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پنج شنبه ۲۷ مهر ۱۳۹6 

۲۸ محرم ۱4۳۹ - شماره ۲۱۷۵۰

ناتوان ترین مردم
قال االمام الحسین)ع(: اعجز الناس من عجز عن الدعاء«

امام حسین)ع( می فرماید: عاجزترین مردم کسی است که نتواند 
دعا کند. )1(

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1- بحاراالنوار، ج 93، ص 294

تجلی کمال انسانیت 
و  نام گذاری سوره انسان

امام حســن و امام حسین )علیهما السالم( در کودکی بیمار شدند. 
امام علــی)ع( و حضرت زهرا)س( نذر کردند اگر فرزندانشــان خوب 
شدند، ســه روز را روزه بگیرند. امام حسن)ع( و امام حسین)ع( شفا 
یافتند و همه به نذر خود وفا کردند و روزه گرفتند. وقتی آنها بر سر 
سفره افطار نشستند، مسکینی در خانه را زد و گفت: السالم علیکم یا 
اهل بیت محمد! من مسلمان مسکین هستم. از آنچه می خورید به من 
هم بخورانید! آنها غذای خود را )شب اول( به مسکین دادند و شب را 
گرسنه خوابیدند و چیزی جز آب نخوردند. فردای آن روز را نیز روزه 
گرفتند. همین که سر سفره نشستند، یتیمی به در خانه آمد و گفت: 
الســالم علیکم یا اهل بیت محمد! من یتیمی مسلمان هستم از آنچه 
می خورید به من نیز بدهید: همه اهل خانه غذای خود را )در شــب 
دوم( به یتیم دادند و آن شــب را نیز گرسنه سپری کردند و چیزی 
جز آب نخوردند. فردا نیز همین اتفاق تکرار شــد و این بار اسیری از 
مشــرکین به در خانه آمد و گفت: السالم علیکم یا اهل بیت محمد! 
ما را اســیر می کنید و به بند می کشید، اما به ما غذا نمی دهید؟ آن 
شب)سوم( نیز همه غذای خود را به اسیر دادند و با آب افطار کردند 
و گرســنه خوابیدند. فردای آن روز حضرت محمد)ص( اهل بیت را 
دیدند که از گرسنگی به خود می لرزیدند. در این هنگام جبرئیل نازل 
شد و گفت: ای محمد! آنچه را خداوند برای تو درباره اهل بیت مهیا 

ساخته است بگیر!
و جبرئیل آیات سوره انسان را بر رسول اهلل نازل فرمود.)1(    

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- الدرالمنثور، ج 6، ص 485/ المیزان، ذیل سوره انسان

چرایی نقض عهد کوفیان
پرسش:

چرا کوفیانی که با آن همه شور و شوق به امام حسین)ع( نامه نوشتند 
و برای بیعت و تشکیل حکومت اعالم آمادگی کردند، به قول خود وفادار 

نماندند و نقض عهد کردند و علیه امام جنگیدند؟
پاسخ:

در سه بخش قبلی پاسخ به این سئوال ضمن طرح دو سئوال مقدماتی شامل: 
1- علت نامه نگاری کوفیان و دعوت از امام حسین)ع( 2- بکارگیری ساز و کارهای 
سرکوب قیام توسط عبیداهلل بن زیاد به سئول اول و بخش هایی از سئوال دوم در 
بعد روانی و اجتماعی پاسخ داده شد. اینک در ادامه دنبال مطلب را پی می گیریم.

دّومین نیروی اجتماعی تأثیرگذار که عبیداهللّ  از آنها نیز به خوبی بهره برد، 
نیروی »ُعَرفا« بود. »عرفا« )جمع عریف( و در اصطالح به کســی گفته می شد 
که: مسئولیت تعداد افرادی را برعهده داشت که مقدار عطای آنها یعنی دریافت 
سالیانه شان، صدهزار درهم بود«. طبعا از آنجا که مقدار دریافتی افراد متفاوت 
بود، تعداد افراد زیر نظر این مقام از بیست نفر تا بیش از صد نفر مختلف می شد.
در دوره شهرنشــین شــدن قبایل در کوفه، این منصب به صورت مقامی 
حکومتی درآمده و همچنان که آنها در مقابل والی و امیر کوفه پاسخگو بودند، 
عزل و نصب آنان نیز توّســط والی ـ و نه رئیــس قبیله ـ انجام می گرفت. این 
منصــب رابطی بین حکومت و مردم بــود و از آنجا که تعداد افراد زیر نظر این 
مقام بســیار محدودتر از افراد زیر نظر رئیس قبیله بود، راحت تر می توانســتند 

آنها را کنترل کنند.
وظیفه اصلی »عریف« آن بود که دفترهایی تهیه کرده و در آن اسامی افراد 
زیر نظر خود همراه با زنان و فرزندان شــان را ثبت کنند؛ چنان که اســامی تازه 
متولدین نیز به سرعت در این دفتر ثبت و اسامی افراد از دنیا رفته محو می شد. 
بدین ترتیب آنان شناخت کامل از محدوده مسؤولیت خود به دست می آوردند. 
اما در شــرایط بحرانی، نقش »عرفا« دو چندان می شــد؛ زیرا برقراری نظم در 
محدوده مسئولیت شــان ـ که به آن عرافت می گفتند ـ به عهده آنها می آمد و 
طبعا در مواقعی که حکومت درخواســت می کرد، افراد شورشی را به سرعت به 

