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صفحه 8
 شنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۶ 

اول صفر ۱4۳۹ - شماره ۲۱۷۵۱

 وفــای به عهــد از مالک های ارزشــی 
انسان است و هر کســی بر اساس این 
معیار ســنجیده می شــود، زیرا عمل به 
عهد نشانه ای از تقوای عقالنی و فطری 
شــخص دارد و تقوا به هر شــکلی، از 
معیارهای ســنجش اصلی در نگاه قرآن 
است. بنابراین می توان گفت که یکی از 
معیارهای اصیل قرآنی در سنجش انسان، 
وفای به عهد است که بیانگر تقوای عقالنی 
و فطری و ایمان واقعی شخص می باشد.

خداوند بــرای تقویت 
به  اجتماعی  اعتمــاد 
می دهد  فرمان  مومنان 
تعهدات  بــه  حتی  تا 
 خویــش بــا کافران

 و مشرکان پایبند باشند 
و آن را نقض نکنند.

اصالت با رضایت خالق
قال االمام الحسین)ع(: »ال افلح قوم اشتروامرضاْهً المخلوق 

بسخط الخالق«
 امام حسین)ع( فرمود: کسانی که رضایت مخلوق را به بهای غضب 

خالق بخرند، رستگار نخواهند شد. )1(
__________________

1- مقتل خوارزمی، ج 1، ص 239

پاداش کسی که در سفر کربال 
توسط دشمنان اهل بیت کشته شود

»هشــام بن ســالم نقل می کند: مردی به حضــور امام صادق)ع( 
شــرفیاب شــد و عرض کــرد: ... پاداش کســی کــه در راه زیارت 
امام حســین)ع( توســط حاکم و ســلطان ســتمگر و دشــمنان و 
چیســت؟ شــود  کشــته  پیغمبــر)ص(  اهل بیــت   مخالفیــن 
حضرت فرمود: با ریختن اولین قطره خونش، تمام گناهانش آمرزیده 
می شود، و فرشتگان آسمانی او را شستشو می دهند، به طوری که پاک 
و پیراسته گشته و در ردیف پیامبران پاک قرار می گیرد، سپس حضرت 
جبرئیل و عزرائیل با فرشتگان بسیار بر جنازه او نماز می خوانند، کفن 
و حنوطش را از بهشــت می آورند، و قبرش وسعت می یابد، و فضای 
قبرش به وسیله چراغ های فروزانی، منور و عطرآگین می شود، و دری 
از بهشــت به سوی او گشــوده می گردد و فرشتگان الهی هدایایی از 

بهشت برایش می آورند. )1(
_________________
1- بحاراالنوار، ج 98، ص 78

چرایی نقض عهد کوفیان
پرســش: چرا کوفیانی که با آن همه شــور 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 چهار بخش قبلی پاســخ به این سوال ضمن طرح دو سوال 
مقدماتی شامل: 1- علت نامه نگاری کوفیان و دعوت از امام حسین)ع( 
2- بکارگیری ســازوکارهای سرکوب قیام توسط عبیداهلل بن زیاد به 
ســوال اول و بعد روانی و اجتماعی سوال دوم پاسخ داده شد. اینک 

در بخش پایانی دنباله  مطلب را پی  می گیریم.
3- سیاست های اقتصادی

در آن زمــان مهم ترین منبع مالی مردم دریافت عطا و جیره از 
سوی حکومت بود که در آغاز فتوحات، این دریافت در مقابل تعّهد 
شرکت آنها در جنگ علیه ایرانیان، انجام می گرفت. پس از شهرنشین 
شدن آنان و پایان یافتن فتوحات، همچنان طبق روال سابق به آنها 
پرداخت می شــد؛ از این رو مردم عرب کمتر ســراغ کارهایی مانند 
کشاورزی، صنعتگری و بازرگانی می رفتند و انجام این کارها عمدتا 
به عهده موالی )غیرعرب های پیمان بسته با عرب ها( بود. کار به جایی 
رسیده بود که اصوالً عرب ها در آن زمان،  اشتغال به حرفه و صنعت 

را شایسته مقام و شأن و موقعیت خود نمی دانستند.
»عطــا«، مقدار پرداخت نقدی بود که از ســوی حکومت کوفه، 
یکجا یا طّی چند قسط به مردم پرداخت می شد. و جیره کمک های 
جنســی )مانند خرما، گندم، جو و روغن( بود که ماهیانه در اختیار 
آنان قرار می گرفت. ناگفته پیدا اســت که این نظام اقتصادی، عمده 
مردم عرب را شدیدا به حکومت وابسته می کرد و حکومت های مستبّد 
نیز از این نقطه ضعف به خوبی آگاه بوده و به عنوان ابزاری مهم از 

آن بهره می گرفتند.
عبیداهللّ  بن زیاد در هنگام تهدید »عرفا«، تکیه بر این ابزار کرد و 
یافت شدن وجود مخالف در عرافتی را دارای پیامدی سنگین همچون 
قطع عطای کّل افراد آن عرافت داشت. طبعا عالوه بر شخص عریف، 
افراد دنیاطلب دیگر نیز در صدد خاموش کردن مخالفت ها برمی آمدند.
همچنین هنگامی که مسلم و طرفدارانش قصر عبیداهللّ  را محاصره 
کردند، یکی از موفق ترین شگردهای او در پراکنده کردن اطرافیان 
مسلم، تشویق مردم به افزون کردن عطا در صورت پراکنده شدن و 

