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  هدیدي جدي براي بهداشت معنوي جامعهعرفان حلقه ت

  مقدمھ

سالمت زندگی انسان همیشه از سوي عوامل مخربی تهدید 

شود، گاهی این عوامل به بدن و سالمت جسمانی آسیب  می

رسانند، که در این صورت بهداشت جسمی و مباحث علوم  می

روانی هستند که  يزا گاه دیگر عوامل آسیب. شود پزشکی مطرح می

کشند و دانش روانشناسی به آن  داشت روانی را پیش میموضوع به

زا هستند که  اما نوع دیگري از عوامل آسیب. کند رسیدگی می

هاي انسانی را تهدید  ، باورها، اخالق و ارزشي معنويها اندیشه

اید و علماي  ه میان میدر این جاست که بهداشت معنوي ب  کنند، می

اساتید اخالق و عرفان مسئول  شناسان متأله و  ، انسانعلوم دینی

  .رسیدگی به آن هستند

هاي معنوي صاحب این قلم به تازگی  با افزایش خرافات و آسیب

نظریۀ بهداشت معنوي را در مجامع علمی مطرح کرده و امیدوار است 

هایی براي بخشی از  که با استقبال محققان و دانشمندان، راه حل

  .دمسائل و مشکالت امروز مردم پیدا شو

  ھای معنوی بستر پیدایش آسیبیکی از 

به قصد آگاهانه اي  که عدهشود  میهمیشه نیازهاي انسانی موجب 

استفاده یا ناآگاهانه جایگزینی بدلی براي پاسخ به نیاز مردم ارائه  سوء
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هاي  نیاز به معنویت در روزگار ما از یک سو و افزایش بیماري. دهند

دیگر باعث شده است که مدعیان شناختۀ جسمی و روحی از سوي   نا

تهی بازاري براي ترویج خرافات و  دروغین و عرفان فروشان درون

اي که هوشمندتر  در این بین عده. هاي خود پیدا کنند گري بازي

تر بوده  شوند، موفق  هستند و با تشکیالت و کارگروهی وارد عمل می

  .کنند و گروهی از مردم گرفتار را به سوي خود جذب می

وقتی کسی دچار مشکالت باشد بیش از اینکه به اشکالت مدعی 

ها،  حل مشکل فکر کند، در جستجوي نتیجه است و نسبت به تناقض

د و تجربه را بر بند هاي طرف مقابل چشم فرومی جرويها و ک دروغ

حتی ممکن است خطاهاي آشکاري را به عنوان . کند تحقیق مقدم می

گذارد، تا روزنۀ امیدي را براي درمان فهمم، فروب اینکه شاید من نمی

و صد البته آمیخته شدن  .هاي خود از دست ندهد دردها و پایان رنج

ورزي و  کار اندیشه ،عرفاناسرار پیچیدة موضوع خطیر درمان با 

زده در انتظار نتیجه  سازد و براي کسانی که شتاب تحقیق را دشوار می

  .شود تحقیق می ساز سست گرفتن رشتۀ خرد و زمینههستند، 

 هاي نقادان عرفان حلقه اما چند سالی در کشور ما تاخت و تحلیل

دلی  اشتیاق و ساده. گذاشت و هشدارهاي دلسوزان کمتر اثري می

انگاري مسئولین از سوي دیگر  اي از یک سو و اشتباه و سهل عده

بستر گسترش سرطانی این جریان فریبنده و پرتناقض را در کشور 

تا جایی که شبکۀ هرمی آموزش عرفان حلقه در تمام  .فراهم کرد

کشور گسترده شد و شاید امروز دیگر نتوان از پیشرفت آن جلوگیري 

کرد، مگر با ایجاد یک نهضت روشنگري و هوشیاري گروهی از مردم 
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در این مقالۀ کوتاه به جایگاه معنوي  .اند که مخاطب این جریان بوده

هاي آنها اشاره  گویی از تناقض هایی عرفان حلقه و سپس نمونه

  .شود می

  عرفان حلقھ در جغرافیای معنوی

. از دیدگاه عرفانی سراسر عالم هستی رحمت عام االهی است

ستیزان و حتا  طلبان و حقیقت مؤمنان و کافران، خوبان و بدان، حقیقت

. شیاطین و فرشتگان غرق در رحمت عام یا رحمت رحمانی هستند

اما رحمت خاصه یا . چ مقابل و متضادي نداردرحمانیت خداوند هی

جویان و دوستان خداست، و  رحیمی خدا مخصوص خوبان و حقیقت

  .در مقابل آن قهر و غصب االهی است

ن زندگی رااکبه بد د به رحمانیتش به شیطان فرست داد وخداون

به رحیمیت خداوند و دهد تا یا خود را تغییر دهند  و نعمت می

بنابراین رحمانیت او هیچ . ور شوند در قهر او غوطهیابند و یا  راه

از یک جهت هم شامل . خصوصیتی ندارد و همه را در برگرفته است

و هم شامل قهر غضب اوست و نتیجۀ برخورداري از  رحیمیت خدا

  .هم هدایت است و هم گمراهی و اضالل رحمانیت

یت هاي رحمان در عرفان حلقه ادعا این است که پیروان به حلقه

هم فرصتی براي و حقیقت رحمانیت . شوند خداوند متصل می

اي براي  است و هم مقدمه شنینی با شیاطین و شرارت کردن هم
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ها  که البته هر کدام از این .سخنی با فرشتگان و سیر به سوي معبود هم

اگر در فرصتی که رحمانیت خداوند به انسان داده به . هایی دارد نشانه

و به  است بجوید به راستی اهل رحمت د و آن را شرحیمیت او بیاندی

زودي در آغوش عشق و رحمت خاصۀ خداوند آرام خواهند گرفت 

اي جان به آرامش رسیده به سوي «و از او خواهند شنید که 

ی و او نیز از تو و راضی هست پروردگارت بازگرد در حالیکه شادمان

  )28و27/فجر( ».راضی استخشنود و 

اند، مثل  به رحمانیت تکیه کرده و در آن فروماندهاما کسانی که 

ها و  نما خواهند بود که از فرصت شیطان و بلکه شیاطنی انسان

 و، کنند میهاي االهی براي دور شدن و دشمنی با خدا استفاده  نعمت

عرفان حلقه به اعتراف . گیرند و ناخشنودي او قرار میمورد قهر 

از  انسان(هاي رحمانی است  قهآن براي اتصال به حل انگذار پایه

ي ها نه در دورهها  در طول این سالو  )18تا15منظري دیگر ص 

هاي رحیمیت تعریف و  براي حلقهشان  هاي و نه در کتاب آموزشی

  .است ندادهاي ارائه  برنامه

بنابراین با صرف نظر از شواهد عینی که تسلیم شدن در برابر 

با د، ده نشان میرفان حلقه عهاي نفسانی را در  شیطان و وسوسه

تحلیل مدعاي آنها بر اساس چارچوب نظري برآمده از عرفان، این 

در این . گیرد به روشنی در فضاي شیطانی قرار میجنبش شبه معنوي 

نامۀ این  که در اساس  گویی و خودپرستی تناقضی از یاه باره نمونه

  .دنمای است، موضوع را کامالً روشن میفرقه موجود 
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  ْ!طة فیضواس

رحمت عام شامل همۀ «: گذاران عرفان حلقه معتقدند که پایه

تواند  نتخاب داشته و میحق ا  ،شود و انسان در این مورد ها می انسان

نماید و براي برخوردار شدن از آن  از آن استفاده نموده و یا اجتناب

اي است که هر روز گسترده است، تا چه  هیچ اجباري ندارد؛ سفره

  .اي را بردارد سوي آن دست برده، لقمه کسی به

  زند خ رویی، میرگه کیمیاي سهر سحر

    آفتاب رحمت عام تو بر دیوارها 

  )صائب تبریزي(

  ها صرف نظر از نژاد، ملیت، جنسیت، به طور کلی، همۀ انسان

دین و   هاي فردي، و سال، سودا و معلومات، استعداد و لیاقت نس

توانند از رحمت  می... ی، پاکی و ناپاکی وناهگ کاري و بی مذهب، گناه

  .عام الهی برخوردار شوند

  تردستان یکی است ي خار وگل، در پله

  چون کنم قطع امید، از رحمت عام بهار

  )صائب تبریزي(
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افراد و  .فیض و رحمت الهی در انحصار هیچ گروه خاصی نیست

ود را از پرتو توانند معرف باشند، تا اشخاصی که خ ها فقط می گروه

» .اند، در معرض آن قرار بگیرند این نور نجات بخش مخفی کرده

  )15ص.انسان از منظري دیگر (

 کسانی که تا حدودي با عرفانبر  واین سخن اشکاالتی دارد 

پوشیده نیست، ولی به هر صورت در اساس نامه عرفان آشنا هستند 

هاي  حلقه ،نامه البته در اساس. آمده است تبیین بیشتر موضوعحلقه 

رحمانیت با نام شعور الهی مورد اشاره قرار گرفته و این طور معرفی 

لذا   نظر به اینکه شعور الهی نیاز به هیچ مکملی ندارد،«  :شده است

چیزي تحت هر نام و عنوان، قابل اضافه کردن به آن نبوده و این 

اضافه باشد؛ چرا که با حذف عامل  موضوع به راحتی قابل اثبات می

نماید و  ي وحدت همچنان عمل می شود که حلقه شده، مشاهده می

ي بدعت گذاران و متقلبان خواهد بود، که در دل  این خود رسواکننده

در این رابطه، هیچ  .این رابطه براي تشخیص حق از باطل وجود دارد

ي میل فرد به  گونه بدعتی پذیرفته نیست و فقط نشان دهنده

عرفان کیهانی (» .باشد مودن خود میخودنمایی و مطرح ن

  )103ص).حلقه(

هاي آموزشی عرفان حلقه موضوع توسل به  با این عقیده در دوره

دعاهاي مربوطه مورد نفی و نکوهش قرار زیارت و معصومین و 

گیري وهابیان است، که کشتن  و این دقیقاً شبیه موضع. گیرد می

رت از نظر آنها زیا. دانند شیعیان را موجب ورود به بهشت می

 ؛پرستی است پرستی و مرده ی و روحپرست پرستی و توسل شخص مکان
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پندارند و از خواندن آن که  پرستی می حتا تکریم قران کریم را کتاب