حکومت معرفی می کردند.
عبداهللّ بن زیاد در همان آغاز ورود خود به کوفه، زیرکانه در صدد استفاده از 
این نیروی قوی اجتماعی برآمد. به احتمال زیاد تجربه این کار را از پدرش زیاد 
در دوران حکومتش بر کوفه به دست آورده بود. او پس از اولین سخنرانی خود در 
مسجد جامع، به قصر آمده و »عرفا« را احضار کرد و خطاب به آنها چنین گفت:
»شــما باید نام غریبان و مخالفان امیرالمؤمنین یزید را که در عرافت شما 
هستند، برای من بنویسید. همچنین هر کس را از حروریه )خوارج( و مشکوکین 
که نظر بر اختالف پراکنی دارند، باید به من گزارش دهید. کسی که به این دستور 
عمل کند با او کاری نداریم؛ اما هر کس ننویســد باید ضمانت عرافت خود را 
به عهده بگیرد و نباید هیچ مخالف و یاغی در عرافت او با ما مخالفت کند. اگر 
چنین نشود، از پناه ما خارج شده و مال و خون او بر ما حالل است. هر عریفی 
که در عرافت او از شورشــیان علیه امیرالمؤمنین )یزید( کسی یافت شود، آن 
عریف بر در خانه اش به دار آویزان خواهد شــد و همه آن عرافت را از پرداخت 

عطاء محروم خواهم کرد«.
چنین به نظر می رسد که اتخاذ همین سیاست و استفاده از این ابزار مهم 
اجتماعی، یکی از مهم ترین علل سرکوب و خاموش شدن نهضت مسلم در کوفه 
بود؛ زیرا »عرفا« تهدیدهای ابن زیاد را جّدی تلقی کرده و به سرعت درصدد انجام 

خواسته های او برآمده و به شّدت عرافت خود را کنترل می کردند.
ادامه دارد

شرایط عملی توبه
)بدان ای سالک راه خدا!( انسان تائب آن است که هر چه از مردم 
بــه ناحق برده، رو به آنها کند، و اگر حقــوق دیگری از آنها برعهده 
اوســت، و ممکن اســت تأدیه یا صاحبش را راضی نماید، قیام به آن 
کند، و هر چه از فرایض الهیه ترک کرده، قضا کند یا تأدیه نماید. و 
اگر تمام آنها را ممکنش نیست، قیام به مقدار  امکان کند. بداند که 
اینها حقوقی است که از برای هر یک از آ نها مطالبی است و در نشأه 

دیگر از او، به اشق احوال )مطالبه( می کنند.
و در آن عالم راهی برای تادیه آنها ندارد، جز آنکه حمل بار گناهان 
دیگران را کند، و رد اعمال حسنه خود را نماید. پس در آن وقت بیچاره 
و بدبخت می شود و راهی برای خالص و چاره برای استخالص ندارد. )1(

ــــــــــــــــــــــــــــ
1- شرح چهل حدیث، امام خمینی)ره(، ص277

انسان  که  راهکارهایی  از  یکی 
از بدو خلقت همواره تا روز قیامت 
برای شــناخت خالق هستی مورد 
اســتفاده قرار می دهــد، راهکار 
عرفانی اســت. این مســیر اگر با 
آموزه های عقالنی و وحیانی شامل 
ســیره پیامبرگرامی اسالم)ص( و 
نداشته  انطباق  طاهرینش  اهل بیت 
باشــد، به وادی گمراهی و ضاللت 
سوق پیدا کرده و انسان را نه تنها 
به روز  بلکه روز  به خدا نمی رساند 
او را از مســیر عبودیت و بندگی 
الهی دور می سازد. بنابراین یکی از 
ضرورت های امروز جامعه ما شناخت 
نحله ها و عرفان هایی است که از این 
مسیر دور افتاده اند و با تمسک به 
برخی از کلیدواژه های مشــترک، 
عرفان های  ناصواب،  تفسیرهای  و 
کاذبی را جایگزیــن عرفان ناب و 
اصیل کــرده و مخاطبان خود را به 
سوی گمراهی و انحراف می کشانند. 
عرفان حلقه یا عرفان کیهانی یکی 
از این دست نحله های انحرافی است 
که کمتر از یک دهه از شکل گیری 
آن می گذرد و توانسته مخاطبانی را 
در قالب کالس های آموزشی جذب 
کند و به شکل هرمی گسترش یابد.

اینک برای آشنایی با آموزه های 
عالمانه  نقدی  این جریان،  انحرافی 
به ابعاد نظری و عملی عرفان حلقه 
وارد کــرده و سلســله مطالبی را 
مخاطبان  افــکار  تنویر  منظور  به 
تقدیم خوانندگان محترم می نماییم. 
گفتنی است این مجموعه از پایگاه 
انصاریان  اطالع رسانی شیخ حسین 

انتخاب شده است.
***

تاریخچه
عرفان حلقه که نام دیگرش عرفان 
کیهانی است، از بدو شکل گیری آن کمتر 
از یک دهه می گذرد. این جریان در چهار 
پنج سال گذشــته به صورتی جدی در 
کشور شروع به فعالیت و برگزاری دوره ها 

و کالس هایی نموده است.
بنیان گذار ایــن فرقه در درجه اول 
فردی اســت به نام محمد علی طاهری 
که به عنوان پایه گذار و موســس مطرح 
اســت و کتاب های اصلی این گروه هم 
به نام وی است؛ یعنی کتاب های انسان 
از منظــر دیگر ، بینش انســان ، عرفان 
کیهانی، انسان و معرفت، موجودات غیر 