تهدید به قطع آن در صورت ادامه شورش بود.
ابن زیاد با استفاده از همین ابزار اقتصادی و با وعده افزایش عطا، 
توانست لشکر عظیمی از مردم کوفه را ـ که تا سی هزار شمرده اند 
ـ علیه امام حســین)ع( وارد جنگ کند؛ لشکری که تعداد زیادی از 

آنها دل هایشان با امام)ع( بود.
امام حسین)ع( نیز تأثیر این ابزار را به خوبی درک کرده بود؛ به 
گونه ای که در سخنرانی خود در روز عاشورا آن را به عنوان یکی از 

علل عصیان کوفیان علیه خود برشمرد:
»همه شــما علیه مــن عصیان می ورزید و ســخنان مرا گوش 
نمی دهید؛ ]علّت آن این است که[ عطاهای شما از مال حرام فراهم 
آمده و شکم هایتان از حرام انباشته شده است و این باعث ُمهر خوردن 

بر دل هایتان گشته است«.
آری نکته کلیدی همین است که وقتی لقمه های حرام بر تاروپود 
بدن انسان و رفتارهای او حاکم گردد، گرایش به خدا و حق و فضیلت 
از انسان رخت برمی بندد، و درمقابل تمامی  نمادهای آن می ایستد 

و مقابله می کند.

فلسفه استغفار 
معصومان

)بدان ای ســالک راه خدا!( اگر نبود اینکه نهی شده ایم از مایوس 
شــدن از رحمت خدا، ما باید وقتــی آنها )معصومان( را می بینیم به 
کلی مأیوس بشــویم. این امام ســجاد)ع( است که مناجات هایش را 

شما می بینید و می بینید چطور از معاصی می ترسد.
مسئله بزرگتر از این مســائلی است که ما فکر می کنیم. مسئله 
غیر از این مســائلی است که در فکر ما، یا در عقل عقال یا در عرفان 
عرفا بیاید... آنها فهمیده اند... که قضیه چه بزرگ است و در مقابل چه 
عظمتی ما هستیم... و این طور نیست که دعا برای تعلیم ما باشد. دعا 
برای خودشان بوده است، خودشان می ترسیدند. از گناهان خودشان 

گریه می کردند... گناه آنها غیر اینی است که من و شما داریم. )1(
____________________
 1- صحیفه امام، ج 20، ص 268

آشنایی با بنیانگذار عرفان حلقه
بنیانگذار عرفان کیهانی محمد علی 
طاهری، متولد اول فروردین 1335 در 
استان کرمانشاه است. وی از تحصیالت 
نیســت.  برخوردار  عالــی  آکادمیک 
نوشته ها و گفته های وی نشان می دهد 
که در علوم مافوق طبیعت از جمله در 
تسخیر جن، مطالعات و فعالیت هایی 
داشــته و نیز با مکاتــب هندي مانند 
یوگا و طب های گوناگون آشنایی یافته 
است. وی گرچه با تأسیس مکتبی به 
نام عرفان حلقه یــا عرفان کیهانی و 
برگزاري جلسات گوناگون در محافل 
عمومی و دانشگاهی و انجام برنامه هاي 
درمانی و نگارش چند کتاب و مقاله و 
با چند بار اتهام و دستگیري، شهرتی 
یافته، اما هنوز گذشــته وي در ابهام 
اســت و به طور شــفاف براي عموم، 
بازگو نشده اســت. در کتاب هاي وي 
و ســایت هایی که به بیان آموزه های 
عرفان کیهانی می پردازند مشخصاتی 

از وي مشاهده نمی شود.
 افرادي که ادعاي بزرگ دارند به 
یکی از دو پشــتوانه تمسک می کنند: 

عهد و پیمان، حکم عقل
احکام شرعی به دو دسته احکام تاسیسی و احکام امضایی تقسیم می شوند. 
احکام تاسیســی آن دسته از احکامی هستند که هیچ پیشینه عقالنی ندارد و 
اگر آموزه های وحیانی نبود، هرگز انسان به این احکام مفید و سازنده وحیانی 
دست نمی یافت؛ زیرا همه احکام شرعی و آموزه های وحیانی، به جهت مصالح 

و مفاسدی است که در متعلقات احکام وجود دارد.
دســته دوم از احکام که امضایی نامیده می شود، احکامی است که شریعت 
اسالمی، خود آن را تاسیس نکرده بلکه از احکام عقالنی و یا عقالیی بشر است 

و شریعت اسالمی و آموزه های وحیانی، آن احکام را تایید و امضا کرده است.
یکی از احکام عقالنی، عهد و پیمان است که از عقود به شمار می آید؛ زیرا 
میان دو شــخص یا گروه بسته می شود و هر یک از دو سوی قرار داد، ملتزم و 

متعهد می شوند تا آن را به جا آورده و محتوای آن را مراعات کنند.
انواع عهد

بر اســاس آموزه های قرآنی، عهد به دو دسته تقسیم می شود، یکی عهدی 
اســت که میان انسان و خدا بســته شده و می شود؛ و دیگری عهدی که میان 

