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 بنام خدا

 مقدمه

اند نه  ها و انشعابات گوناگوني كه بر پيكره درخت تناور اسالم روييده ها، نحله نقد و بررسي فرقه

و شبه  ها فلسفه شبهاي است كه محصول ديروز و امروز باشد و نه رويش و نضج انگلي  تازه مسئله

گيري و تثبيت،  االتفاق و جديدالظهور است. از آغاز شكل ها در دامن دين امري قريب عرفان

، علمي و حتي در برخي  دچار اصطكاكات فكري يطيانتفراسالم همواره با غاُلت و افراطيون و 

او  تا سر حد پرستش يرالمؤمنينامها فيزيكي نيز بوده است. از كساني كه در دوران حيات  برهه

افراط نمودند و البته با برخوردهاي تند ايشان مواجه گرديدند تا فرق و نحلي كه در دوران پس 

از عصمت به عناوين و انحاء گوناگون از مسير مستقيم، منحرف شدند، همه و همه مصاديقي 

 .روند يمهاي فلسفه به شمار  ها و ماكت براي نقد و بررسي اين شبه عرفان

اهل دانش پوشيده نيست كه اين انحرافات تنها مختص به فرق و نحلي كه  البته بر محققان و

با اين امر  ينوع بهشود بلكه همه اديان و مكاتب الهي  در دامن اسالم پا گرفتند نيز نمي

اند؛ امري كه بيش و پيش از آنكه همت منتقدين و دلسوزان و متدينين  مواجه بوده يزبرانگ تأمل

 يكالبدشكافرسد محتاج  حركات نمايد، به نظر مي گونه يناو تكفير  ررا معطوف به رد و انكا

« مسئله صورت»حدوث واقعه باشد؛ همان چيزي كه اين روزها به آن « چرايي»ماهوي و 

 نياز به حل شدن دارد. مسئله صورتگويند و  مي

ته شد اين آفات و انحرافات كه گف جانبه همهدر اين مجال و مقال مختصر نه ياراي بررسي 

كه  اي مسئلههست و نه قصد ما از تهيه اين اوراق مختصر، پرداختن به چنين امر مهمي است؛ 

و نيز  شناسانه جامعه، دين پژوهانه، ساختارهاي شناسانه روانبايستي از وجوه گوناگون 

 و تدقيق علمي قرار بگيرد. يبررس موردهاي فرهنگي و مذهبي هر قوم و ملتي  بوم زيست

فلسفه و  ها عرفانها و شبه  نحله دست ينازار اين نوشتار خاصتا معطوف به جرياني نگاه ما د

و مبدعان و مجريان اين  گذاران يهپاكه عمري كمتر از دو دهه در اين ديار دارد و  هاست گونه
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از ارتباط كيهاني  ينوع بهبريم ـ قائل  به كار مي را تسامحاً« جريان» جريان ـ كه اين اصطالح

كه از آن به  اند دادهاي را شكل » حلقه»ميان اجزاء عالم وجودند و بر پايه همين تفسير نيز 

 تعبير شده است.« عرفان كيهاني»

تا چه حد درست يا  شده يلتشكبر اساس آن « حلقه»اي كه  گذشته از اينكه مباني عرفاني

 مدنظراساسي  مسئلهخواهيم پرداخت ـ دو نادرست فهميده شده ـ كه در متن پيش رو به آن 

 نگارنده اين سطور است.

 جانب اينمورد اول: چند سال پس از شروع فعاليت حلقه، به دليل مراجعه متعدد دانشجويان به 

براي ارزيابي تعاليم حلقه، بنده تصميم گرفتم تا با نوشتن پاورقي بر برخي آثار حلقه روشن 

هاي صحيح آن در  مباحثي نو و بديع نيست بلكه معادل تنها نهكند  نمايم كه آنچه حلقه بيان مي

عرفان و حكمت اسالمي از قوت و ثبات بيشتري نيز برخوردار است و پشتوانه اين ثبات و وزانت 

بايد گفت تشابه ميان اصطالحات حلقه در  درواقع ؛ ونيز ريشه در آيات و روايات اسالمي دارد

 صرفاًوجود دارد  جانب اينتوسط  شده نوشتههاي  با آنچه در پاورقيمتن اساسنامه يا متون ديگر 

 اشتراكاتي لفظي است.

 تفاوت از زمين تا آسمان است ميان ماه من تا ماه گردون

بر  تأييدي عنوان بهبه آثار حلقه از طرف مدعيان اين جريان  جانب اينهاي  پاورقي األسف معو 

 ز جانب دوستان نيز حمل بر توجيه تعاليم حلقه شد.ا تأسف باكمالنظرات ايشان تلقي شد و 

حلقه مذكور به خيال آنكه صاحب اين قلم از وجاهت علمي برخوردار است با استفاده  ازآنجاكه

عرفان و معنويت و يافتن جايگاهي در  بازار آشفتهاز اين عنوان در پي تثبيت جايگاه خود در اين 

مسامحه و در كمال شجاعت  گونه هيچبنده نيز بدون  .ذهن مخاطبان خاص و عام خود است

علمي و نيز بر مبناي وظيفه شرعي و ديني خود هرگونه ارتباط سري و علني خود را با اين 

هاي حلقه  حلقه رد نموده و اين نقد نيز جهت تنوير افكار عمومي و تصريح در نقد تعاليم و آموزه

 .باشد مي
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گارنده را به خود معطوف و مشغول نموده است شامل نقد ذهن ن ازآنچهاما دومين مورد  و 

ها،  هاي اين حلقه است كه در مباني و مبادي فكري و نظري اين نوع از شبه عرفان آموزه

فلسفي  يخألهاهاي فلسفي و مناطق فراغ زيادي وجود دارد كه بر پايه مغالطات منطقي و  گپ

نظر افكنده شود جذاب، بديع و  ها آنر به و چنانچه با نگاهي سطحي و زودگذ اند گرفته شكل

اخالق هايي از خردستيزي و  رسند اما در حقيقت زير اين قشر فريبنده، اليه پرهيجان به نظر مي

ها دچار همان مشكلي هستند كه در  وجود دارد. در ساحت عمل نيز اين نوع از عرفان يزيگر

اعمال و رفتارهايي كه توسط منتسبين به مباني نظري بدان مبتاليند. بدان معنا كه بسياري از 

عقلي منافات دارد بلكه در راستاي  يمانيا وبا مباني ديني  تنها نهيابد  ها بروز مي اين نوع عرفان

 گيرد. پردازند نيز قرار نمي همان مباني نظري كه خود ايشان بدان مي

هايي  انحرافات و پديده گونه نياگردم كه راه برخورد با  در پايان اين مقدمه بار ديگر متذكر مي

آيند و حيات اصل دين را به مخاطره  هاي هرز بيرون مي علف مثابه بهكه از بستر حاصلخيز دين 

ها و  اندازند در وهله نخست عدم به وجود آوردن فضايي است كه اين شبه عرفان مي

مگر با ارائه عرفان بتوانند در آن نضج و نمو كنند و اين مهم ميسر نخواهد شد  ها فلسفه شبه

رفتگان و متخصصان واقعي اين دانش الهي  اصيل مكتبي و معنويت پايدار ديني از زبان و قلم راه

