی رذیرفتهان که هسا اتی خالقی دارد اما هرگونه ش ااناخت از
خ اون  ،از طریق صا ا ا ات الهی را یرممکن میدانن ن طاهری تنها راهی که
برای خ ایابی پیشا اانهاد میده شا ااناخت شا اابکهی شا ااعور کیهانی بهجای
خ اون استن با تو یحاتی که در ادامه در رابطه با مراتب توحی خواه آم ،
انحرافات عرفان واره حلقه در این ساحت مهم مش ص میشودن

 .3مراتب توحید
باور به وجود خ اون  ،باورمن ان را از صف منکران او ج ا میسازد اما این گونه
نیسا ا اات که قا لین به وجود خ ا همگی در یکمرتبه از اعتقاد و ش ا ااناخت
نسا اابت به او باشا اان ن دلیل این مطلب آن اسا اات که بیشا ااترین اختنفات در
بحثهای اس ا ااماه ،صا ا ا ات و افعال الهی اس ا اات که باعث پی ایی ادیان و
فرقههای م تلف ش ه استن

1

مبااحاث توحیا در یاک نگااه کلی باه توحیا نظری و توحیا عملی قااباال
تقسیمبن ی میباش ن
توحی نظری نیز به سه قسم توحی در ذات ،توحی در ص ات و توحی در
افعااال قاااباال دسا ا ات اهبن ا ی اسا ا ااتن توحی ا عملی نیز بااه توحی ا در عبااادت،
استعانت ،محبت ،توکل ،دعا و برخی اقسام دیگر شناخته میشودن

2

1ن آیت اهلل سا اابحانی در این مورد نوش اااته اس ااات :االختنف فو هذه المسا ااا ل هو الحجر ا سا ااا

لظهور ال یانات و المذاهب فو المجتمع اإلنساا ااانو العالمون (جع ر س ا اابحانی؛ اإللهیات علی
هدى الکتاب و السن و العقل؛ ج ،1ص )81ن

2ن رن  :عب اهلل جوادی آملی؛ توحید در قرآن؛ ص ا ااص  201و  / 510مرتضا ااای مطهری؛ مجموعه آثار
(جهانبینی توحیدی)؛ ج  ،2ص  / 99همو ،ج26؛ ص 97ن
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 .3-1توحید ذاتی
اولین مرتبه از مباحث نظری توحی را به ذات الهی بای اختصاا اااص دادن در
توحی ذاتی س ن بر سر آن است که در ذات خ اون ترکیب و تع د راه ن ارد؛
یعنی ترکیب درونذاتی و نیز کثرت برونذاتی برای خ اون محال استن

1

در دین مبین اس اانم و نیز در عرفان اس اانمی امکان ش ااناخت خ اون از طریق
کنه ذات کامن یرممکن استن حتی انبیا و اولیای الهی 2هم در این ساحت
هیچ راهی به بارگاه الهی ن اشاته و امکان شاناخت خ اون از طریق کنه ذات
کامن مس ود استن

3

عرفان حلقه هم شااناخت خ اون از طر یق ذات الهی را یرممکن دانسااته
اس اات اما کجان یشا ای این عرفان واره در آنجاس اات که ذات خ اون را بس اای
ن انسته و آن را مرکب رن اشته استن
طاهری در کتاب انس ا ااان و معرفت در تنا برای اثبات اینکه در قیامت
هیچ انسا ااانی در جهنم باقی نمیمان عباراتی نگاشا ااته اسا اات که حکایت از
1ن ن ول مرتبا من مراتااب التوحیا هو التوحیا الااذاتو و للتوحیا الااذاتو معنیااان :لف :ن اهلل
ٌ
ٌ
واح ٌ  ،ال متیل له و ال نظیر و ال ش ا َ
ذات بس اایط ال
ابیه و ال ع یلن ب :ن الذات اإللهی المق سا ا

کثرة فیها و ال ترکبن جع ر سااابحانی؛ العقیدة اإلساااالمی ؛ ص  /45مرتضااای مطهری؛ مجموعه آثار
(جهانبینی توحیدی)؛ ج  ،2ص 101ن
2ن و ما الذات اإل لهی فحار فیها جمیع ا نبیاه و ا ولیاه ،کما قال؟ص؟« :ما عرفنا حق معرفت »

و «ما عب نا حق عبادت »( .داود قیصرا؛ شرو فصو

الحکم؛ ص )346ن

4ن دالیل این مسئله آن است که انسان موجودی مح ود است و نمیتوان خ اون را که نامح ود
اساات را به کنه ذات شااناخته و احاطه یاب ن قرآن نین اساات اللی را تا ی میفرمای َ « :ال یحیط َ
ون
ِ
س
ِب ِه ِعلما؛ آنها به او احاطه ن ارن »ن طه110 :ن
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مرکبانگاری ذات الهی داردن او رن اش ا ااته اساا اات که اگر فرد در جهنم باقی
بمان  ،روحاهلل (من ثابت) او در جهنم حبس و سا ااوخته میشا ااودن بههررو ی در
باور او روح آدمی ب شی از وجود خ اون بوده و ب ینسان خلود محال استن
بازگشاات بهسااوی خ اون  ،بازگشااتی همگانی اساات و کسای نیساات که در
این بازگشت ،متوقف شودن در یر این صورت ،طرح الهی برای خلق آدم،
طرح عبتی بود که به تباهی ب شی از وجود او (گروهی از انسانها) منتهی
می ش ن هر یک از انسانهایی که در جهنم قرار می گیرن  ،دارای دو ب ی
«من ثابت» و «من متحر » هساااتن که اولی همان «روحاهلل» اساااتن باقی
مان ن در جهنم ،به معنای جهنمی بودن «روحاهلل» و سااوختن آن میباشا
و نین ات اقی محال است؛ بنابراین باقی مان ن در جهنم ،فق تا حذف
الیه میان ب ی «من ثابت» و «من متحر » و تزویج آن ها ادامه داردن اگر
کثرت ،از دل وح ت بیرون آی و هنگام بازگشاااات به آن ،ب شاااای از وجود
خود را از دسااااات ب ه  ،این نتی جه به دسااااات میآ ی که وح ت ،اصااااان
وح ت نبوده و مق ار ی ناخالصااای داشاااته که بای طی فرآین ی از آن ج ا
میشااا ه اساااتن بهبیاندیگر ،درصاااورتی که دور شااا ن ما تجلیات الهی از
مب خود (اهلل) و حرکتمان در رخه جهان دوقطبی ،به بازگشااااات همهی
ما ختم نشود و ع های در مسیر ج ا شون  ،این نتیجه به دست میآی که
خ اون  ،با قرار دادن جهنم جاو ی ان در یکی از مقاطع رخه ،این رفت و
بازگشت را طور ی طراحی کرده است که باعث ج ا ش ن ع های و زدوده
شااا ن ناخالصااای از خودا شاااودن با همین بررسااای سااااده معلوم میشاااود،
همانطور که ناخالصااااای داشاااااتن خ اون محال اسااااات ،باقی مان ن در
جهنم نیز محال استن1

1ن محم علی طاهری؛ انسان و معرفت؛ صص  258و 259ن
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همننین در برخی از نش ا اار ی اههااای تش ا ااکینت حلقااه میااان خااالق و م لو
گونهای از جزه و کل انگاری تصور ش ه استن برای نمونه در و یژهنامه آشنایی
با دوست این گونه آم ه است:
در عرفان حلقه که عرفانی اساااات ایرانی و خ امحور ،واژهی حلقه بهمنظور
تبادر بهتر م هوم ،به کاربرده شاااا ه اساااات؛ و م هومی از ایجاد اتصااااال بین
جزه و کل که بهتبع آن ،اسااااات ادهی عملی از تساااااهینت رحمان یت عام
الهی ،در جهااات درماااان در ابعااااد گوناااا گون و ارتقااااه کی یااات وجودی و
ارزاهای آسمانی و واالی انسانی است را میسر مینمای

ن1

همه این ها در حالی اسا ا اات که مطابق با توحی ذاتی خ اون متعال ذات
بساایطی اساات که هیچ گونه ترکیب و تع دی در او راه ن اشااته و ع م بساااطت
ذات الهی منجر به راه یابی نقص در اوسا ا ااتن انحرافات عرفان واره حلقه در
ب یهای دیگر مرتب با توحی ذاتی همنون وح ت ش صیه وجود ،اتحاد،
وح ت حقیقی و ع دی وننن در جل سوم این اثر آم ه استن
 .3-2توحید صفاتی
گونهی مهم دیگری از توحی نظری ،توحی صا ا ا اتی و مباحث اس ا ااماه الهی
اسااتن در این قساام از توحی اثبات میشااود که صا ات الهی عین ذات و زا
بر ذات نیس ا اات و رابطه میان آنها عینیت اس ا ااتن 2همننین از منظر عرفان
اساانمی صا ات کمالی در انحصااار ذات اق

الهی بوده و کساای در صا ات

1ن همو ،آشنایی با دوست؛ ص 4ن
2ن ر  :جع ر سبحانی؛ دلیل المرشدین إلی الحق الیقین؛ ص /48فیا

الهیجی؛ گوهر مراد؛ ص

 /241محم صا ا ا رال ین ش ا اایرازی؛ المبدأ و المعاد؛ ص  / 66فا ا اال مق اد ،اللواما اإللهی في
المباحث الکالمی  ،ص 207ن
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با او شااریک نیساات و این همان توحی در صاا ات اسااتن از سااوی دیگر دین
مبین اسااانم و عرفان اسااانمی یکی از مهمترین راههای شاااناخت خ اون را از
طریق اسماه و ص ات الهی میدانن ن
در عرفان واره حلقه اما شااناخت خ اون از این طریق کامن مس ا ود بوده و
هرگونه توصاایف خ اون نهی میشااودن آنان هر ن در ترمهای اولیه بهاجبار از
رحمانیت و رحیمیت خ اون س ن می گو ین اما درترم ششم و در مبحتی به
نام «ذهن بی ذهنی» تنا می کنن تا اعض ااای تش ااکینت را به س اامتی ببرن
کااه دیگر خ ا اون ا را توص ا اایف نکنن ا ن آنااان این منع توص ا اایف از خ ا اون ا را
«بینامی» نام نهادهان ن طاهری می گو ی هر کس بر خ ا نام نه «بتپرسا اات»
استن
رس انسان با رش ذهنی که داشته است اآلن هوشمن ی را میفهم و ما
می توان یم راجع باااه بیناااامی خااا ا صااااااحبااات کنیمن ده ساااااااال پیی
نمیتوانستیمن ده سال پیی که من میخواستم در این خصوص صحبت
کنم دقیقا متوجه میشااااا م که اگر وارد ماجرا بشاااااوم همه قاطی می کنن ن
ولی امروز خیلی راحت میتوانیم صاااااحبت کنیمن بهت ر یج میرو یم که به
یک ماجرا ی برسااااایم که این ماجرا وقتی که عنوان شااااا  ،ما میتوانیم بی
ذهنی را در تعریف ،بهتر بشناسیمن
ما اآلن داریم به خودمان فشاااااار میآور یم که یعنی ه ،مگر میشاااااود ولی
این مرحله را که رشاااااات سااااار گذاشاااااتیم ،بع در آنجا که یاد این دوران
میافتیم می گوییم راساااتی ما یکزمانی برای خ ا اسااام گذاشاااته بودیم ،ما
یکزمانی بت میپرساااتی یم ،از خودمان تعجب می کنیم که ما یکزمانی
بت میپرسااتی یم ،مگر میشااود کس ای باور کن که ما ساااعتها در مقابل
یک بت ،گر یه و زار ی می کردیم ،التما

می کردیمن فر نمی کن  ،آن ها
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ما بودیمن1

بنااابراین بینااامی کااه بنیاان گااذار حلقااه از آن سا ا ا ن می گو یا و دیگران ( یر
حلقهایها) را بتپرساات میدان هیچ گونه ساان یتی با مباحتی که در عرفان
اسا اانمی مطرح میشا ااود ن ارد راکه در این فرقه خ اون مطلقا نبای وصا ااف
ش ا ااودن همننین تش ا ااکینت حلقه س ا ااعی کرده اس ا اات برای مس ا اائله بینامی
خ اون رش ا ااتوانهای فراهم آوردن به این منظور برخی از آیات و روایات را مورد
اس ااتناد قرار میده که در ادامه این اس ااتنادات قرآنی و روایی اش اااره و سا ا س
مورد ارزیابی قرار می گیردن
 .3-2-1استنادات حلقه برای نفی توصیف خداوند

طاهری برای اثبات بی نامی خ اون و منع توص ا اایف از او به آیات و روایاتی
استناد کرده است که در ادامه بیان و س س نظر وی بررسی و نق میشودن
 .3-2-1-1استناد به قرآن کریم
الف :توصیف

عرفان وارهی حلقه م عی اساات خ اون در قرآن کریم انسااانها را از توصاایف
خود بر حذر داشااته اسااتن اسااتناد 2آنان به ب شاای از آیات قرآن میباشاا که
خ اون متعال فرموده است:

ُس هب َح َان اهلل َع َّما َُِ ُف َ
ون؛ را و منزه اسااات خ اون ازآننه آنان توصااایف

می کنن

ن3

1ن محم علی طاهری؛ دوره ششم؛ صص  171و 172ن
2ن همان؛ صص  115 ،97 ،96،95 ،51و  /116همو ،دوره دوم صص  89 ،88وننن ن
3ن م منون /91 :صافات110 :ن
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ب :ارزیابی
یکم :رد وصف مشرکین
ُ
با بررسا ای آیه شااار ی ه « ُس هب َح َان اهلل َع َّما َُِ ف َ
ون» در ن ساااورهی قرآن به این

نتیجه میرسا ا ایم که خ اون وص ا ااف خود را منع نکرده اس ا اات بلکه وصا اااف
مشاارکین را که براا خ اون متعال همتایانی از جن و رسااران و دخترانی در نظر
می گرفتن را رد کرده اسا اات؛ بنابراین طاهری با تقطیع و برداشا اات گز ینش ا ای از
آیهی شر ی ه سعی در رشتوانه ساز ی برای ت کر اشتباه خود داشته استن
قرآن کر یم دراینباره میفرمای :

َ ه
َ
َ ُ َُ
َ
ُ َ ُ َ ه َ َََ ُ
ات ِغ هير عل ٍم ُس هب َحان ُه َو
َو َج َعلوا ّهلل ش ََء َاء ان ّن َو َلقْ هم َو َ ََقوا له َِن َو َو َِن ٍ
َت َع َایل َع َّما َُِ ُف َ
ون؛ آنان براا خ ا همتایانی از جن قرار دادن  ،درحالی که
خ اون همۀ آن ها را آفر ی ه اسااااات؛ و براا خ ا ،بهدروغ و از رو ا جهل،
رسااران و دخترانی ساااختن ؛ منزه اساات خ ا و برتر اساات ازآننه توصاایف
می کنن

1

هَ
َ َّ َ ُ
ُه ُه ُ َ َ َ
َ َ ٌ َّ ُ َ َ
ًَ
اهلل لف َس َد َتا
ون ْ ل هو ء َان ف ما آِلة إال
آِلة م َن األ هرض هم ِنش
أم اّتذوا
َف ُس هب َح َان اهلل َر ّب هال َع هَش َع َّما َُِ ُف َ
ون؛ آیا آنها خ ایانی از زمین برگزی ن که
(خلق می کنن و) منتشاااار میس اااازن

ر اگر در آساااامان و زمین ،جز «اهلل»

خ ایان دیگرا بود ،فاس ا میش ا ن (و نظام جهان به هم میخورد) منزه
است خ اون پروردگار عرا ،از توصی ی که آنها می کنن

2

ُ ُّ
َ
ََ
َ َ
ًََ
َ
َ َّ َ
اّت َذ ُ
اهلل م هن َو ل ٍد َو َما ء َان َم َع ُه م هن إ ٍله إذا لذ َه َب ءل إ ٍله َِبا َل َق َو ل َعال
ما
َ
ُ
َِ هع ُض ُْ هم َعیل َِ هعُ ُس هب َح َان اهلل َع َّما َُِ ف َ
ون؛ خ ا هرگز فرزن ا براا خود
ٍ

1ن انعام100 :ن
2ن انبیاه 21 :و 22ن
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انت اب نکرده؛ و معبود دیگرا با او نیست؛ که اگر نین می ش  ،هر ی
از خ ایان م لوقات خود را ت بیر و اداره می کردن و بعضی بر بعضی دیگر
برترا میجسااتن (و جهان هسااتی به تباهی کشاای ه میش ا )؛ منزه اساات
خ ا ازآننه آنان توصیف می کنن

1

دوم :تائید توصیف صحیح مخلصین

خ اون وصا ااف ل ِ مشا اارکان را منع و توص ا ایف صا ااحی بن گان م لص را
تا ی فرموده استن

َّ
هُ ه َ
ُس هب َح َان اهلل َع َّما َُِ ُف َ
املخلُ َو؛ منزه است خ اون ازآننه
ون ْ إال ع َب َاد اهلل

توصیف می کنن ر مگر بن گان م لص خ ا

2

سوم :دستور به خواندن خداوند با صفاتش

در آیات فراوانی از قرآن کر یم خ اون متعال با معرفی خود به اسااماه و ص ا ات
الهی ،دستور به خوان ن خو یی به این طریق داده استن

َ
َ
َ َّ ه َ
األ ه َْس ُاء ه ُ
ِن ُِ هلح ُد َ
اْل هس ََ َف هاد ُع ُوه َ ا َو َذ ُ وا ّالذ َ
و هلل
ون َ أ ه َْسا ه َس ُي ه ََ هو َن َما
ُ
َء ُانوا َِ هع َمل َ
ون؛ و براا خا ا ،نااامهااای نیا اساااااات؛ خا ا را بااه آن (نااامهااا)
ب وانیا و کسااااااانی را کاه در اسااااامااه خا ا تحریف می کننا (و بر یر او
مینهن و شاااری

برایی قا ل میشاااون ) ،رهاسااااز ی آنها بهزودی جزاا

اعمالی را که انجام میدادن  ،میبینن

3

بنابراین است الل طاهری ناصواب بوده و در نقطهی مقابل قرآن کریم استن
1ن م منون91 :ن
2ن صافات 159 :و 160ن
3ن اعراف180 :ن
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چهارم :مغالطه خلط مفهوم به مصداق

آیتاهلل مصباح یزدی در کتاب معارف قرآن تو ی م صلی در مورد کسانی
که اعتقادی همانن بن یان گذار حلقه دارن  ،مطرح کرده که خنص ا اااهی آن
عبارت است از:
گاهی در برخی از س نان یا نوشتارها دی ه می شود که به استناد بعضی از
آیات یا روایت می گوین خ ا بههیچوجه قابل شاااااناختن نیساااااتن آنان به
آی ااتی در قرآن و یااا روایاااتی از اهاالبی ات عصاااااماات و طهااارت� برخورد
کردهان که رن اشاااتهان م اد آنها این اسااات که معانی اساااماه و صااا ات

َ َ ه

ه هَ

الهی قابل شاااناختن نیسااات متن در قرآن داریم« :فال تض ر ُِوا ّهلل االمثال»ن
َ
به مشاااارکان میفرمای  :براا خ ا َمتل نزنی ن اینان می گوین  :این متل زدن

ی نوع توصاایف اساات ،وصااف کردن یزی اساات از راه متل ،وقتی خ ا
میفرمای براا خ ا َم تل نزنی یعنی خ ا را با َم تل وصاااااف نکنی ن رس

اصااان خ ا را نمیتوان وص ااف کردننن در آیها دیگرا داریمُ « :س هب َ
حان اهلل
َع ّما َُِ ُف َ
ون»ن خ ا منزه است ازآننه مردم وصف می کنن ننن

ظاهرا براا آن کساااااانی که گ تهان اوصااااااف خ ا را نمیتوان شاااااناخت و
معناااا ال اااظی کااه در مورد اساااااماااه و صااااا ااات خ ا ا بااه کااار میبریم،
نمیفهمیم؛ شبههاا از باب اشتباه م هوم به مص ا حاصل ش ه استن
تو اااای آنکه یکی از انواع مغالطات که به ذهن انسااااان هنگام اساااات الل
براا خود یا دیگرا میآی از اشااااتباه م هوم به مصاااا ا ناشاااای میشااااودن
یعنی مطلبی که مربود به مص ا ا اساات به م هوم یا حکمی که مربود به
م هوم است به مص ا نسبت میده ننن ظاهرا کسانی که ادعا کردهان
که خ ا را نمیتوان شاااااناخت و این اوصااااااف فق ال اظی هساااااتن که ما
مجاز هستیم دربارها خ ا به کار ببریم به نین مغالطهاا مبتن ش هان ؛
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زیرا آننه از آیات و روایات بای اسااااات اده شاااااود این اسااااات که مصااااا ا
اوصااااااف الهی را با م اهیم ذهنی نمیتوان شاااااناخت نه اینکه م اهیم هم
وقتی در مورد خ ا به کار میرود ،اصوال معناا خود را از دست میدهن

1

 .3-2-1-2استناد به خطبه یکم نهجالبالغه
الف :توصیف

دومین اسااتناد مهمی که تشااکینت حلقه برای اثبات بینامی خ اون و ع م
وصف او دارد از نهجالبن ه استن 2است اده آنان قسمتی از خطبه یکم است
که امام علی؟ع؟ فرموده است:
َ ُ ه هَ
َ ُ َ هُ ّ َ
َ
الُ فات ع هن ُه؛ و ح اعنا اخنص به او ن ی
ء َمال اإلَالص له نْف
ص ات از

اوستن3

ب :ارزیابی
یکم :نفی صفات زائد بر ذات

در خطبه ش ا اار ی ه صا ا ا ات زا بر ذات ن ی شا ا ا ه اس ا اات نه مطلق صا ا ا ات؛
تو اا ای اینکه در اسا ااتنباد حکما و متکلمین که مؤ ی آن قرآن ،عترت� و
عقل است ص ات الهی عین ذات است نه جزه ذات و یا زا بر آنن
اگر صا ا ا ات جزه ذات و یا زا بر آن باش ا ا ا ترک یب و تع د در ذات الهی راه
مییاب ن درحالی که در توحی ذاتی اثبات شا ا ا ه اس ا اات که ترکیب و تع د در
1ن محم تقی مصباح یزدی؛ معارف قرآن ()۳-۱؛ صص 99 – 97ن
2ن محم علی طاهری؛ موجودات غیر ارگانیک؛ ص ا ااص  35و  /88مکرر در دوره های آموزش ا اای
حلقهن
3ن سی ر ی؛ نهج البالغ (للصبحي صالح)؛ ص 39ن
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1