انسان ها بسته می شود. 
عهد در لغت عربی به معنای حفظ و نگهداری چیزی و مراعات آن در همه 
احوال است )مفردات الفاظ قرآن کریم، راغب اصفهانی، ص 591( در آموزه های 
قرآنی، وقتی از عهد خدا سخن به میان می آید، به سه معنا به کار رفته است: 
1. گاه مراد از عهد به معنای آن چیزی است که مبنای عقلی ماست؛ 2. گاه به 
معنایی اســت که قرآن و سنت پیامبر)ص( ما را به آن فرمان داده و امر کرده 
است؛ 3. گاه نیز به معنای تعهداتی است که ما بندگان خودمان ملتزم به انجام 
دادن آن می شــویم که در اصل شریعت اسالمی واجب نیست. از این تعهدات 

چگونگی متخلق شدن
 به اخالق فاضله

انســان چگونه خودش را به اخالق فاضله متخلق کند و از رذایل 
اخالقــی دوری نماید؟ چگونه این معنا را در مرحله عمل پیاده کند؟ 
علمای اخالق می گویند: ابتدا انسان باید حالت موجود نفس را حفظ 
کند و سپس به تهذیب رذایل و جبران ضررهای گذشته بپردازد. طبق 
روال طبیعی حتی در جسم هم ابتدا صحت موجود حفظ می شود و 
سپس معالجه امراض است؛ نه اینکه صحت، فراموش شود؛ به طوری 

که انسان تنزل نماید.
ایــن بحث، با بحث ملکات منافاتی ندارد؛ انســان اگر یک رذیله 
اخالقی در رابطه با یکی از قوا را در طول زمان، روی روح خود نقش 
کرده باشد، تا آن نقش زشت را بر طرف نکند، نمی تواند نقش زیبایی 
را روی آن بکشد. این نکته در رابطه با مسائل جزئی اخالقی است و 

نباید اینها را با هم  اشتباه کرد.
برای مثال، کســی که دارای حالت ُجبن و ترس اســت، یا کسی 
که دارای حالت امســاک است -که در مقابل جود قرار دارد- او باید 
اول این حالت امساک را از خود دور کند و بعد فضیلت جود را برای 
خودش ایجاد نماید؛ یعنی ملکه بخشش را به جای ملکه رذیله خّست 
بر روی خودش نقش کند. این مطلب نسبت به مسائل جزئی در رابطه 

با ملکات اخالقی است.
در اینجا بحث اصلی، یک بحث کلی اســت. انسان مجموعاً یک 
حالت روحی دارد؛ لذا باید آن حالت را حفظ کند تا عقبگرد نداشته 
باشــد. بعد هم در صدد این باشد که جلو برود. مثال کسی که از نظر 
ملکات حســنه، چند صفت خوب دارد و در کنارش رذائلی هم دارد؛ 
وقتــی می خواهد خودش را از این رذائل تطهیر و پاک کند، نباید به 
خیال پاکسازی رذائل، آن ملکات حسنه را به دست فراموشی بسپارد. 
نباید به ســراغ پاکسازی در رابطه با این رذائل بیاید و قهراً هم از آن 
طرف، فضایل از دســتش گرفته شود؛ این صحیح نیست. انسان باید 

آن فضایل را حفظ کند و بعد در صدد محو رذائل برآید.
اینکه علمای اخالق می گویند: »صحت موجود« باید حفظ شود، 
به همین جهت است. البته صحت موجود باید حفظ شود، نه رذالت 
موجود و در مرحله بعد، انسان در صدد برطرف کردن رذائل باشد. به 
عبارت دیگر، هنگامی که رذیله ها را برطرف می کند، از فضایل موجود 

در خود غفلت نکند، بلکه این فضایل را نگه دارد.
انســان در هر مرتبه ای که قــرار دارد، اعتدال موجودش را حفظ 
کند و اگر انسان بخواهد نسبت به مجموعه حاالت نفسانی اش اعتدال 
را حفظ کند، یک ســری دستورات کلی وجود دارد که اولین دستور 
آن بود که مجالســت، مصاحبت، رفاقت و معاشرتش را با نیکان قرار 
دهد. با افرادی که دارای فضایل اخالقی هســتند، معاشرت کند و از 
کسانی که دارای ملکات زشت و رذایل اخالقی هستند، پرهیز نماید. 
هنگام مصاحبت با نیکان، در روش و ســلوک آنها دقت داشته باشد 
که ســلوک و روش آنها با خالق چگونه است؟ روش و سلوک آنها با 

مخلوق چگونه است؟
* برگرفتــه از کتاب اخالق ربانی آیــت اهلل آقا مجتبی تهرانی به 

نقل از حوزه نیوز

معیارسنجشتقوا

عهد و پیمان یکی از مهمترین قراردادهای اجتماعی است که محور اصلی جامعه بر مدار آن شکل می گیرد؛ زیرا جامعه بر پایه 
عهد و پیمان اســت که روابط و تعامالت بین فردی را تنظیم می کند و سامان می دهد. همگرایی و واگرایی اجتماعی نیز بر اساس 
عهد و پیمان ها رخ می دهد. از این رو که عهد و پیمان را حکم عقل و عقال دانسته اند و آن را الزم و واجب بر می شمارند و هر گونه 

پیمان شکنی را به عنوان پلیدی عقالنی می دانند و به شدت با آن مبارزه می کنند.
بر اساس آموزه های قرآنی، عهد و پیمان چنان ارزشمند است که اگر کسی آن را مراعات نکند، زمینه هدایتی نخواهد داشت، 
زیرا تقوای عقالنی در اموری چون وفای به عهد ظاهر می شود و اگر کسی تقوای عقالنی نداشته باشد، زمینه هدایتی نخواهند داشت.