شوم اين كالم بلند به ذهنم  هايي در جامعه مواجه مي هر بار كه با چنين پديده ؛ وو آسماني

 «آنكه به تاريكي دشنام فرستي، چراغي روشن كن يجا به»كند كه:  خطور مي

 چراغي بر كُنــد خـلوت نشيني                تيره شد باشد كه از غيــب ها درون

 نيـازي عرضه كن بر نازنــيني                    مـروت گرچه نامي بي نشـان است

 كه صد بت باشدش در آستيني                      خدا زان خرقه بيزار است صد بار

 چه خاصيت دهــد نقش نگيني                        گر انگشت سليــماني نبــاشد
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 بخش اول. نقد تعاليم نظري

ها و  حلقه نيز مانند هر نوع مكتب، جريان، ديدگاه يا فلسفه ديگري، بر اساس يك سري از آموزه

و مجريان اين حلقه بر اساس همين تعاليم و مباني  ينمؤسستعاليم نظري بنيان نهاده شده و 

است كه  شده مشاهده وفور بهدهند. البته در اين ساليان  نظري، عملكردهاي خود را سامان مي

اند و پس  جرياني، گروهي، فردي يا حزبي با شعارها و مباني نظري ظاهرالصالح وارد ميدان شده

 مل، حقيقت امر را بر مخاطبان روشن نموده است.از مدتي، مغايرت گفتار و كردار و نظر و ع

صالح و سالم به ميدان  ظاهر بهاين در مورد فرد يا گروهي مصداق دارد كه با مباني نظري 

چنين نيست و مباني نظري حلقه نيز در بسياري از  لزوماًنمايد اما در اينجا  اجتماع ورود مي

و مجريان  ينمؤسسگرديده است. اگرچه  موارد دچار لغزش، خطا و انحراف از مسير مستقيم

اند در گفتارها و نوشتارهاي خود در كمال دقت و ظرافت، از اظهار صريح نكاتي  حلقه كوشيده

 مؤسسيناساس نگاه و منظر  ازآنجاكهكه موجب برانگيختن حساسيت شود احتراز نمايند اما 

نيز نتوانسته است بر ماهيت ها  ها و ظريف انديشي هايي جدي است، اين دقت حلقه دچار لغزش

آيد نقد  پيش رو مي يدربندهاسرپوشي بگذارد. آنچه  ها آنخط فكر اصلي حلقه و تعاليم عملي 

باشد كه عدم پرداختن به ديگر موضوعات  حلقه مي مؤسسهايي از نوشتارهاي مكتوب  بخش

 گردد. ونه ارائه ميجهت نم صرفاًها نيست و اين چند مورد  دال بر نبودن اشكال بر ديگر نظرگاه

 

 زيربنا و روبنا

و در فقرات بعدي نيز به نسبت، رد پاي  شده اشارهيكي از مواردي كه در اساسنامه حلقه به آن 

. در بخشي از اساسنامه حلقه روبناستتفكيكي زيربنا از  مسئلهباشد  مي يگيريپ قابلاين ايده 

 آمده است:
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، در مورد روبناي فكري قرارگرفته موردبررسيحلقه(، زيربناي فكري انسان ) كيهانيدر عرفان »

ها كه شامل  نمايد و با بخش اختصاصي روبناي فكري انسان اشتراكي، تعاريفي پيشنهاد مي

 «1اي ندارد. اعتقادات و مراسم و مناسك مختلف است برخورد و مداخله

ان عقلي يا نقلي انجام پذيرفته است؟ و آيا اين تفكيك زيربنا و روبنا طبق كدام ميز آنكهاول 

 نامد تفكيك و انفكاكي قائل شد؟ و روبنا مي يربنازحلقه،  آنچهممكن است ميان  اساساً

ترين سطوح جسم  هاي روح و ذهن تا خارجي ترين اليه وجودي انسان از پنهان يها ساحت

كه بر هر يك از اين  اتييرتأثروشن است كه  يخرد صاحباز يك واحدند و بر هر  يجزئهمگي 

يابد. بلكه در دين مبين اسالم و  ها نيز تسري مي گردد بر ساير اليه سطوح و ساحات متوجه مي

ابراهيمي( اعمال و مناسك ديني، خود ظهور يافته اعتقادات و در برخي الهي )اديان  يطوركل به

ستون دين و ديانت  عنوان بهشوند تا جايي كه در اسالم نماز  موارد اصل اعتقادات محسوب مي

 مطرح است؛

 . و... هالخمس: الصوم والصلو علي االسالم يبن

شد و از  قائلتوان ميان آداب و مناسك دين با اعتقادات دروني آن جدايي و انفكاك  فلذا نمي

، وصول به حقيقت ديگر يانب بهدانند و  همين روست كه عارفان كامل، شريعت را ظهور واليت مي

طريق شريعت حقه ممكن نبوده و بهتر است گفته شود كه اين معارف جز باطن آن جز از 

كه ذيل  گونه همانحقيقت معرفت است و  دهنده يلتشكاعمال و تعاليم شرعي نيست و شريعت 

ايم شريعت، مستتر در طريقت است و انسان همان حقيقت را  اين بند اساسنامه نيز ذكر نموده

 2عني قالبي بايد باشد تا محتوا بتواند در آن تجلي كند.بيند؛ ي به رنگ شريعت مي

                                                             
 .37 ص، عرفان كيهاني 1
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 توحيدي؟! آليسم دو

است مجازي دانستن جهان هستي  گرفته شكليكي ديگر از مباني نظري كه حلقه حول آن 

مجازي است. در بخشي از  شود يماست. حلقه بر آن است كه آنچه از حركت ممكنات ناشي 

 اساسنامه حلقه آمده است:

هاي گوناگون آن نيز ناشي از حركت  جلوه رو ازايناست  شده آفريدهجهان هستي از حركت »

، جهان هستي نيز درنتيجهاي كه ناشي از حركت باشد مجازي است  بوده و چون هر جلوه

باشد و چون هر حركتي نياز به محرك و عامل جهت دهنده دارد، لذا اين عامل  مجازي مي

باشد كه آن را شبكه شعور  هستي مي برجهانهوشمندي حاكم  يا هستي آگاهي برجهانحاكم 

ناميم. بنابراين جهان هستي، وجود خارجي ندارد و تصويري مجازي از حقيقت  كيهاني مي

 . 3است... شده آفريدهديگري بوده و در اصل از آگاهي 

بنايي آنچه از گردد اين است كه بر چه م در مقابل اين سخن به ذهن متبادر مي كه سؤالياولين 

خود  مسئلهاست مجازي است؟ و آيا اصل حركت مجازي است؟ كه اين  شده آفريدهحركت 

حركت بر اساس مباني فلسفي، حركتي  ازآنجاانجامد و البته  به انكار جهان خارج مي نهايتاً

به انكار جهان باطن نيز  نهايتاًدروني و به بيان صدرايي حركتي جوهري و انكار اين حركت 

ايم عرفا محبت را  در پاورقي اين بند از اساسنامه نيز ذكر نموده همچنان كهنجر خواهد شد. م

نمايند و اين حركت حبي كه از  حب تبيين مي برمداردانند و چرخش عالم را  عالم مي خميرمايه

برد و در كشتي  شود و بعد همه موجودات عالم را با خودش مي قوس نزول شروع مي مبدأ

وسيع است  قدر آننامند و دايره واليت  كند. در عرفان اين مسير را واليت مي مي وحدت سوار

                                                             
 .26 ص، همان 3
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هر حركتي نياز به »از سوي ديگر حلقه معتقد است كه  4كه مماس بر عالم وحدت است.