چنانکه در . کنند شفا و رحمت است، بر بالین بیماران جلوگیري می

  : اصل دیگري از اساس نامه آمده است

ها قرار دارد و خواندن و استعانت  امي ن نام خداوند در رأس همه«

اصل اجتناب از من دون . (فقط سزاوار اوست و نقض آن شرك است

پرستی،  شخص: ارز شرك عبارتند ازترین مصادیق ب مهم) اهللا

پرستی،  پرستی، خود تی، کتابپرس  پرستی، مکان پرستی، مرده روح

وجود  که اي بین انسان و خدا، تنها واسطه .پرستی، ظاهرپرستیدنیا

هاي  است، که به صورت) یداهللا( دارد، هوشمندي و شعور الهی

مختلف نقش یداللهی خود را ایفا نموده، پل ارتباط عالم پایین و عالم 

  )120و119ص).حلقه(عرفان کیهانی (» .باشد باال می

پرستی و  پرستی و کتاب که روحنکتۀ جالب در این اصل این

حاال . ی و دنیا پرستی ذکر شده استپرستی حتا قبل از خودپرست مکان

که پاکان و ناپاکان اگر بخواهند از  ها این حرففرض صحت بر 

هاي  اي به شعور کیهانی و حلقه رحمانیت برخوردارند و هیچ افزوده

در جایی از  رحمانی الزم نیست و همه بدعت گذاري و تقلب است؛

  : خوانیم مانیفست عرفان حلقه این طور می

، نیاز به )حلقه(برداري از عرفان عملی عرفان کیهانی  براي بهره«

باشد و این  هاي متعدد شبکۀ شعور کیهانی می ایجاد اتصال به حلقه
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جهت تحقق . ي عرفانی است اصل الینفک این شاخه  اتصاالت،

ي خاص و  بخشیدن به هر مبحث در عرفان عملی، نیاز به حلقه

ه دو دسته کاربران و اتصال ب. باشد هاي خاص آن حلقه می حفاظ

شود، که تفویضی بوده، در قبال مکتوب نمودن  مربیان ارایه می

ها، توسط  تفویض. گردد هاي مربوط، به آنان تفویض می سوگندنامه

) حلقه(ي جریان عرفان کیهانی  کننده مرکزیت که کنترل و هدایت

  )80ص).حلقه(عرفان کیهانی (» .گیرد باشد، انجام می می

ب مربیان عرفان حلقه که اتصال را از مرکز مدیریت به این ترتی

انتقال دهند  انتوانند آن را به دیگر اند می عرفان حلقه دریافت کرده

هی با وساطت فیض در سلسله مراتب یعنی اتصال به رحمت عام اال

با این وصف یک مربی عرفان حلقه ! عرفان حلقه امکان پذیر است

هاي دیگر آلوده باشد، چون  پاکیاگر چه دروغ گو باشد و یا به نا

را فراتر از این قیدهاست، چون او اتصال اتصال به رحمت عام االهی 

از مرکزیت و سلسله مراتب عرفان حلقه و شعور کیهانی دریافت 

به دیگران تواند آن را  کرده و اجازة تفویض را هم گرفته است، می

در  کارتر باشد،خود پرهیز منتقل کند، اگرچه گیرندة اتصال از مربی

  !رسد میرحمت عام االهی نبه  ، بلکه قطعاًغیر این صورت شاید

بنابراین رحمت عام االهی با اجازة مرکزیت عرفان حلقه در 

توسل و توجه به انبیاء و اولیاء و  .گیرد دسترس بندگان خدا قرار می

واسطۀ فیض بودن آنها مردود است و تنها مرکزیت عرفان حلقه و 

تب مربیان آن واسطۀ فیض شعور االهی و اتصال به سلسله مرا

  .رحمت عام حق تعالی هستند
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براي نقش واسطۀ فیض بودن مرکزیت و سلسله مراتب عرفان 

از آن چه را «هاي زیبایی بیان شده است از جمله اینکه  حلقه توصیف

به دیگران انفاق   که روزي آسمانی دارند، مانند روزي زمینی خود،

ها نیز ایجاد  و از اتصال خود براي آن» قناهم ینفقونمما رز«کنند 

اما این توصیفات  )16و15ص.انسان از منظري دیگر(» .اتصال کنند

تر  زیبا و استفاده تأویلی از آیات قرآن مشکل تناقض گویی را پیچیده

چون از دیدگاه قرآن رحمت عام االهی در دسترس همه است . کند می

ها و  ه از آن وجود ندارد، نعمتو هیچ اختیاري براي استفاد

هایی که بین مؤمنان و کافران مشترك است از رحمت عام  مهلت

گیرد و کسانی که از آن درست استفاده کنند و به راه  سرچشمه می

ایمان و شکرگذاري و عشق به خداوند قدم بردارند در حقیقت به 

کان  و«. اند ها یا مراتب رحمت خاصه و رحیمیت او متصل شده حلقه

  )43آیۀ /سورة مبارکۀ احزاب(» بالمؤمنین رحیماً

توانیم این طور عنوان  می رابنابراین تناقض بزرگ عرفان حلقه 

اگر سازندگان  .رحمت عام خدا فقط در دست ماست: گذاري کنیم

زدند و نوع دیگري از رحمت االهی را  این فرقه دست به ابتکار می

البته باز هم دروغ  ،اي بهتر بود کردند، به نام رحمت حلقه تعریف می

  .دیگر تناقضی وجود نداشتولی دست کم تناقضی  ،شد می



 بهداشت معنوي موسسه 

توانستند بگویند این یک کشف جدید  می طراحان عرفان حلقه

توانستند بگویند این رحمت جدید و تازه  عرفانی است، حتا می

اساساً  به تازگی از سوي خداوند در جهان جریان یافته  ،کشف شده

اند به این علت است  اگر پیامبران گذشته از آن سخن نگفته، و است

 خداوند مهربان .که در زمانۀ آنها این نوع رحمت وجود نداشته است

در روزگاري که پلیدي همۀ دنیا را فراگرفته است و بشر راه نجات و 

سعادت را در غوغاي زندگی مدرن و تکنولوژي گم کرده، رحمت 

  . راهی براي بندگانش بگشاید اي را اعمال فرمود تا حلقه

به این ترتیب عرفانی کامالً جدید و مناسب با شرایط زمانه 

با نظریات فیزیک کوآنتوم و نسبیت  آنپیوند زدن شد که  طراحی می

ها و  سایر پدیدهو نیز منشور حقوق بشر و اندیشه صلح جهانی و 

ا در این صورت ب .گرفت تر انجام می مفاهیم امروزي خیلی ساده

 New(هاي ادیان جدید  هایی در دانشنامه ها و سرفصل سرعت مدخل

Religious Movements (و با  شد به نام عرفان حلقه نوشته می

صلح نبل   کروس یا جایزة توانستند جایزة پل چند اقدام دیگر حتی می

  .را به خود اختصاص دهند

راي هایی است که ب بینی آنچه گفته شد پیشنهاد نیست، بلکه پیش

زا قابل تصور است و افرادي که  هاي آسیب بازار پررونق معنویت

و دانند، باید به آنها فکر کنند  بهداشت معنوي جامعه را مسألۀ خود می

  . ایجاد کنند »ایمنی معنوي«ها  نسبت به این آسیببراي جامعه 

تا اینجا معلوم شد که عرفان حلقه رحمت عام االهی را در اختیار 

د و اتصال بندگان خدا با آن باید از طریق مرکزیت و دان خود می
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اگر بخواهیم با ادبیات . سلسله مراتب مربیان این فرقه انجام شود

