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در ســه شــماره گذشــته ماجرای سقیفه و
فریبکاریهای بنیامیــه و بنیعباس در تظاهر به
دین و شعارهای دینی و نحوه شکلگیری مدعیان
مهدویت ،بابیه ،بهائیت ،سازمان منافقین ،طالبان و
گروههای تروریستی مدعی جهاد و مبارزه بررسی
شــد .در بخش پایانی این تحقیق مروری بر نحوه
شکلگیری عرفانهای نوظهور و افکار آنها خواهیم
داشت.
***

جریانهای عرفانی

قبل ازورود به بحث عرفانهای انحرافی ذکر برخی از
نکات کلی ضروری است:
اوال؛ هر پدیده تقلبــی و بدعتآمیز با وجود اصل آن،
ظهور وبروز پیدا میکند .بهعنوان مثال هیچگاه در کشور
ما که اسکناس سههزار تومانی وجود ندارد ،نوع تقلبی چاپ
نمیشود ،چراکه کسی از آن استقبال نمیکند و جاعل هم به
هدف خود که سوءاستفاده از آن است نمیرسد .در داستان
عرفانهای انحرافی و مکاتب اینچنینی هم همین قاعده کلی
صادق است که اگر در جایی چنین ادعایی میشود ،از وجود
اصل آن و باور مردم به حقانیت آن حکایت میکند .اما فقر
فرهنگی و معرفتی مردم نسبت به آن اصل ،زمینه پیدایی
و پویایی نوع تقلبی را فراهم میسازد.
البته ممکن اســت تمام مدعیان عرفانی لزوما از منشأ
دینی آن ســخن نگفته و چهبسا عرفانهای جغرافیایی را
مطرح کرده باشند و یا از آموزههای دینی بهطور التقاطی
در ادعاهای خود بهطــور غیرملموس و تأویلی و تلویحی
بهکار گرفته باشند.
ثانیا؛ معضل عرفانهاي كاذب اين است كه براي مباني
خود توانايي آوردن برهانهاي فلسفي يقيني را ندارند ،بلكه

حامیان عرفانهــای کاذب
رابطه انسان با خدا را به یک
رابطه قلبی تقلیل میدهند .در
نتیجه دیگر نیازی نمیبینند
که به احکام اسالم پرداخته
شــود و معتقدنــد همین که
بپذیریم خدایــی وجود دارد
و اســام را بهصورت قلبی
بپذیریــم ،کفایــت میکند.
از یکسری احکام و موازینی که مکتب اسالم برای مسلمانان
تجویز کرده است .شاید بتوان این پارادایم را مهمترین خطر
عرفانهای کاذب دانست که ناظر به دین و کارکرد آن بهویژه
در بعد اجتماعی آن است .در این عرفانها ،دین یا به کلی
از زندگی انسان رخت میبندد و یا با تغییر در کارکردهای
آن ،دین در خدمت اهداف بشــر و فلسفه اومانیستی قرار
میگیرد .در حالی که حتی در آییننامهها و دستورات همین
مکاتب و یا فرق عرفانی ،برخی از اعمال و بایدها و نبایدهایی
وجود دارند که فرد باید بدانها ملتزم باشد.
بنابراین میتوان بهراحتی به انگیزه آنها از ایجاد و تشکیل
چنین گروههایی پی برد که با هدف مقابله با اسالم ناب و
هنجارمند بهوجود آمدهاند.
رابعا؛ در برخی موارد هم انگیزههای سیاسی و ضدیت
با حاکمیت نظام سیاسی اسالم دخیل بود ه است .مخالفت
این گروهها با حاکمیت تحت عنوان استقامت حاکمیت در

میگوید« :ســلطان محمد که رئیــس گنابادیها بوده و
دراویش گنابادی از او درســت شــدهاند ،خودش میگوید
فقر(یعنی درویشــی) در ایران وجود نداشــت ،من رفتم و
از یک مرتــاض هندی در حیدرآباد هند از او یاد گرفتم و
آمدم اینجا گسترش دادم .سلسله سند درویشهای گنابادی
()5
به مرتاضهای هندی میرسد نه به امیرالمومنین(ع)».
اساسيترين عقايد دراويش كه از اركان تصوف بهشمار
ميآيد عبارتند از :وحدت وجود ،اتحاد و حلول ،طريقت و
حقيقت و جدايي شريعت از طريقت ،واليت اقطاب ،رسيدن
از طريق عشق حيواني به عشق حقيقي که تمام این عقائد
با براهین عقلی و شــرعی قابل نقد و طرد هستند که این
مقاله ظرفیت پرداختن به آنها را ندارد.
بهرهبرداری اســتعمار از تصــوف ،هماهنگی صوفیه با
جریانهای طاغوتی ،اباحهگری ،سماع ،آواز ،غنا ،آسیبهای
اخالقی و انحرافهای جنسی و فاصله گرفتن از شریعت نیز
زاییده این انحراف بنیادین است و اصوالً برخی از گروندگان
به تصوف به همین جهت خود را آلوده میسازند.
صوفیان برای تفرقه در اجتماعات مســلمین و کاهش
نقش مسجد ،نماز جمعه و جماعات ،عبادتگاههای فردی و
خانقاهها را رونق بخشیدند .مشهور است که اولین خانقاه را
یک پادشاه مسیحی در «رمله» شام ساخت ،بر کسی پوشیده
نیســت که سازندگان خانقاهها هدفی جز تضعیف مساجد
نداشــتند .چون به همان میزانی که مساجد حرکتساز و
سازنده بودند ،خانقاهها نقش تخریبی و تخدیری داشتند.
دشمن میدید مساجد محل برگزاری نماز جمعه و جماعت،
سازماندهی مجاهدین ،طرح مباحث علمیو عقلی و ترویج
فرهنــگ کار و تالش اســت ،از این رو با احداث خانقاه در