و باز معتقد است آنچه ناشي از حركت است )جهان هستي( مجازي است. اين « محرك دارد

ره بايد علت با معلول خود مسانخت داشته باشد و به هموا ازآنجاكهشود  مطرح مي سؤال

توان از علت حقيقي، معلولي مجازي صادر  عبارتي معلول، ظهور و مظهر علت است آيا مي

 االطالق قابل فرض است؟ مجازي( از فاعل حكيم علي) حكيمانهفعل غير  اساساًشود؟ و آيا 

و احترام و عالمتي  موردتكريمآيه و نشانه حق  عنوان به چيز همهدر فرهنگ وحي  اساساً

و سنريهم اياتنا »حق متعال است. عالم در عرف عرفان بيانگر آيات و بينات الهي است؛  سوي به

تعالي  به عالم وحدت حق راكه همه اين آيات انسان « االفاق و في انفسهم افال تبصرون في

 دهد: سوق مي

 حدتدل علي انه وا آيهو في كل شي له 

بودن آن نيز در طول همان مبناي تفكيك  يرواقعيغبحث عدم وجود خارجي جهان هستي و 

در فرهنگ  يطوركل بهو روبنا قرار دارد. در اينكه در قرآن كريم و كالم معصومين و عرفا و  يربناز

 اسالم به فاني بودن عالم ماده و پايداري عالم معنا و روحانيت اشارات فراواني شده است جاي

هاي هندي با آن مواجهيم و تفسيري كه اين  در فلسفه غالباًكه  آنچههيچ شكي نيست اما 

 قرارگرفتهدهند عبارت است از عالمي كه در مقابل ساحت معنا  ها از دنياي ماده ارائه مي فلسفه

انديشد الجرم يا بايد اصالت را به ماده بدهد يا  به همين جهت فيلسوفي كه چنين مي اساساًو 

در  مجازاًو نه  يقتاًحقه عالم معنا و بديهي است كه با اين نگرش عالم ماده و جهان آفرينش ب

گرايانه به عالم  و ثنويت يستيدو آلاين نگاه، وجود خارجي ندارد و سرابي بيش نيست. اين نگاه 

زند  در همه ابعاد فكري حلقه رسوخ نموده و عليرغم ظاهري كه از وحدت دم مي اساساًو انسان، 

 خورد. افراطي در همه ساحات فكري حلقه به چشم مي ييدو گرانوعي 
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 ...! شرط بهتفويض اتصال 

كيهاني  باشعوراتصال  مسئلهاست  موردتوجهمبناي تعاليم حلقه  منزله بهمهم ديگري كه  مسئله

 و تفويض اين اتصال از جانب مركزيت حلقه است:

هاي متعدد  حلقه( نياز به ايجاد اتصال به حلقه) كيهانياز عرفان عملي عرفان  برداري بهرهبراي »

باشد و اين اتصاالت، اصل الينفك اين شاخه عرفاني است. جهت  شبكه شعور كيهاني مي

هاي خاص آن  هاي خاص و حفاظ تحقق بخشيدن به هر مبحث در عرفان عملي، نياز به حلقه

كه تفويضي بوده در قبال  شود ميئه باشد. اتصال به دو دسته كاربران و مربيان ارا حلقه مي

ها توسط مركزيت كه  گردد. تفويض هاي مربوطه، به آنان تفويض مي همكتوب نمودن سوگندنام

 . 5گيرد باشد انجام مي جريان عرفان كيهاني )حلقه( مي كننده هدايتكنترل و 

هاي گوناگون با ادعايي كه  ها و تشكيل حلقات متعدد با كاربري اين صغري و كبري چيدن اوالً

نظر به اينكه »مغايرت دارد. در بخشي از اساسنامه حلقه آمده:  كامالً ذكرشدهدر اساسنامه حلقه 

دنياي عرفان دنياي عشق است پس فاقد هرگونه فن و روش و تكنيك، پند و نصيحت و 

ابزاري است؛ چه ابزارهاي حقيقي و چه ابزارهاي  كوشش و... بوده و دنياي بي استدالل، سعي و

تشكيالتي عمل نمودن و تشكيل سطوح مختلف و نيز استفاده از فنون  طور يناآيا  .«6مجازي

ـ كه در جاي خود به آن نيز خواهيم پرداخت ـ نوعي استفاده از ابزار و  شناسانه روانذهني و 

 رود؟ تكنيك به شمار نمي

ها وجود  نامه گرفتن اعتراف اي اين نوع رفتارها و در سيره كدام معصوم و عارف حقيقي ياًثانو 

داشت ـ تنها با  تفويض اتصال و نيروي باطني سران حلقه ـ اگر وجود هم مي ثالثاًداشته است؟ 
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عرفاني در حوزه تعاليم  كه يدرحال شد؟ و اخذ قول از كاربران مجاز مي سوگندنامهسپردن يك 

هاي سلوكي و طريقتي براي تهذيب و استعداد نفوس جهت آمادگي پذيرش  انبوهي از آموزه

توان به آن اسرار  آن است كه جز از راه عمل نمي يدمؤاسرار الهي، وجود دارد كه خود 

 ؛ ليس لالنسان اال ما سعي.يافت دست

در سوره كهف، داستان در اهميت اين حقيقت همين بس كه خداوند در نص صريح قرآن كريم 

ذكر نموده است. آنجا كه حتي يك  مسائل گونه يناموسي و خضر را براي تنبه بندگان در 

امتحان پس بدهد و براي وصول  ها مدتپيامبر اولوالعزم بايد براي شنيدن و دريافت اسرار الهي 

امه به علم لدني تحت تربيت سلوكي همچو خضري صبر پيشه نمايد چه جاي اين سوگندن

 ها و تفويض اتصاالت؟! گرفتن

 ن خدمت شعيب كندجا بهكه چند سالي                شبان وادي ايمن گهي رسد به مراد

 

 شاهد باش اما قضاوت نكن!