ها و  خودپرستیگفت که عرفان حلقه سخن بگوییم، باید 

به این اندازه پایان نیافته و دامنۀ آن بسیار  ي عرفان حلقهها خودنمایی

رقه نه تنها عقاید و تصورات خود در واقع این ف. گسترده شده است

 ر از نام خودپندارد بلکه هیچ نام دیگري را غی را یگانه راه حقیقت می

  .شمارد مجاز نمی

ي  هیچ کس حق معرفی این اتصال را با نام دیگري غیر از شبکه«

شعور کیهانی و یا شعور الهی نداشته، این کار فریب دیگران محسوب 

اصل اجتناب از من (مت غیر از خدا ها به س شده و باعث سوق آن

و انحراف همگان خواهد شد و همچنین هر عاملی که فرد ) دون اهللا

اتخاذ نموده تا بدان وسیله خود را مطرح نماید و یا منجر به منیت و 

ادعاي رجحان و برتري نسبت به دیگران شود، از انحرافات بارز 

کیهانی  عرفان(» ).اصل اجتناب از اَنا خیر منه. (هستند

  )91و90ص).حلقه(

معلوم نیست که اگر حقیقت ماجرا فرقی نداشته باشد تغییر نام 

و فریب دیگران خواهد شد؟  چگونه موجب سوق به سمت غیر خدا

ي همه از طلبی برا و جالب اینجاست که ادعاي رجحان و برتري

ر خصوص سازندگان عرفان حلقه انحراف انحرافات بارز است اما د

اگر عرفان حلقه . اگر چه در حد پرستیدن نام خود باشد بارز نیست؛



 بهداشت معنوي موسسه 

درست است، چه اشکالی دارد که گروهی به جاي شعور کیهانی 

یا شعور هستی،   بگویند، شعور جهانی، یا روح کیهانی، یا آگاهی الهی،

کران،  یا نیروي الهی، یا هر نام  یا هوشیاري خالق، یا نیروي بی

  دیگر؟

 يها نامبا ربارة خداوند معتقدند، اگر چه در حالی است که داین 

خواندن او به  یاد شود، چون منظور و مقصود یکی است،گوناگون 

  .اشکالی ندارددر ادیان مختلف هاي گوناگون  نام

  گری شیطانی درمان

نامۀ عرفان حلقه همۀ کسانی  در عبارات باال خواندیم که اساس 

و اثبات این  کند اعالم میافزایند متقلب  که بر رحمت االهی چیزي می

تقلب و بدعت گذاري به این است که با حذف آن عامل حلقۀ 

هاي شعور کیهانی یا رحمانیت است همچنان  وحدت که همان حلقه

به طور مصداقی و  )103ص).حلقه(عرفان کیهانی . (کند عمل می

روشن توسل به اهل بیت و قرآن کریم در تعالیم عرفان حلقه 

لبانه است و طلب اتصال از طریق تشکیالت عرفان هاي متق افزوده

حلقه درست و صادقانه چون با حذف دعاها و قرآن و توسل به اهل 

کند، ولی بدون اتصال از طریق تشکیالت  بیت شعور کیهانی عمل می

گري در تشکیالت عرفان  بینیم که درمان پس می .کند حلقه عمل نمی

شناختی است و  معرفت حلقه فقط درمان نیست بلکه یک متدلوژي

و نتیجۀ آن هم  شود براي اثبات عرفان راستین و عرفان تقلبی ارائه می

این است که نفی رسول اهللا و خاندان او و کتاب خدا به عنوان 

هاي اتصال به رحمت االهی است، در حالی که خداوند پیامبر  واسطه
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مت را رحمۀٌ للعالمین معرفی کرده و قرآن را با وصف شفا و رح

گري  درمانبه همین علت الزم است که با دقت موضوع  .شناساند می

  .را بررسی کنیمدر عرفان حلقه 

توانایی ظاهري آنها  ،دربارة عرفان حلقهمسألۀ مطرح  مهمترین

افراد تحت تعلیم در این فرقه با توضیح اینکه . گري است براي درمان

کیهانی متصل چند لحظه تسلیم شدن و گشودن وجود خود، به شعور 

بدون اینکه  .کنند گري پیدا می شوند و از آن پس نیروي درمان می

تغییري در خود ایجاد کنند یا براي جلب رضاي خدا عملی انجام 

گري دست پیدا  دهند، در یک لحظه تسلیم شدن به نیروي درمان

  .کنند می

انسان در سرگردان کردن شیطان براي راز ماجرا این است که 

و به تباهی  از رحمت خاصهباز داشتن او رحمانیت و هاي  حلقه

هاي  ، دست به شیطنتهاي رحمانی و نعمت ها فرصت کشیدن

به این معنا که . زند که یکی از آنها بهبودنمایی است می انگیزي شگفت

آتش هستند، از نیروهایی برخوردار بوده جنس و   جناز ن که یشیاط

همچنانکه در . استفاده کنند توانند از نیروي خود و در شرایطی می

قرآن مجید و در ماجراهاي حضرت سلیمان آمده است که آن پیامبر 

تواند تخت بلقیس را  بزرگ خدا به اطرافیان خود گفت چه کسی می



 بهداشت معنوي موسسه 

پیش از آنکه از جاي خود برخیزي : حاضر کند، یکی از جنیان گفت

  )39و38/سورة مبارکۀ نمل( .آورم تخت را به اینجا می

توانند در عالم مادي کارهایی انجام دهند اما تا انسان  میها  جن

سراغ آنها نرود و پاي آنها را در زندگی خود باز نکند توان دخالت 

اما اگر به هر طریق و با هر نامی به نیروي آنها پناه ببرد و . ندارند

چنانکه قرآن . توانند کارهایی انجام دهند شان شود، آنگاه می تسلیم

ها  ها به گروهی از جن بعضی از انسان«: فرماید ن باره میکریم در ای

ها  جن )6/سورة مبارکۀ جن(» .شان افزودند ند و بر ذلتبر میپناه 

هایی بکنند از  اند، کمک ممکن است به کسانی که به آنها پناه برده

ابجا شان آشکار کنند، یا اشیائی را ج اینکه امور پنهان را براي جمله 

استفاده ها  و بیماريها  کنند و یا از نیروي خود براي جبران ضعف

مثل اینکه به یک . بدون اینکه درمان و بهبودي اتفاق افتاده باشدکنند 

بهبودنمایی یا شفا نمایی این مورد . روي پا بایستدتا فلج کمک کنند 

است که در واقع درمانی صورت نگرفته، فقط با تسلیم شدن فرد 

هاي شیطانی وارد زندگی او شده و بدون شک دردسرها و تبعاتی نیرو

  .خواهد داشت

عرفان (در عرفان حلقه نیروهاي شیطانی با نام شبکۀ شعور منفی 

اند و  یا موجودات غیر ارگانیک نامیده شده) 93ص).حلقه(کیهانی 

اما گذشته از معیارهاي روشن . شود که با آنها ارتباطی ندارند ادعا می

جو که نفوذ نیروهاي شیطانی را  گر و درمان ی و دینی در درماناخالق

هاي شیطانی  شخیص درمانهاي دیگري براي ت دهد، شاخص نشان می

؛ هاي شیطانی بري درمان ودن و زماناز جمله تدریجی ب وجود دارد،
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زیرا نیروهاي شیطانی محدود است و براي حصول نتیجه نیاز به زمان 

گون اوضاع را دگر »کن فیکون«اي با  در لحظه اما نیروي االهی. دارد

همانطور که در ماجراي حضرت سلیمان آمده افریت جنی . کند می

براي آوردن تخت بلقیس نیاز به زمان داشت و گفت پیش از آنکه از 

و حضرت سلیمان به او و نیرویش   آورم، جاي خود برخیزي آن را می

به نام آن انسان مؤمن در مقابل وقتی که . کند هیچ اعتنایی نمی

با نیروي االهی خواستۀ جناب سلیمان را پاسخ » عاصف بن برخیا«

شود و حضرت  دهد، در چشم به هم زدنی تخت حاضر می می

 .کند هایی خدا را شکر می سلیمان به خاطر توفیق تربیت چنین انسان

  )40آیه/ سوره مبارکۀ نمل(

هاي االهی با  درمان هاي شیطانی و تفاوت آن با نشانۀ دیگر درمان

ها و  ه جویان عرفان حلقه با شفا یافتگان در زیارتگا درمانمقایسۀ 

درمان یافتگان از طریق االهی و . شود به معصومین معلوم می توسل

یعنی اگر . شود شان و به طور کامل برطرف می معنوي تمام امراض

 آید، همۀ کسی فلج باشد و کور هم باشد، وقتی شفاي االهی می

هاي شیطانی همۀ مشکالت  رود؛ اما با درمان ها کامالً از بین می مرض

نظر هم  شود و در بسیاري از موارد مرض اصلی و مورد مینبرطرف 

  .دپذیر به طور کامل درمان نمی
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راه نفوذ نیروهاي شیطانی در وجود فرد و زندگی او، تسلیم شدن 

هاي  واستهیا تسلیم شدن به خ: تسلیم شدن دو صورت دارد. است

و در هر دینی مشخص و روشن خداوند است که در شریعت آمده 

 تداهششخص در این صورت ظاهر و باطن  .احکام آن معلوم است

برابر تسلیم  صورت دوم. دهد که تسلیم و دلباختۀ خداوند است می

به شکلی مبهم و ذهن فرد انجام است که   دربرابر اموري ناشناخته

به  ؛شود ن کامالً باز مییراه نفوذ شیاط در این صورتگیرد؛  می

خصوص اگر پاي استفاده از نیروهاي آنها در میان باشد و فردي که 

به طور مبهم خود را در وضعیت تسلیم قرار داده و وجود خود را 

انتظار رویدادي مثل درمان شدن یا جابجایی اجسام را  ،کامالً گشوده

  .داشته باشد

درازي به سوي نیروهاي شیطانی  ستپایه و اساس عرفان حلقه د

هاي آن به صورت علمی و تجربی در زندگی و  است که آثار و نشانه

دیگر . جویان کامالً قابل بررسی است گران و درمان اطراف درمان

ها را خرافات  روزگاري که گروهی با تنگ نظري این پدیده

گی تواند در شرایط خاصی به زند جن می. پنداشتند گذشته است می

ترین راه ورودشان به تعبیر قرآن کریم پناه  انسان وارد شود که ساده

گشاید و نیروهاي شیطانی  عرفان حلقه این در را می. بردن به آنهاست

به همین . کند هاي رحمانی معرفی می به نام شعور کیهانی و حلقهرا 

هاي آنها ایجاد  علت کنار گذاشتن قرآن و اهل بیت خللی در حلقه

ند، بلکه واسطۀ این نفوذ شیطانی مرکزیت عرفان حلقه و سلسلۀ ک نمی

  .مراتب مسترهاست
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  از عشق تا شریعت