ارگانیک و کتاب چند مقاله.
در کنار طاهری در بدو فعالیت هم 
آقای اسماعیل منصوری الریجانی نقش 
موثری را در تثبیت این گروه داشت. چرا 
که کتاب هــای طاهری گاهی با مقدمه 
آقای منصوری و در مواردی هم با شرح 
کتب طاهری، توسط آقای منصوری به 
چاپ رسیده اســت و وی مطالبی را به 
عنوان تطبیق گفته های طاهری با مفاهیم 

اسالمی بعنوان پاورقی نوشته است.
 البته وی در ســال 89  با جریان 
حلقه اصطکاک پیدا کرد و فرقه عرفان 
حلقه ایشــان را ـ که بــه عنوان تایید 
نظام از شخصیتش استفاده های تبلیغی 
زیادی برده بودـ  از دست داد. منصوری 
الریجانی در یکی از مصاحبه هایش )که 

قرآن نسبت به فرهنگ موجود و یا پدیده های فرهنگی سه گونه واکنش 
اثباتی، نفی و یا بازسازی را بروز می دهد. از این رو گاه به تایید و امضای یک 
مقوله و یا پدیده فرهنگی اقدام می کند و گاه دیگر به شدت با آن مقابله کرده 
و آن را نفی و انکار می کند و می کوشد تا به هر روش و طریق ممکن آن را از 
جامعه بزداید و گاه ســوم به بازسازی آن می پردازد و از اثبات و یا نفی کلی 
آن خودداری کرده و بخش مفید و سازنده آن را تایید و امضا و بخش زیانبار 

آن را نفی می کند. در مطلب حاضر این موضوع بررسی بیشتر شده است.
 ***

فرهنگ اسالمی، فرهنگ توحیدمحور است و فرهنگ توحیدی همانند 
هر فرهنگی دارای چارچوب  هایی است که مبتنی بر جهان بینی، معرفت 

شناسی و انسان شناسی است.
پروژه یکسان  سازی فرهنگی که جرئی از پروژه جهانی  سازی به شمار 
می  آید مقدمه  ای است برای هموار کردن جاده استعمار و استثمار ملت ها 
و به یغما بردن دارایی  های آنها و چپاول هست و نیست شان. چرا که  فرهنگ 
هویت هر ملتی است و با استحاله  هویت یک ملت می  توان آن ملت را در 
مسیری ترسیم شده هدایت کرد. اگر آن مسیر، صراط استحمار و استعمار 
و اســتثمار باشد تنها از رهگذر جهل، ظلم  پذیری و ترس و دنیاپرستی، 
و از دروازه  های تمدن و فرهنگ ســلطه  پذیری و انفعال و خودناباوری و 
غرب  پرســتی می گذرد. به همین علت پروژه جهانی  سازی خصوصا در 

مقوله فرهنگ به اولویتی مهم در نزد غرب استکبارجو بدل شده است.
اما در این میان، غرب استعمارگر نظاره گر فرهنگی ریشه دار و عمیق 
اســت که اهدافش دقیقا در نقطه مقابل اهداف فرهنگ استعمارجویانه 
غربی اســت. نه تنها به دنبال استحمار و استعمار و استکبار و چپاول و 
غارت نیســت که برعکس شدیدا در پی بیداری امم و هوشیاری آنان در 
مقابل اهداف استعماری، و به دنبال کرامت انسانی و رساندن انسان ها به 

جایگاه اصلی آنهاست.
یکسان  سازی فرهنگی اسالم

اینجا جای یک سؤال اســت که پرسش اصلی این نوشتار است. آیا 
اســالم به دنبال یکسان سازی فرهنگی است؟ اگر جواب مثبت است تا 

کجا و تا چه اندازه؟

اسالم
 و یکسان سازی فرهنگی 

پــروژه یکسان  ســازی فرهنگی کــه جرئی از 
پروژه جهانی  سازی به شــمار می  آید مقدمه ای 
اســت برای هموار کــردن جاده اســتعمار و 
 اســتثمار ملت ها و به یغما بردن دارایی  های آنها 

و چپاول هست و نیست شان.

 فرهنگ توحید محور اسالمی با فرهنگ شرک 
و کفر، با ظلم، غارت گری، استضعاف و استکبار 
و استحمار، با نفی کرامت انسانی و نفی حقوق 
فردی و اجتماعی او و بــا هر آنچه که خارج از 
قلمرو ترسیم شده فرهنگی  است مبارزه می کند 
و این مبارزه تا زمانی اســت که در تمام عالم، 
 آن یکسان ســازی فرهنگی مطلوب اســالم

 به اجرا درآید. 

آنچه که از آیات و فرمایشــات و ســیره رفتاری انبیاء و ائمه مشخص 
است ستیز اسالم با فرهنگ های غیرتوحیدی است، به جهت باطل بودن 
کرامت انســانی در این گونه فرهنگ ها. البته سخن گفتن در باب چرایی 
این ستیز و اینکه روش این مبارزه چیست، خود احتیاج به بحثی مفصل 
و جداگانه دارد که در این مختصر نمی گنجد. لکن آنچه که در این مجال 
مهم اســت پاسخ به این سؤال است که آیا اسالم به دنبال یکسان سازی 
فرهنگی است یا خیر؟ پاسخ این سؤال نه مطلقا آری است و نه مطلقا خیر 

بلکه احتیاج به تفصیل دارد. 
فرهنگ اسالمی، فرهنگ توحیدمحور است و فرهنگ توحیدی همانند 
هر فرهنگی دارای چارچوب  هایی است که مبتنی بر جهان بینی، معرفت 
شناســی و انسان شناسی اســت. این چارچوب ها همان اصول، خطوط و 
مرزهایی هستند که قلمرو فرهنگی اسالم را ترسیم می کنند به گونه ای که 
سلب کل یا جزیی از آنها باعث سلب عنوان »فرهنگ اسالمی« می  شود. بر 
این اساس بدیهی است که فرهنگ اسالمی هر آنچه را که با این چارچوب 

