
شکلگیریتشکیالتعرفانحلقه
بنیانگذاران عرفان حلقه از سال 1370 ش در ایران با این شعار که 
»عرفان حلقه راه رسیدن به کمال « است، شروع به جذب افراد نمودند. 
در آغاز افرادی همچون: ویدا پیرزاده، خانم بهارزاده، مهدیه کسایی زاده، 
پدرام ســعیدی، شهناز نیرومنش و... به صورت فرقة هرمی که در رأس 
هرم فردی به نام »محمدعلی طاهری« وجود داشت، به تبلیغ این جریان 
انحرافی پرداختند و فعالیتشان را گسترش دادند. طاهری رسماً تشکیالت 
عرفان حلقه را از سال 1376 با راه اندازی کالسهایی جهت ترویج افکار 
و عقایدش با مجوز ســازمان ملی جوانان علنی کرد؛ اما پس از تشکیل 
چند دورة آموزشی و افشا شدن ماهیت واقعی اش، دیگر مجوز فعالیت او 
تمدید نگردید.شروع فعالیت جدی این فرقه از سال 1383 بود که بعدها 
تالش نمود در پوشش یک موسسه فعالیت خود را ادامه دهد. رئیس  این 
فرقه در ســال 1385 مجوز یک سازمان مردم نهاد را کسب نمود که به 
دلیل تخلفات گسترده، مجوز وی تمدید نگردید و تاکنون بدون هیچ گونه 
مجوزی در قالب یک فرقه انحرافی در حال تبلیغ و جذب نیرو می باشد. 
علیرغم اینکه هیچ گونه مجوز آموزشــی برای آقای طاهری صادر نشده 
بود؛ ولی کالسهای گسترده ای را در تهران و چند شهر کشور فعال نمود .

شیطانشناسیانحرافی
جریان عرفان حلقه اگر چه در مواجهه با اقشار مسلمان گارد اسالمی 
به خود گرفته، ولی در آن سوی این چهره، حقایق دینی را تحریف کرده 
و هواداران خود را کامال به سمت و  سویی که معصومین )ع( پرهیز داده اند 
می کشــاند و نمادهای غیر توحیدی را مقدس معرفی کرده و به بندگی 

طاغوت دعوت می کند.
یکی از این نقاط خطرساز در عرفان حلقه، نگرش انحرافی این فرقه 
به شیطان است که به صورتی پر رنگ تبلیغ می شود. این نگرش از آنجا 
که به عنوان یک بینش اسالمی در کتاب های عرفان حلقه ارائه می شود، 
به بررسی و نقد نیازمند است. در کنار آن، تبیین بینش قرآنی و روایی 
ضرورت دارد، تا مخاطبان عرفان حلقه این نگرش را به حســاب متون 
اســالمی نگذارند. در کتاب های عرفان حلقه آمده است: برای به وجود 
آمدن چرخه جهان دو قطبی، وجود عامل تضاد، ضرورت داشت و برای 
این منظور، ابلیس به فرمان ســجده بر آدم اعتنا نکرد و این وظیفه )به 

وجود آوردن چرخه جهان دو قطبی( را انجام داد. 
در فایل صوتی که از رهبر عرفان حلقه منتشر شده و در بسیاری از 
سایت ها وجود دارد، عنوان می شود: شیطان، اول موّحد عالم است؛ چون 

به غیر خدا اصاًل سجده نکرد.
وی اضافه می کند: خدا با خلقت آدم، خواســت شیطان را آزمایش 
کند. اگر شیطان سجده می کرد، خدا به او می گفت که مگر به تو نگفتم 

به غیر من سجده نکن.
وی در یکی از نوشته های خود آورده است: خداوند به ابلیس مأموریت 
داد که به فرمان سجده بر آدم اعتنا نکند و او نیز این مأموریت را پذیرفت. 
و در جــای دیگر می گوید: پس تبعیت نکردن از فرمان ســجده در 
ظاهر نافرمانی است و اگر نافرمانی نبود تضادی هم نبود؛ در عین حال، 
فرمان برداری است، چون خداوند آن را از پیش تعیین کرده است. خداوند 
با امر به اینکه ابلیس جز بر او سجده نکند، نقش موحدی را به او می دهد 
که برای انجام دادن مأموریت خود از جهان تک قطبی )بارگاه الهی( رانده 
می شــود. به راستی در کجا آمده است که خدا، از قبل دستوری جدا و 
امری مجزا برای شــیطان صادر کرده باشد که، بر غیر من سجده نکن؟ 
در کدام حدیث یا آیه وارد شــده است که امر سجده بر آدم که خطاب 
به همه مالئکه بود فقط برای امتحان شیطان بوده است؟ در کدام منبع 
آمده اســت که شیطان مأموریتی قبلی از خداوند دریافت کرده بود که 
در نتیجه بعد از دستور عام »اسجدوا«، شیطان می بایست دستور قبلی 
را اصل و اســاس قرار دهد و از دستور دوم سرپیچی کند که در نتیجه 
این سرپیچی، نه فقط برای شیطان معصیت به حساب نیاید، بلکه نشان 

از کمال توحید، برای شیطان قلمداد شود؟!
به گزارش قرآن فقط یک امر وجود داشت و آن هم »اسجدوا« است 
و مخاطب نیز همگان بودند. از این ها گذشته، سجده به آدم عین توحید 
بود؛ چرا که درخواســت مستقیم خداوند بوده و از آن جا که این امر از 
جانب خود خداوند صادر شده بود، سجده به آدم در حقیقت سجده به 

خداوند بوده است، نه خالف توحید.
مؤلف کتاب عرفان کیهانی نتوانسته نکته مهمی را دقیقاً هضم نماید؛ به 
همین جهت در تحلیل خود از نگاه توحیدی قرآن فاصله گرفته است. نکته 
این است که وی نتوانسته بین اذن تکوینی خداوند و خواست تشریعی او 
آشتی ایجاد کند؛ به همین جهت به خطا رفته است. وی تصور کرده که اگر 
خدا واقعاً می خواست شیطان سجده کند، شیطان قدرت مخالفت نداشت.