وقتی انسان در برابر ناشناخته و در ابهام کامل تسلیم شد، شیاطین 

حضرت . دهند شوند و نیروي خود را در او جریان می بر او مسلط می

گذارد و  شان تخم می يها شیطان در سینه«: اند علی در این باره فرموده

» .گوید نگرد با زبان آنها سخن می آورد و با چشمان آنها می جوجه می

هاي خود معموال خودش  برد برنامه شیطان که براي پیش.) البالغه نهج(

هاي  کند، خود را به عنوان خدا معرفی کرده و وسوسه را پنهان می

دلی که النۀ کند؛ آنگاه  خود را به دل تسلیم شدگانش سرازیر می

ها را الهام االهی پنداشته و خود را در مسیر  شیطان شده این وسوسه

دهد که در مسیر  بیند، با این که ظاهر و باطن او شهادت می عرفان می

  . عرفان نبوده بلکه دقیقاً بر خالف خواست خدا در حرکت است

تواند عاشق خدا  انسان نمی«: اند نامۀ عرفان حلقه نوشته در اساس

شود، زیرا انسان از هیچ طریقی قادر به فهم او نیست و در حقیقت 

باشد و مشمول عشق  شود و انسان معشوق می خدا عاشق انسان می

تواند فقط عاشق تجلیات الهی، یعنی مظاهر جهان  و انسان می. الهی

هستی شود و پس از این مرحله است که مشمول عشق الهی 

  )125و124ص.)حلقه(عرفان کیهانی (» .گردد می

ور  براي شعلهشیطانی است،  این اصل یک دروغ بزرگ وآغاز 

اگر . شدن آتش عشق خداوند، کمترین درجات معرفت کافی است
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تواند خداوند را به طور کامل بشناسد ولی قلبی که  چه انسان نمی

 ، هستی بخش مهربانهنوز النۀ شیطان نشده بهتر از همۀ مظاهر هستی

ورزد و در شرایط سخت زندگی امید  او عشق می و به کند درك میرا 

ها با او آشنا  هم از این رو همۀ قلب. کند و عشق به او را تجربه می

اگر آدمی . ها سواالت و مجهوالتی داشته باشند هستند، اگر چه ذهن

خود را تسلیم شیطان کند صد البته که دیگر از هیچ طریقی قادر به 

ایمان تمام عالم فروغ و فهم نور یز از هاي لبر اما قلب ،فهم او نیست

شان  ذرة عالم و لحظه لحظۀ زندگی دانند و ذره هاي او می را نشانه

  .اوستمعرفت خداوند و شکوفایی عشق گامی در راه 

فهم بشري کامالً کنار گذاشته شود به طور وقتی خداوند از 

 بشردهد و آنگاه  طبیعی عشق به او هم مفهوم خود را از دست می

باختگی به مظاهر جهان هستی از این عشق و  ماند و دل می

هاي بارز  که نمونه. هم هرچیزي ممکن است به وجود بیاید دلباختگی

. هاي عرفان حلقه یا میهمانی مربیان عرفان حلقه است آن مسترپارتی

ها جاهاي دیگر هم برگزار شود، اما  از این میهمانیممکن است البته 

ها و آقایان  این است که در عرفان حلقه، خانم مشکل اصلی در اینجا

نامۀ خود شریعت و  استاد عرفان هستند، آن هم عرفانی که در اساس

عرفان کیهانی : رك! (داند یکی میدر نهایت طریقت و حقیقت را 

 )112ص).حلقه(

   نسبت میان شریعت و طریقت و حقیقت در عرفان حلقھ

ر التزام به شریعت تأکید با اینکه از سوي مرکزیت عرفان حلقه ب

مراتب مربیان چندان پایبند نیستند   سیاري از سلسلهاما عمالً ب. شود می
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و حتا بعد از آشنا شدن با عرفان حلقه دلبستگی و پایبندي آنها به 

علت این دوگانگی میان گفتار و رفتار یکی از . یابد میشریعت کاهش 

در «: ل آمده استدر این اص. نامۀ عرفان حلقه است اصول اساس

، مسیر اصلی طریقت است که بر روي این مسیر )حلقه(عرفان کیهانی 

که مسیر عمل است، از شریعت و حقیقت بر روي آن دریافت 

این . گردند و در انتها هر سه بر یکدیگر منطبق می. گیرد صورت می

تواند مطابق شکل زیر باشد و این بدان معنی ست که در  حرکت می

انسان به کاربرد شریعت پی برده و به حقیقت نیز نایل  جریان عمل،

  .گردد می

  حقیقت          

  طریقت        

  شریعت          

اي   اش، متکی به گونه بدیهی است که انسان به لحاظ ساختار وجودي

عمل براي شکل گیري و رشدیابی در مسیر کمال است؛ این اعمال را 

طرح عظیمش طراحی عظیمی  ي او که داناست، براي او در آفریننده

آور  رگیرنده و پیامختن حضور هزاران نبی و خبکرده و آن مستعد سا

که به عنوان رسول و فرستاده موظف به ابالغ پیام و انذار بشر   است،

ي راه رفتن در مسیر کمال  و تبشیر راه یافتگان شده و شریعت و نحوه
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یهانی عرفان ک(» .اند خواهی را براي انسان ترسیم کرده

  )112ص).حلقه(

است که کمر جمالت این پیچیدگی و ناروان بودن این عبارات براي 

زیر بار معانی دوپهلو و غیر صریح خم شده و نوشته را با پیچ و 

نخست اینکه طریقت اصل است و . هاي غریبی آمیخته است تاب

شود، شریعت و حتا حقیقت باید به  همانطور که در تصویر دیده می

از «یا به بیانی که در اصل آمده، . ک و با آن منطبق شوندآن نزدی

حال » .گیرد شریعت و حقیقت بر روي آن دریافت صورت می

پرسیم این طریقت چیست که نه تنها شریعت، بلکه حقیقت هم از  می

  شود؟ روي آن دریافت می

پاسخ این پرسش در بخش دوم اصل یعنی بخش بعد از تصویر آمده 

ظیمش براي لی است که آفرینندة دانا در طرح عاعماطریقت . است

این طرح عظیم چیست؟ آیا دین است؟ . انسان طراحی کرده است

آیا نوعی سیستم ارتباط  اي نشده؛ چیزي غیر از دین است؟ هیچ اشاره

شخصی با آفریننده است؟ اصل باید خیلی صریح و روشن باشد، اما 

عبارات کمر خمیده و گرانبار  با ابهام و استفاده ازبینیم  در این جا می

در حالیکه دربارة ارتباط شریعت و طریقت و حقیقت  نگارش یافته،

 شیواچند سطر  ،تاکنون سخنان بسیار گفته شده و با این پیشینه

  .کار دشواري نیست نوشتن،

مستعد ساختن حضور «: اند به هر روي در توضیح طرح عظیم نوشته

با توجه به این جمله » ...آور است یامهزاران هزارنبی و خبرگیرنده و پ

آوران  ظاهراً این طرح عظیم خود دین نیست، بلکه پیش از حضور پیام
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بستر و طرحی که مستعد ساختن حضور . و فرستاده شدن دین است

. آوران هم نکتۀ قابل توجهی است حضور پیام. آور است هزاران پیام

پیامبرانی  چون حضور با فرستاده شدن فرق دارد، ممکن است

این اصل  دیدگاهاز . فرستاده شوند، اما همیشه حضور نخواهند داشت

آوران است، نه  طرح عظیم آفرینندة دانا مستعد ساختن حضور پیام

آوري  این طرح باید در جستجوي پیام پس با پیروي از. فرستادن آنها

 کهحاضر باشیم که طریقت در استعداد اوست و شریعت و حقیقت 

  .شود از روي آن دریافت میخواهی است،  اه کمالو رکمال 

بنابراین سرنوشت شریعت و طریقت و حقیقت بسیار مبهم و نامعلوم 

 ؟رسند اما کجا به هم می. است، اگر چه درنهایت به هم خواهند رسید

و آنگاه که گرد هم آیند شریعت چه شریعتی خواهد بود و حقیقت 

طریقت عرفان حلقه بتواند  چندان معلوم نیست و شاید ؟چه حقیقتی

آن به ما نشان دهد؟ البته  مورد نظر چشم اندازي از شریعت و حقیقت

 .گردد این همه در نهایت که به هم برسند و منطبق گردند آشکار می

بنابراین طریقت عرفان حلقه در نهایت سرنوشت حقیقت و شریعت 

ت حلقه و شریعت و حقیقت باید از روي طریق .را معلوم خواهد کرد

  .دریافت شود و با آن منطبق گردد

کاري اساسا آیین جدیدي  اگر کسی بیاید و صادقانه و به دور از فریب

هایش  اشکاالت را به گفت و حرف ،توان با او گفتگو کرد بیاورد، می
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گرایی و استفاده از آیات پیش آیند   اما اینکه با شعار شریعت را شنید؛