در تضاد باشد برنتابد و درصدد مبارزه با آن برآید. 
فرهنگ اســالمی قطعا به دنبال یکسان سازی فرهنگی در حوزه این 
چارچوب  هاست. فرهنگ توحید محور اسالمی با فرهنگ شرک و کفر، با 
ظلم، غارت گری، اســتضعاف و استکبار و استحمار، با نفی کرامت انسانی و 
نفی حقوق فردی و اجتماعی او و با هر آنچه که خارج از قلمرو ترســیم 
شده فرهنگی به واسطه آن چارچوب ها  است مبارزه می کند و این مبارزه 
تا زمانی اســت که در تمام عالم، آن یکسان سازی فرهنگی مطلوب اسالم 
به اجرا درآید. از این رو دستور می  دهد که »وقاتلوهم حّتی التکون فتنٌه 
و یکون الدین هلل؛ با آنها جنگ کنید؛ تا فتنه باقی نماند، و دین )خالصانه( 
از آِن خدا شــود« )بقره- 193(، تا زمانی که فتنه شــرک و کفر و ظلم و 
استکبار و هرآنچه که در تضاد با چارچوب فرهنگ توحیدی اسالمی است 

وجود داشته باشد مبارزه نیز وجود دارد.

قلمرو یکسان سازی فرهنگ اسالمی
اما از ســوی دیگر بخش وسیعی از مســائل گوناگونی که در حوزه 
فرهنــگ می  گنجند وجود دارند که در تضــاد با چارچوب های فرهنگ 
اسالمی نیستند، این مســائل قطعا در محدوده یکسان سازی فرهنگی 
قرار نمی گیرند. و این همان ویژگی است که وجه تمایز فرهنگ اسالم از 
فرهنگ های تهاجمی و استعماری است. چراکه فرهنگ استعمارجویانه 
و تهاجمی، تمامیت فرهنگی و همه هویت یک ملت را نشــانه می گیرد 
در حالی که فرهنگ اسالمی به هیچ وجه این گونه عمل نمی  کند. بلکه 
فرهنگ اسالمی فرهنگی قابل جمع و تکاملی است، به این معنا که خود 
دارای یک هویت ثابت است و در هنگام مواجهه با فرهنگی دیگر آن هویت 
ثابت سعی در یکسان سازی نقاط تضاد می کند و این همان وجه تکاملی 
فرهنگ اســالمی است که سعی می  کند نقاط تاریک و جاهالنه و باطل 
را تحت الشعاع قرار داده، منقلب کند، و در مسیر رشد و تعالی قرار دهد. 
اما وجه جمع فرهنگ اســالمی که از آن می توان به هویت ثانی یا متغیر 
آن نیز نام برد همان وجه هم زیستی و تعامل فرهنگ اسالمی با ابعاد فرهنگی 
فرهنگ های مختلفی است که متضاد با آن چارچوب  ها نیستند. در این ابعاد 
نه تنها فرهنگ اســالمی در صدد تغییر آنها برنمی آید که در راستای تکامل 
آنها اقدام می  کند. از آن جمله می توان به مقوله زبان، خط، ادبیات، معماری 
و بسیاری از مسائل دیگر فرهنگی اشاره کرد. البته این نکته قابل ذکر است که 
در این گونه مسائل نیز نقاطی الزم االصالح وجود دارند که مورد توجه فرهنگ 
اسالمی قرار می  گیرند. برای مثال در مقوله ادبیات و همچنین معماری، فرهنگ 
اسالمی کژی  ها و ناپاالیشی  های غیرقابل جمع با چارچوب  های خویش را اصالح 
می کند و با کلیت یک معماری و یا ادبیات در ستیز نیست مگر آنکه یک سبک 
خاص معماری یا ادبی بالکل با چارچوب های فرهنگی اسالم ناسازگار باشد. 

براین اســاس مراد از مثال معماری اسالمی یک نحوه کامال خاص و 
مستقل از معماری نیست بلکه بایدها و نبایدهایی است که در ضمن یک 
ســبک معماری الزم االجرا هستند. هر فرهنگ بومی می تواند معماری 
خویش را داشــته باشد که در عین دارا بودن ملزومات فرهنگ اسالمی، 
سبک بومی خویش را نیز حفظ کرده باشد و با سبک های معماری دیگر 
ملل و فرهنگ ها متفاوت باشــد. به عبارتی هم دارای یک ســری وجه 
االشــتراکات و یک سری وجه االمتیازات باشــد که این اشتراکات همان 
بایدها و نبایدهای اسالمی و امتیازات همان ویژگی  های بومی یک سبک 
معماری  اند. بنابراین فرهنگ اســالمی آن چنــان هاضمه قوی دارد که 
فرهنگ های دیگر را در بطن خود جای داده و از محسنات آنها استفاده 

می کند و معایب و ناهمخوانی های آنها را اصالح می کند.
منبع: حوزه نیوز

             ✍ داود موذنیان

واکنشهایسهگانهاسالم
نسبتبهپدیدههایفرهنگی

 اسالم با برخورد ها و واکنش های 
درست و صحیح خود نسبت به 
مقوالت و پدیده های فرهنگی 
کوشیده است تا از داده ها و 
فراورده ها و دستاوردهای تمدنی 
 بشر به بهترین شکل
 بهره برداری کند.