تصوف با آن سلسلهها و آداب و رسوم خاص خودش راهي
باطل و دور از اسالم است و در احاديث متعددي به مذمت
اينگونه صوفيا ن اشاره شده است.
امام رضا(ع) ميفرمايد :كسي كه در نزد وي از صوفيان
سخن به ميان آيد و اين شخص آنها را با زبان و قلب انكار
نكند از شيعيان ما نيســت ،اما اگر آنها را انكار كند روش
و مســلك آنها را باطل بداند مانند كسي است كه در كنار
()8
پيامبر با كفار به جهاد پرداخته است.
عالمه طباطبايي ميفرمايند :متصوفه براي سير و سلوك
آداب و رسوم خاصي را كه در شريعت وجود نداشت احداث
كردند و پيوسته راههاي جديدي را بر آن افزودند و شرع را
كنار گذاشــتند تا اينكه به جايي رسيدند كه شريعت را در
يك طرف قرار دادند و طريقت را در طرف ديگر و كارشان
به جايي رسيد كه در محرمات غوطهور شدند و واجبات را
ترك كردند و در نتيجه منتهي به گدايي و استعمال افيون
و بنگ شدند كه اين حالت آخرين حالت ،تصوف است كه
()9
عبارت از فناء باشد.
دراویشی که در زمان حاضر مطرح میباشند و جلسات و
حلقات ذکر و ورد دارند غیر از به دام انداختن انسانهای خام
و بیمایه چیزی بلد نیستند و به نوعی کالهبردار و کاسبند.

عرفان حلقه

عرفان حلقه که نام دیگرش عرفان کیهانی اســت ،در
اواسط دهه هفتاد شمسی با ادعای فرادرمانی بهصورتی جدی
در کشور شروع به فعالیت و برگزاری دورهها و کالسهایی
کرد .بنیانگذار این فرقه محمدعلی طاهری است.
عرفان حلقه با توجه به ادعاهای خود ،بهزودی توانست
تعداد زیادی از افراد مذهبی و غیرمذهبی را به سمت خود

جریانهای مدعی

بخش چهارم و پایانی

در اين عرفانها با نشان داد ن تردستيهاي سحرگونه ،برای
اثبات تمام رفتارها و گفتارهاي خود استناد ميجويند .گاهي
كار به اينجا ختم نميشــود بلكه با عدم شناخت صحيح و
بخشــينگري به دين ،براي اثبات مدعاي خود به آيات و
ت اشاره ميكنند و به شدت ازاشعار عرفاني استفاده
روايا 
مينمايند .اما در عرفان اسالمي اينگونه نيست ،مقدمات
يقيني و برهانپذير همراه با شاخصههاي فقهي از لوازم و
معیارهاي اصلي عرفان اسالمي است كه در سلوک بزرگانی
مانند امام خمینی و آیتاهلل بهجت دیده میشود.
ثالثــا؛در عرفانهای انحرافــی و نوظهور ارتباطی بین
شریعت و طریقت دیده نمیشود .در حالی که در عرفان ناب
اسالمی بین شریعت و طریقت و حقیقت ،ارتباطی ناگسستی
و ناگزیر وجود دارد .سیدحیدر آملی رابطه شریعت و حقیقت
()1
عرفان را به پوست بادام و روغن بادام تشبیه میکند.

برابر «عرفان» معرفی میشــود .در حالی که نظام اسالمی
اصوال بر اساس مبانی معنویت اصیل و الهی تشکیل یافته و
همواره از سوی رهبران آن به معنویت و رشد آن در جامعه
تأکید شده است .از طرف دیگر تشکیالت آنچنانی همواره
بر هنجارشکنی و رفتارهای خالف شأنترغیب کردهاند و
چه بسیار مواردی که از تعرض به حیثیت و ناموس دیگران
گزارش شده و مورد پیگرد حقوقی قرار گرفته است.

تصوف و درویشیگری

صوفی یعنی پشمینهپوش و درويش در لغت به معناي
فقير و بيچيز است و در اصطالح تصوف ،درويش به كسي
()2
گفته مي شود كه از غير خدا هرچه هست مستغني باشد.
و در عرف عام درويش بر كســي اطالق مي شود كه با آواز
خوش شعر خواند و تبرزين بر دوش گرفته و پوست حيواني
بر پشت داشته و با موي دراز و آويخته سر و ريش و سبيل
()3
ژوليده گدایي كند.