 هاي حلقه، شاهد بودن است. مهم ديگر در آموزه مسئله

گر و  تنها شرط حضور در حلقه وحدت، شاهد بودن است. شاهد كسي است كه نظاره»

قضاوتي نداشته باشد، هرگونه اتفاقي در حلقه  گونه هيچتماشاچي باشد و در حين نظاره، 

تعبير و ) باشدمشاهده نمود، زير نظر داشته باشد و در حين مشاهده از تعبير و تفسير جدا 

 ( 7تفسير پس از مشاهده
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تصريح دارند ـ عدم قضاوت در حين نظاره ماوقع  كه چنان آننشينان از شاهد بودن ـ  مراد حلقه

كند كه براي كشف حقيقت،  در حلقه است. البته هر عقل منصف و هر وجدان بيداري حكم مي

را منصفانه و عادالنه  ها آنها برود و  ها و پديده داوري و قضاوت به سراغ گزاره انسان بدون پيش

اما اينكه از كاربر تعهد اخالقي گرفته شود كه در حين حضور و نظاره هم ؛ نقد و بررسي نمايد

موازين عقلي و نقلي و شرعي براي سنجش و  همه يناهيچ قضاوتي نكن از كجا آمده است؟ پس 

يل اسالمي در طريق هاي ديني و عرفان اص موازنه و قضاوت براي كِي آمده است؟ بر اساس آموزه

شود بر نقل و عقل عرضه كند و  بايست هر كشفي كه براي او واقع مي سالك مي اهلل يسلوك ال

هاي پيش روي سالك مطابقت و يا عدم مطابقت با اين  مالك صحت يا عدم صحت پديده درواقع

 اشد.و فرهنگ قرآني ب موازين الهي است كه مراد از عقل نيز عقلي است كه منبعث از وحي

در  اصوالًاين موازين براي آن است كه راهرو، صراط مستقيم را از صراط ابليس تميز دهد و 

عرفان اسالمي بناي حركت سالك حركت ارادي و مختارانه است اما در حلقه، شاهد شخصيتي 

 االراده است. اي از خود داشته باشد گويي مسلوب خنثي دارد كه نبايد هيچ اراده

 

 و دريافت از حلقه! درخواست از خدا

ميان خداوند و   واسطه شنقو  اند واردشدهنيز  مسائلهاي ديگري از  ، به ساحتيناننش حلقه

 براي خود قايلند: رابندگان 

ستقيموا اليه( فا) كند از خدا درخواست مي مستقيماًستي داشته باشد اانسان درخو كه هنگامي»

( پاسخ .القدس، جبرئيل و.. يداهلل، روح) كيهانياز طريق شبكه شعور   وولي جواب درخواست ا

 .8داده خواهد شد

                                                             
 .22 ص، همان 8



 04.............   ................................................................................   عرفانحلقه 

گويند هميشه و  نشينان مي حلقه كه چنان آنمعنوي و عرفاني و ديني اسالم نه  يها آموزهطبق 

از خدا بخواهد و نه همواره پاسخ را از جبرييل و  يماًمستقبايد درخواست خود را  كس همه

از كمال و جمال الهي و هر  يجزئم تجليات هر موجودي واجد القدس و... بگيرد. در عال روح

امام  جمله مناست. تا آنجا كه برخي از عرفاي شامخين و  اسماء اهللمظهري، حامل اسمي از 

تعالي باشد،  دانند. اگر هر موجودي مظهر اسمي از حق مي اسماء اهللس(، همه عالم را خميني )

الجرم فعليت آن اسم نيز در وجود او ظهور خواهد نمود. نيازهاي موجودات در عالم تجلي، 

گردد و اين دست خداوند است كه از آستين تجليات بيرون آمده و  توسط خود مظاهر اداره مي

نيازي به  يماًمستقنه كسي را ياراي آن است كه سازد. پس  نيازهاي خود تجليات را مرتفع مي

و  اند مشغولبارگاه خداوندي ببرد؛ چراكه همه موجودات در حجاب اسمايي به پرستش خداوند 

و نه خداوند  پرستند و مي شناسند يمخداوند را به نسبت استعداد ذاتي و سعه وجودي خود 

القدس و جبرييل و ... در  مايد. چراكه روحن و... مي القدس روحجواب كسي را احاله به يداهلل و 

ساحت وجودي آنان  و جز دست خاصان و اولياي كملين بهقرار دارند  ينشآفرمراتب اعالي 

بحث نيازمند درك مبحث اسماء اهلل و شناخت سعه وجودي  ازرسد. فهم اين فقره  نمي

 موجودات است.

 عنقا شكار كس نشود دام بازگير

 آيد هست كه بانگ جرسي مي قدر آن                 مقصود كجاستكس ندانست كه منزلگه 
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 يا تسليم حلقه باش يا فكري به حال خودت بكن!

است؛ در غير اين صورت بايد از  موردنظرتسليم در حلقه، تنها شرط تحقق موضوع حلقه 

 . 9هاي فردي استفاده شود كه آن نيز محدوديت خواهد داشت توان

به معناي سلم و رضايت و صلح است و نيز تسليم عبارت  آيد يبرمتسليم چنانچه از معناي كالم 

است از انقياد باطني و اعتماد و اعتقاد قلبي در مقابل حق، پس از سالمت نفس از عيوب و 

و طبق آنچه  10قلب سالم باشد پيش حق تسليم شود. چون ؛ ويثخبخالي بودن آن از صفات 

است، كاربر، عضو يا هر نام ديگري كه بر افراد در اين  شده اشارهز اصول حلقه بدان در اين اصل ا

گردد بايد خود را در مقابل آراء، عقايد، اعمال و تلقينات مسترها و مركزيت  تشكيالت اطالق مي

 سؤالبه معناي تعطيل عقالنيت، نقد،  تلويحاًحلقه وانهد. بديهي است اين وانهادگي و تسليم كه 

نشينيان است نه با خرد سالم و نه عقل بصير  حلقه و عقايديا حتي كنجكاوي در اعمال و آراء و 

 و فهيم مناسبتي ندارد.

دارند چنين ادعايي مطرح نشده است؛ كافي است تا  سروكاربا اهل عصمت  مؤمنينآنجا كه 

در قبال ديگران چگونه  ع() يرالمؤمنينامالبالغه را تورق نمايند تا ببينند موضع  مندان نهج عالقه

خواهد كه او را نقد و نصيحت نمايند. او انتقاد را يكي از حقوق مردم بر  بوده و چطور از مردم مي

داند. بديهي است اين نگاه فقط معطوف به جريانات سياسي  ذمه مسئوالن و بزرگان مي

بر عهده  اجتماعي نيست و اين فلسفه در تمام سطوحي كه كسي مسئوليت هدايت جمعي را

 كند. دارد صدق مي

 

                                                             
 .206 ص، همان 9

 .201، پاورقي صفحه همان 10



 06.............   ................................................................................   عرفانحلقه 

 ...شده گرفته قبالًاش  اجازه

نمايد بر اساس درمانگري و  كه ادعا مي گونه آنحلقه، عمده تمركز كاري و تبليغات خود را 

اما نكته جالب آنكه در بخشي از اساسنامه، اين كار را از دايره  ؛شفابخشي قرار داده است

 نويسد: مصون دانسته و مي هرگونه نظارت، مواخذه و ارزيابي الهي

العمل منفي براي انسان نداشته، براي انجام آن  كارما يا عكس گونه هيچانجام كار درمانگري »

نه توسط  شود مينيازي به كسب اجازه از خداوند نيست، زيرا توسط شعور الهي انجام 

 . 11درمانگر

 مؤسسينسفي و خروج بديهي است اين نيز يكي ديگر از مواردي است كه حاكي از ضعف فل

حلقه از جاده بصيرت و دانش است. طبق چه سندي درمانگري از حيطه بازخواست الهي يا 

مبراست؟ مگر عملي در اين عالم « العمل منفي كارما يا عكس»اند  كه ايشان تعبير نموده طور آن

در اعمال وجود العمل يا به تعبير ايشان كارما نباشد؟ و يا استثنائي  وجود دارد كه مترتب عكس

العمل و بازخورد مثبت يا  اهلل است ـ نمازـ مترتب عكس دارد؟ برترين اعمال كه قره عين رسول