✍ علی حجتی

مفهوم فرهنگ و پدیده های فرهنگی 
باید در آغاز این نوشتار به سه نکته توجه داد که مراد ما از فرهنگ )مقوله و یا 
پدیده ( بخشی از آن نه همه آن است؛ زیرا فرهنگ عبارت از هر چیزی است که 
بر پایه آن تمدنی ایجاد و به شکل تجسمی وجود و تحقق خارجی می یابد. از این 
رو هر گونه آداب، سنن، رسوم، آیین، دین و علم و دانشی را که تمدنی را درخارج 
شکل می بخشد فرهنگ گفته اند. البته در میان فرهنگ های کالن چون فرهنگ 
تمدنی اسالم و یا اروپایی و چینی و یا هندی و مصری و مایایی و سرخپوستی ، 
خرده فرهنگ هایی نیز وجود دارد که بخشی از فرهنگ تمدنی را تشکیل می دهند 
و تمایزات نه چندان برجسته و چشمگیری را سبب می شوند. آنچه مراد و منظور 
در این نوشتار است می تواند خرده فرهنگ ها و یا فرهنگ با چشم پوشی از دین 
باشــد؛ زیرا در این نوشــتار ما دین را نه بخشی از فرهنگ بلکه جزیی از مقسم و 
قســیم امر دیگری قرار داده ایم؛ به این معنا که فراورده های بشــری به دو شکل 
فرهنگی و دینی خود را نشان می دهد و اکنون می خواهیم بدانیم که چه تناسبی 

میان دین و فرهنگ به عنوان فراورده های بشری وجود دارد؟ 
نکته دیگر آن است که واکنش دین نسبت به مقوله و یا پدیده های فرهنگی 
موجود در عصر ظهور، واکنشی نسبت به امر موجود بوده است و به نظر می رسد 
که نمی توان واکنش تاریخی به امری گذشته را برای تعمیم آن به دیگر مقوالت 
و یا پدیده های فرهنگی ای که پس از آن پدیدار می شــوند و یا شــکل می گیرند، 
درست و سازنده دانست. به این معنا که اگر دین در لحظه تاریخی پیدایش خود 
، با مقوله و یا پدیده فرهنگی خاصی واکنش مثبت ویا منفی و یا بازسازی انجام 
داده است نمی توان آن را معیار و یا مالکی برای ارزیابی پدیده هایی قرار داد که 
در عصر حاضر ایجاد می شود. این سخن، گزاره ای درست و مورد تایید است؛ بویژه 
کــه مقوالت و پدیده های فرهنگی به جهت اختالف زمان و مکان و یا مقتضیات 
و شــرایط زمانی و مکانی همواره در حال تغییر و تبدیل و دگرگونی اســت. اما 
نکته ای که برخی از آن غافل شــده اند این است که آموزه های قرآنی به گونه ای 
اســت که مالک و معیار داوری و ارزیابی را نسبت به هر مقوله و پدیده فرهنگی 
که ایجاد و تحقق می یابد بیان کرده اســت. بنابراین در اینجا تالش می شود تا با 
توجه به آموزه های قرآنی، واکنش دین و قرآن را نسبت به مقوله های فرهنگی و 
پدیده هایی که منسوب و مرتبط با فرهنگ است، ارزیابی و داوری کرده و نسبت 
به اثبات و نفی و یا بازسازی آن سخن گفته شود و حکم و توصیه صورت گیرد.

معنی تسامح فرهنگی
نکته ســوم آنکه منظور ما از تسامح به معنای مداهنه نیست. به این معنا 
که تســامح و تســاهل فرهنگی هیچ گاه به معنای سست انگاری و کوتاهی از 
اصول و ارزش های دینی نیست. اسالم چنانکه پیامبر)ص( تاکید داشتند دین 
تسامح و آسان گیری است. آسان گیری به این معناست که اصول آن بر خالف 
عقل و توان افراد نیست. همه قوانین اسالمی و تکالیفی که بر انسان مسلمان 

بار می شود مبتنی بر اصولی چون حسن و قبح عقلی، توانایی و قدرت فردی 
)الیکلف اهلل نفسا اال وسعها( و آسان گیری است. بنابراین هر حکم و آموزه ای 
کــه برخالف اصول عقل محض و یا خالف فطرت انســانی و یا برخالف توان 
جمعی و یا فردی باشــد ، از مکلف ساقط اســت. این مسئله ای  که از آن به 
تسامح و آســان گیری یاد می کنند و این برخالف کوتاهی و تقصیر در انجام 
تکالیف است که به معنای مداهنه می باشد. بنابراین اسالم هر چند که برتسامح 
پایه ریزی شده است اما از مداهنه و سست انگاری  گریزان است و افراد مداهن 

را به شدت توبیخ و مجازات می کند. 

واکنش های سه گانه قرآن به مقوالت فرهنگی 
گفته شد که اسالم نسبت به هر مقوله یا پدیده فرهنگی سه گونه واکنش از 
خود نشان می دهد، بدین معنی که گاه با مقوالت فرهنگی که در راستای فطرت و 
عقل جمعی و عقالیی و تکامل انسانی است کنار می آید و حتی به تایید آن اقدام 
می کند. بسیاری از آموزه های اسالمی و قرآنی و دستورهای دینی را می توان یافت 
که از چنین ویژگی برخوردارند، بگونه ای که برخی از مستشرقان بر این باورند که 
بسیاری از قوانین و احکام اسالمی که در قرآن و فقه اسالمی است، برگرفته از احکام 
و قوانینی است که پیش از آن در جوامع متمدن وجود داشته است. به سخن دیگر 
بسیاری از احکام اسالمی و آموزه های دستوری قرآن احکام امضایی است و کمتر 
می توان احکام تاسیسی ای را در حوزه فقه بویژه فقه غیر عبادی چون معامالت و 
عقود و مانند آن یافت. این همه بیانگر آن است که اسالم و قرآن با فرهنگ موجود 
و پدیده های آن کنار آمده است. شیوه گرفتن زکات و خمس و جزیه و یا مناسک 
آیینی چون حج و نماز و مصادیق دیگر بیانگر این مطلب اســت که فرهنگ های 