مقابل مســاجد بهترویج تفرقه ،تنبلی و تنپروری ،تکدی،
نفی عقل ،علم و مقابله با شریعت متعالی اسالم پرداختند.
هم اکنون در بســیاری از خانقاهها مفاســد اخالقی،
استعمال بنگ و حشــیش ،موسیقی ،رقص سماع و سایر
موارد خالف شرع رایج است .معموالً دراویش و اقطاب آنان
بــا درس و بحث ،علوم عقلی و تجربی مبارزه کردهاند و به
دروغ مدعی کشف ،شهود و فنای در حق شدهاند .همچنین
بیشتر علمای اصولی و مراجع تقلید با صوفیه مخالفت کرده
و مطالبی برضد آنان نگاشتهاند.
در مورد ارتباط بین سیاست و دین معتقد به جدائی دین
از سیاست هستند که البته ادعایی خالف عملکرد خودشان
است .دکتر احمد عابدی دراین مورد میگوید« :خودشان
همیشــه در ظاهر میگویند دین از سیاست جداست ولی
دروغ میگویند .خود ارتشبد نصیری رئیس ساواک ،صوفی
بود و جزء همین گنابادیها محســوب میشــد .قبل از او

بر کسی پوشیده نیست که سازندگان خانقاهها هدفی جز تضعیف مساجد نداشتند .چون به همان میزانی که مساجد
حرکتسازوسازندهبودند،خانقاههانقشتخریبیوتخدیریداشتند.دشمنمیدیدمساجدمحلبرگزارینمازجمعهو
جماعت ،سازماندهی مجاهدین ،طرح مباحث علمی و عقلی و ترویج فرهنگ کار و تالش است ،از این رو با احداث خانقاه
در مقابل مساجد به ترویج تفرقه ،تنبلی و تنپروری ،تکدی ،نفی عقل ،علم و مقابله با شریعت متعالی اسالم پرداختند.
***
از ديــدگاه امامان معصوم(ع) و علماي بزرگ شــيعه ،تصوف با آن سلســلهها و آداب و رســوم خاص خودش
راهي باطل و دور از اســام اســت و در احاديث متعددي به مذمت اينگونه صوفيان اشــاره شــده اســت.
یعنی اگر این پوست نباشد ،آن مغز فاسد و تباه میشود
و تازگیاش را از دست میدهد و اگر آن مغز شیرین و تازه
نباشد ،این پوسته بیارزش است.
حامیــان عرفانهای کاذب رابطه انســان با خدا را به
یــک رابطه قلبی تقلیل میدهنــد .در نتیجه دیگر نیازی
نمیبینند که به احکام اسالم پرداخته شود و معتقدند همین
که بپذیریم خدایی وجود دارد و اســام را بهصورت قلبی
بپذیریم ،کفایت میکند .این رویه یعنی راحت کردن خود
رحمت ،مهمترین و نخستین تجلیات الوهیت الهی
نسبت به هستی است؛ زیرا موجودات با رحمت الهی
آفریده و ظهور یافته و باقی و برقرار میشوند .با نگاهی
به مجموعه مصادیق رحمت الهی میتوان دریافت که
هیچ خیری نیست که از دریچه رحمت نازل نشده باشد؛
بنابراین ،اگر بشر خیری را میخواهد باید به این دریچه
رحمت توجه کند .از نظر قرآن ،رحمتهای الهی به دو
دسته اصلی رحمت رحمانی و رحمت رحیمیدستهبندی
میشود؛ همچنین خدا در قرآن میفرماید که برخی از
انسانها به ســبب اعمالی از رحمتهای الهی بهویژه
رحمت رحیمیمحروم میشوند .شناخت علل و عوامل
محرومیت انســان از رحمت میتواند موجب شود تا
انسان با پرهیز از آنها خود را بهرهمند از همه مصادیق
رحمت الهی بهویژه رحمت رحیمیســازد .نویسنده
در این مطلب علل و عوامل محرومیت را بر اســاس
آموزههای قرآن تبیین کرده است.
***

رحمتهای عام و خاص الهی

واژه رحمت از «رحم» گرفته شده است .رحم مکانی در
بدن زن اســت که در آن جنین کودک شــکل گرفته و رشد
میکند .بنابراین ،وقتی از رحمت ســخن بــه میان میآید
میبایســت به این نکته توجه داشــت که عنصر اساسی در
رحمت همان تکوین موجود انسانی و بهرهمندی از امکانات و
عنایاتی است که موجب رشد و پرورش میشود .پس رحمت
در هر چیزی ناظر به صفاتی چون خالقیت و ربوبیت است.
وقتی واژه رحمت در معانی چون نرمی ،ر ّقت قلب ،عطوفت،
شفقت ،بخشندگی ،مهربانی و مانند آنها به کار میرود ،ناظر
به همان تأثیر رحم مادرانه در وجود و بقای کودک اســت؛
زیرا وجود و بقای کودک به عالقه و رابطه مادرانه به فرزند و
وابستگیهای کودک به مادر و مانند آنها دارد که آثار آن در
این معانی خودنمایی میکند .بر این اساس ،وقتی از رحمت
الهی سخن گفته میشود ،همان عنایات الهی برای خلقت و
بقای موجودات دارد.
رحمتهای الهی ،در حقیقت چیزی شــبیه رابطه رحم
مادر با فرزند است که وجود و بقای موجودات هستی را در بر