نویسنده در مطلب حاضر، تحلیل قرآن را از آثار وفای به عهد بیان کرده است. 

وفایبهعهد

 هنگامی که قانونی عقالنی، مهر تایید 
شرعی بخورد و به عنوان قانون شرعی 
امضا شود، در آن صورت، قانون گریز و 
مخالف و ناقض قانون می بایست خود را 
برای مجازات اخروی آماده کند؛ زیرا این 
مخالفت به عنوان گناه تلقی شده و آثار 
دنیوی و اخروی گناه بر آن بار می شود. 

منشا عرفان کیهانی، عرفان الهی نیست، 
چون اگر الهی بود بایــد نام آن را عرفان 
الهی می  گذاشــتند. عرفــان کیهانی یک 
نوع عرفان ماتریالیســتی است که ما  در 
قرن 17و 18میالدی در غرب شــاهد این 
ماتریالیستی  گروه  های شبه  عرفانی  قبیل 
بودیم. یعنی کســانی آمدند و یک سری 
ایدئولوژی هایی را مطرح کردند و علیرغم 
اینکه خدا را انکار می  کردند، اما به انرژی 
طبیعت و انرژی کهکشان ها و... قائل بودند.

می توان به نذر اشاره کرد. )همان، ص 592(
بنابراین می توان گفت اگر اموری در عقل و فطرت ما به شکل الزم و ضروری 
خود را نشان دهد، این نیز عهد و پیمانی است که آدمی نمی تواند خود را از زیر 
بار مسئولیت انجام آن بیرون برد و ناچار است تا در همه احوال آن را مراعات 
کند. این همان عهد الســتی اســت که بر دوش آدمی است و انسان متعهد به 
انجام آن می باشد؛ چنانکه همه آموزه های وحیانی که ما را به مسئولیت و انجام 
عملی دعوت کرده و از چیزی بر حذر می دارد، عهدی میان انســان و خداست 
که می بایست آن را انجام دهد؛ چنانکه تعهداتی که به نذر و هر شکل دیگری 

بر خود بار می کنیم نیز از اقسام ومصادیق عهد با خدا می باشد.
اما عهد انسان با انسان دیگر، همان قراردادها و پیمان هایی است که میان 
دو شخص یا دو گروه یا جامعه بسته می شود و الزم است که هر دو سوی عهد 
به آن وفادار باشند و از مفاد و محتوای آن عدول نکنند و از زیر بار مسئولیت 

آن شانه خالی ننمایند.
انسان ها نسبت به همه پیمان های خود مسئول هستند و تفاوتی میان عهد 
با خدا یا با انسان و هم چنین عهد فطری یا غیرفطری نیست. از این رو خداوند 
در آیه 34 ســوره اســراء و 15 سوره احزاب از لزوم وفای به عهد سخن گفته و 

انســان ها را نسبت به آن مسئول می داند. در آیه 34 سوره اسراء از لزوم وفای 
به همه عهود سخن می گوید و آن را مسئولیتی الزم االجرا معرفی می کند؛ هر 
چند که در آیه 15 ســوره احزاب تنها سخن از عهداهلل به میان آمده و وجوب 
مسئولیت و لزوم عمل به آن را مورد توجه قرار می دهد، ولی از آنجاکه هر عهد 
معقول و مقبولی، به شکلی عهداهلل نیز می باشد می توان پذیرفت که این آیه نیز به 
شکلی به عمومیت مسئولیت در قبال همه عهود چه با خدا یا انسان توجه دارد.

حکم امضایی وفای به عهد و عقد
خداوند در آیه نخســت ســوره مائده و نیز 34 سوره اسراء از وجوب وفای 
به عهد و پیمان با دیگران ســخن می گوید و آن را به عنوان یک حکم عقالنی 
مورد تایید و امضای شــرعی خود قرار می دهد تا این گونه آثاری افزون بر آثار 
قانونی بر آن بار گردد؛ زیرا هر گونه مخالفت با قوانین عقالنی پیامدهایی چون 
جرم و مجازات دنیوی به دنبال دارد و هنگامی که به شکل قوانین شرعی نیز 
مورد امضا قرار گیرد، افزون بر احکام پیشین ، هر گونه مخالفت به عنوان گناه 
تلقی شده و مجازات اخروی نیز بر آن بار می شود. بر این اساس احکام امضایی 
شرعی، پشتوانه اجرایی محکم تری پیدا می کند، زیرا مجازات در قوانین عقالنی، 
زمانی صورت می گیرد که مخالفت و تخطی از قانون به اثبات برسد و در دادگاه 
صالح تایید شــود و حکم صادر گردد؛ از این رو، احتمال تخطی و مخالفت از 
سوی مردم می رود به گونه ای که حتی قانون را دور می زنند و به اشکال مختلف 

از انجام آن تخطی می کنند.
اما هنگامی که قانونی عقالنی، مهر تایید شــرعی بخورد و به عنوان قانون 
شرعی امضا شود، در آن صورت، قانون گریز و مخالف و ناقض قانون می بایست 
خــود را برای مجازات اخروی آماده کند؛ زیرا این مخالفت به عنوان گناه تلقی 