پیشین تا چه اندازه در اسالم تاثیر گذاشته و اسالم با آن کنار آمده است. 
البته این مطلب تا اندازه ای درست است و نمی توان آن را انکار کرد و انکار آن بازگشت 

به دروغ و نسبت های نارواست؛ زیرا گزارش ها و منابع مستند بسیاری این دعاوی را اثبات 
می کند و اسالم نیز با این گزارش ها هیچ گونه ناهماهنگی و مخالفتی ندارد؛ چون گفته 
شد که اسالم با مقوالتی که خاستگاه آن عقل و اصول عقالیی و فطریات باشد هیچ گونه 
مخالفتی ندارد. بسیاری از مقوله ها و پدیده های فرهنگی خاستگاهی عقلی و عقالیی و 
فطری دارند. از این رو اســالم نه تنها با آنها به مخالفت نپرداخته بلکه به امضا و تایید 
آن اقدام کرده و به عنوان اصول و آموزه های دینی آن را تثبیت و جاودانه ساخته است.
دســته دیگر از آموزه های اســالمی نگاهی مستقیم به مقوالت و پدیده های 
فرهنگی دارد که از خاستگاه معقول و فطری برخوردار نیستند. در این گونه موارد 
اسالم و قرآن به تخطئه این مقوالت فرهنگی و پدیده های این چنینی اقدام کرده 
است. برای نمونه با مسئله فرهنگی دخترکشی و زنده به گور کردن دختران، قربانی 

انسان ها ، ربا و بهره های مضاعف، زنا، بردگی از نوع افراطی که حقوق ابتدایی بشر 
در آن رعایت نمی شد،  فرزندخواندگی افراطی و مانند آن به مبارزه پرداخته و این 

مقوالت و یا پدیده های فرهنگی را انکار وبه شدت با آن مبارزه است. 
دسته سوم از مقوالت و پدیده های فرهنگی، آن دسته از پدیده هایی است که 
خاستگاه فطری و عقالنی داشته ولی در طول زمان دچار انحراف شده و مباحث 
ضد فرهنگی در آن راه رخنه کرده اســت. در این موارد اســالم اقدام به بازسازی 
فرهنگی کرده و آن را تعدیل و به صورت درســتی ارائه کرده اســت. از آن موارد 
می توان به پدیده فرهنگی حج و قربانی و صدقه و اکرام  اشــاره کرد. جلوگیری 
از افراط و تفریط در مســائل مختلف مانند مســئله ازدواج و عقود و پیمان ها از 
جمله مســائلی است که اســالم به بازسازی فرهنگی آن اقدام کرده است. در هر 
حال اسالم با برخورد ها و واکنش های درست و صحیح خود نسبت به مقوالت و 
پدیده های فرهنگی کوشیده است تا از داده ها و فراورده ها و دستاوردهای تمدنی 
بشر به بهترین شکل بهره برداری کند. این گونه است که قرآن نسبت به فرهنگ 
نگاهی تسامحی دارد و از خرده فرهنگ هایی که بر پایه اصول عقالنی و یا عقالیی 

و فطری است حمایت و تایید می کند.

در عرفان حلقه عنوان مي  شود که 
»یکي از رســالت  هاي ما اعتالي 
عرفان ایران اســت«. همچنین 
کیهاني پیش گفتار  مولف عرفان 
کتابش را تحت عنوان »ایران و 
دنیاي عرفان« تنظیم نموده است 
که بحث مفصلي در مورد »عرفان 
ایران« اســت. در همین مقدمه 
بیــش از 10 بــار واژه »عرفان 
ایران« تکرار شــده است. آنچه 
در این باب قابل ذکر است نگاه 

مولف به عرفان است.

آشناییباتاریخچهواهدافعرفانحلقه
در اواخر ســال 89 منتشر شد(، اظهار 
کــرد که منظور من نقد این فرقه بوده 
است. اما واقعیت این است که  مقدمه 
آقای منصوری بر کتاب انسان از منظر 
دیگر پر اســت از تعریف و تمجید های 
بلنــد از طاهری. مثــال کلماتی مثل 
الهامات ســبوحیه اســتاد طاهری و یا 
مجاهدت های اســتاد طاهــری به قلم 
آقای منصوری در مقدمه این کتاب ها 
نشــان گر تایید و حتــی تبلیغ جریان 
عرفان حلقه توســط آقــای منصوری 
الریجانی است. از طرف دیگر گفته های 
طاهری که اساســا با بسیاری از مبانی 
اندیشه دینی سازگاری ندارد، با تفسیر 
و تاویل هــای آقای منصوری، در ظهور 