تصوف از تشــیع کام ً
ال جدا و بیگانه است زیرا اصول و
قواعد تصوف با تشیع در تضاد آشکار میباشد .مطالعات و
تحقیقات در احوال وتراجم و مشایخ صوفیه روشن میکند
که اقطاب و مشایخ اولیه و سرسلسلههای بزرگ آنها همگی
از اهل سنت بودهاند و تا قبل از روی کار آمدن دولت صفویه
هیــچ قطب صوفی را نمیتوان پیدا کرد که شــیعه و پیرو
()4
اهلبیت بوده باشد.
حجتاالسالم دکتر احمد عابدی استاد حوزه و دانشگاه

ســپهبد مقدم رئیس ساواک بود که او هم جزو گنابادیها
بود .اسداهلل علم وزیر دربار شاه هم همینطور بود .آن موقع
که هنوز مشــهد فرودگاه نداشت ،گناباد فرودگاه داشت تا
ارتشبد نصیری رئیس ساواک به گناباد برود و دست قطب
()6
را ببوسد و دوباره برگردد».
امام خمینی در کتابهای خــود از دراویش با عنوان
()7
جَهَله صوفیه نام میبرند.
از ديــدگاه امامان معصوم(ع) و علماي بزرگ شــيعه،

علل محرومیت از رحمت الهی

محمد مازیاری

میگیرد .رحمتهایی که در ساختار احسان الهی به موجودات
خودنمایی میکند و همه هســتی از آن بهرهمند میشود .بر
اســاس آیات قرآن خلقت هستی بر پایه رحمت الهی است؛
چنانکــه خدا میفرماید :پروردگار ما ،رحمت تو هر چیزی را
در بر گرفته است(.غافر ،آیه  )7یا میفرماید :مگر آنانی را که
خدا به آنان رحم کرده و به همین سبب رحمت ،آنان را خلق
کرده است(.هود ،آیه )119
رحمت خداوند به دو قسم تقسیم میشود :رحمت رحمانی
که رحمتی عام و شامل همه مخلوقات است و رحمت رحیمی
که رحمتی ویژه مومنان جنی و انسی میشود.
اگر رحمت الهی نباشــد ،خلقتی نخواهد بود و آفریدهای
معنا نخواهد داشت .این همان رحمت رحمانی و عام و گسترده
است که همه هستی را در برابر گرفته و ایجاد و بقای خلق به
آن رحمت بستگی دارد .امام صادق(ع) مىفرمايد« :رحمان»
نظر به رحمت خدا درباره همه عالم دارد( .معانى االخبار ،ص
 ،6ح 1؛ تفسير نورالثقلين ،ج  ،1ص ،12ح )46
نوعی دیگر از رحمت اســت که از آن به رحمت رحیمی
و خاص تعبیر میشــود .این رحمت مختص مومنان از جن
و انس اســت؛ زیرا این رحمت پاداشــی است و از همین رو
رحمت رحیمیدر آخرت به شــکل تمام و کمال خودنمایی
میکند ،ولی این به معنای عدم تجلی رحمت رحیمیدر دنیا
نیست ،بلکه بسیاری از مومنان از رحمت رحیمیخدا در دنیا
بهرهمند خواهند شد.
البته از حضرت عيســى(ع) نقل شــده که ایشان فرمود:
«رحمــان» نظر به رحمت واســعه خدا در دنيــا و آخرت و
(الد ّرالمنثور،
«رحيــم» نظر به رحمت ويژه او در آخرت داردّ .
ج  ،1ص )23
باید توجه داشــت که بر اســاس آیات قرآن ،هر چند که
تجلی کاملتر رحمانیت رحیمیدر آخرت است ،ولی این بدان
معنا نیست که فضل الهی در دنیا شامل مومنان نشود و آنان

عرفان حلقه و تناسخ

عرفــان حلقه ،از جمله جنبشهای معنوی اســت که
هرچند مدعی ارائه قرائتی ازعرفان اســامی اســت ،اما به
تناسخ معتقد است )13(.تناسخ به معنای زندگیهای متوالی
هم گفته میشود.سرچشمه باور به تناسخ معادناباوری است.
ی که به معاد اعتقاد ندارند و یا برداشت صحیحی از
کســان 
معاد ندارند و در باور به معاد دچار انحرافاتی شــدهاند ،به
سمت تناسخ سوق پیدا میکنند.
امــام صادق(ع) در حدیثی به انحــراف این طرز تفکر
تصریح کردهاند« :معتقدین به تناسخ راه دین را رها کرده
()14
و گمراهیها را برای خود زینت دادهاند».
امام رضا(ع) فرمود« :هرکس معتقد به تناســخ باشد
به خدای بزرگ کافر شــده و بهشــت و جهنم را تکذیب
کرده اســت» )15(.ســرکرده فرقه انحرافی عرفان حلقه 14
اردیبهشتماه سال  90بازداشت و از سوی دادگاه انقالب به
اتهام توهین به مقدسات ،مداخله غیرقانونی در امورپزشکی
و درمان بیماران ،ارتکاب فعل حرام و رابطه نامشروع و ...به
حبس و جریمه نقدی محکوم شد!».
در پایــان این سلســله مطالب بایــد تأکید کنیم که
اسالم همواره از نفاق و شعارهای منافقانه ضربات سنگینی

مروری تاریخی بر خیانتهای جریانات نفاق و انحرافی
در پوشش شعارهای دینی
مهدی جبرائیلی تبریزی