و  یگري را پنهان کنند منصفانه نیستو در پس آن افکار و عقاید د

  .شود ها و باورها بسته می طرح و بررسی اندیشه و باب گفتگو

گذشته از آنچه دربارة نگرش عرفان حلقه نسبت به شریعت گفته شد 

اساساً ورود عرفان حلقه به موضوع . ها بود ها و نقض و پر از ابهام

آن با برخی از شریعت یک دین خاص مثل شریعت اسالم و تأکید بر 

: در یکی از اصول آمده است. نامۀ این فرقه تعارض دارد اصول اساس

زیربنا . شود بخش زیربنا و روبنا تقسیم می اعتقادات افراد به دو«

گونه که در بخش  ها بوده، همان ي انسان بخش اشتراك فکري همه

رسد، شعور الهی و  به اثبات می  )حلقه(نظري و عملی عرفان کیهانی 

ي عرفانی  یا هوشمندي حاکم بر جهان هستی است، که در این شاخه

روبناي فکري نیز شامل . گیرد برداري قرار می مورد بهره

هاي مختلف رسیدن  هاي ادیان و مذاهب و تعاریف و راه دستورالعمل

تواند به دو بخش اشتراکی و  انسان به تعالی است، که آن نیز خود می

، زیربناي فکري )حلقه(رفان کیهانی در ع. اختصاصی تقسیم شود

در مورد روبناي فکري   انسان مورد بررسی اصلی قرار گرفته،

نماید و با بخش اختصاصی روبناي  اشتراکی، تعاریفی پیشنهاد می

ها که شامل اعتقادات و مراسم و مناسک مختلف است،  فکري انسان

، شعور )هحلق(در واقع، عرفان کیهانی . اي ندارد برخورد و مداخله

الهی را به طور نظري و عملی ثابت نموده، از این طریق وجود 

رساند و در واقع  صاحب این هوشمندي یعنی خداوند را به اثبات می

عرفان (» .گردد این عرفان، منجر به خداشناسی عملی می

  )71و70ص).حلقه(کیهانی
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با این وصف عرفان حلقه به شریعت و حتا اعتقادات خاص ادیان و 

پس مرکزیت عرفان حلقه این اختیار را که در  .اهب کاري نداردمذ

اي کند، از خود  رابطه با شرایع و باورهاي مذاهب و ادیان مداخله

یا دست کم ادعاي سلب آن را دارد، حاال چگونه . سلب کرده است

یا حتا باورهاي خاص ! تواند به شریعت خاصی دعوت کند؟ می

عصوم، حتا خاتمیت رسول خدا و حتی مذهبی مثل اعتقاد به امامان م

کالم اهللا بودن قرآن را مورد تأکید قرار دهد؟ طبق این اصل عرفان 

حلقه از همۀ این امور دست کشیده است و طریقت عملی آن به 

اکنون در مقام بررسی . راستی هیچ نسبت و سنخیتی با این امور ندارد

نه و آیا درست این نیستیم که این اصل به طور کلی درست است یا 

اي از رسالت پیامبر اسالم و قرآن مجید دست بکشد و  است که فرقه

آید این است  دم از عرفان بزند؟ اما آنچه از اصول عرفان حلقه برمی

ها و باورها ارتباطی با طریقت عملی عرفان حلقه ندارد  که آن ارزش

تعلیم  ، یعنی آنچه در عرفان حلقهکه در این باره کامالً صادق هستند

شود، ارتباطی با قرآن و  شود یا دریافت می شود یا تفویض می داده می

اما اینکه در . تعالیم دین و مذهب خاصی مثل اسالم و تشیع ندارد

پاي شریعت را به میان کنند، یا  از آیات قرآن استفاده میمواردي 

گاه مرکزیت عرفان حلقه اعضاي جنبش را به  اند و یا گاه و بی کشیده

مگر اینکه . کند، تناقضی آشکار است لتزام به شریعت دعوت میا

  .اسالم نباشد ، شریعتمنظور آنها از شریعت
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  کوشش طریقت بی

گردد، که از نوعی  حلقه به طریقت عملی آن برمی تمام عرفان در فرقۀ

ارتباط عملی با شعور کیهانی است و شریعت و حقیقت هرچه باشد 

یابی به  ال این طریقت چیست؟ دستح .شود از روي آن دریافت می

اي از ظرفیت معنوي  گري یا شعور کیهانی که نشانه نیروي درمان

و راه دست یابی به آن این است که تسلیم شعور کیهانی . انسان است

یا رحمت عام االهی شویم البته تنها از طریق سلسله مراتب و 

هاي عرفان حلقه  به بیان دقیقتر باید تسلیم حلقه. مرکزیت عرفان حلقه

  .شود

توان آن را  این سهولت در رسیدن به مواهب عرفانی که می

هاي عرفان  خواري معنوي نامید، فقط با تسلیم شدن در حلقه رانت

گناه  کار و بی بدون هیچ زحمتی و براي گناه. آید کیهانی به دست می

  !اي عارف یک دقیقه .کند فرقی نمی

ود و به همین مقدار از ارتباط با با این وصف اگر کسی اهل قناعت ب

گري را براي  رحمت االهی قناعت کرد و معجزة عیساگونۀ درمان

طور نیست که براي رسیدن  شود؟ آیا این خود کافی دانست، چه می

به هر چیز با ارزشی باید رنجی را تحمل کرد و زحمتی کشید؟ آیا 

ارزش  یدلیل ب  !رنج و زحمت به دست آمدن این موهبت رحمانی بی

  ؟راهزنی شیطان نیست  بودن یا نشانۀ

خون دل و تکیه نکردن بر دانش و  اند از دولت بی آنچه بزرگان گفته

کشیدن از شریعت و فروگذاشتن  تقوا در طریقت، به معناي دست

به این معناست که هر چه تالش و کوشش از اخالق نیست؛ بلکه 
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ت او هیچ است و سوي بندة خدا صورت بگیرد در برابر لطف و عنای

و اال یک گام . تنها ایجاد آمادگی براي دریافت فیض االهی است

اگر هم تسلیم . انسان کوچک زمینی کجا و ده گام خداوند بزرگ کجا

شدن یک گام محسوب شود، که صد البته گام بلندي هم هست، 

آن تعبد به   تسلیم شدن در برابر اراده و امر خداوند است و نشانۀ

نه تسلیم شدن به . راستگی به اصول اخالقی استشریعت و آ

  .هاي این فرقه بدون تقید به شریعت و اخالق حلقه

  توضیح پایانی

هاي رحمانیت خداوند، به  عرفان حلقه با تأکید بر اتصال به حلقه

دنبال تجلی صفات قهر و غضب و اضالل او رفته که پیشگام این راه 

فرقه خودپرستی  ایننی بودن هاي شیطا بارزترین نشانه. شیطان است

خود را قبول راه افراطی و شدیدي است که نه تنها راهی غیر از 

عرفان حلقه . دانند ندارند، بلکه هر نامی غیر از نام خود را انحراف می

گري مردم را به نفوذ نیروهاي شیطانی در آورده و با  به بهانۀ درمان

معشوق و معبود هستی  عنوان عرفان آنها را به راه عصیان در برابر

  .کشاند می

پردازد فقط این نیست که  آنچه که بهداشت معنوي به آن می

 و روشناییرود یا در مسیر پاکی  ناپاکی میتاریکی و جامعه روبه 

کند، بلکه هزار مرتبه از این مهمتر مواردي است که  حرکت می
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م و تسیل ،شود و اعمال شیطانی به نام طریقت معیارها دگرگون می

. شود هاي شیطانی شدن به نام عرفان معرفی می ها و وسوسه هوس

شود و انسان را به عشق و آمرزش االهی  گناه با توبه جبران می

شد، چه  انجامسازد، اما اگر این گناه به نام سلوك الی اهللا  نزدیک می

باز به سوي معبود و معشوق حقیقی  ند از آن توبه کند وتوا کسی می

  گردد؟

هاست که بهداشت معنوي در جامعه  خرافات و دروغ با این

اینکه به نام عرفان و رحمانیت خداوند بندگان خدا را . شود تهدید می

به نیروهاي شیطانی بفروشند و اخالق و انسانیت و ایمان را در آنها 

وظیفۀ . جامعه استسالمت معنوي جدي براي  ينابود کنند، تهدید

را در ابعاد معنوي محترم بشمارند و ها  هاست که حقوق انسان دولت

مسدود کند و مردم را  شکوفایی معنويبه کسی اجازه ندهند که راه 

اگر  .دیگران هزینه شود  نیازهاي معنوي آنها براي ارضاي خودپرستی

و غفلت باشند، حقوق معنوي آنها محفوظ است چه مردم غرق گناه 

  .و کسی حق تعرض به آن را ندارد

 حق دارد کهور باشد،  در هم که در فساد غوطهجامعه هر چه ق

بازگشتن به فرصت عرفان و عصیان و میان تشخیص و تمایز  امکان

هدف نظریۀ بهداشت معنوي این است که . داشته باشدسوي خدا را 

هاي  از گمشدن راهجلوگیري از نشر خرافات و انحرافات معنوي، با 

ردگان جلوگیري کند و خو هاي شیادان یا فریب خداوند در میان هوس

  .از امکان تجربۀ زندگی معنوي براي شهروندان پاسداري نماید
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   خبرگذاري تابناك و جوان روزنامه خبرنگارانمصاحبه 

 کاذب و ناب عرفان

 

 فیس يمظاهر رضا دیحم با جوان يگفتگو در

 

 کمیعل سالم

 

 از صحبت شود می شمندانیاند و عرفا سطح در یفیتعار است يچند

 به حلقه، عرفان از مثال عنوان به. شود می یقیحق و کاذب عرفان

 دارد وجود یبحث گرید يسو از. شود یم ادی کاذب عرفان کی عنوان
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 عرفان دو نیا زیتما وجه اول سوال عنوان به. ناب عرفان مورد در

 ست؟یچ

 