از قاعده كلي الهي در عالم  مستثناتوان پذيرفت كه عمل درمانگري  منفي است، پس چطور مي

 «يره اًيره و من يعمل مثقال ذره شر اًفمن يعمل مثقال ذره خير» ؟آفرينش باشد

 

 نوشتن سوگندنامه! شرط بهعرضه مستقيم اليه محافظ 
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شود و  درمانگر با مكتوب نمودن سوگندنامه، مبني بر استفاده مثبت و انساني به فرد تفويض مي

با دريافت اليه محافظ كه درمانگر را در مقابل تشعشعات شعور معيوب سلولي و ساير 

 . 12گردد نمايد آغاز مي مي تشعشعات منفي و تداخل موجودات غير ارگانيك محافظت

اين اصل نيز تالي اصول ديگر اين اساسنامه است كه نوعي دعوي انانيت محض از فقرات آن 

به مجدد بر سوگندنامه و اخذ بيعت اخالقي و رواني از افراد انسان را  يدتأكشود.  استشمام مي

سپردن يك تعهد و سوگندنامه  صرف بهاندازد. آيا  اخذ ميثاق انبيا و اوليا از پيروان خود مي ياد

و ويژه برخوردار  هاي خاص گردد كه با آن از توانايي فرد مجاز به در اختيار گرفتن قدرتي مي

 ؟)با فرض وجود و صحت چنين نيرويي(شود مي

 

 كنيم... درمان مي شمارا ما مجاناً

است از قبل امر حلقه با معصوميتي كودكانه و مناعت طبعي عارفانه! همه توجهاتي را كه ممكن 

از قبل  چيزي يچهدرمانگري متوجه او شود را به شعور كيهاني منتسب نموده و سخاوتمندانه! 

 داند: اين امر را به خود منتسب نمي

تواند از بابت آن چيزي  گيرد لذا درمانگر نمي نظر به اينكه درمان توسط شعور كيهاني انجام مي»

 . 13را به خود منتسب نمايد
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اي جز قدرت خداوند نيست و نيز با براهين  كه حول و قوه يابد درميانسان با براهين عقلي 

اين حقيقت را به قلب نسپرده  ازآنجاكهاما « اهلل الوجود اال الموثر في»نمايد كه  منطقي اثبات مي

  14است نگاهش معطوف به ديگران است.

حقيقت جز واسطه نزول فيض نخواهد  حلقه نيز با نشان دادن اين هدف عالي كه درمانگر در

 ازجملهشبهه برانگيزي وجود دارند كه با اين داعيه سازگاري ندارد.  مسائلبود، اما در عمل 

گردد؟ يعني درمانگران حلقه در ازاي انجام  آيا اين انتساب شامل انتسابات مادي هم مياينكه 

گيرند ـ تجارت است و  د ـ كه ميگيرن گيرند؟ اگر مي عمل درمانگري هيچ وجهي از افراد نمي

تابد. در  اين تجارت بنام معنويت امري است كه هيچ خرد سليم و وجدان بيداري آن را برنمي

دهد مطرح است كه بر اساس اصول  متناقض حلقه را نشان مي يهما درونكه  سؤالاينجا اين 

اختيارات درمانگري با تنظيم »و  «گردد آغاز مي سوگندنامهدرمانگري با مكتوب نمودن »حلقه، 

اين تفويضات بر اساس ادعاهاي حلقه از »، «گردد به درمانگر تفويض مي سوگندنامهو امضاء اين 

اينجاست كه  مسئلهحال « گيرد باشد انجام مي جريان حلقه مي كننده كنترلطرف مركزيت كه 

پذيرد و نه توسط  اين درمانگري توسط شعور كيهاني انجام مي» ذكرشدهبر اساس اصول 

جمع اين دو اصل « تواند از اين بابت چيزي را به خود منتسب كند نمي درمانگر»فلذا « درمانگر

تواند  پذير است؟ آيا آنچه را كه فرد درباره آن اختياري ندارد و حتي نمي با يكديگر چگونه انجام

بر اساس براهين  كه اليدرحتواند آن را تفويض كند؟  چيزي از آن را به خود منتسب نمايد مي

و كبري كنار يكديگر، به  آيا از چيدن اين صغري ؛ وباشد يفاقدشتواند  نمي ء يشعقلي، معطي 

شود كه  فرض تفويض اختيارات از طرف مركزيت حلقه به درمانگر، اين نتيجه گرفته نمي

اصول  اين نتيجه نيز بر اساس آنكه حالكيهاني مساوقت دارد؟! و  باشعورمركزيت حلقه 

شعور كيهاني را عنصر حاكم بر هستي  ها آنبطالن است چراكه  به محكوماساسنامه حلقه 

 دانند. تو خود حديث مفصل بخوان از اين مجمل. مي
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 نتيجه

ها و  از عرفان« نوع»بودن مباني فكري اين  يرپذ خدشهآنچه گفته شد تنها برخي از داليل 

رساند.  ال سالمت و صحت به سرمنزل مقصود ميانحراف از صراطي است كه انسان را در كم

مادي و معنوي، عدم دخالت و  يها تفكيك زيربنا از روبنا، ماده از معنا، عدم توازن ميان خواسته

اين  مؤسسينسران و  يختهگس لجاماجتماعي يا به قولي روبنايي، خودمحوري  مسائلتوجه به 

 مؤسسيناين  عمدتاًكاذب و ايمان خودفريبي كه  نفس اعتمادبهها و باالخره  ها و فرقه نوع نحله

نقاط ضعف و فترت و انحراف اين  ازجملهدهند دارند  به ديگران ارائه ميكه  آنچهبه خود و به 

ابزار عقل و تعقل را در اختيار  ازآنجاكه. البته فلسفه هاست فلسفه شبهها و  قبيل از شبه عرفان

ند باشد اما عرفان به جهت داشتن ماهيت ذوقي و وجود توا دارد كمتر دچار چنين انحرافاتي مي

 هاي خود، استعداد بيشتري براي مبتال شدن به اين آفات را دارد. ديالكتيك معنايي در آموزه

در موطن اصلي و در سرزمين « شايد»ها  البته منكر اين امر نيز نيستيم كه اين نوع شبه عرفان

زادبوم خود تناسب و تطابق داشته باشند اما  يها فرهنگ خردهمادري خود به كار بيايند و با 

اي جز  ها در زمين حاصلخيز فرهنگ اسالمي، نتيجه بديهي است كه رشد و نمو اين انديشه

توانند كارهايي  دهي مناسب و تربيت اصولي، مي اتالف نيروهاي مستعد و جوان كه با جهت

 انجام دهند ندارد. ذلك امثالهاي دروني و  نمايي از درمانگري، هيپنوتيزم، قدرت مؤثرتربسيار 

روبنايي ناميده شد ـ كه شامل  مسائلبه آنچه كه در اينجا  ها عرفانعدم توجه اين نوع شبه 

گردد تا پس از مدتي آستانه حساسيت  شود ـ موجب مي شرعي و عرفي و اخالقي مي مسائل

اخالقي و شرعي كاهش  مسائلشود به  مي فردي كه در اين حلقات كهكشاني و كيهاني و ... وارد