عـرفـان

او ادعا داشت که نه تنها خود ،این توانایی را دارد بلکه
تنها کسی است که میتواند این توانایی را به دیگران تفویض
کند تا توسط آن ،بیماران را به پدیدهاي به نام شعور کیهانی
متصل کنند تا از این طریق ،درمان شــوند .در ادعای دیگر
وی ،فرادرمانی ،توانایی ویژهاي الزم دارد که فقط از طریق
تفویض ،قابل دستیابی است و قابل فراگیري از راه دیگري
مانند آموختن از معلم و مطالعه کتاب نیســت .محمدعلی
طاهري بدون کمترین اطالعات ازعلوم اسالمی به تفسیرآیات
قــرآن میپرداخت و با ادعای درک باطــن آیات قرآن به
تفســیرها و تاویلهای ناصواب و بیمبنا تالش میکرد ،در
حالی که حتی در قرائت قرآن عاجز بود.
وي اســاس عرفان را درك باطن میداند و تالش دارد
اسرار اعمال دینی کشــف کند .طاهری عرفان کیهانی را
ترکیبی از عرفان اســامی و ایرانــی معرفی و هدف آن را
نزدیــک کردن مذهب و علم و عرفان به یکدیگر بیان می
کنــد .از این حیث به دنبال توجیهات علمیبراي اعمال و
()11
تکالیف دینی بود.
باید توجه داشــت که او از این شگرد اهدافی را دنبال
میکرد:
القای آگاهی خویش از معارف و متون دینی و باطن آنها،
آگاهی از علوم روز تجربی و ارتباط آنها با معارف دینی،
نفوذ در میان گروههای مذهبی و جذب مخاطبین خاص
و گسترش دائره شمول مخاطبین،
سوءاستفاده از عنوان دین و آموزهها و مناسک دینی.
بنابــر گفتههای طاهري ،عرفان کیهانی هنگام نگارش
«انسان از منظري دیگر» قدمتی سیساله داشته و بر اساس
()12
ادراکات شهودي وي در سی سال پیش استوار است.

از رحمت خاص و رحیمیالهی بهرهمند نشوند؛ زیرا بسیاری
از نعمتها و خیراتی که خدا به مومنان در دنیا میبخشــد بر
پایه همان رحمت رحیمیو خاص است.
از جلوههــای رحمت رحیمیو خــاص الهی میتوان به
ت اشــاره کرد؛ چنانکه خدا میفرماید :نه كسانى
رحمت نبو 
كه از اهل كتاب كافر شدهاند و نه مشركان هيچكدام دوست
نمىدارند خيرى از جانب پروردگارتان بر شــما فرود آيد ،با
ت خود اختصاص دهد،
آنكــه خدا هر كه را خواهد بــه رحم 
و خدا داراى فزونبخشــى عظيم است(بقره ،آیه )۱۰۵؛ بنا بر
روايتى از امامعلى(ع) مقصود از «برحمته» در آيه ،نب ّوت است.
(مجمع البيــان ،ج  ،2 -1ص  )344چنانکه مراد از رحمت
در آیه  74ســوره آلعمران نیز همین نبوت است که رحمت
خاص و رحیمیالهی است(.همان)

علل محرومیت انسان از رحمتهای الهی

چنانکه بیان شد ،همه هســتی از رحمت رحمانی الهی
بهرهمند هســتند و در این میــان مومنان در دنیا و آخرت از
رحمتهــای خاص و رحیمیالهی نیز بهــره میبرند .از نظر
قرآن ،برخی از مردم به ســبب اعمال خود حتی از برخی از
رحمتهای عام الهی که فراگیر و برای همه گسترده میشود،
محروم میشوند؛ چه رســد که بهرهمند از رحمت رحیمیو
خاص شوند(.هود ،آیه )9
درباره علل محرومیت و عوامل آن ،قرآن مواردی را بیان
میکند که شــناخت آن بســیار مهم واساسی برای مومنان
است تا بتوانند با ترک آن علل و عوامل ،گرفتار سلب رحمت
و محرومیت از رحمتهای الهی بهویژه رحمت رحیمینشوند.
از مهمتریــن علل و عوامل محرومیــت میتوان به موارد زیر
اشاره کرد:
 .1کفر و بیایمانی :از مهمترین عوامل در محرومیتهای
انسان نسبت به نعمتها در دنیا و آخرت همان کفر و بیایمانی
است که با تکذیب پیامبران و آیات و معجزات الهی رخ میدهد.