شیطانموحدبودیاکافر؟
به طور کلی در مورد اعمال انســان ها، اراده تشریعی خداوند، یعنی 
خواست اولیه الهی این است که ما به تکالیف عمل کنیم؛ اما تکویناً اذن 
داده که در ســایه اختیارمان به خواست خداوند عمل نکنیم و نافرمانی 
کنیم. پس، اینکه خداوند مثاًل در مورد واجبات، برای مخالفت و ارتکاب 
گناه اذن داده اســت، با خواســت حقیقی خداوند و اراده تشــریعی او 

منافاتی ندارد.
در عباراتی که از منابع عرفان حلقه نقل شــد، مالحظه می شود که 
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الزمه گفته رهبــر عرفان حلقه در باب 
شیطان این اســت که خداوند باید به 
خاطر عدم سجده شیطان بر غیر خدا، 
شــیطان را تکریم نماید؛ در حالی که 
به شــیطان  از خطاب وهن آمیز  قرآن 
خبر می دهد. قرآن می فرماید شــیطان 
نه تنها با این عمل، بزرگ نشد، بلکه به 
 خواری رسید و با خطاِب توبیخی خداوند 

مواجه شد.

 در عرفان حلقه اظهار می شود که انگیزه 
شــیطان، انجــام دادن مأموریت بود و 
شیطان از طرف خوِد خدا مأموریت داشت 
که به آدم ســجده نکند؛ اّما متون دینی 
تصریح می کنند که شــیطان به سجده 
مأمور بــود، نه اینکه مأمور به ســجده 
نکردن باشد. به همین دلیل است که امام 
صادق)ع(، تمّرد شیطان را ناشی از حسد 

و تکبر وی می شمارد، نه خداباوری او.

در فایل صوتی که از رهبر عرفان حلقه منتشــر شــده و در بســیاری از ســایت ها وجود دارد، 
عنوان می شــود: شیطان، اول موّحد عالم اســت؛ چون به غیر خدا اصالً سجده نکرد. وی اضافه 
 می کنــد: خدا با خلقت آدم، خواســت شــیطان را آزمایش کند. اگر شــیطان ســجده می کرد

 خدا به او می گفت که مگر به تو نگفتم به غیر من سجده نکن.

اگر  عرفان حلقه  جریان 
اقشار  با  مواجهه  در  چه 
اسالمی  گارد  مسلمان، 
به خود گرفتــه، ولی در 
چهره،  این  ســوی  آن 
تحریف  را  دینی  حقایق 
را  هواداران خود  و  کرده 
کامال به سمت و  ســویی 
پرهیز  معصومین )ع(  که 
داده انــد می کشــاند و 
غیر توحیدی  نمادهــای 
کرده  معرفی  مقدس  را 
 و بــه بندگــی طاغوت

 دعوت می کند.

استفتاء 
از رهبر معظم انقالب اسالمی

ویژگی زرنگ ترین مؤمنان 
المؤمنیَناَْکَیس؟)1( فیالکافیُسِئَلالّنبی)صلیاهللعلیهوآله(اَُیّ

[از رسول خدا سؤال شد]چه کسی َکّیس تر و زرنگ تر و باهوش تر 
است از میان مؤمنان؟

ُهملَهاستعداداً؛ واقعاً هم  َفقالاَکَثُرُهمذکراًلِلُموتواَشــُدّ
همین جور است؛ هر کسی که بیشتر به یاد مرگ باشد او زرنگ تر است.
چــون غفلت از مرگ، غفلت از یک حقیقت و واقعیتی اســت که 
انسان ناگزیر با آن روبرو خواهد شد و باید فکرش را کرد. لذا این یک 
حکمت بزرگی است که از کثرت وضوح مورد غفلت ما قرار می گیرد.

به یادمان باشــد که این مســیری است که حتماً به اینجا منتهی 
خواهد شد. در این هیچ تردیدی نیست. باید آماده بود برای آن لحظه. 
البته این آمادگی مقداری با تالش و مجاهدت و اطاعت است، مقداری 

هم با استمداد از لطف الهی.
»و ان کان قددنا اجلی و لم یدننی منک عملی فقد جعلُت االِقرار 
بالّذنب الیک وســیلتی«)۲(  [خدایا اگر مرگ من نزدیک شــده است 
ولی هنوز عمل من به تو نرســیده اســت )ولی هنوز عمل من مرا به 
تو نزدیک نکرده اســت( پس راه نجات و نزدیکی به تو را، اعتراف به 

گناهم قرار می دهم].
 این هم یکی از راه ها است که انسان با خدای متعال در میان بگذارد 
ضعف خود را؛ »من لی غیرک اَسئله کشف ُضّری و النظر فی امری«)3( 
[پروردگارا، جز تو که را دارم؟ تا برطرف شدن ناراحتی و نظر لطف در 

کارم را از او درخواست کنم؟]
 [انسان] ضعف خود را، کوتاهی خود را، عجز خود را، غفلت هایی که 
موجب گناه و ورود در معصیت هستند، اینها را باید با خدای متعال در 
میان بگذارد، اقرار به عجز خودش بکند، تصمیم هم داشته باشد برای 
اینکه تعمداً دوباره وارد این گنداب و مرداب نشود، این راهش اینها است.