دوم :توصیف خداوند به نامحدودیت در خطبه یکم

در ب شی از همین خطبه ،خ اون وصف ش ه استن آنجا که میفرمای :
َّالذى َل هي َس لُ َفته َح ٌّد َ ه ٌ
َمدود؛ آن کسی که ص تی ح معین ن اردن
بنابراین نمیتوان انتظار داشاات که در فاصااله ی
یک یگر آم ه باش ن

سااطر دو جمله متناقض با

2

سوم :توصیف الهی در نهجالبالغه

امیر م منان؟ع؟ در نهجالبن ه در موارد بسا ا ایار ی به توصا ا ایف صا ا ا ات الهی
پرداختهان ن برای نمونه به یک مورد اشاره میشودن

َّ
َّ
َ َ َ َ َ ُ َ ه َ ه َ َ َ َّ
الل ُْ َّم َأ هن َت َأ هه ُل هال َو هص ج ه َ
ان یل  ...و هذا مقام من أفَدك ِ
الت هوحید الذي ُه َو
َ
امل َح ام د َو ه َ
َل َك َو َ هَل َِ ََ ُم هس َتح ّق ًا َِل ذه ه َ
امل َم ادح غ هي ََ َك...؛ خ ا اون ا ا ،تویی
شااااایسااااته وص اااف نیکوننن بار الها ،اینجا جایگاه کساااای اساااات که تو را به
یکتایی که خاص توسااااات شاااااناخته و براا این ثنا گو ییها و ساااااتاییها
کسی را جز تو سزاوار ن ی

هننن3

چهارم :اندیشه اعتزالی و تعطیل صفات

ان یش ا ااهای که طاهری از آن دفاع می کن

ناننه خواه آم قرابت ز یادی با

ان یشاهی اعتزال داشاته و پیام نامطلوب آن تعطیلی صا ات اسات؛ بنابراین
نین دی گاهی با شیعه و جمع میان تشبیه و تنزیه سن یتی ن اردن
1ن رن  :من مه ا نراقی؛ أنیس الموحدین؛ ص  / 63فیض کاشانی؛ علم الیقین ،ج  ،1ص 58ن
2ن تو ی این مطلب در ادامه خواه آم ن
3ن سی ر ی؛ نهج البالغ (للصبحي صالح)؛ ص 135ن
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پنجم :تحریف سخن بزرگان

بزرگانی که اعض ا ااای حلقه در مواردی بهص ا ااورت فریبکارانه به سا ا ا نان آنان
استناد می کنن  ،این خطبه را به معنای ن ی ص ات زا بر ذات دانستهان نه
مطلق ص اتن در ادامه گ تار ی از عالمان شیعه در مورد توحی ص اتی و ن ی
ص ا ا ات زا بر ذات میآی که س ا ا نانشا ااان توس ا ا تشا ااکینت حلقه تقطیع
میشودن

1

 .1شهید مطهری�

استاد مطهری؟توضر؟ در این مورد گ ته است:
در نهجالبن ه در عین اینکه خ اون متعال با اوصاااااف کمالیه توصاااایف
ش ه است ،هرگونه ص ت «مقارن» و زا بر ذات ن ی ش ه استن از طرف
دیگر ،همننان که میدانیم اشاااعره طرف ار صاا ات زا بر ذاتن و معتزله
هرگونه صااااا ت را ن ی میکنن  :االش عر ى بازد یاد قائله ** وقال بالن یابه

املعتزلهن همین امر ساابب ش ا ه که بعضاای ب ن ارن آننه در نهجالبن ه در
این زمینه آم ه است در عصرهاا متأخرتر ساختهش ه و تحت تأثیر افکار
معتزلی بوده اساات و حالآنکه اگر فردا ان یشااهشاانا

باش ا میفهم در

نهجالبن ه که ص ت ن ی می شود ،ص ت مح ود ن ی می شود و ص ت
نامح ود براا ذات نامح ود مسااااتلزم عینیت ذات با صاااا ات اساااات نه
انکاار صااااا اات آن ناانکاه معتزلاه رنا اشاااااتاهانا ؛ و اگر معتزلاه باه نین
ان ی شهاا رسی ه بودن هرگز ن ی ص ات نکرده و قا ل به «نیابت» ذات از
1ن تشکینت حلقه در یک کار یراخنقی با تقطیع س نان استاد مطهری؟توضر؟ به ایشان این گونه
نساابت داده ان که در تعلیقیه خود بر اصااول فلس ا ه و روا ر الیساام ،قا ل به ن ی ص ا ات اسااتن
همین کار را در مورد سایر بزرگان شیعه مرتکب ش هان ن

بخش سوم :مبانی فکری عرفانوارهی حلقه
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ن1

در جای دیگری بهروشنی فرمودهان :
توحی ص اتی مانن توحی ذاتی از اصول معارف اسنمی و از عالیترین و
پر اوجترین ان یشههاا بشرا است که ب صوص در مکتب شیعی تبلور
یافته اساااااتن در اینجا فق به ب شااااای از ی

خطبه نهجالبن ه که هم

تأیی ا بر م عاسااااات و هم تو ااااایحی براا این ب ی اسااااات ،اشااااااره

میکنیمن در اولین خطباااه نهجالبن اااه نین آمااا ه اسااااااات« :اْل د هلل
ّ
الذىننن» در این جملهها نانکه میبینیم از صااااا ات نامح ود خ اون
یاد شااااا ه اساااااتن بع از ن جمله میفرمای « :ء ال االَالص له نیف
ّ
الُ فات عنه ننن» اخنص کامل ،ن ی صاااا ات از پروردگار اساااات ،زیرا
موصاااوف گواهی میده که ذاتی یر از صااا ت اسااات و صااا ت گواهی
میده که او یزا اساات یر از موصااوف و هر کس خ اون را به ص ا تی
توصااایف کن  ،ذات او را مقارن یز دیگر قرار داده و هر کس خ ا را مقارن
یزا قرار ده ننن در این جملهها ،هم براا خ اون اثبات صااا ت شااا ه

ّ

اساات «الذي لیس لُ فته حد َمدود» و هم از او ن ی صا ت شا ه اساات

ّ

ّ

«لش هادك ءل ص فة ا.ا  »...از خود این جملهها معلوم اساات که ص ا تی

که خ اون موصااوف به آن ص ا ت اساات ص ا ت نامح ود به نامح ودیت
ذات اساات که عین ذات اساات و ص ا تی که خ اون مبرا و منزه از اوساات
ص ت مح ود است که یر ذات و یر از ص ت دیگر استن رس توحی
ص اتی یعنی در و شناختن یگانگی ذات و ص

ات حقن2

و نیز فرموده است:
1ن مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار (سیرى در نهجالبالغه)؛ ج ،16ص 404ن
2ن مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار (جهانبینی توحیدی)؛ ج ،2صص 103 - 101ن
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جملهاا در نهجالبن ه هسااات که اگر ما باشااایم و همان جمله و به قبل و
بع آن نگاه نکنیم همان نظر یه منساااااوب به معتزله از آن جمله فهمی ه
میشود ،یعنی ن ی ص اتن در اولین خطبه نهجالبن ه نین میخوانیم:
َ ُ
«ننن َء ُال هاال هَالص َل ُه َن ه ُیف ّ
الُ فات َع هن ُهننن» آنجا که میفرمای َ « :و ء ال
الُفات َع هن ُه ،ل َش َ
هاال هَالص َل ُه َن ه ُیف ّ
هادك ُء ّل ص َف ٍة َّأ.ا َغ هي َُ ه َ
امل هو صوف» به نظر
میرس ا که نظر معتزله را تأیی میکن و بای قا ل به ن ی ص ا ات بشااویمن
ولی در ن جمله قبل اگر توجه کنیم میفهمیم که مقصاااااود حضااااارت
علی؟ع؟ این نیس اات ،زیرا آنجا میفرمای َّ « :الذى َل هي َس لُ َفته َح ٌّد َ هَم ٌ
دود»
آن کس ای که ص ا تی ح معین ن ارد؛ یعنی ص ا ت مح ود را ن ی میکن
نه ص ت را بهطورکلین آننه که با ذات واجبالوجود منافات دارد ص ت
مح ود است ،ص ت متناهی است ،نه ص ت یرمتناهین آن ص تی که
با موصوفی مغایر است همان ص ت مح ود است؛ وگرنه نمی شود که در
فاصااااله ی س اااطر دو جمله متناقض با یک یگر آم ه باشاااا ن رس وقتی که
َ
میفرمای « َ ََف هن َو َص َج َ
اهلل ُس هبحان ُه» منظور وصاااااف مح ود اسااااات ،زیرا
ص تی که بشر با آن توصیف میکن به مح ودیت توصیف میکن

ن1

 .2آیتاهلل جوادی آملی

آیاتاهلل جوادی در موارد متعا دی پیرامون خطباه یکم نهجالبن اه مطاالبی را
نگاش ااته اس ااتن ناننه گذش اات کتاب توحی در قرآن ایش ااان ازجمله کتبی
اس ا اات که طاهری با تقطیع و اس ا ااتنادات گز ینشا ا ای س ا ااعی در اثبات بینامی
م نظر خود داشته استن

2

استاد جوادی آملی گ ته است:
1ن همو ،مجموعه آثار (درسهای اشارات ،نجات ،الهیات «شفا»)؛ ج ،8صص  122و 123ن
2ن محم علی طاهری؛ دفاعیات 9۶؛ صص  28و 29ن
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اله ،ن ی صااااا ات زای از آن اساااااتن امام
کمال معرفت درباره ذات اق
ّ
علی؟ع؟ درباره کمال معرفت الهی میفرمای « :أول الدِن معرفته و ء ال
معرفته التُ دِق به و ء ال التُ دِق به توحیده و ء ال توحیده اإلَالص

له و ء ال اإلَالص له نْف الُفات عنه»ن

بهیقین مراد از این س نان ،سلب ص ات جمال و جنل از خ اون ی که
در ساااااراسااااار قرآن کریم و نصاااااوص عترت طاهرین� به همین صااااا ات
متصف ش ه نیست ،بلکه سلب ص ات زای بر ذات است و شاه این
َ
ادعا ،ادامه گ تار آن حضاارت اساات که میفرمای « :لش هادك ءل ص فة أ.ا
ّ
غیر املوصوف و شهادك ءل موصوف أنه غیر الُفة»؛ یعنی دلیل ن ی ص ات
از ذات این اساااااات که هر صااااا ت ،گواهی بر مغایرت با ذات موصاااااوف
میده و هر موصااااوف شاااااه بر مغایرت با صاااا ت اساااات و ون تنها آن
صااا اتی گواه بر مغایرت با موصاااوف هساااتن که زای بر ذات و ج ای از آن
باشااااان  ،رس کمال معرفت خ ا ،ن ی اینگونه صااااا ات و درنتیجه اثبات
تمام صااااا ات کمالیهای اسااااات که عین ذات او بوده ،همانن ذات و ی،
نامح ود و یرمتناهیان ن
رس شاااناخت خ ا ،آنگاه به کمال میرسااا که کماالتی که به او اساااتناد

داده میشاااااود ،نظیر «العلمي ،القدِر و اْلی الذی ال ميوت ،»...همگی عین
َ
ذات او دانساااااته شاااااون و شاااااناخت عالم نیز آنگاه به کمال میرسااااا که
صااا اتی که به آن اساااناد داده میشاااود ،نظیر م لو بودن ،احتیاج ،فقر و
ذات ملزوم و
ااااعف ،از لوازم زای بر آن شاااامرده نشااااون زیرا الزم ،خارج از ِ
متأخر از آن بوده و درنتی جه در متن ملزوم راه ن ارد بلکه این صااااا ات به
َ
عالم راه یاب ن1
متن ذات و هویت
1ن عب اهلل جوادی آملی؛ فلسفه صدرا؛ ج  ،1ص 199ن
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در جای دیگری در ش اارح روایتی از امام ر ااا؟ع؟ بهص ااراحت بیان کردهان که
مراد از آن صاا ا اتی که بای ن ی بشا ااون فق صاا ا اتی هسا ااتن که زا بر ذات
هس ا ااتن
هستن ن

ون تنها همان ها هس ا ااتن که به مانن موص ا ااوف دل یل مغایرت
1

 .3مالصدرا�

مرحوم ص ا ا ا رالمتالهین شا ا ایراز ی� در کتاب گرانس ا اانگ خود حکمت
متعالیه در س ر سوم دالیل متقنی بر رد عقی ه کسانی که ص ات الهی را زا
بر ذات و یا خارج آن میدانن ارا ه کرده است تا نشان ده این گونه نیست که
ص ات الهی مطلقا نبای وصف شون آن نانی که عرفان واره حلقه رن اشته
اس ا ااتن تنها صا ا ا اتی از د ی گاه مرحوم صا ا ا ر المتالهین شا ا ایراز ی� ن ی
میشا ااون که خارج و یا زا بر ذات باشا اان و این همان برداشا اات صا ااحی از
خطبهی اول نهجالبن هی امیر م منان علی بن ابیطالب؟ع؟ استن
ص رالمتالهین� در عباراتی اشاره می کن :

و قد وقع َ ءالم موال نا و إمامنا مو یل العارفو و إمام املوحدِن ما یدل عیل
نْف ز یادك الُ فات هلل تعایل بأبلغ وجه و آ ءده حیث قال َ َط ة من َط ه

املش هورك :أول الدِن معرفتهننن و هذا الكالم الش ر یج مع وجازته متض ن

أل ءثر املس ائل اإلةیة ِ راهیهنا و لنش ر إیل ن ذ من ِيان أس راره و أ وذ من ءنوز

أنواره؛

در کنم موال و اماااام ماااا ،موالی عاااارفاااان و اماااام موحااا ان باااه بهتر ین و
محکمترین وجه عباراتی در ن ی ز یادت صاا ات برای خ اون متعال آم ه
اسااااتن ازاینرو ی در یکی از مشااااهورترین خطبههایی فرموده اساااات :ول
1ن همو ،عليبنموسيالرضا؟ع؟ و الفلسف ا لهی ؛ ص 50ن
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ال ین معرفتهننن این کنم شر یف در عین فشردگی متضمن بیشترین متال
الهی با براهین خودا میباش

ن1

سا ا ا س در تو ا ا ای خطبااه رس از عباااراتی اشا ا اااره می کنا  :قول امااام؟ع؟ در
«لشهادك ءل صفة أ.ا غیر املوصوف و شهادك ءل موصوف أنه غیر الُفة» اشاره
به برهان ن ی صاا ات عار

بر ذات دارد ه این صاا ات فر

آن نانی که اشاعره می گو ی و یا حادث باشن ن

شاا ه باشاان

2

 .4امام خمینی�

امام خمینی� در شرح خطبه یکم نهجالبن ه میفرمای :
کمال توحی  ،ن ی صااا ات زا ه از حق اسااات و بای موح کامل صااا ات
زای بر ذات را اسااقاد نموده و آنها را از ذات ساالب کن و آنها را در مرتبه

ذات ن ان ؛ و این معنی را به قرینه عبارت ذیل فرمایی مولی« :لش هادك
ّ
ءل صفة ّأ.ا غیر املوصوف» ذکر کردهان ن3

همننین امام� در جای دیگری در تو ای یکی از احادیث شاار ی ه اشاااره
می کن که توصیف صحی از خ اون امری مطلوب استن
از تأمل در این ح یث شااریف و ت بر درساات در صا ر و ذیلی معلوم شااود
که مقصود از ن ی توصیف حق ،ت کر نکردن در ص ات و توصیف ننمودن
حق مطلقا نیساااااات ننن زیرا که در این ح یث امر فرمود به ن ی تعطیل و
تشااابیه -ناننه در بعض روایات دیگر  -و این خود بیت کر در صااا ات و
علم کامل به آنها صاااااورت نگیرد بلکه مقصاااااود آن جناب آن اسااااات که
توصیف ننماین به آننه الیق ذات مق

حق تعالی نیست ،متل اثبات

1ن محم ص رال ین شیرازی؛ الحکم المتعالی ؛ ج  ،6صص  135و 136ن
2ن همانن
3ن سی روحاهلل خمینی؛ تقریرات فلسفه؛ ج ،2ص 244ن
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صااااورت و ت طی و یر آن از صاااا ات م لو که منزم با امکان و نقص
است تعالی اهلل عنهن
و اما توصاایف حقتعالی به آننه الیق ذات مق

اساات ،که آن در علوم

عالیه میزان صحی برهانی دارد ،رس آن امر مطلوبی است که کتاب خ ا
و سااانت رساااول؟ص؟ و احادیث اهلبیت� از آن مشاااحون اسااات و خود
حضرت نیز در این ح یث شریف اشاره به میزان صحی برهانی به طریق
اجمال فرموده استننن1

و در راس ا ااخ به یکی از قا لین به الهیات تنزیهی نیز فرمایش ا ااات دقیقی مطرح
کردهان که در اینجا مجال پرداختن به آن نیسا ااتن 2همننین از سا ااایر بزرگان
ش ا اایعه تو ا اایحاتی در این رابطه وجود دارد که خوانن ه فا ا اال را به تحقیق
بیشتر در این رابطه ارجاع میدهیمن

3

1ن سی روحاهلل خمینی؛ شرو چهل حدیث (اربعین حدیث)؛ ص 542ن
2ن رن  :محم محم ا گیننی؛ «اسم مستأثر» در وصیت امام و زعیم ا کبر؛ ص 49ن
3ن برای نمونه :رن  :منمه ی نراقی؛ أنیس الموحدین؛ ص ا ااص  64و  /65س ا اای محم حس ا ااین

طباطبایی؛ الرس ا اااتل التوحیدی ؛ ص  /11جع ر س ا اابحانی؛ اإللهیات علی هدى الکتاب و الس ا اان و
العقل؛ ج ،2ص 40ن

فصل دوم :راهنما شناسی
 .1ضرورت وجود راهنمایان الهی
ازجمله مس ا االمات ادیان الهی آن اس ا اات که پیامبرانی از جانب خ اون برای
ه ایت انسانها برانگی ته ش هان ؛ بنابراین یکی از اصول همه ادیان ،باور به
رسااالت انبیاه الهی اسااتن ب ون پیامبران الهی بشاار بهواسااطهی عقل خود و یا
رواهای دیگر بهتنهایی نمیتوان به سعادت و کمال نا ل آی ن
ازاینرو ی خا اونا متعااال برای ها ایاات بش ا اار تنهااا بااه ها ایاات تکوینی او
بساان ه نکرده و با ارسااال پیامبران و کتب آساامانی در قالب وحی ،با گونهای از
ارشا اااد و رهنمونی که آن را ه ایت تشا ااریعی مینامن به تربیت بشا اار پرداخته
اسا ااتن همننین در مکتب شا اایعه ،رس از رسا ااول مکرم اسا اانم؟ص؟ ،ا مه�

راهنمای بشر بهسوی خ اون میباشن ؛ بنابراین مجاری فیض الهی مطابق با
عقی ه شیعیان ،تنها پیامبر؟ص؟ و ا مه� هستن ن
در عرفان واره حلقه اما تنها واسا ااطه میان انسا ااان و خ اون ش اااعور کیهانی
دانساااته شا ا ه اساااتن از ساااوی دیگر در نظام معرفتی آنان مجاری فیض الهی
بههیچوجه ارتباطی با معصومین� ن اشته و همه امور به دست شبکه شعور
کیهانی و ابلیس میباشا ا ن باالتر از آن در این عرفان واره گاهی اهانتهایی به
انبیاه و اولیای الهی صورت گرفته استن

1

1ن برای نمونه اهانت بنیان گذار این تشکینت نسبت به حضرت سلیمان نبی؟ع؟ن
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همننین اس ا ااتعانت و توس ا اال به راهنمایان دینی در تش ا ااکینت حلقه در
مواردی مس ا ااتقی ما و در رارهای اوقات با کنایه مورد انکار قرارگرفته اساا ااتن از
س ااوی دیگر ت س اایر این تش ااکینت از وحی ،کامن تقلیل آن به قوانین موجود در
هسا ااتی اسا ااتن ازآنجایی که پرداختن به همه موارد گ تهش ا ا ه در این نوشا ااتار
امکانرذیر نیسا اات تنها به اسا ااتعانت از راهنمایان دینی و جایگاه آن بزرگواران
در هن سه و نظام فکری عرفان واره حلقه میپرداز یمن

 .2استعانت از اولیاء الهی
در عرفان واره حلقه پیرامون توحی در اس ا ااتعانت همس ا ااوییهایی با وهابیت
دی ه میشااودن رد اسااتعانت و کمک خواسااتن از اولیاه الهی در این تشااکینت
به بهانهی ح ظ توحی است؛ بنابراین الزم است ابت ا پیرامون جواز استعانت
از راهنمایان دینی از منظر عالمان شاایعه نکاتی بیان شااود ،س ا س دی گاههای
بنیان گذار تشکینت حلقه را مطرح و نهایتا مورد ارزیابی قرار دهیمن
کلمه «اس ااتعانت» در لغت از ماده «عون» و به معنای یاری خواس ااتن آم ه
اس ا ااتن 1و در اص ا ااطنح کنمی «توحی در اس ا ااتعانت ،یعنی تنها از او کم
خواستن و تنها از او استم اد کردن و تنها به او اعتماد کردن»ن

2

انسااان موح آن نانی که جز خ ای یکتا را پرسااتی نمی کن  ،در حیات
دنیوی و اخروی خود نیز جز او از هیچ کس طلااب یاااری نمی کن ا ن از همین
روساات که خ اون ساابحان توحی در اسااتعانت را بر توحی در عبادت عطف
1ن س ا اای علیاکب ا اار قرشا ااای؛ ق ا اااموس ق ا اارآن؛ ج ،5ص  /70حسا اااین را ا ااب اصا ا ا هانی؛ مف ا ااردات
ألفاظ القرآن؛ ص 598ن
2ن مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار (آشنایی با قرآن )5 -۱؛ ج ،26ص 107ن
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کرده و به مس ا االمان امر می کن که هر روز و هر ش ا ااب در نمازهاا رنج گانهاا
َّ َ َ ه ُ ُ َ َّ َ َ
اك ن هس َتع ُو»1ن جا ا کردن عبااادت و اس ا ااتعاااناات از
بگو یا « :إِ اك نعب د و اإِ
یک یگر و اس ااتعانت از یر خ اون خنف قرآن کریم اس ااتن رس مس االمان جز
خ ا را نمیپرست و جز از او طلب یارا نمی کن ن