شده و آثار دنیوی و اخروی گناه بر آن بار می شود. 
این گونه است که احکام امضایی عقالیی از درجه باالتری از پشتوانه اجرایی 
برخوردار می شوند، زیرا ترس مومنان از تخطی و ارتکاب گناه موجب می شود 
تــا از مخالفت با قانون خودداری کنند و آن را مراعات نمایند. به عنوان نمونه 
عبور از چراغ قرمز راهنمایی حکم عقالیی است که برای جلوگیری از تصادفات 

رانندگی و حفظ نظم جامعه وضع شده است و قانون برای آن مجازات هایی چون 
جریمه های مالی تعیین کرده است، اما بسیاری از مردم از این قانون تخطی کرده 
و از چراغ قرمز می گذرند. حال اگر این حکم عقالیی دارای پشتوانه شرعی نیز 
بود و تخطی از قانون به عنوان گناه نیز قلمداد می شد، بسیاری از نقض کنندگان 
قانون به خود جرات ارتکاب گناه را نمی دادند و می کوشیدند تا قوانین و مقررات 

راهنمایی و رانندگی را مراعات کنند.
آیات 34 و 39 سوره اسراء و نیز 63 و 66 سوره یوسف بیان می دارد که حکم 
وجوب وفای به عهد، از قوانین حکمت آمیز الهی است که بخشی از حکمت آن را 

می توان در مطالب پیش گفته به دست آورد؛ زیرا در صورت تایید و امضای احکام 
عقالنی از سوی شارع، این احکام از پشتوانه اجرایی بهتری برخوردار می شوند و 
مردم به مراعات آن حتی در صورت عدم حضور ناظران و پلیس قضایی ، توجه 
بیشتر مبذول می دارند و کمتر کسی حاضر می شود تا قانون را دور بزند و از آن 
تخطــی کند؛ زیرا پلیس درونی همواره وی را از ارتکاب نقض پیمان به عنوان 

گناه بر حذر می دارد و از مجازات دنیوی و اخروی الهی می ترساند.
خداوند در آیاتی از جمله 91 و 92 ســوره نحل شکســتن هرگونه عهد و 
پیمان را حرام می شــمارد و به مردمان هشــدار می دهد که نمی توان به جهت 
سود بیشتر یا پیمان با گروهی دیگر، نقض پیمان کنند؛ زیرا این عمل موجب 
می شود تا هم گناهی مرتکب شوند و هم اینکه به سود و منافع بیشتر نرسند و 
همچنین زمینه سلب اعتماد اجتماعی فراهم آید، در حالی که اعتماد اجتماعی 
، بزرگ ترین سرمایه هر شخص و جامعه ای است؛ زیرا در صورت فقدان اعتماد 
اجتماعی، هر گونه تعامل و روابط ســالمی دست خوش بحران شده و واگرایی 
اجتماعی تقویت می شــود و جامعه با بحران های امنیتی و اقتصادی و اخالقی 

مواجه می گردد. 
خداوند برای تقویت اعتماد اجتماعی به مومنان فرمان می دهد تا حتی به 
تعهدات خویش با کافران و مشرکان پایبند باشند و آن را نقض نکنند. )انفال، 
آیه 72( بنابراین ، تحکیم و تقویت این اصل بنیادین اجتماعی از سوی اسالم و 
آموزه های آن در دستور کار قرار گرفته است تا اینگونه مقاصد مهمی به دست آید.

آثار وفای به عهد
بی گمان وفای به عهد و پیمان از مهم ترین عوامل اعتمادسازی در جامعه است 
و این گونه است که جامعه از بحران های بسیاری در حوزه های امنیتی، اقتصادی 

و اخالقی رهایی می یابد و در مسیر رشد و شکوفایی جمعی گام برمی دارد.
خداوند در آیاتی از جمله 75 و 76 ســوره آل عمران با  اشاره به تاثیر مهم 
وفای به عهــد در تحقق مفهوم امانتداری این معنا را مورد توجه قرار می دهد 
که جامعه باوفای به عهد، مفهوم امانتداری را در خود تقویت می کند که خود 
عامل همگرایی اجتماعی، اعتمادسازی و اطمینان بخشی به دیگران خواهد بود.

همچنین وفای به عهد و پیمان، موجب می شود تا زمینه جلب محبت میان 
مردمــان وهمگرایی اجتماعی فراهم آید، زیرا وفای به عهد و عمل بر اســاس 
آموزه های عقالنی و شــرعی موجب می شــود تا مهر و محبت خداوند به سوی 
بندگان و جامعه جلب و جذب شــود و فرد و یا جامعه ای که خداوند از ایشان 
راضی اســت و محبوب خداوندی می باشــند، این محبت در میان افراد جامعه 
بــروز و ظهور می کند و همگرایی و اطمینان و اعتماد در آن جامعه نیز فزونی 