آنـ  ظهور اولیهـ   تصرف شده و تالش 
شده از ایجاد احتمال در مورد غیر دینی 
بودن تعلیمات طاهری در ذهن خواننده 
جلوگیری کند و در موارد زیادی تاویالت 
و حمل های غیر واردی را بر ظواهر کالم 
طاهری تحمیل کنــد. وی در مقدمه 
کتــاب عرفان کیهانی تصریح کرده که 
آموزه های عرفــان حلقه با اصطالحات 
و تعابیر عرفان اســالمی مطابقت دارد. 
چنین سهوهایی از آقای منصوری باعث 
شد که بسیاری از اقشار متدین به اعتماد 
چهره مذهبی و تشخص رسانه ای ویـ  
که در برنامه هــای تلویزیونی به عنوان 
مجری و کارشناس عرفان اسالمی حضور 
داشتـ   در کالس ها و دوره های عرفان 
حلقه حضور پیدا کننــد و البته اعالم 
برائت دیرهنــگام آقای منصوری باعث 
اعتراض بســیاری از این افراد گردید. 
وی علت این کناره گیری را عدم التزام 
سردمداران عرفان حلقه به مسائل شرعی 
ـ مثال نماز نخواندن طاهری و اختالط در 

جلسات عرفان حلقهـ  بیان کرده است. 
درســت است که سران عرفان حلقه به 
خوبی دریافته اند که دیگر آقای منصوری 
الریجانی را در کنار خود نخواهند داشت، 
اما هنوز بدنه این جریان از تاییدات آقای 
منصوری حرف می زنند و خیال می کنند 
که آقای منصوری واقعا از عرفان حلقه 
جدا نشده است. البته نقش سران عرفان 
حلقه در کتمان این خبر و عدم ذکر آن 
در جلسات عمومی عرفان حلقه را نباید 
نادیــده گرفت، چرا که ایشــان از بابت 
انتشار این خبر نه فقط سودی نمی بردند، 
بلکه از آنجا که این خبر، احتمال انحرافی 
بودن عرفان حلقه را تقویت می کرد، عمال 

تیشه به ریشه خود به شمار می رفت.

ماموریت عرفان حلقه 
در عرفان حلقه عنوان مي  شــود که 
»یکي از رســالت  هاي ما اعتالي عرفان 
ایران اســت«. همچنیــن مولف عرفان 
کیهاني پیش گفتار کتابش را تحت عنوان 
»ایران و دنیــاي عرفان« تنظیم نموده 
است که بحث مفصلي در مورد »عرفان 
ایران« اســت. در همین مقدمه پیش از 
10 بار واژه »عرفان ایران« تکرار شــده 
اســت. آنچه در این باب قابل ذکر است 

نگاه مولف به عرفان است. ]1[
روشن اســت که تمامي آیین  ها و 
مکاتبي که نوعــي از معنویت را عرضه 
کرده  انــد، در ابتــدا کار خود را از مکان 
جغرافیایي خاصي شروع کرده اند و ایرادي 
ندارد که ما خاستگاه یک آیین را کشوري 
خاص یا منطقه جفرافیایي خاص بدانیم. 
اما جغرافیا تعیین کننده هویت یک عرفان 
نیست و براي بیان حقیقِت یک عرفان از 
آموزه ها و تعالیم و مضامین باید صحبت 

شود، نه از خاستگاه جغرافیایي آن.

مهم ترین ســؤالي کــه در اینجا از 
مولف کتاب قابل پرسش است این است 
که آیا عرفان بر آمده از دین اســت یا از 
جغرافیا؟ به عبارت روشن  تر براي عارف 
شدن باید سراغ دین رفت و تعریف عرفان 
را از متون دیني جویا شد یا این که عرفان 
ارتباطي با ادیان ندارد و مستقل از دین 

هم مي توان جویاي عرفان شد؟
واضح است اگر کسي ماهیت عرفان 
را دینــي بدانــد و حقیقــت عرفان را 
دینــداري بدانــد در آن صورت بیش از 
آنکه بــر جغرافیا تاکید کنــد، بر دین 
متمرکز مي  شــود و ماموریــت خود را 
احیــاي آموزه هاي دیني )که پشــتوانه 
عرفان محسوب می شود( معرفي مي  کند. 

الزم اســت مطلب باال را با بیان دیگري 
توضیح دهیم:

آیا جوهره عرفان، حقیقتي است که 
فقط در دین و دینداري یافت مي شــود 
یا ایــن که بــدون دیــن و آموزه  هاي 
وحیاني هم مي  توان به ســاحت عرفان 

قدم گذاشت؟
با نگاه به متون عرفان حلقه روشن 
مي  شود که آموزه  هاي وحیاني و تعالیم 
دیني حداکثر مّوید عرفانند، نه مصدر و 
زیر بناي عرفــان. در عرفان حلقه گفته 
مي  شــود که نه تنها خاستگاه و زادگاه 
عرفان حلقه، بلکه ماهیت این جریان و 

هویت آن، ایراني است.
آنچه از شــواهد دیني و اسالمی در 
متون عرفان حلقه منعکس شــده است، 
تنها با این نگاه اســت کــه ادیان الهي 
تایید کننده عرفانند و عرفان را پذیرفته  اند، 
نــه اینکه راه انحصــاري عرفان از ادیان 
مي  گذرد. به همین جهت است که پیروان 
دیگر مکاتب مانند مسیحیت و یهودیت، 

بدون اینکه احساس کنند به دینداري ـ 
طبق آموزه هاي دیني خودشان ـ نیازي 
دارند، با هدف دست یافتن به عرفان، در 

جلسات عرفان حلقه حضور مي  یابند.
در عرفان حلقه از یک سو به شریعت 
و آداب و مناسک ادیان دعوت نمي  شود و 
اساساً خود را با اعتقادات و مباني هیچ یک 
از ادیان درگیر نمي کنند و از سوي دیگر 
تعالیم و آموزه  هاي خود را نجات بخش و 
براي کسب رشد و تعالي، کافي مي  دانند و 
پایان راه در عرفان حلقه را کمال مي دانند. 
چنانکه آمده است: »هدف از این شاخه 
عرفانی )عرفان حلقه( کمک به انسان در 
راه رسیدن به کمال و تعالي است، حرکتي 