 امري جز اباحيگري در تحت رداي معنويت و دين باقي نخواهد ماند. يتدرنهايابد و 

شود ـ  عرفان اصيل اسالمي ـ و نه آنچه كه بنام عرفان اسالمي در برخي مواضع تبليغ و ارائه مي

گري و  ختم به اباحي« تواند نمي»به سبب آميختگي ذاتي و عجين بودن ماهوي با امر اخالق، 

 اساساًها عدم ارائه الگو و  اين شبه عرفان ضعف نقطه ينتر مهمگردد.  اخالقي يبو  ينينش عزلت
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ها كه چند صباحي را  اين عرفان مؤسسينو نمونه عيني و فراگير است. جز سران و  فقدان الگو

پردازند هيچ الگوي ديگري به كساني كه با هزار اشتياق  اهلل مي به رفع حوائج خود از كيسه خلق

گردد.  شوند معرفي نمي پناهنده مي ها آنو اميد و به تمناي درك مواقف كمال انساني به دامان 

افراد  تنها نهگردد  ها مي ين شبه عرفانكه ختم به خودمحوري پيروان ا اي يختهگس لجاماومانيسم 

توان گفت افرادي كه در اين حلقات  ت ميأسعادت فردي پيش نخواهد برد بلكه با جر سوي بهرا 

برند  يابند به لحاظ آنكه از ضعف فلسفي عميق و فتور دانش ديني به شدت رنج مي پرورش مي

اند كه براي جامعه نيز  اديهاي روحي و رواني و اعتق داراي درجات متفاوتي از بحران

 آميز خواهند بود. مخاطره

اي ملموس،  تواند هماوردي طلب كند كه نمونه يك انديشه فلسفي يا عرفاني يا سياسي آنگاه مي

عيني و كامل از خود بروز دهد و در مرحله عمل نيز امتحانات خود را پس داده باشد. مكاتب و 

گذرد كي و كجا امتحانات خود  تنها چند دهه مي ها آنشبه مكاتبي كه گاهي از ظهور و ساخت 

اند و كدام الگوي موفق، حاصل تربيت و پرورش در اين مكاتب است؟ اين مكاتب  را پس داده

اگر  اساساًاي جامع و روشن دارند؟ و  هاي متعدد وجود انسان برنامه براي كدام ساحت از ساحت

هاي ديني و نص قرآن و عرفان  در اصل آموزه نچهازآتر  هم دارند كدامشان حرفي باالتر و كامل

هواالول و »اند؟ كدام مكتب مدعي وحدت وجود سخني باالتر از  اصيل اسالمي آمده ارائه داده

تر از  تر و شاذ دقيق يدارد و كدام مدعي علوم و فنون باطني كالم 15«االخر والظاهر والباطن

اگر قرار است  و ؛16«بمقارنه و غير كل شي البمزايلهمع كل شي ال »حضرت امير دارد كه فرمود: 

خود در  يزعز جانو به بهاي  يگانرا بههمين بيانات محترم و عالي كه ارباب دين و معرفت 

اند را از زبان ديگران بشنويم چرا با عناويني ديگر  ها پس از خود گذارده اختيار اين نسل و نسل

 ؟!هايي آماده، جهت پر شدن و چرا با كيسه

                                                             
 .6 آیهسوره حدید،  15
 .تعالي باریدر بيان اوصاف ذات  البالغه نهجخطبه اول  16
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اخالق، امر ظريف و مشترك ميان عرفان و فقه است و چنانچه اين مرز ظريف از ميان برداشته 

شود هيچ امري برجاي خود نخواهد ماند. موازين اخالقي بهترين وسيله براي درك و نقد 

معنويت به حراج  بازار آشفتههايي است كه تحت عناوين گوناگون عرفاني، در اين  انديشه

ردازند. مالك محقق اهل بصيرت، نه كالم و مكتوبات است و نه جمال و ظاهر پ انسانيت مي

از متن  برآمدهمدعيان؛ هركجاي مباني فكري و مبادي اعتقادي و عملي افراد به اصول اخالقي 

 درازمدتدر  يقيناًو اين انحراف  داده رخانحرافي آشكارا  يقين بهدين همخواني نداشته باشد، 

نتايجي مخرب و منفي به بار خواهد آورد. حال پرسش اينجاست كه مباني اخالقي كجاي 

 مسائلهاي اخالقي قابل انفكاك و تفكيك از  آموزه اساساًهاي اين مكاتب قرار دارد؟ و آيا  آموزه

 عنوان بهس( در تمام آثار صاحب اين قلم امام )معرفي حضرت  و موازين شرعي هستند يا خير؟

انسان كامل مكمل كه هم واجد مراتب كماالت و مقامات عرفاني است و هم داراي دانش الگوي 

نمونه كامل يك انسان اخالقي، تمام منظور ما را در اين  عنوان بهديني و خرد فلسفي و نيز 

 نمايد. تحقيق و نقد روشن مي

ق ملكوت عرفان سخني چند نيز با اساتيد معظم حوزه و دانشگاه و باريافتگان صدي در پايان

 :اند آمده نائلبه درك و كشف عرفان محمدي  دارم؛ كساني كه حقا و صدقاً

هاي فراواني از ادارة فرد و اجتماع را در خود جمع نموده  ظرفيت آنكهرغم  عرفان اسالمي علي

دوراني بر اين انديشه گذشت كه او را همچون هر انديشه ديگري دچار آفت و  ذلك معاست، 

است كه همواره  راهي سهاستفاده كردن، به بيراهه كشاندن و يا سركوب كردن ». گزند نمود

 «نبوده است. مستثنابوده و عرفان نيز از اين قاعده  تاريخهاي پيشرو در  پيش پاي انديشه

گراي مردمي، همواره در پيش روي دو طيف عمده در  برون گراي عملعرفان اجتماعي سياسي  

 خرد بيو متنسكان  مآبي تقدسطول تاريخ بوده: يكي سالطين جور و حكام ظلم و ديگر، ارباب 

خلق را  كه آناناز همين رو است كه  و ؛دكاندار و معتزالن كديه پيشه نمايان عارفانو نيز 

گر بيش از عرفان زهد و  اين عرفان سياسي واكنش خواهند، از همواره در غفلت و پريشاني مي



 22.............   ................................................................................   عرفانحلقه 

هجويري يا بستان  المحجوب كشفبراي نمونه كافي است به  ترسند. رياضت، انزجار دارند و مي

العارفين و يا رساله قشيريه نظري افكنيد تا صحت مطلب روشن شود. در آنجا به انبوهي از 

 ازجملهاي  سلسله در بندبر جاي است و نه رسيد كه نه مكتوبي از ايشان  هاي عارفاني مي نام

اند و حتي برخي نيز مانند ابراهيم ادهم، شبلي، بشر  آمد، بوده وجود بهسالسلي كه بعدها 

اند كه به سببي، باب  حافي، فضيل عياض و برخي ديگر از زمره همين حكام و ظالم جور بوده

 توبه و طهارت بر ايشان گشوده شد و به اصل، بازگشتند.