2

 .2-1جواز استعانت از غیر خداوند بدون نگاه استقاللی
ساا ا الی که در اینجا مرتب با عرفان واره حلقه مطرح میشا ااود آن اسا اات که با
تعری ی که از توحی در استعانت بیان ش آیا کمک و استعانت از یر خ اون
جایز است
راسخ آن است که میان توحی در استعانت با استم اد از م لوقات الهی
تا زمانی که آن ها را مس ا ااتقل از خ اون متعال ن انیم منافاتی وجود ن ارد؛
بنابراین آننه موجب شر است نگاه استقنلی و عر ی و بری هی از خ اون
به راهنمایان الهی میباش ن
انبیاه و ا مه اطهار� انس ااانهای کامل و فانی فی اهلل هس ااتن که به اذن
الهی قادر به تصرف در کا نات و مادون خود میباشن ؛ بنابراین آن نانی که
بزرگان تأ ک ی کردهان «دس ا ااتور اطاعت از رس ا ااوالن الهی و اولوا ا مر با توحی
عبادی و «معبود بالذات» بودن خ ای س ا اابحان منافاتی ن ارد»ن 3و «اینطور
نیست که هرگونه کم گیرا از یر و اعتماد به یر قبی باش »ن
1ن فاتحه5 :ن
2ن ر  :جع ر سبحانی؛ دلیل المرشدین إلی الحق الیقین؛ ص 73ن
3ن عب اهلل جوادی آملی؛ هدایت در قرآن؛ ص 75ن
4ن مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار (آشنایی با قرآن )5 -۱؛ ج ،26ص 107ن
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 .3استعانت از اولیاء الهی در عرفان واره حلقه
عرفان واره حلقه در توحی عبودی و توحی در اس ا ااتعانت دارای کجان یشا ا ای
میباش ا ن طاهری در اسااا نامهی تشااکینت و در قالب یک اصاال به گونهای
کنایهآمیز برخی اعتقادات شیعیان را مورد اهانت قرار میده ن
این در حااالی اس ا ا اات کااه در آموزههااای اصا ا ایاال مکتااب تش ا اایع کس ا اای
ش ا صپرساات یا مردهپرساات یا مکان پرساات نیسااتن او تنها واسااطهی میان
انسا ااان و خ اون را در دریافت راسا ااخ ،هوشا اامن ی میدان و قا ل اسا اات در
مقولهی درخواست و استعانت نبای هیچ کسی را واسطه قرار دادن
طاهری گ ته است:
اصااااال :نام خ اون در ر

همهی نام ها قرار دارد و خوان ن و اساااااتعانت

فق سزاوار اوست و نقض آن شر استن (اصل اجتناب از من دون اهلل)ن
مهمترین مصااادیق بارز شاار عبارتان از :ش ا صپرسااتی ،روحپرسااتی،
مردهپرسااااتی ،1مکانپرسااااتی ،کتابپرسااااتی ،خودپرسااااتی ،دنیاپرسااااتی،
1ن استم اد از ارواح مق سه ،خواه به صورت درخواست دعاه باش یا به صورت درخواست انجام
فعل (بهبودا بیمار و بازگردانی ن گمش ه و ننن) بنمانع استن رایج در میان مسلمانان به هنگام
توسا ال به ارواح مق س ااه همان درخواس اات دعاه و اینکه ،روح مق

پیامبر از خ اون ب واه که

خ ا گناه او را بب ش و حاجت دنیوا و یا اخروا او را برآورده کن و با اینهمه درخواست انجام
فعل مانن  :بهبودا بیمار ،آزاد شا ا ن اسااایر ،رفاه در زن گی با درخواس اات دعا از نظر دلیل یکس ااان
میباشن ن
نین درخواستهایی هرگز عبادت ارواح مق سه و پرستی آنها نیست ،زیرا درخواست کنن ه،
در آن ها نه به «الوهیت» معتق اسا ا اات و نه به ربوبیت و نه آن ها را خ ا (و لو خ اا کو ا )
می ان یش ا ا و نه کارگردان جهان آفرینی و یا ب شا اای از آن و نه معتق اسا اات که ب شا اای از افعال
خ ا ،به آن ها وا گذار شا ا ا ه اسا ا ات ،بلکه آنان را بن گان را و فرمانبر درگاه خ ا میدانن که در
زن گی دنیوا کو

ترین خنفی را مرتکب نش هان ن (جع ر سبحانی؛ آیین وهابیت؛ ص )244ن
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ظاهرپرستین بین انسان و خ ا ،تنها واسطهای که وجود دارد ،هوشمن ی
و ش اااعور الهی (ی اهلل) اس ااات ،که به صااااورتهای م تلف نقی ی اللهی
خود را ای ا نموده ،پل ارتباد عالم رایین و عالم باال میباش

ن1

در جای دیگری تأ کی کرده است:
خ امحور ی ویژگی ی

حرکت عرفانی اسااااات و با دیگر محور ی (ازجمله

خودمحور ی) مغااایرت داردن عااارف ،هم قرب خ ا اون ا را بااهعنوان ه ا ف
برگزی ه اسااااات و هم برای رسااااای ن به آن ،فق از خود خ اون اساااااتعانت
میجوی و بنابراین ،بههیچوجه رو ی خود را از سااوی او به هیچ سااوی دیگر
برنمی گردان

ن2

همننین بنیان گذار حلقه در یک اص ا اال که آن را قانون ارتباد انس ا ااان با خ ا

میدان از آیهی ششم سوره مبارکه فصلت و از عبارت قرآنی «فاستقی وا الیه»
اوال :سعی در تعمیم نبوت و برابری همه انسانها در مقوله وحی دارد تا ع الت
الهی زیر س ا ال نرود و ثانیا :با حذف نقی واسااطهای راهنمایان الهی در حین
اتصاااال تنها نیاز به مربی این تشاااکینت را جایگزین کرده اسااات و ثالتا :باب
ارتباد با روحالق

را برای همگان 3گشوده استن

اصااااال :هنگامی که انساااااان از خ اون درخواساااااتی داشاااااته باشااااا  ،بهطور
مسااااتقیم از خ ا درخواساااات می کن ن «ایاك نس تعو» 4فق (مطلق) از تو

کم میجوییمن
َ َ َّ
ُ َّ َ
«ق ل ا ا ان ا َِش ٌَ مثلكم ُِوحي ا ّم ا ا اةكم ال ه واح د ف اس تقی وا الی ه و
1ن محم علی طاهری؛ عرفان کیهانی (حلقه)؛ صص  119و 120ن
2ن همو؛ انسان و معرفت؛ ص 68ن
3ن حتی افرادی که فاق دین و اعتقاد هستن ن
4ن فاتحه5 :ن
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شرءو»1.

«بگو :من بشاااری هساااتم متل شاااما که به من وحی میشاااود ،خ ای شاااما
خ ایی است یگانه ،رس مستقیم به سوی او بروی و از او ا ستغ ار بطلبی
و وای بر مشرکین (کسانی که «فاستقی وا الیه» 2را نقض می کنن )»ن

اما درخواسااااات انساااااان از طریق هوشااااامن ی الهی و یا بهطور قراردادی از
طریق شبکهی شعور کیهانی راسخ داده خواه ش :
ًَ
َ
ّ
َ َُ ً
یكل َم ُه ُ
اهلل اال َوحیا او من ورآيء ح اب أو ِرس ل رس وال
«و ما ءان َلبش ٍر ان
َ
فیوحي ِاذنه مایش اء»« 3.و هیچ بشااری را نرس ا که خ ا با او س ا ن بگوی
جز به وحی مسااتقیم یا از رشاات مانعی یا رسااولی ب رساات که به اجازهی او
آننه را ب واه وحی کن ننن»ن
و هیچ انسااااانی از این قاع ه مسااااتثنا نیساااات ،رس نام انسااااان به هر کس
اطن شود ،بای مطابق نمودار زیر در جایگاه خود قرار بگیردن
همننین اگر نام انسان از رو ی کسی برداشته شود ،دیگر در این زمره تلقی
نشاااا ه و کمال او از صااااورت انسااااانی خارج میشااااود و دیگر در ار وب
کمال و تعالی که در مورد انسااااانها صاااا

می کن  ،قابل بحث و بررساااای

ن واه بود و بای بهعنوان موجودی یر از انساااااان تلقی شاااااود؛ در یر این
صاااورت گذشاااته از نقض آیههای شاااری ه فو  ،ع الت الهی را نیز مبنی بر
برابری همهی انسانها در مقابل خ اون  ،ز یر س

1ن فصلت6 :ن
2ن همانن
3ن شوری51 :ن
4ن محم علی طاهری؛ انسان از منظری دیگر؛ ص 93ن

ال میبردن4
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 .4جایگاه راهنمایان الهی در هرم هستی
مطابق با آننه گ ته شا ا ا در نظام توحی ی عرفان واره حلقه برای ش ا ااناخت و
ارتباد با خ اون هیچ جایگاه و یژهای برای انبیاه و اولیاه الهی وجود ن اشااته،
کامن حذف گردی هان و در یک ادعای یر م لل با نین برداش ا ااتی ،یکی از
علل حمله موجودات یر ارگان یک به انساا ااان را نقض اس ا ااتعانت از خ اون
دانسته و بیمار یهایی همنون افسردگی و گرفتگی روانی را به این مسئله رب
دادهان ن

1

درحالی که مطابق با اعتقادات شایعه «بر اساا

توحی ربوبی ،تنها هو یت

مساتقل در ساراسار هساتی ،ذات خ ای سابحان اسات و فق او رب العالمین
است و دیگران همه مجار ی فیض خ اون هستن ن

َّ ُ ُ ُ َّ ٰ
ٱلس َٰم َوت َو
هر ه در طبیعت و مافو آن است مشمول اصل کلی «هلل جنود

َ
ٱألرض» 2اس ا ااتن همان گونه که در جهان طبیعت هر یک از خا  ،آب ،آتی،
1ن وقتی انس ااان جهت خود را بهس ااوی خ اون تنظیم نکرده باشا ا و در مس اایر مس ااتقیم بهس ااوی او
حرکت نکن ؛ یعنی وقتی دیگری را به خ ا ترجی میده یا به کسا ااای یا یزی یر از او نیز امی
دارد و توکل میکن  ،جهت را گم کرده اساااتن نین کسااای د ار ش اار اس اات؛ یر خ ا را در نظر
دارد و به پیمان«ایا نس ااتعین»رایبن نیساااتن در این ص ااورت گروهی از موجودات یر ارگانیک
گروه  Aکااه میتوان آنهااا را «جهااتبااان»ن اامی ا  ،او را موردحملااه خود قرار میدهن ا ن این حملااه
میتوان بهصا ااورت نامحسا ااوس ااای ات ا افت و ب ون اینکه فرد متوجه باش ا ا گرفتاری او ناشا اای از
یساات ،او را مورد آزار قرار ده نبرای متال ،با دخالت جهتبانان ،آن دسااته از افراد که در تعیین
جهت د ار خطا هس ااتن  ،بهجای آرامی و اطمینان ناش اای از ذکر خ اون  ،ا لب در افس ااردگی و
گرفتگی روانی به سر میبرن ن (محم علی طاهری؛ موجودات غیر ارگانیک؛ ص )26ن
2ن فت 7 :ن
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هوا و مانن آن ،کار ی مشا ص بر عه ه دارد ،در ماورای طبیعت نیز هرک ام از
فرشتگان وظی ه م صوصی دارن ن
فرش ا ااتگان موس ا ااوم به « م برات امر» که عالم طبی عت را اداره میکنن به
خانههای ا مه� رفتوآم میکنن تا من عر

ادب به محضر آن ذوات

نورانی ،گزارا امور را ارا ه دهن ؛ بنابراین ،امامان معص ا ااوم� در یر ا یام و
ل یالی ق ر هم مهمان ار من کهای هس ا ااتن که کارهای گوناگونی را که مأمور
اداره و اجرای آن هستن  ،به عر صاحب زمین و زمان برسانن ن
َ
ُه ََُ هَ َ َ
املال كة َو َم هو ض ُع س َّ اهلل  1»...بهروشنی بر
تعابیری همنون « هَن ُن ُ ...متلج
این مطلب که امام ،عه هدار کارهای باطنی جهان نیز هسااات داللت داردننن
روایات دیگری هس اات که در آنها سا ا ن از وس اااطت امام در فیض یابی همه
َ
امل هؤ امن َو؟ع؟ َِ َ
زمین اساات؛ نان که امام صاااد ؟ع؟ فرمودَ ...« :ء َان أم ُیَ ه ُ
اب اهلل
َ َّ
َّ
َ ه َ َّ
َه َ ُ
َ َ َ ََ َ َ َ َ َ
الذي ال ُِؤ َت إال م هن ُه َو َس یل ُه الذي َم هن َس لك ِغ هير اه ه لك َو ءذ لك هجیر ي األ َّئة
َ
َ ََُ ُ َ َ هَ
َ ه ََ َ
َ َ
ً َ
هُ َ
اهلل أ هر ء َان األ هرض أ هن َت َید ِأ ههل َْا َو ُح ّ َت ُه ال َبال غة َعیل
اِلدى َواحدا َِ هعد َواح ٍد جعلْ ُم
َ ه َ ه َ ه َ ه َ َ ه َ ه َ َّ
2
الث ََ ى»...ن
من فو ق األرض و من َتت
هر دو ب ع عالم تحت وال یت ا مه� اسا ا اات و همان گونه که کوه مانع
َ
َ َٰ َ َ َ
س أن َتی َد م» 3وجود
ا ا ااطراب و لرزا زمین اسا ا اات؛ « َو َج َعل َن ا یف ٱألرض و
َََُ ُ ُ َ َ
اهلل أ هرء َان
مبار امام معص ا ااوم؟ع؟ نیز مانع ا ا ااطراب زمین و اهل آن؛ «جعلْم
هَ
َ ه َ َ ه َه ُ َ ه ً َ
َ َ
األ هرض أ هن َت َید هم» 4و مانع متنش ای ش ا ن زمین اساات؛ «لو ِقيت األرض ِوما ِال
1ن محم بن یعقوب کلینی؛ الکافی؛ ج  ،1ص 221ن
2ن همان ،ص  /196محم باقر مجلسی؛ بحار األنوار؛ ج  ،25ص 359ن
3ن انبیاه31 :ن
 .4محم بن یعقوب کلینی؛ الکافی؛ ج  ،1ص 197ن
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َ َ
َّ َ
َ
َ ه َه َ  ََ َ 1هَ ُ َ َ َ َ ه
َ
و م هن ُح ّ ٍة ل َس اَ هت
ام من ا ،ل َس اَ ت ِ أهلْ ا» « ،ل هو َل ت األ هرض ط هَف ة ع ٍ
إم ٍ
َ
ه َ 3 2
ِأهلْا» »ن

بههررو ی «هر فعل و تغییری که در نظام هستی از ناحیه خ اون ی ب واه
ص ااورت گیرد ،نه مس ااتقیم بلکه توسا ا م برات یعنی فرش ااتگان خاص انجام
می گیرد ،اما ازآنجا که آنان با خ اون ارتباد ن ارن  ،لذا آنان باواس ا ااطه و علل
میااانجی دیگری یعنی امااامااان اطهااار� ارتباااد برقرار نموده و تکلیف و
مأمور یت خود را از آنان کسب مینماین »ن

4

4ن ابنبابویه ،محم بن علی ،کمالالدین و تمام النعم  ،ج1؛ ص 204ن
5ن همو ،عیون أخبار الرضا؟ع؟؛ ج1؛ ص 272ن
6ن عب اهلل جوادی آملی؛ تسنیم ،ج  ،6صص  524و 525ن
4ن محم حسن ق ردان قراملکی؛ راز خلقت و بقا؛ ص 366ن

فصل سوم :فرجام شناسی
در این ب ی از کتاب آننه پیرامون فرجام ش ا ااناس ا اای عرفان واره حل قه مورد
بررسی قرارگرفته عبارت است از1 :ن جان س ار ی 2ن عذاب قبر 3ن س ال قبر 4ن
تناسخن

 .1لحظهی جانسپاری
پیی از پرداختن به روایت عرفان واره حلقه از جانسا ا ا ار ی افراد ،الزم اس ا اات
نکاتی پیرامون اهمیت و جایگاه معاد و مر بیان گرددن
 .1-1اهمیت و جایگاه معاد
یکی از اصا ااول جهان بینی اسا اانمی که از ارکان ایمانی و اعتقادا دین اسا اانم
اس ا اات ،اص ا اال ایمان به زن گی جاوی و حیات اخروا اس ا ااتن ایمان به عالم
آخرت ش اارد مس االمانی اس اات ،یعنی اگر کس اای این ایمان را از دس اات ب ه و
انکار کن از زمره مسلمانان خارج استن 1مسئله معاد از تمامی مباحث دینی
مشااکلتر و معضاالتر اساات و لهذا ع هاا معتق ن که ص ا درص ا تعب ا بای
آن را رذیرفتن

2

اما در عرفان واره حلقه ناننه خواه آم تجربه های شا ا ا ص ا اای جایگزین
1ن مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار (زندگی جاوید یا حیات اخروى)؛ ج2؛ ص 501ن
2ن همو ،مجموعه آثار؛ ج4؛ ص 670ن
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آموزههای وحیانی ش ه است و از این بابت در مورد معاد و مراحل آن انحرافاتی
ر ی آم ه استن
در این ب ی پیرامون مر و لحظه جانسا ا ار ی انساااان مقایساااهای میان
دی گاههای عرفان واره حلقه با دین مبین اسنم صورت گرفته استن
 .1-2مرگ
واژه مر در فارسا ای به معنای مردن ،جان سا ا ردن ،بیجان شا ا ن ،از دس اات
دادن نیرو ی حیوانی و حرارت ریزی ،فنای حیات ،نیساات شا ن زن گانی ،از
ِ
گیتی رفتن و در گذشاا اات اساا ااتن از این واژه در عربی به موت ،ممات ،فوت،
اجاال وننن نااام میبرن ا ن 1موت را ا ا ا ا حیااات و رفتن توان و قوت از شا ا ایه
میدانن ن

2

آدمی با جانسا ا ا ار ی در دنیا و ورود به برزخ مرحلهی ج ی ی از حیات را
به خود میبین ن جان دادن م منان و یر م منان هرگز یکس ا ااان نبوده و به کلی
مت اوت استن
در ادبیات دینی از جان س ار ی به احتضار ،سکرات و مرات موت تعبیر
شا ه و آداب 3و ادعیهای 4در این زمینه توصاایه شا ه اساات؛ اما در تشاایکنت
حلقه تقریر دیگری از جانس ار ی افراد وجود داردن
1ن عب اهلل جوادی آملی؛ معاد در قرآن؛ ج  ،4ص 181ن
2ن الما اایم و الا ااواو و التا اااه صا ا ٌال صا ااحی ی ا ا ل علا اای َذها اااب القا ااوة ما اان الشا ااوهن منا ااه َ
الما ا ساوت:
خنف الحیاةن ابن فار ؛ معجم مقاتیس اللغ ؛ ج ،5ص 283ن
3ن محم ا ا ا ا ا باقر مجلس ا ا ا ااای؛ بحا ا ا ا ااار األنا ا ا ا ااوار؛ ج ،78ص  ،230با ا ا ا اااب  5آداب االحتضا ا ا ا ااار و
حکامهن
4ن همان ،ج ،92ص  ،342باب  122ال عاه عن االحتضارن
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در دین اس ا اانم «جان دادن برای م من بس ا اایار س ا ااهل و راحت اس ا اات و بر
اس ا ااا

برخی روایات مانن آن اس ا اات که انس ا ااان گل خوش ا اابویی را بو کن و

ناگهان خود را در باغهای بهشت ببین ن 1اما برای منافق و کافر بسیار س ت و
س ا اانگین اس ا اات؛ نان که ب واهن دن ان کسا ا ای را ب ون ت

یر بکش ا اان یا

انگش اات او را ب ون بیهوشا ای مو ااعی قطع کنن  ،یا پزش ااکی ب واه ب ون
ت

یر و بیهوشا ای قلب بیمار ی را عمل کن یا ناخنی را از گوشااات انگشااات

جاا ا کناا ن جااان کناا ن کااافر و منااافق بااهمراتااب شا ا ا ا یاا تر و جااانکاااهتر از
اینهاست»ن

2

 .1-3عرفان واره حلقه و لحظه وقوع مرگ
 .1-3-1توصیف

باور م سااس حلقه پیرامون لحظهی جانسا ار ی انسااانها بر این اسااتوار اساات
که س تی و سکراتی برای آدمی در حین مر وجود ن اشته و همهی انسانها
بهراحتی جان میدهن ن طاهری گ ته است:
با توجه به این که مر  ،تجلی رحمت خاص و و یژهای اسااااات که شاااااامل
حال همه میشااااود ،در لحظهی وقوع ،بساااایار دل ذیر و خوشاااااین اسااااتن
همااهی مااا در لحظااه ی ج ا ا شااااااا ن از جسااااام خود ،شااااایرینی و لااذت
وصاافنارذیری را خواهیم شاای که مربود به همین لطف و رحمت ویژه
استن3

1ن محم بن یعقوب کلینی؛ الکافی؛ ج  ،1ص 35ن
2ن عب اهلل جوادی آملی؛ معاد در قرآن؛ ج  ،4ص 211ن
3ن محم علی طاهری؛ انسان و معرفت؛ صص  235و 236ن
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شیرین سازی لحظهی مر در تشکینت حلقه ازآنروست که طاهری معتق
اساات بساایاری از افراد به خاطر تر

از مر دین گریز شا هان ؛ بنابراین او روی

به سادهساز ی و تحریف حقیقت آن آورده استن
این ماجرایی که ع ه زیادی د ار تر

و وحشاات ش ا ن از مر  ،از شااب

اول قبر ،از فشار قبر و از لطف الهی ناامی ش ن و نسبت به خ ا د ار آن
سااااوه ت اهمات شاااا ن  ،اینجا این تجربه ،برای آنها نشااااان خواه داد که
اینطور ی نیستن1

دالیلی که طاهری برای آسا ااان و لذتب ی بودن جانس ا ا ار ی انسا ااانها ارا ه
میده شواه ی است که بهزعم وی کامن تجربی و ناشی از ارتباطاتی است
که با ارواح س اارگردان در جلس اااتی موس ااوم به تش ااعش ااع دفاعی داش ااته اس ااتن
بههرحال و ی هیچ گونه مسا ااتن ات دینی برای باورهای خود در زمینه شا اایرین
بودن جانس ار ی همه انسانها ارا ه ن اده استن
رهبر عرفااان وارهی حلقااه بااا جااایگزین کردن تجااارب شا ااا صا ا ای بااهجااای
نصوص وحیانی در مورد مر گ ته است:
تجربهای که از تشاااعشاااع دفاعی به دسااات آوردیم و صاااحبت با هزاران هزار
کالب ذهنی که تا کنون که از آنها من ،این س ال را پرسی م که آیا لحظهی
جااا ا ی لحظاااهی تل ی بوده از کاااالبااا هاااای ذهنی کاااه در ان جاااار،
آتیسوز ی ،سوان و مواردی که به نظر ما خیلی س ت میآی  ،حتی یک
مورد هم نشنی م که یک کالب ذهنی ،گ ته باشن که مر ما س ت بود،
حتی یک موردن2