می یابد. )آل عمران، آیه 76(
اصوال وفای به عهد خود مهم ترین نشــانه تقوای فطری و عقالنی بشر دارد 
و کسی که از چنین فطرت پاکی برخوردار می باشد، زمینه دستیابی به تقوای 
الهی و شــرعی نیز را دارا می باشد و در مسیر هدایت قرار می گیرد. خداوند در 
آیه 177 ســوره بقره، کسانی را که به عهد و پیمان خویش وفادار می باشند از 
دارندگان تقوای فطری بر می شمارد؛ زیرا این افراد از پلشتی های عقالنی چون 
نقض پیمان اجتناب می ورزند و نشان می دهند که بر فطرت سالم باقی مانده اند. 
همین بقای بر فطرت پاک و تقوای عقالنی است که آنان را برای پذیرش هدایت 
آماده می کند. خداوند در آیات نخست سوره بقره می فرماید که دارندگان تقوای 
فطری و عقالنی ، کسانی هستند که به هدایت پاسخ مثبت می دهند و در مسیر 
ایمان به آخرت گام بر می دارند و آموزه های دیگر وحیانی چون انفاق و زکات و 
مانند آن را انجام می دهند و به کار می بندند؛ زیرا از نظر شخصیت چنان هستند 

که قابلیت رشد و بالندگی کمالی را دارا می باشند.
این گونه است که به هر آنچه می گویند عمل می کنند و بر پیمان های کتبی 
و شفاهی خود صادق و وفادار می باشند. هر آنچه را گفته اند به عنوان مسئولیت 
خویش می پذیرند و بدان وفادار می مانند. از این روســت که در زمره صادقان 

قرار می گیرند و از مقام صادقان بهره می برند.)بقره، آیه 177(
خداوند در آیه 40 بقره می فرماید کسانی که به پیمان های میان خود وفادارند 
از جمله کسانی هستند که قابلیت هدایت را دارا می باشند؛ زیرا به پیمان های الهی 
نیز وفادار خواهند ماند و هیچ گاه بر خالف آموزه های وحیانی عمل نمی کنند؛ 
زیرا با عمل به آموزه های عقالنی و فطری نشان دادند که مسئولیت پذیر هستند 
و حاضرند تن به مسئولیت های دیگری چون آموزه های وحیانی و سختی های 

آن بدهند و خود را مکلف به آموزه های وحیانی کنند.
این گونه اســت که از سوی فرشــتگان و عوالم غیب نیز ستوده می شوند و 
فرشتگان این قبیل افراد وفادار به عهد و پیمان را تکریم می کنند و به  اشکال 
مختلف چون امدادهای غیبی احترام ایشــان را نگه می دارند.)رعد، آیات 20 و 

23 و 24(
بنابرایــن، این گونه افراد در زندگی خویش از همه خیرهای الهی بهره مند 
خواهند شــد و از هدایت الهی ســود برده و در مسیر رستگاری قرار گرفته و از 

فرجام بد رهیده و به رستگاری و خوش فرجامی خواهند پیوست. )رعد، آیات 
21 و 22 و نیز مومنون، آیات 1 و 8(

به هر حال وفاداری به عهد و پیمان ا زخصلت های شایسته انسان های سالم 
و باقیمانده بر فطرت پاک است. )رعد، آیه 20 و مومنون ، آیه 8 و معارج، آیه 
32( چنانکه وفای به عهد از مالک های ارزشی انسان است و هر کسی بر اساس 
این معیار سنجیده می شود، زیرا عمل به عهد نشانه ای از تقوای عقالنی و فطری 
شخص دارد و تقوا به هر شکلی از معیارهای سنجش اصلی در نگاه قرآن است. 
بنابراین می توان گفت که یکی از معیارهای اصیل قرآنی در سنجش انسان، وفای 
به عهد است که بیانگر تقوای عقالنی و فطری و ایمان واقعی شخص می باشد. 

)انفال، آیات 55 و 56( 
همین اهمیت و ارزش بسیار وفای به عهد است که خداوند وفاداران به عهد 
را از کســانی بر می شمارد که قابلیت هدایت بیشتر دارند و یا در آیه 12 سوره 
توبه به مومنان فرمان می دهد که با کافران بجنگند تا آنان به عهد و پیمان های 
خویش وفادار شوند. به این معنا که یکی از مجوز های جنگ، بازگشت کافران 

به سوی فطرت و عمل به تعهدات عقالنی می باشد.

آشنایی با تاریخچه و اهداف عرفان حلقه)۲(

نقدی بر دیدگاه های بنیانگذار عرفان کیهانی

جهان از چند دهه پیش، بستر ظهور و پیدایش چشم گیر و روزافزون مکاتیب و فرقه های معنویت گرای انحرافی و عرفان های کاذب نوظهور 
هست؛ در این بین کشور ایران نیز از جریان این پروسه )یا به عبارتی پروژه( جهانی عقب نمانده و شاهد ظهور صدها مدعی تاسیس و بنیان 
نهادی عرفانی و معنوی بوده است. یکی از این عرفان ها که از سال های آغازین دهة هشتاد شمسی در ایران که به طور مخفیانه و زیرزمینی اقدام 
به برگزاری، آموزش و عضوگیری مرید و داوطلب کرده، عرفان حلقه یا کیهانی است، که توسط شخصی به نام محمد علی طاهری پایه گذاری 

شده است. اینک در بخش دوم این مبحث دیدگاههای نظری و سیره عملی ایشان مورد نقد و بررسی بیشتر قرار می گیرد.