ـــــــــــــــــــــــــــــ
1( الشــافی، ص  877  [قال رســوُل اهلل )ص(: أکَیَس المؤمنیَن 
ُهم لَُه اسِتعدادا. پیامبر خدا فرمود : زیرک ترین  أکَثُرُهم ِذکرا للَموِت و أَشُدّ
مؤمنان کسی است که مرگ را بیشتر یاد کند و برای آن آماده تر باشد.

۲(مفاتیح الجنان، مناجات شعبانیه
3( همان، دعای کمیل

* شرح حدیث در ابتدای درس خارج ، 94/۲/7
* پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار رهبر معظم انقالب

فتنه کارخانه جنرال
در روزهــای هیجدهم و نوزدهم بهمن ماه 57 و در اوج روزهایی 
که پیروزی انقالب نزدیک بود، کمونیست ها از اینکه انقالب اسالمی 
به پیروزی برســد احساس نگرانی کردند. لذا درصدد برآمدند با رژیم 
شــاه بسازند و نگذارند انقالب به پیروزی برسد. طبیعتا رژیم شاه در 
موقعیتی نبود که بتواند خود را حفظ کند. بنابراین، درصدد برآمدند در 
جریان انقالب اغتشاش ایجاد کنند، آنها در کارخانه »جنرال« درجاده 
کرج جمع شدند و کارگرها را جمع کردند تا با فریب آنها و همراهی 
عده ای از کمونیست ها به طرف تهران حرکت کنند و در آن روزهایی 
که وحدت الزم بود، درگیری ایجاد کنند، و از درون مردم علیه خود 
مردم خرابکاری کنند. امید داشتند که در آن موقعیت بتوانند تعداد 

قابل توجهی را جمع کنند.
دوستان، این موضوع را گزارش دادند. محل پخش تبلیغات ستاد 
اســتقبال از امام، دبیرســتان دخترانه علوی بود. در اتاق باالی آنجا، 
شــهید دکتر باهنر و دیگران بودند؛ بنده هم در خدمتشان بودم. در 
آنجا درباره این مسئله بحث شد؛ برای مدیریت این مسئله شهید دکتر 
دیالمه را فرستادیم، اما ایشان نتوانست از عهده کار بربیاید. یکی، دو 
ساعت بعد علما و روحانیون دیگری را فرستادیم، آنها هم نتوانستند. 
من در آنجا پیشــنهاد کردم کسی که می تواند این کار را انجام دهد، 
آقا سیدعلی آقای خامنه ای است. اگر ایشان بروند می توانند از عهده 
آن بربیایند. از طرفی دیدیم که هیچ راهی نیست و فتنه آنجا در حال 
گسترش است. در نهایت گویا، آقای باهنر یا روحانی دیگری خواهش 

کردند که آیت اهلل خامنه ای به آنجا بروند.
همراه با ایشان شهید حسن اجاره دار و شهید اسالمی و همین طور 
یک گروه برای پشتیبانی آنها فرستادیم؛ چون احتمال درگیری بود و 
می بایســت از آقا حفاظت شود. وقتی آقا به آنجا رفتند کمونیست ها، 
کارگرها را در یک ســالن جمع و با فریب تمام، تبلیغات منفی کرده 
بودند. ایشان چند روز به آن کارخانه رفت و آمد داشتند. آخرین روزی 
که به آنجا رفتند نزدیک به هفت، هشت ساعت سخنرانی داشتند. این 
طور که گزارش دادند آنها امکان سخنرانی را در اختیار نمی گذاشتند 
و آقا روی نیمکت داخل سالن ایستادند و صحبت فرمودند؛ در مدت 
تقریبا هفت، هشت ساعت ســخنرانی و بحث و گفت وگو و مجادله، 
تیم اعزامی ما یعنی شهید حسن اجاره دار و شهید اسالمی و سایرین، 
انتهای سالن و تعدادی اطراف آقا را مراقبت می کردند. بعد از صحبتهای 
ایشان، وقت نماز مغرب شد، اذان گفتند و آقای خامنه ای هم پیشنهاد 
کردند که نماز بخوانیم. وقتی نماز ایشان شروع شد، کارگرهای مسلمان 
آمدند و پشت سر آقا نماز خواندند اما طرفداران کمونیست ها نیامدند 
که نماز بخوانند. این دو موج با هم دعوا کردند. همین دعوای آنها با 
کارگرهای نمازخوان و اقامه نماز جماعت به امامت آیت اهلل خامنه ای 
موجب شــد که جمع آنها به هم بخورد. بعد از نماز، تقریبا دو صف 
تشکیل شد؛ یکی صف کارگران مسلمان و دیگری صف کمونیست ها. 
همین موضوع باعث ایجاد درگیری در آنجا شد. کمونیست ها نتوانستند 
قضیه را جمع کنند و نیروهای دیگرشــان هــم که می آمدند دیگر 
نمی توانســتند با آنها همدل شوند. کارگران مسلمان هم که متوجه 
حقایق شــدند با آنها برخورد کردند و تقریبا توطئه کمونیست ها در 