1ن محم علی طاهری؛ دوره هفتم؛ ص 225ن
2ن همان ،صص  224و 225ن
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و ی در جای دیگری گ ته است:
صااااارفنظر از این که گونه ،کجا و براثر ه ،مر ات ا بیافت  ،لحظهی
ج ا ی ،شااایرینترین لحظه اساااتن حاال ما می گوییم خیلی ب جان داد،
ب مرد ،ببینی که ه کرده بود که اینطور ی مرد و خنصاااااه صاااااحبت از
مر ب می کنیم درحالی که مر ب ن اریم ،ه مهاا شااااایرینی ،آزادی و
رهایی استن1

و در کتاب موجودات یر ارگانیک نگاشته است:
تجربااهی مر برای همااه شااااایرین اساااااات و حتی مر هااای دلخراا در
لحظهی وقوع برای خود فرد س ت و دردنا

نیستن2

 .1-3-2نقد و بررسی
یکم :پرهیز از افراطوتفریط

هر ن ممکن اساات افراد و احیانا گروههایی در رارهای از موارد دینی همنون
مسئله مر وننن ز یادهرو ی نماین اما وجود نین اش اص و ت کراتی مجوز ی
برای تحر یف آننه دین در مورد حقیقت مر و لحظهی جانس ا ا ار ی انسا ااان
معرفی بیان کرده است نمیباش ن
دوم :ارتباط با ارواح و تجارب نزدیک به مرگ

ادعااای برقراری ارتباااد بااا ارواح توسا ا ا طاااهری حتی اگر ممکن هم باااشاا ا ا
عمومیساااز ی آن کار صااحیحی نیساات و اساااسااا ارتباطی با عرفان و شااناخت
خ ا ن اشته و ب ون عر ه بر نصوص دینی حجیت ن اردن همننین بسیاری
1ن محم علی طاهری؛ دوره هفتم؛ ص 224ن
2ن همو ،موجودات غیر ارگانیک؛ ص 40ن
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از گزاراهای موجود راجع به تجارب نزدیک به مر  ،آن را همراه با سا ا ا تی و
عذاب توصیف نموده است؛ بنابراین ادعای طاهری قابل خ شه استن
سوم :ترویج اباحه گری با آسانسازی مرگ

س نان ناروای طاهری در اطراف معاد که ب شی از آن پیرامون لحظهی جان
س ا ردن آدمی بیان گشاات ،دارای فرجام نامطلوبی برای پیروانی میباش ا و از
آن حیث که کی یت جانسا ا ار ی انس ااانها ،اعم از م من و یر م من یکس ااان
رن اشااته ش ا ه اساات ،ساارانجامی جز میل طرف اران وی به اباحهگری را در پی
ن اردن این در حالی است که ارا هی تصور صحی دینی و ب ون افرادوت ر ی
ِ
از مر  ،نقی بس ا اازایی در اص ا اانح فرد و جامعه و نیز دن یا و عقبی فرد خواه
داشتن
چهارم :لحظهی مرگ به روایت دین

آننه بن یان گذار حلقه مطابق با تجارب شا ا ا ص ا اای خود مورد اس ا ااتناد قرار
میده با آموزه های دینی در تعار

ج ی اسا ا ااتن در قرآن کر یم و روا یات

معص ا ااومین� از راحت ِی 1جان سا ا ا ردن م منین و سا ا ا تی جان دادن ک ار و

افراد گنه کار س ا ن به میان آم ه اسااتن در اینجا به تع ادی از آیات و روایات

در رابطه با س تی جان دادن کافران و گنه کاران اشاره می کنیمن
الف :قرآن و سکرات موت
َ
َ
ّ
ه
ُ ُ
ون ُو ُج َ
امل َال َك ُة َِ هض ر ُِ َ
ِن َء َف ُ وا َ
َو َل هو َت ََ ى إ هذ َِ َت َو َّیف الذ َ
وه ُْ هم َو أ هد َِ َار ُه هم َو ذوقوا
اب ه َ
َع َذ َ
اْلر ِق؛ و اگر ببینی کافران را هنگامی که فرشتگان (مر ) ،جانشان
1ن در روایا ااات اسا اانمی جا ااان دادن م ا ا من با ااه «نوش ااای ن آب خن اااک در روز تابسا ااتانی»« ،دسا ااته
گل خوشبوی» وننن تشبیه ش ه استن
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را می گیرن و بر صورت و رشت آنها میزنن و (می گوین ) بنشی عذاب
سوزن ه را (به حال آنان تأسف خواهی خورد)

1

عنمااه طباااطبااایی� در المیزان بااه نقاال از برخی م س ا اارین می گو یا  :ادبااار
کنایه از نشیمنگاه و وجوه هم به معنای جلوی سر است؛ و زدن به نشیمنگاه و
جلوی سر آنها به معنای خوار و ذلیل کردن ایشان استن

2

َ
َ
َّ ُ َ َ
هَه َ هَ َ َ ُ
َ ه
املال كة َِاس ُطوا أ هِدأ هم أَر ُجوا
ون َ غ َم ََات املوت و
َو ل هو َت ََ ى إذ الظامل
َ
ُ
اب ه ُ
ون َع َیل اهلل َغ هي ََ ه َ
اِلون َِبا ُء هن ُ هُت َت ُق ُول َ
أ هن ُف َس ُك ُم هال َي هو َم ُ هو ََ هو َن َع َذ َ
اْل ّق َو ء هن ُ هُت
َع هن َآِاته َت هس َت هك ُ َ
ون؛
و اگر ببینی هنگااامی کااه (این) ظااالمااان در شااااااا ای ا مر فرورفتااهان ا و
فرشتگان دستها را گشوده ،به آنان می گوین  :جان خود را خارج سازی
امروز در برابر دروغهااایی کااه بااه خا ا بساااااتیا و نساااااباات بااه آیااات او تکبر
ورزیا یا  ،مجاازات خوارکننا هاا خواهیا دیا (باه حاال آنهاا تاأساااااف
خواهی خورد)ن3

همننین قرآن کریم لحظهی جانس ار ی کافران را این گونه به تصویر می کش :

ه َّ
َ
َّ
َّ ُ
َ َ َّ ه ُ
َ َّ َ َ َ
الت ََ َ
الس اق
اِق ْ َو ق یل َم هن َر ٍاق ْ َو ظ َّن أ ن ُه الف ََاق ْ َو ال َت فت
ءال إذا َِل غت
ِ َّ
الس اق؛ نین نیساات (که انسااان میرن ارد او ایمان نمیآورد) تا موقعی
که جان به گلوگاهی رس  ،ر و گ ته شود« :آیا کسی هست که (این بیمار

1ن ان ال50 :ن
2ن قیا اال :ن ا دبا ااار کنای ا ا عا اان ا سا ااتاه فبالمناس اااب یکا ااون الما ااراد بوجا ااوههم مق ا ا م رهوسا ااهم و
ا ا اارب الوجا ا ااوه و ا دبا ا ااار بها ا ااذا المعناا ااای یا ا ااراد با ا ااه اإلزراه و اإلذاللن (سا ا اای محم حسا ا ااین
طباطبایی؛ المیهان في تفسیر القرآن؛ ج ،9ص )100ن
3ن انعام93 :ن

بخش سوم :مبانی فکری عرفانوارهی حلقه
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» ر و به ج ایی از دنیا یقین پی ا کن  ،ر و سااااا

راها (از س تی جان دادن) بههم ب ین

1

تراقی جمع ترقوه به معنی است وانهایی است که گرداگرد گلو را گرفته است
و رسی ن جان به گلوگاه ،کنایه از آخرین لحظات عمر است ،زیرا هنگامی که
روح از ب ن بیرون میرود ،اعضا ااایی که فاصا االه بیشا ااترا از قلب دارن (مانن
دستوراها) زودتر از کار میافتن  ،گویی روح ت ر یجا خود را از ب ن برمی ین
تا به گلوگاه برس ن

2

ب :روایات و توصیف جانسپاری

در روایات از س ا ا تی جانس ا ا ار ی و دالیل آن و نیز عواملی که جانس ا ا ار ی و
مر را آسان می کن س ن گ ته ش ه استن
امام صاد ؟ع؟ فرموده است:

ً
ه ُ َ
َمن َأح َّب أن ُ َف ّف َج ُ
اهلل؟زع؟ َعن ه َس َكرات َ
املوت ،فل َيك هن لق َراِت ه َو ُص وال
َ
َ
َ
ءذلك َه َّو َن ُ
بار ًا ،فإذا َ
وِوال َدیه ّ
علیه َس َكرات َ
املوت وَل ُُِ هب ُه َ
اهلل؟زع؟
ءان
ً
َ
حیاته ف ٌقَ َأِدا؛ هرکه دوسااات دارد خ اون ؟زع؟ ساااکرات مر را بر او ساااب
گردان  ،بای به خ ویشاااااانی رسااااای گی و به ر ر و مادرا نیکی کن ن اگر
نین کن ا  ،خ ا اون ا ؟زع؟ سااااا تیهاااا مر را بر او آسااااااان گردان ا و در

زن گیاا هرگز به نادارا نی ت

ن3

همننین از امام علی؟ع؟ نقل ش ه است:
1ن قیامت26 :ن
2ن ناصر مکارم شیرازی؛ تفسیر نمونه؛ ج ،25ص 308ن

3ن محما ا ا ب ا اان الحس ا اان الطوسا ااای؛ األم ا ااالي؛ ص  /432محما ا ا محما ا ا ا ریش ا ااهری؛ می ا ااهان
الحکمه؛ ج 11؛ ص 127ن
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َ َ َ
َ
َ
َ
ََ
ّإن َ
عتدل عیل ُعقول
رات ه َي أفظ ُع من أن ُتس َتغ َ ق بُ ف ٍة ،أو ت
للموت لغ َم ٍ
ّ
أهل الدنیا؛ مر را س تیهایی است دشوارتر از آنکه در وصف گنج یا با
خردهاا مردم جهان سنجی

ه شودن1

بنابراین مطابق با آموزههای دینی ،جانس ار ی انسانهای صال و طال هرگز
یکسان نمیباش ن م من با اشتیا و به دور از رنج ،دنیا را تر کرده و رهس ار
عالم برزخ میش ا ااود و انساا ااان های تبهکار با رنج و سا ا ا تی و عذاب جان به
جانآفرین تسلیم می کنن ن

1ن محم محم ا ریشهری؛ میهان الحکمه؛ ج 11؛ ص 126ن
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 .2عذاب قبر
مسائله عذاب در قبر از جمله باورهای مسالمین میباشا که جز گروه ان کی از
معتزله کسی آن را انکار نکرده استن 1شیخ ص و ؟هر؟ در کتاب اعتقادات
در این مورد می گو ی :

اعتقادنا َ املساءلة َ الق ر ّأ.ا حق ال بد مهنا ،مفن أجاب بالُواب فاز ِروح
َ
و رحيان َ ق ره و ّ
جبنة نعمي َ اآلَرك و من َل یأت بالُ واب فله ن ل م هن َح ٍمي
َ ق ره َو َت ه
ُل َي ُة َجحمي َ اآلَرك؛2
ٍ
اعتقاد ما در مورد س ا ال در قبر این اساات که حق اساات و اره و گریزی از
آن نیستن ک سی که آن را درست راسخ ده سعادتمن می شود در قبرا
به روح و ریحان و در آخرت به بهشاااات؛ و کس ااای که از عه هی ساااا ال قبر
برنیای آتی در قبرا فرستاده میشود و در آخرت به جهنم میافت ن

دالیل بسیاری برای فشار قبر در روایات ذکر ش ه ا ست که بهطورکلی بازگشت
جملگی آنان به اعمال و گناهان آدمی استن
 .2-1عذاب قبر در دیدگاه تشکیالت حلقه
 .2-1-1توصیف

بنیانگذار تشاااکینت حلقه در دورههای آموزشا ای این عرفان واره به ت ار یق در
مورد فشااار قبر س ا ن گ ته اسااتن و ی همننین در کتاب انسااان و معرفت در
قسامت معاد شاناسای به نحو م تصار به این مسائله پرداخته اساتن مطابق با
اعتقاد و قرا ت خاص او فشا ااار قبر هیچ گونه ارتباطی با کردار آدمی ن اشا ااته و
1ن جع ر سبحانی تبریزی؛ اإللهیات علی هدى الکتاب و السن و العقل؛ ج ،4ص .237
2ن ابنبابویه ،محم بن علی؛ إعتقادات اإلمامی ؛ ص 58ݥن
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تنها بسته به تس یر جسم توس روح است که منشأ آن وابستگیهای انسان
میباش ن طاهری بهمانن همیشه تجارب ش صی خود در این مسئله را محور
قرار داده ،ترو یج می کن و نس ا اابت به آموزه های دینی در مورد معاد بیت اوت
استن
شااما در این تشااعشااع دفاعی خیلی خوب میتوانی تجارب با ارزشای رو ی
این مسا ل به دست بیاوری و ببینی که واقعیت قضیه

یستن1

همننین:
ما در دوره تشاعشاع دفاعی از کساانی ننن تجربهدار یم که سا ال کرده باشایم
که آیا تنا کردی جساااامت را دوباره تساااا یر بکنی ،اگرننن ساااا ال بکنی ،
میبینی که ی

درصااااا قابلتوجهی آم ن این تجربه را کساااااب کردن و

خواساااااتن جسااااام را برون داخلی و دوباره تکانی ب هن

ون میبینن

زن هان  ،می گوین حاال که ما زن هایم شاااااای دوباره بتوانیم این جسااااام را
تکانی ب

هیمن2

ت سیری که طاهری از فشار قبر ارا ه میده منحصر در وابستگی روح به جسم
و تنا روح برای بازگشا اات به جسا اام اسا اات و ارتباطی با اعمال و گناهان فرد
ن اردن او بیشتر انسانها را وابستهی به دنیا و جسم خود میدان و تنها ع های
که دارای دانی کمال هس ا ااتن را رهاشا ا ا ه از قی وبن دنیا و جسا ااام میدان ن
دانی کمال در این فرقه گونهی واالیی از معرفت و آ گاهی است که البته از راه
دین به دست نمیآی
بساااایاری از کسااااانی که رس از درگذش ااات ،مر خود را باور نمی کنن و یا
1ن محم علی طاهری؛ دوره چهارم؛ ص 30ن
2ن همان ،ص 45ن
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نمیخواهن آن را ب ذیرن  ،سعی می کنن به نحوی ،به ب ن خود بازگردن ؛
اما عنوه بر این که به مقصااودشااان ن واهن رساای  ،در تنا برای تساا یر
جساام خود ،تحتفشااار و س ا تی ش ا ی ی قرار می گیرن که همان «فشااار
قبر» استن1

همننین گ ته است:
بیشاااااتر ما گمان می کنیم که بهراحتی ،حقیقت مر را خواهیم رذیرفت؛
درحالی که فق تع اد ان کی از درگذشتگان هستن که به دلیل معرفت و
آ گاهی (دانی کمالی) بهسااادگی دساات از این دنیا (ازجمله جساام خود)
می کشااان و ب ون فشاااار قبر بهساااوی زن گی بع ی رهسااا ار میشاااون ن این
ع ا ه کااه هوای دی ا ار پروردگااار و عزم کوی او را دارن ا  ،حتی لحظااهای در
فشاااااار وابساااااتگی های زمینی باقی نمی مانن و کو

ترین تمایلی برای

بازگشت به جسم خود ن ارن ن بنابراین ،از این نظر ،د ار عذاب و آزردگی
هم نمیشون

ن2

 .2-1-2نقد و بررسی
یکم :بیاعتباری تجارب شخصی معارض دین

تجربیات شاا صاای در باب مسااا ل دینی اوال برای دیگران حجیت ن اشااته و
قابلیت عمومیساااز ی ن ارد و ثانیا این نین تجارب شاابهمعنوی اگر مطابق با
آموزههای دینی نباشن اساسا باطل هستن ؛ تجارب طاهری در تباین محض
با آموزههای دینی هس ا ااتن و او ان یش ا ااههای فرقهای خود را محص ا ااول الهام و
ادرا میدان ن
1ن محم علی طاهری؛ انسان و معرفت؛ ص 238ن
2ن همانن
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دوم :دالیل فشار قبر مطابق روایات

به خنف آننه بن یان گذار حلقه میرن ارد« ،راز فشا ا ااار قبر در برخی روایات
ب رفتار ی با خانواده اعنم ش ا ه اساات؛ نانکه پیامبر؟ص؟ فشااار قبر سااع را بر
اثر آن دانس ااتن در رارهای روایات فش ااار قبر ک اره تض ااییع نعمتها بهحس اااب
آم ه استن «قال رسول اهلل؟ص؟ َض هغ َط ُة هال َق هبر ل هل ُم هؤ امن َء ّف َار ٌك ملا َ
ءان م هن ُه م هن َت ضیيع

ّ
النعم»ن

1

بر رایه برخی دیگر از احادیث ،عذاب قبر محصاااول سا ا ن ینی اساااتن

2

درباره کافر میفرمای :
وقتی فرشاااااتااه سااااا ال درباااره پیااامبر از او میپرساااااا و او از جواب عاااجز
میمان ننن مارها و عقربها بر او مسااال میشاااون و قبر او تاری

میگرددن

سااااا س نان فشاااااار ی به او میده که دن ههای راسااااات و پ و ی در
یک

یگر داخل میشود»3ن4

همننین در روایات اساانمی فشااار قبر مورد تصاار ی قرار گرفته اساات؛ در اینجا
به ن نمونه از آنان اشاره می کنیمن
ابو بص اایر گوی  :به امام ص اااد ؟ع؟ عر

کردم :آیا کسااای از فشاااار قبر رها

می شود فرمود :از آن به خ ا رناه میبریمن ه ان
قبر رها میشااااون

ان کسانی که از فشار

هنگامی که رقیه (دختر پیامبر خ ا؟ص؟) کشااااته شاااا ،

رسااااول خ ا؟ص؟ در کنار قبرا ایسااااتاد و ساااار خود را به آساااامان بلن کرد و
 .1محم باقر مجلسی؛ بحار األنوار؛ ج6؛ ص .221
2ن همان ،صص  222و 279ن
3ن همان ،صص 224ن
4ن عب اهلل جوادی آملی؛ معاد در قرآن ،ج  ،4ص 214ن
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جارا بود ،به مردم فرمود :من به یاد

این دختر افتادم و به خاطر آزارا که به او رسی  ،بر او رقت می کنم و اش
میریزم و ب شی او را از فشار

قبر خواستارمن1

همننین امام صاد ؟ع؟ فرمودهان :
بع ازآنکه ساع (بن معاذ) فوت نمود ،ه تاد هزار فرشاته او را تشاییعجنازه
کردن ؛ رسول خ ا؟ص؟ بر بالین قبرا ایستاد و فرمود( :آیا) مانن سع فشار
قبر ببین

مادر سع گ ت :اا سع

خ ا؟ص؟ به او فرمود :اا ام ساااع

یزا را بر خ اون تحمیل نکن ،گ ت:

اا رسول خ ا شنی هایم که درباره سع
همانا سع

گوارایت و گرامیت بادن رس رسول
نان تعریف مینمودا ،فرمود:

نسبت به خانوادهاا زبانی خشن داشتن2

سوم :بیارتباطی نائل آمدن به کمال با دین در حلقه

دانی کمال در عرفان واره حلقه از رهگذر ان یشاا ااه  Interuniversalبه دساا اات
میآی که در آن بایسااتی تنها به در وح ت 3و تن واح ه بودن جهان هسااتی
نا ل آم ه و در این راستا دین و مذهب شرد نمیباش  ،4بلکه بای به صل با
همهی هستی رسی ن
بههرتق یر در آموزههای اسنمی دستورالعملهایی برای رهایی از فشار قبر
بیانشا ه اسااتن همننین اگر شاامار ی از م منی ِن راسااتین از فشااار قبر مسااتثنا

ش ا ا هان  ،این دسا ااتورالعملها تنها منحصا اار در اعمال صا ااال و این مسا ااتثنا
1ن محم بن یعقوب کلینی؛ الکافي؛ ج  ،3ص 236ن
2ن همانن
3ن مراد وح ت وجود مطرح در عرفان اسنمی نمیباش ن
4ن رن  :امین شمشیری؛ عرفان وارهی حلقه دوره مقدماتی؛ صص 92 -81ن
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شا ا نها فق به جهت التزام به آن اعمال صاااال بوده اسااات نه آننه طاهری
تحت عنوان دانی کمال جعل کرده اس ا ااتن بههرحال در تشا اااکینت عرفان
حلقه راکی و ناراکی و دین و بیدینی اهمیتی ن ارد و از نین عقای ی کمال
حاصاال نمیشااود بلکه کمال حقیقی تنها از تبعیت از شاارع و عقل به دس اات
میآی ن
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 .3سؤال قبر
یکی دیگر از اعتقادات مس ا االمین سا ا ا ال قبر اس ا ااتن مطابق رارهای از روایات
همهی انسااانها در قبر مورد پرساای قرار می گیرن ن برخی دیگر از روایات اشاااره
دارد که جز از م من محض و کافر محض س الی پرسی ه نمیشودن

ه َ َّ
ً
َُ
َ َ ه
َ
ًَ َ َ ه ُه َ
َ
ال ُِ هس أل َ الق هبر إال َم هن ََمُ اإل َمي َان هَمض ا أ هو ََمُ الكف ََ هَمض ا ؛ 1در قبر

پرسی نمیشود ،مگر از کسی که م من محض باش یا کافر محضن

بههررو ی پرسی در قبر یکی از مراحل سیر برزخی میباش ن
 .3-1سؤال قبر از دیدگاه تشکیالت حلقه
 .3-1-1توصیف

طاهری س ا ال فرشااتگان در قبر ،من ک پرساای کنن ه و همننین فشااار قبر را
ساامبلیک و یرواقعی دانسااته و صاارفا فشااار قبر را منحصاار در تساا یر جساام
توسا ا روح میدان ن و ی دراینباره و در راس ااخ به پرس اای یکی از ش اااگردانی
گ ته است:
در مورد نکیر و منکر که ساااا ال میفرماین  ،اینها ساااامبلی

اساااات ننن در

این سااااااالهااا در قرون متمااادی برای اینکااه این م اااهیم را برساااااااننا بااا
یک یزهای سمبلیکی مانن فشار قبر و این حرفها شروع ش ه است ن
کشاااای ذهنی انسااااان در هزار سااااال پیی ،در عه عتیق ق ر بوده ،ی
ع های بودن تیزهوا بودن ن همین عرفا تیزهوا بودن و مسا ل را گرفتن
ولی ع ه زیادی کشای ذهنی ن اشاتن در ساط خیلی عام بودن  ،اینها
1ن محما ا بااان یعقاااوب کلینااای؛ الکاااافی؛ ج ،3ص 235ن بااااب المساااأل فاااو القبااار و مااان یساااأل
و من ال یسألن