خستين ضربه بر پيكره عرفاني آن بود كه آن را از متن جامعه و از قلب توده مردم جدا كنند و ن

چه راهي بهتر از آنكه زبان تصوف و عرفان را از زبان مردم كوي و برزن مجزا نمايند. لذا تصوف 

 گراي عملهاي عارفانه بود را در مقابل عرفان   بافي ها و اصطالح كه در بند لفاظي گرايي نظر

، عرفان در عصر گرا عملبينيم با هوشياري همين عارفان  مردمي علم نمودند، البته چنانكه مي

كه با ظهور امثال عطار و مولوي، عرفان به شكوه خود رسيد از همين حربه نيز به  اش طاليي

 اما اين روند ديري نپاييد و تنها در همان عصر بود كه مردان ميدان بر ؛سود خود بهره جست

مركب الفاظ لجام نهادند و فلسفه و كالم و منطق و خالصه هر آنچه براي مقابله با اينان به 

 ميدان آورده بودند را در خود هضم نمودند.

نشين كردن عرفان انقالبي و تصوف مردمي بود، با افول آفتاب  كه هدفش خانه نظر گراعرفان 

ملعبه دست لفاظان  قدر آنب عرفان را عرفان در عصر شكوه و عظمت خود، قد علم نمود و مكت

نمايان نمود كه اندكي پس از مولوي و ابن عربي و عطار، در زمان حافظ اين  و عارف

در غزل  جا جابهنيز،  ، تمام عرفان اسالمي را فلج نموده بود. چنانچه حافظ بزرگگسيختگي لجام

و آنچه از ابداع شخصيت رند،  كند شيرينش از اين دلق ريايي و خرقه سالوس و امثال آن ياد مي

فقدان عارفان عامل و صوفيان مردمي و عرفاني اجتماعي  براثربينيم نيز،  در شعر حافظ مي

است. انحصار علم عرفان و احتكار آن توسط برخي از منتسبين به اين طايفه سبب شد تا عرفان 

مبدل به دانشي ويژه  بود، شده ادغامكه زماني در جامعه و رگ و پوست و گوشت و خون مردم 

خواص گردد كه جز با زبان رمزگونه، كنايي و مبهم قابل ابراز نباشد. زباني كه نه ريشه در 

چنين شد كه عرفان خانقاهي در عصر  و ؛فرهنگ مردم داشت و نه ريشه در دين و مذهب
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بود كه  جا همينصفوي عمالً منقرض شد و عرفان به مدارس علميه كوچ نمود و درست از 

ها كه روزگاري مأمن و ملجأ توده مردم در  پايگاه و جايگاه مردمي عرفان از دست رفت و زاويه

امر دين و دنيا بود، معابد متروك و مساجد مسكوتي شدند و تصوف كه روزگاري پناهگاه مردم 

 بود، بدل به نماد ضاللت و گمراهي شد و اطالق صفت متصوفه پس از عصر صفوي، كشيده رنج

مترادف با طايفه گمراهان و ضالين شد. چنانچه در اواخر عصر صفوي، فتاواي متعددي مبني بر 

نزد اكثريت  وبيش كمتكفير و ارتداد و نجاست قائلين به اين طايفه صادر گرديد كه اين رويه 

 17فقها تا اواخر عصر قاجار ادامه داشت.

                                                             
اینن مواجهنه بنا     البته. 11 صر.ك وحدت وجود در فلسفه و عرفان اسالمي، سيد حسن امين،  17

گردد. چنانكه استاد جوادی آملي در تحرینر تمهيدالقواعند    متصوفه تنها منحصر به فقها و علما نمي

نهاد دام و سر حقه بناز  »برای صيانت آسمان عرفان از عروج كاذبانه كسي كه » اند نيز اشاره نموده

نمایند تا  عنوان حرس الهي پاسداری ميهمواره عارفان واصلي چون سيد حيدر آملي )ره( به « كرد

 ترازمو باریکهزار نكته  كه آنانهرگز، سيئات مدعيان دروغين به حسنات سالكان واصل نياميزد و 

داران قلندری كه تنها گنواه عرفنان آننان،     را شكافتند و یافتند و ساختند و پرداختند، به جرم داعيه

اینن   راه زادكامان معنارف زلل را از   نگيرند و تشنهمهری قرار  باشد مورد بي گيسوی درازشان مي

ادعا محروم نكنند. لذا قبل از هر گروهي، عرفای شامخ، دستي از آسنتين   و بي پرمحتواپرهيزكاران 

و سند زندقنه و آلنودگي وی را تندوین و      اند و به سينه صوفي نمای نامحرم زده غيرت بدر آورده

صالبت و »توان به عارف معروف سيد حيدر آملي اشاره نمود كه  ایشان مي ازجمله«...اند امضا كرده

آوینز   شماری داشت كه نقل شبهات صوفي نمنا و نقند دسنت    بي توشه رهسداد دیني و عرفاني وی، 

درون و ابليس اغنواگر از بينرون و دنرد و دعنن و لعنن و فتنوی بنه         آموزان نفس اماره از دست

ر.ك « امن شریعت از ثمرات همان شنرره دنوبي اسنت.    مهدورالدم بودن معاندان و مهاجمان حرم

 .77 -77 صصتحریر تمهيدالقواعد، 
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ي همچون ابن عربي و حركت علمي وي شد عرفان بعد از ظهور متفكرانر و يياويو پ حركت عدم

 به وجود رينظن عقايد اهل عرفان و تحولي كه او در عرفا و اري آروآ بر تدوين و جمع تنيبم

 تئوري پردازيكردن به شرح حكمت قديم و عدم پيشرفت  هدنثر بسكا دح ومكررات رار تك د،آور

جهان اسالم و باألخص در ايران وم باطني ـ در لفان و عرع نآ صاخ موعلوم انساني ـ به مفه رد

 و ديج در حيطه علوم تجربي و فني نيز كه هستند، دچار خللي ،ا شرق مسلمانتده يسبب گرد

به  هن و دبنيا نه به پيوندهاي فكري حكمي و عرفاني سنتي پايبندي مي كه طوري بهعميق گردد، 

 زند.اي يم دست ستديم اق اتكرفنون جديد كه زائيده همان تف و مي علواه بلندي

وازي با علوم و م هن وت اس سنتي  راكو اف اه هيدنطبق با ام هن كه گيرد ميشكل  يا ر جامعهاچان

ني و لگدكوب كنندة سانافي شرافت انم لجديد را به هر دلي فنو م علر اگ و ؛فنون مدرن

 راا ه انساني گاموم لر حيطة عدر همان مسير تفكر عقالني و د قلاال يماند يقت روحاني ميقح

 «وصفص» و «اتوحفت» اركرت رفصِاريم. گذب ميديق ايه فتباو ي نتراتر از مرزهاي سف كيندا

ست در در هم آنها،  عليقات مكرر بر آنت وو حواشي ح شروو ا درصمال «رفااس»و  ربيعن اب

ه در ابعاد و عمق خود نـ در برخي موارد ـ تي جهت همان تفكرات و بلكه با همان زبان و قلم، ح

و  هفسفللفاظ و اصطالحات احافظ  فقط ثراكحدا م اين فلسفة عرفاني، همه و همه سبب شده تا

 هانتا بي رفانحكمت عميق و ع ينا ازي ا ، ثمرهكلمات والفاظ  با يباز جز وسنتي باشيم  نافعر

يچة اين كلمات و درز ا كه اند شدهه گاهي افرادي نادر يافت نكاز اي يمذربگ اشيم.ب دهبرن