 از گفتن سخن کی. است یاصل شاخصه سه شامل واقع در عرفان

 نیا و. بودن یگانگی و وحدت کی يجو و جست در وحدت

 در نکهیا سوم و کردن تجربه يشهود صورت به را وحدت و یگانگی

 و گر تجربه شخص رساند، می وحدت به را ما که يشهود نیا

 آن در. شده کشف قتیحق آن در شود یفان واقع در کننده مشاهده

 وحدت، شاخصه سه لذا. است کرده حرکت آن يسو به که یتیغا

. کند مشخص ما يبرا را عرفان قلمرو واقع در تواند می فنا و شهود

 و سالکان و دارند را شاخصه سه نیا واقعا که یعرفان مکاتب آن حاال

 شوند می ها  نیا. رسانند می قتیحق سه نیا به را خودشان روانیپ

 که هایی عرفان آن. خالص ناب، هاي عرفان صادق، هاي عرفان

 که هایی عرفان. کاذب هاي عرفان شوند می بکنند را کار نیا توانند نمی

 واقع در که هایی عرفان شوند می دهند، می انجام را کار نیا يحدود تا

 برده قتیحق از ییبو عرفان نیا که است معلوم. هستند خالص ریغ

. است شده ختهیآم آن با هایی یناخالص. ستین خالص اما. است

 و سالکان شود می باعث که است آن در هایی يرو کج و یانحرافات

 .برسند نظر مورد قتیحق آن همه به کامل نتوانند شان روانیپ



 بهداشت معنوي موسسه 

 

 عملکردشان ها  نیا که مینیبب دیبا ما که است نیا شما منضور   -

 عرفان ای هست کاذب نیا که میکن بندي میتقس مییایب بعد ست؟یچ

 هست؟ یقیحق

 

 ارائه که یمطالب هم و عملکرد هم م،یکن یبررس دیبا ما قاعدتا بله

 خود کنند، می نییتب که ينظر مباحث اوقات یگاه دهند، می

 .باشد یم هایی ضعف و ها  یتاب کج دهنده نشان

 

 ها گروه نیا کرد یبررس دیبا. پرداخت آنها به دیبا هم یعمل بعد در

 جامعه لیتحو را یخروج چه عمل در کنند، یم بایز يصحبتها که

 م،یکن جو و جست میتوان می محور سه در ما صورت هر به. دهند می

 با یگانگی است؟ یوحدت چه واقعا دیگو می دارد که یوحدت نیا

 حرف فقط ای دارد تیواقع مینیبب افتد؟ می اتفاق چگونه ست؟یچ

 را ها  نیا دیبا. را فنا طور نیهم و شهود مبحث طور نیهم و است؟

 رود؟ می شیپ دارد صورت چه به عرفان در کدام هر. کرد یبررس

 

 لفظ کی »وجود وحدت بحث« شما هاي صحبت به توجه با    -

 وسط میبگذار یکش خط کی میتوان می چگونه ما. است یاشتراک

 را حیصح حرف گرید شخص و دیگو یم دروغ شخص نیا مییبگو

 زند؟ یم
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 کنند، می صحبت آن از یعرفان مختلف مکاتب که یوحدت مینیبب دیبا

 سطح نیهم در بخواهد که یوحدت. شود لیتحل و هیتجز و ست؟یچ

 یهست جهان با یکپارچگی و یگانگی احساس کی حد در کثرت عالم

. است متفاوت اریبس ندیگو یم نیراست عارفان که یوحدت با باشد،

 همه و نشیآفر سرچشمه به و دهد می اوج را انسان که یوحدت

 فرق هم با دو   نیا سطح. است يگرید وحدت رساند می یهست

. دیهست مواجه تیواقع نیا با یاسالم ناب تیمعنو در شما. کند می

 تمام و است عالم همه در یهست سرچشمه که متعال يخدا

 ما. ستندین او از يجدا و اند گرفته او از را خودشان یهست موجودات،

 در و خداوند، يسو به میکن می حرکت میمستق یاسالم عرفان در

 وجودش و یهست همه برد می یپ که رسد می ییجا به انسان تینها

 آن به یوقت و ستین خدا از يجدا و است خداوند یهست از يپرتو

 شراب از موقع آن بکند، درك را یهست سرچشمه آن و برسد مرحله

 حال آن در که کند یم تجربه را يا یگانگی و شود یم سرمست نور

 .ستین کار در یی»انا« و هست »حق« چ،یه گرید و هست خدا فقط

 

. دیرس یاله قتیحق آن به و کرد کشف را نشیآفر سرآغاز آن چون 

 نیا. عالم موجودات همه از و است خودش از یمتعال که یقتیحق



 بهداشت معنوي موسسه 

 یهست ينمودها ریسا از فراتر که یقتیحق. است یمهم یلیخ نکته

 هم او وجود در اگرچه. است کرده پر را عالم تمام اگرچه. است

 آشکار او حضور هم عالم تمام در. دارد اي جلوه دارد، حضور هست،

 را شخص بتواند یمکتب اگر. است یهست عالم همه از فراتر اما. است

 یقیحق و وحدت تجربه نیتر ناب دهد، حرکت قتیحق آن يسو به

 .داد خواهد دست به را یگانگی نیتر

 

 که یوحدت. ستندین گونه نیا اصالً یعرفان مکاتب از یبعض اما

 منظورشان اصالً. ستین نشیآفر سرچشمه با اتصال اصالً ندیگو می

 حلقه عرفان در مثالً نمونه يبرا. ستین یهست مبدا با اتصال و وندیپ

 جا نیا. دیکن نمی برقرار یارتباط اصالً یهست قتیحق با وندیپ با شما

 من اگر خودشان ریتعب به واقع در. افتدیب است قرار يگرید اتفاقات

 عرفان اساسنامه عنوان به که اي مجموعه در. بکنم عرض بخواهم

 قبول را یاله وحدت که یکسان«:  دیگو می اند، کرده منتشر حلقه

 با یآشت و اتحاد به دعوت را ها  انسان آن، به دنیرس راه در و دارند

 با اتحاد دینیب می دیکن دقت اگر. »ندینما می یهست جهان و خود

 دست. است یهست جهان و خود با اتحاد. ستین یهست سرچشمه

 در هم نیا که است وحدت توهم حالت نیبهتر در عرفان نیا آورد

 و خود اول مرحله در نهایا چون. شد نخواهد حاصل موارد از ياریبس

 با ارتباط اصالً نیبنابرا. دارند مدنظر را یهست جهان بعد مرحله در

 مخلوقات نیا افق در کثرت، عالم نیا افق در. ستین یهست سرچشمه

 شما فراتر نیا از. گردند می یوحدت نوع کی دنبال یهست هاي جلوه و
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 کی احساس، کی از برسند، خواهند می که هم اي تجربه آن به دینیبب

 اصالً یمتعال يخدا به و رود نمی فراتر یدرون و یشخص تجربه

 .شود نمی کینزد

 

 که است يزیچ شان تالش تینها و آخرشان و اول کارشان، اساس

 .ندیگو یم یهانیک شعور آن به

 

 غم که ندیگو می ،یهانیک عرفان کتاب 123 صفحه در يبعد اصل در 

 اری از ییجدا و يدور غم آن و دارد یمعن کی فقط عرفان يایدن در

 یقیحق يخدا با باز دینیب می. است) بودن ییخدا(شیخو اصل و

 حصل نفس يبرا که یصف و حس به را بودن ییخدا. ندارند يکار

 .اند کرده لیتأو کنند، یم دایپ که ییوهوا حال و شود یم

 

 و یانسان عرفان نوع کی ها فرقه نیا عرفان گفت توان یم واقع در

 اصل تا نشاند، یم خدا يجا را خود کس هر که است ینفسان بلکه

 ینیزم عرفان نوع کی. کند تجربه را بودن ییخدا يمعنا به شیخو

 و رود نمی فراتر ها  آدم یدرون حس از که است یعرفان نوع کی. است



 بهداشت معنوي موسسه 

 در االرض یف و یال السماء یف يهوالذ که ییخدا متعال يخدا با

 .ندارند يکار یلیخ او با. خداست نیزم و ها  آسمان

 

 آن منظورشان زنند، یم حرف دیتوح و موحد و ییخدا و یاله از اگر

 تیمعنو در آمده، مسلمان يعرفا اتیادب در که ستین ییزهایچ

 یچهارچوب. است شده اشاره آن به دیمج قرآن در و آمده یاسالم

 دستگاه آن در را یاسالم فرهنگ میمفاه که دارند خودشان يبرا

 و ها واژه به را دلخواهشان میمفاه و یمعان و دهند یم قرار یمفهوم

 شعور ،یمنف شبکه مثبت، شبکه. کنند یم لیتحم قرآن اتیآ بلکه

 ...و یهانیک

 

 و عرفا که ينظر خالف بر معموالً ها  نیا که است نیا جالب لذا

 که یحال در زنند می حرف بالقوه تیالوه از دارند یاسالم يحکما

. ستندین بالقوه هم او فرشتگان بلکه متعال يخدا تنها نه ندیگو می عرفا

. است شکوفا است بالفعل آنها هاي تیقابل تمام استعداد تمام

 وجودشان. ستین بالفعل یبخش و بالقوه یبخش شامل وجودشان

. است طیبس که متعال يخدا خود مورد در خصوص به. ندارد بیترک

 قرار کمال تینها در و ستین یکی او جز و است یکی که ییخدا

 ریتعب در ها  نیا اما. میندار بالقوه تیالوه. میندار بالقوه ییخدا ما. دارد

 .برند می کار به حیصر یلیخ
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 نیا در که کمال کسب« که ندیگو می کتاب نیهم 132 صفحه در

 توان به دنیرس يمعنا به نیزم کره يرو بر انسان یزندگ از مرحله

 و ها کتاب در کجا. یدرون يخدا همان ها  نیا لذا. »بوده یاله بالقوه

 بحث یتعال و تبارك اهللا و یقیحق يخدا از شان يها دوره و ها مقاله

 تذلل و شخوع و همتا یب پروردگار برابر در یبندگ از یک شود؟ یم

 در ضعف به چقدر اند؟ گفته سخن کران یب کرامت و عزت برابر در

 یم یازل شکوه و عظمت برابر در حقارت و کران یب قدرت شگاهیپ

 شند؟یاند

 