 ……………................................................................................................................... 198عرفان وارهی حلقه

دورهی تکمیلی

هم گ تن نکیر و منکر ننن لذا باز با زبانهای کلی و سااااامبلی

ختم ماجرا

را دارن و درساات هم بوده و درساات هم هساات ،منتها هرکس ای بهق ر فهم
خود کن ادرا

ن1

وی همننین در جای دیگری فرشا ااتگان ساا ا ال کنن ه را صا اارفا در درون خود
انسااان تصااور کرده اساات تا ماجرای بیاعتقادی او به فشااار قبر و سا ال من که
در قبر بیهیچ شا به تکمیل گرددن
همهی ما در مراحل م تل ی از معاد ،در معر

پرساایهایی خواهیم بود

که راسااخ آنها ،از حال و شاارای ما معلوم اسااات؛ یعنی هرک ام ،به فراخور
دانی کمال خود ،در حال ابراز راساااااخ آنها هساااااتیمن یکی از این مراحل،
لحظهی رس از مر استن
در این لحظه ،درحالی که فرد در تنطم ناشی از دگرگونی شرای است ،به
خود آم ه ،در جساااااتجوی این برمیآ ی که ه با خود آورده اسااااات (که به
کارا بیای ) و به این نوع پرسیها که خواهناخواه ،در معر
اسااات ،در عمل راساااخ می گو ی ؛ بهعبارتدیگر ،من

آن قرارگرفته

ساااا ال کنن ه ،در

درون خود او هساااتن و مأموریت آنها بهمحض مواجهشااا ن با و اااعیت
ج ی  ،آ از میشودن
راسااخ او به این سااا االت نیز ،بساااتگی به ساااواد کمالی وی دارد و در عمل
نمایان میشاااااود؛ نان که مان ن او در این برزخ (تا وقتی که بهواساااااطهی
رحمت حق از آن خارج شاااااود) ،نشاااااانهای از نقص کمالی او و گذر وی از
آن ،نشانهای از همراه داشتن معرفت و آ گاهی الزم برای عبور

1ن محم علی طاهری؛ دوره چهارم؛ ص 29ن
2ن همو ،انسان و معرفت؛ صص  238و 239ن

استن2
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 .3-1-2نقد و بررسی
یکم :ناسازگاری با دین

سا ا ا نان طاهری که آن را محص ا ااول ادرا کات خود میدان با آموزههای دینی
سازگاری ن اردن برای نمونه در روایتی از امام صاد ؟ع؟ نقل ش ه است:

َ
َ
َ َ
هَ
َم هن أ هن َك ََ َث َال َث َة أ هش َي َاء َف َل هي َس م هن ش َیعت َن ا هامل هع ََا َ َو ه ُ
امل َس َاءل ة َ الق هبر َو
َّ َ َ
الش ف َاعة؛ شاایعه ما نیساات کساای که سااه یز را انکار نمای  :معراج ،سا ال
قبر و ش

اعتن1

و از نبی مکرم اس ا اانم؟ص؟ نقاالش ا ا ا ه اسا ا اات کااه در مورد سا ا ا ال نکیر و منکر
فرمودهان :
ننندو فرشاااااته نزدا میآین و میپرسااااان  :در باره پیامبر ،محم ؟ص؟ ه
ننن2

عقی هاا داشتی
َ
َ َّ ُ
َ َ
َ
َ
الَ ُجل َ ق هبر اه أ َت ُاه َملكان
روایات دیگری نیز در این رابطه وجود دارد« :إذا ُوض ع
ُُ َ
َ
َ
َ
َ َ هَ
َمل ٌك َع هن َميینه َو َمل ٌك َع هن َِ َسار اه  َِ « ،3»...هدَل َعل هيه َ ق هبر اه َملكا الق هبرننن» 4وننن
1ن ابنبابویه ،محم بن علی؛ األمالی؛ صص 294ݤ و 295ن
َ
َ
َ
2ن َن سالماا ا س م َن َذا سخا اار َج ما ا سان َب سیتا ااه َشا ا َای َع سته سال َم َن َکاا ا َلا اای ق سبا ااره َی سز َدحما ا َ
اون َعل سیا ا ِاه َحتا اای ننن َو
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ََ
َس َ َ َ سَ س َ َ َ َ سَ س س َ ٌ َ َ ٌ ََ َ َ َ س َ َ
س
س
َیا ا خل علی ا ِاه ِف ااو قب ا ِار ِه ملک ااا القب ا ِار و هم ااا ق ِعیا ا ا القب ا ِار منک اار و ن ِکی اار ننن فیق ااوال ِن ل ااه م اان ر با ا
س
َ
َ
َ َ
َ َ
َ
َ
َ َ
ف َیق ا ااول اهلل ف َیق ا ااوال ِن َم ا ااا ِدینا ا ا ف َیق ا ااول ِاإل سس ا اانم ف َیق ا ااوال ِن َو َم ا ا سان َن ِبیا ا ا ف َیق ا ااول م َح َما ا ا ٌ ؟ص؟
َ َ
َ َ
ف َیقوال ِن َو َم سن ِ َمام ف َیقول ننن (محم بن یعقوب کلینی؛ الکافي؛ ج  ،3ص )239ن
 .3هرگاه میت در قبر گذارده شود ،دو فرشته یکی از سمت راست و دیگرا از جانب

ی نزد او

میآین ننن (همان ،ص )238ن
4ن دو فرشاااته که همان دو همنشاااین قبر ،منکر و نکیر هساااتن بر او وارد میشاااون ننن (همان ،ص
)239ن
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دوم :چرایی سمبلیک انگاری

ناننه در ب ی اول کتاب گ ته ش ا ا سا اامبلیک انگاری فرشا ااتگان توس ا ا
طاهری به آن خاطر اسا ا اات که او باوری به وجود مجردات ن اش ا ااته و تنا
بسیاری در ت سیر من که به قوانین موجود در هستی داردن

1

سوم :تفاوت سمبلیک انگاری با تکوینی انگاری

ممکن اساات افرادی که با عرفان اساانمی آشاانایی مناساابی ن ارن  ،سامبلیک
انگاری بنیان گذار حلقه را ش ا اابیه تکوینی انگاری موردنظر عارفان ب انن ؛ اما
در جای خود ثابت ش ا ا ه اسا اات که میان این دو دی گاه ت اوت بنیادین وجود
داشته و عارفان الهی منکر وجود مجردات و فرشتگان الهی نیستن ن

1ن رن  :محم علی طاهری؛ انسان و معرفت؛ صص 192 – 187ن
2ن تو یحات بیشتر را در کتاب «سازمان شبه عرفانی حلقه» به قلم نگارن ه ببینی ن

2
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 .4تناسخ
تناس ا ااخ در لغت از ماده نس ا ااخ و به معنای زایل کردن ،از بین بردن ،انتقال،1
تحول از حالی به حال دیگر 2آم ه اسا ااتن را ب اص ا ا هانی در م ردات القرآن
می گو ی :

َ
ن سساااااخ یعنی زایل کردن یزا به یز دیگرا که به دنبال آن میآی  ،متل
خورشااااای و ساااااایه یا برعکس و همننین پیرا و جوانی و گاهی از نساااااخ
معنی از بین بردن و گاهی م هوم اثبات کردن فهمی ه میشاااود و زمانی هر
َ
دو معنی ،ن سساااااخ کتاب یعنی حکمی را با حکم دیگر که به دنبال آن قرار
می گیرد زایل

کنیمننن3

و در اصاااطنح علم کنم تناساااخ عبارت اسااات از انتقال روح آدمی از ب نی به
ََ
ب نی دیگر رس از مر که نام دیگر آن «التقمص» بوده و پیروان این عقی ه و
َ
مذهب را «الت َناس ِ َی » مینامن ن
هو انتقال النفس من بد.ا الذي ءانت فیه إیل بدن آَر من نوع ال دن الذي

ءانت فیه و من غیر نوعهننن4

 .4-1انواع تناسخ
تناس ا ااخ به انواع م تل ی مانن مح ود و نامح ود قابل دس ا ااتهبن ی اس ا ااتن
نامح ِود آن خود به نزولی و صا ااعودی تقسا اایم میشا ااودن همننین تناس اااخ در
اعتبار دیگر و مهمتری به ملکی و ملکوتی تقسا ا ایمبن ی میش ا ااود و ملکی به
1ن محم بن مکرم؛ لسان العرب؛ ج ،3ص 61ن
2ن ابن اثیر؛ النهای في غریب الحدیث و األثر؛ ج ،5ص 47ن
3ن ر ا مهیار ،فرهنگ ابجدی؛ ص 262ن
4ن سی حسین یوسف مکی عاملی؛ اإلسالم و التناسخ؛ ص .71
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صعودی ،نزولی و مطلقن تناسخ ملکوتی هم به دو قسم تقسیمبن ی میشودن

1

در این گ تار ما ناظر بر دی گاه عرفان واره حلقه تنها به بررس ا اای تناس ا ااخ ملکی
میپرداز یم که از دی گاه عالمان اسا اانمی باطل ،خرافی و رد ش ا ا ه اسا اات و به
تناسخ ملکوتی که حق 2است نمیپرداز یمن
 .4-2تناسخ در عرفان حلقه
 .4-2-1توصیف

مرحلهی بع از مر  ،جانس ا ار ی ،فشااار قبر و س ا ال آن در تشااکینت حلقه،
تناساااخ اساااتن تناساااخ ازآنجایی که در عرفان واره حلقه با بیماری افراد پیون
میخورد بحث حا ز اهمیتی اس ا اات راکه آنان یکی از علل بیمار یهای افراد
را ن وذ موجودات یر ارگانیک به ب ن آنان میدانن ن
موجودات یر ارگان یک ناننه پییتر اشا ا اااره ش ا ا ا به دو قسا ااام  aو b

تقسیمبن ی میشون ن نوع  bهمان کالب های ذهنی یا ارواح سرگردان هستن
که با مر افراد در برزخ نمان ه ،به علت دلبستگی ش ی خود به دنیا بازگشته
1ن جع ر سبحانی؛ الفکر الخالد في بیان العقاتد؛ ج2؛ صص  209و  /210همو؛ اإللهیات علی هدى
الکتااب و السا ا انا و العقال؛ ج ،4ص  /300محما جمیال حمود؛ الفواتاد البهیا في ش ا اارو عقااتاد
اإلمامی ؛ ج ،2ص 504ن
2ن اصا اال تناسا ااخ با ااه معنا ااای انتقا ااال روح از ب ا ا نی با ااه ب ا ا ن دیگا اار عقا اان و نقا اان باطا اال اسا اات و
تناسا ااخ ملکا ااوتی ،با ااه معنا ااای تحا ااول با اااطن و تصا ااور ظا اااهر با ااهصا ااورت با اااطن معقا ااول و مقبا ااول
اسا ا اااتن عبا ا ا ا اهلل ج ا ا ااوای آملا ا ااای؛ تس ا ا اانیم؛ ج  ،5ص  /152هم ا ا ااان ،ج  ،24ص  /617ساا ا اای
روحاهلل خمینی(اما ا ا ااام)؛ تقریا ا ا اارات فلسا ا ا اافه؛ ج ،3ص 193ن محم ا ا ا ا ص ا ا ا ا رال ین ش ا ا ا ایراز ی ؛
أسرار اآلیات؛ ص  /152همو ،الحکم المتعالی ؛ ج  ،9صص 228ن
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و باه تسا ا ا یر افراد زنا ه میپردازنا ن در عرفاان واره حلقاه از آنهاا باه کاالبا یاا
و یرو

ذهنی تعبیر میشااودن در این تشااکینت تنها کسااانی تب یل به ویرو

ن ش ه و به دنیا بازنمی گردن که به دانی کمال دستیافته باشن و تع اد این
افراد بس ا اایار ان
ویرو

اساا اات؛ بنابراین در دی گاه طاهری بیش ا ااتر مردم تب یل به

ش ه و به دنیا بازمی گردن ن

بههرتق یر تناساااخ در فرقهی حلقه از ارکان و باورهای اسااااسا ای محساااوب
می گرددن هر ن بنیان گذار این تش ا ااکینت تنا نافرجامی در ع م رذیرا
تناسخ و توجیه آن به واژهی «تسلسل» دارد اما بهخوبی وا

است که و ی با

تغییر واژگان و ال اظ قص فرار از پیام های اعتقاد به تناسخ را داردن دالیل ز یر
ناصواب تناسخ در عرفان وارهی حلقه استن
بهخوبی گواهی بر رذیرا باور
ِ
 .4-2-1-1مرحله نخست :ورود روح به برزخ پس از مرگ

از دی گاه عرفان واره حلقه روح فرد رس از مر وارد برزخ میشا ااودن تعبیر آنان از
روح« ،کالب ذهنی» استن
رس از مر از این جهان ،انسان کالب فیزیکی خود را تر می کن و کالب
روانی و کالب اختری خود را از دسااات میده ن بنابراین ،او با کالب ذهنی
خود وارد برزخ میشود و به همین دلیل ،در این مرحله از او با عنوان «کالب
ذهنی» یاد می کنیمن1

 .4-2-1-2مرحله دوم :مواجه انسان در برزخ با دو کشش متفاوت

در گام دوم روح در برزخ با دو کشی م تلف رو برو میشودن کششی که او را به
1ن محم علی طاهری؛ انسان و معرفت؛ ص 239ن

 ……………................................................................................................................... 204عرفان وارهی حلقه

دورهی تکمیلی

س ا اامت خ ا شا ا ا ن 1با طی مراحل معاد میخوان و کشا ا اش ا اای که ناش ا اای از
وابستگیهای دنیوی استن در این مرحله تنها افراد مع ودی ممکن است به
مرحله بع راه یابن ن
در همهی مراحل حرکت ذاتی (در بساااتر رخهی جهان دوقطبی) ،همواره
دو کشاای به ساامت جلو و عقب ،وجود داردن آننه بر کشاای روبهجلو تأثیر
متبت دارد ،دانی کمال اساااااتن کساااااانی که از این دانی کمال ،بهرهی
الزم را ن ارن  ،بهپیی رفتن ،تمایل نشااان نمیدهن و با میل به بازگشاات،
ترجی میدهن در جای خود باقی بمانن ن
«رب» انسااان ،همواره او را بهسااوی خود میخوان و «روح هادی» (بهعنوان
جهت یاب وجود انسااااااان) ،این فراخوانی را جهت یابی می کن و به این
صاااااورت ،تمایل حرکت به جلو ایجاد میشاااااود؛ اما این تمایل ،در همهی
افراد یکساااااان نیسااااات و بهبیاندیگر ،همه بهخوبی پیام روح هادی خود را
دریافت نمی کنن ؛ زیرا نیرو ی م ال ی را در خود تقویت کردهان که اثر آن
را خنتی می کن ن
در هر مقطعی ،نیرو ی م ال ی م صاااااوص همان مقطع وجود داردن برای
متااال ،در برزخ فرا مکااان (برزخ رسازاین زن ا گی) ،این نیروی م ااالف،
وابسااااتگیهای کالب ذهنی اساااات که نگاه او را به ساااامت عقب (زن گی
پیی از مر ) نگااه میدارد و در برابر پیااام و کشااااای روح هااادی ،ایجاااد
مقاومت می کن

ن2

در جای دیگری گ ته است:
بهاینترتیب ،برزخ ی

«صااحنهی آزمایی» اساات که در آن ،هنر هر فرد ،بر

1ن در مرحلهای به نام «آزمون آخر»ن رن  :محم علی طاهری؛ انسان و معرفت؛ صص 267- 264ن
2ن همان ،صص  239و 240ن

بخش سوم :مبانی فکری عرفانوارهی حلقه
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انت اب حرکت به جلو و یا اجتناب از آن معلوم میشاودن زیرا فق

کساااانی که به در الزم برای رفتن به زن گی بع رسااای ه باشااان  ،با اختیار
خود ،از این مرحله می گذرن و هنرمن خواهن

بودن1

 .4-2-1-3مرحله سوم :بازگشت ارواح به دنیا و تسخیر افراد زنده

در گااام س ا ااوم و رااایااانی کااالبا هااای ذهنی (ارواح) کااه بیبهره از دانی کمااال
هس ا ااتناا و احتیاااجهااای دنیوی دارناا  ،بااازگش ا ا اات میکنناا و مطااابق بااا
وابستگیهای دنیوی خود به تس یر افرادی که توان برآورده کردن نیازهای آنان
را داشته ،میپردازن ن
کالب های ذهنی که در اثر وابستگی خود به تجربهی زن گی رسازاین برزخ
تن نمیدهنا  ،هر جاا امکاانی برای اعنم حضاااااور بیاابنا  ،اقا ام و در فرد
موردنظر خود ن وذ می کنن ن آنها ا لب به دنبال کساااای هسااااتن که نقطه
نظرات خاصاشاان را تأمین کن و بتوانن بر اساا

وابساتگیهای خود ،بار

دیگر از در ینهی زن گی او به نیاز ذهنی خود راساااااخ دهن ؛ درحالی که اگر
به تعالی رساای ه بودن و نساابت به زن گی زمینی وابسااتگی ن اشااتن  ،هرگز
حا ااار نمیشااا ن که بین ما حضاااور داشاااته باشااان و فرصااات خود برای
زن گی بع ی را از دست ب هن

ن2

از همین روست که در عرفان وارهی حلقه اصرار زیادی بر سرگردانی ارواح وجود
داردن
بعضااای از این کالب های ذهنی نیز از شاااا ت وابسااااتگی همیشااااه حا اااار
هساااااتن و حتی خود را بهجای دیگران معرفی می کنن به همین دلیل ،در
1ن محم علی طاهری؛ انسان و معرفت؛ ص 240ن
2ن همو ،موجودات غیر ارگانیک؛ ص 42ن
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ته میشودن1

 .4-2-2نقد و بررسی
یکم:سرگردان نبودن روح

مطابق با آموزه های دینی روح س ا اارگردان نبوده ،رس از مر ِ انساا ااان وارد برزخ
میشااود تا به اعمال آدمی رساای گی گرددن ناگ ته پی اساات که ساارگردانی روح
تبعات نامطلوبی همنون تناسخ و ن ی ع الت الهی را در پی خواه داشتن
دوم :قرآن کریم و رد تناسخ

خ اون متعال در س ااوره مبارکه م منون درخواس اات بازگش اات روح به دنیا را رد
فرموده است:

َ
ه َ َّ
ً
َ ّ َ ُ
َ َ
َح َّیت إ َذا َج َاء أ َح َد ُه ُم ه َ
امل هو ُت قال َر ّب هارج ُعون ْ ل َعّل أ هع َمل َصاْلا ف َیما َت ََء ُت ءال
إ َّ َ.ا َءل َم ٌة ُه َو قائلها َو م هن َو َراِئ هم َِ ه َز ٌخ إ َیل َِ هوم ُِ هب َع ُث َ
ون؛( 2آنها هم نان به راه
ل خود ادامه میدهن ) تا زمانی که مر یکی از آنان فرارسااااا  ،میگو ی :

« پروردگار من مرا بازگردانی ر شاااااای در آننه تر کردم (و کوتاهی نمودم)
عمل صالحی انجام دهم » (ولی به او میگوین ) نین نیست این س نی
است که او به زبان میگوی (و اگر بازگردد ،کارا همنون گذشته است) و
رشت سر آنان برزخی است تا روزا که برانگی ته شون

سوم :روایات و رد تناسخ ُملکی

ا مه معصااومین� اعتقاد به تناسااخ را شا ی ا رد فرمودهان ن در روایتی از امام
1ن محم علی طاهری؛ موجودات غیر ارگانیک؛ ص  41و 42ن
2ن م منون 99 :و 100ن

بخش سوم :مبانی فکری عرفانوارهی حلقه
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ر ا؟ع؟ آم ه است:

ه
ُ َ ّ ٌ ه َ َّ َ َّ
َ َ
َ ه َ َ َّ
النار؛ هر کس به
الت َن ُاس ه ف ُْ َو ءاف ٌَ ِاهلل ال َعظمي م كذب ِان نة و
من قال ِ
تناساااااخ باورمن باشااااا کافر به خ اون و تکذیب کنن ه بهشااااات و دوزخ
استن1

به نظر میرسا علت م ال ت شا ی معصاومین� با تناساخ ازآنروسات که
به انکار معاد میانجام ن هر ن عرفان حلقه منکر معاد نیسا ا اات اما تقریر
باااطلی از آن ارا ااه داده اسا ا اات کااه بااه گونااهی دیگری منجر بااه انکااار معاااد و
م ال ت با آن می گرددن
در روایت دیگری از هشااام بن حکم نقل ش ا ه اساات که فرد زن یقی از امام
ص ا اااد ؟ع؟ در مورد عقی ه افرادی که قا ل به تناس ا ااخ ارواح هس ا ااتن سا ا ا ال
می کن و حضرت؟ع؟ این عقی ه را گمراهی و رشت کردن به دین میدانن ن

َ ُ َ َ َ
هَ
َ َ
َ َ
ََ ه
َ َ
فأَ هَ ِن َع َّم هن قال ِ َت َن ُاس ه األ ه َواح م هن أ ّي ه ٍء؟ قالوا ذلك َو ِأ ّي ُح ّ ٍة ق ُاموا
َ َ
ه َ َ َّ َ ه َ َ َّ
الت َن ُاسه َق هد ََ َّل ُفوا َو َر َاء ُه هم م ه َهنا َ ّ
الدِنننن2
َعیل َمذاههم؟ قال إن أصحاب

چهارم :مدعیات بدون دلیل

آننه عرفان واره حلقه از اختیار افراد در برزخ برای بازگشت به دنیا و نیز تس یر
افراد بر اس ا ااا

وابس ا ااتگیها و نیز س ا اایری که برای معاد در نظر گرفته اس ا اات،

همگی ما عیاات با و ن دلیلی اسا ا اات کاه فااقا رش ا ااتواناههاای نقلی و عقلی
می باشا ا ا ن انساا ااان نهتنها اختیار بازگشاا اات به دنیا را ن ارد بلکه باالتر از آن
1ن ابنبابویه ،محم بن علی؛ عیون أخبار الرضا؟ع؟؛ ج  ،2ص 202ن
2ن ابومنصور طبرسی؛ اإلحتجاج علی أهل اللجاج؛ ج ،2ص  /344محم باقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛
ج4؛ ص .320
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عقی هی تس یر دیگران توس ارواح ،اعتقادی خرافی استن
پنجم :بیاعتباری مکاشفات بدون استناد به دین