از عالم کثرت به وحدت«. ]2[

جملــه فوق حکایت گر این اســت 
کــه تعلیمات خود راـ  بــدون اینکه به 
آموزه هــاي مطرح شــده در ادیان نیاز 
ضروري پیدا شــود ـ براي تکامل کافي 
مي  دانند. بنابراین استفاده از آیات قرآن 
و روایــات در متون عرفان حلقه، در حد 

شاهد و قرینه است نه در حد دلیل.
شاه کلید 

در عرفان حلقه
در عرفان حلقــه بیش از همه یک 
کلید واژه برجســته مي  شــود و آن هم 
مفهوم »شــبکه شــعور کیهاني« است. 
شبکه شعور کیهاني چیست؟ چه نسبتي 
با خالق هستي دارد؟ آثار و فواید اتصال با 
آن کدام است؟ از نظر مصداق خارجي با 
کدامیک از آموزه  هاي دین قابل تطبیق 
اســت؟ آیا منظور همان جایگاه نبوت و 
رسالت است؟ آیا این شبکه تعبیري دیگر 
از ذات مقدس خداوند است؟  اساساً این 
شــبکه از طریق کدام پشتوانه و دلیل 

علمي قابل اثبات است؟ این ها پرسش  هایي 
است که براي هر مخاطبي پیش مي آید.

شبکه شعور کیهاني چنان در عرفان 
حلقه اهمیت مي  یابد که هم اساس این 
عرفان تلقي مي شود و هم تمامي مراتب 
سلوک معنوي، انحصاراً با اتصال به این 

شبکه دست یافتنی است.
»اســاس این عرفان بــر اتصال به 
حلقه  هاي متعدد »شبکه کیهاني« استوار 
اســت و همه مسیر ســیر و سلوک آن، 
از طریق اتصــال به این حلقه  ها صورت 
مي  گیرد.«]3[ اما باید دید تعریف شــعور 

کیهاني چیست؟
در متون عرفان حلقه ادعا مي  شود 
هستي متشکل از 3 عنصر است که یکي 

از آن سه، شبکه شعور کیهاني است.
»شبکه شعور کیهاني مجموع هوش، 
خرد و یا شــعور حاکم بر جهان هستي 
است که به آن آگاهي نیز گفته مي  شود و 
یکي از سه عنصر موجود در هستي است. 
سه عنصر فوق عبارتند از: ماده، انرژي و 
آگاهي«]4[ البته جای دیگر می گویند از 
آنجا که اصل ماده هم از انرژی اســت، 
»جهان پیرامون ما از ماده و انزژی شکل 
گرفته است و در اصل فقط از انرژی«.]5[

نیاز به توضیح اســت که شــبکه 
شعورمندی کیهانی اوال نامی جدید برای 
خدا نیست. ـ که کسی تصور نکند نزاع 
یک نزاع لفظی است ـ  چرا که وی این 
شبکه را مخلوق معرفی می کند.)چنانکه 
در کتــاب انســان از منظر دیگر، ضمن 
اینکه این شبکه را مجموع هوش و خرد 
حاکم بر هســتی می داند، آن را دارای 
خالق معرفی می کند.]6[ بماند که قدرت 
و نقشی که وی به این شبکه می دهد، از 
حیث نظری و مفهومی هیچ جایی برای 
حضور خدا نمی گذارد و به عالوه در عرصه 
عمل با وجود این شبکه و کارکردهایی 
که به آن نســبت داده می شــود، نیاز 
عینی و خارجی به تاثیر خدا و ضرورت 

ارتباط گیری با او احساس نمی شود.
دوم اینکــه مــراد از این شــبکه، 
کانال های ارتباطی  با خدا که در ادیان 
الهی معرفی می شــود ـ کــه از آنها به 
رســوالن الهی و معصومین یاد می شود 
ـ هم نیســت؛ چرا کــه در متون عرفان 
حلقــه، پیامبران به عنوان انســان های 
صاحب تجربه شــخصی عرفانی معرفی 
می شــوند، نه افرادی کــه برنامه اداره 
زندگی بشر با زبان ایشان بیان می شود 
و ماموریت انســان ها در سایه تعلیمات 

ایشان تعریف می شود.
وی می گوید: »عامل مشترک فکری 
بین همه انسان ها و یا به عبارتی زیربنای 
فکری همه انســان ها، شــعور حاکم بر 
جهان هستی اســت. در این تفکر، این 
عامل مشــترک » شبکه شعور حاکم بر 
هســتی« نامیده می شود.« در فرازهای 
بعدی حقیقِت شــعور کیهانی بیشــتر 

روشن می شود.
پی نوشت ها

]1[. انسان از منظر دیگر ص 60
]2[. عرفان کیهاني ص 56

]3[. انسان از منظر دیگر، ص 25
]4[. انسان از منظر دیگر ص 20

]5[. انسان از منظر دیگرص36
]6[. همان ص 20 به بعد

آنچه از شواهد دیني و اسالمی در متون عرفان حلقه منعکس شده است، تنها با این نگاه است که ادیان الهي 
تایید کننده عرفانند و عرفان را پذیرفته  اند، نه اینکه راه انحصاري عرفان از ادیان مي  گذرد. به همین جهت است 
که پیروان دیگر مکاتب مانند مسیحیت و یهودیت، بدون اینکه احساس کنند به دینداريـ  طبق آموزه هاي دیني 

خودشانـ  نیازي دارند، با هدف دست یافتن به عرفان، در جلسات عرفان حلقه حضور مي  یابند.

بخش اول