آستانه ۲۲ بهمن در هم شکست.
اگر حوصله ایشان نبود آنجا حتما محل یک فتنه شده بود و ساواک 
و رژیم شاه مانند اینها با کمونیست ها همراه می شدند. آمریکایی ها هم 
از آنها حمایت می کردند و گارد شاه و امثالهم به عنوان خلق قهرمان و 
کارگر و مستضعف وارد عمل می شدند. آن هم فقط با فتنه کارگری که 
نکته بسیار مهمی بود. چون آنها در آنجا با انقالب وارد دعوا می شدند. 
آن موقع همه مبارزین با شاه می جنگیدند و اینها داشتند با آن مبارزین 
می جنگیدند. این سیاست تفرقه از درون، جزء خیانت های همیشگی 

کمونیست ها بود.
)آقای اسداهلل بادامچیان- به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ 

و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای(

اولویت نافله مغرب یا غفیله؟
س: نمــاز نافله مغرب و غفیله کدام مقدم بر دیگری اســت؟ در 

صورت کمبود وقت کدامیک اقامه شود بهتر است؟
ج: اولویت با نافله است.

قرآن دو دسته از احکام و قوانین را بیان می کند: 1. قوانین عمومی 
 و کلی نسبت به بشر؛ ۲.قوانین خصوصی نسبت به مسلمانان و مومنان.
از دسته اول قوانین می توان به تمام مواردی اشاره کرد که خداوند در 
آن عنوان »یا ایها الناس« را آورده است. مثال می فرماید: ُقولُوا لِلّناِس 
ُحْســناً؛ با مردمان ســخن نیکو بگویید.)بقره، آیه 83( یا می فرماید: َو 
ال تَْبَخُســوا الّناَس أَْشیاَءُهْم؛ در چیزهای مردم کم نگذارید و به تمام و 
کمــال ایفای حق کنید. )اعراف، آیه 85( پس در هر کار و چیزی کم 
 نگذاریــد و بهترین و برتریــن و کامل ترین و خوب ترین ها را بدهید.

در این گونه موارد، سخن از مردم است .این مردم ممکن است مسلمان 
و کافر و منافق، زن و مرد، کودک و جوان و پیر، ســیاه و سفید، رومی 
و ایرانــی و یونانی، آســیایی و آفریقایی و اروپایی باشــند .پس بدون 
 هیچ تفاوتی با توجه به کرامت بشریت با آنان این گونه برخورد کنید.

ایــن دســته از قوانین، قوانین انســانی و اخالقی و بــه یک معنا بین 
المللی اســت و اختصاص به گروه و قشــر و طبقه و مانند آن ندارد. 
خداوند در آیه ۲5 ســوره حدید می فرماید: لََقْد أَْرَسلَْنا ُرُسلََنا بِالَْبیَِّناِت 
َو أَنَْزلْنــا َمَعُهُم الِْکتاَب َو الْمیزاَن لَِیُقوَم الّناُس بِالِْقْســِط؛ به تحقیق ما 
پیامبرانمان را با بینات و دالیل آشــکار و روشــن فرستادیم و با آنان 
 کتــاب و قانون و میزان فروفرســتادیم تا مردم قیام به قســط کنند.

در این آیه بیان شده که قیام به قسط و عدالت از مهمترین اهداف بعثت و 
هدایت های وحیانی الهی است. اینکه مردم بی توجه به دین و مذهب و نژاد 
 و رنگ و مانند آنها، با حقوق خویش آشنا شده و برای عدالت قیام کنند. 
دســته دوم قوانینی است که اختصاص به مسلمانان و مومنان و یا زن 
و مــرد و یا کودک و پیر یا حتی اهل کتــاب دارد و در آن خطااب به 

مومنان با عنوان یا ایها الذین آمنوا بیان شده است.

مؤمن با ورع و پیرو کامل اهل بیت)ع(
قالاالمامالصادق)ع(:انــاالنعدالرجلمؤمناًحتییکون
لجمیعامرنامتبعاًمریداًاالوانمناتباعامرناوارادتهالورع،

فتزینوابهیرحمکماهللوکیدوااعداءنابهینعشکماهلل«
امام صادق)ع( فرمود: ما مردی را مؤمن نمی شــماریم مگر اینکه 
تمامی امر ما را پیروی کند و بخواهد. آگاه باشید که از جمله پیروی 
امر ما و خواســتن امر ما ورع و پارسایی است. پس خود را با پارسایی 
زینت دهید تا خداوند رحمتش را شامل حالتان کند و دشمنان ما را 

به وسیله پارسایی فریب دهد تا خداوند شما را بلندمرتبه گرداند.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- وسائل الشیعه، ج 15، ص ۲43