ازآنجایی که طاهری همهی باورهای خود را مسا اتن به مکاشا ا اتی س اااخته و
ادعااای اطنع از عااالم برزخ دارد ،راااس ا ااخ اهاال حکماات و عرفااان بااه نین
م عیانی که خیال اتص ااال به عوالم فو طبیعت را در س اار میپرورانن عبارت
است از:
وراا عااالم طبیعاات عااالمی اساااااات کااه آنجااا بعضااااای از من ا

بوده و

َ

شیاطینی هم در آنجا ه ستن  ،ایبسا متصل به شیاطین باشن ؛ نانکه

َ

َّ

َ

شاه بر این معنی این است که« :إ ّن الشیاط َو ل ُي ُ
وح َ
ون إیل أ هو الیاِئ هم» 1و
َ
نانکه قضااااایاا ک َهنه البته نین اسااااتننن ایبسااااا کساااای ن س خود را

بهواسطه ریا ات باطله و یا مر

های ش ی ه به خروا واداشته و سعه

تجردااا ز یادتر گردد و تا ان ازهاا بر ما ااااای و مساااااتقبل احاطه پی ا
نمای ن نانکه از بعض اای از مرتا اااین هن

نین منقول اسااات؛ و صااارف

تصرف در عالم عنصریات دلیل بر کمال نمیباش

ن2

ششم؛ ناسازگاری چند روح در یک بدن

اشکال دیگری که برخی عالمان دینی بر ابطال تناسخ وارد کردهان ناسازگاری
وجود دو روح در یک ب ن استن مضاف بر اینکه در عرفان واره حلقه یک ب ن
توس

ن ین روح قابلتس یر بوده و مح ودیتی دراینباره وجود ن اردن

1ن انعام121 :ن
2ن سی روحاهلل خمینی؛ تقریرات فلسفه؛ ج ،3ص 190ن
3ن رن  :محم علی طاهری؛ موجودات غیر ارگانیک؛ ص 55ن

3
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ازاینجهت تناسااخ عرفان واره حلقه بهمراتب از مشااابه آن در دیگر آیینها
ش ی تر استن
عنمه طباطبایی� در اامن ن اشااکال اساااساای بر قا لین به تناسااخ
گ ته است:
تناساااااخ عبارت از این اسااااات که بگوییم :ن س آدمی بع ازآنکه بهنوعی
کمال اساااتکمال کرد و از ب ن ج ا شااا  ،به ب ن دیگرا منتقل شاااود و این
فر اااایهای اساااات محال ون ب نی که ن س موردگ تگو میخواه منتقل
به آن شود ،یا خودا ن س دارد و یا ن اردن
اگر ن س داشته باش مستلزم آن است که ی

ب ن داراا دو ن س بشود و

این همان وح ت کثیر و کثرت واح اسااااات (که محال بودنی روشااااان
اسااااات) و اگر ن سااااای ن ارد ،مساااااتلزم آن اسااااات که یزا که به فعل یت
رسااااای ه ،دو باره برگردد بالقوه شاااااود ،متن پیرمرد برگردد کود شاااااود( ،که
محال بودن این نیز روشن است) و همننین اگر بگوییم :ن س تکاملیافته
ی

انسان ،بع از ج ایی از ب نی ،به ب ن گیاه و یا حیوانی منتقل شود،

که این نیز مستلزم بالقوه ش ن بال

عل استن1

1ن سی محم حسین طباطبایی؛ المیهان في تفسیر القرآن؛ ج ،1ص 209ن

بخش چهارم :راهکارهای مقابله با عرفانوارهی حلقه
درآمد
فصل اول :ترویج معنویت و عرفان اسالمی
ݣفصل سوم :آشنایی با دینپژوهی معاصر و کالم جدید
ݣفصل چهارم :مبارزه با خرافات
ݣفصل پنجم :مقابله با جریانهای ضد معنویت و عقالنیت
فصل ششم :در نظر گرفتن افراطهای اخباری مسلکان

›

فصل دوم :ترویج فلسفه و عقالنیت

درآمد
آننااه در این ب ی از کتاااب تقاا یم محض ا ا ار خوانناا ه گرامی می گردد،
راهکارهایی اجمالی برای مقابله به عرفان واره حلقه استن در یک دستهبن ی
م تص ا اار میتوان رارهای راهکارها را در اص ا اانح ذهنی ِت اش ا ااتباه جوانان برای
جذب نش ن به عرفان واره حلقه م ثر دانستن
در حقیقت ح ره هایی در جامعه ما وجود دارد که به دام افتادن افراد به
این تش ا ااکینت را تس ا ااهیل مینمای ن خرافات موجود و نیز افرادهای اخباری
مس ا االکان از این جملهان ن ب ی دیگری ازآننه جذب به عرفان واره حلقه را
رونق میب ش ا ا  ،نبود نس ا ا ه مناسا ااب معنوی برای جوانان امروزی اسا ااتن از
سوی دیگر شبهات ج ی و مجهز نبودن افراد به عقننیت و حکمت اسنمی،
همگی در به عضویت درآم ن سازمان شبه عرفانی حلقه دخیل بوده استن
ات م ااال ااان افراطی عرفااان
نهااایتااا میتوان یکی از علاال مهم دیگر را م ااال ا ِ
افراد تشا اانه را به
اسا اانمی با معنویت اصا اایل توحی ی دانسا اات که خودبهخود ِ
س ا اامتوسا ا اوی عرفانهای کاذبی همنون حلقه و سا ا اراب معنوی آنها روانه
میسازدن
هر ن امروزه و در دوران اس ااتقرار جمهوری اس اانمی علل دیگری همنون
رفتار و سا اابک زن گی ل ِ برخی مسا اائولین و روحانیون میتوان بهانهای برای
جذب افراد به عرفان وارهها باش ا ا و نبای از این مهم لت نمود اما بههررو ی
راه کارهای ارا هشاا ا ه در این ب ی صا اارفا جنبه الهیاتی داردن در ادامه ش ا اای
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دلیل بنیادین به همراه پیش اانهادهایی بهص ااورت م تص اار ارا ه شا ا ه اس ااتن
نگارن ه در عین اعتراف به بضاااعت علمی ان

خود ،با به کار بسااتن دالیلی

که در ادامه خواه آم  ،توفیق مقابله با عرفان واره حلقه را از س ا ااوی خ اون
متعال در س ا ااالیان گذش ا ااته یافته اس ا اات و خروج افراد از این تشا اااکینت را با
کاربردی عرفان اسنمی بسیار
بهکارگیری رواهای گ تهش ه ،م صوصا ارا ه
ِ
کارگشا دی ه استن

فصل اول :ترویج معنویت و عرفان اسالمی
در مواجهه با عرفانهای نوظهور بسا اان ه کردن به رویکرد سا االبی ،کافی نبوده و
مشااکل را کامن برطرف ن واه ساااختن الزم اساات رس از منع عرفان وارهها و
ِ
نقادی آنان ،الگویی معنوی و مناساا ااب جوانان معرفی گرددن آننه در عص ا اار
حا ر نیاز افراد به دین و معنویت را ش ت میب ش پینی گی دنیای م رن
و سرعت بییازح تحوالت و تنوع روزافزون مادیات استن
ن دهه قبل اساااتاد مطهری� دراینباره جمنت بسااایار دقیقی را مطرح
کردهان :
من بهعنوان ی

فرد مساائول به مساائولیت الهی هشا ار میدهم و بین خود

و خ اا متعال اتمامحجت میکنم که ن وذ و نشااار ان یشاااههاا بیگانه به
نام ان یشه اسنمی و با مار اسنمی اعم از آنکه از روا سوهنیت و یا ع م
سوهنیت صورت گیرد ،خطرا است که کیان اسنم را ته ی میکن ن راه
مبارزه با این خطر تحریم و منع نیستن
مگر میشاااود تشااانگانی را که براا جرعهاا آب لهله میزنن  ،از نوشااای ن
آب موجود بااه عااذر اینکااه آلوده اسااااااات منع کرد این مااا هساااااتیم کااه
مسئولیمن ما بهق ر کافی در زمینههاا م تلف اسنمی کتاب به زبان روز
عر اااه نکردهایمن اگر ما بهق ر کافی آب زالل و گوارا عر اااه کرده بودیم ،به
سراغ آبهای آلوده نمیرفتن

ن1

1ن مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار (نهضتهای اسالمی در صدساله اخیر)؛ جݣ ،24صص  86و 87ن
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ازآنجایی که در سا ااراسا اار قرآن کریم و روایات معصا ااومین� آموزههای معنوی
بسا اایاری وجود دارد ،میتوان الگوی مناسا ااب را اسا اات راج و در بیانی سا اااده و
کاربردی به جامعه معرفی نمودن

1

عارفان متشا اارعی در میان عالمان شا اایعه وجود داشا ااته که
از سا ااوی دیگر
ِ
بزرگان دین توصاایه به الگو گیری از آنان نمودهان ن رهبر معظم انقنب حضاارت
آیتاهلل خامنهای ح ظه اهلل دراینباره توصا ا ایههای فراوان و مهمی را فرمودهان
که تنها ب یهای کوتاهی از آن عبارت است از:
مااا قلااههاااا تهااذیااب داریمن در همین قم ،مرحوم حاااج میرزا جواد آقاااا
ملکی ،مرحوم عنمااها طباااطبااا ی ،مرحوم آقاااا بهجاات ،مرحوم آقاااا
بهاهال ینی (ر اااااوان اهلل تعالی علیهم) قله هاا تهذیب در حوزه بودن ن
رفتار این ها ،شاااااناخت زن گی این ها ،حرف های این ها ،خودا یکی از
شااا اب یترین یزهایی اسااات که میتوان انساااان را آرام کن ؛ به انساااان
آرامی ب ه  ،روشنایی ب ه  ،دلها را نورانی کن

ن2

مرحوم آقاا قا اای -میرزا علی آقاا قا اای -یکی از حساانات دهر اساات؛
یعنی واقعا ش صیت برجستها علمی و عملی مرحوم آقاا قا ی ،حاال
اگر نگوییم بینظیر ،حقا در بین بزرگان کمنظیر اساااتننن مهمترین مسااائله
در این باب ،این اسااااات که ما در بین سااااالسااااالها علمی فقهی و ِحکمی
خودمان در حوزه هاا علمیه -در این صاااااراد مساااااتقیم -ی

گذرگاه و

جر یان خاصال اص داریم که میتوان براا همه الگو باشااااا  ،هم براا
علما الگو باشااااا  -علماا بزر و کو

 -هم براا آحاد مردم و هم براا

جوانها؛ میتوانن واقعا الگو باشن ن
1ن ر  :امین شمشیری؛ گنج نهان (کوششی در کاربردی سازی معنویت مبتنی بر توحید)ن
2ن سی علی خامنهای؛ بیانات در دیدار طالب ،فضال و اساتید حوزه علمیه قم؛ 1389 /07/29ن
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این ها کساااااانی هساااااتن که به رایبن ا به ظواهر اکت ا نکردن  ،در طریق
معرفت و طریق سااااالو و طریق توحی تنا کردن  ،مجا ه ت کردن ،
کارکردن و به مقامات عالیه رسااااای ن ؛ و مهم این اسااااات که این حرکت
عظیم سلوکی و ریا تی را نه با طر مندرآوردا و ت یلی -متل بعضی از
سلسلهها و دکانهای تصوف و عرفان و مانن اینها -بلکه صرفا از طریق
شرع مق

آنهم با خبرویت باال ،به دست آوردن

ن1

بنابراین با کاربردی سا ااازی عرفان اسا اانمی ،م صا ااوصا ااا آننه در دوران اخیر
توس آیتاهلل سی علی قا ی طباطبایی� و برخی شاگردان ایشان ارا ه
ش ه است بهخوبی میتوان راهکارهایی در مورد بیمار یهای جسمی و روحی
ارا ه دادن توحی عرفانی قادر اس ا اات با ایجاد «وح ت درونی و روانی» در افراد
آنان را متوجه خ اون متعال ساخته و از درد و رنج آنان بکاه ن
اولین اثرا که توحی بر انسااااان میگذارد وح ت روانی اسااااتننن قرآن َمتل
موح و مشر را از روان خودشان میآورد ،میفرمای َمتل ی انسان موح

از نظر روانی َمتل کساای اساات که خالص و م لص ،تساالیم ی
ی

مقام اسااااات و ی

تسلیم ی

شا ص و

ق رت بر وجود او حا کم اسااااات ،ساااااراسااااار وجودا

ق رت استن

اما مشااار شااا صااایتی وح ت و همساااازا و هماهنگی ن ارد ،در درون
روان و روحی مانن کسااااای اسااااات که ن ن ر شااااار ی  ،مال

وجود او

هسااتن و در وجود او شااریکن  ،مال هاا ب خو و ب اخن و ناسااازگار که
س
َ
ءاء ُم َتشا ء ُس َ
دشمن یک یگر هم هستن ؛ ُش ََ ُ
ون( 2آدم ش ِکس ال لق یعنی
1ن س ا اای علی خامنهای؛ بیانات در دیدار اعض ا اااى س ا ااتاد برگهارى کنگرهى بزرگداش ا اات فقیه متأله
حضرت آیتاپ سید علی قاضی؟ق؟؛ 1391 /04 /26ن
2ن زمر29 :ن
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آدم ب خو ،تن خو ،ناسازگار)ن
حال ،انسااااااانی که در درون روحی ق رت هاا متضاااااااد و ناسااااااازگار و
ناهماهنگ حکومت کنن  ،هر قسااااامتی از روانی در اختیار ی

مال

باشاااااا  ،این براا خود می ِکشاااااا و آن براا خود ،شااااا صااااایتی میشاااااود
قطعهقطعه ش ه ،روحی میشود تجز یهش ه و

1ن مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار؛ ج30؛ صص  300و 301ن

رارهرارهن1

فصل دوم :ترویج فلسفه و عقالنیت
امروزه ترویج فلس ه و عقننیت از رور یترین کارهاستن بسیاری از شبهاتی
که توس مکاتب نوظهور همنون عرفان واره حلقه مطرح می شود ،تنها توس
مبانی قویم فلس ا ا ی قابل راس ا ا گویی اسا ااتن عرفانهای نوظهور در دوران ما
باورهای خود را در هار وب مسا ا ااا ل بس ا اایار مهمی همنون زمان ،ذهن و
مسا ل مرتب با آن ،انکار واقعیت ،اصل علیت ،تردی در براهین خ اشناسی،
مجازی بودن هس ا ااتی مبتنی بر علوم تجربی ،س ا اامبلیکانگاری و یرواقعی
دانسا ااتن موجودات مجرد و یبی از راه زبان دین وننن بهصا ااورت ج ی ترویج
می کنن ن
فلسا ا ه اس اانمی م ص ااوص ااا حکمت متعالیه صا ا رایی بهخوبی قادر به
راس گویی به شبهات عرفانهای نوظهور و ابطال آن میباش ؛ و ترویج فلس ه
در میااان جوانااان عاااملی برای ممااانعاات از گرایی آنهااا بااه عرفااانهااای نوظهور
خواه بودن تجربه مواجههی عنمه طباطبایی� و برخی از شاگردان ایشان
پیی از انقنب اس ا اانمی با جر یانهای م تلف فکری و نگارا کتاب هایی
عمومی همنون اص ا ااول فلسا ا ا ه و روا ر الیس ا اام بهترین الگوی علمی برای
دوران ماستن
دعوت جوان های ما به علوم عقلی ،بسااااا یار مهم اسااااات؛ توج ِه حوزه ها به
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علوم عقلی و ب صوص فلس

دورهی تکمیلی

ه ،خیلی مهم استن1

بههررو ی بس فلس ه با ادبیات مناسب روری استن
ازجمله کارهاا بسیار الزم ،بس فلس ه است؛ البته با مبانی مستحکم و
ادبیات خوب و

جذابن2

در فلس ه و علوم عقلی بایستی حرکت خودمان را سرعت ب

هیمن3

باالتر از همه اینها توصا اایههای رهبر معظم انقنب اسا اانمی به ترویج فلس ا ا ه
برای کودکان استن
یکی از رشتههاا تألیف و کار فلس ی ،نوشتن فلس ه براا کودکان استن
کتابهای فلسا ِی متع دا براا کودکان نوشااتهان و ذهن آنان را از اول با
مبانی فلسااااا یاا که امروز موردرسااااان لیبرال دمکراسااااای اسااااات ،آشااااانا
میکنن ن یقینا در نظام شاااوروا ساااابق و دیگر نظامهای مارکسااایساااتی اگر
دسااتگاه فلسا ه براا کودکان و جوانان بود ،یزا بود که متن به فلسا ها
علمی «مارکس» منتهی شااودن ما از این کار لت داریمن من به دوسااتانی
که در بنیاد من صا را مشااغول کار هسااتن  ،سا ارا کردم ،گ تم بنشااینی
براا جوانان و کودکان کتاب بنویساای ن این کارا اساات که قم میتوان بر
آن همت بگماردن بنابراین ازجمله کارهاا بسیار الزم ،بس فلس ه است؛
البته با مبانی مستحکم و ادبیات خوب و

جذابن4

1ن سی علی خامنهای؛ بیانات در دیدار دستاندرکاران همایس ملی حکیم طهران (مرحوم آقاعلی
مدرس زنوزی)؛ .1397/02/03
2ن سی علی خامنهای؛ بیانات در دیدار جمعی از نخبگان حوزوی؛ 1382 /10 /29ن

.3همو ،بیانات در دیدار ش ا اارکت کنندگان در کنگره «نقس ش ا اایعه در پیدایس و گس ا ااترش علوم
اسالمی»؛ 1397/02/22ن
4ن همو ،بیانات در دیدار جمعی از نخبگان حوزوی؛ 1382 /10 /29ن
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در جای دیگری فرمودهان :
ی

مساائله ،نوشااتن کتاب فلس ا ی براا کودکان اساات ،که ربیها دارن

این کار را می کنن ن دو سااااه سااااال قبل از این ،ی

کتابی براا من آوردن ،

من مبالغی نگاه کردم از همان اولی که شروع می کن  ،واقعا فلس ه است؛
لیکن باب کودکان استن این کتاب ،ی

کتاب خیلی قشنگی است در

باب فلسااااا ه… ما به اینجور کتابی احتیاج داریمن بنههاا ما ذهنشاااااان
دارد فلسا ی میشااودن خوشااب تانه حرکت جامعه و نظام موجب شا ه که
ذهنهااا عقننیاات پی ا ا کن ا ن جوانهااای مااا واقعااا سااااا ال می کنن ا ن این
سااااا ال ها یی که ز یاد شاااا ا ه ،این را بای مبار دانساااااات؛ منتها ما با ی
جوابگو یی داشااااته باشاااایمن حس ساااا الکنن گی دارد زیاد میشااااود و این
همینطور دارد به نسلهای رایینتر منتقل میشودن

بههررو ی کودکان ،نوجوانان و جوانان امروزی ،بیی از گذشته پرسشگر هستن
و الزم اساات بهواسااطه فلس ا ه و علوم عقلی عطی پرس اشااگری آنان را ساایراب
نموده تا در جستجوی راسخ خود به دام مکاتب انحرافی نی تن ن

فصل سوم :آشنایی با دینپژوهی معاصر و کالم جدید
ناننه در ب یهایی از کتاب بیان ش  ،عرفانهای نوظهور را بای محصول
تج د دانسااتن امروزه شاابهات ج ی ی در اثر مناساابات علم ج ی با دین به
وجود آم ه که موجب پی ایی دانیهایی همنون کنم ج ی  1و فلسا ا ه دین
ش ه استن
با وجود فضا ااای مجازی و اینترنت و سا اایل ترجمه کتب و مقاالت ربی،
دیگر پرداختن به مسا ااا ل سا اانتی دانی کنم بهتنهایی ک ایت نمی کن و الزم
اسااات در کتب درسا ای حوزه تحولی 2صاااورت گرفته و بر مباحث برون سااانت
تمرکز بیشتری معطوف داشت راکه این گونه نیست که منشأ همهی فرقهها و
جر یانهای ر ی آم ه ،در درون سنت و یا مسا ل آنان همان مسا ل گذشتگان
باش ن
برای نمونه آننه عرفان واره حلقه پیرامون س ا اامبلیک انگاری و یرواقعی
دانستن مجردات مطرح می کن  ،در «زبان دین» که یکی از مباحث بسیار مهم
1ن برخی ان یش ا اامن ان بر این باورن که نین نام گذاری دقیق نبوده و اص ا ااطنح «مس ا ااا ل ج ی
ِ
کنمی» مناسبتر میباش ن
2ن در کتابهای کنمی که در حوزه بهعنوان کتاب درسا ااای ت ریس میش ا ااون  ،بای نوعی تحول
انجام گیرد و این تحول مح ود به کتابهای درساای اساات ،نه کتابهای مص ا را و منبعی  -و

شاایوهی تحول ،حذف مسااا ل یر الزم اسااتننن (جع ر ساابحانی تبریزی ،مدخل مساااتل جدید در
علم کالم ،ج  ،1ص )10ن
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کنم ج ی  1اساا اات بای پیگیری گرددن ب ی مهمی از سا ا ا نان بن یان گذار
حلقااه و اسا ا ات ا اللهااای وی در اطراف این مس ا اائلااه اسا ا ااتن از س ا ااوی دیگر
عرفانهای نوظهور تنا می کنن حقانیت را از انحص ا ااار دین مبین اس ا اانم و
مکتب تشیع خارج ساخته و رلورالیسم 2دینی را رواج دهن ن
عرفیسازی دین گونهی دیگری از اق امات مکاتب بشری است که اجرای
ب ی مهمی از آن به عه ه عرفانهای نوظهور اس ا ااتن مس ا اائله ایمان و عقل و
نساابت میان آنها یکی از ر یشااهایترین مباحتی اساات که از الهیات مساایحی
در میان ا ن یش ا اامن ان مس ا االمان راه یافته و البته موردتوجه عرفان واره ها نیز
میباش ن
َ
مسا ائله شا ار و راهحلهایی که مکاتب م تلف در مورد آن ارا ه کردهان نیز
از مسا ا ااا ل مهم ج ی کنمی به ش ا اامار میرودن امروزه عرفان های نوظهور با
برنامهها و رواهایی کامن بازاری و بسااتهبن یش ا ه میکوشاان شاارور عالم را
مورد بررساای قرار داده و نس ا ههای درمانی خود را ارا ه دهن ن عرفان واره حلقه
در این رابطه از راه تغییر بینی افراد ورود کرده استن
اثبات خ ا و ادله آن هر ن از قرو ن گذشااته مو ااوع مورد بحث متکلمان
بوده است اما در عصر ج ی رهیافت نوینی یافته و از اموری است که در کنم
ج ی پرداخته میشاااودن عرفانهای نوظهور ازآنجایی که با دانیهای الهیات
و فلسا ا ه م ال ت مینماین و در میانهی تجربه دینی و طبیعت گرایی تن س
می کنن  ،می کوش ا اان با ارا ه راهکارهایی تجربی به اثبات خ ای م نظر خود
ب ردازن ن عرفان واره حلقه در این رابطه تنها اتصااال تجربی به شااعور کیهانی را
1. New theology.
Pluralism.ن 2
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توصیه مینمای ن
مساائله دیگر در عرفان وارهها جایگزینی شااعور و آ گاهی موجود در کا نات
بهجای وحی اس ا ااتن آنان تنا می کنن وحی الهی و ارتباد پیامبران� با
خ اون را کامن تجربی ت سیر نماین ن
بههررو ی در اثر پیش ا اارفتهای علم ج ی مس ا ااا ل و مو ا ااوعات الهیاتی
تازهای دامن گیر نساال جوان ش ا ه اس ات که برای مواجه با آن نیاز به دانیهای
متناس ااب میباشا ا و ع م ورود به این س اااحت و بیراس ااخ مان ن پرس اایها
تبعات سا اانگینی خواه داشا ااتن یکی از متکلمین برجسا ااته معاصا اار در این
رابطه می گو ی :
مسااااائلهی تعار