برخی افــراد براي توجیه نظرات خود 
به تحصیالت آکادمیــک خود توجه 
می دهند، اما برخی دیگر مانند طاهري 
که از پایه علمی برخوردار نیستند به 
دریافــت الهامات تمســک می کنند. 
بنابر گفته های طاهري، عرفان کیهانی 
هنگام نگارش »انسان از منظري دیگر« 
قدمتی سی ســاله داشته و بر اساس 
ادراکات شهودي وي در 30سال پیش، 

پدیده اي به نام شعور کیهانی است. او 
نه تنها خود، این توانایی را دارد بلکه 
تنها کسی است که می تواند این توانایی 
را به دیگران تفویض کند تا توسط آن، 
بیماران را به پدیده اي به نام شــعور 
کیهانــی متصل کنند و از این طریق، 
بیماري آنان درمان گــردد. اضافه بر 
این وي مدعــی تفویض الیه محافظ 
و تفویض نیروي کیهانی است. از نظر 
وي فرادرمانــی، توانایی ویژه  اي الزم 

دارد کــه فقط از طریق تفویض، قابل 
دســتیابی است و قابل فراگیري از راه 
دیگري مانند آموختن از معلم و مطالعه 
کتاب نیست. محمد علی طاهري، علوم 
اسالمی را فرانگرفته است و حتی قرآن 
را به درستی نمی تواند قرائت کند با این 
حال چنانکه در کتاب هاي وي مشاهده 
می شود به تفسیر آیات قرآن می پردازد 
و تالش دارد باطن آیات را درک کند.

علم و عرفان به یکدیگر می شمارد؛ به 
همین جهت سعی می کند براي اعمال 
و تکالیف دینی توجیهات علمی بازگو 
کند. وي عرفــان کیهانی را مطابق با 
مبانی اســالمی و برگرفتــه از عرفان 
اســالمی و ایرانی می شمارد)2( ناتوانی 
علمــی وي در مواجهه با پرســش ها 
آشــکار اســت. فایل هــاي موجود از 
جلسات گفت وگو با دیگران و پاسخ هاي 
وي به پرسشــگران و در واقع، طفره 

رفتن هــا نشــان می دهد کــه وي از 
پشتوانه علمی کافی برخوردار نیست به 
همین جهت نوشته هاي خود را نیز به 
همت دیگران به نگارش درآورده است.
ترویج مسائلی مانند درمان توسط 
شــعور کیهانی و نیز سایمنتولوژي و 
هم چنین ترویــج دیدگاه هایی مانند 
اینکه عرفان نیاز بــه ریاضت ندارد و 
به اعتقادات انســان ارتباطی ندارد و 
در عمــل باید به باطــن توجه نمود، 
باعث رواج این عرفان و گســترش آن 
شده است. بنیانگذار  این فرقه، در پی 
نقدهــاي وارد بر این مکتب نام آن را 
در آبــان 1389 از عرفان کیهانی به 

فرادرمانگر تغییر داد)3(.
گرچه اغلب کارشناسان و وزارت 
بهداشــت و پلیس ایران، نظریه ای که 
اولین بار توسط محمدعلی طاهری ارائه 
گردیده، غیر علمی می دانند؛ هوادارانش 
مدعی هستند که فرادرمانی شاخه ای از 
پزشکی جایگزین و درمان های مکمل 
به شــمار می  رود که در آن درمان در 
حوزه پزشکی بدون هیچ مداخله کمی 
)تجویــز دارو و...( صورت می  گیرد و 
هیچ گونه عوارض جانبی ندارد. گرچه 
وزارت بهداشت ایران آنرا تأیید نکرده)4( 

و بعضی صاحب نظران پزشــکی نیز 
آنرا مبتنی بر مبانی علمی نمی  دانند. 
مقاالتــی درباره تاثیــر فرادرمانی بر 
شیزوفرنی و استرس در ژورنال معتبر 
السویر چاپ شده است. بنیانگذار این 
روش آنرا بخشــی از »عرفان حلقه« 
می  داند و مدعی  اســت که درمانگر با 
اتصال به شبکه »شعور کیهانی« اعضای 
معیوب بدن را درمان می  کند. در این 
نظریه، انسان مجموعه ای از کالبدهای 

گوناگون مانند کالبد فیزیکی )جسم(، 
کالبد روانی، کالبد ذهنی و کالبدهای 
دیگــر و همچنیــن مبدل  های انرژی 
یا همان چاکراها می  باشــد.)5( برخی 
معتقدند که این روش از نوعی عرفان 
ژاپنی به نام ریکی اقتباس شده  است. 
به معنای »کیهــان« و »جهان« و به 
معنای روح و انرژی حیاتی است. پس 
از دســتگیری محمدعلی طاهری در 
14 اردیبهشــت 90 بــه اتهام ارتداد، 
معاون اجتماعــی فرماندهی انتظامی 
تهران بزرگ فرادرمانی را مدرن شده 
رمالی و جادوگری های قدیم دانست)6( 
اما جعفــری دولت آبادی، دادســتان 
تهران ضمن جدا دانســتن روش های 
ارائه شده توسط محمدعلی طاهری و 
رماالن اعالم داشت: محمدعلی طاهری 
در حوزه های فکری و تزهای غیرمجاز 
فعالیت داشته و در ارتباط با این حوزه 
دستگیر شده و پرونده اش در اعتراض 
به دادگاه عمومی فرستاده شده است. 
اما حجم تخلفات برخی خبرگزاری ها 
در انتشار ادعای اتهام های مختلف بر 
علیه او تا بدانجا بود که وکیل او اذعان 
داشت که با توجه به حجم عظیم این 
تخلفــات، پیگیری دعــاوی خارج از 