 آن که هستند صدد در و کنند می تصور ییخدا کی را خودشان درون

 مانند العاده خارق يکارها با علت نیهم به. شود بالفعل یدرون يخدا

 در کنند می یسع گرید يروهاین و رفتن گر درمان يروهاین دنبال

 نه را عرفان به ها نگرش جور نیا. کنند داریب را یدرون يخدا قتیحق

 ياریبس بلکه. زند می رقم دارد حلقه عرفان که اسالم يایدن در تنها

 در زین دارند گرید جوامع در شهیر که یالتقاط يعرفانها از گرید

 به ینیزم نگرش محور، انسان نگرش. کنند یم پخش جامعه سطح

 نیزم يرو بر داده تنزل یمتعال افق آن از را خدا که ینگرش ت،یمعنو

 .است کرده محدودش داده، يجا ها  انسان درون در و

 



 بهداشت معنوي موسسه 

 هم تیحیمس جهان در خودمدارانه و محور انسان يها تیمعنو موج

 را گذشته يها حرف و اند آمده يا عده هم آنجا در رود، یم شیپ به

 نیا کمپبل. دیکن داریب را خود درون حیمس ندیگو یم و گذاشته کنار

 یم یابی شهیر سمیبود يخدا بدون عرفان در را تیمعنو به نگرش

 Esternization of the) غرب يساز یشرق عبارت با و کند

west) دهد یم حیتوض را آن. 

 

 مثل ییها انیجر که است يمحور قدرت ییگرا تیمعنو موج نیا

 در New Age و Human Potential Movment جنبش

 از یگوناگون يها نسخه کوشند یم و اند بوده بحث نیا شرویپ ایدن

 .کنند دیبازتول گوناگون انیاد و ها فرهنگ يبرا را خود نگرش

 

. مینیب می هم تیحیمس در بلکه اسالم در تنها نه ما را نگرش جور نیا

 خود درون حیمس که ندیگو می که هستند هایی انیجر حاضر حال در

 .کن داریب را

 

 ادامه اصل نیهم در باز. کن داریب را درون يخدا ندیگو می ها  نیا

 درك و وحدت به کثرت از حرکت انسان یاصل رسالت« دهد می

 آن و یهست قتیحق خود آن با دینیب می. »است یهست جهان ییکتای

 نیهم در کامال. دارد کار یهست جهان با ندارد کار یهست سرچشمه

 از گذشته نیا و زنند می حرف کثرت عالم و مخلوقات افق
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 نیچن. رود نمی فراتر وحدت احساس حد از دارد، که هایی تناقض

 يرو اساساً. کند نمی حرکت ناب عرفان و دیتوح ریمس در یمیتعال

  يرو. جهان سمت به يرو. کثرت سمت به  يرو. دارد خلق سمت به

. درون شدن ییخدا شود یم یمنته من به زیچ همه. نفس سمت به

 کامل. است درد امیالت آنها از یکی که گوناگون يها قدرت به دنیرس

 هیآ ریتفس در در ییطباطبا عالمه که طلب قدرت عرفان مصداق نیتر

 .اند فرموده مائده سوره 105

 

 ارتباط از آنها ، است حلقه عرفان در که ینفسان حجاب نیا از فراتر

 شعور با ارتباط سدد در و کرده محروم را خود خداوند با میمستق

 یهانیک شعور از عرفان نیا میتعال در که قدر آن. هستند یهانیک

 مهربان و بایز خداوند درباره هم آن از یکم درصد شود یم صحبت

 .دیآ ینم انیم به سخن

 

 الفاظ از دارند اصرار وصف نیا با ها  نیا چرا يمظاهر يآقا    -

 را خود ینوع به و«  کنند استفاده قرآن اتیآ از قرآن، کلمات از قرآن،

 نیهم در یفاحش اشتباهات  که یحال در »کنند متصل یوح انیجر به

 ست؟یچ يبرا اصرار نیا دارند قرآن یروخوان یحت عوامانه سطح

 



 بهداشت معنوي موسسه 

 مردم و کند، نفوذ فرهنگ کی در بخواهد کس هر. است یعیطب نیا

 استفاده فرهنگ آن هاي ارزش از که رندیناگز رند،یبپذ را شان حرف

 خواهند می که یفرهنگ هاي ارزش به بزنند وندیپ را خودشان و کنند

 بکنم صحبت انیحیمس يبرا بروم بخواهم من اگر. شوند وارد آن به

 یحرف اگر. بزنم حرف شانیبرا دیبا لیانج از خوانم نمی قرآن قائدتا

 اخالق و دانش فرد اگر کنم دایپ لیانج در دیبا گفتن يبرا دارم هم

 مقابل طرف اعتماد مورد منبع از يامانتدار با و درست باشد، داشته

 خودشان به را اذهان فقط بخواهند که یکسان اما کند، می استفاده

 آن تا زنند می را عبارات از یبعض ته و سر شده یحت کند، جذب

 عرفان در که مینیب می ما متاسفانه و کند دایپ خواهند یم که را يزیچ

 یعل محمد انیجر نیا گذار هیپا که اساسنامه متن در تنها نه حلقه

 يمنصور نام به يفرد که شروح و هیحاش در بلکه نوشته يطاهر

 اتیآ از استفاده سوء ها  نیا تمام در. است نوشته را آنها یجانیالر

 توانم می دیبخواه اگر را آنها من که شود می دهید وضوح به قرآن

 .کنم عرض

 

 .شوم می ممنون د؟ییبگو را ها  نمونه نیا از تا چند -

 

 با ارتباط اند گفته مثالً شود، می مربوط متن به که هایی نمونه مورد در

 هیآ يفرد راه. یجمع راه کی يفرد راه کی دارد راه دو یهانیک شعور

 متعال يخدا خوب هیآ نیا در. برند می کار به را لکم استجب یادعون

 فهیشر هیآ نیا در. را شما کنم اجابت تا مرا دیبخوان که دیفرما می
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 ۀسرچشم آن متعال يخدا خود میمستق. ستین کار در یهانیک شعور

 در. میشو می مرتبط آن با ما که است نظر مد یهست کران بی ضیف

 نیب خلق، نیب  ارتباط راه در اي واسطه چیه یراست به یاسالم عرفان

 خدا خود با میمستق تواند می انسان. ندارد وجود معبودش با بنده

 لکم استجب یادعون نیا ندیگو می اند آمده ها  نیا یول کند مناجات

 است يزیچ نیا که ندیگو می تازه بعد. یهانیک شعور با ارتباط یعنی

 راه نیا از توانند نمی همه بکنند استفاده آن از توانند نمی همه که

 ندیگو می و اند گفته را نیا صراحت به. بروند لکم استجب یادعون

 کی که کنند استفاده یجمع راه آن از دیبا مردم عموم همه

 واسطه آنجا حلقه عرفان تیمرکز و کار در ندیآ می هایی واسطه

 جا نیا حلقه عرفان يمصدرها و مراتب سلسله و انیمرب شود می

 البته. بخوانند را خدا توانند ینم مردم آنها بدون و کند می دایپ نقش

 .دارند کار یهانیک شعور با ندارند کار میمستق خدا با ها  نیا

 

 و استکبار اش ادامه در لکم استجب یادعون هیآ همان که یحال در

 یم قرار خداوند خواندن مقابل در  را خداوند برابر در یگردنکش

 رود می. شود خارج لکم استجب یادعون راه آن از که یکس. دهند

 آن به اند شده دعوت همه یعنی. عبادته عن ستکبرونی گروه جزء

 خدا به رو شود وارد که یکس ها، انسان همه. لکم استجب یادعون



 بهداشت معنوي موسسه 

 یادعون زمره در است رفته کند بلند خدا يسو به را اش دست. بکند

 .لکم استجب

 

 خود يمعنا از را اتیآ نیا اند کرده درست که یمفهوم دستگاه با

. دهند یم نسبت خداوند کالم به خواهند یم چه هر و کرده یته

 حتا ها انسان همه از و است کینزد ما به و هست جا همه خداوند

 را همه او آورند يرو او به بخوانند را او که کرده دعوت کاران گناه

 بازگشت از است بندگان مشتاق او يا واسته چیه بدون ردیپذ یم

 آب به که يا تشنه از شادتر شود یم شادمان خودش يسو به آنها

 .برسد

 

 یخاص عده کی يبرا لکم یادعون ندیگو می ها  نیا که ستین نیا

 یدالوصفیزا اقیاشت و شوق که اند آورده شان يها نوشته در. است

 ندیایب دیبا مردم عموم و برسد آن به تواند نمی کس هر که خواهد می

 سوءاستفاده کی. برداشت سوء کی نیا. بکنند استفاده یجمع راه از

 اند کرده ساقط معنا از را هیآ کال اصالً. لکم استجب یادعون هیآ آن از

 .کنند می استفاده دارند خودشان اهداف يراستا در و ها  نیا

 

 که اي فهیشر هیآ. برند می کار به یجمع راه آن يبرا را يگرید هیآ

 یعنی نیا ندیگو می. تفرقوا وال عایجم اهللا بحبل واعتصمو دیگو می

 در. ندیگو می بعد. دیریبگ قرار حلقه عرفان شبکه آن در دییایب نکهیا



                                  هدیدي جدي براي بهداشت معنوي جامعهعرفان حلقه ت 

 

 