علم و دین اگر بیراساااااخ بمان  ،دین و دیندار ی را زیر

س ال برده و آن را متزلزل می سازدن متکلمان مسیحی که نا ارن از کتاب
مق

خود و آیین تثلیث دفاع کنن  ،این تعار

را رذیرفته و حل آن را

مربود به اختنف قلمروها میدانن  ،درحالی که از نظر متکلمان اسااانمی،
جر یان بر خنف آن اساااااات و هرگز ممکن نیساااااات میان این دو ،اختنف
باشااااا  ،یا آننه را که دین نامی هایم دین نیساااااتن یا اینکه علم ،حالت
قطعی ن

اردن1

1ن جع ر سبحانی تبریزی ،مدخل مساتل جدید در علم کالم ،ج  ،1ص 8ن

فصل چهارم :مبارزه با خرافات
رارهای باورهای یر صااحی از گذشااته در جامعه ما وجود داشااته اساات که از
آن ها بهعنوان خرافه یاد میش ا ااودن ردرای خرافات فراوانی در جذب افراد به
عرفان واره حلقه دی ه میش ا اودن برای نمونه باور به حضا ااور موجودی به نام آل
بهص ااورت ج ی در تش ااکینت حلقه ترویج میش ااودن همننین در عرفان واره
کیهانی دستورالعملهای خرافی ج ی ی به نام را ساز ی کم ها ،ق سهها و
قس ا اامت های م تلف منزل از تر

موجودات ش ا ااریر و ارواح س ا اارگردان و نیز

دس ا ااتور باه دور کردن آیاات و تاابلوهاای قرآنی از محی منزل باهمنظور جاذب
نش ن این موجودات وجود داردن
عرفان واره حلقه در دوران ج ی توانس ا ااته اس ا اات ب ی زیادی از خرافات
گذشتگان را زن ه نمای ن برای نمونه در این تشکینت عقی ه بر آن است که در
اثر مصرف زیاد ای ،1فرد مورد آسیب جنیان و ارواح سرگردان قرار می گیرد؛ و
یا در اثر ش ا ااکس ا ااتن ش ا اااخهی درختان 2با حمله موجودات یر ارگانیک روبرو
میشاودن برگردان موسایقی و صا ای افراد برای تشا یص باطنی سا ن و نیت
آنان گونهی دیگری از اسارت و در بن خرافات بودن استن
بههرتق یر عقای ب ون رش ا ااتوانه با ن اش ا ااتن اس ا اات اللهای الزم با رویکرد
1ن محم علی طاهری؛ موجودات غیر ارگانیک؛ ص 69ن
2ن همان ،ص 22ن
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ترس ااان ن افراد به آنان تزریق میش ااود م ص ااوص ااا آنجایی که بیش ااتر اعض ااای
حا ر در کن های عرفان واره حلقه از بانوان به شمار میرون ن
بنابراین به نظر میرساا ا جامعه ما هنوز هم در مقابل خرافات ایمن نشاا ا ه
اس اات و وجود رارهای باورهای ل و ریش ااهدار در اذهان مردم ،هر ن یکبار
فرصت را برای فرقههایی همنون حلقه مهیا می سازدن در حقیقت مشهورات
ل و مقبوالت ب ون رش ا ااتوانهای در اعما اعتقادات برخی از مردم وجود
دارد که با پی ایی فرقه های م تلف و س ا ااوهاس ا اات اده از آنان هر ن یک بار
جوانهزده و رش می کن و موجبات سوهاست ادههای ج ی را ر ی میآوردن
علم صحی استن
سوز خرافات ،تنها ِ
نا گ ته پی است که ریشه ِ
تجربههاا تاری ی نشان داده است که ج ایی علم و ایمان خسارتهای
یرقابلجبران به بار آورده استن ایمان را در پرتو علم بای شناخت ،ایمان
در روشنایی علم از خرافات دور میمان

ن1

از سوی دیگر الزم است روحیه پرسیگری و شرای بس آن در جامعه را آسان
نمود ،راکه رابطهای میان نیافتن راسااخ مناسااب برای پرساای و گرایی افراد
ِ
به خرافات وجود داردن
تجربه نشااان داده که حق انتقاد هر وقت و سا ال از مردم گرفته شا ه ،مردم
ر در خرافات و موهومات ش هان

ن2

1ن مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار (انسان و ایمان)؛ ج ،2ص 35ن
2ن همو ،یادداشتها؛ ج ،10ص 272ن

فصل پنجم :مقابله با جریانهای ضد معنویت و عقالنیت
هر نا تجا د و فرهنااگ ربی عاااماال اص ا االی میاال جوانااان بااه معنو یاتهااای
نوظهور اس ا ا اات امااا عواماال مهم دیگری نیز در درون کش ا ااور گرایی افراد بااه
معنو یتهای نور ی را تس ا ااهیل مینمای ن حقیقت آن اس ا اات که در س ا ااالیان
تی ا ا ا معنو یت و عقننیت با گس ا ااترا
اخیر در کش ا ااور ما جر یانهای س ا اان ِ
فض ا ااای مجازی ،باورهای خود را اش ا اااعه داده و بعض ا ااا به تک یر اهل عرفان و
حکمت میپردازن ن
اینان خواس ااته یا ناخواس ااته س ااهم بس اایاری در زدودن معنویت و حکمت
اس ا اانمی از جامعه دارن ن م ال ت ج ی آنان با مقوله ش ا ااهود و هر آننه به
عرفان مرتب اساا اات و انحصاا ااار دین در برخی ب ی های ظاهری و افراد در
تقابل با عقل گرایی ،محصااولی جز تهی سااازی دین از عرفان و حکمت ن اردن
به نظر میرس ا ناآشاانایی این افراد با فلس ا ه و عرفان و زبان و اصااطنحات آن
منجر به نین ب فهمی و م ال تهای افراطی گشته استن
عنمه طباطبایی� در راس ا ااخ به سا ا ا الی در مورد رایی م ال ت این
دسته از افراد با عرفان و حکمت اسنمی فرموده است:
به نظر میرسا با اصااطنحات مربوطه خوب آشاانا نیسااتن و اشااکاالتی که
میگیرن وارد است ،اما فلس ه و عرفان یزا نمیگوی که آن اشکاالت بر
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ن1

همننین مرحوم آیتاهلل س اای جنلال ین آش ااتیانی؟توضر؟ دراینباره ماجرایی
را نقل کردهان :
مرحوم آقا میرزا احم آشتیانی از ر را میرزاا آشتیانی علی اهلل مقامهما
نقل فرمودن  :یکی از افا ل تنمیذ شیخ که س ت م الف فلس ه بود از
شاایخ س ا ال می کن  :نظر شااما راجع به فنس ا هی اساانم یساات شاایخ
میفرمای  :من علم کنم خوان هام گاهی به کتب فلسااااا ه مراجعه می کنم
میفهمم که این جماعت زبان م صاوص به خود دارن ن این قسام نیسات
که شما بتوانی ب ون قرا ت فلس ه اظهارنظر

کنین2

بههررو ی هر دانش ا اای مبادا و مق مات خاص خود را دارد که ب ون علم به
مق ا مااات ،فهم نتیجااه یرممکن اسا ا ااتن ناااننااه امااام خمینی؟توضر؟ این
مطلب را بهخوبی تو ی دادهان :
اگر خ اا تبار وتعالی از ما سااااا ال کن که شاااااما که متن معنی «وح ت
وجود» را بهحسب مسل

حکما نمیدانستی و از عالم آن علم و صاحب

آن فن اخااذ نکردی ا و تعلم آن علم و مق ا مااات آن را نکردی ا  ،براا ااه
کورکورانااه آنهااا را تک یر و توهین کردی ا  ،مااا در محضااااار مق ا

حق ااه

جوابی داریم ب هیم جز آنکه سر خجلت به زیر افکنیمن
و البته این عذر رذیرفته نیساات که «من پیی خود نین گمان کردم»ن هر
علمی مبااادا و مق ا ماااتی دارد کااه ب ا ون علم بااه مق ا مااات ،فهم نتیجااه
میسور نیست ،خصوصا متل نین مسئله دقیقه که رس از عمرها زحمت
باز فهم اصااااال حقیقت و مغزاا آن به حقیقت معلوم نشاااااودن یزا را که
1ن علی تهرانی؛ ز مهر افروخته؛ ص 81ن
2ن سی جنلال ین آشتیانی؛ نقدی بر تهافت الفالسف غهالی؛ ص 48ن
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ن ین هزار سااال اساات حکما و فنس ا ه در آن بحث کردن و موشااکافی
نمودن  ،تو میخواهی با مطالعه ی کتاب یا شاااااعر متنوا متن با عقل
ناقص خود ادرا آن کنی البتاه ن واهی از آن یزا ادرا کردَ .ر ِح َم ُ
اپ
َ
امرأ َع َر َف َق ْد َر ُه َو َل ْم َی َت َعد َط ْو َر ُهن2 1

بههرحال معنویت از ارکان اساسی حیات آدمی و باطن دین است و نمیتوان
با نادی ه گرفتن آن تنها به ظواهر دینی اکت ا نمودن به گ ته استاد مطهری�:
از نظر عنقهمن ان به بس و اشاعه کلمه توحی که نجات انسانیت را در
گرو خ اشناسی و خ اپرستی میدانن  ،معنویت را از رو رتهای زن گی
فردا و اجتماعی انساااااان میشاااااناسااااان  ،اذعان دارن بشااااار یت منهاا
معنویت امی ا به بقایی نیساااات ،خودا را و تم نی را و زمینی را که بر
آن قرارگرفته به دست خود نابود خواه

ساختن3

1ن سی روحاهلل خمینی (امام)؛ شرو چهل حدیث (اربعین حدیث)؛ ص 389ن
2ن « خ اون بب شای بر مردا که ان ازه خویی ب ان و از ح خود را فراتر ننه »ن (ابوال ت ِآم ی؛
غررالحکم و درر الکلم؛ ص )408ن
3ن مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار (علل گرایس به مادی گری)؛ ج ،1ص 581ن

فصل ششم :در نظر گرفتن افراطهای اخباری مسلکان
اخباریگری یکی از جر یان هایی اسا ا اات که در میان برخی از دینداران هنوز
زن ه اساااتن این جریان فکری که دارای شااااخههای متنوعی اسااات با ت طئه
عقل و با بیتوجهی به قرآن کریم ،اس ا اات اده ح اکثری از روایات آنهم ب ون
بررساای کافی را در دینپژوهی خود موردتوجه قرار داده اسااتن برای نمونه افراد
در آسیبرسانی جنیان و برجستهساز ی حضور بییازح آنان در زن گی افراد
یکی از عواملی اس ا اات که خودبهخود پییزمینهای برای ورود هموطنانمان به
عرفان واره حلقه ش ه استن
هر ن ا در دین مبین اس ا اانم تااأثیر جنیااان مورد انکااار قرار نگرفتااه و برای
دستیابی به طهارت جسمی ،ذهنی و روحی دستوراتی در مورد این موجودات
دینی ص ا ااحی دامنهی فعالیت جنیان را بههیچوجه
وجود دارد اما آموزههای ِ

بهمتابه اخباری مس الکان و تشااکینت حلقه بساایار وساایع ن انسااته تا آنجایی
که م سا اار ،فیلسا ااوف و عارف بزر معاصا اار عنمه طباطبایی� بر این باور
است که:
اینکه بعضاای از علما گ تهان «اجماع علما بر این اساات که ابلیس و ذریه
او از طای ه جن و مانن ساااااایر اجنه اجساااااامی هوایی و لطیفان و به هر
شاااااکلی که ب واهن درمیآی ن حتی شااااا کل ساااااگ و خو ولی من که
اجسااااام لطی ی هسااااتن که به هر شااااکلی درمیآین جز به شااااکل سااااگ و
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خو » 1س نی نادرست است ،زیرا ظاهر این کنم این است که من که و
ش ایطانها ق رت بر تغییر ذات خود دارن و این حرفی اساات که نه از عقل
دلیلی بر آن هست و نه از

نقلننن2

ایشا ااان در ت سا اایر ش ا اریف المیزان رس از بیان دو گروه از روایات در مورد جن و
شیطان اشاره می کن که دستهای از این روایات مورد اعتماد نیستن :
ننن و یااا رنا اشاااااتااهانا کااه ابلیس گاااهی انسااااااان واقعی و داراا حقیقاات
انساااااانیت و قوا و اعمال او اسااااات و گاهی حیوانی از حیوانات بیزبان و
داراا حقیقاات نوعی آن حیوان اساااااات و گاااهی جماااد و موجودا با ون
حیات و شعور است؛ و یا رن اشتهان که این صورتها اشکالی است که
عار

بر ماده ابلیس می شاااااود ،زیرا این مطالب احتماالتی اساااااات که

روایات به کلی از داللت بر آن اجنبی و بیگانه اسااااااتن البته این روایات
طورا نیسااااات که بتوان به یکیک آنها اعتماد نمود ،زیرا اوال سااااان همه
آنها صاااحی نیساات و ثانیا آن روایاتی هم که سااان شاااان صاااحی اسااات
روایاتی آحادن که نمیتوان در متل این مسااائله که ی
اصولی است به آن تمس

مسااائله اعتقادا و

جستن3

درحالی که برخی از افراد امروزه در جامعه ما ب ون بررس ا اای ص ا ااحی
روایاتی نوعی افراد و القاه هرا
از جنزدگی اساسا کار

نین

را در برنامه خود قرار دادهان ؛ اما ایجاد «هرا

درستی نیست»ن4

1ن محم باقر مجلسی؛ بحارا نوار؛ ج 63؛ ص 283ن
2ن سی محم حسین طباطبایی؛ تفسیر المیهان (ترجمه)؛ ج8؛ ص 75ن
3ن سی محم حسین طباطبایی؛ تفسیر المیهان (ترجمه)؛ ج ،8ص 81ن
4ن عب اهلل جوادی آملی؛ نسیم اندیشه ،دفتر دوم؛ ص 59ن

فهرستها
فهرست آیات
فهرست روایات
نمایه

›

کتابنامه

کتابنامه
* قرآن کریم

* نهج البالغه (للصبحی صالح)؛ سیدرضی؛ قم ،دارالهجره 1410 ،ق.
 .1آش تیانی ،س ید جاللالدین؛ نقدی بر تهافت الفالس ااف غهالی؛ چ  ،1قم ،بوس تان کتاب
قم 1387 ،ش.
 . 2اب ن اثی ر ج زری ،مب ارک ب ن محم د ،النهایا ا فااای غریاااب الحااادیث و األ ثااار؛ ج  ،5چ
 ،4قم ،اسماعیلیان 1367 ،ش.
 .3ابن بابویه ،محمد بن علی؛ التوحید؛ چ  ،1یزد ،خانه فرهنگ ص دوقی 1441 ،ق=.
 1398ش.
 .4ابنبابویه ،محمد بن علی؛ إعتقادات اإلمامی ؛ چ  ،2قم ،کنگره شیخ مفید 1414،ق.
 .5ابنبابویه ،محمد بن علی؛ األمالی؛ چ  ،6تهران ،کتابچی 1376 ،ش.
 .6ابنبابویه ،محمد بن علی؛ عیون أخبار الرضا؟ع؟؛ ج  ،1چ  ،1تهران ،نشر جهان1378 ،
ق.
 .7ابن بابویه ،محمد بن علی؛ عیون أخباار الرضا ا ااا؟ع؟؛ ج  ،2چ  ،1تهران ،نش ر جهان،
 1378ق.
 .8ابنبابویه ،محمدبن علی ،کمااالالاادین و تمااام النعم ا  ،چ  ،1قم ،طلیعه النور1383 ،
ش.
 .9اب ن ف ارس ،فحم د ب ن ف ارس ،معجا اام مقا اااییس اللغ ا ا ؛ ج  ،5چ  ،1ق م ،مکت ب
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االعالم االسالمی 1404 ،ق.
 . 10اب ن منظ ور ،محم د ب ن مک رم ،لسا ااان العا اارب؛ ج  ،3چ  ،3بی روت ،دار الفک ر
للطباعة و النشر و التوزیع -دار صادر 1414 ،ق.
 .11ابوالحس ن ش یرازی ،حبیبالله؛ مقدمهای بر ساایر تطور منورالفکری در ایران؛ چ  ،2تهران،
سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 1395 ،ش.
 .12احمدی تهرانی ،علی؛ ز مهر افروخته :ناگفتههایی نغه ،همراه کاملترین مجموعه اشا ا اعار از

حضا ا ارت عالمه آیتالله سا ا اید محمدحسا ا این ط ااباط ااباتی؟وضر؟ /علی تهرانی؛ چ  ،3تهران ،
صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران ،انتشارات سروش 1383 ،ش.
 .13استیس ،والتر ترنس؛ دین و نگرش نوین؛ ترجمه احمدرضا جلیلی؛ چ  ،1تهران،
حکمت 1390 ،ش.
 .14اشپیلفوگل ،جکسون ج؛ تمدن مغرب زمین؛ ترجمه محمدحسین آریا؛ ج  ،2چ ،2
تهران ،امیرکبیر 1387 ،ش.
 .15باربور ،ایان جی؛ علم و دین؛ ترجمه بهاءالدین خرمشاهی؛ چ  ،10تهران ،مرکز نشر
دانشگاهی 1397 ،ش.
 .16بازرگان ،مهدی؛ زندگینامه مهندس مهدی بازرگان؛ چ  ،2تهران ،شرکت انتشارت قلم،
گروه پژوهشهای تاریخ 1383 ،ش.
 .17بازرگان ،مهدی؛ خاطرات بازرگان شصت سال خدمت و مقاومت /گفتگو با سرهنگ

غالمرضا نجاتی؛ ج  ،1چ  ،1تهران ،موسسه خدمات فرهنگی رسا 1375 ،ش.
 .18بازرگ ان ،مه دی؛ مجموعا ا ااه آثا ا ااار بازرگا ا ااان (ذره بیانتها ا ااا)؛ ج  ،1بنی اد فرهنگ ی
مهندس مهدی بازرگان ،تهران 1377 ،ش.
 .19بیکر ،جوآن؛ مترجمان مائده فضلعلیزاده ،مهدی خاکیانقمی؛ نظریههای تأثیرگذار

در علم فیزیک؛ چ  ،1تهران ،سبزان 1392 ،ش.
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 .20تسیمر ،روبرت؛ ترجمهی رحمان افشاری؛ نگاهی اجمالی به فلسفه از ر وشنگری تا امروز؛
چ  ،1تهران ،مهراندیش 1393 ،ش.
 .21تمیمی آمدى ،عبد الواحد بن محمد؛ غررالحکم و درر الکلم؛ چ  ،2قم ،دار الکتاب
اإلسالمی 1410 ،ق.
 .22ج .برونوفسکی و ب .مازلیش؛ ترجمه لیال سازگار؛ سنت ر وشنفکری در غرب از لئوناردو

تا هگل؛ چ  ،4تهران ،آ گاه 1393 ،ش.
 .23جعفریان ،رسول؛ جریانها و سازمانهای مذهبی  -سیاسی ایران (از روی کارآمدن محمدرضا

شاه تا یروزی انقالب اسالمی) سالهای ۱۳5۷ - ۱۳2۰؛ چ  ،6تهران ،نشر مؤلف 1392 ،ش.
 .24جوادی آملی ،عبداهلل؛ تسنیم؛ ج  ،2قم ،اسراء 1389 ،ش.
 .25جوادی آملی ،عبداهلل؛ تسنیم؛ ج  ،5قم ،اسراء 1389 ،ش.
 .26جوادی آملی ،عبداهلل؛ تسنیم؛ ج 6؛ چ  ،5قم ،اسراء 1389 ،ش.
 .27جوادی آملی ،عبداهلل؛ تسنیم؛ ج  ،17قم ،اسراء 1389 ،ش.
 .28جوادی آملی ،عبداهلل؛ تسنیم؛ ج  ،24قم ،اسراء 1389 ،ش.
 .29جوادی آملی ،عبداهلل؛ توحید در قرآن؛ چ  ،1قم ،اسراء 1383 ،ش.
 .30جوادی آملی ،عبداهلل؛ دینشناسی؛ چ  ،8قم ،اسراء 1394 ،ش.
 .31جوادی آملی ،عبداهلل؛ علیبنموس ا اایالرض ا ااا؟ع؟ و الفلس ا ااف ا لهی ؛ چ  ،3قم ،اس راء،
 1385ش.
 .32جوادی آملی ،عبداهلل؛ فلسفه صدرا؛ ج  ،1چ  ،3قم ،اسراء 1383 ،ش.
 .33جوادی آملی ،عبداهلل؛ معاد در قرآن؛ ج  ،4چ  ،6قم ،اسراء 1388 ،ش.
 .34جوادی آملی ،عبداهلل؛ منهلت عقل در هندس ااه معرفت دینی؛ چ  ،13قم :اس راء1398 ،
ش.
 .35جوادی آملی ،عبداهلل؛ نسیم اندیشه ،دفتر دوم؛ چ  ،1قم ،اسراء 1387 ،ش.
 .36جوادی آملی ،عبداهلل؛ هدایت در قرآن؛ چ  ،2قم ،اسراء 1385 ،ش.
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 .37حسنی آملی ،سیدعلی؛ تأثیر اومانیسم بر بزرگان نهضت پروتستان و پیس گامان الهیات