عهده هر انسان متعارفی می  باشد. او از 
دادستان تهران درخواست کرد ضمن 
پیگیری مســتقیم و عاجــل از ادامه 
تضییع حقوق محمدعلی طاهری در 

رسانه ها جلوگیری شود.)7(
محمدعلــی طاهــری در ادعایی 
تامل برانگیز مدعی شده  بیش از 30 
ســال اســت که به او الهامی از قبیل 
وحی هــای پیامبران می شــود.عامل 
ایجاد این رشته، مواجه شدن اینجانب 
)بنیانگذار فرادرمانی و سایمنتولوژی( با 
وقایع و حقایق هستی است که از دوران 
طفولیت به شــدت توجه مرا به خود 
جلب می کرد؛ تفکر نســبت به اینکه 
»از کجا آمده ایم؟ چرا آمده ایم؟ به کجا 
می رویم؟ خالق کیست؟ چرا خلق کرده 
است؟ نتیجه این خلقت چیست؟ انسان 
کیست؟ راه های نزدیکی و شناخت او 

چیست؟ توان بالقوه ی او چگونه فعال 
می شود؟ زندگی و مرگ چیست؟ و...«. 
یعنی، اشتیاقی بیش از حد برای فهم 
جهان هستی و پی بردن به رمز و راز 
خلقت داشتم؛ به طوری که این افکار 
لحظه ای مرا رها نمی کرد. تا اینکه در 
دهم آبان ســال 1357 بــه یکباره با 
الهام ها و دریافت های ذهنی ای روبرو 
شدم که به دنبال آن زوایایی از هستی 
و انسان بر من آشکار شد و در نتیجه 
آن به این آگاهی رسیدم که بر جهان 
هستی، شــعور و هوشمندی عظیمی 
حاکم اســت. این هوشمندی همانند 
یک »اینترنــت کیهانی« همه اجزا و 
زیــر مجموعه خود را تحت پوشــش 
هوشــمندانه ای قرار داده اســت. این 
آگاهی نه تنها دربرگیرنده موضوعات 
نظــری بود، بلکه اطالعات کاربردی و 
دستورالعمل اســتفاده و بهره برداری 
عملی از آن را نیز شــامل می شــد و 
نحوه اســتفاده از چنیــن اینترنتی، 
دستمایه بنیانگذاری طب های مکمل 
ایرانی )فرادرمانی و سایمنتولوژی( و 

چند رشته دیگر گردید.
نتیجه گیری

منشا عرفان کیهانی، عرفان الهی 

نیست، چون اگر الهی بود باید نام آن را 
عرفان الهی می  گذاشتند. عرفان کیهانی 
یک نوع عرفان ماتریالیستی است که ما 
مثاًل در قرن 17و 18میالدی در غرب 
شاهد این قبیل گروه  های شبه  عرفانی 
ماتریالیستی بودیم. یعنی کسانی آمدند 
و یک ســری ایدئولوژی هایی را مطرح 
کردنــد و علیرغم اینکه خــدا را انکار 
می کردند، اما به انرژی طبیعت و انرژی 
کهکشان ها و... قائل بودند. هالیوود نیز 
در برهه ای از زمان مبادرت به ساخت 
فیلم هایــی کرد کــه در آن به ارتباط 
انســان ها با کهکشان ها می پرداخت و 
انســان های ماورایی در آن به تصویر 
کشــیده می شــدند. نمونه ای از این 
دیدگاه را می توان در عرفان حلقه دید. 
از جهت دیگر می توان گفت فرقه حلقه 
یا کیهانی را می  توان نمونه ای کپی شده 

از برخی فرقه های هندو دانست. شاید 
یکی از بارزترین شــیوه  های این فرقه 
و جریان، استفاده از مسائلی هم چون 
درمــان، فرادرمانی، شــفای بیماران، 
آرامش و غیره است که برای تبلیغ خود 
استفاده می  کنند. حال شاید مهم ترین 
دغدغه ای که مسئولین فرهنگی با آن 
مواجه می  باشــند نحوه مواجهه با این 
جریان عرفان نما و ســایر عرفان های 

نوظهور می  باشد.
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محمد علــی طاهري، علوم اســالمی 
را فرانگرفته اســت و حتی قرآن را به 
درســتی نمی تواند قرائت کند. با این 
حال چنان که در کتاب هاي وي مشاهده 
می شود به تفسیر آیات قرآن می پردازد 

و تالش دارد باطن آیات را درک کند.

اســتوار است؛)1( وي از سال 1383 به 
تبلیغ عرفان کیهانــی پرداخته و در 
ادامه فعالیت هاي خود توانسته برخی 
افراد تحصیل کرده دانشــگاهی را به 
همکاري با خود جذب نماید و از آنها 
در نگارش کتاب هایش کمک بگیرد. 
دامنه ادعاهاي او فراتر از الهام، تا آنجا 
پیش رفت که مدعی توانایی اتصال به 

نقدی بر دیدگاههای نظری
 و سیره عملی طاهری

وي اســاس عرفان را درک باطن 
می داند و ســعی دارد از اعمال دینی 
کشــف رمز نمایــد. وي هدف عرفان 
حلقه را نزدیک کردن دنیاي مذهب و 