پاداش کسی که در سفر کربال بمیرد
»هشــام بن ســالم« نقل می کند: مردی به حضور امام صادق)ع( شرفیاب 
شــد و عرض کرد. ای فرزند رســول خدا، آیا قبر جد و پدر بزرگوارت حضرت 
اباعبداهلل الحسین را می توان زیارت کرد؟ امام صادق)ع( فرمود: آری. عرض کرد: 
پاداش کســی که قبر مطهر امام حســین)ع( را زیارت کند چیست؟ فرمود: اگر 
به امامت او معتقد باشد و از سنت و سیره آن حضرت پیروی کند، بهشت مینو 
پاداش او اســت. عرض کرد: اجر و پاداش کسی که در راه سفر به کربال و زیارت 
قبر امام حسین)ع( بمیرد و از دنیا برود چیست؟ حضرت فرمود: از جمله پاداشی 
که به او عطا می شود این است که فرشتگان رحمت به تشییع جنازه او می آیند، 
حنوط و لباســش را از بهشت می آورند، بر پیکر او نماز می گزارند، بر او کفنی از 
بهشت می پوشانند، فرشی از گل و ریحان برایش می گسترانند، تنگنای قبر او از 
چهار طرف )از پایین پا و باالی سر و چپ و راست( بر او وسیع می گردد، از درون 
قبرش دری به سوی بهشت بازمی گردد، و بوی عطر دل انگیز بهشتی فضای قبر 
او را پر می ســازد، او در این شــرایط روحانی و معنوی هست تا وقتی که قیامت 
فرا می رسد.)1( در روایتی آمده است: هر کسی دوست دارد سکرات مرگ و جان 

دادن بر او آسان شود، قبر پاک و مطهر امام حسین)ع( را زیاد زیارت کند.)۲(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحاراالنوار، ج 98، ص 78
۲- همان، ص 177

چگونگی یاری کردن اهل بیت)ع(
پرسش:

درآموزههایاهلبیت)ع(بهویژهائمهاطهار)ع(طلبیاریکردن
توسطآنبزرگوارانمطرحشدهاست.سؤالاصلیایناستکهچگونه
میتوانبهندایهلمنناصرینصرنیآنذواتمقدســهلبیکگفتو

ازیارانواقعیآنانبود؟
پاسخ:

نداییاریطلبیدنامامان
با نگاهی به ســیره نظری و عملی ائمه معصومین)ع( به این نکته مشــترک 
می رســیم که آن بزرگواران هر کدام در زمان امامــت خود به نوعی مردم را به 
یاری و تبعیت از افکار و اعمال خود که تجلی اسالم ناب بود دعوت کرده اند. در 
واقع ندای »هل من ناصر ینصرنی« ندای امام حسین)ع( تنها نیست بلکه دیگر 
امامان معصوم نیز هر کدام با بیانی متفاوت همین ندا را سرداده اند و از مسلمانان 
یاری و همراهی طلبیده اند. که در اینجا به برخی از این احادیث اشاره می کنیم:

1- امام علی)ع( در نامه ای به عثمان بن حنیف می نویســد: شما نمی توانید 
مثل من به دو قرص نان و دو دست لباس کهنه بسنده کرده و این چنین زندگی 
کنید ولی شــما می توانید با چهار ویژگی مانند: ورع، اجتهاد، عفت و ســداد مرا 
یــاری کنید. وانکم التقدرون علی ذلک و لکــن اعینونی بورع و اجتهاد و عفهًْ و 

سداد. )نهج البالغه- نامه 45(
ورع در لغت به معنای پارسایی، پاکدامنی، پرهیزگاری و تقوا آمده است.

اجتهاد در لغت به معنای سعی کردن و کوشیدن تعریف شده است.
عفت در لغت به معنای پاکدامنی، نجابت و ترک شــهوات در هر چیز بیان 

شده است.
و باالخره سداد در لغت به معنای راست و درست بودن، به راه راست بودن، 

راستی و درستی در کردار و گفتار و استقامت ذکر شده است.
۲- معروف است که امام حسین)ع( در کربال ندای »هل من ناصر ینصرنی« 
را ســر داد که در منابع تاریخی دقیقا به همین عبارت نیست و با اندک تفاوتی 
با عبارت های دیگری نقل شــده است. در آغاز نبرد هنگامی که دو سپاه روبروی 
هم قرار گرفتند، امام حســین)ع( صدا زد: اما من مغیث یغیثنا لوجه اهلل؟ اما من 
ذاب یذب عن حرم رســول اهلل؟ آیا دادرسی نیست که برای رضای خدا به داد ما 
برســد؟ آیا دفاع کننده ای نیست که از حریم رسول خدا دفاع کند؟ که به دنبال 
آن حربن یزید ریاحی از سپاه عمربن سعد جدا شده و به امام حسین)ع( پیوست 

و به درجه شهادت رسید. )لهوف، سید بن طاوس، ص 10۲(
3- امام باقر)ع( می فرماید: »اعینونا بالورع« ما را با ورع یاری کنید. )الکافی، 

ج ۲، ص 78(
4- امام صادق)ع( می فرماید: »کونوا دعاهًْ الناس بغیر الســنتکم، لیروا منکم 

الورع و االجتهاد و الصلوهًْ و الخیر، فان ذلک داعیهًْ«
مردم را با غیر زبانتان )با کردارتان( بخوانید تا از شــما پارسایی و کوشش و 
نماز و خوبی ببینند، زیرا این امور آنان را به سوی حق فرا می خواند )وسائل الشیعه، 
ج 15، ص ۲46( همچنین آن حضرت در حدیثی دیگر می فرماید: کونوا لنازینا 

والتکونوا علینا شینا«
)شیعیان( زینت ما باشید نه باعث مالمت و سرزنش ما )بحار االنوار، ج 65، ص 151(