ی 
کند.
تآمیز با وجود اصل آن ،ظهور و بروز پیدا م 
هر پدیده تقلبــی و بدع 
بهعنوان مثال هیچگاه در کشــور ما که اسکناس س ههزار تومانی وجود
کند
ی 
یشــود ،چراکه کســی از آن استقبال نم 
ندارد ،نوع تقلبی چاپ نم 
و جاعل هم به هدف خود که سوءاســتفاده از آن اســت نمیرســد .در
نهای انحرافی و مکاتــب اینچنینی هم همین قاعده کلی
داســتان عرفا 
صادق اســت که اگر در جایی چنین ادعایی میشود ،از وجود اصل آن و
یکند .اما فقر فرهنگی و معرفتی مردم
باور مردم به حقانیت آن حکایت م 
نســبت به آن اصل ،زمینه پیدایی و پویایی نوع تقلبی را فراهم میسازد.
بکشــاند و آنها را به بالهایی دچار ســازد که بخشی از آن
عقیدتی و بخشی دیگر جسمیو روحی است .این جریان
کاذب عرفانــی که ادعا میکرد برای ارائه آموزشهای خود
هیچ انگیزه مادی ندارد و پولی دریافت نمیکند ،با پررونق
شــدن بازارش به برگزاری کالسهای آموزشی طی  9ترم
آموزشی اقدام کرد که کارآموزان درترم  9به مقام مستری
یا لیدری میرســیدند و این مقام نیز فقط توسط شخص
()10
طاهری اعطا میشد.
وی از تحصیــات آکادمیک عالی برخوردار نیســت.
بنابراین جهت اقنــاع و جذب مخاطبین و طرفداران خود
به دریافت الهامات تمســک میکند .نوشتهها وگفتههای
وی نشــان میدهد که درعلوم ما فوق طبیعت از جمله در
تسخیر جن ،مطالعات و فعالیتهایی داشته و نیز با مکاتب
هندي مانند یوگا و طبهای گوناگون آشنایی یافته است.
وي از ســال  1383به تبلیــغ عرفان کیهانی پرداخته
و در ادامه فعالیتهاي خود توانســته برخی افراد تحصیل
کــرده دانشــگاهی را به همــکاري با خود جــذب کند
و از آنهــا در نــگارش کتابهایــش کمــک بگیــرد ،که
حتی برخی چهرههای مطرح رســانهای و نویســنده آثار
عرفانی به شــرح و تبلیــغ و تبیین نوشــتههای طاهری
پرداختنــد .دامنه ادعاهاي او فراتــر از الهام ،تا آنجا پیش
رفــت که مدعی توانایی اتصال به پدیدهاي به نام شــعور
کیهانی است.
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(اعراف ،آیات  66و 72؛ بقره ،آیات  160و )161
 .2اعراض از آیات الهی :کسانی که از آیات الهی از قرآن
و معجــزات رو بر میگردانند و اعراض میکنند در حالی که
اینها بینات و دالیل روشــن بر حقانیت شرایع آسمانی است،
گرفتار محرومیت از رحمت الهی میشوند(.انعام ،آیه )157
 .3پیروی از شیطان :بهرهمندی از برخی از رحمتهای
عام و رحمانی الهی منوط به چیزی نیســت؛ اما برخی از آنها
نیازمند پیروی از خدا و شرایع آسمانی است و کسانی که به
جای خدا از شــیطان و اوامرش پیــروی میکنند ،در دنیا و
ی محروم و در همین دنیا از برخی
آخرت از رحمتهای رحیم 
از رحمتهای عام بینصیب میشــوند؛ زیرا دچار غضب الهی
شــده و خدا نعمتها را از آنان سلب میکند؛ چنانکه نعمت
تزکیه نفس را از برخی از مردمان سلب کرده و آنان را محروم
کرده است(.نور ،آیه )21
 .4تقلیــد کورکورانه :تقلید از سرمشــقهای نیک و
بهرهگیری از تجربیات دیگران امری پسندیده و عقالیی است؛
اما اینکه شخص بخواهد کورکورانه بدون علم و تعقل از دیگران
حتی نیاکان خویش تقلید کند ،موجب خشم الهی و محرومیت
از رحمت الهی میشود(.اعراف ،آیات  65تا )72
 .5شــک وتردید در اسالم :هرگونه شک وتردید در
مبانی اسالم که بر اساس عقالنیت فطری است ،موجب میشود
تا شخص از رحمتهای الهی محروم شود و نتواند از نور هدایت
در دنیا و آخرت بهرهمند گردد(.حدید ،آیات  13و )14
 .6انتظار بدبختی برای دیگران :کســانی که منتظر
هستند تا دیگران گرفتار بدبختی یا حوادث تلخ و ناگوار شوند
و از خوشبختی یا داشتن نعمتی محروم شوند ،از رحمت الهی
محروم میشــوند(حدید ،آیــات  13و )14؛ زیرا بنا بر قولى،
مقصود از «تربّصتم» انتظار حوادث ناگوار براى مؤمنان است.
(مجمع البيان ،ج  ،10 -9ص )355
 .7تجســس در زندگی دیگران :انســان موجودی
اجتماعی است ،به طوری که بدون دیگران نمیتواند نیازهای
عاطفــی و مــادی و معنوی خویش را برطرف ســازد .رابطه
اجتماعــی نیازمنــد پیروی از قوانین و قواعدی اســت که از
جمله آنها عدم تجســس در حال و زندگی دیگران اســت .از
نظر قرآن ،کســانی که در زندگی دیگران سرک میکشند و