45

 ،یهانیک شعور یعنی اهللا حبل ،»عایجم اهللا بحبل واعتصمو« ۀفیشر هیآ

 هم نفر کی و باشد یمرب کی که افتد یم اتفاق یهنگام عایجم

 شعور با دو نیا شود، متصل یهانیک شعور به خواهد می که یداوطلب

 يمعنا نیا چهارتا شود می هست، که هم خدا تا، سه شوند می یهانیک

 عایجم اهللا بحبل واعتصمو شود می نیا. آنهاست نظر از عایجم

 

 يباز به و هیآ به لیتحم همه ها گفته و ها نوشته نیا که یحال در 

 کشد، یم آتش به را قرآن ةماد شود یم دایپ یکس است، قرآن گرفتن

 اش ادامه در باز هیآ نیا. کشند یم آتش به را قرآن یمعان هم یگروه

 را خدا نعمت آن که دیفرما می اهللا نعمت واذکرو. است روشن یلیخ

 نیب خداوند و دیبود دشمن هم با شما که یوقت د،یاوریب ادی به

 از فهیشر هیآ نیا. کرد جادیا رحمت کرد، جادیا الفت شما هاي قلب

 یطیشرا. دارد اشاره اسالم از قبل ثربی جامعه به و است یمدن اتیآ

 یسخت یزندگ داشتند، یدشمن باهم مردم بود، ها  جنگ لیقبا نیب که

 با همه اسالم ورود با بعد و یطوالن هاي جنگ نیا خاطر به داشتند

. شد منتشر جامعه نیب در یاسالم رحمت آن. شدند برادر هم

 .کرد دایپ گسترش

 



 بهداشت معنوي موسسه 

 به اسالم به کردیرو با و شود تفرقه دچار جامعه گاه هر هیتشب باب از

 یارتباط چه حاال م،یکن ادی را هیآ نیا میتوان یم برسد، الفت و وحدت

 شعور با گرید نفر کی و یمرب کی نکهیا و هیآ نیا يمعنا انیم است

 .اهللا بحبل واعتصوا بشوند هم با خدا کنار در یهانیک

 

 يهایغوغاساالر نیا و يساز فرقه با که یمرب و شاگر جمع هم آن

 به حلقه عرفان که يگرید يها یآلودگ و یمنف شبکه و مثبت شبکه

 .مبتالست آنها

 

 چون. است يرا به ریتفس مصداق کار نیا که رسد یم نظر به    -

 نیمنافق فرقه و نفاق هاي گروهک که است ادمی من هم انقالب لیاوا

 نیالذ گفتند می مثالً داشتند يجور نیا  قرآن از يریتفس کی هم

 مانیا ینیزم ریز هاي حرکت به دییایب شما یعنی بیبالغ ومنونی

 کنند؟ می يرا به ریتفس را قرآن ها  نیا که مییبگو میتوان یم. دیاوریب

 

 از ها  سوءاستفاده نوع نیا از انقالب لیاوا در خصوص به نیمنافق. بله

 و جوانان و ها  مسلمان نیب در بتوانند تا داشتند، یلیخ قرآن اتیآ

 هم االن. کنند دایپ خودشان يبرا یگاهیجا یاسالم جامعه در باالخره

 کی. دارد یمختلف سطوح يرا به ریتفس البته. مینیب می را نیهم قاًیدق

 یم شنهادیپ آن يبرا یمصداق و دارند یبرم را اي هیآ که هست موقع

 موارد یبعض در. است یگروه ای یشخص نظر نیا که یحال در. کنند
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 کامال که میدار هایی يرا به ریتفس یعنی. دهند می رییتغ را هیآ يمعنا

 عرض من که هایی نمونه نیا و. کند می جادیا هیآ یمعن در انحراف

 .بود دست نیا از کردم

 

 قرآن در اي هیآ کی یعنی دارند، هم نوع آن از يرا به ریتفس فرقه نیا

 هیآ نیا يجا چیه از که کنند می مطرح شیبرا را یمصداق آنها و آمده

 ما. داد ربط بشود را مصداق نیا است ممکن. شود نمی دهیفهم

 عالم ذرات همه. دارد وجود يشعور کی یهست عالم در میدان می

 ای است یهانیک شعور نیهم داهللای نکهیا اما ند،یگو می را خدا حیتسب

 نیهم اهللا دی قیمصاد از یکی کم دست ای باشد است ممکن نه؟

 از هیآ يرأ به ریتفس نیا با مییبگو میتوان نمی. باشد یهانیک شعور

 از هیآ نیا خود رایز. است شده اسقاط خودش یقیحق يمعنا

 از یکی و دیفهم را آن محکمات به رجوع با دیبا که است یمتشابهات

 .دارند شعور موجودات همه که است نیا قرآن محکمات

 

 ساقط یاصل يمعنا از و کرده رورویز را هیآ کال گذشته اتیآ در اما

 در خواهند می خودشان که را يزیچ آن و گرفتند را لفظ. بودند کرده

 یاصل يمعنا از که کردند قطع هم را هیآ ته و سر. دادند قرار لفظ آن

 .است استفاده سوء نیا و. شود گانهیب



 بهداشت معنوي موسسه 

 

 شرح را يطاهر اساسنامه ظاهرا که هم یجانیالر يمنصور نیا

 در اتیآ از استفاده سوء و يمعنو فیتحر از یقیمصاد. اند داده

 نیا از اساسنامه نیهم 84 صفحه در مثالً. شود یم دهید کارشان

 »يفراد و یمثن هللا تقوموا ان بواحده اعظکم انما قل« اند کرده استفاده

 کی فقط شما من امبریپ اي بگو که دیفرما می هیآ: است نیا هیآ يمعنا

 ای دوتا دوتا. دیکن امیق خدا يبرا که است نیا هم آن و کنم می موعظه

 خدا يبرا تان یزندگ تان، حرکت. دیکن امیق خدا يبرا. ییتنها به

 .باشد

 

 اتیآ که نامه اساس از قسمت همان شرح در هیآ نیا نکهیا به توجه با

. است شده ذکر آمده، اهللا بحبل واعتصموا و لکم استجب یادعون

 استاد و شاگر یعنی دوتا دوتا  که اند کرده استفاده یجانیالر يمنصور

 استجب یادعون راه از ییتنها ای و دیکن برقرار اتصال یهانیک شعور با

 .لکم

 

 گرید يجا در. است یواقع يمعنا از هیآ کردن یخال قایدق ها کار نیا 

 ها  نیا که نیا به توجه با. 81 صفحه در اساسنامه شارح نیهم

 میتسل دیبا شود یهانیک شعور به متصل خواهد می یکس که ندیگو می

 ال ومی«: که است آورده را هیآ نیا موضوع نیا نییتب يبرا شارح. شود

 روز مورد در هیآ. »میسل بقلب اهللا یات من اال بنون ال و مال نفعی
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 تان يبرا يکار شما ییدارا و مال نه روز آن دیگو می. است امتیق

 داشته یسالم قلب شما نکهیا مگر. تان فرزندان نه دهد می انجام

 قلب نیهم. باشد لیرذا از دور به باشد، شرك از دور که یقلب. دیباش

 قلوبهم یف ست؟یچ سالم قلب که کرده ریتفس دیمج قرآن هم میسل

 شود یبررس قرآن اگر است روشن یلیخ. هستند یکسان چه مرض

 امتیق روز سر هم بحث و چه؟ یعنی میسل قلب که است معلوم

 نکهیا جز به خورد نمی انسان درد به زیچ چیه امتیق روز که است

 اما. شرك و شهوات ها، هوس از دور یقلب باشد داشته یسالم قلب

 شعور به شدن متصل يبرا که است نیا یجانیالر يمنصور استفاده

 اتیآ از استفاده سوء ها  نیا. دیشو میتسل دیبا حلقه عرفان و یهانیک

 .است قرآن

 

 آشنا رشیتفس با اما دهیشن بار چند را هیآ نیا است ممکن که یمخاطب

 که ندیب می یوقت باشد، نداشته آن از هم یقیدق ترجمه دیشا و ستین

 یم استفاده اتیآ نیا یهانیک شعور مورد در ها  حرف نیا يال البه

 یم سخن او با صادقانه دارند کند یم فکر و کند یم اعتماد شود،

 دعوت که آورده ییجا در را هیآ نیا قایدق یجانیالر يمنصور. ندیگو

 .است شده مطرح حلقه عرفان تیمرکز توسط ضیتفو و میتسل به

 



 بهداشت معنوي موسسه 

 و خواهر و ما فیشر مردم از يا عده توانسته نکهیا با حلقه عرفان

 اریبس موضوع نیا البته صد و کند، همراه خود با را ما زیعز برادران

 يساز آلوده بزرگ حرکت از یکوچک انیجر اما است، دردناك

 را را مردم کوشد یم که یانیجر. است امروز يایدن در يمعنو

 يسو به معرفت يجا به را نا و کند سرگرم یااله ریغ ییها تیمعنو

 کتای خداوند از ریغ يگرید امور و ببرد العاده خارق يکارها و قدرت

 يا فرقه يها تیمرکز ۀسلط و يمعنو طرهیس با و کنند، یم مطرح را

 از را یمردم یوقت. باشد داشته مردم از يمعنو و ياقتصاد یکش بهره

 و يدرمانگر و يا فرقه تیمرکز و یهانیک شعور با دورکنند خدا

 مسلط آنها بر توان یم ساده اریبس سازند، سرگرم گرید داستان هزاران

 و خوانند یم واسطه یب را او هستند، خدا ادی به که یمردم تنها. شد

 و افتیدر خواهند را یآزادگ و عزت دانند، یم کینزد را او حضور

 .روند ینم يا سلطه بار چیه ریز
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