5- امام رضا)ع( می فرماید: »ال دین لمن ال ورع له« کســی که ورع نداشته 
باشد دین ندارد)اکمال الدین، ج ۲ ص 60(  نکته کلیدی در ارتباط با دعوت آن 
ذوات مقدسه این است که آنان هیچ گاه مخاطبان خود را دعوت به نفس و تبعیت 
از خود نمی کردند بلکه ارزش ها و کماالتی را برای پیروان خود مطرح می کردند 
که تمسک به آنها و تجلی آن صفات و ویژگی ها در سیره نظری و عملی رهروان 
موجبات تعالی و ســعادت دنیا و آخرت را برای خودشان فراهم می سازد. در این 
رابطه خصلت های چهارگانه امام علی)ع( در نامه خود به عثمان بن حنیف می تواند 
بهترین الگوی یاری رساندن ائمه اطهار)ع( باشد.                        ادامهدارد

لزوم دل سپاری سالک به خدا
 و تنها مؤثر را خدا دانستن

)بدان ای سالک راه خدا!( پسرم! مجاهده کن که دل را به خدا بسپاری 
و مؤثری را، جز او ندانی، مگر نه عامه مسلمانان متعبد، شبانه روزی چندین 
مرتبه نماز می خوانند... و شــبانه روزی چندین مرتبه »ایاک نعبد و ایاک 
نســتعین« می گویند. و عبادت و اعانت را خاص خدا بیان می کنند. ولی 
جــز مؤمنان... دیگران، برای هر دانشــمند و قدرتمند و ثروتمند کرنش 
می کنند و گاهی باالتر از آنچه برای معبود می کنند، و از هر کس استمداد 
می نمایند... این تقوا، تقوای از اعمال ناشایسته نیست. تقوای از توجه به 

غیر است، تقوای از استمداد و عبودیت غیرحق است.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- صحیفه امام، ج 18، ص 515، نامه امام به حاج سید احمد

با خورشید انقالب
)خاطراتی از رهبر معظم انقالب(

یکی از بزرگان می گفت: ما یک گاریچی در محله مان بود که نفت 
می برد و به او »عمونفتی« می گفتند. یک روز مرا دید و گفت: سالم. 
ببخشید خانه تان را گازکشی کرده اید؟ گفتم: بله! گفت: فهمیدم، چون 
سالم هایت تغییر کرده است! من تعجب کردم، گفتم: یعنی چه!؟ گفت: 
قبل از اینکه خانه ات گازکشی شود، خوب مرا تحویل می گرفتی، حالم 
را می پرسیدی؛ همه اهل محل همین طور بودند، اما هرکس خانه اش 

گازکشی می شود، دیگر سالم علیک او تغییر می کند. 
از آن لحظه، فهمیدم سی ســال سالمم بوی نفت می داد. عوض 
اینکه بوی انســانیت و اخالقیات بدهد، سی سال او را با اخالق خوب 
تحویل گرفتم و خیال می کردم اخالقم خوب است، ولی حاال که خانه 
را گازکشی کردم، ناخودآگاه فکر کردم نیازی نیست به او سالم کنم.

سالمی با بوی نفت!

تفسیرانحرافیازشیطانشناسی

دردوبخــشقبلیایننوشــتاربهزندگینامــهبنیانگذار
عرفانحلقه،تاریخچهورســالتواهدافعرفانحلقههمراهبا
نقدهاییدرعرصههاینظریوعملیاینجریانانحرافیپرداخته

شد.اینکدربخشپایانیدنبالهمطلبراپیمیگیریم.
***

آشنایی با تاریخچه و اهداف عرفان حلقه -  بخش سوم و پایانی

د شــیطان را به گردن خدا می اندازد و عدم ســجده  وی حتی گناه تمُرّ
شیطان را نقشه خوِد خدا معرفی می کند و در عمل، کار شیطان را برتر 
از دیگر مالئکه نشان می دهد؛ چرا که بنا به اعتقاد مذکور، خداوند از قبل 
حرف های درگوشــی با شیطان داشت؛ ولی دیگر مالئکه در این محفل 
خصوصی راهی نداشتند. در حالی که قرآن کار بقیه مالئکه را، با تعظیم 
و تکریم یاد می کند و از آنها تمجید می نماید و ســرپیچی شــیطان را 
ناشی از تکبر او می داند. خداوند بارها در کتاب آسمانی خود به مذّمت 
و ســرزنش شــیطان پرداخته و رجیم بودن و رانده شدن شیطان را به 

خاطر همین نافرمانی عنوان می کند.
یادآور می شــویم که مؤلف کتاب عرفان کیهانی، تمرد شــیطان را 
خواسِت تشریعی خداوند تصور کرده؛ گویا دستور سجده بر آدم از ناحیه 
خداوند، دستوری لغو و غیر حقیقی بوده است؛ در حالی که درست است 

که شیطان در سایه اختیار خود، امکان مخالفت داشت، لکن این مخالفت، 
تنها در سایه  اذن تکوینی خداوند اتفاق افتاده، نه بنا به اراده  تشریعی او.