به تجسس میپردازند ،گرفتار خشم الهی و محروم از رحمت
الهی میشوند(.حجرات ،آیه )12
 .8تعدی به قوانین :اجتماع در چارچوب قوانین عادالنه
اداره میشــود و رابطههای ایمانی بر اســاس احسان و اکرام
ساماندهی میشود ،کسانی که به قوانین تعدی میکنند و بر
خالف آن عمل مینمایند ،از رحمت الهی محروم میشــوند.
(بقره ،آیه )178
 .9رذایل اخالقی :فضایل اخالقی بیانگر تجلیات اسماء و
صفات الهی در شخص است که موجب جلب رحمتهای عام
و خاص میشود؛ اما رذایل اخالقی همچون کبر و خودبزرگ
بینی(اعراف ،آیات  40تا  )49عامل محرومیت از رحمتهای
رحمانی و رحیمیاست(.همان)
 .10گناهان :از دیگر عواملی که موجب محرومیت انسان
از رحمتهای رحمانی و رحیمیدر دنیا و آخرت است ،ارتکاب
گناهان است که خشم الهی را موجب میشود(.بقره ،آیه 286؛
اعراف ،آیات  151و )155
 .11فســق و فجور :برخی از گناهان از شدت و حدت
بیشــتری برخوردار است و خشــم الهی را در همین دنیا به
دنبال میآورد و انســان را از بســیاری از رحمتهای عام و
رحمانی نیز محروم میسازد .کسانی که گرفتار فسق و فجور
میشوند (انبیاء ،آیات  74و  )75و به غیبت(حجرات ،آیه ،)12
بدگمانی و سوء الظن(همان) شایعهسازی و شایعهپراکنی(نور،
آیات  11و  )12و گناهان بزرگی چون زنا و رباخواری و مانند
آنهــا رو میآورند ،از رحمتهای عام و خاص در دنیا و آخرت
محروم میشوند.
 .12فحشــاء گستری :کسانی که دوســت دارند که
فحشاءاشاعه و گسترش یابد ،از رحمت الهی محروم میشوند
و غضب و خشــم الهی را به سوی خود میکشانند(.نور ،آیات
 19و )20
در آیات قرآن غیراز این موارد ،مصادیق دیگری بهعنوان
علل و عوامل محرومیت از رحمت الهی بیان شده است؛ ولی
در اینجا به همین موارد اکتفا میشود؛ زیرا مصادیق دیگر نیز
بــا این موارد همپوشــانی دارد و از مصادیق ظلم اعتقادی یا
ظلم رفتاری و کرداری اســت که موجب محرومیت انسان از
رحمت الهی میشود.

متحمل شــده که این وجیــزه گنجایش همه آنها را ندارد
ی شــد برگی از هزاران
و آنچــه در این مقال و مجال قلم 
دفتر نوشــته و نانوشتهای اســت که گواه بر این ادعاست.
مهمتریــن دلیل این انحرافات و ریاکاریها و نفاقها دوری
امت و جامعه اســامی از امام به حق و سرپیچی از اطاعت
اوست.
پینوشتها:

ناتوانترین مردم

قــالاالما م علی(ع)« :اعجز الناس من عجز عن اکتســاب
االخوان ،و اعجز منه من ضیع من ظفر به منهم»
امامعلی(ع) فرمود :ناتوانترین مردم کسی است که از دوست یافتن
()1
ناتوان باشد و از آن ناتوانتر آنکه دوستان را از دست بدهد و تنها بماند.
____________
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مدح علی(ع) بر چوبه دار
با دست و پای قطعشده

میثم تمار پس از دستگیری در حضور ابن زیاد داستان شهادتش را
با حالت گریه بیان میکند:
امام علی(ع) به میثم تمار فرمود :واهلل ،دستها و پاها و زبانت قطع
میشــود و مصلوب شوی .من گفتم :چه کسی با من چنین میکند ای
امیرالمومنین؟! حضرت فرمود :آن گســتاخ زنازاده آن پسر کنیز زناکار،
عبیداهلل ابن زیاد تو را دستگیر(و با تو چنین میکند).
پس از این ســخنان میثم ،ابن زیــاد با قلبی پرکینه گفت :واهلل که
دستها و پاهایت را قطع میکنم ولی زبانت را رها میکنم تا تو و موالیت
را تکذیب کرده باشــم .آنگاه به فرمان او دستها و پاهای میثم را قطع
میکند و ســپس بیرونش میبرند و مصلوبش میکنند .در همان حال،
میثم تمار شروع به گفتن فضائل علی(ع) برای مردم میکند« .عمروابن
حریث» به «ابن زیاد» خبر میدهد ،که اگر سخنان میثم ادامه پیدا کند
خوف شورش کوفیان میرود .لذا باید دستور بدهد تا زبانش را ببرند .ابن
زیــاد بالفاصله فرمان میدهد تا زبان میثم را هم قطع کنند و لذا میثم
()1
اینگونه به شهادت میرسد.
____________
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پرسش و پاسخ

قانون جاذبه و دافعه اجتماعی

پرسش:
در روابط اجتماعی انسانها ،جذب و دفع براساس چه قانون
و شــاخصی انجام میگیرد و مالک حقانیت افراد در این رابطه
کدام است؟
پاسخ:

قانون جاذبه و دافعه در جهان هستی

قانون جذب و دفع یک قانون عمومی اســت که بر سرتاســر نظام
آفرینش حکومت میکند .از نظر جوامع علمی امروز بشر مسلم است که
هیچ ذرهای از ذرات جهان هستی از دایره حکومت جذبه عمومی خارج
نبوده و همه محکوم آنند .از بزرگترین اجسام و اجرام عالم تا کوچکترین
ذرات آن دارای این نیروی مرموز به نام نیروی جاذبه هســتند و هم به
نحوی تحت تأثیر آن میباشــند .در نباتات و حیوانات نیز همه قائل به
قوه جاذبه و دافعه بودهاند ،به این معنی که آنها را دارای سه قوه اصلی:
غاذیه ،نامیه و مولده میدانستند ،و برای قوه غاذیه چند قوه فرعی قائل
بودند :جاذبه ،دافعه ،هاضمه و ماسکه.