لیبرال ،چ  ،1قم ،موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟هر؟ ،انتشارات 1393 ،ش.
 .38حسینزاده ،محمد؛ دینشناسی ،چ  ،1قم ،موسسه آموزشی و پژوهشی امام
خمینی؟هر؟ ،مرکز انتشارات 1378 ،ش.
 .39حس ینی ،ا کبر؛ خواص ،امیر؛ منشا ااأ دین :بررسا اای و نقد دیدگاهها؛ چ  ،1تهران ،کانون
اندیشه جوان 1388 ،ش.
 .40حمود ،محمد جمیل ،الفواتد البهی فی شرو عقاتد اإلمامی ؛ ج  ،2چ  ،2بیروت ،موسسه
االعلمی للمطبوعات 1421 ،ق.
 .41خامنهای ،سید علی؛ بیانات در دیدار اعضاى ستاد برگهارى کنگرهى بزرگداشت فقیه متأله

حضرت آیتاپ سید علی قاضی؟ق؟؛  1391 /04 /26ش.
 .42خامنهای ،سید علی؛ بیانات در دیدار جمعی از نخبگان حوزوی؛  1382 /10 /29ش.
 .43خامنهای ،س ید علی؛ بیانات در دیدار دس ااتاندرکاران همایس ملی حکیم طهران (مرحوم

آقاعلی مدرس زنوزی)؛  1397/02/03ش.
 .44خامنهای ،س ید علی؛ بیانات در دیدار شاارکت کنندگان در کنگره «نقس شاایعه در پیدایس و

گسترش علوم اسالمی»؛  1397/02/22ش.
 .45خامنهای ،س ید علی؛ بیانات در دیدار طالب ،فض ااال و اس اااتید حوزه علمیه قم؛ /07/29
 1389ش.
 .46خسروپناه ،عبدالحسین؛ جریان شناسی فکری ایران معاصر؛ چ  ،6قم ،نهاد نمایندگی
مقام معظم رهبری در دانشگاهها ،دفتر نشر معارف ،موسسه حکمت نوین اسالمی،
 1399ش.
 .47خمینی ،س ید روحاهلل (امام)؛ تقریرات فلس اافه؛ ج ،2چ  ،1تهران ،موس س ه تنظیم و
نشر آثار امام خمینی؟س؟ 1381 ،ش.
 .48خمینی ،س ید روحاهلل (امام)؛ تقریرات فلساافه؛ ج  ،3چ  ،1تهران ،موس س ه تنظیم و
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نشر آثار امام خمینی؟س؟ 1381 ،ش.
 .49خمین ی ،س ید روح اهلل (ام ام)؛ ش ا اارو چه ا اال ح ا اادیث (اربع ا ااین حدیث)(موس ا ااوع

اإلم ا ااام الخمین ا اای)؛ چ  ، 57موسس ه تنظ یم و نش ر آث ار ام ام خمین ی  ،ته ران،
 1392ش.
 .50خندان ،علیاصغر؛ مغالطات؛ چ  ،9قم :موسسه بوستان کتاب 1392 ،ش.
 .51دارابی ،علی؛ جریانشناسی سیاسی در ایران؛ چ  ،17تهران ،سازمان انتشارات
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی 1396 ،ش.
 .52راغ ب اص فهانی ،حس ینبن محم د؛ مفا ا ااردات ألفا ا اااظ القا ا اارآن؛ چ  ،1دمش ق،
دارالقلم -بیروت ،الدارالشامیه 1412 ،ق.
 .53راوندی ،مرتضی؛ تاریخ اجتماعی ایران؛ ج ،2چ  ،2تهران ،امیرکبیر 1354 ،ش.
 .54سبحانی تبریزی ،جعفر؛ آیین وهابیت؛ چ  ،1قم ،دار القرآن کریم 1364 ،ش.
 .55س بحانی تبریزی ،جعفر؛ اإللهیات علی هدى الکتاب و السا اان و العقل؛ ج  ،1چ  ،3قم،
المرکز العالمی للدراسات اإلسالمیة 1412 ،ق.
 .56س بحانی تبریزی ،جعفر؛ اإللهیات علی هدى الکتاب و الس اان و العقل؛ ج  ،2چ  ،3قم،
المرکز العالمی للدراسات اإلسالمیة 1412 ،ق.
 .57س بحانی تبریزی ،جعفر؛ اإللهیات علی هدى الکتاب و الس اان و العقل؛ ج  ،4چ  ،3قم،
المرکز العالمی للدراسات اإلسالمیة 1412 ،ق.
 .58س بحانی تبریزی ،جعفر؛ العقیدة اإلس ا ااالمی ؛ چ  ،3قم ،المرکز العالمی للدراس ات
اإلسالمیة 1386 ،ش.
 .59س بحانی تبریزی ،جعفر؛ الفکر الخالد فی بیان العقاتد؛ ج ،2چ  ،1قم ،المرکز العالمی
للدراسات اإلسالمیة 1425 ،ق.
 .60سبحانی تبریزی ،جعفر؛ دلیل المرشدین إلی الحق الیقین؛ تهران ،مشعر 1386 ،ش.
 .61س بحانی تبریزی ،جعفر؛ مدخل مســ ــائل جدید در علم کالم؛ قم ،مؤس س ه امام
صادق؟ع؟ 1382 ،ش.
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 .62ش اکرنژاد ،احمد؛ معنویت گرایی جدید :مولفه های مفهومی ،لوازم اعتقادی و نشاا ااانه های

گفتمانی؛ چ  ،1قم ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی 1397 ،ش.
 .63ش عیری ،تاجالدین محمدبن محمد؛ جاما األخبار؛ چ  ،1قم ،حض رت عباس؟ع؟،
 1392ش.
 .64ش مش یری ،امین؛ آساایبشااناساای دینپژوهی تجربی؛ چ  ،1قم ،معنویت تمدنس از ،در
دست چاپ.
 .65ش مش یری ،امین؛ عرفان وارهی حلقه ،دورهی تخصا اص اای؛ چ  ،1قم ،اس ماعیلیان ،در
دست چاپ.
 .66ش مش یری ،امین؛ عرفان وارهی حلقه ،دورهی مقدماتی؛ چ  ،1قم ،اس ماعیلیان1398 ،
ش.
 .67شمشیری ،امین؛ قفس زر ین؛ ج  ،1چ  ،1قم ،اسماعیلیان ،در دست چاپ.
 .68ص درالدین ش یرازى ،محم د ب ن اب راهیم؛ أسا اارار اآلیا ااات (مالصا اادرا)؛ مص حح
محمد خواجوی؛ تهران ،انجمن حکمت و فلسفه ایران 1360 ،ش.
 .69ص درالدین ش یرازی ،محمد بن ابراهیم ،الحکم المتعالی فی األس اافار العقلی األربع ؛
قم ،مکتبة المصطفوی 1368 ،ش.
 .70ص درالدین ش یرازى ،محم د ب ن اب راهیم؛ المب ا اادأ و المع ا اااد؛ چ  ،1ته ران،
انجمن حکمت و فلسفه ایران 1354 ،ش.
 .71طاهری ،محمدعلی؛ آشنایی با دوست (ویژهنامه)؛ چ  ،2بیجا ،عرفان حلقه ،بیتا.
 .72طاهری ،محمدعلی؛ انسان از منظری دیگر؛ چ  ،7تهران ،بیژن 1387 ،ش.
 .73طاهری ،محمدعلی؛ انسان و معرفت؛ چ  ،1ارمنستان ،گریگور تاتواتسی 2011،م.
 .74طاهری ،محمدعلی؛ جزوه آموزشی دوره یکم؛ بیجا ،بینا ،بیتا.
 .75طاهری ،محمدعلی؛ جزوه آموزشی دوره دوم؛ بیجا ،بینا ،بیتا.

 .76طاهری ،محمدعلی؛ جزوه آموزشی دوره چهارم؛ بیجا ،بینا ،بیتا.
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 .77طاهری ،محمدعلی؛ جزوه آموزشی دوره نجم؛ بیجا ،بینا ،بیتا.
 .78طاهری ،محمدعلی؛ جزوه آموزشی دوره ششم؛ بیجا ،بینا ،بیتا.
 .79طاهری ،محمدعلی؛ جزوه آموزشی دوره هفتم؛ بیجا ،بینا ،بیتا.
 .80طاهری ،محمدعلی؛ جزوه آموزشی دوره َمستری (مربی گری)؛ بیجا ،بینا ،بیتا.
 .81طاهری ،محمدعلی؛ دفاعیات 9۶؛ بیجا ،بینا 1396 ،ش.
 .82طاهری ،محمدعلی؛ دفاعیات وکال؛ بیجا ،بینا ،بیتا.
 .83ط اهری ،محم دعلی؛ سا ا ااایمنتولوژی؛ ج  ،1چ  ،1ارمنس تان ،عرف ان کیه انی
(حلقه) 2011 ،م.
 .84طاهری ،محمدعلی؛ عرفان کیهانی (حلقه)؛ چ  ،7قم ،اندیشه ماندگار؛ 1388ش.
 .85طاهری ،محمدعلی؛ موجودات غیرارگانیک؛ چ  ،1ارمنستان ،گریگور تاتواتسی2011 ،
م.
 .86طباطبایی ،س ید محمدحس ین؛ المیهان في تفساایر القرآن؛ ج ،1چ  ،2بیروت ،مؤس س ة
األعلمي للمطبوعات 1390 ،ق.
 .87طباطبایی ،س ید محمدحس ین؛ المیهان في تفساایر القرآن؛ ج ،9چ  ،2بیروت ،مؤس س ة
األعلمي للمطبوعات 1390 ،ق.
 .88طباطبایی ،س ید محمدحس ین؛ تفس ا اایر المیهان (ترجماه)؛ ج ،1چ  ،5قم ،جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم ،دفتر انتشارات اسالمی 1374 ،ش.
 .89طباطبایی ،س ید محمدحس ین؛ تفس ا اایر المیهان (ترجمه)؛ ج ،8چ  ،5قم ،جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم ،دفتر انتشارات اسالمی 1374 ،ش.
 . 90طب اطب ایی ،س ی د محم دحس ین؛ تفس ا اایر المیهان (ترجمااه)؛ ج ،9چ  ،5قم ،ج امع ه
مدرسین حوزه علمیه قم ،دفتر انتشارات اسالمی 1374 ،ش.
 .91طباطبایی ،س یدمحمدحس ین؛ الرساااتل التوحیدی ؛ چ  ،1بیروت ،موس س ة النعمان،
 1999م.
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 .92طبرسی ،ابومنصور؛ اإلحتجاج علی أهل اللجاج؛ چ  ،1مشهد 1403،ق.
 .93طوسی ،محمدبن حسن؛ األمالی؛ چ  ،1قم ،دار الثقافة 1414 ،ق.
 .94عالمه حلی ،حسن بن یوسف؛ الجوهر النضید؛ قم ،بیدار 1363 ،ش.
 .95علیخانی ،علیا کبر؛ اندیشه سیاسی متفکران مسلمان؛ ج  ،14تهران ،پژوهشکده
مطالعات فرهنگی و اجتماعی 1390 ،ش.
 .96فاض ل مقداد ،مقدادبن عبدالله؛ اللواما ا لهیه فی المباحث الکالمیه /لجمالالدین

مقدادبن عبدالله ا سدی ال سیوری الحلی؛ حققه و علق علیه محمدعلی القاضی الطباطباتی؛ چ ،1
تبریز ،شفق 1355 ،ش.
 .97فیض کاش انی ،محمدبن ش اه مرتض ی؛ علم الیقین فی اصا ااول الدین؛ چ  ،1تهران،
حکمت 1393 ،ش.
 .98قراملکی ،محمدحسن قدردان؛ راز خلقت و بقا؛ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه
اسالمی ،تهران ،چ  ،3تهران 1398 ،ش.
 .99قرش ی ،س ید علیا کب ر؛ قااااموس قااارآن؛ ج ،5چ  ،6ته ران ،دار الکت ب اإلس المیة،
 1371ش.
 .100قطبال دین ش یرازی ،محم ود ب ن مس عود؛ ش ا اارو حکما ا ا ا ش ا اارا (قط ا ااب)؛
تهران ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 1383،ش.
 .101قیص رى ،داود ،شااارو فصا ااو

الحکااام؛ چ  ،1ته ران ،ش رکت انتش ارات علم ی و

فرهنگی 1375 ،ش.
 .102کاپلستون ،فردریک چارلز؛ تاریخ فلسفه؛ ترجمه بهاءالدین خرمشاهی؛ ج  ،4چ ،2
تهران ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی؛ صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران،
انتشارات سروش؛  1376ش.
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 .103کاپلستون ،فردریک چارلز؛ تاریخ فلسفه؛ ترجمه بهاءالدین خرمشاهی؛ ج  ،5چ ،2
تهران ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی؛ صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران،
انتشارات سروش؛  1376ش.
 .104کاپلستون ،فردریک چارلز؛ تاریخ فلسفه؛ ترجمه بهاءالدین خرمشاهی؛ ج  ،9چ ،2
تهران ،شرکت انتشارات علمی و فرهنگی؛ صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران،
انتشارات سروش؛  1376ش.
 .105کسلر ،دیرک؛ نظریه های جامعه شناسان کالسیک از آ گوست کنت تا آلفرد شوتس؛ ج  ،1چ
 ،1جهرم ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم 1392 ،ش.
 . 106کلین ی ،محم د ب ن یعق وب؛ الکا ا ا ااافی؛ ج  ،1چ  ،4ته ران ،دار الکت ب
اإلسالمیة 1407 ،ق.
 .107کلین ی ،محم د ب ن یعق وب؛ الکاا ا ااافی؛ ج  ،3چ  ،4ته ران ،دار الکت ب
اإلسالمیة 1407 ،ق.
 .108گلشنی ،مهدی؛ علم و دین و معنویت در آستانهی قرن بیستویکم؛ چ  ،1تهران،
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 1379 ،ش.
 .109گلش نی ،مهدی؛ فیزیکدانان غربی و مسا اائله خداباوری؛ چ  ،4تهران ،کانون اندیش ه
جوان 1389 ،ش.
 .110گیدنز ،آنتونی؛ جامعهشناسی؛ با همکاری کارن بردسال؛ ترجمه حسن چاوشیان؛ چ
 ،6تهران ،نشر نی 1390 ،ش.
 .111الهیجی ،عبدالرزاقبن علی؛ گوهر مراد با تص ا ا احیح و تحقیق /تالیف مال عبدالرزا
فیاض هیجی؛ مقدمه از زینالعابدین قربانی هیجی؛ به اهتمام جعفر پژوم؛ [با تص ا ااحیح و تحقیق

موسسه تحقیقاتی امام صاد ؟ع؟]؛ چ  ،1تهران :سایه سار 1397 ،ش.
 .112لیثیواس طی ،علیبنمحمد؛ عیونالحکم والمواعظ و ذخیرهالمتعظ و الواعظ؛  2ج ،چ
 ،1تهران :موسسهالبعثه 1387 ،ش.
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 .113لین ،تونی؛ تاریخ تفکر مسیحی؛ ترجمه روبرت آسریان؛ چ  ،5تهران ،نشر و پژوهش
فرزان روز 1395 ،ش.
 .114مایکل پترسون ،ویلیام هاسکر ،بروس رایشنباخ ،دیوید بازینجر؛ عقل و اعتقاد دینی؛
ترجمه احمد نراقی ،ابراهیم سلطانینسب؛ چ  ،5تهران ،طرح نو 1387 ،ش.
 .115مجلس ی ،محم دباقر ب ن محم د تق ی؛ بح ا ااار األن ا ااوار(ط-بی ا ااروت)؛ ج  ،3چ ،2
بیروت ،دار إحیاء التراث العربی 1403 ،ق.
 .116مجلس ی ،محم دباقر ب ن محم د تق ی؛ بح ا ااار األن ا ااوار(ط-بی ا ااروت)؛ ج  ،4چ ،2
بیروت ،دار إحیاء التراث العربی 1403 ،ق.
 .117مجلس ی ،محم دباقر ب ن محم د تق ی؛ بح ا ااار األن ا ااوار(ط-بی ا ااروت)؛ ج  ،6چ ،2
بیروت ،دار إحیاء التراث العربی 1403 ،ق.
 .118مجلس ی ،محم دباقر ب ن محم د تق ی؛ بحا ااار األنا ااوار(ط-بیا ااروت)؛ ج  ،25چ ،2
بیروت ،دار إحیاء التراث العربی 1403 ،ق.
 .119مجلس ی ،محم دباقر ب ن محم د تق ی؛ بحا ااار األنا ااوار(ط-بیا ااروت)؛ ج  ،63چ ،2
بیروت ،دار إحیاء التراث العربی 1403 ،ق.
 .120مجلس ی ،محم دباقر ب ن محم د تق ی؛ بحا ااار األنا ااوار(ط-بیا ااروت)؛ ج  ،78چ ،2
بیروت ،دار إحیاء التراث العربی 1403 ،ق.
 .121مجلس ی ،محم دباقر ب ن محم د تق ی؛ بحا ااار األنا ااوار(ط-بیا ااروت)؛ ج  ،92چ ،2
بیروت ،دار إحیاء التراث العربی 1403 ،ق.
 .122محمدى ریشهری ،محمد؛ دانشنامه عقاید اسالمی؛ ج ،4چ  ،2قم ،موسسه علمی
فرهنگی دار الحدیث ،سازمان چاپ و نشر 1386 ،ش.
 .123محم دى ریش هری ،محم د؛ میاا ااهان الحکما ا ااه؛ ج  ،11چ  ،11ق م ،موسس ه
علمی فرهنگی دار الحدیث ،سازمان چاپ و نشر 1389 ،ش.
 .124محمدى گیالنی ،محمد؛ «اس ا اام مس ا ااتأثر» در وص ا اایت امام و زعیم اکبر ،چ  ،6تهران،
موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؟س؟ 1385 ،ش.
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 .125مصباح یزدی ،محمدتقی؛ معارف قرآن ()۳-۱؛ چ  ،1قم ،موسسه در راه حق1365 ،
ش.
 .126مصباح یزدی ،محمدتقی؛ آموزش فلسفه؛ ج  ،1چ  ،1قم ،موسسه آموزشی و
پژوهشی امام خمینی؟هر؟ ،انتشارات 1389 ،ش.
 .127مص باح یزدی ،محمدتقی؛ معارف قرآن ،چ  ،7قم ،انتش ارات مؤس س ه آموزش ی و
پژوهشی امام خمینی 1393 ،ش.
 .128مطهرى ،مرتض ی؛ مجموعه آثار (علل گرایس به مادی گری)؛ ج ،1چ  ،7تهران ،ص درا،
 1384ش.
 .129مطهرى ،مرتض ی؛ مجموعه آثار (انسا ااان و ایمان)؛ ج ،2چ  ،7تهران ،ص درا1384 ،
ش.
 .130مطهری ،مرتض ی؛ مجموعه آثار (جهانبینی توحیدی)؛ ج  ،2چ  ،7تهران ،ص درا،
 1384ش.
 .131مطهری ،مرتض ی؛ مجموعه آثار (زندگی جاو ید یا حیات اخروى)؛ ج ،2چ  ،7تهران،
صدرا 1384 ،ش.
 .132مطهری ،مرتضی؛ مجموعه آثار؛ ج ،4چ  ،7تهران ،صدرا 1384 ،ش.
 .133مطهرى ،مرتضی؛ مجموعه آثار؛ ج ،5چ  ،7تهران ،صدرا 1384 ،ش.
 .134مطهری ،مرتضی؛ مجموعه آثار (درسهای اشارات ،نجات ،الهیات «شفا»)؛ ج ،8چ ،7
تهران ،صدرا 1384 ،ش.
 .135مطهری ،مرتض ی؛ مجموعه آثار (سا اایرى در نهجالبالغه)؛ ج ،16چ  ،7تهران ،ص درا،
 1384ش.
 .136مطهرى ،مرتض ی؛ مجموعه آثار (نهضااتهای اسااالمی در صااد سااله اخیر)؛ جݣ ،24چ ،7
تهران ،صدرا 1384 ،ش.
 .137مطه ری ،مرتض ی؛ مجموعا ااه آثا ااار (آشا اانایی با ااا قا اارآن )5 -۱؛ ج ،26چ  ،8ته ران-
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قم ،صدرا 1377 ،ش.
 .138مطهری ،مرتضی؛ مجموعه آثار؛ ج29؛ چ  ،7تهران ،صدرا 1384 ،ش.
 .139مطهرى ،مرتضی؛ مجموعه آثار؛ ج ،30چ  ،7تهران ،صدرا 1384 ،ش.
 .140مطهرى ،مرتضی؛ یادداشتها؛ ج ،10چ  ،1تهران ،صدرا 1378 ،ش.
 .141مکارم شیرازى ،ناصر؛ تفسیر نمونه؛ ج  ،8چ  ،10تهران ،دارالکتب اإلسالمیة1371 ،
ش.
 .142مکارم ش یرازى ،ناص ر؛ تفسا اایر نمونه؛ ج  ،25چ  ،10تهران ،دارالکتب اإلس المیة،
 1371ش.
 .143مهیار ،رضا ،فرهنگ ابجدى عربی فارسی؛ چ  ،2تهران 1375 ،ش.
 .144ناصری راد ،علی؛ افسون حلقه؛ تهران ،سایان 1390 ،ش.
 .145نراقی ،مال مهدى ،أنیس الموحدین؛ چ  ،2تهران 1369 ،ش.
 .146نص یرالدین طوس ی ،محم د ب ن محم د؛ اساا اااس ا قتباا اااس ،چ  ،1ته ران،
دانشگاه تهران ،مؤسسه انتشارات و چاپ 1367 ،ش.
 .147هاشمی رفسنجانی ،ا کبر؛ کارنامه و خاطرات  ۱۳۶۱س از بحران؛ چ  ،5تهران ،دفتر
نشر معارف انقالب 1380 ،ش.
 .148هوردرن ،ویلیام؛ راهنمای الهیات پروتستان؛ ترجمه ط.میکائیلیان؛ چ  ،1تهران،
شرکت انتشارات علمی و فرهنگی 1368 ،ش.
 .149هیک ،جان؛ فلسفه دین؛ ترجمه بهزاد سالکی؛ چ  ،1تهران ،موسسه فرهنگی هنری
و انتشارات بینالمللی الهدی 1390 ،ش.
 .150یزدانپناه ،س یدیداهلل؛ حکمت عرفانی (تحریری از درسهای عرفان نظری اس ا ااتاد یداپ

یهدان ناه) /تالیف علی امینینژاد؛ چ  ،1قم ،موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی؟هر؟،
 1390ش.
 .151یوسف مکی عاملی ،سید حسین؛ اإلسالم و التناسخ؛ چ  ،1بیروت1411 ،ق.
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