این دیدگاه در قالب یک ســؤال دیگر هم قابل طرح است که اساساً 
»انگیزه شیطان« آیا سرکشی و عصیان بود یا اجرای دستور قبلی خداوند؟ 
در عرفان حلقه اظهار می شود که انگیزه شیطان، انجام دادن مأموریت بود 
و شیطان از طرف خوِد خدا مأموریت داشت که به آدم سجده نکند؛ اّما 
متون دینی تصریح می کنند که شــیطان به سجده مأمور بود، نه اینکه 

مأمور به سجده نکردن باشد.
به همین دلیل است که امام صادق علیه السالم، تمّرد شیطان را ناشی 

از حسد و تکبر وی می شمارد، نه خداباوری او:
ابلیس از روی حســد امتناع کرد و به جهت شــقاوتی که بر ابلیس 

چیره شــد، خداوند او را لعن کرد و از صف فرشــتگان خارج ساخت و 
ملعون و شکست خورده به زمین تنزل داد؛ به همین سبب از آن زمان 

به بعد دشمن آدم و اوالد او شد.
الزمه گفتار طاهری، اغوای شیطان توسط خداوند است؛ چرا که از 
یک طرف وی را به عدم ســجده بر آدم مأمور کرد و از طرف دیگر بعد 
از سجده نکردن شیطان، او را لعن کرد و از درگاه رحمت خویش اخراج 
کرد. گفته طاهری با گفته خود ابلیس یکی اســت؛ چرا که ابلیس هم 
اغوای خودش را به خدا نسبت داد و با گفتن »اغویتنی« )تو مرا گمراه 
کردی( عامل گمراهی خود را، خدا معرفی کرد. البته خداوند گمراهی  
شــیطان را نشأت گرفته از تکبر و کفر او معرفی نمود. ناگفته پیداست 
که مؤلف کتاب، بین قول خداوند که گمراهی شیطان را تکبر او می داند 

و قول شیطان که گمراهی اش را اغوای خداوندی می داند؛ قول شیطان 
را گواراتر یافته است.

آیات قران در این مورد روشن و روشنگرند؛ »...إِبْلیَس أَبی َو اْسَتکَبَر 
یطاُن لَِربِِّه کُفورا«. در دو آیه باال خداوند  َو کاَن ِمَن الْکافِریَن« »َو کاَن الَشّ
دلیل عدم ســجده شیطان را استکبار او معرفی می کند، نه مأمور بودن 
شــیطان. به عالوه خداوند در دو آیه باال صریحاً از کفر شیطان سخن به 
میان می آورد و روشن است که کفر هیچ گاه با موّحد بودن که طاهری 
این مقام را به شیطان نسبت می دهد قابل جمع نیست. در آیه زیر خداوند 
کار شــیطان را فسق می شمارد، نه انجام ماموریت. »َفَسَجُدوا إاِلّ إِبْلیَس 

کاَن ِمَن الِْجِنّ َفَفَســَق َعْن أَْمِر َربِِّه«. در آیه دیگر کار شیطان، معصیت 
ْحمِن َعِصیا.«  یطاَن کاَن لِلَرّ شمرده  شده، نه اطاعت، »إَِنّ الَشّ

الزمه گفته رهبر عرفان حلقه در باب شــیطان این است که خداوند 
باید به خاطر عدم ســجده شیطان بر غیر خدا، شیطان را تکریم نماید؛ 
در حالــی که قرآن از خطاب وهن آمیز به شــیطان خبر می دهد. قرآن 
می فرماید شیطان نه تنها با این عمل، بزرگ نشد، بلکه به خواری رسید 
و با خطاِب توبیخی خداوند مواجه شد که »فاخرج انک من الصاغرین؛ 
بیرون رو که از حقارت شــدگان هستی.« در جای دیگر شیطان را رانده 
شده از درگاه خدا خطاب می کند »قاَل َفاْخُرْج ِمْنها َفإِنََّک َرجیٌم« و در 
آیه دیگری خداوند، خود، شــیطان را لعن می کند »َو إَِنّ َعلَْیَک اللَّْعَنهًًْْ 

یِن«.  إِلی یَْوم الِدّ
تعبیر »کان من الکافرین« با لحاظ اینکه کان فعل ماضی است و از 

گذشته وضعیت شیطان حکایت دارد نشان می دهد که شیطان نه فقط 
در عدم سجده بر آدم جزء موحدین نبود؛ بلکه حتی قبل از این فرمان 
نیز حساب خود را از مسیر فرشتگان و اطاعت فرمان خدا جدا کرده بود 
و در سر، فکر استکبار می پروراند و شاید به خود می گفت که اگر دستور 
خضوع و ســجده به من داده شود، قطعاً اطاعت نخواهم کرد. به همین 
جهت در روایات، جمله »ما کنتم تکتمون؛ آنچه را کتمان می کنید« که 
خداوند قبل از فرمان سجده خطاب نمود،  اشاره ای به کفِر قبلی شیطان 
دانسته شــده است؛ چنانکه در حدیث تفسیر قمی از امام عسکری)ع( 

این معنی نقل شده است.
قــرآن کریم در پاره ای از آیات، انگیزه شــیطان را از زبان خودش 
نقل می کند. در این آیه، شیطان انگیزه خود را اعتقادش به برتری بر 
آدم می شمارد و می گوید: آیا بر کسی سجده کنم که تو او را از خاک 
آفریدی؛ »َفَسَجُدوا إاِلّ إِبْلیَس قاَل َءأَْسُجُد لَِمْن َخلَْقَت طیًنا«. بنابراین، 
چیزی که طاهری به شیطان نسبت می دهد و به نفع او تبلیغ می کند، 
طبق نقل قرآن، خود شیطان هم قبول ندارد. در نتیجه با وجود آیات 
مذکور، برای دفاع طاهری از شــیطان و تبرئه ابلیس هیچ جایی باقی 
نمی ماند؛ چرا که قرآن در این مقام در افشــاگری شــیطان و یارانش 