 18«رينخآلن و قليل من اليألوا نه ملّث»د؛ نا اصطالحات به آنچه كه بايد رسيده

سخن بر سر استعداد و غناي بالقوه انديشه عرفاني و حكمت اسالمي نيست، بلكه سخن بر سر 

رسد آنچه عرفان را  به فعليت رساندن اين قوا و استعداد در ظرف زمان و مكان است. به نظر مي

و  نامأنوساز متن و بطن جامعه مفارقت داد و سبب مهجوري اين دو از يكديگر گرديد، زبان 

امين عرفاني با لساني متكلف و استعاري است كه درك و ارتباط عموم جامعه با آن بيان مض

س( در تفسير سوره حمد، ) اماماال چطور زماني كه در همين عصر خودمان،  و ؛دشوار است
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باالترين مضامين عرفاني را كه بنا به فرمايش اساتيد معظم، بايد در پرده محجوبي و مستوري 

مورد استقبال و توجه عموم مخاطبين و توده جامعه قرار  فقط نهنمايد،  ماندند، بيان مي مي

سادگي و  درنهايتگيرد، بلكه روح حاكم بر اين الفاظ و معاني منطوي در اين كلمات كه  مي

عميق و  تأثيرشدند، چنان در پيكره اجتماع  س( جاري مي) امامپيرايگي از لسان مبارك  بي

همان  تأثيرها نمايان بود و اين نبود مگر  ها در جبهه اثر آن تا سالژرفي بر جاي گذاشته بود كه 

و رمزوار،  سينه به سينهها در انحصار طايفه خاصي از نخبگان امت اسالمي،  هايي كه قرن ناگفتني

 شده بود. داشته نگهرس توده مردم دور  گرديد و از انديشه منتقل مي

كمكي به بقا و حفظ اين  تنها نهشد، اين روش   تهكه گف طور همانبه نظر نگارنده  كه درحالي

 سوي بهكند بلكه بالعكس با كوچ دادن جامعه  ميراث ماندگار تاريخ فكر و انديشه نمي

تر، يا بايد  تر و عميق روزمره و غفلت و تجاهل جامعه نسبت به مسائل جدي هاي نگري سطحي

جان مردم و روح ديني و ملي ما  پودتاروشاهد افول تدريجي اين حقايق و معارف عميق كه در 

عرفان وارداتي باشيم.   كنندة باشيم و يا دست روي دست بگذاريم و مصرف است گشتهعجين 

 فرهنگ و پيشينه ما ستانده است. بسياري از  هاي وامسخن نرانده باشيم  گزاف بهعرفاني كه اگر 

روي سخن ما با آن دسته از بزرگواراني است كه عرفان و معارف ناب اسالم را به ديد يك ميراث 

اند حتي خشتي از اين ميراث كهن رنگ و بوي  اند و نخواسته فرهنگي و آثار باستاني نگريسته

ـ عرفان اسالمي ـ جمال خود   تجدد به خود بگيرد. آيا وقت آن نرسيده كه عروس علوم انساني

سردرگمي جوانان كافي نيست تا اندكي از  همه اينبه مشتاقان و دلباختگان بنمايد؟ آيا  را

 عرضه نمائيم؟ جامعه بهمرزهاي عرفان سنتي قدم فراتر بگذاريم و عرفان را به زباني روزآمد 

علمي كشفي و باطني است، اما همانند هر علم و طريقه و بينش ديگري  اگرچهعرفان نيز 

انداختن است و بنا بر اعتقاد شخصي، رويكرد جامعه   و پوست تجديدقوامد شدن، نيازمند روزآ

 .باشد ميزنگ خطر هم براي عرفان و هم براي جامعه  ترين بزرگامروزين به عرفان سنتي 

تواند ما را و فرهنگ عقلي و معنوي ما را از اين رخوت و  رسد مي باري، آنچه به نظر مي

و درستي اشاره  راستي بهرهبر حكيم انقالب  همچنان كه _ردخمودگي و سستي بيرون بياو
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البته ... » علوم عقلي و باطني است: ٔ  درزمينه افزاري نهضت عظيم جنبش نرميك  _نمودند

مربوط به مسائل صنعتى و فنّى  شود، ممكن است در درجه اوّل، علوم وقتى از علم صحبت مى

، كنم. علوم انسانى، علوم اجتماعى اين را عرض مىو مطلق  طوركلي بهاما من  ...به نظر بيايد 

علوم سياسى، علوم اقتصادى و مسائل گوناگونى كه براى اداره يك جامعه و يك كشور 

بايد .. . احتياج دارد -يعنى اجتهاد  -علمى  نوانديشيو  نوآوريعلمى الزم است، به  صورت به

اجتماعى و سياسى را كه شكل  مفاهيم حقوقى،مغزهاى متفكّرِ استاد و دانشجوى ما بسيارى از 

اش اندك تشكيكى  شود درباره نمى در نظر بعضى مثل وحى مُنزل است و ها آنو قالب غربى 

سؤال بگذارند؛ اين  ها آنكنند؛ روى  تحقيقاتىِ عظيمِ علوم مختلف حالجى هاي كارگاهكرد، در 

دشان استفاده كنند و هم به بشريت خو اى بيابند؛ هم تازه هاي راهرا بشكنند و  ها جزميت

 «19پيشنهاد كنند.

اي از بيانات  و نظر را به گوشه فن اهل خصوصاًدر خاتمه اين نوشتار، توجه خوانندگان گرامي و 

 نمايم. است جلب مي ايرادشدهرهبر معظم انقالب كه در جمع اساتيد و فضالء حوزه علميه 

 

 :ايستى از حوزه ورانداختها را ب رمى و اين حرف ى تكفير و مسئله* 

پردازى  است. خيلى خوب، قبول نداريد، كرسى نظريه دهد، نظر شاذّى نظر فقهى مي نفري يك»

ده نفر فاضل بيايند اين نظر فقهى را رد كنند با استدالل؛  تشكيل بشود و مباحثه بشود؛ پنج نفر،

 شود مياى داده  كالمى ، نظر معارفى وجور همينشود  داده مي اى اشكال ندارد. نظر فلسفى

در داخل  هم آنرا بايستى از حوزه ورانداخت؛  ها حرفرمى و اين  تكفير و  . مسئلهجور همين

حقير مخالف   از حرفشان با نظر بنده اي گوشه يكبرجسته و بزرگ؛  حوزه نسبت به علماى
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ها شروع  ، اين را بايد از خودِ داخل طلبهجوري اينشود  رمى كنم؛ نمي بازكنماست، بنده دهن 

هاى مباحثه و مناظره و  ها و تشكيل كرسي چيزى است كه جز از طريق خودِ طلبه يك اينكنيد. 

آزادفكرى و آزادانديشى كه عرض كرديم، ممكن نيست. اين را عرف كنيد در  همان نهضت

زند، يك نفر  يك نفر مي ها گفته شود. يك حرف فقهى در مجالت، در نوشته علميه؛  حوزه

 اى در ردّ او بنويسيد. بنويسند، اشكال در ردّ او؛ كسى او را قبول ندارد، رساله اى بنويسد رساله

 «20.بحث علمى بكنند. بحث علمى به نظر من خوب است باهمندارد؛ 
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