جاذبه و دافعه در جهان انسان

در بحث ما غرض از جذب و دفع ،جذب و دفعهای جنســی نیست
(اگرچه آن نیز خود نوع خاصی از جذب و دفع اســت،و خود موضوعی
مستقل است) بلکه مراد ما آن جذب و دفعهایی است که در میان افراد
انسان در صحنه حیات اجتماعی وجود دارد .در جامعه انسانی نیز برخی
همکاریها اســت که براساس اشتراک منافع است که اینها نیز از بحث
ما خارج اســت .قسمت عمدهای از دوستیها و رفاقتها و یا دشمنیها
و کینهتوزیها ،همه مظاهری از جذب و دفع انســانی است .این جذب
و دفعها براســاس سنخیت و مشــابهت و یا ضدیت و منافرت پیریزی
شده است ،و در حقیقت علت اساسی جذب و دفع را باید در سنخیت و
تضاد جستجو کرد .همچنان که از نظر بحثهای فلسفی مسلم است که
«اسنخیه علهًْ االنضمام» گاهی دو نفر انسان یکدیگر را جذب میکنند و
دلشان میخواهد با یکدیگر دوست و رفیق باشند .این رمزی دارد و رمزش
جز سنخیت نیست .این دو نفر تا در بینش و تفکرشان مشابهتی نباشد،
همدیگر را جذب نمیکنند و متمایل به دوستی با یکدیگر نخواهند شد.

ریشه اصلی جاذبهها و دافعهها

به عقیده بعضی صاحبنظران،ریشــه اصلی این جاذبهها و دافعهها
نیاز و رفع نیاز اســت .زیرا انسان موجودی نیازمند است ،و ذاتاً محتاج
آفریده شــده ،و با فعالیتهای پیگیر خویش میکوشد ،تا خألهای خود
را پر کند و حوائجش را برطرف سازد ،و این مهم نیز امکانپذیر نیست
جز اینکه به دستهای بپیوندد و از جمعیتی دیگر رشته پیوند را بگسلد،
تا بدینوسیله از دستهای بهره گیرد و از زیان دسته دیگر خود را برهاند،
و مــا هیــچ گرایش و یا انزجار و نفرتی را جز منافع و نیازهای او در این
میان نمیبینیم .بنابراین مصالح حیاتی و ســاختمان فطری ،انســان را
جاذب و دافع پرورده اســت .تا با آنچه در آن خیری احســاس میکند،
بجوشد و آنچه را با اهداف خویش منافر میبیند از خود دور کند ،و در
مقابل آنچه غیر از اینها است که نه منشأ بهرهای هستند و نه زیانبارند،
بیاحساس باشد .باالخره آن که قدرت پر کردن خألها را دارد ،دیگران
را به خود جذب میکند و آن که نه تنها خألیی را پر نمیکند ،بلکه بر
خألها میافزاید ،در نتیجه انسانها را از خود طرد میکند و بیتفاوتها
هم همچون سنگی در کناری.

قانون سنخیت شاخص ثابت و دائمی

جاذبه و دافعه بر اساس منافع و نیازها اگرچه ممکن است توجیهگر
برخــی جاذبههــا و دافعهها باشــد اما آنچه که بهعنوان یک شــاخص
همیشگی و ثابت جاذبهها و دافعهها را به لحاظ ماهیتی تبیین میکند،
همان قانون سنخیت است که بر اساس آن هر شخصیتی همسنخ خود
را جذب میکند و غیر همسنخ را از خود دور میسازد .شخصیت عدالت
و شــرف ،عناصر عدالتخواه و خیرخواه را به سوی خود جذب میکند ،و
هواپرستها و پولپرستها و منافقها را از خود طرد میکند .شخصیت
ظلم و جنایت ،ظالمان و جانیان را به دور خویش جمع میکند و نیکان را
از خود دفع میکند .لذا شخصیت هر انسانی را میتوان از طریق دوستان
و دشمنانش شناخت و به قابل ستایش و ممدوح بودن و یا قابل مذمت
بودن و مذموم بودن او پی برد.

جاذبه و دافعه انسان کامل شاخص حقانیت

جاذبه و دافعه افراد یکسان نیست و به طبقات مختلفی تقسیم میشود:
 -1افرادی که نه جاذبه دارند و نه دافعه ،نه کســی آنها را دوست و نه
کسی دشمن دارد.
 -2افــرادی که جاذبه دارند اما دافعه ندارند ،همه مردم از همه طبقات
را مرید خود میکنند و همه آنها را دوست دارند و کسی منکر آن نیست.
 -3افرادی که دافعه دارند اما جاذبه ندارند ،دشمنسازند اما دوستساز
نیستند.
 -4افرادی که هم جاذبه دارند و هم دافعه ،اینها نیز چند گونهاند ،زیرا
گاهی جاذبه و دافعه هر دو قوی است ،و گاهی هر دو ضعیف و گاهی با تفاوت.
انسانهای کامل جاذبه و دافعهشان هر دو قوی است و شاخص حقانیت آنها
نیز میباشند ،که سمبل این دسته چهارم پیامبران الهی و اولیای خدا هستند.