سنگ تمام گذاشته است.
بنابراین، تعبیراتی همچون فسق، کفر، عصیان، رجیم، ملعون، صاغر 
و استکبار که قرآن در مورد شیطان به کار برده است، از انگیزه شیطان 
پرده برمــی دارد و با تصور رهبر عرفان حلقه کوچک ترین قرابتی ندارد. 
عرفان حلقه سخت در تالش است تا تمّرد و شرارت متکبرانه شیطان و 

کفرش را از اذهان بزداید.
این دقیقاً کاری است که »آنتوان الوی« در کتاب »انجیل شیطانی« 
بدان همت گمارده است. آنتوان الوی در کتاب انجیل شیطانی، به همین 
جهت به ادیان الهی حمله ور شده و آنها را به خاطر تهاجم  به شیطان 
مورد مذمت قرار داده اســت. وی که از ادیان الهی به »نیروهای دست 
راستی« تعبیر می کند، از این جهت که شیطان را موجودی بدنام و نماِد 

شرارت معرفی کرده اند، به شدت رنجیده خاطر است.
الوی در فصــل دوم از کتاب انجیل شــیطانی اش در فصل » کتاب 
لوســیفر « می گوید: لوسیفر خدای رومی، درخت بارور و روح آسمان و 
الهه روشنگری )هدایتگِر انسان به سوی یافتن درخت معرفت( بود؛ اما 
با تغییر دین رسمی به مسیحیت این خدا جای خود را به خدای مسیح 
داد و خود تبدیل به نماد تاریکی و بدی و شــرارت شد. الوی می گوید: 
تمام ادیان دســت راستی و همه کتاب های مقدس بدبینانه به شیطان 

نگریسته اند.
اضافه می کنیم که بر خالف تصور رهبر عرفان حلقه، ســجده بر آدم 
از آنجا که دستور خود خداوند بود، نه فقط با توحید تنافی ندارد، بلکه 
عین توحید است. سجده بر آدم نه سجده بر مشتی خاک، بلکه سجده 
بر روحی الهی بود که خداوند در او دمیده بود. در حقیقت ســجده بر 

تطور و شأنی الهی بود که در کالبد آدم تجلی کرده بود.
از امام صادق)ع( سؤال شد: مگر سجده بر غیر خداوند صحیح است؟ 
حضرت فرمودند: »نه« پرسید: پس چگونه خداوند فرشتگان را به سجده 
بر آدم امر کرد؟ حضرت فرمودند: »به درستی هر که به دستور خداوند 
سجده کند، در اصل خدا را سجده کرده است. پس، سجده او اگر در پی 

دستور حضرت حّق باشد، همان سجده بر خداست«. 
قابل ذکر اســت که بزرگان معرفت جمله ای را در مورد شــیطان 
گفته اند. شاید سردسته عرفان حلقه این جمله را نتوانسته درک کند؛ 
به همین جهت مســئله را به صورتی دیگر تحلیل کرده اســت. عرفا 
گفته اند که شــیطان »سگ دست آموز درگاه خداست« و منظورشان 
این است که ورود به درگاه الهی فقط از مخلصین ساخته است؛ زیرا 
افرادی که والیت شیطان را پذیرفته و اهل معصیت اند، راهی به درگاه 
الهی ندارند. بزرگان گفته اند که نتیجه کار شیطان )نه انگیزه شیطان( 
مانند سگی است که اجازه نمی دهد کسی به منزل صاحبش نزدیک 
شــود و کسی که با صاحب خانه نسبتی ندارد، این سگ با مزاحمت، 

او را دور می کند.
عرفا، هیچ گاه نگفته اند که شیطان تمّرد نکرد و از قبل با خدا قراری 
داشته است که خدا دستوری ظاهری بدهد و شیطان هم عمل نکند تا 

شیطان مجوز داشته باشد انسان را گمراه کند.
خالصه اینکه نگرش عرفان حلقه درباره شیطان، نه نگرشی اسالمی؛ 
بلکه نگرشــی است که با شیطان پرستی »الوایی« همسو است و با نگاه 
اســالمی که شیطان را دشمن انســان ها معرفی کرده و به دین مداری 
دعوت می کند، تفاوتی بنیادین دارد. در عرفان حلقه به دین مداری دعوت 
نمی شود و اساساً بسیاری از مناسک دینی غیر ضروری معرفی گردیده و 

دیگران به بی نیازی از فقه و شریعت فراخوانده می شوند.
از این رو اگر کسانی با دیدن چند آیه و یا روایت تصور می کنند که 
نگرش عرفان حلقه در باب مفاهیم دینی همان نگرش قرآنی و اسالمی 
اســت الزم اســت در این برداشــت تجدید نظر کنند و آن را تصحیح 
کنند. مخاطبان عرفان حلقه باید ســریع به این گزارش ها که ظاهری 
اســالمی دارد اعتماد نکنند و به کارشناسان علوم اسالمی که سال ها 
علوم مختلف دینی مانند حدیث، تفسیر، اصول، کالم و عرفان اسالمی 
تتبع کرده اند مراجعه کنند و با تحقیق ایده های به ظاهر اســالمی را 

پذیرفته و یا رد نمایند.
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